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คำำ�นิิยม
“การสอบสวน” เป็็นการรวบรวมพยานหลัักฐานตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
เพื่่�อที่่�จะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิดและเพื่่�อจะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ การสอบสวน
คดีีอาญาจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก เป็็นต้้นธารแห่่งกระบวนการยุุติิธรรม เนื่่�องจากพยานหลัักฐานที่่�
ปรากฏในสำำ�นวนการสอบสวน จะใช้้เป็็นพยานหลัักฐานประกอบการพิิจารณาทั้้�งในชั้้�นอััยการและชั้้�นศาล
นอกจากนี้้� การสอบสวนยัังเป็็นกลไกที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของรััฐ ที่่ใ� ช้้ในการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยของสัังคม และเป็็น
หลัักประกัันในความยุุติิธรรม และการคุ้้�มครองสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชนตามบทบััญญััติิแห่่งรััฐธรรมนููญ
	ประเทศไทย มีีกฎหมายมากกว่่า 1,000 ฉบัับ นอกจากนี้้�ยังั มีีกฎหมายลำำ�ดับั รองหรืืออนุุบัญ
ั ญััติิ
อื่่�นๆ อีีกเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งกฎหมายต่่างๆ เหล่่านี้้� มีีการแก้้ไข ปรัับปรุุงตลอดเวลา เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ยุุคสมััยที่เ�่ ปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการสอบสวน
คดีีอาญา จึึงได้้มอบหมายให้้คณะทำำ�งานนโยบายการพััฒนางานสอบสวน รวบรวมองค์์ความรู้้�ต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แยกเป็็นหมวดหมู่่� ให้้ง่่ายต่่อการศึึกษาค้้นคว้้าและอ้้างอิิง โดยจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงานสอบสวนขึ้้�น เป็็นคู่่�มืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน (Standard Operation Procedures : SOPs)
แบ่่งเป็็น 5 เล่่ม ตามหััวข้้อใหญ่่ๆ คืือ การสอบสวนคดีีอาญาทั่่�วไป การสอบสวนคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับ
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทางเศรษฐกิิจ ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค และความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า คู่่�มืือทั้้�ง 5 เล่่มนี้้� จะเป็็นประโยชน์์ต่่อพนัักงานสอบสวนและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานในทุุกระดัับ ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมาย และการอำำ�นวยความยุุติิธรรมเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
นำำ�มาซึ่่�งความสงบสุุขให้้กัับสัังคม ให้้สมกัับวิิสััยทััศน์์ “เป็็นองค์์กรบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�นำำ�สมััย ในระดัับ
มาตรฐานสากล เพื่่�อให้้ประชาชนเชื่่�อมั่่�นศรััทธา” และขอขอบคุุณ พลตำำ�รวจเอก ชนสิิษฎ์์ วััฒนวรางกููร
รองผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ / หััวหน้้าคณะทำำ�งานนโยบายการพััฒนางานสอบสวน ตามคำำ�สั่่ง� สำำ�นักั งาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� 524/2563 ลงวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2563 รวมตลอดถึึงสถาบัันส่่งเสริิมงานสอบสวน
สำำ�นัักงานกฎหมายและคดีี และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ที่่�ได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�คู่่�มืือพนัักงานสอบสวนนี้้�ขึ้้�น
จนสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี
พลตำำ�รวจเอก
		
(สุุวััฒน์์ แจ้้งยอดสุุข)
		ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ

คำำ�นิิยม
เป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่า งานสอบสวน เป็็นงานสำำ�คััญ ที่่�เป็็นหััวใจของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ และ
เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของกระบวนการยุุติธิ รรม ดัังนั้้�น หากพนัักงานสอบสวนมีีความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบัติั งิ าน
ก็็จะทำำ�ให้้สามารถดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ตาม พนัักงานสอบสวน
จำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้� ความชำำ�นาญ ในการทำำ�งาน จึึงต้้องศึึกษากฎหมาย กฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการปฏิิบััติิงานในการสอบสวน ที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นอัันมาก ซึ่่�งผู้้�บััญชาการ
ตำำ�รวจแห่่งชาติิเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของปััญหาดัังกล่่าว จึึงมอบหมายให้้คณะทำำ�งานนโยบายการพััฒนา
งานสอบสวน ตามคำำ�สั่่�งสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� 524/2563 ลงวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2563 จััดทำำ�
คู่่�มืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน (Standard Operation Procedures : SOPs) ของพนัักงานสอบสวนขึ้้�น
หนัังสืือคู่่�มืือพนัักงานสอบสวนชุุดนี้้�เป็็นคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�ได้้ปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมจากคู่่�มืือเก่่า
ที่่�มีีอยู่่� โดยแยกเป็็นหมวดหมู่่�ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นกระบวนการสอบสวน จนเสร็็จสิ้้�นกระบวนการสอบสวน
เปรีียบเสมืือนแผนที่่� บอกเส้้นทางการทำำ�งานที่่�มีีจุุดเริ่่�มต้้นและสิ้้�นสุุดของกระบวนการ ระบุุถึึงขั้้�นตอน
รายละเอีียดของกระบวนการต่่างๆ ของการสอบสวน และวิิธีีการควบคุุมกระบวนการสอบสวนในขั้้�นตอน
ต่่างๆ ในการปฏิิบััติิงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กฎ ระเบีียบ และคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบัติั ิงาน
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจแนวทางแก้้ไขปััญหาในการปฏิิบััติิงาน การจััดทำำ�คู่่�มืือนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อไว้้ใช้้
ประโยชน์์ในการปฏิิบัติั งิ านมากกว่่าที่จ่� ะไว้้ใช้้อ้า้ งอิิงทางทฤษฎีีหรืือหลัักเกณฑ์์ของกฎหมาย ด้้วยวััตถุุประสงค์์
ดัังกล่่าว คณะผู้้�เขีียนจึึงต้้องมีีประสบการณ์์ ความรู้้�ความชำำ�นาญ ในการปฏิิบัติั ิงานสอบสวนในแต่่ละเรื่่�อง
ที่่�เขีียนเป็็นอย่่างดีี คู่่�มืือพนัักงานสอบสวนชุุดนี้้� จึึงเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานสอบสวนและผู้้�มีี
หน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานสอบสวน เป็็นอย่่างยิ่่�ง
	ผมขอขอบคุุณ คณะผู้้�เขีียน และผู้้�มีีส่ว่ นร่่วม ในการจััดทำำ�คู่่�มืือพนัักงานสอบสวนที่ไ่� ด้้มีคี วามวิิริยิ ะ
อุุตสาหะในการเรีียบเรีียงเอกสารชุุดนี้้� ด้้วยความเสีียสละมิิได้้หวัังผลตอบแทน ทำำ�ให้้มีีคู่่�มืือการสอบสวน
ที่่ดี� ทั้้ี ง� ในส่่วนของการสอบสวนทั่่�วไป และการสอบสวนเฉพาะเรื่่อ� ง โดยนอกจากการจััดพิิมพ์์เป็็นรููปเล่่มแล้้ว
ยัังได้้เผยแพร่่เป็็นหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Book) ไว้้บนเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เว็็บไซต์์
ของสำำ�นัักงานกฎหมายและคดีี และเว็็บไซต์์ของสถาบัันส่่งเสริิมงานสอบสวนด้้วย
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า หนัังสืือคู่่�มืือพนัักงานสอบสวนชุุดนี้้� จะเป็็นประโยชน์์กับั พนัักงานสอบสวนและ
ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนผู้้�ที่่�สนใจศึึกษาหาความรู้้�โดยทั่่�วไป ได้้อย่่างดีียิ่่�ง ในการจะนำำ�ไปใช้้ในการ
ปฏิิบัติั งิ านให้้ถูกู ต้้อง รวดเร็็ว เป็็นธรรมแก่่ทุกุ ฝ่่าย อย่่างมีีมาตรฐานและเป็็นแนวทางเดีียวกััน อัันจะส่่งผลดีี
ต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ศรััทธา ของประชาชนและหน่่วยงานองค์์กรทุุกภาคส่่วนที่่มี� ต่ี อ่ สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิต่อ่ ไป
พลตำำ�รวจเอก
		
(ชนสิิษฎ์์ วััฒนวรางกููร)
		
รองผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ/
		หััวหน้้าคณะทำำ�งานนโยบายการพััฒนางานสอบสวน

คำำ�นำำ�
เนื่่อ� งจากในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั สภาวะเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืืองการปกครอง มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
อย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลต่่อปััญหาสถานภาพอาชญากรรมที่่�เกิิดสููงขึ้้�น การกระทำำ�ความผิิดทางอาญา มีีลัักษณะ
เป็็นเครืือข่่ายสลัับซัับซ้้อนมากขึ้้น� ประกอบกัับความเจริิญทางเทคโนโลยีีก็เ็ ป็็นเครื่่อ� งมืือให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิด
นำำ�มาเป็็นช่่องทางในการก่่ออาชญากรรมได้้ง่า่ ยขึ้้น� ยากแก่่การปราบปรามจัับกุุม และยากแก่่การสอบสวน
รวบรวมพยานหลัักฐานดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย
	สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิตระหนัักในปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นดัังกล่่าว จึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการสอบสวน
โดยได้้กำำ�หนดไว้้ในนโยบายการบริิหารงานของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิด้้านการอำำ�นวยความยุุติิธรรม
ให้้พัฒ
ั นางานบริิหารงานบุุคคลให้้พนัักงานสอบสวนมีีความรู้้�ความเชี่่ย� วชาญในด้้านการสอบสวน เพื่่อ� ปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ในการสอบสวนด้้วยความรวดเร็็ว โปร่่งใส เป็็นธรรม อย่่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติิทั้้�งปวง
รวมทั้้�งจััดให้้มีีเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ทางเทคโนโลยีี ตลอดทั้้�งนำำ�เครื่่�องมืือด้้านนิิติิวิิทยาศาสตร์์ที่่�ทัันสมััย
มาช่่วยในงานสอบสวนในการพิิสููจน์์การกระทำำ�ความผิิดทางอาญาให้้ได้้มาตรฐานยิ่่�งขึ้้�น
ที่่�ผ่่านมา มีีกฎหมาย กฎ ระเบีียบ และคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบสวน มีีทั้้�งการยกเลิิก
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม หรืือบััญญััติิขึ้้�นมาใหม่่ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบทสภาพปััญหาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ดัังนั้้�น
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บทที่่� 1

หลัักการสอบสวนคดีีอาญาทั่่�วไป
เมื่่อ� มีีความผิิดอาญาเกิิดขึ้้น� บุุคคลที่มี่� อำี ำ�นาจฟ้้องคดีีอาญาต่่อศาล ได้้แก่่ ผู้เ้� สีียหาย และพนัักงาน
อััยการ สำำ�หรัับในคดีีที่่�พนัักงานอััยการเป็็นโจทก์์นั้้�น กฎหมายห้้ามมิิให้้พนัักงานอััยการฟ้้องคดีีต่่อศาล
หากยัังไม่่มีีการสอบสวนในความผิิดนั้้�นมาก่่อน การสอบสวนอัันเป็็นเงื่่�อนไขสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้พนัักงานอััยการ
มีีอำำ�นาจฟ้้องคดีีอาญาต่่อศาลนั้้�น จะต้้องเป็็นการสอบสวนโดยชอบด้้วยกฎหมายด้้วย หากสอบสวนไม่่ชอบ
ถืือว่่าไม่่มีีการสอบสวนในความผิิดนั้้�นมาก่่อน พนัักงานอััยการก็็ไม่่มีีอำ�ำ นาจฟ้้องเช่่นเดีียวกััน การสอบสวน
จึึงต้้องดำำ�เนิินการโดยพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๖) ประกอบ
มาตรา ๒(๑๑) ซึ่่ง� เหตุุเกิิดอยู่่�ภายในเขตอำำ�นาจการสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘, ๑๙ และมาตรา ๒๐
ในเบื้้�องต้้นพนัักงานสอบสวนจะต้้องทราบว่่าอำำ�นาจหน้้าที่่�ของพนัักงานสอบสวนมีีอะไรบ้้าง เขตอำำ�นาจ
การสอบสวนของตนครอบคลุุมพื้้�นที่่�ใดบ้้าง สามารถเชื่่�อมโยงกัับอำำ�นาจการสอบสวนตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘, ๑๙ อย่่างไร เข้้าใจโครงสร้้างความรัับผิิดในทางอาญา ทราบขั้้�นตอนและวิิธีกี ารในการทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวน ประเภทของสำำ�นวนการสอบสวน และการบริิหารสำำ�นวนการสอบสวน     

๑. โครงสร้้างความรัับผิิดในทางอาญา

กฎหมายอาญา คืือ กฎหมายที่่�มีีโทษทางอาญา ได้้แก่่ ประหารชีีวิิต จำำ�คุุก กัักขััง ปรัับ  และ
ริิ บทรัั พย์์ สิิ น ไม่่ จำำ�กัั ดอยู่่�เฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเท่่ านั้้� น ดัั งนั้้� นบทบัั ญญัั ติิกฎหมายใน
พระราชบััญญััติต่ิ า่ ง ๆ ที่มี่� โี ทษทางอาญา ถืือเป็็นกฎหมายอาญา และการจะพิิจารณาว่่าบุุคคลใดจะต้้องรัับผิิด
ทางอาญาหรืือไม่่ จะต้้องพิิจารณาโครงสร้้างความรัับผิิดทางอาญา (Structure of Crime)
	บุุคคลจะต้้องรัับผิิดในทางอาญาก็็ต่่อเมื่่�อ
(๑) การกระทำำ�ครบองค์์ประกอบที่่�กฎหมายบััญญััติิ
(๒) การกระทำำ�ไม่่มีีกฎหมายยกเว้้นความผิิด
(๓) การกระทำำ�ไม่่มีีกฎหมายยกเว้้นโทษ
การพิิจารณาว่่า บุุคคลจะต้้องรัับผิิดในทางอาญาหรืือไม่่นั้้�น ประการแรก ต้้องพิิจารณาว่่า
การกระทำำ�ของบุุคคลนั้้�นครบองค์์ประกอบที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้หรืือไม่่ ถ้้าครบองค์์ประกอบที่่�กฎหมาย
บััญญััติแิ ล้้ว ก็็ต้อ้ งดููต่่อไปว่่าการกระทำำ�นั้้น�  มีีกฎหมายยกเว้้นความผิิดหรืือไม่่ หากไม่่มีกี ฎหมายยกเว้้นความผิิด
ก็็ต้้องดููต่่อไปว่่ามีีกฎหมายยกเว้้นโทษหรืือไม่่ หากไม่่มีีกฎหมายยกเว้้นโทษ ก็็หมายความว่่า บุุคคลนั้้�น
จะต้้องรัับผิิดในทางอาญา
โครงสร้้างข้้อ ๑ การกระทำำ�ครบองค์์ประกอบที่่�กฎหมายบััญญััติิ
การกระทำำ�ครบองค์์ประกอบที่่�กฎหมายบััญญััติิ หมายความว่่า
- มีีการกระทำำ� คืือการเคลื่่�อนไหวร่่างกาย โดยรู้้�สำำ�นึึก  อยู่่�ภายใต้้บัังคัับของจิิตใจ และรวมถึึง
การงดเว้้นการกระทำำ�ตาม ป.อาญา มาตรา ๕๙ วรรคท้้าย
- การกระทำำ�ครบองค์์ประกอบภายนอกของความผิิด
- การกระทำำ�ครบองค์์ประกอบภายในของความผิิด (กระทำำ�โดยเจตนา หรืือโดยประมาทเฉพาะ
ความผิิดที่่�กฎหมายกำำ�หนด)
- ผลของการกระทำำ�สัมพั
ั นั ธ์์กับก
ั ารกระทำำ� ตามหลัักในเรื่่อ� งความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการกระทำำ�และผล
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โครงสร้้างข้้อ ๒ การกระทำำ�ไม่่มีีกฎหมายยกเว้้นความผิิด
การกระทำำ�ที่ค่� รบองค์์ประกอบที่ก่� ฎหมายบััญญััติติ ามโครงสร้้างข้้อ ๑ หากเป็็นการกระทำำ�ที่่เ� ข้้าเหตุุ
ที่่�มีีกฎหมายยกเว้้นความผิิด ผู้้�กระทำำ�ก็็ไม่่ต้้องรัับผิิด หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า กฎหมายรัับรองว่่าการกระทำำ�
เช่่นนั้้�นชอบด้้วยกฎหมาย ผู้้�กระทำำ�มีีอำ�ำ นาจกระทำำ�ได้้ตามกฎหมาย เช่่น มาตรา ๖๘ ลงท้้ายว่่า “ผู้้�นั้้�นไม่่มีี
ความผิิด” การกระทำำ�อันั เกิิดจากความยิินยอมโดยชอบด้้วยกฎหมายอัันเกิิดจากสััญญา หรืือจารีีตประเพณีี
เช่่น อำำ�นาจปกครองของบิิดามารดาที่่�มีีต่่อบุุตร หรืือระหว่่างครููกัับศิิษย์์ เป็็นต้้น
โครงสร้้างข้้อ ๓ การกระทำำ�นั้้�นไม่่มีีกฎหมายยกเว้้นโทษ
การกระทำำ�ที่่ค� รบองค์์ประกอบความผิิดตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ และไม่่มีีกฎหมายยกเว้้นความผิิด
แต่่ผู้้�กระทำำ�ก็อ็ าจไม่่ต้อ้ งรัับโทษทางอาญา หากมีีกฎหมายยกเว้้นโทษแก่่การกระทำำ�ต่่าง ๆ ที่เ่� ป็็นความผิิดนั้้�น
เช่่น การกระทำำ�ความผิิดโดยจำำ�เป็็นตาม ป.อาญา มาตรา ๖๗ การกระทำำ�ความผิิดของเด็็กอายุุไม่่เกิิน
๑๐ ปีี และไม่่เกิิน ๑๕ ปีี ตาม ป.อาญา มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ การกระทำำ�ความผิิดของคนวิิกลจริิต
ตาม ป.อาญา มาตรา ๖๕ ผู้้�มึึนเมาตาม ป.อาญา มาตรา ๖๖ การกระทำำ�ความผิิดตามคำำ�สั่่�งที่่�มิิชอบด้้วย
กฎหมายของเจ้้าพนัักงานตาม ป.อาญา มาตรา ๗๐ การกระทำำ�ความผิิดเกี่่ย� วกัับทรัพั ย์์ในบางฐานความผิิด
ระหว่่างสามีีภริิยา ตาม ป.อาญา มาตรา ๗๑ วรรคแรก

๒. ความหมายของคำำ�ว่่า “การสอบสวน”

ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๑) ได้้บััญญััติิให้้ความหมายของคำำ�ว่่า “การสอบสวน” ไว้้ว่่าหมายถึึง
การรวบรวมพยานหลัักฐาน และการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�น ตามบทบััญญััติิแห่่งประมวลกฎหมายนี้้�
ซึ่ง่� พนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�ไปเกี่่ย� วกัับความผิิดที่กล่
่� า่ วหา เพื่่อ� ที่จ่� ะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิด และ
เพื่่อ� ที่จ่� ะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ บทบััญญััติใิ น ป.วิิอาญา ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการสอบสวนอยู่่�ในภาค ๒
สอบสวน ลัักษณะ ๑ หลัักทั่่�วไป ตั้้�งแต่่มาตรา ๑๒๐ ถึึงมาตรา ๑๒๙ ลัักษณะ ๒ การสอบสวน หมวด ๑
การสอบสวนสามััญ ตั้้�งแต่่มาตรา ๑๓๐ ถึึงมาตรา ๑๔๗ หมวด ๒ การชัันสููตรพลิิกศพ ตั้้�งแต่่มาตรา ๑๔๘ ถึึง
มาตรา ๑๕๖ กระบวนการสอบสวนเริ่่มตั้้
� ง� แต่่การรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือคำำ�กล่า่ วโทษ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓
หรืือมาตรา ๑๒๗ แล้้วทำำ�การสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานและดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�นตามที่่�กฎหมาย
บััญญััติิให้้อำำ�นาจไว้้ จนกระทั่่�งสำำ�นวนการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นมีีความเห็็นส่่งพนัักงานอััยการ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ หรืือ ๑๔๒ เมื่่อ� ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการแล้้ว พนัักงานสอบสวนไม่่มีี
อำำ�นาจสอบสวนในคดีีนั้้�นอีีกต่่อไป เว้้นแต่่พนัักงานอััยการจะสั่่�งให้้ทำ�ก
ำ ารสอบสวนเพิ่่�มเติิมตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๔๓ ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสอบสวนเฉพาะในประเด็็นที่่�พนัักงานอััยการสั่่�งให้้สอบสวน
เพิ่่�มเติิมเท่่านั้้�น หรืือกรณีีพบพยานหลัักฐานใหม่่ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๗ ในการสอบสวนพนัักงาน
สอบสวนมีีอำำ�นาจตามกฎหมาย ยกตััวอย่่างเช่่น อำำ�นาจสั่่�งมิิให้้บุุคคลใดออกไปจากที่่�นั้้�น ๆ ชั่่�วเวลาเท่่าที่่�
จำำ�เป็็นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๗, อำำ�นาจส่่งประเด็็นการสอบสวนไปยัังเจ้้าพนัักงานอื่่�น ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๒๘(๑), อำำ�นาจตรวจตััวผู้้�เสีียหายเมื่่�อผู้้�เสีียหายยิินยอม หรืือตรวจตััวผู้้�ต้้องหา หรืือตรวจสิ่่�งของ
หรืือที่่�ทางอัันสามารถอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๑), อำำ�นาจปล่่อยชั่่�วคราว
หรืือควบคุุมผู้้�ถููกจัับ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔/๑, อำำ�นาจออกหมายเรีียกผู้้�เสีียหายหรืือบุุคคลใดซึ่่�งมีีเหตุุ
อัันควรเชื่่อ� ว่่าถ้้อยคำำ�ของเขาอาจเป็็นประโยชน์์แก่่คดีี ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคแรก, อำำ�นาจร้้องขอ
ให้้ศาลออกหมายจัับ ออกหมายค้้น หมายขััง หรืือหมายปล่่อยผู้้�ต้้องหา เป็็นต้้น

2

คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

๓. สาระสำำ�คััญของการสอบสวนคดีีอาญา มีี ๓ ประการ ดัังนี้้�

๑) เป็็นเรื่่อ� งที่่พ� นัักงานสอบสวนได้้ทำำ�ไปเกี่่ย� วกัับความผิิดที่ก่� ล่่าวหา ซึ่ง่� ได้้แก่่การดำำ�เนิินการ
ทั้้�งหลายตามขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) พิิจารณาความผิิดในคดีีที่่�กล่่าวหา ตามคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ ซึ่่�งจะต้้องปรากฏ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�กล่่าวหาว่่าเป็็นความผิิด พฤติิการณ์์แห่่งการกระทำำ�ต่่าง ๆ ความเสีียหาย
ที่่�ได้้รัับ ตลอดจนข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคล สิ่่�งของ และสถานที่่�ที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง ตามสมควร เป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงาน
สอบสวนจะพิิจารณาว่่าการกระทำำ�ตามที่่�มีีการกล่่าวหานั้้�น เป็็นความผิิดข้้อหาใด ตามตััวบทกฎหมายใด
(๒) ถามและบัันทึึกปากคำำ�ผู้้�เสีียหายและพยาน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ โดยพนัักงาน
สอบสวนมีีอำำ�นาจออกหมายเรีียกผู้้เ� สีียหายหรืือบุุคคลใดซึ่่ง� พนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าถ้้อยคำำ�ของเขาอาจเป็็น
ประโยชน์์แก่่คดีีมาเพื่่�อถามและบัันทึึกปากคำำ�ได้้
(๓) แจ้้งข้้อหาและบัันทึึกปากคำำ�ผู้้�ต้้องหา เมื่่�อคดีีมีีพยานหลัักฐานตามสมควรว่่าบุุคคลใด
น่่าจะได้้กระทำำ�ความผิิดทางอาญา พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจแจ้้งข้้อหา ถามปากคำำ�และบัันทึึกปากคำำ�บุุคคล
นั้้�นไว้้ในฐานะผู้้�ต้อ้ งหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ในการสอบสวนปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหาพนัักงานสอบสวนจะต้้อง
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งการแจ้้งข้้อหาให้้ผู้้�ต้อ้ งหาทราบ พนัักงานสอบสวนจะต้้องแจ้้งข้้อเท็็จจริิงที่กล่
่� า่ วหาว่่า
ผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิด วัันเวลา สถานที่่� บุุคคลและสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องหาเข้้าใจข้้อกล่่าวหา
ได้้ดีี นอกจากนี้้� พนัักงานสอบสวนจะต้้องปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนและวิิธีีการที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้ เช่่น ก่่อนการ
สอบสวนปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหาพนัักงานสอบสวนจะต้้องแจ้้งสิิทธิขิ องผู้้�ต้อ้ งหาในชั้้น� สอบสวน ตามมาตรา ๑๓๔/๑,
๑๓๔/๒, ๑๓๔/๓ และ ๑๓๔/๔ จะต้้องจััดหาล่่ามให้้ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้ปากคำำ�ไม่่สามารถฟัังและตอบคำำ�ถาม
เป็็นภาษาไทยได้้ จะต้้องสอบถามเกี่่ย� วกัับการมีีทนายความหรืือจััดหาทนายความให้้ จะต้้องจััดให้้พนัักงาน
อััยการ นัักจิิตวิิทยาหรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ บุุคคลที่่�เด็็กไว้้วางใจ เข้้าร่่วมฟัังการสอบสวน ในประเภทคดีีที่่�
กฎหมายบััญญััติ  ิ หากพนัักงานสอบสวนปฏิิบัติั ไิ ม่่ครบถ้้วนแล้้ว จะมีีผลทำำ�ให้้คำำ�ให้้การใด ๆ ที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหาให้้ไว้้
ต่่อพนัักงานสอบสวน จะรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานในการพิิสููจน์์ความผิิดของผู้้�นั้้�นไม่่ได้้ เมื่่�อผู้้�ต้้องหาเต็็มใจ
ให้้การอย่่างใดก็็ให้้จดคำำ�ให้้การไว้้ ถ้้าผู้้�ต้้องหาไม่่เต็็มใจให้้การเลย ก็็ให้้บัันทึึกไว้้
(๔) การรวบรวมพยานหลัักฐานเป็็นการดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๑, ๑๓๑/๑,
๑๓๒ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเท่่าที่่�สามารถทำำ�ได้้ ได้้แก่่ พยานบุุคคล  
พยานเอกสาร  และพยานวััตถุุ ตลอดจนการทำำ�ภาพถ่่าย แผนที่่� หรืือภาพวาด จำำ�ลองหรืือพิิมพ์์ลายนิ้้�วมืือ
ลายมืือหรืือลายเท้้า ให้้บัันทึึกรายละเอีียดทั้้�งหลายซึ่่�งน่่าจะทำำ�ให้้คดีีแจ่่มกระจ่่างขึ้้�น
๒) เพื่่�อที่่�จะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิด การรวบรวมพยานหลัักฐานต่่าง ๆ
มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ทราบข้้อเท็็จจริิงที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับความผิิดที่กล่
่� า่ วหา หรืือพิิสููจน์์ว่า่ การกระทำำ�เป็็นความผิิด
หรืือไม่่ นอกจากนี้้� ผู้้�ถููกกล่่าวหาอาจไม่่ใช่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดก็็ได้้ พนัักงานสอบสวนจะต้้องรวบรวม
พยานหลัักฐานซึ่่�งชี้้�ว่่าผู้้�ถููกกล่่าวหาเป็็นผู้้�บริสุิ ุทธิ์์�อีกด้
ี ้วย พนัักงานสอบสวนจะต้้องรวบรวมพยานหลัักฐาน
ให้้ได้้มากที่สุ่� ดุ เท่่าที่จ่� ะทำำ�ได้้ ศาลจะพิิพากษาลงโทษจำำ�เลยในคดีีอาญาได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่อ� คดีีมีพี ยานหลัักฐานแน่่ใจ
ว่่ามีีการกระทำำ�ความผิิดจริิง และจำำ�เลยเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๗
๓) เพื่่�อที่่�จะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ วิิธีีการที่่�จะนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาเข้้าสู่่�กระบวนการ
สอบสวน มีีดัังนี้้�
(๑) ออกหมายเรีียกให้้มาพบพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๒
(๒) ยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อให้้ศาลออกหมายจัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖
(๓) รัับตััวมาจากเจ้้าพนัักงาน หรืือราษฎรผู้้�ทำำ�การจัับ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔
(๔) ผู้้�ต้้องหาเข้้าพบหรืือเข้้ามอบตััวต่่อพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
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๔. พนัักงานสอบสวนและเขตอำำ�นาจการสอบสวน

	๔.๑	 พนัักงานสอบสวน
การสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการโดยพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำ�ำ นาจ ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๖)
ได้้ให้้คำำ�จำำ�กััดความไว้้คำำ�ว่่า “พนัักงานสอบสวน” หมายความถึึง เจ้้าพนัักงานซึ่่�งกฎหมายให้้มีีอำำ�นาจและ
หน้้าที่่�ทำ�ก
ำ ารสอบสวน
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ บััญญััติิเรื่่�องอำำ�นาจการสอบสวนไว้้ สำ�ำ หรัับในส่่วนของข้้าราชการ
ตำำ�รวจ ข้้าราชการตำำ�รวจซึ่ง่� มีียศตั้้ง� แต่่ชั้้น� นายร้้อยตำำ�รวจตรีีหรืือเทีียบเท่่านายร้้อยตำำ�รวจตรีีขึ้น้� ไป มีีอำำ�นาจ
สอบสวนความผิิดอาญาซึ่่�งได้้เกิิด หรืืออ้้าง หรืือเชื่่�อว่่าได้้เกิิดภายในเขตอำำ�นาจของตน หรืือผู้้�ต้้องหามีีที่�อ่ ยู่่� 
หรืือถููกจัับภายในเขตอำำ�นาจของตน แต่่มิไิ ด้้บัญ
ั ญััติว่ิ า่ พนัักงานสอบสวนคนใดมีีเขตอำำ�นาจสอบสวนที่่ใ� ดบ้้าง
จึึงต้้องพิิจารณาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๖ อำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนจะต้้องเป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับทั้้�งหลายซึ่่�งว่่าด้้วยอำำ�นาจและหน้้าที่่�ของตำำ�รวจ  
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ อาศััยอำำ�นาจตาม มาตรา ๑๑(๔) แห่่ง พ.ร.บ.ตำำ�รวจแห่่งชาติิ
พ.ศ.๒๕๔๗ มีีคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ เรื่่�อง การอำำ�นวยความยุุติิธรรมในคดีีอาญา การทำำ�
สำำ�นวนการสอบสวนและมาตรการควบคุุม ตรวจสอบ  เร่่งรััดการสอบสวนคดีีอาญา เพื่่�อเป็็นกฎเกณฑ์์
แนวทางการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้การสอบสวนเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา ซึ่่�งคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว ผบ.ตร.ได้้ออกเพื่่�อเป็็น
ข้้อบัังคัับตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๖ เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ให้้กัับเจ้้าพนัักงาน
ฝ่่ายตำำ�รวจในการสอบสวนคดีีอาญา เพื่่อ� ให้้กระบวนการและขั้้น� ตอนการสอบสวนเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย
“หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน” หมายถึึง สถานีีตำำ�รวจ กลุ่่�มงานสอบสวนหรืือกองกำำ�กัับการที่่�มีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ในการสืืบสวนสอบสวนในสัังกััดกองบััญชาการตำำ�รวจนครบาล ตำำ�รวจภููธรภาค ๑-๙ กองบััญชาการ
ตำำ�รวจสอบสวนกลาง สำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง และกลุ่่�มงานสอบสวนและตรวจสอบทรััพย์์สิินในสัังกััด
กองบััญชาการตำำ�รวจปราบปรามยาเสพติิด ซึ่่�งต่่อมาได้้มีีพระราชกฤษฎีีกาแบ่่งส่่วนราชการในสำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิอีีก  ๒ หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนคืือ กองบััญชาการตำำ�รวจท่่องเที่่�ยว (บช.ทท.) และ
กองบััญชาการตำำ�รวจสืืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี (บช.สอท.)    
กำำ�หนดหััวหน้้าพนัักงานสอบสวน ไว้้ในบทที่่� ๔ ข้้อ ๒.๕ ดัังนี้้�
(๑) หััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจ หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน
ที่่มี� อำี ำ�นาจสอบสวนความผิิดอาญา เป็็นหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนตาม มาตรา ๑๘ วรรคสี่่� และมาตรา ๑๔๐
แห่่ง ป.วิิอาญา ในเขตท้้องที่่�รัับผิิดชอบของตน
(๒) ผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจ หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน ที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนความผิิดอาญา เป็็น
หััวหน้้าพนัักงานสอบสวนตาม มาตรา ๑๘ วรรคสี่่� และมาตรา ๑๔๐ แห่่ง ป.วิิอาญา ในเขตท้้องที่่รั� บั ผิิดชอบ
ของตน
(๓) ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจ หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน ที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนความผิิดอาญา เป็็น
หััวหน้้าพนัักงานสอบสวนตาม มาตรา ๑๘ วรรคสี่่� และมาตรา ๑๔๐ แห่่ง ป.วิิอาญา ในเขตท้้องที่่รั� บั ผิิดชอบ
ของตน
(๔) ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน เป็็นหััวหน้้าพนัักงานสอบสวน
ทั่่�วราชอาณาจัักร และมีีอำ�ำ นาจสั่่�งการเกี่่�ยวกัับคดีีในทุุกกรณีี
ให้้หัวั หน้้าพนัักงานสอบสวนตาม (๑)-(๔) มีีอำำ�นาจมอบหมายข้้าราชการตำำ�รวจที่่มี� ยี ศตั้้ง� แต่่
ร.ต.ต. หรืือเทีียบเท่่า ร.ต.ต. ขึ้้�นไปในสัังกััด ทำำ�หน้้าที่่�ทำำ�การสอบสวนในเขตท้้องที่่�รัับผิิดชอบของตน ทั้้�งนี้้�
ตามที่่�สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิกำำ�หนด
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การจะให้้ข้า้ ราชการตำำ�รวจผู้้ใ� ดเป็็นพนัักงานสอบสวน นั้้�น สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ได้้วาง
หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการแต่่งตั้้�งให้้ข้้าราชการตำำ�รวจปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นพนัักงานสอบสวน ตาม พ.ร.บ.ตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบคำำ�สั่่�ง คสช.ที่่� ๗/๒๕๕๙ ลงวัันที่่� ๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เรื่่�องการกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง
ของข้้าราชการตำำ�รวจซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการสอบสวน ข้้อที่่� ๒ ให้้ยุุบตำำ�แหน่่งของพนัักงานสอบสวน –
พนัักงานสอบสวนผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รอง สว. – ผบก. ตามมาตรา ๔๔(๖) – (๑๑)
โดยให้้ถือื ว่่าผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งพนัักงานสอบสวน – พนัักงานสอบสวนผู้้เ� ชี่่ย� วชาญพิิเศษ ตามมาตรา ๔๔ เดิิมนั้้น�
เป็็นตำำ�แหน่่ง รอง สว.- ผบก. แล้้วแต่่กรณีี (ตามข้้อ ๙) และบรรดาบทบััญญััติิแห่่งกฎหมาย กฎ ระเบีียบ 
ข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือมติิของคณะรััฐมนตรีีใด ที่่�อ้้างถึึงพนัักงานสอบสวน – พนัักงานสอบสวน
ผู้้�ชำำ�นาญการพิิเศษ และพนัักงานสอบสวนตามมาตรา ๔๔(๙) (๑๐) และ (๑๑) แห่่ง พ.ร.บ.ตำำ�รวจแห่่งชาติิ
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้้ถือื ว่่าอ้้างถึึงข้้าราชการตำำ�รวจซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามมาตรา ๔๔(๙) (๑๐) และ (๑๑) ที่่มี� อำี ำ�นาจ
และหน้้าที่่�ทำ�ก
ำ ารสอบสวนและอยู่่�ในสายงานสอบสวน นั่่�นหมายความว่่าพนัักงานสอบสวนของสำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่มี่� อำี ำ�นาจและหน้้าที่ทำ่� ำ�การสอบสวนตามคำำ�สั่่ง� คสช.ที่่� ๗/๒๕๕๙ ถููกจำำ�กัดั ไว้้เฉพาะตำำ�แหน่่ง
รอง สว. - รอง ผกก. ( ปััจจุุบันั ก็็คืือ รอง สว.(สอบสวน) – รอง ผกก.(สอบสวน ) ) ส่่วนตำำ�แหน่่งพนัักงานสอบสวน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ – พนัักงานสอบสวนผู้้เ� ชี่่ย� วชาญพิิเศษ ตาม มาตรา ๔๔(๖) (๗) และ (๘) แห่่ง พ.ร.บ.ตำำ�รวจแห่่งชาติิ
พ.ศ.๒๕๔๗ ถููกตััดโอนไปอยู่่�ในหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนสัังกััดต่่าง ๆ ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
โดยกำำ�หนดตำำ�แหน่่งเอาไว้้ในกลุ่่�มงานสอบสวน และให้้ถือื ว่่าอยู่่�ในสายงานสอบสวน ยัังคงมีีอำำ�นาจสอบสวน
คดีีอาญาได้้ เมื่่อ� ได้้รับคำ
ั ำ�สั่่ง� หรืือได้้รับม
ั อบหมายจากผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาหััวหน้้าหน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวน หรืือ
ผู้้�รัักษาราชการแทน ทั้้�งนี้้� ตามพระราชกฤษฎีีกาหรืือกฎกระทรวงในการแบ่่งส่่วนราชการสำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิระดัับกองบััญชาการหรืือระดัับกองบัังคัับการ แล้้วแต่่กรณีี ตาม พ.ร.บ.ตำำ�รวจแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๑๐ วรรคสอง โดยกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ไว้้ในพระราชกฤษฎีีกาหรืือกฎกระทรวงนั้้�น แล้้วแต่่กรณีี
สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ แบ่่งส่่วนราชการออกเป็็น ๒ ส่่วน คืือ สำำ�นักั งานผู้้�บัญ
ั ชาการตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ และกองบััญชาการ ซึ่ง่� ตามพระราชกฤษฎีีกาแบ่่งส่่วนราชการสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๕ ก. คืือสำำ�นักั งานผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ ไม่่ได้้ระบุุให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ทำำ�การสอบสวน หรืือ
ปฏิิบััติิงานตาม ป.วิิอาญา และกฎหมายอื่่�นอัันเกี่่�ยวกัับความผิิดทางอาญาเอาไว้้ จะมีีก็็แต่่กองบััญชาการ
หรืือส่่วนราชการอื่่น� ที่่มี� ฐี านะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ ตาม มาตรา ๕ ข. ซึ่ง่� ได้้กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่เ่� กี่่ย� วกัับ
การปฏิิบััติิงานตาม ป.วิิอาญา และกฎหมายอื่่�นอัันเกี่่�ยวกัับความผิิดทางอาญา ได้้แก่่
(๑) ตำำ�รวจภููธรภาค ๑-๙ ตาม ม.๕ (๑๐) - (๑๘)(ฉ) มีีอำ�ำ นาจรัับผิิดชอบภายในเขตพื้้�นที่�่
การปกครองของตน
(๒) กองบััญชาการสอบสวนกลาง หรืือ บช.ก.(๒๐)(ค) เขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบทั่่�วราชอาณาจัักร
(๓) กองบััญชาการปราบปรามยาเสพติิด หรืือ บช.ปส.(๒๑)(ข) มีีเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ       
ทั่่�วราชอาณาจัักร
(๔) สำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง (๒๓)(ข) เขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบทั่่�วราชอาณาจัักร
ปััจจุุบัันได้้มีีกองบััญชาการจััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่อีีก  ๒ กองบััญชาการ คืือ กองบััญชาการตำำ�รวจ
ท่่องเที่่ย� ว (บช.ทท.) จััดตั้้ง� ขึ้้น� ตามพระราชกฤษฎีีกาแบ่่งส่่วนราชการในสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (ฉบัับที่่� ๓)
พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวัันที่่� ๒๗ สิิงหาคม  ๒๕๖๐ และกองบััญชาการตำำ�รวจสืืบสวนสอบสวนอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีี (บช.สอท.) จััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชกฤษฎีีกาแบ่่งส่่วนราชการสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
(ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวัันที่่� ๖ กัันยายน ๒๕๖๓ ซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ทำ�ก
ำ ารสอบสวนความผิิดทางอาญา
ภายในเขตอำำ�นาจ
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นอกจากนี้้�ในแต่่ละกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ
ก็็จะมีีหน่่วยงานย่่อย ๆ ลงไปอีีก  ได้้แก่่ กองบัังคัับการ กองกำำ�กับก
ั าร กลุ่่�มงานสอบสวนและสถานีีตำำ�รวจ
ซึ่่�งกฎหมายระบุุให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการสอบสวน หรืือปฏิิบัติั ิตาม ป.วิิอาญา หรืือกฎหมายอื่่�นอัันเกี่่�ยวกัับ
ความผิิดทางอาญาภายในเขตอำำ�นาจรัับผิิดชอบของหน่่วยงานนั้้�น ๆ เช่่นเดีียวกััน นอกจากนี้้� ยังั มีีกองบัังคัับการ
กฎหมายและคดีี ตำ�ำ รวจภููธรภาค ๑-๙ จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎกระทรวงแบ่่งส่่วนราชการเป็็นกองบัังคัับการหรืือ
ส่่วนราชการอย่่างอื่่�นในสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (ฉบัับที่่� ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวัันที่่� ๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
ระบุุให้้อำำ�นาจในการสอบสวนคดีีอาญาไว้้ด้้วยตามข้้อ ๒ อนุุ ๗) พนัักงานสอบสวนนอกเหนืือจากท้้องที่่�
สถานีีตำำ�รวจภููธรหรืือสถานีีตำำ�รวจนครบาลแล้้ว หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจการสอบสวนอื่่�นจะเป็็นหน่่วยงาน
สนัับสนุุนการจะมีีอำำ�นาจการสอบสวนในคดีีประเภทใด จะมีีระเบีียบวางหลัักเกณฑ์์และแนวทางปฏิิบัติั ิไว้้
และหรืือผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�เป็็นหััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจการสอบสวนในแต่่ละระดัับมีีคำำ�สั่่�งให้้ทำำ�การ
สอบสวนคดีีที่่�เกิิดภายในเขตอำำ�นาจของตน
เมื่่�อพิิจารณาประกอบคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย. ๕๕  เรื่่�อง การกำำ�หนดอำำ�นาจ
หน้้าที่ข่� องตำำ�แหน่่งในสถานีีตำำ�รวจ ซึ่่ง� โครงสร้้างสถานีีตำำ�รวจให้้แบ่่งงานในสถานีีตำำ�รวจนครบาลและสถานีี
ตำำ�รวจภููธรออกเป็็น ๕ สายงาน กัับ ๑ หน่่วยปฏิิบัติั กิ าร คืือ (๑) งานอำำ�นวยการ (๒) งานป้้องกัันปราบปราม 
(๓) งานจราจร (๔) งานสืืบสวน (๕) งานสอบสวน และหน่่วยปฏิิบัติั กิ ารพิิเศษ โดยมีีหัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจเป็็น
ผู้้�บัังคัับบััญชาสููงสุุดในสถานีีตำ�ำ รวจนั้้�นๆ ควบคุุมกำำ�กับดูู
ั แลการปฏิิบััติิงานของทุุกสายงาน และมาตรา ๑๘
วรรคสี่่� (วรรคท้้าย) กำำ�หนดไว้้ว่่า ท้้องที่่�ใดมีีพนัักงานสอบสวนหลายคน การดำำ�เนิินการสอบสวนให้้อยู่่�ใน
ความรัับผิิดชอบของพนัักงานสอบสวนผู้้เ� ป็็นหััวหน้้าในท้้องที่่นั้้� น� หรืือผู้้�รักั ษาราชการแทน เมื่่อ� ประกอบคำำ�สั่่ง�
ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๔ ข้้อ ๒.๕(๑) หััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจ หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีี
อำำ�นาจสอบสวน หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน ที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนความผิิดอาญา เป็็นหััวหน้้าพนัักงาน
สอบสวนตาม มาตรา ๑๘ วรรคสี่่� และมาตรา ๑๔๐ แห่่ง ป.วิิอาญา ในเขตท้้องที่่�รัับผิิดชอบของตน
หััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจในสถานีีตำำ�รวจนครบาลและหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจภููธรจึึงเป็็นหััวหน้้าพนัักงานสอบสวน
ในระดัับสถานีีตำำ�รวจ ส่่วนในระดัับเหนืือจากนั้้�นไป  จะมีีระดัับผู้�บั้ ังคัับการ ผู้้�บััญชาการ และผู้้�บััญชาการ
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ มีีอำ�ำ นาจภายในเขตอำำ�นาจของตน ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น
ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนดัังได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น จึึงเป็็นพนัักงานสอบสวนตามความใน          
ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๖) และมีีอำ�ำ นาจทำำ�การสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๑) ส่่วนข้้าราชการตำำ�รวจ
สายงานอื่่�น ไม่่มีีอำำ�นาจสอบสวน เว้้นแต่่ผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎเกณฑ์์แห่่งกฎหมาย ระเบีียบ 
คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะมีีคำำ�สั่่�งให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�สอบสวนเท่่านั้้�น
	๔.๒	 เขตอำำ�นาจการสอบสวนและพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ
เขตอำำ�นาจการสอบสวน หมายถึึง อาณาบริิเวณพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ที่่�พนัักงานสอบสวน
มีีอำำ�นาจหน้้าที่ค่� วามรัับผิิดชอบอยู่่�ตามกฎหมาย โดยทั่่�วไปแล้้วหมายถึึงเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบของสถานีีตำำ�รวจ
นั้้�น ๆ เขตอำำ�นาจสอบสวนของพนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจ เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
ส่่วนมาตรา ๒๐ เป็็นเขตอำำ�นาจการสอบสวนที่่�อััยการสููงสุุดเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
	๔.๒.๑	 เขตอำำ�นาจการสอบสวนและพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘
พนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากข้้าราชการตำำ�รวจซึ่่�งมีียศตั้้�งแต่่
ชั้้�นนายร้้อยตำำ�รวจตรีีหรืือเทีียบเท่่านายร้้อยตำำ�รวจตรีีขึ้้�นไป  จะเป็็นพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒(๖) และมีีอำ�ำ นาจสอบสวนความผิิดอาญาซึ่่�งได้้เกิิด หรืืออ้้าง หรืือเชื่่�อว่่าได้้เกิิดภายในเขตอำำ�นาจ
ของตน หรืือผู้้�ต้้องหามีีที่่�อยู่่� หรืือถููกจัับภายในเขตอำำ�นาจของตน  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘
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(1) ความผิิดอาญา “ได้้เกิิด” ภายในเขตอำำ�นาจของตน เช่่น นายแดงลัักทรััพย์์
นายดำำ� ที่่�บางลำำ�พูู ความผิิดฐานลัักทรััพย์์ได้้เกิิดภายในเขตอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม 
พนัักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม จึึงมีีอำ�ำ นาจสอบสวน
- จำำ�เลยจะเดิินทางจากประเทศซาอุุดีีอาระเบีีย กลัับมายัังประเทศไทย
ผู้้�เสีียหายได้้ฝากทรััพย์์สิินมากัับจำำ�เลย เพื่่�อฝากให้้ภริิยาผู้้�เสีียหายในประเทศไทย ต่่อมาผู้้�เสีียหายเดิินทาง
กลัับมาประเทศไทย ทราบว่่าจำำ�เลยมิิได้้นำำ�ทรััพย์์สิินที่่�ฝากมาให้้กัับภริิยาผู้้�เสีียหาย จึึงได้้ไปทวงถามที่่�
บ้้านจำำ�เลยที่่� อ.กุุมภวาปีี จว.อุุดรธานีี จำำ�เลยบอกว่่าจะคืืนให้้ภายหลััง แล้้วจำำ�เลยปฏิิเสธว่่าไม่่ได้้รับฝ
ั ากทรััพย์์
เหตุุจึึงเกิิดที่่� อ.กุุมภวาปีี จว.อุุดรธานีี ประเทศไทย มิิใช่่ที่ป่� ระเทศซาอุุดีอี าระเบีีย ผู้้เ� สีียหายไปร้้องทุุกข์ที่์ สถ
่� านีี
ตำำ�รวจภููธรกุุมภวาปีี พนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรกุุมภวาปีี จึึงมีีอำ�ำ นาจสอบสวน (ฎ.๑๕๗๓/๒๕๓๕)
- จำำ�เลยให้้ผู้้�ตายดื่่�มสารพิิษที่่�บ้้านพัักผู้้�ตาย ความผิิดอาญาเกิิดขึ้้�นที่่�บน
บ้้านพัักผู้้�ตาย ซึ่่�งอยู่่�ในเขตอำำ�นาจของ สน.ดอนเมืือง ผู้้�ตายถึึงแก่่ความตายที่่�โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า
ความตายเป็็น “ผล” ของการกระทำำ�ความผิิด พนัักงานสอบสวน สน.ดอนเมืือง จึึงมีีอำำ�นาจสอบสวน
(ฎ.๓๓๓๗/๒๕๔๓)
(๒) ความผิิดอาญา “อ้้างว่่าได้้เกิิด” ภายในเขตอำำ�นาจของตน เช่่น มีีการร้้องทุุกข์์
โดยผู้้�เสีียหายโดยอ้้างว่่าการลัักทรััพย์์ได้้เกิิดที่่�บางลำำ�พูู  เช่่นนี้้� พนัักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม 
มีีอำำ�นาจสอบสวน
(๓) ความผิิดอาญา “เชื่่อ� ว่่าได้้เกิิด” ภายในเขตอำำ�นาจของตน หมายถึึง พนัักงาน
สอบสวน เชื่่�อว่่าการมีีคดีีอาญาเกิิดขึ้้�นในเขตอำำ�นาจของตน ไม่่ว่่าจะโดยได้้รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษ หรืือ
ปรากฏพยานหลัักฐานอัันทำำ�ให้้น่า่ เชื่่อ� ว่่ามีีคดีีอาญาเกิิดขึ้้น� ยกตััวอย่่างเช่่น พบศพคนถููกยิิงตายที่ใ่� นเขตท้้องที่่�
อ.สามพราน แม้้ไม่่มีปี ระจัักษ์พ์ ยานรู้้เ� ห็็นเหตุุการณ์์โดยตรง แต่่เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนพิิจารณาจากร่่องรอย
พยานหลัักฐานต่่าง ๆ แล้้ว เชื่่�อว่่าได้้มีีการกระทำำ�ความผิิดฐานฆ่่าผู้้�อื่่�นในเขตท้้องที่่� อ.สามพราน ดัังนี้้�
พนัักงานสอบสวน สภ.สามพราน จึึงมีีอำ�ำ นาจสอบสวนในคดีีนี้้� เนื่่�องจากเชื่่�อว่่าความผิิดฐานฆ่่าผู้้�อื่่�นเกิิดขึ้้�น
ในเขตอำำ�นาจของตน ถึึงแม้้ว่่าความจริิงจะปรากฏในภายหลัังว่่า ผู้้�ตายถููกนายแดงผู้้�ต้้องหา ฆ่่าในท้้องที่่�
อ.นครชััยศรีี แล้้วนำำ�มาทิ้้�งไว้้ในเขตพื้้�นที่่� อ.สามพราน ก็็ตาม การสอบสวนที่่�ได้้กระทำำ�ไปแล้้วโดยพนัักงาน
สอบสวน สภ.สามพราน นั้้�นชอบด้้วยกฎหมาย เป็็นต้้น
(๔) ผู้้�ต้อ้ งหามีีที่อ่� ยู่่�ในเขตอำำ�นาจของตน เช่่น กรณีีตาม (๓) หากนายแดงผู้้�ต้อ้ งหา
มีีบ้้านอยู่่�ที่่� อ.สามพราน พนัักงานสอบสวน สภ.สามพราน ก็็มีีอำำ�นาจสอบสวนเช่่นเดีียวกัันกัับพนัักงาน
สอบสวน สภ.นครชััยศรีี
(๕) ผู้้�ต้้องหาถููกจัับภายในเขตอำำ�นาจของตน เช่่น กรณีีตาม  (๓) หากต่่อมา
นายแดงถููกจัับได้้ในท้้องที่่� สภ.เมืืองนครปฐม พนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองนครปฐม มีีอำำ�นาจสอบสวน
			 ข้้อสัังเกต จากตััวอย่่างเรื่่อ� ง ฆ่่าผู้้�อื่น่� ที่่� อ.นครชััยศรีี พนัักงานสอบสวน สภ.นครชััยศรีี
(ความผิิดที่่�ได้้เกิิด) สภ.สามพราน (ผู้้�ต้้องหามีีที่�อ่ ยู่่�) และ สภ.เมืืองนครปฐม (ผู้้�ต้้องหาถููกจัับ) ต่่างมีีอำำ�นาจ
สอบสวนคดีีนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� มีีความผิิดอาญาเรื่่อ� งใดเกิิดขึ้้น� จะต้้องมีีพนัักงานสอบสวนเพีียง
ท้้องที่่�เดีียวที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ มีีหน้้าที่่�รวบรวมสำำ�นวนการสอบสวนจากพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ต่่าง ๆ ที่่�มีี
อำำ�นาจสอบสวน มาทำำ�ความเห็็นทางคดีีส่ง่ พนัักงานอััยการ บทบััญญััติมิ าตรา ๑๘ วรรคสาม แห่่ง ป.วิิอาญา
ได้้กำำ�หนดให้้ท้อ้ งที่่ที่� เ่� หตุุเกิิดในเขตอำำ�นาจเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ เนื่่อ� งจากกฎหมายเล็็งเห็็นว่่า
ความผิิดอาญาได้้เกิิดขึ้้�นในสถานที่่�ใด โดยทั่่�วไปแล้้วสถานที่่�นั้้�นจะมีีพยานหลัักฐานสำำ�คััญอยู่่� จึึงให้้ท้้องที่่�
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ที่่�เหตุุเกิิดในเขตอำำ�นาจเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ กรณีีพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�ผู้้�ต้้องหามีีที่่�อยู่่�
หรืือถููกจัับในเขตอำำ�นาจจะเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบได้้นั้้�น จะต้้องเข้้ากรณีีดัังต่่อไปนี้้� คืือ
(๑) มีีเหตุุจำำ�เป็็น เช่่น เกิิดอุุทกภััย เส้้นทางการคมนาคมขาดและมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องรีีบสอบสวนและสรุุปสำำ�นวนพร้้อมความเห็็นเสนอพนัักงานอััยการ เพราะคดีีจะขาดอายุุความ หรืือ
(๒) เพื่่�อความสะดวก เช่่น พยานหลัักฐานและของกลางต่่าง ๆ อยู่่� ณ สถานที่�่
ซึ่่�งผู้้�ต้้องหามีีที่่�อยู่่�หรืือถููกจัับ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีเหตุุจำำ�เป็็นหรืือเพื่่�อความสะดวกดัังกล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น พนัักงาน
สอบสวนในเขตท้้องที่่�ที่่�ความผิิดเกิิด จะเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
				- พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ หมายถึึง พนัักงานสอบสวนที่่�มีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบในการรวบรวมพยานหลัักฐานขั้้�นสุุดท้้าย เข้้าสำำ�นวนการสอบสวน แล้้วทำำ�ความเห็็นเสนอต่่อ
พนัักงานอััยการว่่าควรสั่่ง� ฟ้้องหรืือสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ ง หรืืองดการสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๔๒
(ดูู ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙ ประกอบ) โดยปกติิความผิิดอาญาได้้เกิิดในเขตอำำ�นาจพนัักงานสอบสวนคนใด ก็็ให้้
เป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานสอบสวนคนนั้้�น เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบสวนความผิิดนั้้�น ๆ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘ วรรคสาม
ในเขตท้้องที่่�ใดมีีพนัักงานสอบสวนหลายคน การดำำ�เนิินการสอบสวนให้้อยู่่�
ในความรัับผิิดชอบของพนัักงานสอบสวนผู้้�เป็็นหััวหน้้าในท้้องที่่�นั้้�น หรืือผู้้�รัักษาการแทน ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘ วรรคสี่่� และคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ บทที่่� ๔ มาตรการควบคุุม ตรวจสอบ  และเร่่งรััด
การสอบสวนคดีีอาญา ข้้อ ๒.๕
	๔.๒.๒	 เขตอำำ�นาจการสอบสวนและพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ กรณีีความผิิด
เกี่่�ยวพัันกัันหลายท้้องที่่� ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙
		 - พนัักงานสอบสวนที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน
มาตรา ๑๙ วรรคสอง ได้้กล่่าวถึึงตััวพนัักงานสอบสวนที่่�จะมีีอำำ�นาจสอบสวน
ในกรณีีความผิิดเกิิดขึ้้�นหลายท้้องที่่�เกี่่�ยวพัันกััน หรืือต่่อเนื่่�องกัันตามมาตรา ๑๙ (๑) ถึึง (๖) ว่่า “พนัักงาน
สอบสวนท้้องที่่�หนึ่่�งท้้องที่่�ใดที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีอำำ�นาจสอบสวนได้้” ย่่อมหมายถึึงพนัักงานสอบสวนทุุกท้้องที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาตรา ๑๙ (๑) ถึึง (๖) นั้้�น มีีอำำ�นาจสอบสวนความผิิดที่่�กล่่าวหา
ตลอดจนความผิิดฐานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งเกิิดขึ้้�นนอกเขตท้้องที่่�ของตนได้้ (ดูู ฎ.๑๑๘๐/๒๕๓๗ ประกอบ)
		
- พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ คืือ พนัักงานสอบสวนซึ่่�งมีีอำำ�นาจสรุุปสำำ�นวน
ทำำ�ความเห็็นทางคดีี และส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑,
๑๔๒ โดยมาตรา ๑๙ วรรคสาม (ก) และ (ข) ได้้วางหลัักเกณฑ์์กำำ�หนดตััวพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบไว้้
ดัังนี้้�
(ก) ถ้้าจัับผู้้�ต้้องหาได้้แล้้ว คืือพนัักงานสอบสวนซึ่่�งท้้องที่่�ที่่�จัับผู้้�ต้้องหาได้้
อยู่่�ในเขตอำำ�นาจ
(ข) ถ้้าจัับผู้้�ต้้องหายัังไม่่ได้้ คืือพนัักงานสอบสวนซึ่่�งท้้องที่่�ที่่�พบการกระทำำ�ผิิด
ก่่อนอยู่่�ในเขตอำำ�นาจ
- เมื่่อ� มาตรา ๑๙ วรรคสาม (ก) และ (ข) ได้้วางหลัักเกณฑ์์ว่า่ ในบรรดาพนัักงาน
สอบสวนทุุกท้้องที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น ใครเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบแล้้ว หากพนัักงานสอบสวนผู้้�ทำำ�
หน้้าที่่�สรุุปสำำ�นวนและทำำ�ความเห็็นทางคดีีมิิใช่่พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ  จะส่่งผลให้้การสอบสวน
ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย และไม่่ถืือว่่ามีีการสอบสวนในความผิิดนั้้�นมาก่่อน พนัักงานอััยการไม่่มีีอำำ�นาจฟ้้อง
8

คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

(ดููฎีีกาที่่� ๑๙๗๔/๒๕๓๙, ๓๔๖๖/๒๕๔๗, ๑๒๐๔/๒๕๔๒, ๑๑๒๖/๒๕๔๔, ๔๕๑๒/๒๕๓๐, ๒๒๘๐/๒๕๔๘
ประกอบ)
			 (๑) กรณีีเป็็นการไม่่แน่่ว่า่ การกระทำำ�ผิิดอาญาได้้กระทำำ�ในท้้องที่่ใ� ดในระหว่่าง
หลายท้้องที่่� ตามมาตรา ๑๙(๑)  ตััวอย่่าง เช่่น
- พบศพผู้้�ตายในท้้องที่่� สน.ชนะสงคราม  แต่่พบรอยเลืือดผู้้�ตายในท้้องที่่�
สน.พระราชวััง หรืือลููกจ้้างมีีหน้้าที่่�เก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ของนายจ้้างที่่�อยู่่�ต่่างจัังหวััด แล้้วต้้องส่่งมอบเงิินนั้้�น
ให้้แก่่นายจ้้างซึ่่ง� มีีภููมิลำิ ำ�เนาอยู่่�ในท้้องที่ ส
่� น.บางรััก ลููกจ้า้ งรัับเงิินจากลููกหนี้้�ของนายจ้้างในอีีกท้อ้ งที่ห่� นึ่่�งแล้้ว
เอาเงิินไปใช้้ส่่วนตััว จึึงเป็็นการไม่่แน่่ว่่ามีีเจตนาทำำ�การยัักยอกเงิินในท้้องที่่�ใด วิินิิจฉััยว่่าพนัักงานสอบสวน
สน.บางรััก มีีอำ�ำ นาจสอบสวน (ฎ.๑๖๕๕/๒๕๓๐)
- จำำ�เลยแจ้้งข้้อความอัันเป็็นเท็็จเกี่่ย� วกัับความผิิดอาญาแก่่พนัักงานสอบสวน  
สภ.ป่่าพะยอม กัับการเบิิกความอัันเป็็นเท็็จในการพิิจารณาคดีีต่่อศาลจัังหวััดพััทลุุง ซึ่่�งอยู่่�ในท้้องที่่�
สภ.เมืืองพััทลุงุ ถือื ว่่าเป็็นการไม่่แน่่ว่า่ การกระทำำ�ของจำำ�เลยในความผิิดฐานแจ้้งความเท็็จและเบิิกความเท็็จ
ได้้กระทำำ�ในท้้องที่่ใ� ดในระหว่่างหลายท้้องที่่ ต
� าม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๑) พนัักงานสอบสวน สภ.ป่่าพะยอม 
จึึงมีีอำำ�นาจสอบสวน (ฎ.๑๖๙๑/๒๕๖๑)
		 (๒) เมื่่อ� ความผิิดส่ว่ นหนึ่่ง� กระทำำ�ในท้้องที่่ห� นึ่่ง� แต่่อีีกส่่วนหนึ่่ง� ในอีีกท้้องที่่ห� นึ่่ง�
ตามมาตรา ๑๙(๒) ตััวอย่่าง เช่่น
- นายแดงยืืนอยู่่�ในเขตท้้องที่ ส
่� น.ชนะสงคราม ยิิงนายดำำ�ซึ่ง่� อยู่่�ในเขตท้้องที่่�
สน.พระราชวัังดัังนี้้� พนัักงานสอบสวนของแต่่ละสถานีีตำำ�รวจมีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ เพราะเป็็นท้้องที่่�หนึ่่�ง
ท้้องที่่ใ� ดที่่เ� กี่่ย� วข้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสอง แต่่พนัักงานสอบสวนท้้องที่่ใ� ดในสองท้้องที่่ดั� งั กล่่าวนั้้�น
จะเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบที่่�จะทำำ�ความเห็็นทางคดีีส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๔๒ หรืือไม่่นั้้�น ต้้องดูู ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสาม 
ตััวอย่่างนายแดงวางยาพิิษนายดำำ�ที่่�บ้้านซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในเขตท้้องที่่�สถานีี
ตำำ�รวจภููธรสััตหีบ 
ี เมื่่อ� นายดำำ�อยู่่�ในโรงพยาบาลในเขตท้้องที่่สถ
� านีีตำำ�รวจภููธรเมืืองระยองนายแดงตามไปเอา
ยาพิิษกรอกปากนายดำำ�อีีกครั้้�งหนึ่่�งจึึงเป็็นกรณีีตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๒) ดัังนั้้�น พนัักงานสอบสวน
สถานีีตำำ�รวจภููธรเมืืองระยอง ซึ่่�งเป็็นพนัักงานสอบสวนในท้้องที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ตาม
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่่�ง
		 (๓) เมื่่�อความผิิดนั้้�นเป็็นความผิิดต่่อเนื่่�อง และกระทำำ�ต่่อเนื่่�องกัันในท้้องที่่�
ต่่าง ๆ เกิินกว่่าท้้องที่่�หนึ่่�งขึ้้�นไป ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๓)
ความผิิดต่่อเนื่่อ� ง คืือ ความผิิดที่่เ� กิิดจากการกระทำำ�ที่่มี� สี ภาพติิดต่่อสืืบเนื่่อ� งกััน
ไปเป็็นความผิิดที่่สำ� ำ�เร็็จมีีความผิิดอยู่่�ตลอดเวลา เช่่น มีีธนบััตรปลอมอยู่่�ในความครอบครองอัันเป็็นความผิิด
ตาม ป.อาญา มาตรา ๒๔๔ มีีเครื่่�องมืือสำำ�หรัับปลอมเงิินตราอยู่่�ในความครอบครองตาม ป.อาญา
มาตรา ๒๔๖ มีียาเสพติิดอยู่่�ในความครอบครอง ฯลฯ ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา เช่่น
- นายแดงอยู่่�สระบุุรีี หลอกนางสาวดำำ� อายุุ ๒๒ ปีี จากบ้้านพัักที่เ่� ขตตลิ่่�งชััน
กรุุงเทพฯ ไปค้้างคืืนที่่�บ้้านหลัังหนึ่่�งในอำำ�เภอจอมบึึง จัังหวััดราชบุุรีี โดยมุ่่�งหมายจะข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา
และถููกตำำ�รวจจัับได้้เสีียก่่อน นายแดงมีีความผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๒๘๔ วรรคแรก  ซึ่่�งเป็็นความผิิด
ต่่อเนื่่อ� งการกระทำำ�ในหลายท้้องที่่เ� ริ่่มตั้้
� ง� แต่่ สน.ตลิ่่�งชััน (สถานที่่ถููก
� หลอก) เป็็นต้้นไปจนกระทั่่�งถึึง สภ.จอมบึึง
ทุุกสถานีีตำำ�รวจที่่�นายแดงนำำ�นางสาวดำำ�เดิินทางผ่่านต่่างมีีอำ�ำ นาจสอบสวน (ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙)
- นายแดงออกเช็็คเพื่่อ� ชำำ�ระหนี้้�ค่า่ สิินค้้าที่่ซื้้� อ� จากนายดำำ� ออกเช็็คที่่อำ� ำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสงขลา แต่่ธนาคารที่อำ่� ำ�เภอหาดใหญ่่ปฏิเิ สธการจ่่ายเงิิน พนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองสงขลา มีีอำำ�นาจ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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สอบสวน เนื่่�องจากความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�มีีลัักษณะเป็็นการกระทำำ�ต่่อเนื่่�องกัันระหว่่างท้้องที่่�ที่่�ออกเช็็คและ
ท้้องที่่�ที่่�ธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิิน (ฎ.๑๐๑๐/๒๕๐๘, ๑๗๐๒-๑๗๐๓/๒๕๒๓)
ข้้อสัังเกต  เมื่่�อพิิจารณาจากคำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวแล้้ว เห็็นว่่าความผิิดตาม 
พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดอัันเกิิดจากการใช้้เช็็คฯ มาตรา ๔ มีีการกระทำำ�ที่�่แยกออกได้้เป็็นส่่วน ๆ ส่่วนหนึ่่�ง
คืือการออกเช็็คโดยมีีเจตนาที่่�จะไม่่ให้้มีีการใช้้เงิินตามเช็็ค อีีกส่่วนหนึ่่�งคืือธนาคารปฏิิเสธไม่่ใช้้เงิินตามเช็็ค
วัันออกเช็็คจึึงเป็็นวัันที่ค่� วามผิิดส่่วนหนึ่่�งได้้กระทำำ�ลง เพราะเป็็นวัันที่่จำ� ำ�เลยกระทำำ�การอัันเป็็นองค์์ประกอบ
ความผิิดตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดอัันเกิิดจากการใช้้เช็็คฯ ส่่วนวัันที่่ธ� นาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิินก็็เป็็นวัันที่่�
ความผิิดอีีกส่ว่ นหนึ่่�งได้้กระทำำ�ลงเพราะเป็็นวัันที่่ค� วามผิิดเกิิด กรณีีนี้้เ� ปรีียบเทีียบได้้กัับเรื่่อ� งฉ้้อโกงที่่ห� ลอก
ขายของในท้้องที่่�หนึ่่�ง แต่่ผู้้�หลอกได้้เงิินไปจากผู้้�ถููกหลอกในอีีกท้้องที่่�หนึ่่�ง ด้้วยเหตุุนี้้�ข้้อเท็็จจริิงในเรื่่�อง
ออกเช็็คในท้้องที่่�หนึ่่�ง แต่่ธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิินในอีีกท้้องที่่�หนึ่่�ง จึึงน่่าจะเป็็นกรณีีตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๙(๒) แต่่ศาลฎีีกาวิินิจิ ฉััยไว้้ในคำำ�พิพิ ากษาฎีีกาหลายเรื่่อ� งว่่าเป็็นกรณีีตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๓)
อย่่างไรก็็ดี มี
ี ข้ี อ้ สัังเกตว่่าไม่่ว่า่ จะปรัับใช้้อนุุมาตราใด ผลก็็เป็็นอย่่างเดีียวกัันคืือพนัักงานสอบสวนแต่่ละท้้องที่่�
มีีอำำ�นาจสอบสวน และลบล้้างฎีีกาที่่� ๑๕๗๕/๒๕๒๑ ซึ่่�งวิินิิจฉััยว่่าเฉพาะท้้องที่่�ธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิิน
เท่่านั้้�นที่่�มีอำี ำ�นาจสอบสวน
			
ข้้อพึึงระวััง กรณีีที่่�มีีการโอนเช็็คเปลี่่�ยนมืือกัันก่่อนนำำ�ไปเรีียกเก็็บเงิิน
ท้้องที่ที่่� มี่� กี ารโอนเช็็คไม่่ถือื เป็็นท้้องที่ที่่� ค่� วามผิิดต่่อเนื่่อ� งกัับท้อ้ งที่ที่่� ธ่� นาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิิน ยกตััวอย่่างเช่่น
ดำำ�สั่่�งจ่่ายเช็็คให้้แดงหรืือผู้้�ถืือในเขตท้้องที่่� สน.บางนา แดงนำำ�เช็็คฉบัับดัังกล่่าวโอนชำำ�ระหนี้้�ค่่าซื้้�อสิินค้้าให้้
เขีียวในเขตท้้องที่ ส
่� น.บางพลััด นายเขีียวนำำ�เช็็คไปเรีียกเก็็บยังั ธนาคารถุุงทองสาขาบางเขน ธนาคารถุุงทอง
สาขาบางเขน ปฏิิเสธการจ่่ายเงิินท้้องที่่�ที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนได้้แก่่ท้้องที่่� สน.บางนา และ สน.บางเขน
ส่่วน สน.บางพลััด ท้้องที่่�ที่่�มีีการโอนเช็็คเปลี่่�ยนมืือไม่่มีีอำ�ำ นาจสอบสวน (ฎ.๖๕๐/๒๕๒๘)
- จำำ�เลยกัับพวกบัังคัับหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขัังผู้้�เสีียหายชาวมาเลเซีีย เพื่่�อเรีียก
ค่่าไถ่่และบัังคัับให้้ผู้้�เสีียหายขัับรถไปส่่งยัังชายแดนประเทศไทย ซึ่่ง� น่่าจะได้้หน่่วงเหนี่่�ยวกัักขังั เข้้าไปในเขต
แดนไทยด้้วย เพราะภููมิิลำำ�เนาของจำำ�เลยกัับพวกอยู่่�ในราชอาณาจัักรซึ่ง่� เป็็นความผิิดต่่อเนื่่อ� งทั้้�งในและนอก
ราชอาณาจัักร พนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรกิ่่�งอำำ�เภอควนโดน จัังหวััดสตููล ซึ่่�งจัับจำำ�เลยจึึงมีีอำำ�นาจ
สอบสวนดำำ�เนิินคดีีกัับจำำ�เลยได้้ (ฎ.๑๕๘๖/๒๕๒๖)
			
ข้้อสัังเกต คืือ มาตรา ๑๙(๓) จะต้้องเป็็นความผิิดต่่อเนื่่�อง และกระทำำ�
ต่่อเนื่่�องกัันในหลายท้้องที่่� หากเป็็นการกระทำำ�ต่่อเนื่่�องกัันในหลายท้้องที่่�แต่่ไม่่ใช่่ความผิิดต่่อเนื่่�อง ก็็ไม่่เข้้า
มาตรา ๑๙ (๓) แต่่อาจจะเข้้าอนุุมาตราอื่่�น ๆ
- หลอกลวงผู้้�เสีียหายจากท้้องที่่� สน.บางยี่่�ขััน พาไปยัังบ้้านเกิิดเหตุุที่่�
อ.ท่่ามะกา กัักขังั หน่่วงเหนี่่�ยวและข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เราที่บ้่� า้ นที่เ่� กิิดเหตุุ ถือื ว่่าเป็็นความผิิดต่่อเนื่่อ� งและกระทำำ�
ต่่อเนื่่�องกัันในท้้องที่่�ต่่าง ๆ เกิินกว่่าท้้องที่่�หนึ่่�งขึ้้�นไป ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�หนึ่่�งท้้องที่่�ใดที่่�เกี่่�ยวข้้องมีี
อำำ�นาจสอบสวนได้้ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่่�ง (๓) (๔) และวรรคสอง พนัักงานสอบสวน สน.บางยี่่�ขััน จึึงมีี
อำำ�นาจสอบสวน แต่่จำำ�เลยถููกจัับที่่� อ.ท่่ามะกา พนัักงานสอบสวน สภ.ท่่ามะกา จึึงเป็็นพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม  (ก) พนัักงานสอบสวน สน.บางยี่่�ขััน ไม่่เป็็นพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบ  ไม่่มีีอำำ�นาจสรุุปสำำ�นวนและทำำ�ความเห็็นว่่าควรสั่่�งฟ้้องหรืือสั่่�งไม่่ฟ้้อง พร้้อมกัับส่่งสำำ�นวน
เพื่่อ� ให้้พนัักงานอััยการพิิจารณา ตามมาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๑ เมื่่อ� พนัักงานสอบสวน สน.บางยี่่ขั� นั เป็็นผู้้�สรุปุ
สำำ�นวน ทำำ�ความเห็็น พร้้อมส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการ คดีีนี้้�ถืือได้้ว่่าไม่่มีีการสอบสวน และพนัักงาน
อััยการไม่่มีีอำำ�นาจฟ้้อง (ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙)
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ข้้อสัังเกต
- ความผิิดต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ ความผิิดฐานพาไปเพื่่�อการอนาจาร, หน่่วงเหนี่่�ยวกัักขััง
- ข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา เป็็นความผิิดอีีกกรรมหนึ่่�ง ไม่่เป็็นความผิิดต่่อเนื่่�อง
- วิินิจิ ฉััยว่่าโจทก์์ฟ้อ้ งว่่าจำำ�เลยทั้้�งสองร่่วมกัันมีีเมทแอมเฟตามีีนไว้้ในครอบครอง
เพื่่อ� จำำ�หน่่ายและจำำ�หน่่ายเมทแอมเฟตามีีนดัังกล่่าวแก่่ผู้้�มีชื่ี อ่� หลายคน เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจจัับจำำ�เลยทั้้�งสอง
พร้้อมยึึดเมทแอมเฟตามีีน และจัับ  ศ. อ. ณ. น. ภ. จ. และ ห. พร้้อมยึึดเมทแอมเฟตามีีนที่่�บุุคคล
ทั้้�งเจ็็ดซื้้�อจากจำำ�เลยทั้้�งสองได้้ที่่�บ้้านจำำ�เลยที่่� ๒ ซึ่่�งอยู่่�ในท้้องที่่� สน.แสมดำำ� กรณีีมีีเมทแอมเฟตามีีนไว้้ใน
ครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายและการจำำ�หน่่ายเมทแอมเฟตามีีนจึึงเกิิดในท้้องที่่� สน.แสมดำำ� ทั้้�งสิ้้�น และโจทก์์
มิิได้้ฟ้้องว่่าจำำ�เลยที่่� ๑ ร่่วมกระทำำ�ความผิิดกัับ ส. และ ร. ดัังนั้้�นแม้้ ส. และ ร.ถููกจัับในท้้องที่่� สน.บางบอน
การกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ ก็็หาใช่่ความผิิดที่่�เป็็นความผิิดต่่อเนื่่�องและกระทำำ�ต่่อเนื่่�องกัันในท้้องที่่�ต่่าง ๆ
เกิินกว่่าท้้องที่่�หนึ่่�งขึ้้�นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๓) ไม่่ แต่่การกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ ปรากฏชััดแจ้้งว่่า
เหตุุเกิิดในท้้องที่่� สน.แสมดำำ�  ซึ่่�งอยู่่�ในเขตอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวน สน.แสมดำำ� ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒(๖) ที่จ่� ะเป็็นผู้้�สอบสวน มิิใช่่อยู่่�ในเขตอำำ�นาจสอบสวนของพนัักงานสอบสวน
สน.บางบอน ที่ทำ่� ำ�การสอบสวนคดีีนี้้� โจทก์์ (พนัักงานอััยการ) จึึงไม่่มีอำี ำ�นาจฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐
เมื่่�อการสอบสวนไม่่ชอบด้้วยกฎหมายเป็็นเหตุุอยู่่�ในลัักษณะคดีีศาลฎีีกาพิิพากษาตลอดไปถึึงจำำ�เลยที่่� ๒
ที่่�ถอนฎีีกาไปแล้้วตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑๓ ประกอบมาตรา ๒๒๕ (ฎ.๑๗๕๖/๒๕๕๐)
			 (๔) เมื่่�อเป็็นความผิิดซึ่่�งมีีหลายกรรม กระทำำ�ลงในท้้องที่่�ต่่าง ๆ กััน ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๔)
ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ของคดีีตามมาตรา ๑๙(๔) แตกต่่างจากคดีีตามมาตรา ๑๙(๒)
ตรงที่่�คดีีตามมาตรา ๑๙(๒) เป็็นความผิิดกรรมเดีียวแต่่ผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้แยกกระทำำ�ส่่วนหนึ่่�งของความผิิดใน
ท้้องที่ห่� นึ่่�ง และอีีกส่ว่ นหนึ่่�งในอีีกท้อ้ งที่่ห� นึ่่�ง แต่่สำำ�หรัับความผิิดตามมาตรา ๑๙(๔) นั้้�น ผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้้
กระทำำ�ผิิดหลายกรรมต่่างกััน โดยความผิิดแต่่ละกรรมนั้้�นได้้กระทำำ�ลงในท้้องที่่�ต่่าง ๆ กััน เช่่น คืืนเกิิดเหตุุ
จำำ�เลยลัักรถจัักรยานยนต์์ในท้้องที่่�หนึ่่�ง แล้้วขัับรถจัักรยานยนต์์คัันดัังกล่่าวไปชิิงทรััพย์์อีีกท้้องที่่�หนึ่่�ง
หลัังจากนั้้�นจำำ�เลยได้้ใช้้อาวุุธปืืนยิิงต่่อสู้้�ขััดขวาง และพยายามฆ่่าเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจท้้องที่่� ตั้้�งด่่านสกััด
จัับจำำ�เลยอีีกท้้องที่่�หนึ่่�ง กรณีีเช่่นนี้้�ย่่อมถืือได้้ว่่าจำำ�เลยกระทำำ�ผิิดหลายกรรมในท้้องที่่�ต่่าง ๆ กััน อัันได้้แก่่
ความผิิดฐานลัักทรัพั ย์์ ชิงิ ทรััพย์์ ต่่อสู้้�ขัดั ขวางเจ้้าพนัักงาน และพยายามฆ่่าเจ้้าพนัักงานฯ และกระทำำ�ความผิิด
เหล่่านั้้�นต่่อเนื่่�องในท้้องที่่�ต่่าง ๆ กัันตามมาตรา ๑๙(๔) พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�หนึ่่�งท้้องที่่�ใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไม่่ว่า่ จะเป็็นท้้องที่ที่�่ ่�จำำ�เลยลัักรถจัักรยานยนต์์ ท้อ้ งที่ที่�่ ่�จำำ�เลยชิิงทรััพย์์ หรืือท้้องที่ที่�่ ่�จำำ�เลยต่่อสู้้�ขัดั ขวางและ
พยายามฆ่่าเจ้้าพนัักงาน ล้้วนมีีอำำ�นาจสอบสวนทุุกฐานความผิิดในคดีีนี้้�ได้้ ตามมาตรา ๑๙(๔) ส่่วนปััญหา
ว่่าท้้องที่ใ่� ดจะเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบนั้้�นจะต้้องพิิจารณาตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง (ก) หรืือ (ข)
แล้้วแต่่กรณีี กล่่าวคืือถ้้าจัับผู้้�ต้้องหาได้้แล้้วคืือพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�จัับได้้อยู่่�ในเขตอำำ�นาจตาม
มาตรา ๑๙ วรรคสอง (ก) ถ้้าจัับผู้้�ต้้องหายัังไม่่ได้้คืือพนัักงานสอบสวนซึ่่�งท้้องที่่�ที่่�พบการกระทำำ�ผิิดก่่อนอยู่่�
ในเขตอำำ�นาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง (ข) เช่่น
- ผู้้�ต้้องหาวิ่่�งราวทรััพย์์สร้้อยคอของผู้้�เสีียหายในท้้องที่่� สน.ชนะสงคราม 
เมื่่�อได้้ทรััพย์์สิินแล้้วได้้วิ่่�งหลบหนีีเข้้าไปในเขตท้้องที่่� สน.นางเลิ้้�ง และได้้ทำำ�การลัักทรััพย์์รถจัักรยานยนต์์
ขัับรถจัักรยานยนต์์หลบหนีีเข้้าไปในเขตท้้องที่่� สน.พญาไท  เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สน.พญาไท ทราบเหตุุ
จึึงได้้สกััดจัับ เกิิดการยิิงต่่อสู้้�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สน.พญาไท และจัับกุุมตััวได้้ในท้้องที่่� สน.พญาไท กรณีีนี้้�
พนัักงานสอบสวนท้้องที่่� สน.ชนะสงคราม, สน.นางเลิ้้�ง และ สน.พญาไท มีีอำ�ำ นาจทำำ�การสอบสวน และ
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พนัักงานสอบสวน สน.พญาไท เป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสอง (ก)
เพราะเป็็นท้้องที่่�ที่่�จัับตััวผู้้�ต้้องหาได้้ก่่อน มีีอำำ�นาจทำำ�การสอบสวนเกี่่�ยวกัับความผิิดวิ่่�งราวทรััพย์์ในท้้องที่่�
สน.ชนะสงคราม และความผิิดลัักทรััพย์์ในท้้องที่่� สน.นางเลิ้้�ง ได้้ด้้วย แต่่ถ้้าในทัันทีีทัันใดหลัังจากเกิิดเหตุุ
วิ่่�งราวทรััพย์์ ผู้้�เสีียหายได้้แจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สน.ชนะสงคราม ทราบ  และพนัักงานสอบสวน สน.
ชนะสงคราม ได้้ทราบเหตุุแล้้ว ว่่าได้้มีีเหตุุวิ่่�งราวทรััพย์์เกิิดขึ้้�นในท้้องที่่�ของตน ก่่อนที่่�ผู้้�ต้้องหาจะถููกจัับกุมุ
โดยเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ สน.พญาไท  เช่่นนี้้� ถืือว่่าพนัักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม  พบเหตุุก่่อน ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสอง (ข) พนัักงานสอบสวนสน.ชนะสงคราม เป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ 
- ความผิิดฐานพาหญิิงไปเพื่่�อการอนาจารโดยใช้้อุุบายหลอกลวงเป็็น
ความผิิดต่่อเนื่่�องและกระทำำ�ต่่อเนื่่�องกัันในท้้องที่่�ต่่าง ๆ เกิินกว่่าท้้องที่่�หนึ่่�งขึ้้�นไป และความผิิดดัังกล่่าวกัับ
ความผิิดฐานหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขัังผู้้�อื่่�นและข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา เป็็นความผิิดหลายกรรม กระทำำ�ลงในท้้องที่่�
ต่่าง ๆ กััน รวมทั้้�งท้้องที่่� สน.บางยี่่�ขััน และ สภ.ท่่ามะกา พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�หนึ่่�งท้้องที่่�ใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่่�ง (๓), (๔) พนัักงานสอบสวน สน.บางยี่่�ขััน
ซึ่่�งเป็็นพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงมีีอำ�ำ นาจสอบสวน (ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙)
		 (๕) กรณีีเมื่่�อความผิิดเกิิดขึ้้�นขณะผู้้�ต้้องหากำำ�ลัังเดิินทาง ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๙(๕)
กรณีีความผิิดเกิิดขึ้้น� ขณะที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหากำำ�ลังั เดิินทาง เช่่น ผู้้�ต้อ้ งหาขนยาเสพติิด
ให้้โทษ ขึ้้น� รถไฟเดิินทางจาก จว.เชีียงใหม่่ มากรุุงเทพฯ ในกรณีีเช่่นนี้้� พนัักงานสอบสวนทุุกท้อ้ งที่่ที่� ผู้่� ้�ต้อ้ งหา
เดิินทางผ่่าน ถืือว่่าพนัักงานสอบสวนในท้้องที่่�ใดท้้องที่่�หนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง ย่่อมมีีอำำ�นาจสอบสวนได้้
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ (๕)  เช่่น
- ผู้้�เสีียหายและผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�โดยสาร ขึ้้�นรถโดยสารประจำำ�ทางจากสถานีี
ขนส่่งหมอชิิต  เขตท้้องที่่� สน.บางซื่่�อ เพื่่�อจะไปลงที่่�จัังหวััดนครสวรรค์์ ระหว่่างทางผู้้�ต้้องหาได้้ชัักชวนให้้
ผู้้เ� สีียหาย เล่่นการพนัันบนรถประจำำ�ทาง ผู้้เ� สีียหายได้้เล่่นการพนัันด้้วย และผู้้�ต้อ้ งหาได้้ลักทรั
ั พั ย์์ผู้เ้� สีียหาย
ต่่อมาผู้้�ต้้องหาได้้ลงรถที่่�สถานีีขนส่่งจัังหวััดสิิงห์์บุุรีี ผู้้�เสีียหายได้้เดิินทางต่่อไปลงรถที่่�สถานีีขนส่่งจัังหวััด
นครสวรรค์์ และได้้ไปแจ้้งความร้้องทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองนครสวรรค์์ กรณีีเช่่นนี้้� การกระทำำ�ผิิด
เกิิดขึ้้�นระหว่่างท้้องที่่� สน.บางซื่่�อ จนถึึง สภ.เมืืองสิิงห์์บุุรีี พนัักงานสอบสวนทุุกท้้องที่่�ที่่�ผ่่านมาดัังกล่่าว
มีีอำำ�นาจทำำ�การสอบสวน พนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองนครสวรรค์์ ไม่่มีีอำำ�นาจสอบสวน หากผู้้�เสีียหายไป
แจ้้งความร้้องทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงานสอบสวนท้้องที่ใ่� ดระหว่่าง สน.บางซื่่อ� ไปจนถึึง สภ.เมืืองสิิงห์์บุรีุ  นั้้
ี น� พนัักงาน
สอบสวนท้้องที่่�นั้้�นจะเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสอง (ข)
			 (๖) กรณีีเมื่่�อความผิิดเกิิดขึ้้�นขณะผู้้�เสีียหายกำำ�ลัังเดิินทาง ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๙ (๖)
กรณีีความผิิดเกิิดขึ้้�นขณะผู้้�เสีียหายกำำ�ลัังเดิินทาง เช่่น ผู้้�เสีียหายได้้เดิินทาง
โดยรถไฟจากสถานีีขนส่่งหััวลำำ�โพง และได้้นำำ�กระเป๋๋าถือื ไว้้บนชั้้น� ที่ว่� างของ และได้้นั่่ง� หลัับไปในระหว่่างทาง
เมื่่อ� ไปถึึงสถานีีรถไฟอุุตรดิิตถ์จึึ์ งได้้ลงจากรถ ปรากฏว่่ากระเป๋๋าถืือดัังกล่่าวได้้หายไป จึึงไปแจ้้งความร้้องทุุกข์์
ต่่อพนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองอุุตรดิิตถ์์ กรณีีเช่่นนี้้�พนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองอุุตรดิิตถ์์ เป็็นพนัักงาน
สอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสอง (ข) แต่่หากผู้้เ� สีียหายทราบว่่ากระเป๋๋าของตนหาย
เมื่่�อถึึงสถานีีรถไฟพิิษณุุโลก  แต่่ตนเองจะต้้องไปลงที่่�สถานีีรถไฟอุุตรดิิตถ์์ เมื่่�อไปถึึงจึึงได้้ไปแจ้้งความ
ร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวน สภ.เมืืองอุุตรดิิตถ์์ กรณีีเช่่นนี้้� พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�รถไฟผ่่านตั้้�งแต่่
สน.ปทุุมวััน จนถึึง สภ.เมืืองพิิษณุุโลก มีีอำำ�นาจสอบสวน และท้้องที่่�ใดได้้รัับแจ้้งความร้้องทุุกข์์ก่่อนเป็็น
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ วรรคสอง (ข)
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อย่่างไรก็็ดีี การที่่�ผู้้�เสีียหายไปแจ้้งความกัับพนัักงานสอบสวนที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
สอบสวน ไม่่เป็็นเหตุุให้้พนัักงานสอบสวนไม่่รับั แจ้้งความ เนื่่อ� งจากการแจ้้งความสามารถแจ้้งต่่อเจ้้าพนัักงาน
ตำำ�รวจทุุกนาย และ สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิได้้วางแนวทางปฏิิบััติิไว้้ให้้ร้้องทุุกข์์ในท้้องที่่�ใดก็็ได้้ ตาม
คำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๑.๑.๓ ประกอบคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่ 177
� /2564 ลง 9 เม.ย. 64 
เรื่่�อง การรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษความผิิดอาญานอกเขตอำำ�นาจการสอบสวน พนัักงานสอบสวน
จะต้้องส่่งเรื่่�องไปยัังพนัักงานสอบสวนที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนดำำ�เนิินการต่่อไป  โดยให้้นำำ�ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
มาใช้้ได้้ด้้วย
		
๔.๒.๓ พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบกรณีีความผิิดเกิิดนอกราชอาณาจัักร ตาม
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐
หลัักการลงโทษทางอาญาตามกฎหมายไทย มีี ๓ ประการ ตามที่่� ป.วิิอาญา
ได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ คืือ หลัักดิินแดน ตามมาตรา ๔, ๕ และ ๖ หลัักอำำ�นาจลงโทษสากล ตามมาตรา ๗  
และหลัักบุุคคลตาม มาตรา ๘ และ ๙ ความผิิดซึ่ง่� มีีโทษตามกฎหมายไทยที่ไ่� ด้้กระทำำ�ลงนอกราชอาณาจัักร
ได้้แก่่ กรณีีความผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๗, ๘ และ ๙ ซึ่่�งกฎหมายบััญญััติิไว้้อย่่างชััดเจน ส่่วนกรณีีตาม  
ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง ๕ และ ๖ แม้้ ป.อาญา ก็็ให้้ถืือว่่ากระทำำ�ผิิดในราชอาณาจัักร ก็็หมายความว่่า
ศาลไทยมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาในคดีีดัังกล่่าวได้้ แต่่การสอบสวนจะต้้องเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๐ กล่่าวคืือ อััยการสููงสุุดเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ ซึ่่ง� ได้้บัญั ญััติขึ้ิ น้� มาใหม่่ (แก้้ไขโดย พ.ร.บ.แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ป.วิิอาญา
(ฉบัับที่่� ๒๙) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓) ได้้วางหลัักการไว้้ ดัังนี้้�
(๑) อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทน เป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
หรืือจะมอบหมายให้้พนัักงานอััยการ หรืือพนัักงานสอบสวนคนใดเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบทำำ�การสอบสวนแทนก็็ได้้
(๒) หากอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รักั ษาราชการแทนมอบหมายให้้พนัักงานสอบสวนคนใด
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบทำำ�การสอบสวน อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนจะมอบหมายให้้พนัักงานอััยการ
คนใดทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับพนัักงานสอบสวนก็็ได้้
(๓) ให้้พนัักงานอััยการที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมายเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ หรืือ
ให้้ทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับพนัักงานสอบสวน มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�เช่่นเดีียวกัันกัับพนัักงานสอบสวน และ
ยัังคงมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ประการอื่่�น ที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้ให้้เป็็นอำำ�นาจและหน้้าที่่�ของพนัักงานอััยการ             
(๔) ในกรณีีที่พ่� นัักงานอััยการทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับพนัักงานสอบสวน พนัักงาน
สอบสวนต้้องปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ง� และคำำ�แนะนำำ�ของพนัักงานอััยการในเรื่่อ� งที่เ่� กี่่ย� วกัับการรวบรวมพยานหลัักฐาน
(๕) เมื่่อ� พนัักงานอััยการหรืือพนัักงานสอบสวนซึ่ง่� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการสอบสวน   
แล้้วแต่่กรณีี เห็็นว่่า การสอบสวนเสร็็จแล้้วให้้ทำำ�ความเห็็นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรืือ
มาตรา ๑๔๒ กล่่าวคืือ ความเห็็นที่่ค� วรให้้งดการสอบสวน ความเห็็นควรสั่่ง� ฟ้้อง หรืือสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งพร้้อมสำำ�นวน
ไปยัังอััยการสููงสุุด
๖) ในกรณีีจำำ�เป็็นระหว่่างรอคำำ�สั่่�งของอััยการสููงสุุด หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน
พนัักงานสอบสวนต่่อไปนี้้�มีีอำ�ำ นาจสอบสวน
ก. พนัักงานสอบสวนที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกจัับอยู่่�ในเขตอำำ�นาจ
ข. พนัักงานสอบสวนที่่�รััฐบาลประเทศอื่่�น หรืือบุุคคลที่่�ได้้รัับความเสีียหาย
ได้้ร้้องฟ้้องให้้ทำำ�โทษผู้้�ต้้องหา
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	๑) แนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการสอบสวนคดีีความผิิดที่่�เกิิดนอกราชอาณาจัักร
(๑) ระเบีียบสำำ�นักั งานอััยการสููงสุุด ว่่าด้้วยการดำำ�เนิินคดีีอาญาของพนัักงานอััยการ (ฉบัับที่่� ๘)
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้้อ ๒๘, ๒๙
กรณีีอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนได้้มอบหมายหน้้าที่่�นั้้�นให้้พนัักงานสอบสวน
คนใดเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบทำำ�การสอบสวนแทนแล้้ว หากอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนได้้มอบหมาย
ให้้พนัักงานอััยการคนใดร่่วมสอบสวนกัับพนัักงานสอบสวนดัังกล่่าว ให้้พนัักงานอััยการที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมายนั้้�น
ดำำ�เนิินการ
- หารืือร่่วมกัับพนัักงานสอบสวนเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการสอบสวน
- ร่่วมสอบสวนพยานหรืือผู้้�ต้้องหาและเข้้าร่่วมหรืือมีีคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�แนะนำำ�พนัักงาน
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลัักฐานอื่่�นตามที่่�เห็็นสมควร
- รายงานผลการสอบสวนให้้อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนทราบเป็็นระยะ
- เมื่่�อการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นให้้ทำำ�ความเห็็นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ หรืือ
๑๔๒ ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนเพื่่�อสั่่�ง โดยส่่งให้้พนัักงานอััยการ
ในท้้องที่่�ซึ่่�งมีีเขตอำำ�นาจดำำ�เนิินคดีีรัับไว้้แล้้วส่่งอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนสั่่�งต่่อไป 
- ระหว่่างรอคำำ�สั่่ง� ของอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รักั ษาราชการแทน สามารถดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับ
การปล่่อยตััวชั่่�วคราวผู้้�ต้้องหา ควบคุุม ขอให้้ศาลขัังหรืือดำำ�เนิินการอื่่�นตามความจำำ�เป็็นแล้้วแต่่กรณีี
(๒) หนัังสืือสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด ที่่� อส  ๐๐๐๗(พก)/ว ๓๔๙ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๙ เรื่่�อง
แนวทางการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานอััยการในการสอบสวนคดีีความผิิดซึ่ง่� มีีโทษตามกฎหมายไทย ได้้กระทำำ�
ลงนอกราชอาณาจัักรไทยตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ เวีียนถึึงทุุกหน่่วยงานของสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด
- กรณีีอััยการสููงสุุดมอบหมายให้้พนัักงานอััยการทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับพนัักงาน
สอบสวน ได้้แบ่่งช่่วงการสอบสวนออกเป็็น ๓ ระยะ
ระยะที่่� ๑ นัับแต่่พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ ก่่อนพนัักงาน
สอบสวนขอให้้อัยั การสููงสุุดพิิจารณาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ ช่่วงนี้้�พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสอบสวนคดีี
ได้้เองโดยไม่่ต้้องมีีพนัักงานอััยการร่่วมสอบสวน เป็็นการสอบสวนที่่�ชอบด้้วย ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ หรืือ
มาตรา ๑๙
ระยะที่่� ๒ ระหว่่างรอคำำ�สั่่�งอััยการสููงสุุด นัับแต่่วัันที่่�พนัักงานสอบสวนมีีหนัังสืือ
ถึึงอััยการสููงสุุด จนถึึงวัันที่่�พนัักงานสอบสวนได้้รัับหนัังสืือมอบหมายจากอััยการสููงสุุด ในช่่วงนี้้�พนัักงาน
สอบสวนสอบสวนคดีีได้้เมื่่�อมีีกรณีีจำำ�เป็็นและสอบสวนโดยพนัักงานสอบสวนที่่�กฎหมายกำำ�หนดตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ วรรคห้้า กรณีีจำำ�เป็็น เช่่น พยานจะเดิินทางไปต่่างประเทศ หรืือจะถึึงแก่่ความตาย
หรืือความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเกี่่�ยวกัับพยานหลัักฐาน หากไม่่รวบรวมในทัันทีีพยานหลัักฐานจะสููญหายหรืือ
เสื่่�อมค่่าไปได้้
ระยะที่่� ๓ การสอบสวนหลัังจากอััยการสููงสุุด มีีคำำ�สั่่�งมอบหมายให้้พนัักงานอััยการ
เข้้าร่่วมสอบสวน นัับแต่่พนัักงานสอบสวนได้้รับั หนัังสืือมอบหมายหน้้าที่่พ� นัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบจนถึึง
วัันสอบสวนเสร็็จสิ้้น�  การสอบสวนช่่วงนี้้� จะต้้องมีีพนัักงานอััยการที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมายเข้้าร่่วมการสอบสวนกัับ
พนัักงานสอบสวนเสมอ
- กรณีีจำำ�เป็็น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ วรรคห้้า (๑) หรืือ (๒) พนัักงานสอบสวนมีี
อำำ�นาจสอบสวนคดีีระหว่่างรอคำำ�สั่่ง� อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รักั ษาราชการแทนนั้้�น กรณีีจำ�ำ เป็็นอัันเป็็นข้้อยกเว้้น
มีีดัังนี้้�
(๑) เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์จ์ ากผู้้เ� สีียหาย ถืือเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นที่่พ� นัักงาน
สอบสวนต้้องสอบปากคำำ�ผู้้�เสีียหายเพื่่�อเริ่่�มคดีี
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(๒) ผู้้�ต้้องหาถููกจัับและส่่งตััวมายัังพนัักงานสอบสวน พนัักงานสอบสวนจะต้้อง
สอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาและพิิจารณาปล่่อยตััวชั่่�วคราวหรืือฝากขััง
(๓) กรณีีพยานหลัักฐานจะสููญหายหรืือเสีียหาย หากปล่่อยให้้เนิ่่�นช้้า
(๔) กรณีีผู้้�เสีียหาย พยาน จะเดิินทางไปต่่างประเทศหรืือใกล้้ถึึงแก่่ความตาย
(๕) กรณีีอื่่�นๆ ที่่�เป็็นกรณีีจำำ�เป็็นซึ่่�งจะต้้องพิิจารณาเป็็นรายกรณีีไป 
- การสอบสวนพยานของพนัักงานสอบสวนที่�ดำ่ ำ�เนิินการในช่่วงก่่อนขอให้้อัยั การสููงสุุด
พิิจารณาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ ไม่่ถืือว่่าเป็็นการสอบสวนในระหว่่างรอคำำ�สั่่�งจากอััยการสููงสุุด
ตามข้้อยกเว้้นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ วรรคห้้า การสอบสวนดัังกล่่าวถือื ว่่าเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘
หรืือมาตรา ๑๙ ตั้้�งแต่่แรกที่่�ทำำ�การสอบสวน แม้้ภายหลัังอััยการสููงสุุดมอบหมายพนัักงานอััยการคนใด
ทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับพนัักงานสอบสวน ก็็ไม่่ทำำ�ให้้การสอบสวนที่่�กระทำำ�ไปก่่อนหน้้านี้้�เสีียไป  พนัักงาน
สอบสวนไม่่ต้อ้ งสอบพยานใหม่่อีก 
ี นอกจากเป็็นการสอบสวนเพิ่่�มเติิมภายหลัังจากที่่พ� นัักงานสอบสวนได้้รับั
หนัังสืือที่่�อััยการสููงสุุดมอบหมายหน้้าที่่�พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบแล้้ว พนัักงานอััยการจะต้้องเข้้าร่่วม
การสอบสวนด้้วยหรืือหากจะต้้องขอความร่่วมมืือระหว่่างประเทศในเรื่่�องทางอาญาไปยัังต่่างประเทศ
พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องส่่งเรื่่�องมายัังอััยการสููงสุุดพิิจารณาดำำ�เนิินการ
(๓) หนัังสืือ กองคดีีอาญา ที่่� ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๓๓๑ ลงวัันที่่� ๒๙ ธ.ค. ๔๙ เรื่่�อง หารืือ
ปััญหาการสอบสวนความผิิดซึ่่�งมีีโทษตามกฎหมายไทยได้้กระทำำ�ลงนอกราชอาณาจัักรตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๐ ถึึง ผบช.ก., น., ปส., สตม., และ ผบช.ภ.๑-๙ แจ้้งเวีียนผลการตอบข้้อหารืือปััญหาข้้อกฎหมาย
ของสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด เพื่่�อกำำ�ชัับพนัักงานสอบสวนให้้ระมััดระวัังในการสอบสวนตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๐ อ้้างตามหนัังสืือสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด ด่่วนที่่�สุุด ที่่� อส ๐๐๓๖/๑๖๓๗๑ ลงวัันที่่� ๑๗ พ.ย. ๔๙
ตอบข้้ อ หารืือ สำำ�นัั ก งานตำำ� รวจแห่่ ง ชาติิ  ต ามหนัั ง สืือ ด่่ ว นที่่� สุุ ด ที่่�  ต ช ๐๐๓๑.๒๑๒/๕๒๓๓
ลงวัันที่่� ๑๙ ก.ย. ๔๙ เป็็นกรณีีหารืือสำำ�นวนการสอบสวนคดีีอาญาที่่� ๒๘๘/๒๕๔๘ ของพนัักงานสอบสวน
กองกำำ�กัับการ ๕ กองบัังคัับการปราบปรามไปยัังอััยการสููงสุุด เพื่่�อดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐
โดยสำำ�นัั ก งานอัั ย การสููงสุุ ด ตอบข้้ อ หารืือว่่ า ความผิิ ด ที่่� มีี โ ทษตามกฎหมายไทยที่่� ไ ด้้ ก ระทำำ� ลง
นอกราชอาณาจัักรไทยตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ นั้้�น พิิจารณาตามสภาพภููมิิศาสตร์์เป็็นสำำ�คััญ คดีีนี้้�
แม้้จะถืือว่่าได้้กระทำำ�ความผิิดในราชอาณาจัักรตาม ป.อาญา มาตรา ๕ แต่่การกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว
เกิิดขึ้้น� นอกราชอาณาจัักร อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รักั ษาราชการแทนจึึงเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ และคดีีนี้้�จะต้้องพิิจารณาการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาทุุกคนรวมกััน ไม่่อาจพิิจารณา
แยกส่่วนการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาแต่่ละคนได้้ เนื่่�องจากผู้้�ต้้องหาทุุกคนได้้ร่่วมกัันกระทำำ�ความผิิดในฐานะ
ตััวการตาม ป.อาญา มาตรา ๘๓ และคดีีนี้้อั� ยั การสููงสุุดจึึงมอบหมายให้้ผู้้�บังั คัับการกองปราบปราม สำำ�นักั งาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิหรืือผู้้�รักั ษาราชการแทน เป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ โดยให้้ทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับ
พนัักงานอััยการสำำ�นัักงานคดีีอาญา  
หลัักเกณฑ์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ มีีอยู่่�ว่่า เขตอำำ�นาจการสอบสวนของอััยการสููงสุุดหรืือ
ผู้้�รัักษาราชการแทน คืือคดีีความผิิดที่่�มีีโทษตามกฎหมายไทยและเป็็นคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นนอกราชอาณาจัักรไทย
ซึ่่�งให้้ถืือตามความเป็็นจริิง มิิให้้นำำ�หลัักการตาม ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง มาตรา ๕ และมาตรา ๖
กรณีีที่่�ให้้ถืือว่่าเป็็นความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นในราชอาณาจัักรไทยมาใช้้ กล่่าวคืือ ให้้พิิจารณาตามความเป็็นจริิงว่่า
สถานที่่�เกิิดเหตุุนั้้�นอยู่่�นอกราชอาณาจัักรหรืือไม่่ เช่่น กระทำำ�ความผิิดบนเรืือไทยขณะกำำ�ลัังแล่่นอยู่่�ใน
น่่านน้ำำ��สากล ซึ่ง่� ถือื ว่่าอยู่่�นอกราชอาณาจัักรไทย เป็็นต้้น ก็็นับว่
ั า่ เป็็นการกระทำำ�นอกราชอาณาจัักร หรืือตาม
มาตรา ๕ ซึ่่�งเป็็นความผิิดที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องระหว่่างภายในและภายนอกราชอาณาจัักร ก็็ถือื ว่่าส่่วนใดส่่วนหนึ่่�ง
เกิิดภายนอกราชอาณาจัักร หรืือมาตรา ๖ กรณีีผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นตััวการร่่วม ผู้้�สนับสนุ
ั นุ หรืือผู้้ใ� ช้้ ซึ่ง่� กระทำำ�
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นอกราชอาณาจัักร กฎหมายให้้ถือื ว่่าบุุคคลเหล่่านั้้�นได้้กระทำำ�ในราชอาณาจัักร เกี่่ย� วกัับการสอบสวนก็็หลััก
เช่่นเดีียวกััน สาเหตุุที่่�ไม่่นำำ�หลัักการตาม ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง มาตรา ๕ และมาตรา ๖ มาใช้้กัับ
อำำ�นาจการสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ เนื่่อ� งจากเจตนารมณ์์ของกฎหมายทั้้�งสองฉบัับในเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับ
ความผิิดนอกราชอาณาจัักรแตกต่่างกััน โดยกฎหมายอาญามาตรา ๔ วรรคสอง มาตรา ๕ และมาตรา ๖
ได้้บััญญััติิขึ้้�นโดยมีีเจตนารมณ์์ให้้ศาลไทยมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาคดีีความผิิดต่่าง ๆ ที่่�เข้้าเงื่่�อนไขตาม
มาตรา ๔ วรรคสอง มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แต่่ถ้้าจะพิิจารณาเรื่่�องอำำ�นาจการสอบสวนจะต้้องพิิจารณา
โดยใช้้ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ ซึ่่�งมีีเจตนารมณ์์เพื่่�อให้้อำำ�นาจและหน้้าที่่�อััยการสููงสุุดเป็็นพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รับั ผิิดชอบในความผิิดที่เ่� กิิดขึ้้น� นอกราชอาณาจัักร โดยจะนำำ� ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ มาพิิจารณาประกอบร่่วมด้้วยไม่่ได้้ เนื่่อ� งจากเจตนารมณ์์ของ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ ให้้อัยั การสููงสุุด
เป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบในคดีีความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นนอกราชอาณาจัักร คืือ การที่่�เกิิดเหตุุ
ในอำำ�นาจอธิิปไตยของรััฐอื่่น� แล้้วมีีการดำำ�เนิินคดีีอาญาเกิิดขึ้้น� อาจสุ่่�มเสี่่ย� งต่่อความสััมพันั ธ์์ระหว่่างประเทศ
การดำำ�เนิินคดีีอาญาจะต้้องเป็็นไปโดยรอบคอบระมััดระวัังอย่่างมาก ประกอบกัับอััยการสููงสุุดเป็็น
ผู้้�ประสานงานกลางตาม พ.ร.บ.ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศในเรื่่�องทางอาญาฯ มีีอำำ�นาจในการประสาน
ความร่่วมมืือกัับประเทศอื่่�น ๆ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพยานหลัักฐาน คำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในเรื่่�องนี้้� มีดัี ังต่่อไปนี้้�
- คดีีนี้้�โจทก์์ฟ้้องและนำำ�สืืบว่่า จำำ�เลยพา ร.ผู้้�เสีียหายจากประเทศไทยส่่งออกไปนอก
ราชอาณาจัักร ยัังประเทศญี่่�ปุ่่�น แล้้วหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขังั ไว้้และจััดให้้อยู่่�อาศััยในประเทศญี่่�ปุ่่�นเพื่่อ� ให้้ผู้เ้� สีียหาย
ทำำ�การค้้าประเวณีีที่่�สถานการค้้าประเวณีีที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�นโดยการฉ้้อฉลและใช้้อุุบายหลอกลวงผู้้�เสีียหาย
เพื่่�อบัังคัับข่่มขู่่�ให้้ผู้้�เสีียหายกระทำำ�การค้้าประเวณีีหรืือเพื่่�อสนองความใคร่่หรืือสำำ�เร็็จความใคร่่ในทาง
กามารมณ์์ของผู้้�อื่่�น อัันเป็็นการสำำ�ส่่อนเพื่่�อสิินจ้้างหรืือประโยชน์์อื่่�นใดอัันเป็็นการมิิชอบเพื่่�อจำำ�เลยจะได้้
แสวงหาประโยชน์์จากการค้้าประเวณีีของผู้้�เสีียหาย โดยผู้้�เสีียหายไม่่ยิินยอมและไม่่สามารถขััดขืืนได้้
เหตุุเกิิดที่ป่� ระเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�นหลายท้้องที่เ่� กี่่ย� วพัันกััน อัันเป็็นการกระทำำ�ความผิิดตาม พ.ร.บ.ป้้องกััน
และปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖, ๕๒ พ.ร.บ.ป้้องกัันและปราบปรามการค้้าประเวณีี
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๙ ป.อาญา มาตรา ๒๘๓ การกระทำำ�ของจำำ�เลยดัังกล่่าวจึึงเป็็นการกระทำำ�ความผิิด
ที่มี่� โี ทษตามกฎหมายไทยและได้้กระทำำ�ลงนอกราชอาณาจัักรด้้วย ซึ่่ง�  ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่่�ง บััญญััติิ
ให้้อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบหรืือจะมอบหมายหน้้าที่่�นั้้�นให้้
พนัักงานอััยการหรืือพนัักงานสอบสวนคนใดเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบทำำ�การสอบสวนแทนก็็ได้้ เมื่่อ� ข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่า
อััยการสููงสุุดมอบหมายให้้พนัักงานสอบสวนกองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
การค้้ามนุุษย์์ทำำ�การสอบสวน โดยให้้พนัักงานอััยการสำำ�นัักงานคดีีอาญาร่่วมทำำ�การสอบสวน และให้้
ผู้้�บังั คัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่ย� วกัับการค้้ามนุุษย์์หรืือผู้้�รักั ษาราชการแทนเป็็นพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบ ดัังนี้้� พนัักงานสอบสวนกองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์
จึึงมีีอำำ�นาจสอบสวนคดีีนี้้� โจทก์์จึึงมีีอำ�ำ นาจฟ้้อง (ฎ.๖๕๕๒/๒๕๕๙)
- ข้้อสอบเนติิบัณ
ั ฑิิต สมัยั ที่่� ๕๑ ปีีการศึึกษา ๒๕๔๑ กรณีีเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งการกระทำำ�ผิิดบน
เครื่่อ� งบิินของบริิษัทก
ั ารบิินไทย จำำ�กัดั  ขณะที่เ่� ครื่่อ� งบิินกำำ�ลังั บิินอยู่่�เหนืือน่่านฟ้้าประเทศสิิงคโปร์์ ธงคำำ�ตอบ
เฉลยว่่า การกระทำำ�ผิิดบนเครื่่อ� งบิินขณะกำำ�ลังั บิินอยู่่�เหนืือน่่านฟ้้าประเทศสิิงคโปร์์ เป็็นกรณีีที่ก่� ระทำำ�ความผิิด
เกิิดขึ้้�นนอกราชอาณาจัักร แม้้ตามกฎหมายจะบััญญััติิให้้ถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�ความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ราชอาณาจัักร ตาม ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง ก็็ตาม แต่่ก็็อยู่่�ภายใต้้บัังคัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐
- ข้้อสอบผู้้�ช่่วยผู้้�พิิพากษา พ.ศ.๒๕๐๐ ข้้อ ๕ และข้้อสอบคััดเลืือกอััยการผู้้�ช่่วย
ปีี ๒๕๔๑ ข้้อ ๑ ธงคำำ�ตอบเฉลยว่่า การกระทำำ�ผิิดบนเรืือไทยหรืืออากาศยานไทยขณะที่อ่� ยู่่�นอกราชอาณาจัักร              
แม้้กฎหมายให้้ถืือว่่ากระทำำ�ผิิดในราชอาณาจัักร แต่่อยู่่�ภายใต้้บัังคัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ เช่่นเดีียวกััน
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ข้้อสัังเกต
คำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� ๖๕๕๒/๒๕๕๙ ได้้วางแนวทางคำำ�วิินิิจฉััยแตกต่่างจากเดิิมกัับคำำ�พิิพากษา
ฎีีกาที่่� ๒๖๗๐/๒๕๓๕ ดัังกล่่าวข้้างต้้น ตลอดจนคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� ๒๖๗๙/๒๕๕๙ และ ๓๑๑๘/๒๕๕๙
- โจทก์์ร่่วมดำำ�เนิินการติิดต่่อซื้้�อขายข้้าวสารจากจำำ�เลยที่่� ๑ ในประเทศไทย และมีีการติิดต่่อ
ผ่่านทางโทรศััพท์์และจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในขณะที่่�โจทก์์ร่่วมอยู่่�ต่่างประเทศ ซึ่่�งจำำ�เลยที่่� ๑ อยู่่�ใน
ประเทศไทย การที่่�จำำ�เลยที่่� ๑ พููดหลอกลวงโจทก์์ร่่วมให้้หลงเชื่่�อและมีีการโอนเงิินเข้้าบััญชีีธนาคารของ
จำำ�เลยที่่� ๑ ที่่ป� ระเทศไทย แม้้จะมีีการส่่งมอบเงิินจำำ�นวนหนึ่่�งในต่่างประเทศก็็ตาม แต่่มีกี ารกระทำำ�ส่ว่ นหนึ่่�ง
อยู่่�ในประเทศไทย จึึงไม่่ใช่่เป็็นการกระทำำ�ความผิิดนอกราชอาณาจัักร ซึ่ง่� พนัักงานอััยการต้้องเป็็นพนัักงาน
สอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ (ฎ.๒๖๗๙/๒๕๕๙)
- โจทก์์ฟ้้องกล่่าวหาว่่า จำำ�เลยร่่วมกระทำำ�ความผิิดต่่อกฎหมายหลายกรรมต่่างกััน โดยเหตุุเกิิด
ที่่� ต.นากลาง อ.นากลาง จว.หนองบััวลำำ�ภูู  และแขวงบางนา เขตบางนา กรุุงเทพฯ และประเทศสิิงคโปร์์
เกี่่ย� วพัันกััน จึึงเป็็นกรณีีการกระทำำ�ของจำำ�เลยเป็็นความผิิดซึ่่ง� มีีหลายกรรมกระทำำ�ลงในท้้องที่่ต่� า่ ง ๆ กััน ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๔) พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบจึึงเป็็นพนัักงานสอบสวนซึ่่�งท้้องที่่�ที่่�จัับจำำ�เลยได้้
อยู่่�ในเขตอำำ�นาจ ไม่่ใช่่กรณีีความผิิดซึ่ง่� มีีโทษตามกฎหมายไทยได้้กระทำำ�ลงนอกราชอาณาจัักรไทยอย่่างเดีียว
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ ซึ่่�งอััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
คดีีนี้้�ตามฟ้้องจัับจำำ�เลยได้้เมื่่�อวัันที่่� ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๓ และนำำ�ส่่งพนัักงานสอบสวน ทำำ�การสอบสวนแล้้ว
การสอบสวนจึึงเป็็นไปโดยชอบ  และโจทก์์มีีอำำ�นาจฟ้้องคดีีนี้้�ได้้ ปััญหานี้้�เป็็นปััญหาข้้อกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
ความสงบเรีียบร้้อย แม้้จำำ�เลยจะเพิ่่�งยกขึ้้น� ฎีีกา ไม่่ได้้ยกขึ้้น� ในศาลชั้้น� ต้้นและศาลอุุทธรณ์์ ก็ไ็ ม่่ต้อ้ งห้้ามตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ (ฎ.๓๑๑๘/๒๕๕๙)
- กรณีีโพสต์์ข้้อความหมิ่่�นประมาทผู้้�เสีียหายด้้วยการโฆษณาผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ตทาง
www.Facebook.com ซึ่่ง� ปรากฏข้้อเท็็จจริิงว่่า ขณะเกิิดเหตุุ ผู้้�ต้อ้ งหาและผู้้เ� สีียหายอยู่่�ในราชอาณาจัักรไทย
ส่่วนผู้้�ให้้บริิการ Facebook มีีถิ่่�นฐานและที่่�ทำำ�การอยู่่�ประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งทางอััยการสููงสุุดเห็็นว่่า     
หากผู้้�เสีียหายและผู้้�ต้้องหาเป็็นคนไทยและมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในประเทศไทย ประกอบกัับพฤติิการณ์์นำำ�เข้้า
ข้้อความหมิ่่น� ประมาท ได้้กระทำำ�ผ่า่ นระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารทางโปรแกรม Facebook
โดยไม่่ปรากฏว่่าการกระทำำ�ความผิิดด้้วยการนำำ�เข้้าข้้อความหมิ่่น� ประมาทและการเปิิด Facebook พบเห็็น
ข้้อความหมิ่่�นประมาท ได้้มีีการกระทำำ� ณ ที่่�ใด หรืือกระทำำ�ความผิิดส่่วนหนึ่่�งส่่วนใดได้้กระทำำ�ขณะอยู่่�นอก
ราชอาณาจัักรไทย การที่โ่� ปรแกรม Facebook มีีที่ตั้้่� ง� ถิ่่น� ฐานที่่เ� ก็็บข้อ้ มููลคอมพิิวเตอร์์อยู่่�นอกราชอาณาจัักรไทย
ก็็เป็็นเพีียงที่่�เก็็บข้้อมููลในระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�เชื่่�อมการทำำ�งานของระบบคอมพิิวเตอร์์เท่่านั้้�น กรณีีไม่่มีี
หลัักฐานเพีียงพอว่่าการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาเป็็นความผิิดซึ่่�งมีีโทษตามกฎหมายไทย ที่่�ได้้กระทำำ�ลงนอก
ราชอาณาจัักรที่จ่� ะให้้อัยั การสููงสุุดเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐ จึึงเห็็นได้้ว่า่
กรณีีการโพสต์์ข้้อความหมิ่่�นประมาทใน Facebook หากมีีการตรวจสอบ  IP Address และทราบ
ตััวตนเจ้้าของ IP Address อาจต้้องมีีการตรวจสอบการเข้้าออกราชอาณาจัักรของบุุคคลดัังกล่่าว
ประกอบด้้วยเพื่่�อจะทราบว่่าขณะเกิิดเหตุุผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้อยู่่�นอกราชอาณาจัักรหรืือไม่่ประการใดด้้วย
- การที่่�อััยการสููงสุุดมอบหมายให้้พนัักงานสอบสวนคนใดเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบสวน
หากอััยการสููงสุุดมอบหมายให้้พนัักงานอััยการคนใดทำำ�การสอบสวนร่่วมกัับพนัักงานสอบสวนกรณีีเช่่นนี้้�
พนัักงานอััยการผู้้�นั้้น� มิิใช่่พนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ ผู้้�รับั ผิิดชอบในการสอบสวนก็็คืือพนัักงานสอบสวน
ที่่�อััยการสููงสุุดมอบหมาย อย่่างไรก็็ตาม  พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบในการสอบสวนก็็ต้้องปฏิิบััติิตาม
คำำ�สั่่�งและคำำ�แนะนำำ�ของพนัักงานอััยการในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการรวบรวมพยานหลัักฐานนั้้�น
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๕.	ผู้้�มีีอำำ�นาจชี้้�ขาดความเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑, ๒๑/๑

กรณีีจะกล่่าวถึึงแต่่พนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจเท่่านั้้�น
- กรณีีจัังหวััดพระนครและธนบุุรีี (กรุุงเทพมหานคร) ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาของพนัักงานสอบสวน
ซึ่่�งมีีตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่รองอธิิบดีีกรมตำำ�รวจขึ้้�นไปเป็็นผู้้�ชี้้�ขาด (รอง ผบ.ตร.ขึ้้�นไป) ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑
วรรคหนึ่่�ง
- กรณีีจัังหวััดอื่่�น นอกจากกรุุงเทพมหานคร สำำ�หรัับการสอบสวนซึ่่�งอยู่่�ในความรัับผิิดชอบ
ของเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ ในจัังหวััดเดีียวกัันหรืือในกองบััญชาการเดีียวกััน ให้้ผู้้�บัญ
ั ชาการซึ่ง่� เป็็นผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา
ของพนัักงานสอบสวนนั้้�น เป็็นผู้้�ชี้้�ขาด ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑/๑
- กรณีีหลายจัังหวััดที่่�อยู่่�ต่่างกองบััญชาการกััน ให้้อธิิบดีีกรมอััยการหรืือผู้้�ทำำ�การแทน (ปััจจุุบััน
คืืออััยการสููงสุุด) เป็็นผู้้�ชี้้�ขาด ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑
- การรอคำำ�ชี้้�ขาดนั้้�น ไม่่เป็็นเหตุุให้้งดการสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑, ๒๑/๑  
ข้้อสัังเกต
- อำำ�นาจการชี้้�ขาดในจัังหวััดอื่่�นนอกจากกรุุงเทพมหานคร เป็็นของผู้้�บััญชาการตำำ�รวจที่่�เป็็น
ผู้้�บัังคัับบััญชาของพนัักงานสอบสวนนั้้�น ไม่่อาจมอบหมายให้้ผู้้�อื่่�น “ทำำ�การแทน” ได้้เพราะเป็็นอำำ�นาจ
เฉพาะตััว เว้้นแต่่ จะเป็็นรัักษาราชการแทนเท่่านั้้�น
- อำำ�นาจการชี้้�ขาดในกรุุงเทพมหานคร เป็็นของ ผบ.ตร.และ รอง ผบ.ตร.ซึ่่ง� ตำำ�แหน่่ง รอง ผบ.ตร.
อาจมีีหลายคน ส่่วนตำำ�แหน่่งอื่่�นไม่่มีีอำ�ำ นาจชี้้�ขาด เนื่่�องจาก ป.วิิอาญา กำำ�หนดไว้้เป็็นอำำ�นาจเฉพาะตััว    
- คดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจของพนัักงานฝ่่ายปกครอง (ตามกฎหมาย ๑๖ ฉบัับ) สำำ�หรัับจังั หวััดอื่่น� นอกจาก
กรุุงเทพมหานคร หากไม่่แน่่ใจว่่าพนัักงานสอบสวนฝ่่ายปกครองคนใดในจัังหวััดเดีียวกัันควรเป็็นพนัักงาน
สอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนั้้�นมีีอำำ�นาจชี้้�ขาด แต่่ถ้้าระหว่่างหลายจัังหวััด อััยการสููงสุุดหรืือ
ผู้้�ทำ�ก
ำ ารแทน เป็็นผู้้�ชี้้�ขาดตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๑

๖. ความสำำ�คััญของการสอบสวนต่่อการฟ้้องคดีีอาญา

การสอบสวนเป็็นเงื่อ่� นไขของการฟ้้อง กรณีีพนัักงานอััยการเป็็นโจทก์์ ตาม ป.วิิอาญา  มาตรา ๑๒๐
ห้้ามพนัักงานอััยการยื่่น� ฟ้้องคดีีต่อ่ ศาล โดยมิิได้้มีกี ารสอบสวนในความผิิดนั้้�นก่่อน คำำ�ว่า่ “มิิได้้มีกี ารสอบสวน
ก่่อน” รวมถึึงการสอบสวนโดยมิิชอบด้้วย การสอบสวนโดยมิิชอบต้้องเป็็นกรณีีทำำ�ให้้การสอบสวนเสีียไปทั้้�ง
สำำ�นวน มิิใช่่เพีียงแต่่เสีียไปบางส่่วน เพราะการสอบสวนที่เ่� สีียไปเพีียงบางส่่วนจะมีีผลเพีียงทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
รัับฟัังพยานหลัักฐานเฉพาะส่่วนที่่�มิิได้้ปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตามกฎหมายเท่่านั้้�น
การสอบสวนที่่มิ� ไิ ด้้กระทำำ�ตามบทบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยเขตอำำ�นาจสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๖)
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรืือมาตรา ๒๐ ซึ่่�งอััยการสููงสุุดเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
รวมถึึงการสอบสวนความผิิดต่่อส่่วนตััวโดยมิิได้้มีีคำำ�ร้้องทุุกข์์ตามระเบีียบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๑
เท่่านั้้�น ที่่�จะมีีผลทำำ�ให้้การสอบสวนเสีียไปทั้้�งหมด ซึ่่�งกระทบถึึงอำำ�นาจฟ้้อง เช่่น
- การสอบสวนที่่�บััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ ต้้องสอบสวนโดยพนัักงานสอบสวนที่่�
ระบุุไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๖) ประกอบด้้วยมาตรา ๑๘ เมื่่�อเหตุุเกิิดในท้้องที่่�สถานีีตำำ�รวจภููธรสำำ�โรงใต้้
ม.เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจสถานีีตำำ�รวจนครบาลบางซื่่�อย่่อมไม่่มีีอำำ�นาจสอบสวน เมื่่�อไม่่มีีเหตุุอื่่�นตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘ วรรคสอง ที่จ่� ะทำำ�ให้้ ม.มีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ ทั้้ง� ถือื ไม่่ได้้ว่า่ เป็็นการทำำ�การแทนพนัักงานสอบสวน
ผู้้�มีอำี ำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๘ บััญญััติไิ ว้้ การสอบสวนพยานผู้้�กล่า่ วหาของ ม.จึึงเป็็นการสอบสวนที่่�
ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายแม้้ จ.พนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรสำำ�โรงใต้้ จะสอบสวนจำำ�เลยทำำ�แผนที่เ่� กิิดเหตุุ
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ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ และทำำ�บัันทึึกการนำำ�ชี้้�ที่่�เกิิดเหตุุประกอบคำำ�รัับสารภาพของจำำ�เลย ก็็ไม่่ทำำ�ให้้
การสอบสวนคดีีนี้้�ชอบด้้วยกฎหมาย จ.เห็็นว่่าการสอบสวนเฉพาะส่่วนของตนเป็็นการสอบสวนเสร็็จแล้้ว
ตามที่่�บััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐ การสอบสวนของ จ.เป็็นการสอบสวนเพีียงบางส่่วนของคดีี
เมื่่�อการสอบสวนทั้้�งคดีีรวมการสอบสวนที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายไว้้ด้้วย การสอบสวนคดีีนี้้� จึึงไม่่ชอบด้้วย
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ และไม่่เป็็นการสอบสวนตามที่่ร� ะบุุไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ โจทก์์จึึงไม่่มีอำี ำ�นาจฟ้้อง
คำำ�ร้อ้ งขอเข้้าเป็็นโจทก์์ร่ว่ มของผู้้�เสีียหายย่่อมตกไปด้้วย ข้้อที่่�ว่า่ การสอบสวนไม่่ชอบด้้วยกฎหมายเป็็นเหตุุ
อยู่่�ในลัักษณะคดีี ศาลฎีีกาพิิพากษาตลอดไปถึึงจำำ�เลยที่่�มิิได้้ฎีกี าด้้วย (ฎ.๓๗๑/๒๕๓๑)
- โจทก์์ฟ้อ้ งว่่า จำำ�เลยทั้้�งสองร่่วมกัันมีีเมทแอมเฟตามีีนไว้้ในความครอบครองเพื่่อ� จำำ�หน่่าย ๕๗๐ เม็็ด
และจำำ�หน่่ายเมทแอมเฟตามีีนดัังกล่่าว ๗๐ เม็็ด แก่่ผู้้�มีีชื่่�อ และโจทก์์นำำ�สืืบว่่าเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจจัับจำำ�เลย
ทั้้�งสองพร้้อมยึึดเมทแอมเฟตามีีน ๕๐๐ เม็็ด และจัับพวกจำำ�เลย ๗ คน พร้้อมยึึดเมทแอมเฟตามีีนที่�บุ่ ุคคล
ทั้้�งเจ็็ดซื้้อ� จากจำำ�เลยทั้้�งสองคนละ ๑๐ เม็็ด ได้้ที่บ้่� า้ นจำำ�เลยที่่� ๒ ซึ่ง่� อยู่่�ในท้้องที่สถ
่� านีีตำำ�รวจนครบาลแสมดำำ� 
การมีีเมทแอมเฟตามีีนไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายและจำำ�หน่่าย จึึงเกิิดในท้้องที่่�สถานีีตำำ�รวจนครบาล
แสมดำำ�ทั้้ง� สิ้้น� และโจทก์์มิไิ ด้้ฟ้อ้ งว่่าจำำ�เลยที่่� ๑ ร่่วมกระทำำ�ความผิิดกัับพวกจำำ�เลยอีีก ๒ คนที่่ถููกจั
� บั ในท้้องที่่�
สถานีีตำำ�รวจนครบาลบางบอน การกระทำำ�ของจำำ�เลยที่่� ๑ ก็็มิใิ ช่่ความผิิดต่่อเนื่่อ� งและกระทำำ�ต่่อเนื่่อ� งกัันใน
ท้้องที่่ต่� า่ ง ๆ เกิินกว่่าท้้องที่ห่� นึ่่�งขึ้้น� ไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙(๓) จึึงอยู่่�ในเขตอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวน
สถานีีตำำ�รวจนครบาลแสมดำำ�ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒(๖) มิิใช่่อยู่่�ในเขตอำำ�นาจของ
พนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจนครบาลบางบอนที่ส่� อบสวนคดีีนี้้� โจทก์์จึึงไม่่มีอำี ำ�นาจฟ้้องตามมาตรา ๑๒๐  
(ฎ.๑๗๕๖/๒๕๕๐)
- การสอบสวนที่่�บััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ ต้้องสอบสวนโดยพนัักงานสอบสวนที่่�
ระบุุไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๖) ประกอบมาตรา ๑๘ เมื่่�อเหตุุที่�อ้่ ้างว่่าจำำ�เลยจำำ�หน่่ายเมทแอมเฟตามีีน
ของกลางแก่่ ส.เกิิดที่่�บ้้านใน อำำ�เภอคลองลาน จัังหวััดกำำ�แพงเพชร โดยไม่่ปรากฏว่่าจำำ�เลยกัับ ส.ร่่วมกััน
มีีเมทแอมเฟตามีีนของกลางไว้้ในความครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายภายหลัังจากนั้้�นอีีกในประการใด ท้้องที่่�
ซึ่่ง� จำำ�เลยถููกจัับก็อ็ ยู่่�ภายในเขตอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรเมืืองกำำ�แพงเพชร และไม่่ปรากฏ
เหตุุอื่่�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่่�ง ที่่�จะทำำ�ให้้พนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรปางศิิลาทอง
มีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ ทั้้ง� ถือื ไม่่ได้้ว่า่ เป็็นการทำำ�การแทนพนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจตามที่ ป
่� .วิิอาญา มาตรา ๑๒๘
บััญญััติิไว้้ การสอบสวนจำำ�เลยโดยพนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรปางศิิลาทองจึึงเป็็นการสอบสวนที่่�
ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายและไม่่เป็็นการสอบสวนตามที่ร่� ะบุุไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ โจทก์์จึึงไม่่มีอำี ำ�นาจฟ้้อง
(ฎ.๒๕๒๙/๒๕๔๙)
- เหตุุคดีีนี้้�เกิิดในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเมืืองอำำ�นาจเจริิญ ซึ่่�งอยู่่�ในเขตอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนสถานีี
ตำำ�รวจภููธรเมืืองอำำ�นาจเจริิญ มิิได้้เกิิดในเขตอำำ�นาจการสอบสวนของสถานีีตำำ�รวจภููธรอำำ�เภอไทยเจริิญ จัังหวััด
ยโสธร พนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจภููธรอำำ�เภอไทยเจริิญ จึึงไม่่มีอำี ำ�นาจสอบสวนความผิิดซึ่ง่� ได้้เกิิดขึ้้น� ใน
คดีีนี้้� ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่่�ง ข้้อที่่�โจทก์์อ้้างในฎีีกาว่่า เป็็นกรณีีพยานโจทก์์ ผู้้�จัับกุมุ ไม่่แน่่ใจ
ว่่าการกระทำำ�ผิิดอาญาได้้กระทำำ�ในท้้องที่่�ใดระหว่่างหลายท้้องที่่� พนัักงานสอบสวนในท้้องที่่�หนึ่่�งท้้องที่่�ใด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙ นั้้�น หมายความเฉพาะเมื่่�อสภาพการกระทำำ�ผิิด
อาญานั้้�นเองเป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดอยู่่�ในตััวว่่าเป็็นการไม่่แน่่ว่่ากระทำำ�ขึ้้�นในท้้องที่่�ใดในระหว่่างหลายท้้องที่่�
ต่่างเขตอำำ�นาจสอบสวน มิิได้้หมายความถึึงกรณีีที่่�ตััวพนัักงานสอบสวนหรืือผู้้�จัับกุุมสัับสนในเรื่่�องพื้้�นที่่�
เขตอำำ�นาจของตนเสีียเอง ทั้้�งที่่เ� ป็็นการแน่่นอนแล้้วว่่าความผิิดนั้้�นได้้กระทำำ�ในท้้องที่ใ่� ด เมื่่อ� พนัักงานสอบสวน
สถานีีตำำ�รวจภููธรไทยเจริิญ ยัังขืืนสอบสวนความผิิดนี้้� การสอบสวนนั้้�นจึึงไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย ถืือได้้ว่่า
คดีีนี้้�ไม่่มีีการสอบสวน เมื่่�อยัังมิิได้้มีีการสอบสวนในความผิิดนั้้�นโจทก์์จึึงต้้องห้้าม มิิให้้ฟ้้องคดีีต่่อศาลตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ (ฎ.๕๘๒/๒๕๔๙)  
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- ผู้้�ใดจะเป็็นผู้้�ทรงเช็็คตามกฎหมาย ย่่อมต้้องถืือตาม ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๔ ซึ่่�งหมายถึึงบุุคคล
ผู้้�มีตั๋๋ี ว� เงิินไว้้ในความครอบครองโดยฐานะเป็็นผู้้�รับั เงิินหรืือเป็็นผู้้�รับสลั
ั กั หลััง ถ้้าและเป็็นตั๋๋ว� เงิินสั่่ง� จ่่ายให้้แก่่
ผู้้�ถือื  ผู้้�ถืือก็็นัับว่่าเป็็นผู้้�ทรงเช่่นกััน ดัังนั้้�น ตามข้้อเท็็จจริิงที่่�ปรากฏขณะที่่�ธนาคารตามเช็็คปฏิิเสธการจ่่าย
ผู้้�ทรงเช็็คพิิพาทในขณะนั้้�น คืือ พ.น. และ จ. หาใช่่โจทก์์ร่ว่ มซึ่ง่� มีีฐานะเป็็นบุุคคลต่่างหากจากบุุคคลทั้้ง� สามไม่่
แม้้บุคุ คลทั้้�งสาม จะมีีความสััมพันั ธ์์ในฐานะเป็็นตััวแทนของโจทก์์ร่ว่ มในการรัับเช็็คพิิพาทมาดัังที่โ�่ จทก์์ร่ว่ ม
กล่่าวอ้้างก็็ตาม แต่่ก็ไ็ ม่่มีผี ลทำำ�ให้้โจทก์์ร่ว่ มมีีฐานะเป็็นผู้้�ทรงเช็็คพิิพาทตามกฎหมายแต่่อย่่างใด เมื่่อ� ปรากฏว่่า
ขณะที่่�ธนาคารตามเช็็คพิิพาทปฏิิเสธการจ่่ายเงิินตามเช็็ค โจทก์์ร่่วมไม่่ใช่่ผู้้�ทรงเช็็คพิิพาท โจทก์์ร่่วมจึึงไม่่ใช่่
ผู้้เ� สีียหายในความผิิดตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดอัันเกิิดจากการใช้้เช็็ค ย่่อมไม่่มีอำี ำ�นาจร้้องทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงาน
สอบสวนให้้ดำำ�เนิินคดีีแก่่จำ�ำ เลยได้้ โจทก์์จึึงไม่่มีีอำ�ำ นาจฟ้้อง (ฎ.๕๕๒๖/๒๕๕๒)
- การตรวจค้้นและจัับกุุมของเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจจะชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่ เป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เลย
จะต้้องไปว่่ากล่่าวกัันอีีกส่่วนหนึ่่�งต่่างหากและเป็็นคนละขั้้�นตอนกัับการสอบสวน หามีีผลกระทบไปถึึง
การสอบสวนของพนัักงานสอบสวนและอำำ�นาจในการฟ้้องคดีีของอััยการโจทก์์ไม่่ (ฎ.๖๓๙๑/๒๕๕๔)  
การสอบสวนที่่�ชอบด้้วยกฎหมายซึ่่�งทำำ�ให้้พนัักงานอััยการมีีอำำ�นาจฟ้้อง
(๑) ต้้องสอบสวนโดยพนัักงานสอบสวนที่่�มีีเขตอำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘, ๑๙ หรืือ ๒๐
(๒) ผู้้�ที่่�ทำำ�ความเห็็นทางคดีีพร้้อมส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการพิิจารณาตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ หรืือ ๑๔๒ ต้้องเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๘, ๑๙ หรืือ ๒๐ กล่่าวคืือ ในมาตรา ๑๘ โดยหลัักแล้้วจะต้้องเป็็นพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�
ที่่�เหตุุเกิิด เว้้นแต่่จะมีีเหตุุจำำ�เป็็นในมาตรา ๑๙ จะต้้องเป็็นไปตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง (ก) และ (ข)
และในมาตรา ๒๐ พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบคืืออััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาการแทน
(๓) คดีีความผิิดต่่อส่่วนตััวต้้องมีีการร้้องทุุกข์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓ หรืือมาตรา ๑๒๔
ก่่อน กรณีีร้้องทุุกข์์ตามมาตรา ๑๒๔ จะมีีการส่่งคำำ�ร้้องทุุกข์์ต่่อไปยัังท้้องที่่�พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
พนัักงานสอบสวนจึึงจะมีีอำำ�นาจสอบสวนและพนัักงานอััยการมีีอำำ�นาจฟ้้อง
- การร้้องทุุกข์์จะต้้องเป็็นการกล่่าวหาโดยมีีเจตนาจะให้้ผู้�ก้ ระทำำ�ผิิดได้้รัับโทษ
- ต้้องร้้องทุุกข์์ภายในกำำ�หนดอายุุความร้้องทุุกข์์ ตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ กล่่าวคืือ
จะต้้องร้้องทุุกข์์ภายในกำำ�หนด ๓ เดืือน นัับแต่่วัันรู้้�เรื่่�องความผิิด และรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด ทั้้�งนี้้� จะต้้อง
ร้้องทุุกข์์และดำำ�เนิินคดีีภายในอายุุความคดีีอาญา ตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕ ด้้วย

๗.	ผลของการส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการหลัังการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว

เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�การสอบสวนเสร็็จแล้้วมีีความเห็็นและส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยััง
พนัักงานอััยการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ หรืือ ๑๔๒ แล้้ว ถืือว่่าการสอบสวนเสร็็จสิ้้�น พนัักงาน
สอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจในการสอบสวนในคดีีดัังกล่่าวอีีกต่่อไป เว้้นแต่่พนัักงานอััยการจะสั่่�งสอบสวนเพิ่่�มเติิม
ตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๓ หากพนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเพิ่่�มเติิมโดยพลการ ทั้้�งที่่�ไม่่มีี
คำำ�สั่่�งให้้สอบเพิ่่�มจากพนัักงานอััยการ จะเป็็นการสอบสวนโดยไม่่ชอบ การสอบสวนเฉพาะที่่�เพิ่่�มเติิมนั้้�น
ไม่่สามารถรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานได้้ ตััวอย่่าง เช่่น
- พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเสร็็จแล้้ว ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการ
ย่่อมหมดอำำ�นาจสอบสวน พนัักงานสอบสวนมีีหมายเรีียกพยานอีีก  พยานไม่่ขอให้้การหามีีความผิิดไม่่         
(ฎ.๙/๒๔๘๑)
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เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้�ได้้มีแี นวทางตามหนัังสืือสำำ�นักั งานอััยการสููงสุุดและตอบข้้อหารืือของคณะกรรมการ
กฤษฎีีกา ดัังนี้้�
- หนัังสืือสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด ที่่� อส(สฝปผ.)๐๐๑๘/ว๒๐๒ ลงวัันที่่� ๒๐ พ.ค. ๔๗ เรื่่�อง
อำำ�นาจสอบสวนเพิ่่�มเติิมของพนัักงานสอบสวน เวีียนถึึงหน่่วยงานในสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด แนบบัันทึึก
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา เรื่่�อง หารืือเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจสอบสวนเพิ่่�มเติิมของพนัักงานสอบสวน
เรื่่�องเสร็็จที่่� ๗๖๖/๒๕๔๖ ว่่าเมื่่�อพนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเสร็็จสิ้้�นและส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้
พนัักงานอััยการแล้้ว อำำ�นาจการสอบสวนก็็ยุุติิลงดัังกล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น
- สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิได้้มีีหนัังสืือ ที่่� ตช ๐๐๐๔.๖/๖๘๙๓ ลงวัันที่่� ๑๐ ก.ค. ๔๖  หารืือถึึง
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา กรณีีพนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�การสอบสวนเสร็็จสิ้้�นและได้้ส่่งสำำ�นวน
การสอบสวนที่ยั่� งั เรีียกหรืือจัับตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ได้้ไปให้้พนัักงานอััยการแล้้ว ภายหลัังจัับตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาได้้จะสามารถ
สอบสวนเพิ่่�มเติิมโดยที่่ไ� ม่่ต้อ้ งให้้พนัักงานอััยการสั่่ง� ให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิมได้้หรืือไม่่อย่่างไร  ซึ่ง่� คณะกรรมการ
กฤษฎีีกาได้้ตอบข้้อหารืือตามเรื่่�องเสร็็จที่่� ๗๖๖/๒๕๔๖ ว่่าเมื่่�อพนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนการสอบสวน
ให้้พนัักงานอััยการแล้้ว พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจการสอบสวนเพิ่่�มเติิมภายหลัังจากที่่�ได้้ส่่งสำำ�นวน
การสอบสวนให้้แก่่พนัักงานอััยการแล้้ว เพราะพนัักงานสอบสวนหมดอำำ�นาจที่จ่� ะทำำ�การสอบสวนคดีีต่อ่ ไป 
ทั้้�งนี้้� ตามนััยคำำ�พิพิ ากษาฎีีกาที่่� ๙/๒๔๘๑ ส่่วนการแจ้้งข้้อหาและการสอบสวนผู้้�ต้อ้ งหาที่่จั� บั ได้้ในภายหลัังนั้้�น
พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการตาม มาตรา ๑๓๔ แห่่ง ป.วิิอาญา โดยเมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้แจ้้ง
ข้้อหาแล้้ว ให้้ส่่งบัันทึึกการแจ้้งข้้อหาไปยัังพนัักงานอััยการโดยไม่่ต้้องทำำ�ความเห็็นอีีก
อย่่างไรก็็ดีี พนัักงานสอบสวนสามารถสอบสวนได้้เฉพาะผู้้�ต้อ้ งหา และดำำ�เนิินการในส่่วนที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับตััวผู้้�ต้้องหาเท่่านั้้�น ได้้แก่่ ปล่่อยชั่่�วคราว ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องหรืือฝากขััง พิิมพ์์มืือผู้้�ต้้องหา ส่่งพิิมพ์์มืือ
ผู้้�ต้้องหาตรวจสอบประวััติิการต้้องโทษ แต่่พนัักงานสอบสวนไม่่สามารถรวบรวมพยานหลัักฐานอื่่�น ๆ
โดยพลการ ยกตััวอย่่างเช่่น สอบสวนปากคำำ�พยานเพิ่่�มเติิม ส่่งพยานหลัักฐานไปตรวจพิิสููจน์์ เป็็นต้้น

๘.	ขั้้�นตอนการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวน

๑. พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓, ๑๒๗
๒. บัันทึึกคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษในสารบบข้้อมููลสารสนเทศของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
(Crimes) นอกจากนี้้�ยังั ต้้องลงในสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีอาญาทั่่�วไป (แบบ ส ๕๖- ๗๒) หรืือสมุุดสารบบ
การดำำ�เนิินคดีีจราจรทางบก (แบบ ส ๕๖-๗๓) และรัับเลขคดีีอาญาหรืือคดีีจราจรตามระเบีียบ รายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษต้้องปรากฏชื่่�อและที่่�อยู่่�ของผู้้�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ ลัักษณะแห่่ง
ความผิิด พฤติิการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�ความผิิดนั้้�นได้้กระทำำ�ลง ความเสีียหายที่่�ได้้รัับและชื่่�อหรืือรููปพรรณของ
ผู้้�กระทำำ�ผิิดเท่่าที่่�จะบอกได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓, ๑๒๗   
๓. บัันทึึกคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษลงไว้้ในสมุุดรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี และลงเลข
คดีีอาญาหรืือคดีีจราจรไว้้ด้้วย
๔. ปรัับปรุุงข้้อมููลในระบบสารสนเทศ Crimes ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ให้้เป็็นปััจจุุบัันใน
ทุุกระยะของการสอบสวน
๕. หากมีีการยึึดของกลางในคดีีอาญาหรืือจราจร ให้้จดรายละเอีียดลงในสมุุดบััญชีียึึดและ
รัักษาทรััพย์์ตามแบบ  ค.๔๘-ต.๔๐ พร้้อมลงเลขยึึดทรััพย์์ตามลำำ�ดัับไปและการยึึดของกลางให้้ลงใน
สมุุดรายงานประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีีพร้้อมกัับเลขยึึดทรััพย์์ให้้ตรงกัันด้้วย การจััดเก็็บ การจำำ�หน่่าย การขายทอดตลาด
ให้้เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕, ๘๕/๑ ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ตลอดจนคำำ�สั่่�งอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
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๖. ทำำ�การสอบสวนผู้้�ร้้องทุุกข์์หรืือผู้้�กล่่าวโทษไว้้ในฐานะ “ผู้้�กล่่าวหา”
๗. การสอบสวนผู้้�กล่า่ วหาให้้มีีการตั้้ง� รููปคดีีและกำำ�หนดประเด็็นในการสอบสวนตามพฤติิการณ์์
แห่่งคดีี พิจิ ารณาว่่าตามพฤติิการณ์์เป็็นความผิิดทางอาญาหรืือไม่่ อยู่่�ภายในอายุุความร้้องทุุกข์ต์ าม ป.อาญา
มาตรา ๙๖ หรืืออายุุความฟ้้องคดีีตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕ หรืือภายใต้้อายุุความตามกฎหมายพิิเศษอื่่น� ใด
เป็็นการเฉพาะหรืือไม่่ และให้้นำำ�โครงสร้้างความรัับผิิดทางอาญามาปรัับใช้้ในการตั้้�งรููปคดีีและกำำ�หนด
ประเด็็นการสอบสวน นอกจากนี้้�พนัักงานสอบสวนจะต้้องรวบรวมพยานหลัักฐานต่่าง ๆ ได้้แก่่ พยานบุุคคล
พยานวััตถุุ พยานเอกสาร และพยานผู้้�ชำำ�นาญการ ให้้ครบถ้้วนตามรููปคดีี
๘. เสนอสำำ�นวนการสอบสวนให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาตรวจและสั่่�งการเป็็นระยะตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่�
๔๑๙/๒๕๕๖ โดยผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาซึ่่ง� มีีหน้้าที่่ต� รวจสำำ�นวนการสอบสวน พึึงทำำ�การตรวจในสาระสำำ�คัญ
ั ดัังต่่อไปนี้้�
ตรวจความสมบููรณ์์ของการสอบสวนว่่า ผู้้�ทำำ�การสอบสวนเป็็นพนัักงานสอบสวนหรืือไม่่ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
และเขตอำำ�นาจตลอดจนมีีข้้อจำำ�กััดของอำำ�นาจและหน้้าที่่�อย่่างไรหรืือไม่่ คดีีนั้้�นหากเป็็นคดีีความผิิด
อัันยอมความได้้ มีผู้ี �เ้ สีียหายมาร้้องทุุกข์ห์ รืือไม่่ การมอบอำำ�นาจให้้ร้อ้ งทุุกข์เ์ ป็็นไปโดยถููกต้้องตามกฎหมาย
หรืือไม่่ คดีีขาดอายุุความหรืือไม่่ หรืือมีีเหตุุอื่่�นอัันเป็็นเงื่่�อนไขที่่�ทำำ�ให้้คดีีระงัับไปตามประมวลกฎหมาย
วิิธีพิี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๓๙ หรืือไม่่ เป็็นต้้น ตรวจพิิจารณาพยานหลัักฐานต่่าง ๆ ในสำำ�นวนการสอบสวนว่่า
คำำ�ให้้การ พยานบุุคคล ข้้อความในพยานเอกสารต่่าง ๆ ตลอดจนบัันทึึกรายงานของเจ้้าหน้้าที่่� และร่่องรอย
พยานวััตถุวุ่ า่ ได้้แสดงข้้อเท็็จจริิงอย่่างใด รัับฟังั เป็็นข้้อยุุติไิ ด้้แล้้วหรืือไม่่ มีน้ำี ำ��หนัักน่า่ เชื่่อ� ถืือมากน้้อยเพีียงใด
มีีข้้อพิิรุุธ  หรืือข้้อควรโต้้แย้้งได้้อย่่างไร เพื่่�อจะได้้แนะนำำ� สั่่�งการให้้มีีการสอบสวนเพิ่่�มเติิม  หรืือเพื่่�อปรัับ
กัับข้้อกฎหมายว่่าได้้มีีการกระทำำ�ผิิดตามที่่�กล่่าวหาหรืือไม่่ ผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�ที่่�กระทำำ�ความผิิดหรืือผู้้�อื่่�นเป็็น
ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ความผิิดนั้้�น ๆ เป็็นความผิิดตามบทบััญญััติิของกฎหมายใด ผู้้�กระทำำ�ผิิดนั้้�นมีีเหตุุอัันควร
ไม่่ต้้องรัับโทษ ยกเว้้นโทษ ลดโทษหรืือเพิ่่�มโทษหรืือไม่่ มีีเหตุุอัันควรขอให้้ริิบทรััพย์์สิินตลอดจนขอให้้ใช้้
วิิธีีการเพื่่�อความปลอดภััยหรืือไม่่ หากผู้้�ตรวจสอบเห็็นว่่า การสอบสวนยัังมีีความบกพร่่องหรืือมีีข้้อสงสััย
บางประการยัังไม่่เป็็นที่่�กระจ่่างชััด ผู้้�ตรวจสำำ�นวนจะต้้องสั่่�งให้้มีีการสอบสวนเพิ่่�มเติิมจนสิ้้�นกระแสความ
๙. คดีีใดที่จำ่� ำ�เป็็นต้้องตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุ ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
และให้้ความสำำ�คััญกัับพยานหลัักฐานทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์ โดยร้้องขอให้้หน่่วยพิิสููจน์์หลัักฐานร่่วมตรวจ
สถานที่่�เกิิดเหตุุ จััดเก็็บพยานหลัักฐานเพื่่�อส่่งตรวจพิิสููจน์์ เพื่่�อแสวงหาข้้อเท็็จจริิงและพยานหลัักฐาน
๑๐. การแจ้้งข้้อหาแก่่ผู้้�ต้อ้ งหา จะต้้องมีีพยานหลัักฐานตามสมควรว่่าผู้้�ต้อ้ งหาได้้กระทำำ�ความผิิด
ตามข้้อหานั้้�น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
๑๑. การสอบปากคำำ�ผู้้�กล่่าวหา พยาน ผู้้�ต้้องหา ต้้องดำำ�เนิินการโดยชอบด้้วยกฎหมาย
มีีการแจ้้งสิิทธิิตามกฎหมายให้้ครบถ้้วน คดีีที่่�มีีอััตราโทษประหารชีีวิิตหรืือคดีีที่่�ผู้�ต้้ ้องหาอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี                       
ให้้จััดทนายความร่่วมฟัังการสอบสวน คดีีที่่�มีีโทษจำำ�คุุกให้้ถามผู้้�ต้้องหาว่่าต้้องการทนายความหรืือไม่่
หากต้้องการให้้จััดหาให้้ การสอบสวนบุุคคลที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ให้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิิ, ๑๓๓ ตรีี
๑๒. ในการรวบรวมพยานหลัักฐานในคดีีต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้อำำ�นาจกฎหมายตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๑, ๑๓๑/๑, ๑๓๒ และ ๑๓๓ ตลอดจนกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาจมีีเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครอง
หรืือตำำ�รวจใช้้อำำ�นาจยึึดสิ่่�งของที่่�ได้้ทำำ�หรืือมีีไว้้เป็็นความผิิด ได้้ใช้้ในการกระทำำ�ผิิด หรืือได้้มาจากการ
กระทำำ�ผิิด หรืือยึึดไว้้เป็็นหลัักฐานในการจัับกุุมปราบปรามตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของตน มาส่่งมอบให้้กัับ
พนัักงานสอบสวน
๑๓. ดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่น� ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๑) เช่่น การจัับกุม ก
ุ ารควบคุุม การปล่่อย
ชั่่�วคราวผู้้�ต้้องหา การค้้น การตรวจสอบการจัับ การผััดฟ้้องฝากขััง เป็็นต้้น
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๑๔. ในคดีีที่่�มีีผู้้�เสีียหาย ทำำ�หนัังสืือแจ้้งความคืืบหน้้าทางคดีีไปยัังผู้้�เสีียหายทุุกระยะ จนกว่่า
การสอบสวนจะเสร็็จสิ้้�น โดยปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ โดยเคร่่งครััด
๑๕. เมื่่อ� สอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเสร็็จสิ้้น� แล้้ว ให้้จัดั ทำำ�รายงานการสอบสวน มีีความเห็็น
ทางคดีี เสนอผ่่านหััวหน้้างานสอบสวนและหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑
หรืือ ๑๔๒
๑๖. หลัังจากส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว พนัักงานสอบสวนจะหมดอำำ�นาจ
การสอบสวน และต้้องทำำ�การสอบสวนเพิ่่�มเติิมตามคำำ�สั่่�งพนัักงานอััยการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๓
๑๗. กรณีีมีคำี ำ�สั่่ง� เด็็ดขาดไม่่ฟ้อ้ งคดีีจากพนัักงานอััยการแล้้ว หากพบพยานหลัักฐานใหม่่สามารถ
ทำำ�การสอบสวนในเรื่่อ� งเดีียวกัันนั้้�นอีีกได้้ แต่่ต้อ้ งเป็็นหลัักฐานใหม่่อันั สำำ�คัญ
ั แก่่คดีี ซึ่ง่� น่่าจะทำำ�ให้้ศาลลงโทษ
ผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๗    
๑๘. การทำำ�สำำ� นวนการชัั น สููตรพลิิ ก ศพ ให้้ ถืื อ อนุุ โ ลมเช่่ น เดีี ย วกัั บก ารสอบสวนสามัั ญ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๙        

๙. ประเภทของการสอบสวน

การสอบสวนแบ่่งตาม ป.วิิอาญา ออกเป็็น ๒ ประเภท คืือ
(๑) การสอบสวนสามััญ ได้้แก่่ การสอบสวนความผิิดอาญาทั่่�วไปทั้้�งหมดทุุกตััวบทกฎหมาย
ที่่�กำำ�หนดว่่าเป็็นความผิิดทางอาญา
(๒) การชัันสููตรพลิิกศพ ได้้แก่่ การทำำ�สำำ�นวนกรณีีปรากฏแน่่ชััด หรืือมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่า
บุุคคลใดตายโดยผิิดธรรมชาติิ หรืือตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ให้้มีีการชัันสููตร
พลิิกศพ เว้้นแต่่ตายโดยการประหารชีีวิิตตามกฎหมาย  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๘ และ ๑๕๐ - ๑๕๖
ซึ่่�ง ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๕ ให้้นำำ�บทบััญญััติิว่่าด้้วยการสอบสวนมาใช้้กัับการชัันสููตรพลิิกศพโดยอนุุโลม  
และตามมาตรา ๑๒๙ บััญญััติไิ ว้้ว่า่ ให้้ทำำ�การสอบสวนรวมทั้้�งการชัันสููตรพลิิกศพ ในกรณีีที่ค่� วามตายเป็็นผล
แห่่งการกระทำำ�ผิิดอาญา ดัังที่่บั� ญ
ั ญััติไิ ว้้ในประมวลกฎหมายนี้้�อันั ว่่าด้้วยการชัันสููตรพลิิกศพ ถ้้าการชัันสููตร
พลิิกศพยัังไม่่เสร็็จ ห้้ามมิิให้้ฟ้้องผู้้�ต้้องหายัังศาล
	สำำ�นวนการสอบสวน สามารถจำำ�แนกตามสารบบออกเป็็น ๓ ประเภท
(1) สำำ�นวนคดีีอาญาทั่่�วไป
(2) สำำ�นวนคดีีจราจรทางบก
(3) สำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ
	สำำ�นวนการสอบสวน สามารถจำำ�แนกตามข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดออกเป็็น
๒ ประเภท
(1) สำำ�นวนคดีีไม่่ปรากฏตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
(2) สำำ�นวนคดีีรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบเห็็นว่่าการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว พนัักงานสอบสวนจะ
สรุุปสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อพิิจารณา ตาม ป.วิิอาญา
โดยสำำ�นวนการสอบสวนดัังกล่่าว แบ่่งออกได้้เป็็น ๓ ส่่วน ดัังนี้้�
	ส่่วนที่่� ๑ สำำ�นวนรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด แบ่่งเป็็น
ก.	สำำ�นวนที่่�ผู้้�กระทำำ�ผิิดถููกควบคุุมหรืือขัังอยู่่�หรืือปล่่อยชั่่�วคราว หรืือเชื่่�อว่่าคงได้้ตััวมา
เมื่่�อออกหมายเรีียก สำำ�นวนดัังกล่่าว เมื่่�อการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว พนัักงานสอบสวนจะทำำ�ความเห็็น
แล้้วส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการผู้้�รัับผิิดชอบ  ในกรณีีที่่�มีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง ให้้ส่่งสำำ�นวนพร้้อมกัับ
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ผู้้�ต้้องหาไปยัังพนัักงานอััยการด้้วย เว้้นแต่่ผู้้�ต้้องหาถููกขัังอยู่่�แล้้วหรืือผู้้�ต้้องหาซึ่�ง่ ถููกแจ้้งข้้อหาได้้หลบหนีีไป 
กรณีีเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องให้้ส่่งแต่่สำำ�นวนพร้้อมด้้วยความเห็็น (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒)          
	ข.	สำำ�นวนที่่�รู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดแต่่เรีียกหรืือจัับตััวยัังไม่่ได้้
เมื่่�อการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว พนัักงานสอบสวนจะทำำ�ความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง หรืือสั่่�งไม่่ฟ้้อง
แล้้วส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการผู้้�รัับผิิดชอบเพื่่�อพิิจารณาสั่่�งคดีี (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๑)
	ส่่วนที่่� ๒ สำำ�นวนไม่่ปรากฏตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด
สำำ�นวนไม่่ปรากฏตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด หมายถึึงสำำ�นวนที่่�พนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�การสอบสวนแล้้ว
ยัังไม่่สามารถรู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ผิิด เมื่่อ� ได้้สอบสวนครบกำำ�หนดระยะเวลาที่่สำ� ำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิวางระเบีียบไว้้
พนัักงานสอบสวนจะสรุุปสำำ�นวน แล้้วทำำ�ความเห็็นว่่าให้้งดหรืือควรงดการสอบสวน ส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงาน
อััยการผู้้�รัับผิิดชอบพิิจารณา (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐)
	ส่่วนที่่� ๓ สำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ
สำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ หมายถึึง
(ก) สำำ�นวนที่่พ� นัักงานสอบสวนทำำ�ขึ้้น� ในกรณีีที่มี่� คี วามตายเกิิดขึ้้น� โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงาน
ซึ่ง่� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่ห่� รืือตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ิ
ราชการตามหน้้าที่่�
เมื่่อ� มีีการชัันสููตรพลิิกศพแล้้ว ให้้ส่ง่ สำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการผู้้�รับั ผิิดชอบ เพื่่อ� ยื่่น� คำำ�ร้อ้ ง
ต่่อศาล ให้้ทำำ�การไต่่สวน และทำำ�คำำ�สั่่�ง ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐
(ข) สำำ�นวนที่่พ� นัักงานสอบสวนทำำ�ขึ้้น� ในกรณีีที่มี่� คี วามตายเกิิดขึ้้น� โดยผิิดธรรมชาติิเมื่่อ� พนัักงาน
สอบสวนได้้ชัันสููตรพลิิกศพและมีีความเห็็นแล้้ว ให้้ส่่งสำำ�นวนมายัังพนัักงานอััยการผู้้�รัับผิิดชอบ  เพื่่�อทำำ�
คำำ�สั่่�งว่่าการตายมิิได้้เกิิดจากการกระทำำ�ความผิิดอาญา หลัังจากนั้้�นให้้ส่่งสำำ�นวนไปยัังผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๖

๑๐. การควบคุุมและการบริิหารสำำ�นวนการสอบสวน

	๑) การควบคุุม ตรวจสอบ แนะนำำ� สั่่�งการ
ถึึงแม้้ว่่าคดีีความแต่่ละสำำ�นวนคดีีจะผิิดแผกแตกต่่างกัันออกไป ทั้้�งด้้านเนื้้�อหาและ
องค์์ประกอบ ทำำ�ให้้เกิิดความยากง่่ายในการรวบรวมพยานหลัักฐาน และใช้้เวลามากน้้อยแตกต่่างกัันออกไป 
อย่่างไรก็็ดีี หากไม่่มีกี ารกำำ�หนดระยะเวลาการสอบสวนไว้้เป็็นมาตรฐานแล้้ว อาจทำำ�ให้้การสอบสวนเนิ่่�นช้้า
จนคดีีเกิิดความเสีียหายหรืือทำำ�ให้้ประชาชนไม่่ได้้รับั ความเป็็นธรรมได้้ และเพื่่อ� มอบหมายให้้ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา
ของพนัักงานสอบสวนหมั่่�นตรวจสอบควบคุุมและกำำ�กับดูู
ั แล ตลอดจนชี้้แ� นะการปฏิิบัติั หิ น้้าที่ข่� องพนัักงาน
สอบสวน ตร. จึึงกำำ�หนดมาตรการควบคุุม ตรวจสอบ และเร่่งรััดการสอบสวนคดีีอาญาขึ้้น� มา เป็็นมาตรการ
ที่สำ่� ำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิกำำ�หนดขึ้้น� เพื่่อ� ให้้การสอบสวนคดีีอาญาดำำ�เนิินการด้้วยความรวดเร็็ว รอบคอบ 
ต่่อเนื่่�อง เป็็นธรรม  และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ภายใต้้การอำำ�นวยการและช่่วยเหลืือจากผู้้�บัังคัับบััญชา
ทุุกระดัับโดยใกล้้ชิิด และให้้ใช้้มาตรการควบคุุม ตรวจสอบ และเร่่งรััดการสอบสวนคดีีอาญา ปรากฏตาม
คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� 419/56 ลงวัันที่่� 1 ก.ค. 56 ดัังนี้้�
๑.๑ การควบคุุม ตรวจสอบหลัังจากรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ หรืือคำำ�กล่่าวโทษ
ก. ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ ซึ่่�งรัับผิิดชอบทำำ�การ
สอบสวน บัันทึึกข้้อมููลลงในบัันทึึกการตรวจสำำ�นวนการสอบสวนติิดไว้้ที่่�หน้้าปกสำำ�นวนการสอบสวน และ
ทำำ�เครื่่�องหมายลงใน ( ) ที่่�หน้้าข้้อซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นไปแล้้ว เพื่่�อใช้้ในการตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน
ของตนเอง และเพื่่อ� การตรวจสอบของผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา แล้้วเสนอสำำ�นวนการสอบสวนให้้หัวั หน้้างานสอบสวน
ตรวจสอบ แนะนำำ� และสั่่�งการในเบื้้�องต้้นภายใน ๓ วััน นัับแต่่วัันที่่�รัับคำ�ร้
ำ ้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ
24

คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

ข. เมื่่�อหััวหน้้างานสอบสวนแนะนำำ�สั่่�งการอย่่างใดไว้้ในบัันทึึกการตรวจสำำ�นวน
การสอบสวน พนัักงานสอบสวนต้้องดำำ�เนิินการโดยเร็็ว พร้้อมบัันทึึกผลการดำำ�เนิินการและเหตุุขััดข้้อง
ไว้้ในบัันทึึกการตรวจสำำ�นวนการสอบสวน รวมทั้้�งสรุุปผลการปฏิิบััติินั้้�นลงในบัันทึึกพนัักงานสอบสวน
ไว้้เป็็นหลัักฐานด้้วย
กรณีีที่่�มีีผู้้�บัังคัับบััญชาชั้้�นเหนืือขึ้้�นไป  ได้้ตรวจสอบ  แนะนำำ�  และสั่่�งการเพิ่่�มเติิม 
ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการเช่่นเดีียวกัับที่่�กล่่าวไว้้แล้้วข้้างต้้น
ค. หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจสอบสวน มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�สมุุดสถิิติิคดีีที่่�ต้้องทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวนภายในเขตอำำ�นาจไว้้ประจำำ�ที่่�ทำำ�การ
ง. พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�สมุุดบัันทึึกคดีีที่่�ตนสอบสวน และเตรีียมสำำ�นวน
การสอบสวนพร้้อมด้้วยสมุุดบัันทึึกคดีีของตน ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทุุกระดัับชั้้�นตรวจได้้ตลอดเวลา
๑.๒ การตรวจสอบสั่่�งการในสำำ�นวนการสอบสวนตามวงรอบ
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษแล้้ว ให้้เริ่่�มทำำ�การสอบสวน
โดยมิิชัักช้้า ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ และต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวัันที่�่
๑ ก.ค. ๕๖ โดยมีีมาตรการควบคุุม ดัังนี้้�
ก. ให้้พนัักงานสอบสวน เสนอสำำ�นวนการสอบสวนให้้หัวั หน้้างานสอบสวนตรวจสอบ 
แนะนำำ� และสั่่�งการในเบื้้�องต้้น ภายใน ๓ วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำ�ร้
ำ ้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ
ข. ให้้หััวหน้้างานสอบสวน ตรวจสอบ  แนะนำำ�และสั่่�งการในสำำ�นวนการสอบสวน
ทุุกคดีี ในทุุกระยะไม่่เกิิน ๑๕ วััน จนกว่่าการสอบสวนจะเสร็็จสิ้้�น
ค. ให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจหรืือหััวหน้้าหน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจสอบสวน ตรวจสอบ แนะนำำ�
และสั่่�งการในสำำ�นวนการสอบสวนทุุกคดีีทุุกระยะไม่่เกิิน ๓๐ วััน จนกว่่าสำำ�นวนจะเสร็็จสิ้้�น
ง. ให้้ผู้้�บังั คัับการหรืือรองผู้้�บังั คัับการที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมาย ให้้มีหี น้้าที่ค่� วบคุุมการสอบสวน
ตรวจสอบ แนะนำำ�และสั่่�งการในสำำ�นวนการสอบสวนทุุกคดีีทุุกระยะไม่่เกิิน ๓ เดืือน จนกว่่าการสอบสวน
จะเสร็็จสิ้้�น
	๒)	อำำ�นาจการควบคุุมการสอบสวน
ผู้้�บัังคัับบััญชามีีอำำ�นาจในการควบคุุมการสอบสวนได้้ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� 419/2556 
ลง 1 ก.ค. 56 บทที่่ 4 ข้
� อ้  2.6 อำำ�นาจการควบคุุมการสอบสวน ในกรณีีที่มี่� ผู้ี เ้� สีียหาย ผู้้�ต้อ้ งหา หรืือผู้้�กล่า่ วโทษ
ในคดีีเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใด ร้้องขอความเป็็นธรรมเกี่่�ยวกัับการสอบสวนดำำ�เนิินคดีีอาญา รวมทั้้�งการอนุุญาต
หรืือไม่่อนุุญาตให้้ปล่่อยชั่่�วคราว หรืือในกรณีีที่�ผู้่ ้�บัังคัับการ ผู้้�บััญชาการ ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ หรืือ
ผู้้�รักั ษาราชการแทนแล้้วแต่่กรณีีเห็็นเป็็นการสมควร ให้้เรีียกหััวหน้้าหน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนมาชี้้แ� จง
พร้้อมทั้้�งเรีียกสำำ�นวนการสอบสวนมาตรวจพิิจารณา และให้้คำำ�แนะนำำ�เร่่งรััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นผลดีีและ
เป็็นไปในทางที่่�ชอบและเหมาะสมได้้
ถ้้าผู้้�บังั คัับการ ผู้้�บัญ
ั ชาการ ผู้้�บัญ
ั ชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ หรืือผู้้�รักั ษาราชการแทน แล้้วแต่่กรณีี
เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการตามวรรคหนึ่่�งไม่่เป็็นผล มีีอำำ�นาจเข้้าควบคุุมการสอบสวนโดยสั่่�งพนัักงานสอบสวน
ดำำ�เนิินการตามที่่เ� ห็็นสมควร รวมทั้้�งการสั่่ง� อนุุญาตหรืือไม่่อนุุญาตให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราว หรืือจะสั่่ง� ให้้เปลี่่�ยนตััว
พนัักงานสอบสวน หรืือสั่่ง� ให้้พนัักงานสอบสวนอื่่น� เข้้าร่่วมทำำ�การสอบสวนคดีีเรื่่อ� งนั้้�นด้้วยก็็ได้้ กรณีีดังั กล่่าว
ให้้ถืือว่่าผู้้�บัังคัับการ ผู้้�บััญชาการ หรืือผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ หรืือผู้้�รัักษาราชการแทน แล้้วแต่่กรณีี
เป็็นหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๘ วรรคท้้าย และมาตรา ๑๔๐ แห่่งประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญาภายในเขตอำำ�นาจ
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	3) การบริิหารสำำ�นวนการสอบสวน
- ในคดีีไม่่รู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิด หลัังจากรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือคำำ�กล่า่ วโทษไว้้แล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวน
รีีบสอบปากคำำ�ผู้้�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือกล่่าวโทษไว้้ในฐานะผู้้�กล่า่ วหา หากเป็็นคดีีที่จำ่� ำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
เพื่่อ� เก็็บร่อ่ งรอยหลัักฐานทางนิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์ หรืือเพื่่อ� พบหรืือยึึดสิ่่ง� ของไว้้เป็็นของกลางและหรืือเป็็นหลัักฐาน
ก็็ให้้ดำำ�เนิินการตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุโดยเร็็ว แล้้วจััดทำำ�บันั ทึึกให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจหรืือหััวหน้้าหน่่วยงาน
ที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนสั่่ง� การให้้ฝ่า่ ยสืืบสวน ดำำ�เนิินการสืืบสวนแสวงหาพยานหลัักฐาน เพื่่อ� ยืืนยัันการกระทำำ�ผิิด
และเพื่่อ� ให้้รู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ผิิด หรืือติิดตามทรััพย์์ที่ถููกป
่� ระทุุษร้้ายโดยเร็็ว แล้้วรายงานผลการสืืบสวนประกอบ
สำำ�นวนการสอบสวนเป็็นระยะ หากมีีพยานสำำ�คััญที่่�จะต้้องให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบปากคำำ�ไว้้
ก็็ให้้รีีบประสานพนัักงานสอบสวนโดยเร็็ว และเมื่่�อพบพยานหลัักฐานที่่�จะต้้องตรวจพิิสููจน์์หรืือตรวจยึึด
ให้้ประสานพนัักงานสอบสวนในการตรวจและเก็็บเพื่่�อส่่งตรวจพิิสููจน์์ประกอบสำำ�นวนการสอบสวนต่่อไป 
- ในคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวง คดีีใดในการฟ้้องผู้้�ต้้องหาที่่�ให้้การรัับสารภาพซึ่่�งต้้องฟ้้อง
ด้้วยวาจา และพนัักงานอััยการต้้องอาศััยหลัักฐานประกอบคำำ�ฟ้้องด้้วยวาจา และพนัักงานสอบสวนไม่่อาจ
ดำำ�เนิินการได้้ทััน สำำ�หรัับในคดีีที่่�พนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�แจ้้งข้้อหา โดยที่่�ผู้้�ต้้องหายัังไม่่มีีหมายจัับหรืือ
คำำ�สั่่ง� ของศาล และแม้้ไม่่มีกี ารจัับกุมุ หรืือควบคุุมตัวั เพีียงแต่่แจ้้งข้้อหา พนัักงานสอบสวนก็็ต้อ้ งฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหา
ภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่แ่� จ้้งข้้อหานั้้�น(หากผู้้�ต้อ้ งหารัับสารภาพก็็ไม่่สามารถผััดฟ้้องได้้ ต้อ้ งฟ้้องด้้วย
วาจาสถานเดีียว) พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องบริิหารสำำ�นวนการสอบสวนด้้วยการสอบสวนรวบรวม
พยานหลัักฐานในส่่วนอื่่น� ให้้ครบถ้้วนเสีียก่่อน จึึงจะนััดผู้้�ต้อ้ งหามาพบและทำำ�การแจ้้งข้้อหาและสอบปากคำำ�ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ในวัันที่่�ศาลเปิิดทำำ�การ แล้้วนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาส่่งฟ้้องในวัันนั้้�นทัันทีี
- ในคดีีศาลแขวง หากผู้้�ต้้องหาซึ่่�งยัังไม่่มีีหมายจัับของศาลหรืือคำำ�สั่่�งของศาลและให้้การ
ปฏิิเสธ  ในกรณีีที่่�พนัักงานสอบสวนจะเรีียกมาแจ้้งข้้อหา พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องฟ้้องผู้้�ต้้องหาภายใน
๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่แจ้้งข้้อหา หากฟ้้องไม่่ทััน ต้้องขอผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาลได้้จำำ�นวนไม่่เกิิน ๕ ครั้้�ง
ครั้้�งละไม่่เกิิน ๖ วััน บางคดีีจำำ�เป็็นต้้องรวบรวมพยานหลัักฐานจำำ�นวนมาก การสอบสวนอาจไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ทัันภายในกำำ�หนดระยะเวลาการผััดฟ้้องตามกฎหมาย จึึงต้้องบริิหารสำำ�นวนการสอบสวน
เช่่นเดีียวกัันด้้วยการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานส่่วนอื่่�นให้้ครบถ้้วนเสีียก่่อน จึึงจะเรีียกผู้้�ต้้องหามา
แจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ เพราะเหตุุว่่า แม้้จะไม่่มีีการจัับหรืือควบคุุมตััว พนัักงานสอบสวน
ก็็ต้้องผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหาทุุกระยะ ๖ วััน อาจทำำ�ให้้คดีีขาดผััดฟ้้องได้้
- คดีีเกี่่�ยวกัับเด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ความผิิด หากเป็็นกรณีีเด็็กหรืือเยาวชนที่่�มิิได้้ถููกจัับ
หรืือถููกศาลออกหมายจัับไว้้ กรณีีพนัักงานสอบสวนจะแจ้้งข้้อหา ตาม  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมมาตรา ๗๐ ซึ่่�งอนุุโลมนำำ� 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ มาใช้้ ซึ่ง่� จะต้้องมีีการสอบสวนและฟ้้องคดีีต่อ่ ศาลภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่แจ้้งข้้อหาตาม
มาตรา ๗๘ หากฟ้้องไม่่ทัันต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลขอผััดฟ้้องทุุกระยะ ๑๕ วััน โดยในการผััดฟ้้องต้้องนำำ�
ตััวเด็็กหรืือเยาวชนไปศาลด้้วยทุุกครั้้�ง มิิฉะนั้้�นศาลจะไม่่ให้้ผััดฟ้้อง ดัังนั้้�นกรณีีที่่�พนัักงานสอบสวน
แจ้้งข้้อหาเด็็กหรืือเยาวชนตาม มาตรา ๗๐ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ พนัักงานสอบสวนจึึงมัักจะนำำ�ตัวั เด็็กหรืือ
เยาวชนไปขออำำ�นาจศาลเยาวชนฯ เพื่่อ� ควบคุุมตัวั ไว้้ในสถานพิินิจิ ฯ ตามมาตรา ๗๑ (อนุุโลมตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔) เพื่่อ� ว่่าเวลาจะผััดฟ้้องเด็็กหรืือเยาวชนจะได้้ไม่่ต้อ้ งนำำ�ตัวั เด็็กหรืือเยาวชนไปศาลในการผััดฟ้้อง
ทุุกครั้้�ง เพราะบางครั้้�งเด็็กหรืือเยาวชนอาจหลบหนีีไป และไม่่สามารถผััดฟ้้องได้้ ทำ�ำ ให้้การสอบสวนติิดขััด
ล่่าช้้า
- คดีีอื่่�น ๆ ที่่�มีีการผััดฟ้้อง ฝากขััง ต้้องดำำ�เนิินการสอบสวนให้้ทัันกัับระยะเวลาการผััดฟ้้อง
ฝากขััง ส่่วนคดีีที่่�มีีการปล่่อยตััวชั่่�วคราวในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดหรืือศาลทหาร มีีเวลาในการ
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สอบสวนมากกว่่ากรณีีอื่่�น ๆ คืือสามารถนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปฟ้้องได้้ภายใน ๖ เดืือน นัับแต่่ปล่่อยตััวชั่่�วคราว
หรืือแม้้จะยื่่�นฟ้้องไม่่ทัันก็็สามารถที่่�จะนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังต่่อไปได้้
พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องบริิหารจััดการในการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนในแต่่ละคดีีตาม
ความสำำ�คัญ
ั อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ทัันกัับเวลาตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดไว้้ และต้้องอยู่่�ภายใต้้อายุุความฟ้้องคดีี
และต้้องให้้ความเป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย

๑๑. ระยะเวลาการสอบสวน

ในการสอบสวนสำำ�นวนคดีีอาญาทั่่�วไป และสำำ�นวนคดีีจราจรทางบก เพื่่อ� มิิให้้สำำ�นวนการสอบสวน
ต้้องตกอยู่่�กัับพนัักงานสอบสวนนานเกิินควร ฉะนั้้�นคดีีใดที่่�ไม่่ปรากฏว่่าผู้้�ใดเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด หรืือคดีี
ที่่�รู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิดแต่่เรีียกหรืือจัับกุมตั
ุ วั ยัังไม่่ได้้ เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบเห็็นว่่าได้้สอบสวน
มานานพอสมควรที่่�จะเสนอความเห็็นทางคดีี ให้้ปฏิบัิ ัติิโดยถืือตามระยะเวลาที่่�ดำำ�เนิินการสอบสวนมาแล้้ว
ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 ดัังนี้้�
๑. คดีีไม่่ปรากฏว่่าผู้้�ใดเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด แบ่่งเป็็น ๒ กรณีี
(๑) กรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนแล้้ว ไม่่มีข้ี อ้ เท็็จจริิง หรืือพยานหลัักฐาน
ที่่�ต้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนต่่อไป
ก. คดีีอาญาทั่่�วไปและคดีีจราจรทางบก จะต้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนติิดต่่อกัันมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า ๓ เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ
ข. คดีีอุุกฉกรรจ์์ จะต้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนติิดต่่อกัันมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า ๑ ปีี
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนมาตามกำำ�หนดระยะเวลาดัังกล่่าวข้้างต้้น
แล้้ว ยัังไม่่ปรากฏว่่าผู้้ใ� ดเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิด ให้้มีคี วามเห็็นงดการสอบสวนหรืือเห็็นควรให้้งดการสอบสวน แล้้ว
เสนอสำำ�นวนพร้้อมความเห็็นไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึงผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับ
หน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนซึ่ง่� ขึ้้น� ตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่มี่� ฐี านะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ
เพื่่อ� พิิจารณาและมีีความเห็็นทางคดีี แล้้วส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๐(๑) ต่่อไป
(๒) กรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนแล้้วมีีข้อ้ เท็็จจริิง หรืือพยานหลัักฐานที่่ต้� อ้ ง
ทำำ�การสืืบสวนสอบสวนเพิ่่�มเติิมเพื่่อ� ที่่จ� ะรู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวน
ได้้ภายในอายุุความ ทั้้�งนี้้�เมื่่�อครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้้เสนอสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมด้้วย
เหตุุผลและความจำำ�เป็็นไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึงผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับ
หน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนซึ่ง่� ขึ้้น� ตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่มี่� ฐี านะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ
ภายในระยะเวลา ๓๐ วััน ให้้ผู้้�บัังคัับการหรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนซึ่่�งขึ้้�นตรง
ต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิขยายเวลา
การสอบสวนได้้ในครั้้ง� แรกไม่่เกิิน ๓ เดืือน หลัังจากครบกำำ�หนดเวลาตามที่่อ� นุุมัติั แิ ล้้ว แต่่มีคี วามจำำ�เป็็นต้้อง
ทำำ�การสืืบสวนสอบสวนต่่อไป ให้้ขอขยายระยะเวลาไปยัังหััวหน้้าหน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจสอบสวนเพื่่อ� พิิจารณา
อนุุมัติั ใิ ห้้ขยายระยะเวลาได้้ครั้้ง� ละไม่่เกิิน ๓ เดืือน ตามเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็น จนกว่่าการสอบสวนจะเสร็็จสิ้้น�
เว้้นแต่่ผู้้�บัังคัับการหรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจสอบสวนซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือ
ส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการจะสั่่�งการเป็็นอย่่างอื่่�น
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๒. คดีีรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดแต่่เรีียกหรืือจัับตััวยัังไม่่ได้้ แบ่่งเป็็น ๒ กรณีี
(๑) กรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนแล้้วไม่่มีข้ี อ้ เท็็จจริิง หรืือพยานหลัักฐาน
ที่่�ต้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนต่่อไป
ก. คดีีอาญาทั่่�วไปและคดีีจราจรทางบก  ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวน
ให้้เสร็็จสิ้้�นภายในกำำ�หนด ๒ เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ หรืือรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด
ข. คดีีอุกุ ฉกรรจ์์ ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในกำำ�หนด
๓ เดืือน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษหรืือรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด
เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนมาเป็็นระยะเวลาตามที่่กำ� ำ�หนดแล้้ว ยัังไม่่
สามารถนำำ�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ผิิดมาดำำ�เนิินคดีีได้้ โดยได้้รวบรวมพยานหลัักฐานเสร็็จสิ้้น� แล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวน
มีีความเห็็นทางคดีีและเสนอสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�น จนถึึง
ผู้้�มีีอำำ�นาจทำำ�ความเห็็นทางคดีี แล้้วส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๑ ต่่อไป
(๒) กรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนแล้้ว คดีีมีข้ี อ้ เท็็จจริิง หรืือพยานหลัักฐาน
ที่่�ต้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนเพิ่่�มเติิม  ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสืืบสวนสอบสวนได้้ภายในอายุุความ 
ทั้้�งนี้้�เมื่่�อครบระยะเวลาตาม  (๑) ก. และ ข. ให้้เสนอสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมด้้วยเหตุุผลและ
ความจำำ�เป็็นไปยัังผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาตามลำำ�ดับชั้้
ั น� จนถึึงผู้้�บังั คัับการ หรืือผู้้�บัญ
ั ชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจ
สอบสวนซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ ภายในระยะเวลา
๑๐ วััน นัับตั้้ง� แต่่วันั ครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้้ผู้้�บังั คัับการหรืือผู้้�บัญ
ั ชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่�มี่ ี
อำำ�นาจสอบสวนซึ่ง่� ขึ้้น� ตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่มี่� ฐี านะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ แล้้วแต่่กรณีี
มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมัติั ขิ ยายเวลาการสอบสวนได้้ ในครั้้ง� แรกไม่่เกิิน ๓ เดืือน หลัังจากครบกำำ�หนดเวลาตาม
ที่่อ� นุุมัติั แิ ล้้ว แต่่มีคี วามจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนต่่อไป ให้้ขอขยายระยะเวลาไปยัังหััวหน้้าหน่่วยงาน
ที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ ให้้ขยายระยะเวลาได้้ครั้้ง� ละไม่่เกิิน ๓ เดืือน ตามเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็น
จนกว่่าการสอบสวนจะเสร็็จสิ้้�น เว้้นแต่่ผู้้�บัังคัับการหรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน
ซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการจะสั่่�งการเป็็นอย่่างอื่่�น
๓. คดีีที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััว หรืือถููกผััดฟ้้อง หรืือถููกผััดฟ้้องฝากขััง หรืือฝากขััง ในระหว่่าง
การสอบสวน
(๑) ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบและผู้้�บัังคัับบััญชาเร่่งรััดพนัักงานสอบสวน เพื่่�อให้้
การสอบสวนเสร็็จสิ้้น� ไปก่่อนที่จ่� ะครบกำำ�หนดผััดฟ้้อง หรืือฝากขััง ตามที่่ก� ฎหมายได้้ให้้อำำ�นาจไว้้ การขอผััดฟ้้อง
หรืือฝากขัังให้้กระทำำ�ในกรณีีจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้การสอบสวนเสร็็จสิ้้�นเท่่านั้้�น เมื่่�อการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
ให้้รีีบสรุปสำ
ุ ำ�นวนมีีความเห็็นทางคดีี เสนอผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาตามลำำ�ดัับชั้้น� จนถึึงผู้้�มีีอำ�ำ นาจทำำ�ความเห็็นทางคดีี
แล้้วส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการเพื่่�อพิิจารณาตามกฎหมายต่่อไป
(๒) กรณีีที่ศ่� าลไม่่อนุุญาตให้้ผัดั ฟ้้องฝากขััง หรืือฝากขััง หรืือขาดผััดฟ้้อง หรืือฝากขััง หรืือเมื่่อ�
ครบกำำ�หนดผััดฟ้้อง หรืือฝากขัังแล้้ว แต่่การสอบสวนยัังไม่่เสร็็จสิ้้น� ให้้หัวั หน้้าหน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจสอบสวน
รีีบรายงานผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกองบััญชาการ
หรืือส่่วนราชการที่่มี� ฐี านะเทีียบเท่่ากองบััญชาการทราบทัันทีี เพื่่อ� หาทางแก้้ไขมิิให้้การสอบสวนต้้องเสีียหาย
พร้้อมทั้้�งพิิจารณาว่่าพนัักงานสอบสวนมีีข้้อบกพร่่องในการสอบสวนหรืือไม่่ แล้้วทำำ�การสอบสวนต่่อไป
จนเสร็็จสิ้้�น
๔. คดีีที่�ผู้่ �ต้้ ้องหาได้้รัับการปล่่อยชั่่�วคราว
(๑) ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน ๒ เดืือน สำำ�หรัับคดีีอาญาทั่่�วไป
และคดีีจราจรทางบก  และภายใน ๓ เดืือน สำำ�หรัับคดีีอุุกฉกรรจ์์ นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ผู้้�ต้้องหาได้้รัับการปล่่อย
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ชั่่ว� คราว หากมีีเหตุุจำำ�เป็็นไม่่อาจทำำ�การสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในเวลาดัังกล่่าว ให้้พนัักงานสอบสวนเสนอ
สำำ�นวนการสอบสวน พร้้อมทั้้�งเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็นเพื่่อ� ขออนุุมัติั ขิ ยายเวลาการสอบสวน ไปยัังผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา
ตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึงผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อ
กองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ
(๒) ให้้ผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน ซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อ
กองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ แล้้วแต่่กรณีี มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิ
ขยายเวลาการสอบสวนต่่อไปอีีก ตามความจำำ�เป็็นได้้ครั้้�งละไม่่เกิิน ๓๐ วััน รวมแล้้วต้้องไม่่เกิิน ๖ เดืือน
นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหาได้้รับก
ั ารปล่่อยชั่่ว� คราว โดยบัันทึึกเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็นในการอนุุมัติั แิ ต่่ละครั้้ง� ไว้้ใน
สำำ�นวนการสอบสวนด้้วย
(๓) เมื่่อ� ทำำ�การสอบสวนครบกำำ�หนด ๖ เดืือน นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่มี่� กี ารปล่่อยชั่่ว� คราวแต่่การสอบสวน
ยัังไม่่เสร็็จสิ้้�น และยัังมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหาไว้้ต่่อไป  ให้้หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ
สอบสวนบัันทึึกเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็นไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวน แล้้วส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปศาลเพื่่�อยื่่�นคำำ�ร้้อง
ขอหมายขัังผู้้�ต้้องหาตามบทบััญญััติิ มาตรา ๘๗ วรรคสี่่� ถึึงวรรคเก้้า แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณา
ความอาญา หากศาลสั่่�งไม่่อนุุญาตให้้ควบคุุมผู้้�ต้้องหาไว้้อีีกต่่อไป  ให้้รีีบรายงานไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชาตาม
ลำำ�ดับชั้้
ั น� จนถึึงผู้้�บังั คัับการ หรืือผู้้�บัญ
ั ชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนซึ่ง่� ขึ้้น� ตรงต่่อกองบััญชาการ
หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการทราบ  เพื่่�อหาทางแก้้ไขมิิให้้การสอบสวนต้้องเสีียหาย
พร้้อมทั้้�งพิิจารณาว่่าพนัักงานสอบสวนมีีข้อ้ บกพร่่องในการสอบสวน จนเป็็นเหตุุให้้ศาลใช้้ดุลุ พิินิจิ ไม่่อนุุญาต
ให้้ควบคุุมผู้้�ต้้องหาไว้้อีีกต่่อไปหรืือไม่่ แล้้วทำำ�การสอบสวนต่่อไปจนเสร็็จสิ้้�น และรีีบรายงานให้้สำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิทราบทัันทีีด้้วย
ในการนำำ�ผู้้�ต้้องหาไปยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลขอหมายขัังผู้้�ต้้องหา ให้้หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ
สอบสวนไปศาลด้้วยตนเอง เพื่่�อแถลงให้้ศาลทราบถึึงเหตุุผลและความจำำ�เป็็นที่่�การสอบสวนยัังไม่่เสร็็จสิ้้�น
และจำำ�เป็็นต้้องควบคุุมผู้้�ต้้องหาต่่อไปอีีก สำำ�หรัับคดีีที่่�มีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งพนัักงานสืืบสวนสอบสวน ให้้หััวหน้้า
พนัักงานสืืบสวนสอบสวนเป็็นผู้้�เป็็นแถลงศาลด้้วยตนเอง
๕. คดีีที่�ผู้่ ้�ต้้องหาถููกแจ้้งข้้อหาโดยไม่่มีีการจัับกุุม
(๑) ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน ๒ เดืือน สำำ�หรัับคดีีอาญาทั่่�วไป
และคดีีจราจรทางบก  และภายใน ๓ เดืือน สำำ�หรัับคดีีอุุกฉกรรจ์์ นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกแจ้้งข้้อหา
โดยไม่่มีีการจัับกุุม  หากมีีเหตุุจำำ�เป็็นไม่่อาจทำำ�การสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้�นภายในเวลาดัังกล่่าว ให้้พนัักงาน
สอบสวนเสนอสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมทั้้�งเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็น เพื่่�อขออนุุมััติิขยายเวลาการสอบสวน
ไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึงผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน
ซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ
(๒) ให้้ผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน ซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อ
กองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่ากองบััญชาการ แล้้วแต่่กรณีี มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิ
ขยายเวลาการสอบสวนต่่อไปอีีกตามความจำำ�เป็็นได้้ครั้้�งละไม่่เกิิน ๓๐ วััน รวมแล้้วต้้องไม่่เกิิน ๖ เดืือน
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�แจ้้งข้้อหาโดยไม่่มีีการจัับกุุม  โดยบัันทึึกเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็นในการอนุุมััติิแต่่ละครั้้�ง
ไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนด้้วย
กรณีีมีีความจำำ�เป็็นต้้องสอบสวนเกิิน ๖ เดืือน นัับแต่่วัันที่่�แจ้้งข้้อหาโดยไม่่มีีการจัับกุุม 
ให้้พนัักงานสอบสวนเสนอสำำ�นวนการสอบสวนเพื่่�อขออนุุมััติิขยายเวลาไปยัังผู้้�บัังคัับการ หรืือผู้้�บััญชาการ
สำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อกองบััญชาการ หรืือส่่วนราชการที่่�มีีฐานะเทีียบเท่่า
กองบััญชาการ พร้้อมด้้วยเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็น เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิขยายเวลาการสอบสวนได้้ตามเหตุุผล
และความจำำ�เป็็น
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๑๒. การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนเพิ่่�มเติิม

กรณีีพนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�การสอบสวน และสรุุปสำำ�นวนมีีความเห็็นทางคดีีเสนอผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา
จนถึึงผู้้�มีีอำำ�นาจทำำ�ความเห็็นทางคดีี หรืือส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว ให้้ปฏิบัิ ัติิดัังนี้้�
๑. กรณีีผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาหรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจทำำ�ความเห็็นทางคดีี สั่่ง� ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวน
เพิ่่�มเติิม ก่่อนส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการให้้ปฏิบัิ ัติิ ดัังนี้้�
(๑) ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเพิ่่�มเติิมตามคำำ�สั่่�งผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ทำำ�ความเห็็นทางคดีี
(๒) เอกสารที่พ่� นัักงานสอบสวนได้้จากการสอบสวนเพิ่่�มเติิม ให้้นำำ�มาเรีียงไว้้ต่อ่ จากบัันทึึกสั่่�งการ
ของผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจทำำ�ความเห็็นทางคดีี การเรีียงเอกสารให้้ถืือปฏิิบััติิตามการเรีียงเอกสาร
และให้้เลขลำำ�ดับั เอกสารเพิ่่�มเติิมต่่อจากรายงานการสอบสวน โดยห้้ามมิิให้้นำำ�เอกสารที่่ไ� ด้้จากการสอบสวน
เพิ่่�มเติิมไปแทรกไว้้ในสำำ�นวนเดิิม
๒. กรณีีส่ง่ สำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว พนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่ง� ให้้พนัักงานสอบสวน
ทำำ�การสอบสวนเพิ่่�มเติิมให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
(๑) ให้้ พ นัั ก งานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเพิ่่� ม เติิ มตามนัั ย คำำ�สั่่� ง ของพนัั ก งานอัั ย การ
อย่่างเคร่่งครััด แล้้วรีีบส่ง่ ผลการสอบสวนเพิ่่�มเติิมไปยัังพนัักงานอััยการตามกำำ�หนด หากมีีข้อ้ ขััดข้้องประการใด
ให้้รีีบแจ้้งพนัักงานอััยการทราบ
(๒) กรณีีพนัักงานอััยการส่่งสำำ�นวนคืืน และมีีคำำ�สั่่�งให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวน
เพิ่่�มเติิมหลัังจากพนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเพิ่่�มเติิมเสร็็จสิ้้น� แล้้ว การปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับเอกสารที่่ไ� ด้้จาก
การสอบสวนเพิ่่�มเติิมให้้ปฏิิบััติิเหมืือนกรณีีผู้้�บัังคัับบััญชาสั่่�งการให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิม
๓. กรณีีที่่�พนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่�งให้้งดการสอบสวนและส่่งสำำ�นวนคืืนมายัังพนัักงานสอบสวน
พร้้อมกัับมีีคำ�สั่่
ำ �งว่่าหากต่่อมารู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนต่่อไปได้้ ถ้้าต่่อมา
ทำำ�การสืืบสวนสอบสวนจนรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดแต่่เรีียกหรืือจัับตััวยัังไม่่ได้้ หรืือได้้ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ให้้พนัักงานสอบสวนนำำ�เอกสารที่่�ได้้จากการสอบสวนเพิ่่�มเติิมมารวมไว้้ในสำำ�นวนเดิิม  โดยให้้ทำำ�รายงาน
การสอบสวนและมีีความเห็็นทางคดีีด้ว้ ย การปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับเอกสารที่่ไ� ด้้จากการสอบสวนเพิ่่�มเติิมให้้ปฏิบัิ ติั ิ
เหมืือนกรณีีผู้้�บัังคัับบััญชาสั่่�งการให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิม
๔. กรณีีพนัักงานอััยการมีีความเห็็นควรสั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาแต่่ผู้้�ต้อ้ งหาหลบหนีี และให้้จัดั การให้้ได้้
ตััวผู้้�ต้้องหามาฟ้้องภายในกำำ�หนดอายุุความ ต่่อมาจัับกุมผู้
ุ ้�ต้้องหาได้้ ให้้พนัักงานสอบสวนบัันทึึกคำำ�ให้้การ
ของผู้้�ต้้องหา และดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องหา พร้้อมทั้้�งมีีหนัังสืือแจ้้งไปยัังพนัักงานอััยการ
ทราบถึึงการได้้ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา รวมทั้้�งประเด็็นที่่จ� ะทำำ�การสอบสวนเพิ่่�มเติิมโดยเร็็ว เมื่่อ� พนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่ง�
อย่่างใดให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามนั้้�น
กรณีีปรากฏหลัักฐานชััดเจนว่่า ผู้้�ต้้องหาที่่�หลบหนีีซึ่่�งถููกจัับกุุมตััวได้้ไม่่ใช่่ผู้้�กระทำำ�ผิิด หรืือ
การกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาตามที่่�ถููกกล่่าวหาไม่่เป็็นความผิิด ให้้พนัักงานสอบสวนมีีความเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้อง
ผู้้�ต้้องหา แล้้วส่่งความเห็็นพร้้อมเอกสารการสอบสวนเพิ่่�มเติิมไปยัังพนัักงานอััยการต่่อไป
สำำ�หรัับการเรีียงเอกสารที่่พ� นัักงานสอบสวนได้้จากการสอบสวนเพิ่่�มเติิม ให้้ถือื ปฏิิบัติั เิ หมืือนกรณีี
ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาสั่่ง� การให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิม กล่า่ วคืือ ให้้เพิ่่�มเติิมเข้้าไปในสำำ�นวนโดยจััดให้้เรีียงอยู่่�ก่่อนเอกสาร
ที่่�จััดทำำ�ไว้้ก่่อนแล้้ว
❖❖❖
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การสอบสวนกัับกระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือก
กระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือกเป็็นคำำ�กลางที่่�ใช้้ทั้้�งทางแพ่่งและทางอาญา สำำ�หรัับทางอาญา
มีีกระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือกหลากหลายรููปแบบ และแต่่ละแบบมีีมาตรการต่่าง ๆ แตกต่่างกัันออกไป 
อาทิิเช่่น การชะลอการฟ้้อง การต่่อรองคำำ�รัับสารภาพ การไกล่่เกลี่่�ยคดีีอาญา กระบวนการยุุติิธรรม
เชิิงสมานฉัันท์์ ยุติุ ธิ รรมชุุมชน เป็็นต้้น ความหลากหลายของชื่่อ� และรููปแบบของมาตรการที่ใ่� ช้้ในกระบวนการ
ยุุติธิ รรมทางเลืือกขึ้้�นอยู่่�กัับแนวคิิดและระบบกฎหมายของแต่่ละประเทศที่่�แตกต่่างกััน แต่่ลัักษณะสำำ�คััญ
ร่่วมกัันประการหนึ่่�งของกระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือกก็็คืือ การเบี่่�ยงเบนข้้อพิิพาทออกจากกระบวนการ
ยุุติิธรรมปกติิหรืือกระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก
“กระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญากระแสหลััก” (Main Stream Criminal Justice) เป็็นกระบวนการ
ยุุติิธรรมในการดำำ�เนิินคดีีอาญาปกติิ ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์หลัักคืือ การที่่�มุ่่�งเน้้นที่่�จะหาตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
มาลงโทษตามกฎหมาย และด้้วยวิิธีีการที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ การดำำ�เนิินการพิิจารณาคดีีอาญาเริ่่�มตั้้�งแต่่
ชั้้�นเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ อััยการ และศาล ในกระบวนการจะมีีการต่่อสู้้�กัันด้้วยพยานหลัักฐานว่่าได้้มีี
การกระทำำ�ตามที่มี่� กี ารกล่่าวหาเกิิดขึ้้น� จริิงหรืือไม่่ การกระทำำ�ดังั กล่่าวเป็็นการกระทำำ�ที่ค่� รบองค์์ประกอบความผิิด
ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้หรืือไม่่ จำำ�เลยหรืือผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าวหรืือไม่่ มีีเหตุุอื่่�นใดที่่�จะ
ทำำ�ให้้การกระทำำ�ของผู้้�กระทำำ�ความผิิดไม่่เป็็นความผิิดตามกฎหมาย หรืือมีีเหตุุที่จ่� ะทำำ�ให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�น
ไม่่ต้้องรัับโทษหรืือไม่่ และสุุดท้้ายหากเป็็นกรณีีที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�นจะต้้องรัับโทษในความผิิดที่่�ได้้
กระทำำ�สมควรจะลงโทษผู้้�กระทำำ�ความผิิดสถานใด กระบวนการต่่าง ๆ ที่่�กล่า่ วมานี้้� มีผู้ี �ก้ ระทำำ�ความผิิดเป็็น
ประธาน หรืือเป็็นวััตถุุแห่่งการพิิจารณา ท่่ามกลางกระแสแห่่งกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญากระแสหลััก 
แต่่กฎหมายได้้กำำ�หนดให้้มีีการคุ้้�มครองและให้้หลัักประกัันต่่าง ๆ แก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ตลอดจนสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหาเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าสามารถต่่อสู้้�เพื่่�อพิิสููจน์์การกระทำำ�ของตนได้้อย่่างเป็็นธรรม 
ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิิทธิที่ิ จ่� ะไม่่ให้้การปรัักปรำำ�ตนเอง  สิิทธิที่ิ จ่� ะพบทนายความหรืือที่่ปรึึก
� ษากฎหมาย สิิทธิที่ิ จ่� ะให้้
มีีการสืืบพยานต่่อหน้้าจำำ�เลย ตลอดจนมาตรฐานการพิิสููจน์์ความผิิดของผู้้�กระทำำ�ความผิิดในคดีีอาญา ซึ่ง่� มีี
มาตรฐานการชั่่ง� น้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานที่เ่� ข้้มงวดกว่่าคดีีแพ่่ง โดยโจทก์์มีหี น้้าที่จ่� ะต้้องนำำ�พยานหลัักฐานมา
พิิสููจน์์จนปราศจากความสงสััยตามสมควร ว่่าผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้้กระทำำ�ความผิิดจริิง มิิฉะนั้้�นศาลจะต้้อง
ยกผลประโยชน์์แห่่งความสงสััยว่่าจำำ�เลยได้้กระทำำ�ความผิิดตามฟ้้องจริิงหรืือไม่่ให้้แก่่จำำ�เลยไป มาตรการ
คุ้้�มครองสิิทธิต่ิ า่ ง ๆ ดัังกล่่าวนี้้� เป็็นสิ่่ง� ที่่สำ� ำ�คัญ
ั และจำำ�เป็็นต้้องมีีในกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญากระแสหลััก 
เนื่่อ� งจากผลของการดำำ�เนิินการทั้้�งหมดอาจจะทำำ�ให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�นต้้องรัับโทษทางอาญาตามที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งเป็็นการกระทำำ�โต้้ตอบทางกฎหมายแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิด เพื่่�อให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้้รัับ
ความเจ็็บปวดทนทุุกข์์ทรมานจากการได้้รัับโทษทางอาญา ในเชิิงความยุุติิธรรมคืือการแก้้แค้้นทดแทน
ซึ่่�งได้้กระทำำ�โดยรััฐ การลงโทษมีีหน้้าที่่�ควบคุุมสัังคมและอาชญากรรม การกำำ�หนดโทษถืือเป็็นการปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิด การใช้้กระบวนวิิธีีพิิจารณาคดีีอาญาตามปกติิหรืือกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
กระแสหลัักดังั ที่่กล่
� า่ วมา จึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััยทั้้�งกำำ�ลังั บุุคลากรในกระบวนการยุุติธิ รรม อาคารสถานที่่ทำ� ำ�การ
กำำ�ลัังพลของเจ้้าพนัักงาน ตลอดจนวััสดุุอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ได้้
ซึ่่�งทรััพยากรแต่่ละชนิิดมีีต้้นทุุนเสมอ ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินคดีีที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นตามปริิมาณคดีีที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
หากผู้้�กระทำำ�ความผิิดมีีปริมิ าณเพิ่่�มขึ้้น� ด้้วย ทำำ�ให้้แต่่ละองค์์กรในกระบวนการยุุติธิ รรมจึึงได้้พยายามดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปััญหาที่่แ� ต่่ละองค์์กรประสบอยู่่� โดยการลดขั้้น� ตอนของกระบวนวิิธีพิี จิ ารณา หรืือเร่่งรััดการดำำ�เนิินคดีี
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เช่่น องค์์กรศาลยุุติิธรรมก็็พยายามจะแก้้ไขปััญหาด้้วยการจำำ�กััดประเภทคดีีที่่�จะขึ้้�นสู่่�ศาลฎีีกา ด้้วยการ
ผลัักดัันให้้มีีการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมายให้้คดีีถึึงที่่�สุุดในชั้้�นศาลอุุทธรณ์์ สำำ�หรัับการดำำ�เนิินคดีีความผิิด
บางประเภท และใช้้ระบบอนุุญาตให้้ฎีกี า ในขณะเดีียวกัันทางฝ่่ายบริิหารก็็มีคี วามพยายามอย่่างต่่อเนื่่อ� งที่่จ� ะ
ผลัักดันั ให้้มีกี ระบวนการยุุติธิ รรมทางเลืือกสำำ�หรัับความผิิดบางประเภท โดยให้้สามารถยุุติคิ ดีีในชั้้น� สอบสวน
และชั้้�นสั่่�งคดีีของพนัักงานอััยการ โดยไม่่ต้้องนำำ�คดีีขึ้้�นสู่่�ศาล เพื่่�อลดปริิมาณคดีีไปสู่่�ศาล ภายใต้้แนวคิิด
ของทฤษฎีีอาชญาวิิทยาและการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ด้้วยการให้้โอกาสแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดครั้้ง� แรก 
หรืือผู้้�กระทำำ�ความผิิดโดยประมาท มิิให้้ต้้องเข้้ามาสู่่�การพิิพากษา และถููกลงโทษจำำ�คุุก อัันเป็็นการตีีตรา
ผู้้�กระทำำ�ผิิดที่่�แม้้จะเป็็นความผิิดเพีียงเล็็กน้้อย ต้้องอาจทำำ�ให้้เสีียอนาคตได้้ ทั้้�งที่่�น่่าจะยัังมีีหนทางที่่�ดีีกว่่า
ใช้้กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญากระแสหลััก
กระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือก มีีดัังต่่อไปนี้้�
๑. มาตรการปรัับ
๒. การระงัับข้้อพิิพาททั้้�งในศาลและนอกศาล
๓. มาตรการความผิิดอัันยอมความได้้
๔. มาตรการต่่อรองคำำ�รัับสารภาพ
๕. มาตรการชะลอการฟ้้อง
๖. การคุุมประพฤติิ
๗. การดำำ�เนิินการตามพระราชบััญญััติิการฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๓๔
๘. มาตรการเพื่่�อความปลอดภััย
๙. มาตรการพัักการลงโทษ
๑๐. มาตรการเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน
๑๑. การไกล่่เกลี่่�ย
มาตรการบางมาตรการตามมติิคณะรััฐมนตรีีดังั กล่่าว เช่่น การฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติดิ ยาเสพติิดนั้้�น
ตามพระราชบััญญััติิฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๔๕ ถืือว่่าผู้้�ติิดยาเสพติิดเป็็นผู้้�ป่่วย
เคยมีีการจััดประชุุมสััมมนาเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนา ว่่าจะสมควรกำำ�หนดให้้ความผิิด
ต่่อแผ่่นดิินบางฐานเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้หรืือไม่่ เช่่น ความผิิดฐานลัักทรััพย์์ เป็็นต้้น แต่่ความเห็็น
ส่่วนใหญ่่ยัังไม่่เห็็นด้้วยกัับการที่่�จะกำำ�หนดให้้ความผิิดฐานลัักทรััพย์์เป็็นคดีีความผิิดอัันยอมความได้้
สํําหรัับมาตรการต่่อรองคำำ�รับส
ั ารภาพและมาตรการชะลอการฟ้้องนั้้น�  มติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่อ� วัันที่่�
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้้สำำ�นักั งานอััยการสููงสุุดเป็็นหน่่วยงานที่ทำ่� ำ�การศึึกษาและเสนอความเห็็น
ต่่อคณะรััฐมนตรีี สำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดดำำ�เนิินการ พิิจารณาศึึกษามาตรการต่่อรองคำำ�รัับสารภาพและ
มาตรการชะลอการฟ้้องทั้้�งสองมาตรการแล้้ว ได้้เสนอร่่างพระราชบััญญััติิมาตรการต่่อรองคำำ�รัับสารภาพ
พ.ศ. .... และร่่างพระราชบััญญััติิชะลอการฟ้้อง พ.ศ. ... ต่่อคณะรััฐมนตรีี ซึ่่�งในการเสนอร่่างกฎหมาย
ทั้้�งสองฉบัับนั้้�น สำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดมีีเป้้าหมายที่่�จะผลัักดัันเฉพาะร่่างพระราชบััญญััติิชะลอการฟ้้อง
พ.ศ. .... ให้้เกิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากเห็็นว่่า ร่่างพระราชบััญญััติมิ าตรการต่่อรองคำำ�รับส
ั ารภาพ พ.ศ. .... ซึ่ง่� เป็็นการนำำ�
แนวคิิดของ มาตรการต่่อรองคำำ�รัับสารภาพ (Plea bargaining) ของระบบกฎหมายอเมริิกัันมาใช้้นั้้�น
มีีเสีียงคััดค้้านเป็็นอัันมากว่่าไม่่สามารถนำำ�มาตรการดัังกล่่าวมาใช้้ในระบบกฎหมายไทยได้้ เพราะเห็็นว่่า
เป็็นมาตรการจููงใจผู้้�ต้้องหาให้้การรัับสารภาพ ขััดต่่อรััฐธรรมนููญฯ และประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณา
ความอาญา ซึ่่�งห้้ามมิิให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การถามคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาในลัักษณะดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม  แม้้แต่่ร่่างพระราชบััญญััติิชะลอการฟ้้อง พ.ศ.... ซึ่่�งสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดและ
กระทรวงยุุติธิ รรมพยายามที่่จ� ะผลัักดันั ให้้เกิิดขึ้้น� ในกระบวนการยุุติธิ รรมของไทยนั้้�น ศาลยุุติธิ รรมก็็เห็็นว่่า
เป็็นมาตรการที่่�ก้้าวล่่วงอำำ�นาจตุุลาการ โดยเฉพาะการสั่่�งให้้มีีเงื่่�อนไขเพื่่�อคุุมความประพฤติิของผู้้�กระทำำ�
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ความผิิด และการใช้้ดุุลพิินิิจของพนัักงานอััยการซึ่่�งขาดการตรวจสอบ อัันอาจนำำ�ไปสู่่�การใช้้ดุุลพิินิิจตาม
อำำ�เภอใจหรืือการทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบได้้ ด้ว้ ยเหตุุนี้้� คณะกรรมการบริิหารศาลยุุติธิ รรมจึึงได้้มีคำี ำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง�
คณะอนุุกรรมการศึึกษาผลกระทบกฎหมายเกี่่�ยวกัับการใช้้มาตรการชะลอการฟ้้องและมาตรการต่่อรอง
คำำ�รับส
ั ารภาพขึ้้น� ให้้มีอำี ำ�นาจหน้้าที่่ใ� นการศึึกษาแนวทางการบัังคัับใช้้กฎหมายและผลกระทบต่่อศาลยุุติธิ รรม
เกี่่�ยวกัับการใช้้มาตรการชะลอการฟ้้อง และมาตรการต่่อรองคำำ�รัับสารภาพ
คณะอนุุกรรมการชุุดนี้้�ได้้อธิิบายความหมายของการชะลอการฟ้้องในเบื้้�องต้้นว่่า เป็็นเรื่่�องที่่�
พนัักงานอััยการใช้้ดุุลพิินิิจในการสั่่�งไม่่ฟ้้องคดีีที่่�มีีหลัักฐานแน่่ชััดว่่าผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด จึึงเป็็น
คนละกรณีีกัับกรณีีที่่�พนัักงานอััยการสั่่�งไม่่ฟ้้องเพราะพยานหลัักฐานอ่่อนหรืือพยานหลัักฐานไม่่พอที่่�จะ
ฟัังว่่าผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด คณะอนุุกรรมการชุุดนี้้�ได้้ทำำ�การศึึกษากฎหมายต่่างประเทศเกี่่�ยวกัับ
การใช้้ดุลุ พิินิจิ ของพนัักงานอััยการในการชะลอการฟ้้องซึ่่ง� ประกอบด้้วยประเทศญี่่�ปุ่่�น ประเทศสาธารณรััฐ
เกาหลีีใต้้ ประเทศสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี ประเทศเนเธอร์์แลนด์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา และประเทศ
อัังกฤษ และได้้สรุปผ
ุ ลกระทบของร่่าง พระราชบััญญััติิชะลอการฟ้้อง พ.ศ. .... ว่่ามาตรการชะลอการฟ้้อง
มีีหลัักเกณฑ์์เบี่่�ยงเบนคดีีไม่่ให้้ขึ้้�นสู่่�ศาล โดยพนัักงานอััยการ ผู้้�ต้้องหากระทำำ�ความผิิด และผู้้�เสีียหาย
ให้้ความยิินยอม  และการคุุมประพฤติินั้้�น มีีผลกระทบต่่อผู้้�ต้้องหาตั้้�งแต่่สิิทธิิของผู้้�ต้้องหาที่่�จะได้้รัับ
การพิิจารณาคดีีเพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดโดยศาล ปััญหากรณีีผู้้�ต้้องหาหลงผิิดหรืือถููกจููงใจให้้ความยิินยอม
การพิิจารณาของพนัักงานอััยการอาจไม่่รอบคอบ  และในคดีีความผิิดเล็็กน้้อย ซึ่่�งมีีกระบวนวิิธีีพิิจารณา
ที่่�รวดเร็็ว การชะลอการฟ้้องทำำ�ให้้คดีีต้้องล่่าช้้า นอกจากนี้้�การชะลอการฟ้้องที่่�มีีผลกระทบต่่อผู้้�เสีียหาย
ต่่อสัังคมส่่วนรวม  และกระบวนการยุุติิธรรมอีีกหลายประการ เป็็นเหตุุผลที่่�คณะอนุุกรรมการฯ
สรุุปความเห็็นว่่าเป็็นการไม่่เหมาะสมที่่�จะนำำ�มาตรการชะลอการฟ้้องมาใช้้ในสัังคมไทย
เหตุุผลอีีกประการหนึ่่�ง ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการศึึกษากฎหมายต่่างประเทศเปรีียบเทีียบกัับกฎหมายไทย
คณะอนุุกรรมการฯ เห็็นว่่า หากมีีการนำำ�มาตรการชะลอการฟ้้องมาใช้้จริิง จะต้้องมีีมาตรการตรวจสอบการใช้้
ดุุลพิินิิจของพนัักงานอััยการ เช่่น คณะกรรมการไต่่สวน การฟ้้องร้้องแบบญี่่�ปุ่่�น หรืือให้้ศาลเป็็นผู้้�ควบคุุม
การใช้้ดุุลพิินิิจของพนัักงานอััยการตามแบบอย่่างของกฎหมายต่่างประเทศ เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ดีี หลัักการสำำ�คัญ
ั ของกระบวนการยุุติธิ รรมเชิิงสมานฉัันท์์กับก
ั ารระงัับข้อ้ พิิพาทคดีีอาญา
มองว่่า “อาชญากรรม” (Crime) ไม่่เป็็นเพีียงแต่่การฝ่่าฝืืนกฎหมาย ซึ่่�งเอาตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาลงโทษ
ให้้ได้้เท่่านั้้�น แต่่ว่า่ ในความเป็็นจริิงแล้้ว อาชญากรรมได้้ทำำ�ให้้เกิิด “ความเสีียหาย” ด้้วย และความเสีียหายนั้้�น
เป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง และส่่งผลกระทบต่่อผู้้�เสีียหาย จึึงควรเน้้นการบรรเทาความเสีียหายให้้ทุุกฝ่่าย
กลัับคืืนสู่่�สภาพเดิิม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�เสีียหาย เพื่่�อให้้บรรลุุถึึงวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว รััฐจึึงไม่่ควรผููกขาด
การดำำ�เนิินการที่่มุ่่�� งเน้้นการลงโทษเพื่่อ� รัักษาความสงบเรีียบร้้อยเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ควรเปิิดโอกาสให้้ผู้เ้� สีียหาย
และชุุมชนได้้มีโี อกาสร่่วมกัันหาทางออกในการแก้้ไขปััญหาเหล่่านี้้�ด้ว้ ย ดัังนั้้�น การนำำ�กระบวนการยุุติธิ รรม 
เชิิงสมานฉัันท์์มาใช้้ในกระบวนการยุุติิธรรม จึึงทำำ�ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่า ประหยััดทรััพยากร และงบประมาณ
แผ่่นดิิน แบ่่งเบาภาระคดีีที่�มี่ ีอยู่่�ในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญากระแสหลัักได้้เป็็นอย่่างดีี
ดัังนั้้�น คดีีที่่�พนัักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานและดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�นตาม ป.วิิอาญา
ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนทำำ�ไปเกี่่�ยวกัับความผิิดที่่�กล่่าวหา เพื่่�อจะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิดและ
เพื่่�อจะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษนั้้�นเป็็นกระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก มุ่่�งที่่�จะนำำ�คดีีขึ้้�นสู่่�ศาล
เพื่่อ� ให้้ศาลชี้้ค� วามถููกผิิด เพื่่อ� ให้้ผู้้�กระทำำ�ผิิดหลาบจำำ� เป็็นการยัับยั้้ง� การกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��หรืือเพื่่อ� ยัับยั้้ง� มิิให้้ผู้้�อื่น่�
เอาเป็็นเยี่่�ยงอย่่าง เป้้าหมายเพื่่�อให้้สัังคมเกิิดความสงบสุุขเรีียบร้้อย แต่่ปััจจุุบัันสัังคมมีีความซัับซ้้อน
มากยิ่่�งขึ้้น� ถึึงแม้้จะใช้้มาตรการทางกฎหมายที่เ่� ด็็ดขาด ก็็ไม่่อาจทำำ�ให้้สังั คมมีีความสงบเรีียบร้้อยอย่่างสิ้้น� เชิิงได้้
และอาจเพิ่่�มความขััดแย้้งทางสัังคมมากขึ้้�น เพื่่�อให้้สัังคมเกิิดการปรองดองลดความขััดแย้้ง จึึงได้้
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มีีกฎหมายบางฉบัับที่่ต� ราออกมามีีผลบัังคัับใช้้ให้้เป็็นยุุติธิ รรมทางเลืือก และกระบวนการดำำ�เนิินคดีีมีขั้้ี น� ตอน
เพื่่�อเบี่่�ยงเบนคดีีออกจากยุุติิธรรมกระแสหลัักไม่่ต้้องนำำ�คดีีขึ้้�นสู่่�ศาล ซึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวน
เรื่่�องสำำ�คััญ ๆ จะยกมากล่่าวเป็็นลำำ�ดัับไป  

๑. กระบวนการสอบสวนตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๖ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
หลัักเกณฑ์์กฎหมาย
ตามมาตรานี้้� เป็็นมาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญากัับเด็็กหรืือเยาวชนก่่อนฟ้้อง
เมื่่�อผู้้�กระทำำ�ผิิดที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชนสามารถปฏิิบััติิครบถ้้วนตามเงื่่�อนไขก็็ไม่่ต้้องนำำ�คดีีฟ้้องต่่อศาล
เพื่่�อให้้ศาลพิิจารณาพิิพากษาว่่าจำำ�เลยมีีความผิิดหรืือไม่่ ซึ่่�งปรากฏหลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายดัังนี้้�
มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่่�ง วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ ดัังนี้้�
(๑) เด็็กหรืือเยาวชนต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดอาญา
(๒) อััตราโทษอย่่างสููงตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ให้้จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๕ ปีี ไม่่ว่่าจะมีีโทษปรัับด้้วย
หรืือไม่่ก็็ตาม
(๓) เด็็กหรืือเยาวชนไม่่เคยได้้รับั โทษจำำ�คุกุ โดยคำำ�พิพิ ากษาถึึงที่่สุ� ดุ ให้้จำำ�คุก 
ุ เว้้นแต่่เป็็นโทษสำำ�หรัับ
ความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�โดยประมาทหรืือความผิิดลหุุโทษ
(๔) เด็็กหรืือเยาวชนสำำ�นึึกในการกระทำำ�ก่่อนฟ้้องคดีี
(๕) โดยคำำ�นึึงถึึงอายุุ ประวััติิ ความประพฤติิ สติปัิ ญ
ั ญา การศึึกษาอบรม สภาพร่่างกาย สภาพจิิต 
อาชีีพ ฐานะและเหตุุแห่่งการกระทำำ�  หากผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจพิิจารณาเห็็นว่่าเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�น
อาจกลัับตนเป็็นคนดีีได้้โดยไม่่ต้้องฟ้้อง
(๖) ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจจััดทำำ�แผนแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููให้้เด็็กหรืือเยาวชนปฏิิบััติิและ
หากจำำ�เป็็นเพื่่อ� ประโยชน์์ในการคุ้้�มครองเด็็กหรืือเยาวชนอาจกำำ�หนดให้้บิดิ า มารดา ผู้้�ปกครอง บุุคคลหรืือ
ผู้้แ� ทนองค์์การซึ่่ง� เด็็กหรืือเยาวชนอาศััยอยู่่�ด้้วยปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยก็็ได้้ ทั้้ง� นี้้�เพื่่อ� แก้้ไขปรัับเปลี่่�ยนความประพฤติิของ
เด็็กหรืือเยาวชน บรรเทา ทดแทนหรืือชดเชยความเสีียหายแก่่ผู้เ้� สีียหายหรืือให้้เกิิดความปลอดภััยแก่่ชุมุ ชน
และสัังคม แล้้วเสนอความเห็็นประกอบแผนแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููต่่อพนัักงานอััยการเพื่่�อพิิจารณา
(๗) การจััดทำำ�แผนแก้้ไขฟื้้�นฟููต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�เสีียหายและเด็็กหรืือเยาวชนด้้วย
หากคดีีนั้้�นเป็็นคดีีที่่�มีีผู้้�เสีียหาย
มาตรา ๘๖ วรรคสอง วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ ดัังนี้้�
(๑) หากพนัักงานอััยการมีีข้อ้ สงสััยเกี่่ย� วกัับแผนฯ อาจสอบถามผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ หรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อประกอบการพิิจารณาได้้
(๒) ถ้้าพนัักงานอััยการไม่่เห็็นชอบด้้วยกัับแผนฯ ให้้สั่่�งแก้้ไขแผนฯ หรืือสั่่�งดำำ�เนิินคดีีต่่อไป 
และให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจแจ้้งคำำ�สั่่�งของพนัักงานอััยการให้้พนัักงานสอบสวนและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทราบ 
(๓) หากพนัักงานอััยการเห็็นว่่าแผนฯ ได้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กหรืือเยาวชนแล้้ว           
เพื่่�อประโยชน์์แห่่งความยุุติิธรรมพนัักงานอััยการก็็จะเห็็นชอบกัับแผนดัังกล่่าว
(๔) เมื่่�อพนัักงานอััยการเห็็นชอบด้้วยแผนฯ ก็็ให้้ดำำ�เนิินการตามแผนฯ ดัังกล่่าวได้้ทัันทีี
พร้้อมทั้้�งรายงานให้้ศาลทราบ 
(๕) ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ แจ้้งคำำ�สั่่ง� ของพนัักงานอััยการให้้พนัักงานสอบสวนและผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง
ทราบด้้วย พร้้อมทั้้�งรายงานให้้ศาลทราบ
(๖) แผนฯ ต้้องได้้รัับความยิินยอมจากเด็็กหรืือเยาวชนและผู้้�เสีียหายด้้วยหากคดีีนั้้�นเป็็นคดีี
ที่่�มีผู้ี ้�เสีียหาย
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มาตรา ๘๖ วรรคสาม และวรรคสี่่� วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ ดัังนี้้�
(๑) กรณีีปรากฏข้้อเท็็จจริิงแก่่ศาลว่่ากระบวนการจััดทำำ�แผนฯ นั้้�นไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย ให้้ศาล
พิิจารณาสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควร
(๒) ตาม  (๑) ศาลต้้องมีีคำำ�สั่่�งภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับรายงาน ให้้ประธานศาลฎีีกา
โดยความเห็็นชอบของที่ป่� ระชุุมใหญ่่ศาลฎีีกาออกข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับแนวทางในการดำำ�เนิินการของศาลด้้วย
ข้้อกำำ�หนดของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยแนวทางการพิิจารณากระบวนการจััดทำำ�แผนแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููชั้้�นก่่อนฟ้้องคดีี พ.ศ.๒๕๕๗
กรณีีจะใช้้มาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญา นอกจากจะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์กฎหมาย
แล้้ว ศาลมีีอำำ�นาจตรวจสอบการจััดทำำ�แผนด้้วย ทั้้�งนี้้�ต้้องเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของประธานศาลฎีีกา
ดัังกล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
(๑) กรณีีเป็็นความผิิดหลายกรรมต่่างกัันหรืือกรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบท  ให้้ถืือข้้อหา
ที่่�มีีอััตราโทษสููงสุุดเป็็นเกณฑ์์
(๒) การจััดทำำ�แผนฯ ผู้้�เสีียหายทุุกคน และเด็็กหรืือเยาวชนเป็็นรายบุุคคลต้้องให้้ความยิินยอม
ในการจััดทำำ�แผนฯ
(๓) ผู้้เ� สีียหายทุุกคนและเด็็กหรืือเยาวชนเป็็นรายบุุคคลต้้องให้้ความยิินยอมที่จ่� ะปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ
(๔) ในการพิิจารณาหรืือไต่่สวน หากได้้ความว่่ากระบวนการจััดทำำ�แผนฯ ไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ข้้อใดข้้อหนึ่่�งตามข้้อ ๕ แห่่งข้้อกำำ�หนดของประธานศาลฎีีกา ศาลจะมีีคำำ�สั่่�งว่่ากระบวนการจััดทำำ�แผนฯ
ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย แล้้วแจ้้งคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวพร้้อมเหตุุผลให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจเพื่่�อส่่งคดีีเข้้าสู่่�
การดำำ�เนิินคดีีตามปกติิต่อ่ ไป แต่่หากเหตุุแห่่งการไม่่ชอบด้้วยกฎหมายของกระบวนการนั้้น� อยู่่�ในวิิสัยั ที่อ่� าจแก้้ไขได้้
ทั้้�งเป็็นประโยชน์์แก่่เด็็กหรืือเยาวชนและผู้้�เสีียหาย ก็็ให้้ศาลสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควร แล้้วแจ้้งคำำ�สั่่�งดัังกล่่าว
พร้้อมเหตุุผลให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจทราบและดำำ�เนิินการ เมื่่�อศาลมีีคำำ�สั่่�งอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแล้้ว
ศาลจะแจ้้งคำำ�สั่่�งให้้พนัักงานอััยการและผู้้�อำ�ำ นวยการสถานพิินิิจทราบและดำำ�เนิินการโดยเร็็ว
จะเห็็นได้้ว่่าการจััดทำำ�แผนฯ ดัังกล่่าว กฎหมายให้้อำำ�นาจผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจ
จััดทำำ�แผนฯ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดและต้้องเสนอแผนฯ ให้้พนัักงานอััยการเห็็นชอบด้้วย
หากพนัักงานอััยการไม่่เห็็นชอบก็็สามารถแก้้ไขแผนฯ หรืือไม่่แก้้ไขแผนฯ แต่่สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไปก็็ได้้
แต่่หากพนัักงานอััยการเห็็นชอบด้้วยแผนฯ ก็็ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ ดำำ�เนิินการตามแผนฯ ได้้ทันั ทีีพร้้อมทั้้�ง
รายงานให้้ศาลทราบและศาลสามารถตรวจสอบความชอบด้้วยกฎหมายของกระบวนการจััดทำำ�แผนฯ ได้้
หากศาลเห็็นว่่าไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย ก็็เป็็นอำำ�นาจศาลที่่�จะพิิจารณาสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควร กล่่าวคืืออาจจะ
สั่่�งให้้แก้้ไขแผนฯ หรืืออาจจะสั่่�งว่่าการจััดทำำ�แผนฯ ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายก็็ได้้ ซึ่่�งหากศาลพิิจารณาแล้้ว
เห็็นว่่าไม่่ชอบด้้วยกฎหมายก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีกัับเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�นต่่อไป  ซึ่่�งในการจััดทำำ�แผนต้้องอาศััย
ความยิินยอมจากทุุกฝ่่ายทั้้�งผู้้�เสีียหายและเด็็กหรืือเยาวชนด้้วย จะเห็็นได้้ว่่าการจะดำำ�เนิินการตามแผนฯ
ได้้จะต้้องเกิิดความปรองดองกัับทุุกฝ่่าย เด็็กหรืือเยาวชนก็็สามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมกลัับไปใช้้ชีีวิิตใน
สัังคมหรืือชุุมชนนั้้�นได้้ตามปกติิ ส่่วนสัังคมหรืือชุุมชนนั้้�นก็็ต้้องได้้รัับความปลอดภััยจากเด็็กหรืือเยาวชน
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�นด้้วยซึ่่�งก็็ถืือว่่าเป็็นการบรรลุุเป้้าหมายตามเจตนารมณ์์ของกฎหมายที่่�จะให้้สัังคมเกิิด
ความสงบสุุขได้้โดยไม่่จำำ�ต้้องเอาตััวเด็็กหรืือเยาวชนไปฟ้้องต่่อศาลเพื่่�อลงโทษ จะสัังเกตว่่าการใช้้ยุุติิธรรม
ทางเลืือกนั้้�น มัักเป็็นคดีีที่�พ่ ฤติิการณ์์ไม่่ค่่อยรุุนแรงมากนัักและสัังคมยอมรัับได้้
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กระบวนการจััดทำ�ำ แผนฯ
เป็็นไปตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่่�ง แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ กำำ�หนดให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจเชิิญฝ่่ายเด็็กหรืือเยาวชนซึ่่�งต้้องหา
ว่่ากระทำำ�ความผิิด ฝ่่ายผู้้�เสีียหาย และนัักจิิตวิิทยาหรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์เข้้าร่่วมประชุุม  และหากเห็็น
สมควรอาจเชิิญผู้้�แทนชุุมชนหรืือหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือได้้รัับผลกระทบจากการกระทำำ�ผิิดหรืือ
พนัักงานอััยการด้้วยก็็ได้้ และจะต้้องจััดทำำ�แผนฯให้้แล้้วเสร็็จและเสนอให้้พนัักงานอััยการพิิจารณาภายใน
๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�เด็็กหรืือเยาวชนสำำ�นึึกในการกระทำำ�
การปฏิิบััติิตามแผนแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กหรืือเยาวชน
เป็็นไปตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่่�ง แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ กำำ�หนดให้้ผู้้�มีหี น้้าที่่ปฏิ
� บัิ ติั ติ ามแผนฯ ต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามแผนฯ นั้้�น
โดยกำำ�หนดขอบเขตไว้้ ปรากฏตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม ระยะเวลาในการปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ไม่่เกิิน ๑ ปีี ดังั นี้้�
(๑) อาจกำำ�หนดให้้ว่่ากล่่าวตัักเตืือน
(๒) กำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้เด็็กหรืือเยาวชนปฏิิบััติิ
(๓) หากจำำ�เป็็นเพื่่อ� ประโยชน์์ในการคุ้้�มครองเด็็กหรืือเยาวชน อาจกำำ�หนดให้้บิดิ ามารดา ผู้้�ปกครอง
บุุคคลหรืือองค์์การซึ่่�งเด็็กหรืือเยาวชนอาศััยอยู่่�ด้้วยปฏิิบัติั ิด้้วยก็็ได้้
(๔) กำำ�หนดให้้ชดใช้้เยีียวยาความเสีียหาย
(๕) กำำ�หนดให้้ทำำ�งานบริิการสัังคมหรืือทำำ�งานสาธารณประโยชน์์ไม่่เกิิน ๓๐ ชั่่�วโมง หรืือ
(๖) กำำ�หนดให้้นำำ�มาตรการอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างมาใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์ในการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้�นฟูู
เด็็กหรืือเยาวชน
ผลทางกฎหมายและเงื่่�อนไขการยุุติิคดีี
เป็็นไปตาม มาตรา ๘๘ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและ
ครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
- หากฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามแผนฯ ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจรายงานพนัักงานอััยการทราบ
และแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีีต่่อไป (คดีีไม่่ยุุติิ)
- เมื่่อ� มีีการปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ครบถ้้วนแล้้ว ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ รายงานให้้พนัักงานอััยการ
ทราบ หากพนัักงานอััยการเห็็นชอบให้้มีีอำ�ำ นาจสั่่�งไม่่ฟ้้องเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�น (คดีียุุติิ)
- คำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องของพนัักงานอััยการให้้เป็็นที่่�สุุด และสิิทธิินำำ�คดีีอาญามาฟ้้องเป็็นอัันระงัับ 
แต่่ไม่่ตััดสิิทธิิผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�จะดำำ�เนิินคดีีส่่วนแพ่่ง และให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจรายงานคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้อง
ให้้ศาลทราบ
กระบวนการและขั้้�นตอนการสอบสวน
คดีีอาญาที่่�จะเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือกกรณีีดัังกล่่าวนั้้�น จุุดเริ่่�มต้้นในการดำำ�เนิินคดีี
เริ่่�มจากยุุติิธรรมกระแสหลััก เช่่นเดีียวกัับกรณีีทั่่�วไป เมื่่�อพนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์กล่
์ ่าวโทษไว้้แล้้ว
ก็็ต้อ้ งดำำ�เนิินการสอบสวนไปตามขั้้�นตอนปกติิ หากมีีการจัับกุมุ เด็็กหรืือเยาวชนซึ่่ง� ถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ความผิิด
อาญาส่่งพนัักงานสอบสวน ก็็ต้้องนำำ�ตััวเด็็กหรืือเยาวชนไปศาลเยาวชนและครอบครััว เพื่่�อตรวจสอบ
การจัับ  หากศาลไต่่สวนแล้้วเห็็นว่่าการจัับกุุมเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย เด็็กหรืือเยาวชนผู้้�ต้้องหานั้้�น
ก็็จะถููกควบคุุมตััวไว้้ตามคำำ�สั่่�งศาล โดยปกติิจะส่่งให้้สถานพิินิิจเป็็นผู้้�ควบคุุม หรืือศาลอาจมีีคำำ�สั่่�งมอบเด็็ก
หรืือเยาวชนให้้แก่่บิดิ า มารดา ผู้้�ปกครอง บุุคคลหรืือองค์์การซึ่ง่� เด็็กหรืือเยาวชนอาศััยอยู่่�ด้้วยก็็ได้้ หรืือหาก
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เด็็กหรืือเยาวชนซึ่่�งถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดอาญา โดยที่่�ยัังมิิได้้มีีหมายจัับหรืือคำำ�สั่่�งของศาล พนัักงาน
สอบสวนมีีอำำ�นาจแจ้้งข้้อหาได้้ และพนัักงานสอบสวนก็็ต้้องแจ้้งการจัับกุุมหรืือแจ้้งการดำำ�เนิินคดีีเด็็กหรืือ
เยาวชนไปยัังสถานพิินิิจ เพื่่�อจััดทำำ�รายงานการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงประกอบสำำ�นวนการสอบสวนตาม
มาตรา ๘๒ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
และพนัักงานสอบสวนจะต้้องทำำ�การสอบสวนและส่่งสำำ�นวนการสอบสวน พร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงาน
อััยการ เพื่่�อให้้พนัักงานอััยการยื่่�นฟ้้องต่่อศาลให้้ทัันภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�เด็็กหรืือเยาวชนถููกจัับกุุม
หรืือวัันที่่�พนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหา แล้้วแต่่กรณีี หากสำำ�นวนการสอบสวนไม่่เสร็็จสิ้้�นภายในกำำ�หนด
เวลาดัังกล่่าว หากเป็็นคดีีอาญาที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิิน ๖ เดืือน ขึ้้�นไป พนัักงานสอบสวนสามารถ
ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องต่่อศาลได้้ ครั้้�งละไม่่เกิิน ๑๕ วััน รวมแล้้วไม่่เกิิน ๒ ครั้้�ง และถ้้าหากเป็็นคดีีอาญาที่�่
อััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิิน ๕ ปีี ขึ้้�นไป สามารถผััดฟ้้องได้้ครั้้�งละไม่่เกิิน ๑๕ วััน รวมแล้้วไม่่เกิิน 4 ครั้้�ง
ตามมาตรา ๗๘ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
ระหว่่างการสอบสวนของพนัักงานสอบสวนยัังไม่่แล้้วเสร็็จ กระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือก
อาจเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา กระบวนการจะเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อใด
(๑) เมื่่�อกรณีีเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่่�ง
(๒) เริ่่มต้
� น้ กระบวนการจากเมื่่อ� เด็็กหรืือเยาวชนได้้รู้้�สำำ�นึึกในการกระทำำ�ผิิดก่่อนฟ้้องคดีี ซึ่่ง� ระหว่่าง
การสอบสวนไม่่เสร็็จอาจเกิิดขึ้้�นเวลาใดก็็ได้้ หรืืออาจเกิิดขึ้้�นในชั้้�นพนัักงานอััยการก็็ได้้ด้้วยแต่่ต้้องก่่อน
ฟ้้องคดีี
(๓) หากผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ เห็็นว่่าเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�นอาจกลัับตนเป็็นคนดีีได้้โดยไม่่ต้อ้ งฟ้้อง
ต้้ อ งจัั ด ทำำ� แผนแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� น ฟููฯ แล้้ ว เสนอความเห็็ น ประกอบแผนฯ ต่่ อ พนัั ก งานอัั ย การ
เพื่่�อพิิจารณาภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่เด็็กหรืือเยาวชนสำำ�นึึกในการกระทำำ� และแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนและ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทราบ
(๔) หากพนัักงานอััยการเห็็นชอบกัับแผนฯ ดัังกล่่าวและให้้มีีการดำำ�เนิินการตามแผนฯ ทัันทีี
พร้้อมกัับรายงานให้้ศาลทราบ  
(๕) ในระหว่่างจััดทำำ�และปฏิิบััติิตามแผนฯ พนัักงานสอบสวนต้้องงดการสอบปากคำำ�หรืือ
ดำำ�เนิินการใด ๆ เฉพาะกัับเด็็กหรืือเยาวชนซึ่่�งต้้องหาว่่ากระทำำ�ผิิดไว้้ก่่อนตามมาตรา ๘๙ แห่่ง พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
(๖) มิิให้้นับั ระยะเวลาในการจััดทำำ�และการปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ รวมเข้้าในกำำ�หนดระยะเวลาการฟ้้อง
และการผััดฟ้้อง ตามมาตรา ๗๘ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
ผลของการเข้้าสู่่�กระบวนการจััดทำ�ำ และปฏิิบััติิตามแผนฯ
- เมื่่�อผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจจััดทำำ�แผนจะต้้องแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนทราบ  หากคดีียัังอยู่่�
ระหว่่างการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจสอบสวนปากคำำ�เด็็ก
หรืือเยาวชนหรืือดำำ�เนิินการใด ๆ เฉพาะกัับเด็็กหรืือเยาวชน
- ระยะเวลาในการสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้�นเพื่่�อส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการฟ้้องต่่อศาลภายใน
๓๐ วััน หรืือหากไม่่แล้้วเสร็็จต้้องขอผััดฟ้้องต่่อศาลครั้้�งละ ๑๕ วััน เมื่่�อได้้รัับแจ้้งจากสถานพิินิิจว่่า
เด็็กหรืือเยาวชนเข้้าสู่่�กระบวนการจััดทำำ�และปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ระยะเวลาดัังกล่่าวจะสะดุุดหยุุดอยู่่� (กล่่าวคืือ
หยุุดนัับระยะเวลาผััดฟ้้องชั่่�วคราว จนกว่่าจะมีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป) ตราบจนมีีการจััดทำำ�แผนฯ สำำ�เร็็จ
และมีีการปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ จนสำำ�เร็็จ เว้้นเสีียแต่่ว่า่ พนัักงานอััยการจะไม่่เห็็นชอบด้้วยแผนและสั่่ง� ดำำ�เนิินคดีี
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ต่่อไป  หรืือตามคำำ�สั่่�งศาลว่่ากระบวนการจััดทำำ�แผนฯ ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายและไม่่ได้้สั่่�งให้้แก้้ไขแผนฯ
ตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่่� แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณา
คดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่่�อสั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป  ระยะเวลาการสอบสวนที่่�สะดุุดหยุุดอยู่่�
จะมีีการนัับต่่อจากนั้้�นไป  และพนัักงานสอบสวนต้้องทำำ�การสอบสวนไปตามปกติิในกระบวนการยุุติิธรรม
กระแสหลัักต่่อไป
ผลของการปฏิิบััติิตามแผนฯ สำำ�เร็็จ
- เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ มาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่่งพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและ
วิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ว่่าเมื่่อ� มีีการปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ครบถ้้วนแล้้ว ให้้ผู้้�อำำ�นวยการ
สถานพิินิิจรายงานให้้พนัักงานอััยการทราบ  หากพนัักงานอััยการเห็็นชอบให้้มีีอำำ�นาจสั่่�งไม่่ฟ้้องเด็็ก
หรืือเยาวชนนั้้�น คำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องของพนัักงานอััยการให้้เป็็นที่่�สุุด และสิิทธิินำำ�คดีีอาญามาฟ้้องเป็็นอัันระงัับ 
และให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจรายงานคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องให้้ศาลทราบ
- อย่่างไรก็็ดีี ไม่่ตััดสิิทธิผู้ิ ้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�จะดำำ�เนิินคดีีส่่วนแพ่่ง
ผลของการปฏิิบััติิตามแผนฯ ไม่่สำำ�เร็็จ
- หากมีีการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามแผนฯ ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ รายงานให้้พนัักงานอััยการ
ทราบและแจ้้งพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ตามหลัักเกณฑ์์ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่่�ง แห่่ง พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
การส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการ
- เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้รัับรายงานจากผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจแต่่ยัังไม่่ได้้รัับแจ้้งคำำ�สั่่�ง
ไม่่ฟ้้องของสำำ�นวนมาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญาตามมาตรา ๘๖ จากพนัักงานอััยการ พนัักงาน
สอบสวนสามารถจััดทำำ�รายงานสรุุปสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการได้้ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๑, ๑๔๒ หากเห็็นควรสั่่ง� ฟ้้องและผู้้�ต้อ้ งหาถููกควบคุุมอยู่่�ในอำำ�นาจศาลก็็ส่ง่ แต่่สำำ�นวน
การสอบสวนไม่่ต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปด้้วย หากผู้้�ต้้องหาไม่่ถููกควบคุุมก็็ต้้องส่่งสำำ�นวนพร้้อมตััวผู้้�ต้้องหา
เว้้นแต่่ผู้้�ต้้องหาหลบหนีีก็็สามารถส่่งสำำ�นวนได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม  หากเห็็นควรสั่่�ง
ไม่่ฟ้้องก็็ส่่งแต่่สำ�ำ นวนการสอบสวนไม่่ต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปด้้วย
- หากระหว่่างการสอบสวนได้้รัับแจ้้งคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาในสำำ�นวนมาตรการพิิเศษแทนการ
ดำำ�เนิินคดีีอาญาตามมาตรา ๘๖ จากพนัักงานอััยการ พนัักงานสอบสวนต้้องนำำ�คำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องของพนัักงาน
อััยการดัังกล่่าวมาประกอบการพิิจารณาและมีีความเห็็นควรสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งผู้้�ต้อ้ งหา ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยััง
พนัักงานอััยการ โดยไม่่ต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปด้้วย
- ในคดีีที่่�พนัักงานสอบสวนยัังไม่่ได้้แจ้้งข้้อหาแก่่ผู้้�ต้้องหา เนื่่�องจากก่่อนที่่�จะทำำ�การแจ้้งข้้อหา
ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจว่่าได้้จััดทำำ�แผนฯ ผู้้�ต้้องหาแล้้ว พนัักงานสอบสวนจะไม่่สามารถส่่ง
สำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการได้้ เนื่่�องจากยัังไม่่มีีการแจ้้งข้้อหาแก่่ผู้้�ต้้องหา และพนัักงานสอบสวนก็็ไม่่มีี
อำำ�นาจแจ้้งข้้อหาแก่่ผู้้�ต้้องหาซึ่่�งเป็็นเด็็กหรืือเยาวชนได้้อีีกด้้วย เนื่่�องจากขััดต่่อมาตรา ๘๙ แห่่ง พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาไม่่สามารถ
ส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการได้้ หากพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องเด็็กหรืือเยาวชนดัังกล่่าว ในสำำ�นวน
มาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญา ตามมาตรา 86  พนัักงานสอบสวนจึึงจะทำำ�ความเห็็นควรสั่่�ง
ไม่่ฟ้อ้ งส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการ แต่่อย่่างไรก็็ตามเห็็นว่่าหากยัังไม่่มีกี ารแจ้้งข้้อหาและทำำ�การสอบสวน
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ในช่่วงระหว่่างการทำำ�แผนและปฏิิบััติิตามแผนก่่อนมีีความเห็็นทางคดีีในสำำ�นวนการสอบสวน ควรทำำ�การ
แจ้้งข้้อหาและสอบสวนผู้้�ต้อ้ งหาเสีียก่่อน เนื่่อ� งจากหลัักเกณฑ์์ตามมาตรา 86 นี้้� ผู้้�กระทำำ�ผิิดจะต้้องรู้้�สำำ�นึึก 
หมายความว่่าการกระทำำ�นั้้�นต้้องเป็็นความผิิด และผู้้�กระทำำ�ต้้องรู้้�สำำ�นึึก คำำ�ว่่ารู้้�สำำ�นึึกจึึงต้้องรัับสารภาพ
ในข้้อหาที่่�ถููกกล่่าวหาด้้วย มิิฉะนั้้�นจะไม่่เข้้าหลัักเกณฑ์์กฎหมายในการใช้้มาตรการพิิเศษ ตามมาตรา 86 
ข้้อสัังเกต
- ตามมาตรา ๘๙ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ ให้้พนัักงานสอบสวนงดการสอบสวนปากคำำ�หรืือดำำ�เนิินการใด ๆ เฉพาะกัับเด็็กหรืือเยาวชน
ซึ่่�งต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดไว้้ก่่อน เห็็นว่่าเป็็นกรณีีที่่�พนัักงานสอบสวนยัังไม่่ได้้ทำำ�การสอบปากคำำ�เด็็ก
หรืือเยาวชนนั้้�น แต่่กระบวนการจััดทำำ�และปฏิิบััติติ ามแผนฯ ได้้เกิิดขึ้้�นเสีียก่่อน จึึงไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
กัับเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�นได้้ แต่่ไม่่ห้้ามการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานในส่่วนอื่่�นแต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น
เมื่่อ� รัับตัวั เด็็กหรืือเยาวชนเข้้ามาสู่่�กระบวนการยุุติธิ รรม พนัักงานสอบสวนจึึงควรเร่่งรีีบดำำ�เนิินการสอบสวน
ให้้เสร็็จสิ้้น� โดยเร็็วก่่อนที่จ่� ะเกิิดกระบวนการจััดทำำ�และปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ดัังกล่่าว เพื่่อ� มิิให้้สำำ�นวนล่่าช้้าอยู่่�กัับ
พนัักงานสอบสวน แต่่อย่่างไรก็็ตาม  หากผลการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงของเด็็กหรืือเยาวชนจากสถานพิินิิจ
ยัังไม่่เสร็็จสิ้้�นและยัังไม่่ได้้นำำ�มาประกอบสำำ�นวนการสอบสวน พนัักงานอััยการก็็ไม่่รัับสำำ�นวนการสอบสวน
อยู่่�เอง เพราะผลการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าวเป็็นเงื่่�อนไขในการฟ้้องด้้วย โดยปกติิกระบวนการจััดทำำ�
และปฏิิบััติิตามแผนฯ มัักจะเกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�สถานพิินิิจจะสรุุปรายงานผลการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว
อย่่างไรเสีียพนัักงานสอบสวนก็็ไม่่สามารถส่่งสำำ�นวนการสอบสวนได้้อยู่่�นั่่�นเอง
- อย่่างไรก็็ตามหากเด็็กหรืือเยาวชนที่่�ถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดอาญา ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการหรืือ
ไม่่เข้้าหลัักเกณฑ์์ตามมาตรา ๘๖ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและ
ครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ในชั้้�นก่่อนฟ้้อง แต่่อาจเข้้าหลัักเกณฑ์์ตาม มาตรา ๙๐ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ภายหลัังฟ้้องก็็อาจดำำ�เนิินการได้้อีกี ครั้้ง� หนึ่่�ง
ซึ่่�งกระบวนการในขั้้�นตอนหลัังฟ้้องดัังกล่่าวจะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวนแล้้ว
- กระบวนการมาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญา ตามมาตรา ๘๖ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ แตกต่่างจากเรื่่�องการชะลอฟ้้อง
ผู้้�ต้้องหาในคดีีฟื้้�นฟููยาเสพติิด ตาม  พ.ร.บ.การฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๒
ได้้มีีการบััญญััติิไว้้อย่่างชััดเจนให้้พนัักงานอััยการชะลอการฟ้้องไว้้ในระหว่่างการฟื้้�นฟูู  ซึ่่�งตามมาตรา ๑๙
วรรคสี่่� แห่่ง พ.ร.บ.การฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติดิ ยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๔๕ วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ว่า่ ในระหว่่างขั้้น� ตอน
กระบวนการฟื้้�นฟููให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินกระบวนการสอบสวนคดีีต่่อไป และเมื่่�อสอบสวนเสร็็จให้้ส่่ง
สำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการโดยไม่่ต้อ้ งส่่งตััวผู้้�ต้อ้ งหาไปด้้วย และแจ้้งให้้ทราบว่่าผู้้�ต้อ้ งหาถููก
ควบคุุมตััวอยู่่�  ณ ศููนย์์ฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด สถานที่่�เพื่่�อการตรวจพิิสููจน์์การฟื้้�นฟููสมรรถภาพ
ผู้้�ติดิ ยาเสพติิดหรืือการควบคุุมตัวั อยู่่�แห่่งใด ซึ่ง่� พนัักงานสอบสวนมีีความเห็็นทางคดีีไปตามพยานหลัักฐาน
โดยเห็็นควรสั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาไปยัังพนัักงานอััยการ ซึ่่ง� ตราบใดที่่พ� นัักงานอััยการยัังไม่่ได้้รัับผลการฟื้้�นฟููของ
ผู้้�ต้อ้ งหาก็็ต้อ้ งมีีคำำ�สั่่ง� ชะลอการฟ้้องไว้้ตามที่่ก� ฎหมายบััญญััติิ แต่่กรณีีตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่่�อเด็็กหรืือเยาวชนได้้
ปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ครบถ้้วนแล้้ว กฎหมายกำำ�หนดให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ รายงานให้้พนัักงานอััยการทราบ
ถึึงผลการปฏิิบัติั ติ ามแผนฯ ดัังกล่่าว หากพนัักงานอััยการเห็็นชอบ ให้้มีอำี ำ�นาจสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�น
คำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องของพนัักงานอััยการให้้เป็็นที่่�สุุด และสิิทธิินำำ�คดีีอาญามาฟ้้องเป็็นอัันระงัับ  และผู้้�อำำ�นวยการ
สถานพิินิิจต้้องรายงานคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องให้้ศาลทราบด้้วย แม้้ตามกฎหมายไม่่ปรากฏว่่าให้้แจ้้งคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องให้้
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พนัักงานสอบสวนทราบแต่่อย่่างใด มีีแต่่กรณีีที่ไ่� ม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามแผนฯ เท่่านั้้�นจึึงจะแจ้้งให้้ทราบเพื่่อ� ดำำ�เนิินคดีี
ต่่อไป  แต่่อย่่างไรก็็ตาม  เมื่่�อพิิจารณาระเบีียบสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด ว่่าด้้วยการดำำ�เนิินคดีีอาญาของ
พนัักงานอััยการ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๗ ส.ค.๖๓ ข้้อ ๑๙๔ วรรคสี่่� ว่่าเมื่่�อได้้รัับรายงานจาก
ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ว่่าเด็็กหรืือเยาวชนได้้ปฏิบัิ ติั ติ ามแผนแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้�นฟูู
ครบถ้้วนแล้้ว หากพนัักงานอััยการเห็็นชอบ ให้้พนัักงานอััยการพิิจารณามีีคำำ�สั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งโดยไม่่ต้อ้ งรอสำำ�นวน
การสอบสวนตามข้้อ ๑๙๔ วรรคห้้า ในกรณีีเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องให้้พนัักงานอััยการเสนอสำำ�นวนมาตรการ
พิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญาพร้้อมความเห็็นตามลำำ�ดัับชั้้�นถึึงหััวหน้้าพนัักงานอััยการเป็็นผู้้�พิิจารณาสั่่�ง
และให้้เสนอรองอธิิบดีีอััยการหรืือรองอธิิบดีีอััยการภาคเพื่่�อทราบ ตามระเบีียบข้้อ ๑๙๔ วรรคหก 
คำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องของพนัักงานอััยการเป็็นที่่�สุุดโดยไม่่ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๕/๑ แห่่ง
ป.วิิอาญา หรืือกฎหมายเกี่่ย� วกัับวิธีิ พิี จิ ารณาความอื่่น� และให้้แจ้้งคำำ�สั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งดัังกล่่าวให้้พนัักงานสอบสวน
และผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ ทราบโดยเร็็ว แสดงให้้เห็็นว่่าคำำ�สั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งตามมาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีี
อาญาจะถููกส่่งมายัังพนัักงานสอบสวนเพื่่อ� ประกอบคดีี ดังั นั้้�น พนัักงานสอบสวนจะต้้องนำำ�มาพิิจารณากรณีี
เด็็กหรืือเยาวชนได้้ปฏิบัิ ติั คิ รบถ้้วนตามแผนฯ และอััยการมีีคำำ�สั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งประกอบในการทำำ�ความเห็็นทางคดีีด้ว้ ย
ตามหลัักเกณฑ์์ มาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่่งพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี ิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ จึึงไม่่เข้้าลัักษณะการชะลอฟ้้องอย่่างคดีีฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด
ตาม พ.ร.บ.การฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ แต่่อย่่างใด
- ในการใช้้อำำ�นาจของพนัักงานอััยการกรณีีดัังกล่่าว ศาลมีีอำำ�นาจตาม มาตรา ๘๖ วรรคสาม 
ตรวจสอบความชอบด้้วยกฎหมายได้้ หากกระบวนการจััดทำำ�แผนฯ ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายศาลมีีอำำ�นาจ
พิิจารณาสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควรได้้
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษา
- พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
มาตรา ๘๖ (กฎหมายที่่�แก้้ไขใหม่่) บััญญััติิให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจมีีอำำ�นาจใช้้มาตรการพิิเศษแทน
การดำำ�เนิินคดีีอาญาแก่่เด็็กหรืือเยาวชน อัันมีีลักั ษณะเป็็นการใช้้กระบวนการเบี่่�ยงเบนคดีีออกจากกระบวนการ
ยุุติิธรรมปกติิได้้เช่่นเดีียวกัับกฎหมายเดิิม คืือ พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๓ ซึ่่�งมาตรา ๖๓ ให้้อำำ�นาจเด็็ดขาดแก่่พนัักงานอััยการที่่�จะ
สั่่�งไม่่ฟ้้องโดยไม่่ผ่่านการพิิจารณาของศาล แต่่มาตรา ๘๖ ให้้พนัักงานอััยการพิิจารณาว่่าเห็็นชอบกัับแผน
แก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้�นฟููหรืือไม่่ ถ้า้ ไม่่เห็็นชอบด้้วยกัับแผน กล่่าวคืือ พนัักงานอััยการไม่่เห็็นด้้วยที่จ�่ ะให้้มีกี ารบำำ�บัดั
ฟื้้�นฟูู ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจไม่่มีีสิิทธิิโต้้แย้้ง แต่่ถ้้าพนัักงานอััยการเห็็นชอบด้้วยกัับแผนบำำ�บััดฟื้้�นฟููของ
ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ พนัักงานอััยการยัังไม่่มีอำี ำ�นาจสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ ง จะต้้องให้้ศาลพิิจารณาก่่อน ถ้้าศาลเห็็นชอบ
กัับแผนและมีีการปฏิิบััติิตามแผนครบถ้้วนแล้้ว พนัักงานอััยการจึึงจะมีีอำำ�นาจสั่่�งไม่่ฟ้้องตามมาตรา ๘๘
โดยมาตรา ๘๘ วรรคสาม ใช้้ถ้้อยคำำ�ว่่า “ให้้ศาลพิิจารณาสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควร” จึึงบ่่งชี้้�ให้้เห็็นเจตนารมณ์์
ของมาตราดัังกล่่าวว่่า ให้้ศาลตรวจสอบแผนแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้�นฟููอีีกชั้้น� หนึ่่�งก่่อน และให้้ศาลสั่่ง� ตามที่เ่� ห็็นสมควร
อัันเป็็นดุุลพิินิิจเด็็ดขาดของศาลชั้้�นต้้น การที่่�ศาลชั้้�นต้้นมีีคำำ�สั่่�งตามแผนแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููที่่�ผู้้�คััดค้้านเสนอ
ต่่อศาลชั้้�นต้้นว่่าความผิิดตาม  พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รััฐเป็็นผู้้�เสีียหายจึึงไม่่อาจให้้ความยิินยอมได้้ และ
ไม่่อาจใช้้อำำ�นาจตามมาตรา ๘๖ ได้้ จึึงเป็็นการสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควรดัังกล่่าว ผู้้�คััดค้้านหรืือพนัักงานอััยการ
ไม่่มีีสิิทธิอุิ ุทธรณ์์ ที่่�ศาลอุุทธรณ์์ภาค ๒ ยกอุุทธรณ์์ของผู้้�คััดค้้านที่่�อุุทธรณ์์ว่่าการพิิจารณาแผนแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููตามมาตรา ๘๖ เป็็นอำำ�นาจของผู้้�คััดค้้านและพนัักงานอััยการเท่่านั้้�น จึึงชอบแล้้ว (ฎ.๑๒๒๐/๒๕๕๗)
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๒. กระบวนการสอบสวนตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๐

เหตุุผลในการประกาศใช้้กฎหมายฉบัับนี้้� เนื่่อ� งจากปััญหาการใช้้ความรุุนแรงในครอบครััวมีีความ
ละเอีียดอ่่อนซัับซ้อ้ นเกี่่ย� วพัันกัับบุุคคลใกล้้ชิดิ  มีีลักั ษณะพิิเศษแตกต่่างจากการทำำ�ร้า้ ยร่่างกายระหว่่างบุุคคล
โดยทั่่�วไป การใช้้มาตรการทางอาญามาบัังคัับกัับการกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวจึึงไม่่เหมาะสม 
เนื่่อ� งจากกฎหมายอาญาทั่่�วไปมีีเจตนารมณ์์ที่จ่� ะลงโทษผู้้�กระทำำ�ความผิิดมากกว่่าที่จ่� ะแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้�กระทำำ�ผิิด
หรืือปกป้้องคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว ความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นในครอบครััวนั้้�น
ไม่่สามารถแก้้ไขฟื้้�นฟููได้้ด้ว้ ยการลงโทษให้้เข็็ดหลาบตามทฤษฎีีการแก้้แค้้นทดแทน ความรุุนแรงไม่่อาจทำำ�ให้้
ความสััมพัันธ์์และสถานภาพในครอบครััวกลัับมาดีีดัังเดิิมได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น สามีีทำำ�ร้้ายภรรยา ภรรยา
ขอความช่่วยเหลืือต่่อเจ้้าพนัักงาน เจ้้าพนัักงานเห็็นว่่าการกระทำำ�เป็็นความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หากไม่่มีี พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวฯ การทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�นไม่่สามารถ
ยอมความได้้ เจ้้าพนัักงานจึึงดำำ�เนิินคดีีอาญาแก่่สามีี สามีีต้อ้ งอยู่่�ในกระบวนการยุุติธิ รรม ไม่่สามารถออกไป
ประกอบอาชีีพได้้ตามปกติิ ส่ง่ ผลกระทบต่่อรายได้้ของครอบครััว และความอบอุ่่�นในครอบครััว โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ครอบครััวที่มี่� บุี ตุ รหลานพัักอาศััยอยู่่�ด้้วย ในระหว่่างการดำำ�เนิินคดีีอาจจะต้้องสููญเสีียค่่าทนายความ
ในการต่่อสู้้�คดีี ตลอดจนค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ และถ้้าศาลพิิพากษาลงโทษจำำ�คุุก 
สามีีก็จ็ ะถููกสัังคมตีีตราว่่าเป็็นคนคุุก เมื่่อ� พ้้นโทษออกมาก็็อาจตกงาน และไม่่สามารถหางานทำำ�ได้้ ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อรายได้้ในครััวเรืือน กรณีีเช่่นนี้้�จะเห็็นว่่า การลงโทษโดยใช้้กระบวนการยุุติธิ รรมปกติิในคดีีความรุุนแรงใน
ครอบครััวนั้้�นอาจส่่งผลร้้ายมากกว่่าผลดีี และไม่่เป็็นผลดีีต่อ่ สัังคมโดยรวมอย่่างแน่่นอน เป็็นต้้น หากเป็็นคดีี
ที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงในครอบครััว กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวจะมีีความ
เหมาะสมกว่่าการใช้้กระบวนการทางอาญา สามารถกำำ�หนดรููปแบบวิิธีกี าร และขั้้น� ตอนที่มี่� ลัี กั ษณะแตกต่่าง
จากการดำำ�เนิินคดีีอาญาโดยทั่่�วไป  โดยให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดมีีโอกาสกลัับตััวและยัับยั้้�งการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ�� 
รวมทั้้�งสามารถรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีในครอบครััวไว้้ได้้
การดำำ�เนิินการตามกฎหมายฉบัับนี้้� จึึงเป็็นยุุติิธรรมทางเลืือกอีีกรููปแบบหนึ่่�ง ในการเบี่่�ยงเบน
คดีีอาญาออกจากยุุติธิ รรมกระแสหลัักในชั้้น� ก่่อนฟ้้องตาม มาตรา ๑๒ วรรคสอง แม้้กระนั้้�นก็็ตามในชั้้น� ศาล
ก็็ยังั ให้้อำำ�นาจศาลในการกำำ�หนดให้้ใช้้วิธีิ กี ารฟื้้�นฟููบำำ�บัดั รัักษาคุุมประพฤติิผู้้�กระทำำ�ความผิิดแทนการลงโทษ
ได้้ด้้วย ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวนก็็คืือขั้้�นตอนในชั้้�นก่่อนฟ้้อง
หลัักเกณฑ์์กฎหมาย
การกระทำำ�ที่เ่� ป็็นความผิิดตามกฎหมายฉบัับนี้้ ป
� รากฏหลัักเกณฑ์์ตาม มาตรา ๔ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐
หลัักเกณฑ์์ตาม มาตรา ๔ วรรคหนึ่่�งเมื่่�อการกระทำำ�ครบองค์์ประกอบ ดัังนี้้�
(1) ผู้้�ใด
(2) กระทำำ�การอัันเป็็นความรุุนแรงในครอบครััว ผู้้�นั้้�นกระทำำ�ความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรง
ในครอบครััว
อััตราโทษ จำำ�คุุกไม่่เกิินหกเดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหกพัันบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
	คำำ�จำำ�กััดความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์ประกอบความผิิด
ปรากฏตาม มาตรา ๓ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐
“ความรุุนแรงในครอบครััว” หมายความว่่า การกระทำำ�ใดๆ โดยมุ่่�งประสงค์์ให้้เกิิดอัันตรายแก่่ร่า่ งกาย จิิตใจ
หรืือสุุขภาพ หรืือกระทำำ�โดยเจตนาในลัักษณะที่่�น่่าจะก่่อให้้เกิิดอัันตรายแก่่ร่่างกาย จิิตใจ หรืือสุุขภาพของ
บุุคคลในครอบครััว หรืือบัังคัับหรืือใช้้อำำ�นาจครอบงำ��ผิิดคลองธรรมให้้บุุคคลในครอบครััว ต้้องกระทำำ�การ      
ไม่่กระทำำ�การ หรืือยอมรัับการกระทำำ�อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดโดยมิิชอบ แต่่ไม่่รวมถึึงการกระทำำ�โดยประมาท
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จะเห็็นได้้ว่่า การกระทำำ�ใดเป็็นการกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวนั้้�น มีีความหมายกว้้างมาก 
โดยเฉพาะถ้้อยคำำ�ดัังต่่อไปนี้้�
“การกระทำำ�ใด ๆ โดยมุ่่�งประสงค์์ให้้เกิิดอันั ตราย” แก่่กาย จิิตใจหรืือสุุขภาพ...กฎหมายใช้้คำำ�ว่า่      
“มุ่่�งประสงค์์” เห็็นได้้ว่า่ ตามพฤติิกรรมของผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�น มีีเจตนาที่จ�่ ะให้้เกิิดผลกระทบต่่อร่่างกาย
จิิตใจหรืือสุุขภาพของผู้้�ถููกกระทำำ� แม้้ความผิิดนั้้�นจะไม่่บรรลุุผลก็็เข้้าข่่ายตามความหมายดัังกล่่าวแล้้ว
“อัันตรายต่่อจิิตใจหรืือสุุขภาพ” ... สิ่่�งใดคืืออัันตรายแก่่จิิตใจหรืือสุุขภาพ และจะต้้องมากน้้อย
เพีียงใด เป็็นเรื่่อ� งนามธรรมไม่่อาจเห็็นได้้ชัดั เจนดัังเช่่นกรณีีทำำ�ร้า้ ยร่่างกายซึ่่ง� เป็็นความเสีียหายทางกายภาพ  
จึึงต้้องพิิจารณาพฤติิกรรมซึ่่�งผู้้�ถููกกระทำำ�จะต้้องทนรัับสภาพความกดดัันซึ่่�งขััดแย้้งสั่่�งสมมาเป็็นเวลานาน
พอสมควร จนเห็็นได้้ชััดว่่ากระทบต่่อจิิตใจหรืือสุุขภาพอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ เช่่น เครีียดจนนอนไม่่หลัับ 
มีีภาวะของโรคซึึมเศร้้า ร่่างกายทรุุดโทรมอัันเกิิดจากความเครีียด อยู่่�ในอาการกลััวจนจิิตผวา เกิิดภาพหลอน
เป็็ น ต้้ น ความรู้้�สึึกว่่ า เกิิ ด อัั น ตรายต่่ อ จิิ ต ใจหรืือสุุ ข ภาพจะต้้ อ งถืื อ เอาความรู้้�สึึกข องผู้้�ถููกก ระทำำ� 
ไม่่อาจนำำ�มาตรฐานของวิิญญูชู นไปใช้้ได้้เสมอไป เนื่่อ� งจากผู้้�ถููกกระทำำ�แต่่ละบุุคคลมีีสภาพร่่างกายและจิิตใจ
สติิปััญญา แตกต่่างกัันออกไป 
“บัังคัับหรืือใช้้อำำ�นาจครอบงำ��ผิิดคลองธรรม” ให้้บุคุ คลในครอบครััว ต้้องกระทำำ�การ ไม่่กระทำำ�การ
หรืือยอมรัับการกระทำำ�อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดโดยมิิชอบ  .. เห็็นว่่าไม่่ต้้องถึึงขนาดว่่าการบัังคัับหรืือการใช้้
อำำ�นาจให้้กระทำำ�การ ไม่่กระทำำ�การ หรืือยอมรัับการกระทำำ�โดยมิิชอบนั้้�น จะต้้องเป็็นเรื่่�องที่่�ผิิดกฎหมาย
แต่่อย่่างใด อาจเป็็นเรื่่�องที่่�ผิิดศีีลธรรมหรืือจารีีตประเพณีีก็็ได้้ แต่่ผลของการบัังคัับหรืือใช้้อำำ�นาจนั้้�น
เป็็นผลให้้ผู้้�ถููกกระทำำ�ต้้องกระทำำ�การ ไม่่กระทำำ�การ หรืือยอมรัับการกระทำำ�อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดโดยมิิชอบ 
คำำ�ว่่าโดยมิิชอบหมายความว่่าเป็็นการกระทำำ�โดยไม่่มีีสิิทธิิอัันจะอ้้างได้้ตามกฎหมาย ธรรมเนีียม  จารีีต
ประเพณีี แต่่กรณีีไม่่ใช่่เกิิดจากความเกรงใจหรืือความนัับถืือยำำ�เกรง ยกตััวอย่่างเช่่น บัังคัับให้้ภริิยา
ยอมรัับสภาพในการที่่�สามีีจะมีีภริิยาหลายคน หรืือบัังคัับให้้ใช้้แรงงานในครััวเรืือนหนัักเกิินความจำำ�เป็็น
ไม่่ให้้ใช้้ทรััพย์์สิินเงิินทองในการดำำ�รงชีีพตามสมควร เป็็นต้้น
“บุุคคลในครอบครััว” หมายความว่่าคู่่�สมรส คู่่�สมรสเดิิม ผู้ที่้� อ่� ยู่่�กินิ หรืือเคยอยู่่�กินิ ฉัันสามีีภรรยา
โดยมิิได้้จดทะเบีียนสมรส บุุตร บุุตรบุุญธรรม สมาชิิกในครอบครััว รวมทั้้�งบุุคคลใด ๆ ที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาศััย
และอยู่่�ในครััวเรืือนเดีียวกััน  
จะเห็็นได้้ว่่า บุุคคลในครอบครััวมีีความหมายกว้้างมาก โดยเฉพาะคำำ�ว่่า “สมาชิิกในครอบครััว
รวมทั้้�งบุุคคลใด ๆ ที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาศััยและอยู่่�ในครััวเรืือนเดีียวกััน” จะเป็็นบุุคคลใดนั้้�น อาจมีีความ
สััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือทางญาติิพี่่�น้้องกััน เช่่น บิิดา มารดา พี่่�น้้องร่่วมบิิดามารดาหรืือร่่วมแต่่บิิดา
หรืือมารดา ลุุง ป้้า น้้า อา ปู่่� ย่่า ตา ยาย เป็็นต้้น รวมไปถึึงบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องเป็็นญาติิทางสายโลหิิต 
แต่่รวมถึึงบริิวารที่่�อยู่่�ในความอุุปการะด้้วย แต่่คงไม่่รวมถึึงลููกจ้้างตามกฎหมายแรงงาน ส่่วนคู่่�สมรส 
คู่่�สมรสเดิิม  บุุตร บุุตรบุุญธรรม ต้้องพิิจารณาความสััมพัันธ์์ตาม ป.พ.พ.เป็็นเกณฑ์์ นอกจากนี้้� สัังเกตว่่า
กฎหมายใช้้คำำ�ว่่า “คู่่�สมรสเดิิม ผู้้�ที่่�เคยอยู่่�กิินกัันฉัันสามีีภรรยาโดยมิิได้้จดทะเบีียนสมรส” หมายความว่่า
กฎหมายฉบัับนี้้�ใช้้กัับบุุคคลที่่�อยู่่�นอกครััวเรืือนด้้วย ถ้้าหากเคยเป็็นคู่่�สมรสเดิิม  หรืือผู้้�ที่่�เคยอยู่่�กิินกััน
ฉัันสามีีภรรยา
ข้้อสัังเกต
- องค์์ประกอบความผิิด คำำ�ว่่า “ผู้้�ใด” (ผู้้�กระทำำ�ความผิิด) การจะเป็็นความผิิดในกรณีีนี้้�นั้้�น
ผู้้�กระทำำ�กัับผู้้�ถููกกระทำำ�จะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์และอยู่่�ในความหมายของคำำ�ว่่า “บุุคคลใน
ครอบครััว” ด้้วย ในขณะเกิิดเหตุุนั้้�น
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- คนรัับใช้้ จะถืือว่่าเป็็นบุุคคลในครอบครััวหรืือไม่่นั้้�น ยัังมีีแนวคิิดเป็็น ๒ แนวทาง คืือ
แนวทางที่่� ๑ มีี ค วามเห็็ น ว่่ า  ถ้้ า เป็็ น คนรัั บ ใช้้ ห รืือลููกจ้้ า งที่่� รัั บค่่ า จ้้ า ง ที่่� เ ป็็ น คนเก่่ า แก่่
อยู่่�ด้้วยกัันมาเป็็นเวลานาน และมีีการดููแลแบบญาติิ ดังั นี้้� ถือื ว่่าเป็็นบุุคคลในครอบครััวตามพระราชบััญญััตินี้้ิ �
แต่่ถ้้าเพิ่่�งมาอยู่่�ได้้ไม่่นาน มิิได้้ให้้การดููแลแบบญาติิพี่่�น้้อง ดัังนี้้�แม้้อยู่่�อาศััยหรืืออยู่่�ในครััวเรืือนเดีียวกััน
ย่่อมไม่่เป็็นบุุคคลในครอบครััว ไม่่อาจนำำ�  พ.ร.บ.นี้้�มาใช้้บัังคัับได้้ แต่่อาจจะต้้องไปพิิจารณาใช้้กฎหมายไป
ตามกรณีี เช่่น กฎหมายอาญาทั่่�วไป กฎหมายเกี่่ย� วกัับการค้้ามนุุษย์์กรณีีที่มี่� กี ารกระทำำ�ในลัักษณะค้้ามนุุษย์์
หรืือกฎหมายแรงงาน เป็็นต้้น   
แนวทางที่่� ๒ มีีความเห็็นว่่า คนรัับใช้้หรืือลููกจ้้างที่รั่� บค่
ั า่ จ้้าง มีีกฎหมายเฉพาะบัังคัับใช้้อยู่่�แล้้ว
เมื่่�อเขาไม่่พอใจการกระทำำ�ของนายจ้้างก็็สามารถลาออกได้้และยัังสามารถดำำ�เนิินคดีีกัับนายจ้้างได้้อยู่่�แล้้ว     
จึึงไม่่น่่าจะอยู่่�ในความหมายว่่าเป็็นบุุคคลในครอบครััว
ทั้้�งสองแนวทางนี้้�ยังั ไม่่เป็็นข้้อยุุติ ดั
ิ งั นั้้�น จึึงต้้องรอการนำำ�คดีีขึ้น้� สู่่�ศาลและมีีคำำ�พิพิ ากษาของศาลฎีีกา
วิินิิจฉััยออกมาเป็็นแนวทางต่่อไป
หลัักเกณฑ์์ตาม มาตรา ๔ วรรคสอง
(1) ให้้ความผิิดตามวรรคหนึ่่�ง เป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ แต่่ไม่่ลบล้้างความผิิดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรืือกฎหมายอื่่�น
(2) หากการกระทำำ�ความผิิดตามวรรคหนึ่่�งเป็็นความผิิดฐานทำำ�ร้า้ ยร่่างกายตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๙๕ ด้้วย ให้้ความผิิดดัังกล่่าวเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้
จากบทบััญญััติดัิ งั กล่่าว เห็็นว่่า ตามมาตรา ๔ วรรคสอง เป็็นเงื่่อ� นไขในการดำำ�เนิินคดีีความผิิด
ฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวดัังต่่อไปนี้้�
(1) กำำ�หนดให้้การกระทำำ�ความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่่�งนั้้�น
เป็็นความผิิดอัันยอมความได้้
การกระทำำ�ดัังกล่่าว จึึงเป็็นความผิิดต่่อส่่วนตััว ที่่�จะต้้องมีีการร้้องทุุกข์์ภายในอายุุความร้้องทุุกข์์
๓ เดืือนนัับแต่่รู้้�เรื่่�องความผิิดและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด ตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖
(๒) กรณีีมีกี ารกระทำำ�ความผิิดฐานอื่่น� รวมอยู่่�ด้้วยก็็ต้อ้ งดำำ�เนิินคดีีในความผิิดฐานอื่่น� รวมกัันไปด้้วย
ซึ่่ง� การกระทำำ�ดังั กล่่าวอาจเป็็นความผิิดกรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบทหรืือเป็็นความผิิดต่่างกรรมก็็ได้้
(๓) หากการกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่่�ง เป็็นความผิิดฐานทำำ�ร้้าย
ร่่างกายตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ ก็็ให้้ความผิิดดัังกล่่าวเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้
ดัังนั้้�นหากเป็็นการกระทำำ�ความผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ แม้้ปกติิจะเป็็นความผิิด
อัันยอมความไม่่ได้้ แต่่ตามกฎหมายนี้้�ให้้ถืือว่่าเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ ฉะนั้้�นต้้องร้้องทุุกข์์ภายใน
อายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ เช่่นเดีียวกััน ซึ่ง่� การกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าวมีีความเกลื่่อ� นกลืืนกัับความผิิด
ฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวโดย ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ บััญญััติิว่่าผู้้�ใดทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นจนเป็็นเหตุุ
ให้้เกิิดอัันตรายแก่่กายหรืือจิิตใจของผู้้�อื่น่�  ผู้้�นั้้น� กระทำำ�ความผิิดฐานทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย ต้้องระวางโทษจำำ�คุกุ ไม่่เกิิน
๒ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิินสี่่�พัันบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ข้้อสัังเกต
- คำำ�ว่า่ “ไม่่ลบล้้างความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืือกฎหมายอื่่น� ”ตามมาตรา ๔ วรรคสอง
ตามข้้อ (๑) นั้้�น อาจมีีความผิิดทางอาญาฐานอื่่น� หรืือกฎหมายอื่่น� รวมอยู่่�ด้้วย เช่่น หากมีีการขัังผู้้�ถููกกระทำำ�
ความรุุนแรงไว้้โดยมิิชอบ ก็็ย่่อมมีีความผิิดฐานหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขัังทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียเสรีีภาพตาม ป.อาญา
มาตรา ๓๑๐ ด้้วย การดำำ�เนิินคดีีแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดย่่อมดำำ�เนิินคดีีทั้้�งสองข้้อหา ซึ่่�งตาม ป.อาญา
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มาตรา ๓๑๐ วรรคแรกกฎหมายบััญญััติิไว้้ท้้ายหมวดที่่� ๑ (ความผิิดต่่อเสรีีภาพ) มาตรา ๓๒๑ ว่่าความผิิด
ตาม มาตรา ๓๑๐ วรรคแรกเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้แต่่มิไิ ด้้บัญ
ั ญััติไิ ว้้ใน พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ย
ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ดัังนั้้�น ความผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก ซึ่่�งมีีอััตราโทษ
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๓ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิินหกพัันบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ การดำำ�เนิินคดีีจึึงต้้องมีีการร้้องทุุกข์์ภายใน
อายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ และสามารถถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ิการนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับ
ไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒) ได้้
- หากกรณีีเป็็นการกระทำำ�ความผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๓๑๐ วรรคสอง เป็็นเหตุุให้้ผู้้�ถููกหน่่วงเหนี่่�ยว
กัักขัังถึึงแก่่ความตายหรืือรัับอัันตรายสาหััส ต้้องรัับโทษหนัักขึ้้�น ต้้องระวางโทษดัังที่่�บััญญััติิไว้้ตาม 
ป.อาญา มาตรา ๒๙๐, มาตรา ๒๙๗ หรืือมาตรา ๒๙๘ และกรณีีดัังกล่่าวเป็็นความผิิดต่่อแผ่่นดิินหรืือ
ยอมความไม่่ได้้ ซึ่่�งเป็็นความผิิดที่่�มีีข้้อหาอื่่�นรวมอยู่่�กัับความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว
ก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดทุุกข้้อหา
- การทำำ�ร้้ายร่่างกายบุุพการีี เช่่น ทำำ�ร้้ายร่่างกายบิิดา มารดา ปู่่� ย่่า ตา ยาย ซึ่่�งเป็็นบุุคคลใน
ครอบครััว หากไม่่ทำำ�ให้้ถึึงแก่่ความตาย หรืือได้้รัับอัันตรายสาหััส  หรืือทำำ�ร้้ายร่่างกายบุุคคลในครอบครััว
โดยไตร่่ตรองไว้้ก่อ่ น หรืือทำำ�ร้า้ ยโดยทรมานหรืือโดยกระทำำ�ทารุุณโหดร้้าย จะเป็็นความผิิดตามมาตรา ๒9๖
ประกอบมาตรา ๒๘๙ ซึ่่�ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวฯ มิิได้้บััญญััติิให้้เป็็น
ความผิิดอัันยอมความได้้แต่่อย่่างใด
อายุุความร้้องทุุกข์์
- อายุุความร้้องทุุกข์์จะแตกต่่างไปจากอายุุความร้้องทุุกข์์ในคดีีอาญาทั่่�วไป  ซึ่่�งเป็็นไปตาม
มาตรา ๗ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่่�งวางหลัักเกณฑ์์
ไว้้ว่่า ถ้้ามิิได้้มีีการแจ้้งต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตามมาตรา ๕ หรืือมิิได้้มีีการร้้องทุุกข์์ตามมาตรา ๖ ภายใน
สามเดืือนนัับแต่่ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวอยู่่�ในวิิสััยและมีีโอกาสที่่�จะแจ้้งหรืือร้้องทุุกข์์ได้้
ให้้ถืือว่่าคดีีเป็็นอัันขาดอายุุความ
- วิิสัยั หมายความว่่า ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวมีีสภาพร่่างกายหรืือจิิตใจที่ส่� ามารถ
ร้้องทุุกข์์หรืือแจ้้งความ (คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ) ดัังนั้้�น การร้้องทุุกข์์อาจจะเกิิน ๓ เดืือน นัับแต่่รู้้�เรื่่�องหรืือรู้้�ตััว
ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ ก็็ได้้ ถ้้าผู้้�ถููกกระทำำ�ยัังมีีสภาพร่่างกายหรืือจิิตใจไม่่พร้้อมที่่�จะ
ไปแจ้้งความร้้องทุุกข์์
- โอกาส  หมายความว่่า ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว อยู่่�ในสภาพแวดล้้อม
ที่่�เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการที่่�จะร้้องทุุกข์์หรืือแจ้้งต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� (คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ)
- พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ได้้กำำ�หนดการนัับอายุุ
ความร้้องทุุกข์์ไว้้เป็็นพิิเศษ โดยอายุุความในคดีีความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว อายุุความ
สามเดืือนจะเริ่่�มนัับตั้้�งแต่่ผู้้�ถููกกระทำำ�อยู่่�ในวิิสััยและมีีโอกาสที่่�จะแจ้้งหรืือร้้องทุุกข์์ได้้ จึึงต้้องดููพฤติิการณ์์
เป็็นเรื่่�อง ๆ ไป ว่่าผู้้�ถููกกระทำำ�ได้้พ้้นจากวิิสััยและโอกาสที่่�เป็็นเหตุุขััดขวางในการไม่่สามารถร้้องทุุกข์์ได้้
เมื่่�อใด อายุุความสามเดืือนก็็เริ่่�มนัับแต่่นั้้�นไป
- ในกรณีีที่มี่� ทั้้ี ง� คดีีความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวและความผิิดฐานอื่่น� ที่่มี� อี ายุุความ
ร้้องทุุกข์์สามเดืือน อย่่างเช่่น ถููกหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขัังตาม ป.อาญา มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก เมื่่�ออายุุความใน
ความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวไม่่ขาดอายุุความ ความผิิดฐานอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัันนั้้�นก็็ไม่่ขาด
อายุุความเช่่นเดีียวกััน  
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อำำ�นาจการสอบสวน
ตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ได้้ให้้คำำ�จำำ�กัดั ความไว้้
ตามมาตรา ๓ คำำ�ว่า่ “พนัักงานสอบสวน” หมายความว่่า พนัักงานเจ้้าหน้้าที่ซึ่่� ง่� ได้้รับม
ั อบหมายจากรััฐมนตรีี
ให้้เป็็นพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา ในท้้องที่่ใ� ดไม่่มีพี นัักงานเจ้้าหน้้าที่่ซึ่� ง่� ได้้รับม
ั อบหมายจากรััฐมนตรีี
ให้้พนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา เป็็นพนัักงานสอบสวนตามพระราชบััญญััติินี้้�
“พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�” ตามความหมายมาตรา ๓ แห่่งพระราชบััญญััติินี้้� หมายความว่่า ผู้้�ซึ่่�ง
รััฐมนตรีีแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิการตามพระราชบััญญััติินี้้�และให้้หมายความรวมถึึงพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือ
ตำำ�รวจตาม ป.วิิอาญา  
“พนัักงานสอบสวน” ตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ว่่าด้้วย
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสอบสวนตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๘ วรรคห้้า และมาตรา ๑๘ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ หมายความว่่า พนัักงานเจ้้าหน้้าที่�ซึ่่ �ง่ ได้้รัับมอบหมายจากรััฐมนตรีี
ให้้เป็็นพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา และพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา
จะเห็็นได้้ว่่าอำำ�นาจการสอบสวนอยู่่�กัับเจ้้าพนัักงาน ๒ ส่่วน คืือ พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ซึ่�ง่ รััฐมนตรีี
แต่่งตั้้�งกัับพนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจด้้วยนั่่�นเอง
เขตอำำ�นาจการสอบสวน
พนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจ ผู้้�มีีอำำ�นาจทำำ�การสอบสวนและพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘, ๑๙ ส่่วนมาตรา ๒๐ เป็็นเขตอำำ�นาจของอััยการสููงสุุด ยกตััวอย่่างเช่่น
ความผิิดฐานทำำ�ร้า้ ยร่่างกายบุุคคลในครอบครััวในอากาศยานไทยที่บิ่� นิ อยู่่�นอกราชอาณาจัักร เป็็นคดีีความผิิด
ที่่ศ� าลไทยมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาตาม ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง และเนื่่อ� งจากเป็็นคดีีความผิิดที่เ่� กิิด
นอกราชอาณาจัักร อััยการสููงสุุดเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๐
เขตอำำ�นาจศาล
คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััวที่่�จะชำำ�ระคดีี
ตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ได้้ระบุุคดีีความผิิดเกี่่ย� วกัับ
การกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว ให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััวตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการจััดตั้้ง� ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว ซึ่ง่� ปััจจุุบันั เป็็นไปตาม 
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
ตาม มาตรา ๑๐ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ บััญญััติิให้้ศาลเยาวชนและครอบครััวมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาหรืือมีีคำำ�สั่่�งในคดีีตาม 
มาตรา ๑๐(๔) คดีีคุ้้�มครองสวััสดิิภาพ ด้้วย ซึ่่�งคำำ�จำำ�กััดความ  “คดีีคุ้้�มครองสวััสดิิภาพ” ตามมาตรา ๔
รวมถึึงกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวด้้วย
เมื่่�อพิิจารณาจากบทบััญญััติิตาม  พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคหนึ่่�ง บััญญััติิให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว
ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหกพัันบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ การกระทำำ�ความผิิด
ดัังกล่่าวจึึงอยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััวในการชำำ�ระคดีี
แต่่เมื่่อ� พิิจารณาตาม มาตรา ๔ วรรคสอง ที่่บั� ญั ญััติว่ิ า่ ไม่่ลบล้้างความผิิดตาม ป.อาญา หรืือกฎหมายอื่่น�
แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้ที่� ถููกดำ
่� ำ�เนิินคดีีในความผิิดฐานการกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวดัังกล่่าวนั้้�น อาจมีีความผิิด
ฐานอื่่�นรวมอยู่่�ด้้วย
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ดัังนั้้�น นอกจากคดีีความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว แล้้วความผิิดฐานอื่่น� ที่มี่� อัี ตั ราโทษ
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหกพัันบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ กรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหามิิได้้เป็็นเด็็กหรืือ
เยาวชนถููกดำำ�เนิินคดีี ศาลเยาวชนและครอบครััวก็็มีีอำำ�นาจชำำ�ระคดีีอื่่�นที่่�มีีอััตราโทษไม่่เกิินฐานความผิิด
กระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวรวมกัันไปด้้วยตามที่่�มาตรา ๘ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�
ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ บััญญััติิไว้้
คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลอื่่�น
ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ที่่�บััญญััติิว่่าไม่่ลบล้้างความผิิดตาม ป.อาญาหรืือกฎหมายอื่่�น
มีีข้้อพิิจารณาว่่าหากมีีความผิิดฐานอื่่�นที่่�มิิใช่่ความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว ซึ่่�งมีีอััตราโทษ
สููงกว่่าความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว และมิิใช่่กรณีีเด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ความผิิด
ก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดทุุกฐานความผิิด บางฐานความผิิดอาจอยู่่�ในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือ
ศาลจัังหวััดหรืือศาลทหารหรืือศาลแขวงก็็ได้้
ดัังนั้้�น ศาลอื่่น� มีีอำำ�นาจชำำ�ระคดีีฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวได้้ ในกรณีีที่ผู้่� ้�กระทำำ�ความผิิด
ได้้กระทำำ�ผิิดในลัักษณะกรรมเดีียวผิิดกฎหมายหลายบท  ซึ่่�งต้้องลงโทษบทหนััก  หรืือกระทำำ�ผิิดต่่างกรรม
ต่่างวาระซึ่ง่� จะต้้องลงโทษเรีียงกระทงความผิิดไป เป็็นไปตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�
ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ บััญญััติไิ ว้้ โดยให้้นำำ�บทบัญ
ั ญััติทั้้ิ ง� หลายแห่่ง พ.ร.บ.นี้้�ไปใช้้บังั คัับ
โดยอนุุโลม
ข้้อสัังเกต
- กรณีีที่เ่� ด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว ตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ไม่่ว่่าจะมีีความผิิดฐานอื่่�นรวมอยู่่�ด้้วยหรืือไม่่ก็็ตาม
หรืือแม้้จะเป็็นความผิิดอื่่�นที่่�มีีอััตราโทษอย่่างสููงเกิินกว่่าอััตราโทษในความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรง
ในครอบครััวก็็ตาม การดำำ�เนิินคดีี การควบคุุม การผััดฟ้้องหรืือการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�น ดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นไปตาม  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
ซึ่่�งมาตรา ๑๐(๑) คดีีอาญาที่่�มีีข้้อหาว่่าเด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ความผิิด และสามารถนำำ�มาตรการพิิเศษ
แทนการดำำ�เนิินคดีีอาญา ตามมาตรา ๘๖ ชั้้�นก่่อนฟ้้อง หรืือ มาตรา ๙๐ ชั้้�นหลัังฟ้้อง มาใช้้ได้้ด้้วย
อำำ�นาจการควบคุุมของพนัักงานสอบสวน
คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััว
พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง ต้้องส่่งตััวผู้้�ต้อ้ งหาพร้้อมสำำ�นวน
การสอบสวนและความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการเพื่่อ� ฟ้้องคดีีต่อ่ ศาลภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่ได้้ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา
หากมีีความจำำ�เป็็นไม่่อาจฟ้้องได้้ทัันภายในกำำ�หนดดัังกล่่าว ให้้ขอผััดฟ้้องต่่อศาลได้้คราวละไม่่เกิิน ๖ วััน
แต่่ต้อ้ งไม่่เกิิน ๓ คราว โดยให้้นำำ�กฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง
มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม  เว้้นแต่่ผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน ให้้ดำำ�เนิินการตาม  พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลอื่่�น
ได้้แก่่คดีีที่่�ผู้้�กระทำำ�ผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวนั้้�น มิิใช่่กรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหาเป็็นเด็็กหรืือ
เยาวชน ซึ่่�งการกระทำำ�ความผิิดเป็็นความผิิดกรรมเดีียวผิิดกฎหมายหลายบท  เช่่น ทำำ�ร้้ายร่่างกายได้้รัับ
บาดเจ็็บ ผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ คดีีก็็จะอยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวง หรืือได้้รัับบาดเจ็็บสาหััสคดีีก็็อยู่่�ใน
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อำำ�นาจศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััด หรืือถ้้าผู้้�กระทำำ�ผิิดเป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารคดีีก็็อยู่่�ในอำำ�นาจ
ศาลทหาร อำำ�นาจการควบคุุมของพนัักงานสอบสวน ๔๘ ชั่่�วโมง เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ หรืือ
พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗
หรืือแม้้แต่่เป็็นการกระทำำ�ความผิิดต่่างกรรมต่่างวาระ ที่่�ต้้องลงโทษเรีียงกระทงความผิิดไปก็็ตาม 
หากสอบสวนไม่่เสร็็จสิ้้�นภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง ก็็ต้้องผััดฟ้้องฝากขัังแล้้วแต่่กรณีี
ข้้อสัังเกต	
- การนำำ�กฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้้บังั คัับ
โดยอนุุโลมนั้้�น หากกรณีีมีีการจัับกุุมและผู้้�ต้้องหาไม่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราว หรืือการแจ้้งข้้อกล่่าวหา
ในกรณีีที่ยั่� งั มิิได้้มีหี มายจัับหรืือคำำ�สั่่ง� ของศาล การผััดฟ้้องฝากขัังผู้้�ต้อ้ งหาในระหว่่างการสอบสวน ให้้ดำำ�เนิินการ
ไปตาม  พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
- ศาลยุุติิธรรมจัังหวััดใดมีีแต่่ศาลจัังหวััด แต่่ไม่่มีีศาลเยาวชนและครอบครััวและหรืือศาลแขวง
ในการพิิจารณาของศาลจัังหวััดนั้้�น ก็็ต้อ้ งนำำ�วิธีิ พิี จิ ารณาของศาลเยาวชนและครอบครััวและหรืือวิิธีพิี จิ ารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
รููปแบบการร้้องทุุกข์์
การร้้องทุุกข์์ตามพระราชบััญญััติินี้้� มีี ๒ รููปแบบ ได้้แก่่
รููปแบบที่่� ๑ ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงเข้้าร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวน ตามมาตรา ๑๒๓
หรืือ มาตรา ๑๒๔ แห่่ง ป.วิิอาญา
รููปแบบที่่� ๒ พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวนแทนผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรง
ในครอบครััว ตามมาตรา ๖ วรรคสองแห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๐
กรณีีผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวหรืือผู้้ที่� พ่� บเห็็นหรืือทราบการกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรง
ในครอบครััว มีีหน้้าที่่�แจ้้งต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตาม มาตรา ๕ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่่�อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับแจ้้งตามมาตรา ๕ หรืือพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ได้้พบเห็็นการกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว นอกจากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�มีีอำำ�นาจ
ดำำ�เนิินการตามมาตรา ๖ แล้้ว ในกรณีีที่่�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวประสงค์์จะดำำ�เนิินคดีี
ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่�จั่ ดั ให้้ผู้�นั้้้ น� ร้้องทุุกข์ต์ าม ป.วิิอาญา แต่่ถ้า้ ผู้้�นั้้น� ไม่่อยู่่�ในวิิสัยั หรืือโอกาสที่่จ� ะร้้องทุุกข์ไ์ ด้้
ด้้วยตนเองให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ร้้องทุุกข์์แทนได้้
ข้้อสัังเกต
- การร้้องทุุกข์์โดยพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตาม มาตรา ๖ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�
ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ได้้บัญ
ั ญััติไิ ว้้เป็็นพิิเศษแตกต่่างจากการร้้องทุุกข์ใ์ นความผิิดตาม
กฎหมายอื่่น�  ถ้้าผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวไม่่อยู่่�ในวิิสัยั หรืือโอกาสที่่จ� ะร้้องทุุกข์ไ์ ด้้ด้ว้ ยตนเอง
ก็็ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�รั้ ับแจ้้งเป็็นผู้้�ร้้องทุุกข์์แทนได้้
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ขั้้�นตอนการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์
ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนกฎหมายและคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิซึ่�ง่ วางแนวทางปฏิิบััติิ
ตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสอบสวน
ตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๑
๑) กรณีีผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวร้้องทุุกข์ด้์ ว้ ยตนเอง ผู้้�ร้อ้ งทุุกข์ส์ ามารถร้้องทุุกข์์
เป็็นหนัังสืือหรืือร้้องทุุกข์์ด้้วยปากก็็ได้้ โดยให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
(1) พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์ต์ ามกฎหมายและระเบีียบ
(2) แจ้้งให้้ผู้�ร้้ ้องทุุกข์์ทราบถึึงกระบวนการและขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินคดีีตลอดจนสิิทธิิได้้รัับ
ความคุ้้�มครองของผู้้�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว การดููแลบุุตร หรืือบรรเทาทุุกข์์ตามกฎหมาย เช่่น
สิิทธิิที่�จ่ ะได้้รัับค่่าทดแทนจากรััฐ สิิทธิิในการได้้รัับความคุ้้�มครองความปลอดภััย เป็็นต้้น
(๓) แจ้้งให้้ศููนย์์ปฏิิบััติิการเพื่่�อป้้องกัันการกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวหรืือพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้การคุ้้�มครองสิิทธิหิ รืือช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวตามสมควร
แก่่กรณีี
(๔) แจ้้งให้้ศููนย์์ปฏิบัิ ติั กิ ารเพื่่อ� ป้้องกัันการกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวหรืือพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�การประมวลข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับสุุขภาพกาย อารมณ์์ จิติ ใจ ภาวะความเป็็นอยู่่� ความสััมพัันธ์์
ภายในครอบครััวและสาเหตุุที่ก่่� อ่ ให้้เกิิดความรุุนแรงในครอบครััว เพื่่อ� ประกอบดุุลพิินิจิ ของพนัักงานสอบสวน
พนัักงานอััยการหรืือศาลแล้้วแต่่กรณีี
(๕) ในกรณีีมีีการจััดการแทนผู้้�เสีียหายตาม ป.วิิอาญา ให้้นำำ�ความใน (๑) - (๔) มาใช้้บัังคัับ
โดยอนุุโลม 
๒) กรณีีพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ร้้องทุุกข์์แทน ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ด้้วยเหตุุที่่�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
ไม่่อาจร้้องทุุกข์์ได้้ด้้วยตนเอง เนื่่�องจากมีีสภาพร่่างกายหรืือจิิตใจไม่่อยู่่�ในวิิสััยหรืือโอกาสที่่�จะร้้องทุุกข์์ได้้
หรืือในกรณีีที่่�ไม่่มีีผู้้�จััดการแทนผู้้�เสีียหายหรืือมีีผู้้�จััดการแทนผู้้�เสีียหายแต่่มีีผลประโยชน์์ขััดกัันกัับผู้้�เยาว์์
หรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่�น ต้้องร้้องทุุกข์์เป็็นหนัังสืือและให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการดัังนี้้�
(๑) รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ตามกฎหมายและระเบีียบ  โดยให้้ปรากฏเหตุุที่่�ไม่่อาจร้้องทุุกข์์ได้้ด้้วย
ตนเอง
(๒) ให้้แนบหนัังสืือร้้องทุุกข์์รวมไว้้กัับสำ�ำ นวนการสอบสวน
(๓) การดำำ�เนิินการตาม (๑)-(๒) ให้้นำ�ำ ความในข้้อ ๑) (๑)-(๔) ข้้างต้้นมาบัังคัับใช้้โดยอนุุโลม
(๔) ประสานงานกัับพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ในกรณีีที่่�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
ประสงค์์จะยอมความหรืือถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์เพื่่�อทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงตามมาตรา ๑๒ แห่่ง พ.ร.บ.นี้้�
(๕) จััดให้้มีคำี ำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือกล่่าวโทษในความผิิดอื่่น� หากสอบสวนแล้้วพบว่่าเป็็นกรรมเดีียว
กัับความผิิดฐานกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว ให้้พนัักงานสอบสวนรวมไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวน
เดีียวกัับความผิิดฐานกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
(๖) กรณีีผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวมีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีีบริบููิ รณ์์ในวัันร้้องทุุกข์์
ให้้ปฏิิบัติั ิตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๔/๑
(๗) ให้้พนัักงานสอบสวนบัันทึึกการรัับแจ้้งเหตุุตามแบบบัันทึึกการรัับแจ้้งเหตุุ (แบบ  ๑)
ตามหนัังสืือ สยส.ตร.ที่่� ๐๐๐๗.๒๓/๓๑๔๙ ลง ๑๒ ต.ค. ๕๔
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ขั้้�นตอนการสอบสวน
ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนกฎหมายและคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ซึ่ง่� วางแนวทางปฏิิบัติั ิ
ตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสอบสวน
ตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๑
(๑) ต้้องสอบสวนด้้วยความรวดเร็็ว ต่่อเนื่่�องและเป็็นธรรม
(๒) แจ้้งพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ให้้ส่่งข้้อเท็็จจริิงทั้้�งปวงที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดมารวมเป็็น
พยานหลัักฐานไว้้ในสำำ�นวน
(๓) การรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิด ให้้ปฏิบัิ ัติิตาม ป.วิิอาญา
เฉพาะความผิิดฐานกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว ถ้้าผู้้�กระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงใน
ครอบครััวรัับสารภาพ พนัักงานสอบสวนไม่่ต้อ้ งรวบรวมพยานหลัักฐาน แต่่ให้้แนบรายงานข้้อเท็็จจริิงตาม (๒)
ไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนและสรุุปสำำ�นวนพร้้อมความเห็็นให้้พนัักงานอััยการดำำ�เนิินการ
(๔) ก่่อนสอบปากคำำ�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�
- แจ้้งเป็็นหนัังสืือให้้จิติ แพทย์์ นัักจิิตวิิทยา นัักสัังคมสงเคราะห์์ หรืือบุุคคลที่่�ผู้้�กระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััวร้้องขอ ทราบวัันเวลาและสถานที่่�ที่่�จะสอบปากคำำ�  เพื่่�อให้้บุุคคลที่่�ได้้รัับแจ้้ง
อยู่่�ร่่วมด้้วย เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาขณะสอบปากคำำ�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
- ในกรณีี มีี ค วามจำำ� เป็็ น เร่่ ง ด่่ ว น ซึ่่� ง มีี เ หตุุ อัั น ควรไม่่ อ าจรอจิิ ต แพทย์์  นัั กจิิ ตวิิ ท ยา
นัักสังั คมสงเคราะห์์ หรืือบุุคคลที่ผู้่� ้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวร้้องขอ แต่่มีเี หตุุจำำ�เป็็นต้้องสอบ
ปากคำำ�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวภายในเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด ก็็ให้้พนัักงานสอบสวน
สอบปากคำำ�ผู้้�เสีียหายไปได้้ แต่่ต้้องบัันทึึกเหตุุที่่�ไม่่อาจรอบุุคคลดัังกล่่าวไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวน
แล้้วรายงานให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อทราบ
- แจ้้งแก่่ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวให้้ทราบถึึงกระบวนการในการดำำ�เนิิน
คดีีอาญาฐานกระทำำ�ผิิดด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวและสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการเยีียวยาความเสีียหายหรืือ
การบรรเทาทุุกข์์เบื้้�องต้้น สิิทธิิในการมีีล่่ามกระบวนการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงและเงื่่�อนไข  รวมถึึงผลของ
การยอมความ ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือถอนฟ้้อง
(๕) หากผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวเป็็นบุุคคลต่่างด้้าวและประสงค์์จะร้้องขอผ่่อนผััน
อยู่่�ในราชอาณาจัักรชั่่�วคราวระหว่่างการดำำ�เนิินคดีี ให้้แจ้้งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขออนุุญาตตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายว่่าด้้วยคนเข้้าเมืืองหรืือกฎหมายอื่่�นกำำ�หนด
(๖) ในกรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนเห็็นสมควร หรืือได้้รับก
ั ารร้้องขอจากผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรง
ในครอบครััว ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการสอบสวนในสถานที่่�ที่่�เหมาะสม
(๗) การสอบปากคำำ�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวที่่�เป็็นผู้้�หญิิง และเป็็นการกระทำำ�
ความรุุนแรงเกี่่�ยวกัับเพศให้้จััดพนัักงานสอบสวนซึ่่�งเป็็นหญิิงเป็็นผู้้�สอบปากคำำ�  เว้้นแต่่ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััวยิินยอมให้้ใช้้พนัักงานสอบสวนชายเป็็นผู้้�สอบปากคำำ�หรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่�น
ให้้บัันทึึกความยิินยอมหรืือเหตุุจำ�ำ เป็็นนั้้�นไว้้ในสำำ�นวนด้้วย
(๘) การสอบปากคำำ�บุุคคลอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ในฐานะผู้้�ต้้องหา ผู้้�เสีียหายหรืือพยาน ให้้ปฏิิบััติิ
ตาม ป.วิิอาญา และหนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/๒๐๕๖ ลง ๒๐ พ.ค. ๕๔ แนวทางปฏิิบััติิตาม 
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
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(๙) การสอบปากคำำ�ผู้้�กระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวและบุุคคลอื่่�นที่่�ร่่วมกระทำำ�ความผิิด
ในฐานะผู้้�ต้้องหาให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา (กรณีีมิิใช่่เด็็กหรืือเยาวชน)
(๑๐) เมื่่�อทำำ�การสอบสวนเสร็็จสิ้้�น ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังอััยการจัังหวััด
คดีีศาลเยาวชนและครอบครััว พิิจารณาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ หรืือมาตรา ๑๔๒ ต่่อไป 
(๑๑) หากสอบสวนเสร็็จไม่่ทัันภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง สำำ�หรัับผู้้�ต้้องหาที่่�มิิใช่่เด็็กหรืือ
เยาวชนก็็ต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องฝากขัังต่่อศาลแล้้วแต่่กรณีีว่่าคดีีอยู่่�ในอำำ�นาจของศาลใด หากเป็็นเด็็ก
หรืือเยาวชนกรณีีถููกจัับ ต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อตรวจสอบการจัับภายใน ๒๔ ชั่่�วโมง และให้้ดำำ�เนิินการ
ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
ข้้อสัังเกต
- การสอบสวนต้้องจััดให้้มีจิี ติ แพทย์์ นักจิ
ั ตวิ
ิ ทิ ยา นัักสังั คมสงเคราะห์์ หรืือบุุคคลที่ผู้่� ้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ย
ความรุุนแรงในครอบครััวร้้องขอ ร่่วมอยู่่�ด้้วยในขณะสอบปากคำำ�เพื่่อ� ให้้คำำ�ปรึึกษา ตามมาตรา ๘ วรรคสาม 
แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ นั้้�น กฎหมายไม่่ได้้บังั คัับให้้บุคุ คล
ดัังกล่่าวอยู่่�ร่่วมด้้วยทุุกคน แต่่ใช้้คำำ�ว่่า “หรืือ” ดัังนั้้�นบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งอยู่่�ร่่วมด้้วยในขณะสอบปากคำำ�
ผู้้�เสีียหายก็็ถืือว่่าเป็็นการสอบสวนที่่�ชอบแล้้ว
- กรณีีที่่�มีีความผิิดอื่่�นซึ่่�งมีีอััตราโทษสููงกว่่าความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว
รวมอยู่่�ด้้วย และคดีีความผิิดบทหนัักอยู่่�ในอำำ�นาจศาลอื่่�นที่่�มิิใช่่ศาลเยาวชนและครอบครััว แม้้อำำ�นาจศาล
ชำำ�ระคดีีเป็็นไปตามความผิิดบทหนััก  พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องทำำ�การสอบสวนโดยมีีบุุคคลตาม มาตรา ๘
วรรคสามแห่่ง พ.ร.บ.นี้้�ร่่วมอยู่่�ด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ขั้้�นตอนการใช้้มาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์
ให้้ถือื ปฏิิบัติั ติ ามคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ซึ่่�งวางแนวทางปฏิิบััติิตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสอบสวนตาม  พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๕๑
- ระหว่่างการสอบสวนหากมีีกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนต้้องคุ้้�มครองสวััสดิิภาพผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััว ให้้พนัักงานสอบสวนเสนอรายงานและความเห็็นให้้ตำำ�รวจชั้้น� ผู้้ใ� หญ่่ตาม ป.วิิอาญา
(หััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจขึ้้น� ไป ได้้รับม
ั อบหมายตามคำำ�สั่่ง� กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
ที่่� ๐๘๘/๕๓ ลง ๒๙ มีี.ค. ๕๓) ออกคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการหรืือวิิธีกี ารเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ให้้แก่่บุุคคลผู้้�ถููก
กระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวเป็็นการชั่่ว� คราวตาม มาตรา ๑๐ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ย
ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ หรืือจะร้้องขอต่่อศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจให้้ออกคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการ
หรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ตามมาตรา ๑๑ แห่่ง พ.ร.บ.นี้้�ก็็ได้้
- เมื่่�อตำำ�รวจชั้้�นผู้้�ใหญ่่ ได้้ออกคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ให้้แก่่บุุคคล
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวเป็็นการชั่่�วคราวแล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้ผู้้�ที่่�ต้้องหาว่่า
กระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองดัังกล่่าว
- ให้้พนัักงานสอบสวนเสนอคำำ�สั่่�งกำำ�หนดมาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ต่่อศาลที่่�มีี
เขตอำำ�นาจเพื่่อ� พิิจารณาภายใน ๔๘ ชั่่�วโมงนัับแต่่วันั ออกคำำ�สั่่ง� กำำ�หนดมาตรการหรืือวิิธีกี ารเพื่่อ� บรรเทาทุุกข์์
ดัังกล่่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.นี้้�
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เงื่่�อนไขการยุุติิคดีี
ระหว่่างทำำ�การสอบสวน กระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือกเพื่่�อเบี่่�ยงเบนคดีีออกจากกระบวนการ
ยุุติิธรรมกระแสหลััก สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา ซึ่่�ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรง
ในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ วรรคสอง ได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ในชั้้�นพนัักงานสอบสวน ดัังนี้้�
- ในกรณีีที่่�มีีการยอมความ  หรืือถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ในความผิิดตามมาตรา ๔ แห่่ง พ.ร.บ.นี้้�
ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานตาม  พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรง
ในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ซึ่่�งวางแนวทางปฏิิบััติิตามระเบีียบกระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อน
การยอมความ ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ในชั้้�นสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๑ จััดให้้มีีการทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อน
การยอมความหรืือถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ และกำำ�หนดให้้นำำ�วิิธีีการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่่�ง แห่่ง พ.ร.บ.นี้้�
เป็็นเงื่่�อนไขในการปฏิิบััติิตามบัันทึึกข้้อตกลงดัังกล่่าวโดยอนุุโลม โดยอาจรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�เสีียหาย
หรืือบุุคคลในครอบครััวประกอบด้้วยก็็ได้้
- หากได้้ปฏิบัิ ติั ติ ามบัันทึึกข้้อตกลงและเงื่อ่� นไขดัังกล่่าวครบถ้้วนแล้้ว จึึงให้้มีกี ารถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
ในความผิิดตามมาตรา ๔ ได้้
- หากผู้้�ต้้องหาฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขดัังกล่่าวให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจยกคดีีขึ้้�น
ดำำ�เนิินการต่่อไป
- หลัักเกณฑ์์และวิิธีีดำำ�เนิินการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่่�งและวรรคสอง ให้้เป็็นไปตามที่่�อธิิบดีี
ผู้้�พิิพากษาศาลเยาวชนและครอบครััวกลางประกาศกำำ�หนดในราชกิิจจานุุเบกษาหรืือรััฐมนตรีีประกาศ
กำำ�หนดแล้้วแต่่กรณีี
วิิธีีการตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่่�งที่่นำ� ำ�มาใช้้ในยุุติิธรรมทางเลืือก
- วิิธีีการที่่�เป็็นเงื่่�อนไขในการปฏิิบััติิตามบัันทึึกข้้อตกลง โดยดำำ�เนิินการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือ
หลายอย่่างประกอบกััน ได้้แก่่
(1) วิิธีีการฟื้้�นฟูู บำำ�บััดรัักษา
(2) คุุมความประพฤติิผู้้�กระทำำ�ความผิิด
(3) ให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดชดใช้้เงิินช่่วยเหลืือบรรเทาทุุกข์์
(4) ทำำ�งานบริิการสาธารณะ
(5) ละเว้้นการกระทำำ�อัันเป็็นเหตุุให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรงในครอบครััว
(6) ทำำ�ทััณฑ์์บนไว้้
- อธิิบดีีผู้้�พิิพากษาศาลเยาวชนและครอบครััวกลาง ออกระเบีียบอธิิบดีีผู้้�พิิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครััวกลาง ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและระยะเวลาการดำำ�เนิินการแก่่ผู้้�กระทำำ�ความรุุนแรง
ในครอบครััวแทนการลงโทษและเงื่อ่� นไขการยอมความ การถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือการถอนฟ้้อง พ.ศ.๒๕๕๐
ออกตามความในมาตรา ๑๒ วรรคท้้าย แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๘ ก.ย. ๕๐ ได้้กำำ�หนดรายละเอีียดเป็็นแนวทางปฏิิบััติิในการนำำ�ยุุติิธรรม
ทางเลืือกมาใช้้กัับผู้้�กระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงในครอบครััวแล้้ว
ขั้้�นตอนการสอบสวนกรณีีเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือก
ระหว่่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐาน เพื่่�อส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นให้้
พนัักงานอััยการพิิจารณาตามยุุติิธรรมกระแสหลัักนั้้�น หากผู้้�เสีียหายหรืือผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรง
ในครอบครััว ต้้องการถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์ พนัักงานสอบสวนจะต้้องจััดให้้มีกี ารทำำ�บันั ทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อน
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การถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ เพื่่�อให้้ผู้�ต้้ ้องหาปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข ซึ่่�งการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขบางอย่่างอาจต้้องใช้้เวลา
จนทำำ�ให้้คดีีหมดระยะเวลาการผััดฟ้้องฝากขัังตามกฎหมาย บางอย่่างก็็สามารถปฏิิบััติิได้้ครบถ้้วนภายใน
ระยะเวลาผััดฟ้้องฝากขัังผู้้�ต้้องหา และบางกรณีีผู้้�ต้้องหาไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขได้้อย่่างครบถ้้วน
ผลของการปฏิิบััติิได้้ครบถ้้วนตามเงื่่�อนไข
- หากผู้้�ต้อ้ งหาปฏิิบัติั ไิ ด้้ครบถ้้วนตามเงื่อ่� นไขก่่อนสิ้้น� ระยะเวลาควบคุุมตามกฎหมาย ให้้พนัักงาน
สอบสวนจััดการถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ใ์ ห้้เป็็นไปตามเงื่อ่� นไขกฎหมาย แล้้วส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็น
ควรสั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาไปยัังพนัักงานอััยการ โดยไม่่ต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปด้้วย
ผลของการปฏิิบััติิไม่่ครบถ้้วนตามเงื่่�อนไขหรืือมีีการฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไข
- ก่่อนสิ้้น� ระยะเวลาการควบคุุมผู้้�ต้อ้ งหาตามกฎหมาย พนัักงานสอบสวนต้้องส่่งสำำ�นวนการสอบสวน
พร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการพิิจารณากรณีีมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้องให้้ส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปด้้วย
เว้้นแต่่ผู้้�ต้้องหาจะถููกควบคุุมตััวอยู่่�ในอำำ�นาจของศาล หรืือหากมีีการปล่่อยตััวชั่่�วคราวแต่่ผู้้�ต้้องหาหลบหนีี
ก็็สามารถส่่งสำำ�นวนการสอบสวนได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม 
กรณีีการปฏิิบััติติ ามเงื่่�อนไข ต้้องใช้้เวลาเลยระยะเวลาการควบคุุมผู้้�ต้้องหาตามกฎหมาย
- เป็็นกรณีีที่่�ผู้้�เสีียหายมีีความประสงค์์ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ แต่่ผู้้�ต้้องหายัังต้้องใช้้เวลาในการปฏิิบััติิ
ตามเงื่อ่� นไขตามบัันทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อนการถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์ จึึงไม่่อาจทราบได้้ว่า่ ผู้้�ต้อ้ งหาจะสามารถ
ปฏิิบัติั ไิ ด้้ครบถ้้วนตามเงื่อ่� นไขหรืือไม่่ ซึ่่ง� ตามกฎหมายต้้องทำำ�ครบถ้้วนตามเงื่อ่� นไขเสีียก่่อนจึึงจะจััดการถอน
คำำ�ร้อ้ งทุุกข์ใ์ ห้้ ดังั นั้้�นพนัักงานสอบสวนจึึงต้้องส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการ
พิิจารณา โดยแนบบัันทึึกข้้อตกลงที่่�ให้้ผู้้�ต้้องหาปฏิิบััติิติิดสำำ�นวนไปด้้วย แต่่พนัักงานสอบสวนไม่่สามารถ
จััดให้้ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ได้้เนื่่�องจากเป็็นไปตามเงื่่�อนไขของกฎหมายตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
- หากพนัักงานสอบสวนรอให้้ผู้้�ต้อ้ งหาปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขจนครบถ้้วนจนสิ้้น� ระยะเวลาการควบคุุม
ตามกฎหมาย หากผู้้�ต้อ้ งหาสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้ครบถ้้วนตามเงื่อ่� นไขได้้ ก็ส็ ามารถจััดทำำ�บันั ทึึกถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนมีีความเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาไปยัังพนัักงานอััยการได้้ แต่่หากผู้้�ต้้องหา
ไม่่สามารถปฏิิบััติิครบถ้้วนหรืือฝ่่าฝืืนเงื่่�อนไข  คดีีก็็จะขาดผััดฟ้้องฝากขััง การจะฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาล
ต้้องขออนุุญาตฟ้้องต่่ออััยการสููงสุุด ยกเว้้นคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดหรืือศาลทหาร
ซึ่่�งถืือเอาความผิิดฐานบทหนัักสุุดเป็็นเกณฑ์์  
ข้้อสัังเกต
- ตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
การทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อนการยอมความ ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ในชั้้�นสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวดที่่� ๑           
การไกล่่เกลี่่�ยให้้ยอมความ วางแนวทางปฏิิบััติิไว้้
(๑) ข้้อ ๖ วรรคแรก เมื่่อ� ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััวได้้ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือมีีการร้้องทุุกข์์
แทนแล้้ว หากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบเห็็นสมควรจะดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยให้้คู่่�กรณีีได้้ยอมความกััน
ก็็ได้้โดยให้้นำ�ำ ความในข้้อ ๔ วรรคสอง และข้้อ ๕ มาใช้้บัังคัับ
(๒) ข้้อ ๖ วรรคสอง ในกรณีีผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครอบครััว ยัังไม่่ได้้ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือ
ไม่่ประสงค์์จะร้้องทุุกข์ใ์ ห้้ดำำ�เนิินคดีีกับผู้
ั ้�กระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว หากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ผู้� ้�รับั ผิิดชอบ
เห็็นสมควรและคู่่�กรณีียิินยอมจะดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยให้้คู่่�กรณีีได้้ยอมความกัันตามวรรคหนึ่่�งก็็ได้้
- จึึงทำำ�ให้้เห็็นแนวทางการปฏิิบัติั ว่ิ า่  กรณีีที่ผู้่� เ้� สีียหาย (ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว)
ได้้มีกี ารร้้องทุุกข์ไ์ ว้้กับั พนัักงานสอบสวนภายในอายุุความแล้้ว หรืือกรณีีพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ไ� ด้้ร้อ้ งทุุกข์แ์ ทน
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ขั้้�นตอนก่่อนที่่�จะแจ้้งข้้อกล่่าวหาอาจมีีกรณีีการไกล่่เกลี่่�ยยอมความหรืือถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์เกิิดขึ้้�นก็็ได้้
หากมีีการจััดทำำ�บันั ทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อนการยอมความหรืือถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์แ์ ละผู้้�ต้อ้ งหาสามารถปฏิิบัติั ิ
ได้้ครบถ้้วนตามเงื่่�อนไข  พนัักงานสอบสวนก็็สามารถจััดบัันทึึกการยอมความ บัันทึึกการถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์
และมีีความเห็็นทางคดีีควรสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งผู้้�ต้อ้ งหาไปยัังพนัักงานอััยการได้้ โดยไม่่ต้อ้ งจัับกุมุ หรืือแจ้้งข้้อกล่่าวหา
ดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหาได้้
- กรณีีที่่�ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวหรืือผู้้�ที่่�พบเห็็นหรืือทราบการกระทำำ�ด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััว ซึ่่ง� ได้้แจ้้งต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� ามมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๖ แห่่ง พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้ว้ ยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๐ ก็็สามารถใช้้ช่อ่ งทางตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารทำำ�บันั ทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อนการยอมความ 
ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ในชั้้�นสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวดที่่� ๑ การไกล่่เกลี่่�ยให้้ยอมความ ข้้อ ๖ วรรคสอง
ในขั้้�นตอนก่่อนร้้องทุุกข์์ก็็ได้้ด้้วย
- ตามระเบีียบกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี าร
ทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงเบื้้�องต้้นก่่อนการยอมความ ถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ในชั้้�นสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้้วางแนวทาง
ปฏิิบััติิในการไกล่่เกลี่่�ยให้้ยอมความตามหมวด ๑ ข้้อ ๔ วางแนวทางปฏิิบััติิว่่าในระหว่่างการสอบสวน หาก
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบเห็็นว่่าข้้อหากระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวหรืือการกระทำำ�ความรุุนแรง
ในครอบครััวเป็็นกรรมเดีียวกัับความผิิดฐานทำำ�ร้า้ ยร่่างกายตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ และพฤติิการณ์์แห่่งคดีี
ไม่่ร้้ายแรงพอ มีีทางปรองดองกัันได้้ หรืือคู่่�กรณีีร้้องขอ พนัักงานสอบสวนอาจจััดให้้มีีการไกล่่เกลี่่�ยให้้
ผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััวกัับผู้้�ต้้องหาว่่ากระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวได้้ยอมความกััน
จะเห็็นได้้ว่่าความผิิดฐานอื่่�นที่่�มีีอััตราโทษสููงกว่่าไม่่ได้้วางแนวทางให้้นำำ�มาไกล่่เกลี่่�ยแต่่อย่่างใด
- หากกรณีีมีคี วามผิิดฐานอื่่น� ด้้วยที่่อั� ตั ราโทษสููงกว่่าความผิิดฐานกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว
และสููงกว่่าความผิิดฐานทำำ�ร้้ายร่่างกายตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ คดีีดัังกล่่าวก็็ไม่่สามารถไกล่่เกลี่่�ยกัันได้้
ตาม พ.ร.บ.นี้้�และหากเป็็นคดีีอาญาแผ่่นดิินที่่�ยอมความไม่่ได้้ก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
- หากเป็็นความผิิดต่่อส่่วนตััวที่่�ยอมความกัันได้้ ที่่�มิิใช่่ความรุุนแรงในครอบครััว เห็็นว่่าสามารถ
ยอมความหรืือถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์กั์ นั ได้้ทำำ�ให้้สิทธิ
ิ กิ ารนำำ�คดีีอาญาไปฟ้้องย่่อมระงัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒)

๓. กระบวนการสอบสวนตาม พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท พ.ศ.๒๕๖๒

ปััจจุุบัันข้้อพิิพาททางแพ่่งและทางอาญาเกิิดขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก  เพื่่�อเป็็นการลดปริิมาณคดีี
ขึ้้�นสู่่�ศาล ในคดีีอาญาบางฐานความผิิด ซึ่่�งมีีอััตราโทษไม่่สููง เป็็นคดีีที่่�เกี่่�ยวพัันกัับผู้้�เสีียหาย และกระทบ
ต่่อสัังคมโดยรวมน้้อย อีีกทั้้�งเป็็นการลดปััญหาความขััดแย้้งและสร้้างความสมานฉัันท์์ขึ้้�นในสัังคม จึึงได้้นำำ�
กระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางแพ่่งซึ่ง่� มีีทุนุ ทรััพย์์ไม่่มากนัักและทางอาญาบางประเภทมากำำ�หนดเป็็น
กฎหมายกลางเพื่่�อสร้้างยุุติิธรรมทางเลืือก  ในการเบี่่�ยงเบนคดีีออกจากกระบวนการยุุติิธรรมกระแสหลััก
ไม่่ต้้องนำำ�คดีีขึ้้�นสู่่�ศาลพิิจารณาพิิพากษาชี้้�ถููกผิิด ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวนโดยตรงคืือการไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาททางอาญา
หลัักเกณฑ์์กฎหมาย
ความผิิดที่่�นำำ�มาใช้้กับก
ั ระบวนการยุุติิธรรมทางเลืือก  เพื่่�อยุุติิคดีีอาญาบางประเภทไม่่ต้้องนำำ�คดีี
ขึ้้�นสู่่�ศาล เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ตาม  พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท  พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๓ การไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาททางอาญา ตั้้�งแต่่มาตรา ๓๕ ถึึงมาตรา ๓๘ หมวดที่่� ๔ การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในชั้้น� สอบสวน
ตั้้�งแต่่มาตรา ๓๙ ถึึงมาตรา ๖๗ และหมวดที่่� ๕ การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทภาคประชาชน ตั้้�งแต่่มาตรา ๖๘
ถึึงมาตรา ๗๐
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ความในหมวด ๓ ในระหว่่างการสอบสวนคดีีอาญาบางประเภทตามมาตรา ๓๕ หากมีีหน่่วยงาน
ซึ่ง่� ดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทหรืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิแิ ละเสรีีภาพซึ่่ง� มีีหน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจกำำ�กับดูู
ั แลการไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาทของศููนย์์ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทภาคประชาชนแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนทราบ  พนัักงานสอบสวน
อาจรอการสอบสวนไว้้ก่่อนจนกว่่าจะรู้้�ผลการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทก็็ได้้
ความผิิดทางอาญาที่่�ทำำ�การไกล่่เกลี่่�ยตามมาตรา ๓๕ (หมวด ๓) ได้้แก่่
(๑) ความผิิดอัันยอมความได้้
(๒) ความผิิดลหุุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔
มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่่ง ป.อาญา และความผิิดลหุุโทษอื่่น� ที่ไ่� ม่่กระทบต่่อส่่วนรวมตามที่กำ่� ำ�หนด
ในพระราชกฤษฎีีกา  
ความผิิดทางอาญาที่่�ทำำ�การไกล่่เกลี่่�ยในชั้้�นการสอบสวน ตามมาตรา ๔๑ (หมวด ๔) ได้้แก่่
(1) คดีีความผิิดอัันยอมความได้้
(2) ความผิิดลหุุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔
มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่่ง ป.อาญา และความผิิดลหุุโทษอื่่น� ที่ไ่� ม่่กระทบต่่อส่่วนรวมตามที่กำ่� ำ�หนด
ในพระราชกฤษฎีีกา
(3) ความผิิดที่่�มีีอัตั ราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงไม่่เกิิน ๓ ปีี ตามบััญชีีท้้าย พ.ร.บ.นี้้�
ความผิิดตาม ป.อาญา ดัังนี้้�
- ความผิิดฐานเข้้าร่่วมในการชุุลมุุนต่่อสู้้�และมีีผู้้�ถึึงแก่่ความตายจากการชุุลมุุนต่่อสู้้�นั้้�น
ตามมาตรา ๒๙๔ วรรคหนึ่่�ง
- ความผิิดฐานทำำ�ร้้ายร่่างกาย ตามมาตรา ๒๙๕
- ความผิิดฐานทำำ�ร้้ายร่่างกายโดยมีีเหตุุฉกรรจ์์ ตามมาตรา ๒๙๖
- ความผิิดฐานเข้้าร่่วมในการชุุลมุุนต่่อสู้้�และมีีผู้้�ได้้รัับอัันตรายสาหััสจากการชุุลมุุนต่่อสู้้�นั้้�น
ตามมาตรา ๒๙๙ วรรคหนึ่่�ง
- ความผิิดฐานประมาทเป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับอัันตรายสาหััส ตามมาตรา ๓๐๐
- ความผิิดฐานลัักทรััพย์์ ตามมาตรา ๓๓๔  
แต่่จะต้้องพิิจารณาเงื่อ่� นไขประกอบ คืือ ผู้้�ต้อ้ งหาไม่่เคยได้้รับก
ั ารไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาตาม 
พ.ร.บ.นี้้�มาก่่อน เว้้นแต่่ความผิิดที่ป่� ระมาท และลหุุโทษ ซึ่ง่� เกิิน ๓ ปีี นับั แต่่มีคำี ำ�สั่่ง� ยุุติคิ ดีี และไม่่อยู่่�ระหว่่าง
ต้้องคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้จำำ�คุุก หรืือพ้้นโทษมาแล้้วเกิิน ๕ ปีี เว้้นแต่่กระทำำ�โดยประมาท คดีีลหุุโทษ หรืือ
คดีีความผิิดที่่�ทำำ�ตอนเป็็นเด็็กหรืือเยาวชน
ข้้อสัังเกต

- การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตาม มาตรา ๔๑(๓) ให้้ดููเงื่่�อนไขข้้อต้้องห้้ามตามมาตรา ๔๒ ด้้วย

ความผิิดทางอาญาที่่�ทำำ�การไกล่่เกลี่่�ยโดยภาคประชาชน ตามมาตรา ๖๙(๓) (หมวด ๕) ได้้แก่่
(๑) ความผิิดอัันยอมความได้้
(๒) ความผิิดลหุุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔
มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แห่่ง ป.อาญา และความผิิดลหุุโทษอื่่น� ที่ไ่� ม่่กระทบต่่อส่่วนรวมตามที่กำ่� ำ�หนด
ในพระราชกฤษฎีีกา
ผู้้�ที่่�ทำำ�การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในระหว่่างการสอบสวน ให้้แจ้้งการดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ย      
ข้้อพิิพาททางอาญา ผลการไกล่่เกลี่่�ย บัันทึึกข้้อตกลง ให้้พนัักงานสอบสวนทราบตามมาตรา ๓๖ (หมวด ๓)
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ได้้แก่่ หน่่วยงานของรััฐซึ่่�งดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทหรืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพซึ่่�งมีีหน้้าที่�แ่ ละ
อำำ�นาจกำำ�กัับดููแลการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทของศููนย์์ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทภาคประชาชน
ส่่วนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในชั้้�นการสอบสวนในหมวด ๔ ให้้เป็็นไปตามขั้้�นตอนตาม 
มาตรา ๔๔ ประกอบระเบีียบสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี าร และเงื่อ่� นไขการยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอ
ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา การพิิจารณาและระยะเวลาการสั่่�งคำำ�ร้้องและกระบวนการไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาททางอาญา พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเมื่่�อคู่่�กรณีีสมััครใจและประสงค์์จะเข้้าร่่วมการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท 
พนัักงานสอบสวนจะเสนอความเห็็นเสนอให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งซึ่่�งตามระเบีียบ 
“พนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง”หมายความว่่า หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน และคำำ�ว่่า
“หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน” หมายความว่่า สถานีีตำำ�รวจ กลุ่่�มงานสอบสวน หรืือกองกำำ�กัับการที่่�มีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ในการสืืบสวนสอบสวนในสัังกััดกองบััญชาการตำำ�รวจนครบาล ตำำ�รวจภููธรภาค ๑ – ๙
กองบััญชาการตำำ�รวจสอบสวนกลาง  โดยให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจออกคำำ�สั่่ง� พิิจารณามีีคำำ�สั่่ง� ให้้ไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาททางอาญา และให้้พนัักงานสอบสวนจััดให้้มีีการเลืือกและแต่่งตั้้�งผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยตามมาตรา ๔๙
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนไกล่่เกลี่่�ยและรายงานผลให้้พนัักงานสอบสวนทราบตามมาตรา ๕๗
คำำ�จำำ�กัดั ความตามมาตรา ๓ คำำ�ว่า่ “หน่่วยงานซึ่่ง� ดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาท” ตามมาตรา ๓๖
หมวด ๓ ตามคำำ�จำำ�กััดความ มาตรา ๓ หมายความว่่า หน่่วยงานของรััฐซึ่่�งดำำ�เนิินการระงัับข้้อพิิพาท
โดยวิิธีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทและคำำ�ว่่า “หน่่วยงานของรััฐ” หมายความว่่า ราชการส่่วนกลาง ราชการ
ส่่วนภููมิิภาค สำำ�นัักงานศาลยุุติธิ รรม สำำ�นักั งานอััยการสููงสุุด หรืือหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐตามที่่�รัฐั มนตรีีว่า่ การ
กระทรวงยุุติิธรรมกำำ�หนดในกฎกระทรวง โดยหน่่วยงานของรััฐที่�ป่ ระสงค์์จะดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ตาม พ.ร.บ.นี้้� ต้้องแจ้้งให้้กระทรวงยุุติิธรรมทราบก่่อนดำำ�เนิินการ
อายุุความ
การนัับอายุุความ  เป็็นไปตามมาตรา ๖ แห่่ง พ.ร.บ.นี้้� ในกรณีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทสิ้้�นสุุดลง
โดยไม่่เป็็นผล หากปรากฏว่่าอายุุความครบกำำ�หนดไปแล้้วในระหว่่างการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทหรืือจะ
ครบกำำ�หนดภายใน ๖๐ วัันนัับแต่่วันั ที่ก่� ารไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทสิ้้�นสุุดลง ให้้อายุุความขยายออกไปอีีก ๖๐ วััน
นัับแต่่วัันที่่�การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทสิ้้�นสุุดลง
ในกรณีีที่ศ่� าลมีีคำำ�สั่่ง� ไม่่บังั คัับตามข้้อตกลงระงัับข้อ้ พิิพาทตามมาตรา ๓๓ ให้้นำำ�ความในมาตรา ๖
วรรคหนึ่่�งมาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม โดยให้้นัับระยะเวลา ๖๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�คำำ�สั่่�งของศาลถึึงที่่�สุุด
จะเห็็นได้้ว่่า กฎหมายฉบัับนี้้�ได้้ขยายอายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕ ออกไปอีีก  ๖๐ วััน
การนัับระยะเวลานัับแต่่วัันที่่�การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทสิ้้�นสุุดลงนั้้�น พิิจารณาได้้ดัังนี้้�
(1) ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม  หมวด ๓ กรณีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาไม่่เป็็นผลให้้
พนัักงานสอบสวน พนัักงานอััยการหรืือศาล สอบสวน สั่่�งคดีี หรืือพิิจารณาพิิพากษาคดีีต่่อไป 
(2) ตามมาตรา ๓๗ หมวด ๓ สิิทธิิฟ้้องคดีีแพ่่งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับคดีีอาญาตาม ป.วิิอาญา ให้้สิิทธิิ
นำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับเมื่่�อคู่่�กรณีีได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงระงัับข้้อพิิพาทในส่่วนแพ่่งแล้้ว ในกรณีีที่่�คู่่�กรณีี
ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงระงัับข้้อพิิพาทในส่่วนแพ่่ง ให้้คู่่�กรณีีอีีกฝ่่ายหนึ่่�งดำำ�เนิินการเพื่่�อขอ
ให้้มีีการบัังคัับตามข้้อตกลงระงัับข้้อพิิพาทตามมาตรา ๓๒ ได้้ กรณีีตามข้้อตกลงให้้คู่่�กรณีีฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
ได้้รัับประโยชน์์แห่่งเงื่่�อนเวลาในการปฏิิบััติิตามข้้อตกลง ให้้นำำ�ความในมาตรา ๖ มาใช้้บัังคัับในกรณีี
ที่่�คู่่�กรณีีฝ่่ายนั้้�นไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลง
(๓) ตามมาตรา ๔๐ หมวด ๔ การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในชั้้น� การสอบสวน เมื่่อ� พนัักงาน
สอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจออกคำำ�สั่่ง� มีีคำำ�สั่่ง� ให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาตามมาตรา ๔๔ แล้้ว ให้้หยุุดนัับอายุุความ
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ในการดำำ�เนิินคดีีอาญา และเมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งมีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
ตามมาตรา ๖๑ ให้้นัับอายุุความในการดำำ�เนิินคดีีต่่อจากเวลานั้้�น
(๔) ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง หมวด ๔ ผลการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในชั้้�นการสอบสวน
กรณีีปฏิิบััติิตามบัันทึึกข้้อตกลงไม่่ครบถ้้วน หากผู้้�เสีียหายไม่่พอใจ เมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจ
ออกคำำ�สั่่�งพิิจารณามีีคำำ�สั่่�งดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
(๕) ตามมาตรา ๖๕ หมวด ๔ ผลการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในชั้้�นการสอบสวน เมื่่�อความ
ปรากฏแก่่พนัักงานสอบสวนว่่าคู่่�กรณีีที่่�เป็็นผู้้�ต้้องหาจงใจไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงโดยไม่่มีีเหตุุอัันควร
ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำ�ำ นาจออกคำำ�สั่่�งมีีคำำ�สั่่�งดำำ�เนิินคดีีต่่อไป   
เนื่่อ� งจาก พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทฯ มิิได้้บัญ
ั ญััติเิ รื่่อ� งการนัับอายุุความไว้้โดยตรง จะต้้องนำำ�
การนัับอายุุความตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓ มาบัังคัับใช้้ ดัังนั้้�น การกำำ�หนดระยะเวลาเป็็นวััน สััปดาห์์
เดืือน หรืือปีี มิิให้้นัับวัันแรกแห่่งระยะเวลานั้้�นรวมเข้้าด้้วยกััน
เขตอำำ�นาจศาล
ตามมาตรา ๘ บััญญััติิว่่า มิิให้้ใช้้บัังคัับแก่่คดีีอาญาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครััว ตามกฎหมายว่่าด้้วยศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
แสดงให้้เห็็นว่่าหากเด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ผิิดทางอาญา ก็็ไม่่สามารถนำำ�  พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
พ.ศ.๒๕๖๒ มาใช้้บัังคัับได้้
ดัังนั้้�น คดีีอาญาที่่เ� ข้้าหลัักเกณฑ์์ตาม พ.ร.บ.นี้้� จึึงอาจเป็็นคดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวงหรืือศาลอาญา
หรืือศาลจัังหวััดหรืือศาลทหารแล้้วแต่่กรณีี แต่่ถ้้าเป็็นคดีีอาญาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััว
ได้้แก่่ คดีีที่่�ในขณะกระทำำ�ความผิิดผู้้�กระทำำ�ผิิดเป็็นเด็็กหรืือเยาวชน อายุุยัังไม่่ถึึงสิิบแปดปีีบริิบููรณ์์ คดีีที่่�
กฎหมายบััญญััติิให้้อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััวพิิจารณาพิิพากษา เช่่น คดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับ
การกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว เป็็นต้้น ไม่่อยู่่�ในเงื่อ่� นไขที่่ส� ามารถไกล่่เกลี่่�ยได้้ ถึึงแม้้ว่า่ จะเป็็นความผิิด
ข้้อหาฐานความผิิดที่่�ต้้องตามมาตรา ๔๑ พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทฯ ก็็ตาม 
ขั้้�นตอนการสอบสวน
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษไว้้แล้้ว พนัักงานสอบสวนก็็เริ่่�มทำำ�การสอบสวน
โดยมิิชักช้
ั า้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ ตามกระบวนการยุุติธิ รรมกระแสหลัักไปตามปกติิเหมืือนคดีีอาญา
ทั่่�วไป  แต่่สำำ�หรัับความผิิดที่่�เข้้าเงื่่�อนไขที่่�จะทำำ�การไกล่่เกลี่่�ยได้้ตาม  พ.ร.บ.นี้้� อัันเป็็นยุุติิธรรมทางเลืือก 
เพื่่อ� เบี่่�ยงเบนคดีีไม่่ต้อ้ งนำำ�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ผิิดฟ้้องต่่อศาลให้้พิจิ ารณาพิิพากษาชี้้ถููก
� ผิิดนั้้�น ให้้พนัักงานสอบสวน
ปฏิิบัติั ติ ามแนวทางระเบีียบสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี าร และเงื่อ่� นไขการยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอ
ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา การพิิจารณาและระยะเวลาการสั่่ง� คำำ�ร้อ้ งและกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ทางอาญา พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบหนัังสืือ ตร.ด่่วนมาก ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/๓๐๖๑ ลง ๑๖ ก.ย. ๖๒ เรื่่�อง ซัักซ้้อม
ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ าม พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่่อ� ดำำ�เนิินการตาม หมวด ๔
การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาในชั้้�นสอบสวน ขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญ ๆ ได้้แก่่
(๑) เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือกล่่าวโทษคดีีอาญาที่ส่� ามารถไกล่่เกลี่่�ยได้้ตามหมวด ๔
แห่่ง พ.ร.บ.นี้้� ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้คู่่�กรณีีทราบในโอกาสแรกว่่า มีีสิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้องขอไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาททางอาญา หมายความว่่าเมื่่อ� พนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าคดีีอยู่่�ในเงื่อ่� นไขที่่�สามารถไกล่่เกลี่่�ยได้้ตาม
กฎหมาย พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�แจ้้งคู่่�กรณีีทัันทีี โดยไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องรอเรีียกคู่่�กรณีีอีีกฝ่่ายหนึ่่�งหรืือ
คู่่�กรณีีที่่�เหลืือมาแจ้้งพร้้อมกัันแต่่อย่่างใด
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(๒) เมื่่อ� คู่่�กรณีีทั้้ง� สองฝ่่ายสมััครใจและประสงค์์จะเข้้าร่่วมการไกล่่เกลี่่�ยคดีีอาญา และคดีีนั้้น� มิิได้้อยู่่�
ในระหว่่างการพิิจารณาคดีีของศาล (หมายความว่่า คู่่�กรณีีฝ่า่ ยซึ่ง่� เป็็นผู้้เ� สีียหายมิิได้้ยื่น่� ฟ้้องคู่่�กรณีีอีกี ฝ่่ายหนึ่่�ง
เป็็นจำำ�เลย และศาลได้้ประทัับรับั ฟ้้องไว้้แล้้ว) ให้้คู่่�กรณีียื่น่� คำำ�ร้อ้ งขอไกล่่เกลี่่�ยคดีีอาญาต่่อพนัักงานสอบสวน
พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบว่่าคำำ�ร้้องที่่�คู่่�กรณีียื่่�นมานั้้�นชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่ ถููกต้้องครบถ้้วน
หรืือไม่่ ถ้้าพนัักงานสอบสวนพิิจารณาแล้้ว หากเห็็นว่่าถููกต้้องและครบถ้้วน ให้้ออก  “ใบรัับคำำ�ร้้อง”
ให้้แก่่ผู้้�ยื่น่� คำำ�ร้อ้ ง แต่่ถ้า้ เห็็นว่่าไม่่ถููกต้อ้ งหรืือไม่่ครบถ้้วน ให้้แจ้้งผู้้�ยื่น่� ทำำ�คำำ�ร้อ้ งใหม่่หรืือแก้้ไขให้้ถููกต้อ้ งครบถ้้วน
ภายใน ๑๕ วััน นัับแต่่วัันที่่�พนัักงานสอบสวนแจ้้ง หากผู้้�ยื่่�นไม่่ดำำ�เนิินการภายในกำำ�หนดเวลา ให้้ถืือว่่าผู้้�ยื่่�น
ไม่่ประสงค์์จะยื่่น� คำำ�ร้อ้ งอีีกต่่อไป จากนั้้�นพนัักงานสอบสวนเสนอพนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจ พิิจารณาออก
คำำ�สั่่�ง “ให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา” ภายใน ๓ วััน นัับแต่่วัันที่่�รัับคำำ�ร้้อง  และผู้้�มีีอำ�ำ นาจจะต้้องสั่่�งการ
ภายใน ๓ วััน นัับแต่่วัันที่่�รัับเรื่่�องจากพนัักงานสอบสวน
(๓) ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจพิิจารณาว่่าเป็็นคดีีอาญาที่่อ� ยู่่�ในเงื่อ่� นไขสามารถทำำ�การไกล่่เกลี่่�ย
ได้้หรืือไม่่ แล้้วจึึงพิิจารณาออกคำำ�สั่่ง�  ถ้้าหากเห็็นว่่าพฤติิการณ์์ของการกระทำำ�ความผิิดไม่่ร้า้ ยแรงและไม่่ส่ง่
ผลกระทบรุุนแรงต่่อสัังคมโดยรวมให้้พิจิ ารณามีีคำำ�สั่่ง� ให้้ไกล่่เกลี่่�ยคดีีอาญา ถ้้าพนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจ
สั่่�งการให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนต่่อไป แต่่ถ้้าพนัักงานสอบสวนผู้้�มีี
อำำ�นาจสั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีีต่่อไป โดยแจ้้งให้้คู่่�กรณีีที่�เ่ กี่่�ยวข้้องทราบด้้วย
ผลทางกฎหมายของคำำ�สั่่ง� “ให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา” คืือ หยุุดนัับอายุุความในการดำำ�เนิิน
คดีีอาญา (จนกว่่าพนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจออกคำำ�สั่่ง� ให้้ดำำ�เนิินคดีีต่อ่ ไปตามมาตรา ๖๑, ไม่่นำำ�บทบัญ
ั ญััติิ
เรื่่อ� งการฟ้้องและการผััดฟ้้อง รวมทั้้�งการควบคุุมและการขัังมาใช้้บังั คัับ (จนกว่่าพนัักงานสอบสวนผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ออกคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป จึึงค่่อยนัับเวลาฟ้้อง เวลาควบคุุม ตั้้�งแต่่เวลานั้้�น) และกรณีีปล่่อยชั่่�วคราว
ไม่่นำำ�ระยะเวลา ๓ เดืือน แต่่ไม่่เกิิน ๖ เดืือน มาใช้้บัังคัับ
(๔) ให้้พนัักงานสอบสวนจััดให้้มีกี ารประชุุมระหว่่างคู่่�กรณีีเพื่่อ� เลืือกและแต่่งตั้้ง� ผู้้ไ� กล่่เกลี่่�ยภายใน
๗ วััน นัับแต่่วัันที่่�มีีคำำ�สั่่�งให้้ไกล่่เกลี่่�ย พนัักงานสอบสวนเปิิดบััญชีีผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยที่่�ขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับสำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิให้้คู่่�กรณีีเลืือก ถ้้าคู่่�กรณีีไม่่อาจตกลงเลืือกผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยได้้ ให้้พนัักงานสอบสวนเลืือกและ
แต่่งตั้้�งผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย โดยพิิจารณาถึึงความรู้้�ความสามารถ  ความเหมาะสมกัับประเด็็นข้้อพิิพาท ภููมิิลำำ�เนา
ของผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย และความพึึงพอใจของคู่่�กรณีีเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ แล้้วแจ้้งให้้ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยและคู่่�กรณีีทราบ เมื่่�อได้้
ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยแล้้วให้้พนัักงานสอบสวนบัันทึึกข้้อมููลผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยไว้้ในระบบสารสนเทศของสำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ นอกจากนี้้� ผู้�ไ้ กล่่เกลี่่�ยจะต้้องเป็็นบุุคคลซึ่่�งผ่่านการอบรมและขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับสำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิเท่่านั้้�น  
(5) ให้้พนัักงานสอบสวนกำำ�หนดนััดไกล่่เกลี่่�ยครั้้�งแรกภายใน ๗ วััน นัับแต่่วัันแต่่งตั้้�งผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย
หากมีีเหตุุจำำ�เป็็นขอขยายเวลาไปยัังพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำ�ำ นาจออกคำำ�สั่่�งได้้อีกี ไม่่เกิิน ๗ วััน (เป็็นหน้้าที่�่
ของพนัักงานสอบสวนที่่�จะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยทราบ  และกำำ�หนดนััดให้้ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยมาพบกัับคู่่�กรณีี
ในครั้้�งแรก เมื่่�อถึึงวัันนััด พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�แจ้้งข้้อหา พฤติิการณ์์แห่่งคดีีตามสมควร ให้้ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย
ทราบ เพื่่�อที่่�ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยจะได้้ดำำ�เนิินกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยตามความเหมาะสมแห่่งประเภทคดีี พฤติิการณ์์
แห่่งคดีี ตลอดจนความเสีียหายที่่�ได้้รัับ)
(6) ในกระบวนการไกล่่เกลี่่�ย คู่่�กรณีีให้้ผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจไม่่เกิิน ๒ คน เข้้าร่่วมฟัังได้้ ถ้้าคู่่�กรณีี
เป็็นผู้้�ต้้องหาซึ่่�งเป็็นผู้้�เยาว์์ จะต้้องมีีบิิดามารดา ผู้้�ปกครอง นัักจิิตวิิทยาหรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ เข้้าร่่วม
ไกล่่เกลี่่�ยด้้วย (ผู้้�เยาว์์หมายถึึงบุุคคลที่่�อายุุยัังไม่่ถึึง ๒๐ ปีีบริบููิ รณ์์ และยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะโดยการสมรส 
แต่่ไม่่รวมถึึงผู้้เ� ยาว์์ที่เ่� ป็็นผู้้�ต้อ้ งหาที่่ก� ารดำำ�เนิินคดีีอยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนฯ หากจะต้้องใช้้ล่า่ ม ให้้พนัักงาน
สอบสวนมีีหน้้าที่่�จััดหาล่่าม ก่่อนเริ่่�มไกล่่เกลี่่�ย ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยจะต้้องแจ้้งให้้คู่่�กรณีีทราบ พฤติิการณ์์ที่่�กล่่าวหา
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กระบวนการไกล่่เกลี่่�ย ผลทางกฎหมายของการไกล่่เกลี่่�ย และสิิทธิิในการขอยุุติิการไกล่่เกลี่่�ย (พนัักงาน
สอบสวนจะต้้องให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย)
(7) การไกล่่เกลี่่�ยให้้กระทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดนััดไกล่่เกลี่่�ยครั้้�งแรก 
เว้้นแต่่มีเี หตุุจำำ�เป็็นหรืือเป็็นกรณีีที่มี่� เี หตุุอันั ควรเชื่่อ� ว่่าคู่่�กรณีีจะสามารถตกลงกัันได้้ ผู้ไ้� กล่่เกลี่่�ยอาจดำำ�เนิินการ
ต่่อไปได้้อีีกไม่่เกิิน ๓๐ วััน โดยให้้บัันทึึกเหตุุดัังกล่่าวไว้้ (กฎหมายมิิได้้บััญญััติิให้้ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยแจ้้งให้้พนัักงาน
สอบสวนทราบแต่่อย่่างใด แต่่ในทางปฏิิบัติั คิ วรจะต้้องมีีการติิดต่่ออย่่างใกล้้ชิดิ ระหว่่างพนัักงานสอบสวนกัับ
ผู้้ไ� กล่่เกลี่่�ย นอกจากนี้้� การไกล่่เกลี่่�ยให้้กระทำำ�เป็็นการลัับ ถ้า้ จะไกล่่เกลี่่�ยที่สถ
่� านีีตำำ�รวจก็็ควรแบ่่งพื้้�นที่เ่� ป็็น
สััดส่่วนสำำ�หรัับการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทโดยเฉพาะ ไม่่สามารถไกล่่เกลี่่�ยกลางสถานีีตำำ�รวจได้้ เพราะมีีบุุคคล
ภายนอกเข้้ามาฟัังได้้ ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้การไกล่่เกลี่่�ยไม่่เป็็นความลัับ) เมื่่อ� ไกล่่เกลี่่�ยเป็็นผลสำำ�เร็็จ ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยมีีหน้้าที่�่
จััดทำำ� “บัันทึึกข้้อตกลง” ส่่งมายัังพนัักงานสอบสวน
(8) การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาไม่่ตััดอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนที่่�จะทำำ�การสอบสวน
ต่่อไป หมายความว่่า ระหว่่างกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยเกิิดขึ้้น� พนัักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลัักฐาน
ต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ เว้้นแต่่การกระทำำ�เกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องหา ถ้้ามิิใช่่กรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เช่่น พยานหลัักฐาน
จะสููญหาย เป็็นต้้น ควรงดเว้้นเสีีย ในการสอบสวนผู้้�ต้้องหาจะต้้องมีีการพิิมพ์์ลายนิ้้�วมืือตรวจสอบประวััติิ
การต้้องโทษ มีีการสอบถามเกี่่ย� วกัับประเด็็นความถููกผิิดในคดีี เพราะทำำ�ให้้บรรยากาศในการไกล่่เกลี่่�ยไม่่เหมาะสม 
นอกจากนี้้� กฎหมายยัังบััญญััติิอีีกด้้วยว่่ากรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหามิิได้้มีีพฤติิการณ์์จะหลบหนีี มิิให้้นำำ�บทบััญญััติิ
ในเรื่่�องการควบคุุม การผััดฟ้้อง การฝากขััง มาบัังคัับใช้้ หมายความว่่าถ้้าผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมอยู่่�ให้้เสนอ
เรื่่�องขอปล่่อยตััว ถ้้าคดีีมีีกำำ�หนดระยะเวลาในการฟ้้องคดีีตาม พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงฯ พนัักงานสอบสวน
ไม่่ต้อ้ งผััดฟ้้องและไม่่ถือื ว่่าคดีีขาดผััดฟ้้องแต่่อย่่างใด ถ้้าขณะที่่พ� นัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจสั่่ง� ให้้ไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาทคู่่�กรณีีซึ่�ง่ เป็็นผู้้�ต้้องหาถููกขัังอยู่่�ตามหมายขัังของศาล ให้้พนัักงานสอบสวนยื่่�นคำำ�ร้้องขอปล่่อยตััว    
(9) กรณีีหน่่วยงานซึ่ง่� ดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทหรืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิแิ ละเสรีีภาพซึ่่ง� มีีหน้้าที่่�
และอำำ�นาจกำำ�กัับดููแลการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทของศููนย์์ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทภาคประชาชนเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
ไกล่่เกลี่่�ยตามมาตรา ๓๖ หมวด ๓ การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา หน่่วยงานหรืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิิ
และเสรีีภาพต้้องแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนทราบ  พนัักงานสอบสวนอาจรอการสอบสวนไว้้จนกว่่าจะรู้้�ผล
การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทก็็ได้้ กรณีีนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�มีีหน่่วยงานอื่่�นดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในคดีีความผิิด
ลหุุโทษบางฐาน และคดีีความผิิดอัันยอมความได้้ เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้รัับแจ้้งจากหน่่วยงาน
ดัังกล่่าวแล้้ว พนัักงานสอบสวนอาจรอการสอบสวนไว้้ก่่อนก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� พนัักงานสอบสวนจะต้้องพิิจารณาว่่า
พยานหลัักฐานใดในคดีีหากรอไว้้แล้้วจะทำำ�ให้้คดีีเสีียหาย เช่่น พยานจะเดิินทางไปต่่างประเทศหรืือ
พยานไม่่มีที่ี อ่� ยู่่�เป็็นหลัักแหล่่ง หรืือพยานหลัักฐานจะเสื่่อ� มค่่าไปถ้้าไม่่รวบรวมในทัันทีี เป็็นต้้น พนัักงานสอบสวน
ก็็สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามความเหมาะสม บทบััญญััติิแห่่งกฎหมายดัังกล่่าวไม่่ตััดอำำ�นาจการสอบสวน
ของพนัักงานสอบสวนอย่่างเด็็ดขาดแต่่อย่่างใด
ผลทางกฎหมาย เมื่่�อมีีคำำ�สั่่�งให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท ทำำ�ให้้การนัับระยะเวลาสะดุุดหยุุดอยู่่�
(1) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง มีีคำำ�สั่่�งให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาตาม
มาตรา ๔๔ แล้้ว ให้้หยุุดนัับอายุุความในการดำำ�เนิินคดีีอาญา (มาตรา ๔๐) แต่่เป็็นการหยุุดนัับแบบสะดุุด
หยุุดอยู่่� ถ้้าสามารถไกล่่เกลี่่�ยกัันได้้สำำ�เร็็จ และพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่ง� ยุุติคิ ดีีแล้้ว ก็็ทำ�ำ ให้้คดีีอาญาเลิิกกันั ไป 
แต่่ถ้้าในภายหลัังมีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ก็็ให้้นัับอายุุความต่่อจากที่่�ได้้หยุุดนัับไว้้นั้้�น
(๒) กรณีีผู้้�ต้้องหาไม่่มีีพฤติิการณ์์หลบหนีี มิิให้้นำำ�บทบััญญััติิในเรื่่�องการฟ้้อง การผััดฟ้้อง
ตาม พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมทั้้�ง
การควบคุุม การขัังตาม ป.วิิอาญา มาใช้้บัังคัับ (มาตรา ๔๐ วรรคสาม)
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(๓) ถ้้าผู้้�ต้้องหาได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราวในชั้้�นการสอบสวน มิิให้้นำำ�บทบััญญััติิในเรื่่�องระยะ
เวลาตาม มาตรา ๑๑๓ แห่่ง ป.วิิอาญา มาใช้้บัังคัับ (มาตรา ๔๐ วรรคสี่่�) หมายความว่่า ไม่่นำำ�อายุุสััญญา
ประกัันซึ่่�งมีีอายุุไม่่เกิิน ๖ เดืือน มานัับในระหว่่างที่่�มีีการไกล่่เกลี่่�ย และทำำ�ให้้ไม่่ต้้องดำำ�เนิินการตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคท้้าย เมื่่อ� สอบสวนไม่่แล้้วเสร็็จภายในกำำ�หนด ๖ เดืือน นัับแต่่วันั ที่่ปล่
� อ่ ยชั่่ว� คราว
ผลทางกฎหมาย เมื่่�อการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาไม่่เป็็นผล ทำำ�ให้้ต้้องนัับระยะเวลาต่่อไป
(1) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง มีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ตามมาตรา ๖๑
ให้้นัับอายุุความในการดำำ�เนิินคดีีต่่อจากเวลานั้้�น (มาตรา ๔๐)
(2) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง มีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป  ให้้นัับระยะเวลา
การฟ้้อง การผััดฟ้้อง การควบคุุมและการขััง ตั้้�งแต่่เวลานั้้�นเป็็นต้้นไป (มาตรา ๔๐ วรรคสาม)
(๓) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง มีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ให้้นัับระยะเวลาตาม
มาตรา ๑๑๓ แห่่ง ป.วิิอาญา ต่่อจากเวลานั้้�นเป็็นต้้นไป (มาตรา ๔๐ วรรคสี่่�)
ข้้อสัังเกต
- หากปรากฏแก่่ผู้ไ้� กล่่เกลี่่�ยว่่าสิิทธิกิ ารนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับตาม ป.วิิอาญา ให้้ผู้ไ้� กล่่เกลี่่�ยยุุติิ
การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาและรายงานให้้พนัักงานสอบสวนทราบเพื่่อ� ดำำ�เนิินการต่่อไป (มาตรา ๖๒)
ยกตััวอย่่างเช่่น ผู้้ไ� กล่่เกลี่่�ยได้้รับั แจัังจากคู่่�กรณีีว่า่ ขอถอนตััว คู่่�กรณีีฝ่า่ ยหนึ่่�งฝ่่ายใดตายลง ผู้้ไ� กล่่เกลี่่�ยเห็็นว่่า
การไกล่่เกลี่่�ยไม่่เป็็นไปตามความประสงค์์ของคู่่�กรณีี คู่่�กรณีีฝ่่ายหนึ่่�งยื่่�นฟ้้องคดีีอาญาต่่อศาล เป็็นต้้น
- กรณีีกระทำำ�กรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบท หากความผิิดต่่อกฎหมายบทหนัักสุดุ สามารถ
ไกล่่เกลี่่�ยได้้สำ�ำ เร็็จ ให้้ถืือว่่าสิิทธินำิ ำ�คดีีอาญามาฟ้้องในความผิิดบทอื่่�นระงัับไปด้้วย (มาตรา ๖๓)
- หากความผิิดที่่�สามารถไกล่่เกลี่่�ยได้้สำำ�เร็็จเป็็นความผิิดบทเบาที่่�สุุด ไม่่เป็็นเหตุุให้้สิิทธิิการนำำ�
คดีีอาญามาฟ้้องในความผิิดที่่�มีีโทษหนัักสุุดระงัับไป (มาตรา ๖๓)  
เงื่่�อนไขการยุุติิคดีี
(๑) เมื่่อ� คู่่�กรณีีได้้ปฏิบัิ ติั ติ ามบัันทึึกข้้อตกลงตามมาตรา ๕๗ แล้้ว ให้้แจ้้งพนัักงานสอบสวนทราบ 
เพื่่อ� จััดทำำ�บันั ทึึกการปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลง ส่่งไปให้้พนัักงานอััยการพร้้อมด้้วยสำำ�นวนการสอบสวนและเอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิจารณาสั่่�งยุุติิคดีี (มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่่�ง)
(๒) ในกรณีีที่่�มีีการปฏิิบััติิตามบัันทึึกข้้อตกลงไม่่ครบถ้้วน หากผู้้�เสีียหายพอใจในการปฏิิบััติิ
ตามข้้อตกลงที่่�ได้้กระทำำ�ไปแล้้ว ให้้คู่่�กรณีีแจ้้งพนัักงานสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินการตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่่�ง
(มาตรา ๖๔ วรรคสอง)
(๓) เมื่่�อพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่�งยุุติิคดีี สิิทธิิการนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องเป็็นอัันระงัับ
(๔) ตาม (๒) หากผู้้เ� สีียหายไม่่พอใจ ให้้คู่่�กรณีีแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนทราบเพื่่อ� เสนอพนัักงาน
สอบสวนผู้้�มีีอำ�ำ นาจออกคำำ�สั่่�งพิิจารณามีีคำำ�สั่่�งดำำ�เนิินคดีีต่่อไป (มาตรา ๖๔ วรรคสอง)
(๕) ถ้้าความปรากฏแก่่พนัักงานสอบสวนว่่าคู่่�กรณีีที่่�เป็็นผู้้�ต้้องหาจงใจไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลง
โดยไม่่มีีเหตุุอัันควร ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งมีีคำำ�สั่่�งดำำ�เนิินคดีีต่่อไป (มาตรา ๖๕)
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การทำำ�สำ�ำ นวนการสอบสวนส่่งพนัักงานอััยการ
(๑) หากเป็็นไปตามเงื่อ่� นไขของกฎหมายคู่่�กรณีีตกลงกัันได้้ ผู้ไ้� กล่่เกลี่่�ยจััดทำำ�บันั ทึึกข้้อตกลงไว้้เป็็น
ลายลัักษณ์์อักั ษรให้้คู่่�กรณีีและผู้้ไ� กล่่เกลี่่�ยลงลายมืือชื่่อ� ไว้้แล้้วให้้ผู้ไ้� กล่่เกลี่่�ยส่่งบัันทึึกข้้อตกลงไปยัังพนัักงาน
สอบสวนตามมาตรา ๕๗ และเข้้าเงื่อ่� นไขตามมาตรา ๖๔ ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อม
เอกสาร ไปยัังพนัักงานอััยการเพื่่อ� พิิจารณาสั่่ง� ยุุติคิ ดีี โดยรายงานการสอบสวนให้้ทำำ�ความเห็็นว่่า “เห็็นควร
สั่่�งยุุติิคดีี เนื่่�องจากการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาเป็็นผลสำำ�เร็็จ โดยคู่่�กรณีีได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงหรืือ
พอใจในการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงแล้้ว” ตามระเบีียบสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไขการยื่่�นคำำ�ร้้องขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา การพิิจารณาและระยะเวลาการสั่่�งคำำ�ร้้อง และ
กระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้้อ ๒๐(๓)
(๒) หากไม่่เป็็นไปตามเงื่อ่� นไขของกฎหมายคู่่�กรณีีตกลงกัันไม่่ได้้หรืือมีีเหตุุให้้ต้อ้ งยุุติกิ ารไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาทตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๖๔ วรรคสอง การปฏิิบััติิตาม
บัันทึึกข้้อตกลงไม่่ครบถ้้วนและผู้้�เสีียหายไม่่พอใจ หรืือผู้้�ต้้องหาจงใจไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงโดยไม่่มีีเหตุุ
อัันควรและพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งมีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ก็็ให้้พนัักงานสอบสวน
ดำำ�เนิินการสอบสวนดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหาไปตามยุุติิธรรมกระแสหลัักตามปกติิ เมื่่�อสอบสวนเสร็็จสิ้้�น
แล้้วส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๑, ๑๔๒ ต่่อไป  
ข้้อสัังเกต
- ตามระเบีียบสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการยื่่�นคำำ�ร้้อง
ขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา การพิิจารณาและระยะเวลาการสั่่ง� คำำ�ร้อ้ งและกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ทางอาญา พ.ศ.๒๕๖๒ ตามข้้อ ๒๐ สำำ�นวนการสอบสวนอย่่างน้้อยต้้องประกอบด้้วยเอกสาร ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) หนัังสืือส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการ
(๒) บัันทึึกปากคำำ�ผู้้�เสีียหาย หรืือคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหา ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนได้้แจ้้งว่่ามีีสิิทธิิยื่่�น
คำำ�ร้อ้ งขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา และบัันทึึกแจ้้งสิิทธิร้ิ อ้ งขอให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาตามข้้อ ๖
วรรคสอง
(๓) รายงานการสอบสวนพร้้อมความเห็็นของพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบว่่า เห็็นควรสั่่ง� ยุุติคิ ดีี
เนื่่�องจากการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญาเป็็นผลสำำ�เร็็จ โดยคู่่�กรณีีได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงหรืือพอใจ
ในการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงแล้้ว
(๔) บัันทึึกการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงตามข้้อ ๑๘ วรรคหนึ่่�ง
- ตามข้้อ ๒๐(๒) เอกสารที่่�ต้้องส่่งพนัักงานอััยการ ใช้้คำำ�ว่่า “บัันทึึกปากคำำ�ผู้้�เสีียหายหรืือ
คำำ�ให้้การผู้้�ต้อ้ งหา” เห็็นได้้ว่า่ ในกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญานั้้�น หากผู้้�ต้อ้ งหายัังไม่่มีหี มายจัับ
หรืือคำำ�สั่่�งของศาล หากก่่อนการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ คู่่�กรณีีมีีการยื่่�นคำำ�ร้้อง
ขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางคดีีอาญาตามหลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม พ.ร.บ.นี้้� ผลการไกล่่เกลี่่�ยอาจตกลงกัันได้้
และสามารถปฏิิบััติิตามข้้อตกลงเข้้าเงื่่�อนไขการยุุติิคดีีได้้ ก็็ไม่่จำำ�ต้้องแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหาและไม่่จำำ�ต้้อง
ควบคุุมคุุมขััง ผััดฟ้้องฝากขัังผู้้�ต้้องหาแต่่อย่่างใด หากข้้อตกลงของคู่่�กรณีีไม่่เป็็นผลพนัักงานสอบสวนผู้้�มีี
อำำ�นาจออกคำำ�สั่่ง�  สามารถมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ดำำ�เนิินคดีีต่อ่ ไปได้้ ดังั นั้้�น คดีีอาจจะไม่่มีีบันั ทึึกคำำ�ให้้การผู้้�กล่า่ วหาก็็ได้้
แต่่สำำ�หรัับการสอบสวนผู้้�เสีียหายนั้้�น จะต้้องมีีการสอบสวนผู้้�เสีียหายเสมอ เพราะจะได้้มีีหลัักฐานยืืนยััน
ให้้เชื่่�อได้้ว่่าคดีีนี้้�มีีพฤติิการณ์์การกระทำำ�ความผิิดที่่�มีีข้้อหาฐานความผิิดที่่�อยู่่�ในเงื่่�อนไขที่่�สามารถไกล่่เกลี่่�ย
ได้้ตามกฎหมาย ประกอบกัับพฤติิการณ์์การกระทำำ�ความผิิดไม่่ร้า้ ยแรงและไม่่ส่ง่ ผลกระทบรุุนแรงต่่อสัังคม
โดยรวม อัันเป็็นข้้อพิิจารณาของพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำ�ำ นาจในการพิิจารณาสั่่�งให้้ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
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- จะเห็็นได้้ว่่าเงื่่�อนไขในการยุุติิคดีีนั้้�น ไม่่เพีียงแต่่คู่่�กรณีีตกลงกัันได้้และมีีบัันทึึกข้้อตกลงเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ตามมาตรา ๕๗ ประกอบระเบีียบสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไขการยื่่�นคำำ�ร้้องขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา การพิิจารณาและระยะเวลาการสั่่�งคำำ�ร้้องและ
กระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาททางอาญา พ.ศ.๒๕๖๒ ข้้อ ๑๘ เท่่านั้้�น แต่่คู่่�กรณีีได้้ปฏิิบััติิตามบัันทึึก
ข้้อตกลงดัังกล่่าวแล้้ว ปรากฏตามระเบีียบข้้อ ๑๙ จึึงจะเป็็นเงื่่�อนไขในการยุุติิคดีี เว้้นแต่่ผู้้�เสีียหายพอใจใน
การปฏิิบััติิตามข้้อตกลงที่่�ได้้กระทำำ�ไปแล้้ว
❖❖❖
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บทที่่� 3

ผู้้�เสีียหาย
บุุคคลใดจะเป็็นผู้้�เสีียหายหรืือไม่่ในขั้้�นตอนการสอบสวนมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะ
ความผิิดอัันยอมความได้้ซึ่ง่� เป็็นความผิิดต่่อส่่วนตััว พนัักงานสอบสวนจะมีีอำำ�นาจสอบสวนได้้ต้อ้ งมีีคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
จากผู้้�เสีียหายเท่่านั้้�น ต่่างจากคดีีความผิิดอาญาแผ่่นดิินซึ่่�งบุุคคลใดสามารถกล่่าวโทษต่่อเจ้้าพนัักงานได้้
ถ้้าพนัักงานสอบสวนฝ่่าฝืืนสอบสวนในคดีีความผิิดต่่อส่่วนตััวโดยไม่่มีีคำำ�ร้้องทุุกข์์ตามระเบีียบ  จะถืือว่่า
เป็็นการสอบสวนโดยไม่่ชอบ  บุุคคลใดจะเป็็นผู้้�เสีียหายหรืือไม่่จะต้้องพิิจารณาตามประมวลกฎหมาย
วิิธีพิี จิ ารณาความอาญา จะต้้องทำำ�คำำ�ร้อ้ งทุุกข์ถููกต้
์ อ้ งตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมาย ปรากฏตามแนวคำำ�วินิิ จิ ฉััย
ของคำำ�พิิพากษาศาลฎีีกา ในคดีีความผิิดอัันยอมความได้้กฎหมายยัังได้้กำำ�หนดเรื่่�องอายุุความไว้้เพิ่่�มเติิม
จากอายุุความคดีีอาญา นั่่�นคืืออายุุความร้้องทุุกข์์ พนัักงานสอบสวนจะต้้องตรวจสอบให้้ดีีว่่าคดีียัังอยู่่�ใน
อายุุความหรืือไม่่

๑.	ผู้้�เสีียหาย

ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหายเนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิดอาญาฐานใดฐานหนึ่่�ง ย่่อมเป็็นผู้้�เสีียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๔) รวมทั้้�งบุุคคลอื่่�นที่่�มีีอำำ�นาจจััดการแทนได้้ตาม
มาตรา ๔, ๕ และ ๖

๒. ประเภทของผู้้�เสีียหาย แบ่่งเป็็น ๒ ประเภท ดัังนี้้�

๑. ผู้้�เสีียหายที่่�แท้้จริิงหรืือผู้้�เสีียหายโดยตรง
๒. ผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายโดยแท้้จริิง ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
มาตรา ๔, ๕ และ ๖

๓.	ผู้้�เสีียหายที่่�แท้้จริิงหรืือผู้้�เสีียหายโดยตรง

ต้้องเป็็นบุุคคลผู้้ไ� ด้้รับผ
ั ลกระทบจากการกระทำำ�ความผิิดทางอาญาในฐานนั้้�นโดยตรง ซึ่ง่� ผู้้เ� สีียหาย
ที่่�แท้้จริิงหรืือผู้้�เสีียหายโดยตรง ประกอบหลัักเกณฑ์์ ๓ ประการ
๑. มีีการกระทำำ�ความผิิดอาญาฐานใดฐานหนึ่่�งตามกฎหมาย
๒. เป็็นผู้้ไ� ด้้รับั ความเสีียหายจากการกระทำำ�ความผิิดนั้้�นโดยตรง ไม่่ว่า่ กฎหมายนั้้�นมีีความประสงค์์
ที่่�จะคุ้้�มครองส่่วนที่่�เป็็นเอกชนหรืือส่่วนรวม
๒.๑ กฎหมายอาญาที่่�มุ่่�งประสงค์์คุ้้�มครองส่่วนที่่�เป็็นเอกชน บุุคคลที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การกระทำำ�ความผิิดนั้้�นย่่อมเป็็นผู้้�เสีียหาย
๒.๒ กฎหมายอาญาที่่�มุ่่�งประสงค์์คุ้้�มครองส่่วนที่่�เป็็นส่่วนรวม  เอกชนก็็ไม่่อาจอ้้างว่่าเป็็น
ผู้้�เสีียหายได้้
๓. บุุคคลนั้้�นเป็็นผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย ผู้้�เสีียหายที่่�แท้้จริิงหรืือผู้้�เสีียหายโดยตรงตาม ข้้อ ๑, ๒
ดัังกล่่าวข้้างต้้นจะต้้องไม่่มีีส่่วนในการกระทำำ�ความผิิด ไม่่เป็็นผู้้�ใช้้ หรืือผู้้�สนัับสนุุน หรืือรู้้�เห็็นในการกระทำำ�
ความผิิดหรืือมีีส่่วนในกระทำำ�การอัันมีีวััตถุุประสงค์์ผิิดต่่อกฎหมายนั้้�นด้้วย มีีข้้อสัังเกตว่่า คำำ�ว่่าผู้้�เสีียหาย
โดยนิิติินััยนี้้� มิิได้้มีีบััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา โดยตรง หากแต่่เป็็นแนวทางคำำ�พิิพากษาศาลฎีีกา ซึ่่�งนำำ�หลััก
กฎหมายทั่่�วไป “ผู้้�ที่่�มาขอพึ่่�งบารมีีแห่่งความยุุติิธรรมต้้องมาด้้วยมืืออัันบริิสุุทธิ์์�” ตามตััวอย่่าง ดัังต่่อไปนี้้�
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เป็็นต้้น

๓.๑ ไม่่มีส่ี ว่ นในการกระทำำ�ความผิิดเสีียเอง เช่่น สมััครใจเข้้าวิิวาททำำ�ร้า้ ยกัันและกััน เป็็นต้้น
๓.๒ ไม่่ยิินยอมให้้มีีการกระทำำ�ความผิิดต่่อตน เช่่น หญิิงยิินยอมให้้ผู้้�อื่่�นทำำ�ให้้ตนแท้้งลููก 

๓.๓ ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการก่่อให้้เกิิดกระทำำ�ความผิิดและตนได้้รัับความเสีียหายเอง แต่่หาก
กรณีีถููกหลอกให้้หลงเชื่่�อเท่่ากัับว่่าตกเป็็นผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย (ฎ.๓๓๕/๒๕๖๓)
ทั้้�งนี้้� ศาสตราจารย์์คนึึง ฦาไชย มีีความเห็็นในเรื่่�องหลัักผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย ซึ่่�งนำำ�สุุภาษิิต 
“ผู้้�มาขอพึ่่�งบารมีีแห่่งความยุุติธิ รรมต้้องมาด้้วยมืืออัันบริิสุทธิ์์
ุ ”�  มาใช้้ในคดีีอาญานั้้�น มีีความผิิดพลาดในหลัักการ
โดยการพิิจารณาเรื่่อ� งผู้้เ� สีียหายโดยนิิตินัิ ยั ได้้มุ่่�งเน้้นไปที่ตั่� วั บุุคคลซึ่ง่� มีีข้อ้ บกพร่่องในเรื่่อ� งความบริิสุทธิ์์
ุ � หาได้้
เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง “ความเสีียหาย” อัันเกิิดจากการกระทำำ�ความผิิดฐานใดฐานหนึ่่�งแต่่อย่่างใด ความเสีียหาย
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในความผิิดแต่่ละฐานเกี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งคุุณธรรมทางกฎหมาย หรืือสิ่่ง� ที่่ก� ฎหมายต้้องการคุ้้�มครอง เช่่น
เรื่่�องการยิินยอมให้้ทำำ�แท้้ง กฎหมายคุ้้�มครองชีีวิิตในครรภ์์ ดัังนั้้�น การยิินยอมให้้ทำ�ำ แท้้งไม่่ทำำ�ให้้คุุณธรรม
ทางกฎหมายเรื่่อ� งชีีวิติ ในครรภ์์มารดาได้้รับั ความคุ้้�มครอง เป็็นต้้น และมีีความเห็็นว่่าสุุภาษิิตที่่ว่� า่ “ผู้้ที่� จ่� ะมา
พึ่่�งบารมีีแห่่งความยุุติิธรรมต้้องมาด้้วยมืือบริิสุุทธิ์์�” นั้้�น ไม่่ควรนำำ�มาใช้้ในคดีีแต่่อย่่างใด แต่่ควรนำำ�ไปใช้้
ในคดีีแพ่่งเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ดีี ปััจจุุบัันศาลฎีีกาได้้นำำ�แนวคำำ�วิินิิจฉััยเรื่่�อง ผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย มาใช้้ในคดีีอาญา
ดัังนั้้�น ในการพิิจารณาเรื่่�องคำำ�ร้้องทุุกข์์ในคดีีความผิิดต่่อส่่วนตััว จะต้้องพิิจารณาว่่าผู้้�มาร้้องทุุกข์์เป็็น
ผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััยหรืือไม่่ด้้วย

๔.	ผลของการไม่่เป็็นผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย แยกออกเป็็น ๒ กรณีี ได้้แก่่

๑. กรณีีเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ บุุคคลที่ไ่� ด้้รับั ความเสีียหายย่่อมหมดสิิทธิใิ นการดำำ�เนิินคดีี
ไม่่ว่่าจะเป็็น การร้้องทุุกข์์ การฟ้้องคดีี การขอเข้้าเป็็นโจทก์์ร่่วม การอุุทธรณ์์ ฎีกี าและมีีผลให้้บุุคคลตาม
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๕ ไม่่มีีอำ�ำ นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายด้้วย
๒. กรณีีความผิิดอาญาแผ่่นดิินการที่่�บุุคคลที่่�ได้้รัับความเสีียหายในคดีีความผิิดอาญาแผ่่นดิิน
ไม่่เป็็นผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย ส่่งผลเพีียงทำำ�ให้้ไม่่สามารถเป็็นโจทก์์ฟ้้องคดีีอาญา หรืือเข้้าร่่วมเป็็นโจทก์์กัับ
พนัักงานอััยการได้้ แต่่การร้้องทุุกข์ดั์ งั กล่่าวจะถืือเป็็นคำำ�กล่า่ วโทษตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา ๑๒๗ ซึ่่�งทำำ�ให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสอบสวนในคดีีความผิิดอาญาแผ่่นดิินได้้
กรณีีความเสีียหายทางแพ่่ง ผู้้เ� สีียหายที่่มี� ส่ี ว่ นกระทำำ�ความผิิดด้้วย แม้้ไม่่ใช่่ผู้เ้� สีียหายในทางนิิตินัิ ยั
ในคดีีอาญาก็็ตาม แต่่เป็็นผู้้เ� สีียหายในทางแพ่่งจึึงสามารถยื่่น� คำำ�ร้อ้ งเรีียกค่่าเสีียหายทางแพ่่งมาในคดีีอาญา          
ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ได้้ (ฎ.๕๔๐๐/๒๕๖๐ (ประชุุมใหญ่่))

๕.	ผู้้�เสีียหายต้้องเป็็นบุุคคล

ผู้้เ� สีียหายต้้องเป็็นบุุคคลตามกฎหมาย หากไม่่มีฐี านะเป็็นบุุคคลตามกฎหมายย่่อมไม่่สามารถเป็็น
ผู้้�เสีียหายในคดีีอาญาได้้ ตามกฎหมายมีีบุุคคล ๒ ประเภท
๑. บุุคคลธรรมดา เป็็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา ๑๕ สถานภาพของ
บุุคคลเริ่่�มเมื่่�อคลอดแล้้วอยู่่�รอดเป็็นทารก และสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อตาย ดัังนั้้�น ในทางอาญาแล้้วขณะเกิิดเหตุุที่�มี่ ี
การกระทำำ�ความผิิดผู้้�เสีียหายบุุคคลธรรมดาต้้องมีีสภาพเป็็นบุุคคล ซึ่่�งอาจมีีความแตกต่่างจากทางแพ่่ง
กล่่าวคืือทารกในครรภ์์มารดาหากเกิิดภายใน ๓๑๐ วัันอาจมีีสิิทธิิได้้รัับมรดกจากบิิดาผู้้�ตายได้้
๒. นิิติบุิ คุ คล การมีีสถานภาพบุุคคลย่่อมเป็็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๑๒๔๙ จะมีีขึ้น้� ได้้ก็แ็ ต่่ด้ว้ ยอาศััยอำำ�นาจแห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์หรืือกฎหมายอื่่น�
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ห้้างหุ้้�นส่่วนก็็ดี บริ
ี ิษััทก็ดี็ ี แม้้จะได้้เลิิกกัันแล้้วก็็ให้้พึึงถืือว่่ายัังคงตั้้�งอยู่่�ตราบเท่่าเวลาที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่อ� การชำำ�ระ
บััญชีี และจะต้้องมีีผู้�แ้ ทนทำำ�การแทนนิิติบุิ คุ คลตามความในประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา ๗๐
และเมื่่�อเลิิกนิิติิบุุคคลหน้้าที่่�ต่่าง ๆ ย่่อมตกเป็็นของผู้้�ชำำ�ระบััญชีีตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
มาตรา ๑๒๕๑ และ ๑๒๕๙ นิิติบุิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ได้้แก่่ มููลนิิธิ ห้
ิ า้ งหุ้้�นส่่วนสามััญ
นิิติิบุุคคล ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด บริิษัทจำ
ั ำ�กััด ส่่วนนิิติิบุุคคลตามกฎหมายอื่่�นนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับว่่ามีีบทบััญญััติิของ
กฎหมาย ที่กำ่� ำ�หนดให้้องค์์กรหรืือคณะบุุคคลใดเป็็นนิิติบุิ คุ คล เช่่น กระทรวง ทบวง กรมต่่าง ๆ เป็็นนิิติบุิ คุ คล
ตามพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ.๒๕๓๔ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต องค์์การขนส่่งมวลชน
องค์์การสะพานปลา เหล่่านี้้�เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�มีีกฎหมายอื่่�นนั้้�น ๆ บััญญััติิให้้เป็็นนิิติิบุุคคล
อย่่างไรก็็ดีี นิิติิบุุคคลเป็็นเพีียงบุุคคลที่่�กฎหมายสมมุุติิขึ้้�นมา ไม่่มีีสภาพเป็็นบุุคคลที่่�แท้้จริิง
การแสดงออกของนิิติบุิ คุ คลจึึงจะต้้องกระทำำ�โดยบุุคคลธรรมดาในฐานะผู้้�มีอำี ำ�นาจจััดการแทนตามกฎหมาย
ได้้แก่่ ผู้�จั้ ัดการ และผู้้�แทนอื่่�น ๆ ยกตััวอย่่างเช่่น ผู้้�มีีอำ�ำ นาจฟ้้องคดีีอาญาแทนเทศบาลคืือนายกเทศมนตรีี
จะมอบอำำ�นาจให้้สมุุห์์บััญชีีเป็็นโจทก์์แทนไม่่ได้้ (ฎน.๖๗๓), ผู้้�จััดการของโจทก์์ร่่วมซึ่่�งเป็็นนิิติิบุุคคลย่่อมมีี
อำำ�นาจร้้องทุุกข์์หรืือฟ้้องคดีีอาญาด้้วยตนเอง หรืือมอบอำำ�นาจให้้บุุคคลอื่่�นกระทำำ�แทนได้้ (ฎน.๑๖๖๗),
ในกรณีีผู้แ้� ทนนิิติบุิ คุ คลเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดต่่อนิิติบุิ คุ คลเสีียเอง บุุคคลอื่่น� ซึ่่ง� เสีียหายอาจเป็็นผู้้เ� สีียหายได้้
กรรมการยัักยอกทรััพย์์ของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�เสีียหายฟ้้องกรรมการได้้ (ฎน.๑๕๓๗), ผู้้�จััดการคนเดิิม
ฟ้้องคดีีไว้้แล้้ว ต่่อมาบริิษััทเปลี่่�ยนผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทน สิิทธิิของผู้้�จััดการผู้้�ได้้ยื่่�นฟ้้องคดีีย่่อมสิ้้�นสุุดลง
ผู้้�แทนคนใหม่่ย่่อมขอถอนฟ้้องคดีีนั้้�นได้้ (ฎน.๑๔๖๖)

๖.	ผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหาย

ปรากฏตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๓ บุุคคลดัังระบุุในมาตรา ๔, ๕
และ ๖ มีีอำำ�นาจจััดการต่่อไปนี้้�แทนผู้้�เสีียหายตามเงื่่�อนไขที่่�บััญญััติิไว้้ในมาตรานั้้�น ๆ
(๑) ร้้องทุุกข์์
(๒) เป็็นโจทก์์ฟ้้องคดีีอาญา หรืือเข้้าร่่วมเป็็นโจทก์์กับั พนัักงานอััยการ
(๓) เป็็นโจทก์์ฟ้้องคดีีแพ่่งที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับคดีีอาญา
(๔) ถอนฟ้้องคดีีอาญาหรืือคดีีแพ่่งที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับคดีีอาญา
(๕) ยอมความในคดีีความผิิดต่่อส่่วนตััว
	๖.๑	อำำ�นาจจััดการแทนหญิิงมีีสามีี ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๔
ในคดีีอาญาซึ่ง่� ผู้้เ� สีียหายเป็็นหญิิงมีีสามีี หญิิงนั้้�นมีีสิทธิ
ิ ฟ้ิ อ้ งคดีีได้้เองโดยมิิต้อ้ งได้้รับั อนุุญาต
ของสามีีก่อ่ น และภายใต้้บังั คัับแห่่งมาตรา ๕(๒) สามีีมีสิี ทธิ
ิ ฟ้ิ อ้ งคดีีอาญาแทนภริิยา ได้้ต่อ่ เมื่่อ� ได้้รับั อนุุญาต
โดยชััดแจ้้งจากภริิยา ซึ่่�งมีีข้้อสัังเกตดัังนี้้�
๑. สามีีภริิยาตามมาตรา ๔ ต้้องเป็็นสามีีภริิยาที่จ่� ดทะเบีียนสมรสหรืือเป็็นสามีีภริิยาที่ช่� อบ
ด้้วยกฎหมาย
๒. ภริิยามีีอำำ�นาจฟ้้องคดีีอาญาได้้เอง โดยมิิต้้องได้้รัับอนุุญาตจากสามีีก่่อนแม้้ว่่าหญิิง
มีีสามีีนั้้�นจะมีีอายุุยัังไม่่ครบ ๒๐ ปีีบริบููิ รณ์์ก็็ตาม
๓. สามีีมีีสิิทธิิฟ้้องคดีีอาญาแทนภริิยาได้้ หากได้้รัับอนุุญาตโดยชััดแจ้้งจากภริิยา
โดยมิิได้้กำำ�หนดรููปแบบการอนุุญาตไว้้ว่่าต้้องทำำ�เป็็นหนัังสืือหรืือมีีหลัักฐานเป็็นหนัังสืือแต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น
หากได้้รัับอนุุญาตโดยวาจาก็็มีีสิิทธิิฟ้้องคดีีแทนภริิยาได้้
๔. หญิิงมีีสามีีไม่่มีีสิิทธิิฟ้้องคดีีอาญาแทนสามีีได้้ จะฟ้้องแทนได้้สามีีต้้องทำำ�เป็็นหนัังสืือ
มอบอำำ�นาจให้้ภริิยาฟ้้องคดีีเท่่านั้้�น
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๕. มููลความผิิดอาญาจะต้้องเกิิดขึ้้�นในระหว่่างที่่�เป็็นสามีีภริิยากัันด้้วย ถ้้าความผิิดเกิิดขึ้้�น
ก่่อนในขณะที่่ยั� งั ไม่่ได้้เป็็นสามีีภริิยากััน ต่่อมาภายหลัังได้้สมรสกััน ภริิยาจะอนุุญาตให้้สามีีฟ้อ้ งคดีีแทนตาม
มาตรานี้้�ไม่่ได้้ ภริิยาต้้องฟ้้องเอง เป็็นไปตามหลัักที่่�ว่่าสิิทธิิฟ้้องคดีีอาญาเป็็นสิิทธิิเฉพาะตััว
	๖.๒	ผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายโดยตรงตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕
ผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายดัังกล่่าวนี้้� แบ่่งเป็็น ๓ กรณีี ตามที่่�ปรากฏตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๕(๑) มาตรา ๕(๒) และมาตรา ๕(๓)
		
๑)	ตาม มาตรา ๕(๑) เป็็นกรณีีบุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เยาว์์และผู้้�ไร้้ความสามารถ
ผู้้�แทนโดยชอบธรรมของผู้้�เยาว์์ ได้้แก่่ บิิดามารดา ผู้้�ปกครอง หรืือผู้้�รัับบุุตรบุุญธรรม มีีข้้อสัังเกต ดัังนี้้�
กรณีีที่่�ผู้้�เสีียหายโดยตรงเป็็นผู้้�เยาว์์ กฎหมายกำำ�หนดให้้ผู้้�แทนโดยชอบธรรมเป็็นผู้้�มีี
อำำ�นาจจััดการแทน ซึ่่�งการเป็็นผู้้�แทนโดยชอบธรรมต้้องพิิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
หมายถึึงบุุคคลดัังต่่อไปนี้้�
(๑) บิิดามารดาผู้้�ใช้้อำำ�นาจปกครองบุุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖๙ ประกอบ
มาตรา ๑๕๖๖ ส่่วนกรณีีบิดิ าไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย โดยหลัักไม่่มีอำี ำ�นาจจััดการแทนผู้้เ� ยาว์์ตาม มาตรา ๕(๑)
จึึงไม่่มีีอำำ�นาจในการร้้องทุุกข์์ เป็็นโจทก์์ฟ้้องคดีีอาญาถอนฟ้้องหรืือยอมความในคดีีความผิิดต่่อส่่วนตััว
(๒) ผู้้แ� ทนโดยชอบธรรมที่ศ�่ าลตั้้ง�  กรณีีผู้เ้� ยาว์์ไม่่มีบิี ดิ ามารดาหรืือมีีแต่่ถููกถอนอำำ�นาจ
ปกครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๘๕
(๓) ผู้้�รัับบุุตรบุุญธรรมเป็็นผู้้�แทนโดยชอบธรรมของบุุตรบุุญธรรม ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ มีีข้อ้ สัังเกตว่่าเมื่่อ� มีีการรัับบุุตรบุุญธรรม บิิดามารดาที่แ�่ ท้้จริิงย่่อมหมดอำำ�นาจปกครอง
ทัันทีี  โดยผู้้แ� ทนโดยชอบธรรมของผู้้เ� ยาว์์ที่เ่� ป็็นบุุตรบุุญธรรมคืือ ผู้้ที่� จ่� ดทะเบีียนรัับผู้เ้� ยาว์์เป็็นบุุตรบุุญธรรม
(๔) ผู้้แ� ทนโดยชอบธรรมมีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้เ� ยาว์์ในความผิิดซึ่่ง� ได้้กระทำำ�ต่่อผู้้เ� ยาว์์
ผู้้�เยาว์์ฟ้้องคดีีเองไม่่ได้้ แม้้จะได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�แทนโดยชอบธรรมก็็ตาม (ฎ.๕๖๓/๒๕๑๘)
(๕) แต่่ผู้้�เยาว์์ซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายสามารถร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวนได้้ โดยไม่่ต้้อง
ให้้ผู้้�แทนโดยชอบธรรมจััดการแทน (ฎ.๒๑๔/๒๔๙๔, ฎ.๑๙๘๒/๒๔๙๔, ฎ.๑๖๔๑/๒๕๑๔) และผู้้�เยาว์์
ยัังสามารถกล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวนได้้อีีกด้้วย
(๖) ในกรณีีผู้้�เยาว์์ร้้องทุุกข์์ในความผิิดต่่อส่่วนตััวไว้้แล้้ว ผู้้�แทนโดยชอบธรรมจะถอน
คำำ�ร้้องทุุกข์์ให้้ขััดกัับความประสงค์์ของผู้้�เยาว์์ไม่่ได้้ (ฎ.๒๑๔/๒๔๙๔ ป.)
		
๒)	ตามมาตรา ๕(๒) เป็็นกรณีีบุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายซึ่่�งถููกทำำ�ร้้าย
ถึึงตายหรืือบาดเจ็็บจนไม่่สามารถจะจััดการเองได้้
ผู้้�เสีียหายในมาตรา ๕(๒) นี้้�หมายถึึงผู้้�เสีียหายโดยตรงทุุกคน ทุุกเพศ ทุุกวััย ไม่่ว่่า
จะเป็็นบุุคคลทั่่�ว ๆ ไป หญิิงมีีสามีี ผู้้�เยาว์์ หรืือผู้้�ไร้้ความสามารถก็็ตาม หากว่่าบุุคคลเหล่่านี้้�ถููกทำ�ร้
ำ ้ายถึึง
ตายหรืือบาดเจ็็บจนไม่่สามารถจะจััดการเองได้้ กฎหมายก็็กำำ�หนดให้้บุุพการีี ผู้�สืืบสั
้ ันดาน สามีีหรืือภริิยา
เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายโดยตรงได้้ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจจััดการแทนในกรณีีนี้้� ได้้แก่่
(๑) ผู้้�บุุพการีี ได้้แก่่ บิิดา มารดา ปู่่� ย่่า ตา ยาย ทวด ของผู้้�เสีียหาย
(๒) ผู้้�สืืบสัันดาน ได้้แก่่ ลููก หลาน เหลน ลื้้�อ ของผู้้�เสีียหาย
(๓) สามีีหรืือภริิยาของผู้้�เสีียหาย
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- บุุพการีีตามมาตรา ๕(๒) หมายถึึง บุุพการีีตามความเป็็นจริิง (ฎ.๑๓๘๔/๒๕๑๖ ป.) บิิดาที่่�
ไม่่ได้้จดทะเบีียนรัับรองบุุตรเป็็นบุุพการีีตามความเป็็นจริิง เป็็นผู้้�มีอำี ำ�นาจจััดการแทนผู้้เ� สีียหายซึ่่ง� ถููกทำำ�ร้า้ ย
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ถึึงตายหรืือบาดเจ็็บจนไม่่สามารถจััดการเองได้้ ผู้้�รับั บุุตรบุุญธรรมไม่่ใช่่บุพุ การีีตามความเป็็นจริิง ไม่่มีอำี ำ�นาจ
จััดการแทนดัังกล่่าว
- ผู้้�สืืบสัันดานตามมาตรา ๕(๒) ถืือตามความเป็็นจริิง (ฎ.๒๖๖๔/๒๕๒๗)
- สามีีภริิยาตามมาตรา ๕(๒) ต้้องเป็็นสามีีภริิยาโดยชอบด้้วยกฎหมาย
- เมื่่�อผู้้�เสีียหายที่่�แท้้จริิงไม่่เป็็นผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย ผู้้�บุุพการีี ผู้�สืืบสั
้ ันดาน สามีีหรืือภริิยาก็็ไม่่มีี
อำำ�นาจจััดการแทน (ฎ.๔๔๖๑/๒๕๓๙, ฎ.๔๕๒๖/๒๕๔๖) ยกตััวอย่่างเช่่น ผู้้�เสีียหายที่่�แท้้จริิงถููกทำำ�ร้้าย
ร่่างกาย ได้้รับอั
ั นั ตรายสาหััส ไม่่สามารถจััดการเองได้้ แต่่ข้อ้ เท็็จจริิงปรากฏว่่าได้้รับบ
ั าดเจ็็บจากการสมััครใจ
เข้้าวิิวาท ไม่่เป็็นผู้้�เสีียหายโดยนิิติินััย เช่่นนี้้� ผู้้�บุุพการีี ผู้้�สืืบสัันดาน สามีีหรืือภริิยา ไม่่มีีอำ�ำ นาจจััดการแทน
ไม่่สามารถเป็็นโจทก์์ฟ้อ้ งได้้ แต่่เนื่่อ� งจากความผิิดดัังกล่่าวเป็็นความผิิดอาญาแผ่่นดิิน บุุคคลใดก็็ตามสามารถ
กล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวนให้้ดำำ�เนิินคดีีอาญาผู้้�กระทำำ�ผิิดฐานทำำ�ร้้ายร่่างกายได้้
- การจััดการแทนตามมาตรา ๕(๒) ผู้้�จััดการแทนจะต้้องพิิสููจน์์ได้้ว่่าผู้้�เสีียหายตายไปแล้้ว หรืือ
บาดเจ็็บจนไม่่สามารถจะจััดการเองได้้
- โจทก์์มิไิ ด้้จดทะเบีียนสมรสกัับมารดาผู้้�ตาย แต่่เป็็นบิิดาของผู้้�ตายตามความเป็็นจริิง เมื่่อ� ผู้้�ตาย
ถููกทำำ�ร้้ายถึึงตาย โจทก์์ย่่อมมีีอำำ�นาจฟ้้องคดีีแทนผู้้�ตายได้้ (ฎ.๑๓๘๔/๒๕๑๖)
- โจทก์์และจำำ�เลยต่่างสมััครใจเข้้าวิิวาททำำ�ร้า้ ยกัันและกัันจึึงไม่่ใช่่ผู้เ้� สีียหายตามกฎหมายและหาก
โจทก์์ตาย ภริิยาโจทก์์ก็็ไม่่ใช่่ผู้้�เสีียหาย ไม่่มีีอำ�ำ นาจจััดการแทนตามมาตรา ๕(๒) (ฎ.๒๒๓-๒๒๔/๒๕๑๓)
		

๓)	ตามมาตรา ๕(๓) บุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนนิิติิบุุคคล
เป็็นกรณีีที่่�ต้้องพิิจารณาก่่อนว่่าองค์์กรหรืือคณะบุุคคลใดจะเป็็นนิิติิบุุคคลหรืือ
ไม่่ต้้องก่่อตั้้�งขึ้้�นก็็แต่่ด้้วยอาศััยอำำ�นาจตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์หรืือกฎหมายอื่่�น นิิติิบุุคคล
จะดำำ�เนิินกิิจการด้้วยตนเองไม่่ได้้เนื่่�องจากเป็็นบุุคคลที่่�กฎหมายสมมุุติิขึ้้�น จึึงต้้องมีีผู้้�แทนทำำ�การแทน
นิิติิบุุคคลนั้้�น ดัังนี้้�
๑) นิิติบุิ คุ คลไม่่ว่า่ จะเป็็นนิิติบุิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ เช่่น สมาคม 
มููลนิิธิิ ห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญนิิติิบุุคคล ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือบริิษััทจำำ�กััด หรืือเป็็นนิิติิบุุคคลตามกฎหมายอื่่�น
เช่่น กระทรวง ทบวง กรม หรืือองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจต่่าง ๆ ย่่อมเป็็นบุุคคลที่่�อาจได้้รัับความเสีียหาย
๒) ความประสงค์์ของนิิติิบุุคคลย่่อมแสดงออกโดยผู้้�แทนของนิิติิบุุคคล แต่่ต้้องอยู่่�
ภายใต้้วััตถุุที่่�ประสงค์์ของนิิติิบุุคคลที่่�ได้้จดทะเบีียนไว้้
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- บุุคคลอื่่�นใดที่่�มิิได้้มีีฐานะเป็็นผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนอื่่�นๆ ของนิิติิบุุคคล ย่่อมไม่่มีี
อำำ�นาจจััดการแทนนิิติิบุุคคล ซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายได้้ (ฎ.๓๘๓๑/๒๕๓๒)
- การร้้องทุุกข์์มิิใช่่การทำำ�นิิติิกรรม  แต่่การมอบอำำ�นาจให้้ไปร้้องทุุกข์์โจทก์์ต้้อง
ทำำ�ให้้ ถููกต้้องตามข้้ อบัั งคัั บของบริิ ษััทของโจทก์์ ที่่�ได้้ จดทะเบีี ย นไว้้ (ฎ.๑๕๙๐/๒๕๓๐) กล่่ าวคืือ
จะต้้องเป็็นการมอบอำำ�นาจโดยมีีการกระทำำ�อัันเป็็นการผููกพัันนิิติิบุุคคลนั้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น ข้้อบัังคัับของ
บริิษััทระบุุว่่า การกระทำำ�อัันเป็็นการผููกพัันนิิติิบุุคคลนั้้�น คืือ กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันพร้้อม
ประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท ในส่่วนของผู้้�มอบอำำ�นาจจะต้้องมีีกรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อ และจะต้้อง
ประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััทด้้วย จึึงจะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ผููกพัันบริิษััท เป็็นต้้น
- ผู้้�จััดการนิิติิบุุคคลเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิดเสีียเอง ผู้้�เป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับ
ความเสีียหาย และมีีสิิทธิิฟ้้องคดีีอาญาได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๘(๒), ๒(๔) (ฎ.๑๖๘๐/๒๕๒๐)
- ผู้้�จัดั การหรืือผู้้แ� ทนอื่่น� ๆ ของนิิติบุิ คุ คลมีีอำำ�นาจจััดการแทนนิิติบุิ คุ คลในความผิิด
อาญาที่่�กระทำำ�ลงแก่่นิิติิบุุคคลนั้้�น
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- หุ้้�นส่่วนที่ไ่� ม่่ใช่่ผู้้�จัดั การหรืือผู้้แ� ทนของห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั ซึ่ง่� เป็็นนิิติบุิ คุ คล ย่่อมไม่่มีี
อำำ�นาจร้้องทุุกข์์แทนห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััดนั้้�น (ฎ.๖๑๐/๒๕๑๒) เว้้นแต่่กรณีีที่่�ผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนนิิติิบุุคคล
กระทำำ�ความผิิดเสีียเอง
- บริิษััทโจทก์์โดยกรรมการผู้้�จััดการคนเดิิมฟ้้องคดีีไว้้แล้้ว ต่่อมาบริิษััทได้้มีีการ
เปลี่่�ยนตััวผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การเป็็นผู้้�แทน สิิทธิิที่่�จะจััดการแทนโจทก์์ของกรรมการผู้้�จััดการคนเดิิม
ย่่อมสิ้้�นสุุดลง ผู้้�แทนคนใหม่่ของบริิษััทย่่อมเป็็นผู้้�ขอถอนฟ้้องคดีีนั้้�นได้้ (ฎ.๑๙๒๕/๒๕๑๖)
- ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััดโจทก์์ร้้องทุุกข์์โดยผู้้�เป็็นหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการเป็็นการชอบด้้วย
กฎหมายแล้้ว ไม่่ต้้องมีีการมอบหมายกัันอีีก (ฎ.๓๖๔๔/๒๕๒๗)
- นิิติบุิ คุ คลต่่างประเทศมอบอำำ�นาจให้้บุคุ คลอื่่น� ร้้องทุุกข์แ์ ละมีีอำำ�นาจมอบอำำ�นาจ
ช่่วงได้้ (ฎ.๖๕๕๘/๒๕๔๑)
- ผู้้�เสีียหายไม่่ว่่าจะเป็็นนิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลธรรมดาย่่อมมอบอำำ�นาจให้้ฟ้้องคดีี
อาญาแทนได้้ เมื่่�อผู้้�เสีียหายมอบอำำ�นาจให้้ฟ้้องคดีีอาญาแล้้ว ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจก็็ย่่อมลงชื่่�อในฟ้้องแทน
ผู้้�มอบอำำ�นาจได้้ไม่่ขััดต่่อ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๘(๗) (ฎ.๘๙๐/๒๕๐๓ ป.)
- ผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนอื่่�น ๆ ของนิิติิบุุคคลมีีอำำ�นาจจััดการแทนผู้้�เสีียหายที่่�เป็็น
นิิติิบุุคคลได้้ เฉพาะความผิิด ซึ่่�งกระทำำ�ต่่อนิิติิบุุคคลนั้้�น ตามมาตรา ๕(๓)
ข้้อสัังเกต
ผู้้�ต้อ้ งหาที่เ่� ป็็นนิิติบุิ คุ คล ก็็มีสิี ทธิ
ิ เิ ช่่นเดีียวกัับผู้้�ต้อ้ งหาที่เ่� ป็็นบุุคคลธรรมดา เช่่น มีีสิทธิ
ิ ที่ิ จ่� ะไม่่ให้้การ
หรืือจะให้้การอย่่างไรก็็ได้้ มีีสิิทธิิที่่�จะไม่่ยอมลงลายมืือชื่่�อในบัันทึึกคำำ�ให้้การ ซึ่่�งการลงลายมืือชื่่�อผู้้�ต้้องหา
ที่่�เป็็นนิิติิบุุคคล คืือการลงชื่่�อของกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทน และประทัับตราสำำ�คััญของนิิติิบุุคคล
(ถ้้าข้้อบัังคัับนิติิ บุิ คุ คลระบุุไว้้เช่่นนั้้�น) ลงในคำำ�ให้้การ ฉะนั้้�น ถ้้ากรรมการของนิิติบุิ คุ คลมีีความประสงค์์ที่จ่� ะ
ลงลายมืือชื่่อ� และประทัับตราสำำ�คัญ
ั ของนิิติบุิ คุ คลหรืือลงลายมืือชื่่อ� แต่่ไม่่ประสงค์์จะประทัับตราสำำ�คัญ
ั ของ
นิิติิบุุคคลในบัันทึึกคำำ�ให้้การ ไม่่ว่่าจะด้้วยเหตุุผลใด ๆ ก็็ตาม ย่่อมถืือเป็็นสิิทธิิของผู้้�ต้้องหาที่่�จะกระทำำ�ได้้
พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจไปบัังคัับให้้กรรมการนิิติิบุุคคลต้้องลงชื่่�อและประทัับตราสำำ�คััญคำำ�ให้้การ
ผู้้�ต้้องหา หากเกิิดกรณีีดัังกล่่าวย่่อมถืือได้้ว่่า ผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นนิิติิบุุคคลไม่่ประสงค์์จะลงลายมืือชื่่�อ พนัักงาน
สอบสวนจึึงควรหมายเหตุุไว้้ในบัันทึึกคำำ�ให้้การว่่า กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจไม่่ประสงค์์จะประทัับตราสำำ�คััญ
ห้้ามบัังคัับให้้กรรมการประทัับตราหรืือลงลายมืือชื่่�อโดยเด็็ดขาด และถืือว่่าเป็็นคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาที่่�ชอบ
ด้้วยกฎหมายแล้้ว

๗.	ผู้้�แทนเฉพาะคดีี

ผู้้�มีอำี ำ�นาจจััดการแทนผู้้เ� สีียหายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖ บััญญััติถึึิ งผู้้�มีอำี ำ�นาจจััดการแทนผู้้เ� สีียหาย
ที่แ่� ท้้จริิงที่ตั้้่� ง� โดยศาลหรืือที่เ่� รีียกว่่า “ผู้้แ� ทนเฉพาะคดีี” ซึ่่ง� การที่่ศ� าลจะตั้้ง� ผู้้แ� ทนเฉพาะคดีีได้้ต้อ้ งเข้้าเงื่อ่� นไข 
ดัังนี้้�
๑) ผู้้เ� สีียหายที่แ่� ท้้จริิงเป็็นผู้้เ� ยาว์์ ผู้้�วิกิ ลจริิต หรืือคนไร้้ความสามารถ แต่่ไม่่มีผู้ี แ้� ทนโดยชอบธรรม
หรืือผู้้�อนุุบาล
๒) กรณีีที่ผู้่� ้�มีอำี ำ�นาจจััดการแทนผู้้เ� สีียหายที่แ่� ท้้จริิงตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕ (๑) แล้้ว แต่่ไม่่สามารถ
ทำำ�หน้้าที่่�ได้้โดยเหตุุใดเหตุุหนึ่่�ง หรืือมีีผลประโยชน์์ขััดกัันกัับผู้้�เยาว์์หรืือคนไร้้ความสามารถด้้วย
ในสองกรณีีดัังกล่่าว ญาติิ หรืือ ผู้้�มีีประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง อาจร้้องขอให้้ศาลตั้้�งเขาเป็็นผู้้�แทนเฉพาะ
คดีีได้้ แต่่ถ้้าศาลเห็็นว่่าไม่่มีีบุุคคลที่่�สมควร ก็็อาจตั้้�งพนัักงานฝ่่ายปกครองเป็็นผู้้�แทนเฉพาะคดีีได้้
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ข้้อสัังเกต
๑. เป็็นกรณีีที่ผู้่� เ้� ยาว์์หรืือผู้้ไ� ร้้ความสามารถยัังมีีชีวิี ติ อยู่่� แต่่ไม่่มีผู้ี แ้� ทนโดยชอบธรรมหรืือผู้้อ� นุุบาล
ที่่�จะจััดการแทนให้้ได้้
๒. การขอตั้้�งผู้้�แทนเฉพาะคดีีของผู้้�วิิกลจริิต ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖ ต้้องเป็็นกรณีีผู้้�วิิกลจริิต
ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� ถ้้าตายไปก่่อนวัันนััดไต่่สวนคำำ�ร้้อง ศาลก็็ไม่่อาจตั้้�งผู้้�แทนเฉพาะคดีีได้้ (ฎ.๑๖๒๕/๒๕๓๒,
ฎ.๓๔๓๒/๒๕๓๖)
๓. การร้้องขอให้้ตั้้ง� ผู้้�แทนเฉพาะคดีีสามารถยื่่น� คำำ�ร้อ้ งได้้แต่่ฝ่า่ ยเดีียว เมื่่อ� มีีการตั้้ง� ผู้้�แทนเฉพาะ
คดีีแล้้ว ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดจะร้้องขอให้้พิิจารณาใหม่่ไม่่ได้้ (ฎ.๒๐๔๗/๒๕๓๑)
๔. ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิร้้องขอต่่อศาลในการตั้้�งผู้้�แทนเฉพาะคดีี ได้้แก่่
๔.๑ ญาติิของผู้้�เสีียหาย
๔.๒ ผู้้�มีีประโยชน์์เกี่่�ยวข้้อง
๕. บิิดามารดาของผู้้�เยาว์์ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรสกััน มารดาเท่่านั้้�นเป็็นผู้้�แทนโดยชอบธรรม 
เมื่่�อปรากฏว่่ามารดาหนีีไปแล้้วถืือว่่าเป็็นกรณีีที่่�ผู้้�แทนโดยชอบธรรมไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ จึึงอยู่่�ใน
หลัักเกณฑ์์ที่่�จะตั้้�งผู้้�แทนเฉพาะคดีีได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖ การที่่�บิิดาที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายฟ้้องคดีี
อาญาแทนผู้้เ� ยาว์์และศาลสั่่ง� ประทัับฟ้้องไว้้พิจิ ารณาถืือได้้โดยปริิยายว่่าศาลตั้้ง� บิิดาเป็็นผู้้แ� ทนเฉพาะคดีีแล้้ว
(ฎ.๒๙๕๘/๒๕๔๑)
๖. ระหว่่างศาลนััดไต่่สวนเกี่่�ยวกัับการขอตั้้�งผู้้�แทนเฉพาะคดีีโจทก์์ซึ่่�งถููกอ้้างว่่าเป็็นผู้้�วิิกลจริิต
จะขอถอนฟ้้องคดีีไม่่ได้้ ศาลชอบที่่�จะทำำ�การไต่่สวนว่่าโจทก์์เป็็นบุุคคลวิิกลจริิตหรืือไม่่ แล้้วมีีคำำ�สั่่�งต่่อไป 
(ฎ.๓๔๗๒/๒๕๒๔)

๘. การจำำ�กัดอำ
ั ำ�นาจการดำำ�เนิินคดีีอาญาของผู้้�เสีียหาย

๑. ห้้ามฟ้้องบุุพการีีของตน การที่่�บุุตรฟ้้องคดีีต่่อบุุพการีีผู้้�มีีพระคุุณของตนนั้้�น ต้้องห้้ามตาม
กฎหมายตราสามดวง ซึ่่ง� บััญญััติไิ ว้้ว่า่ “ผู้้ใ� ดเป็็นคนอุุทลุมมิ
ุ ไิ ด้้รู้้�คุณ
ุ บิิดามารดาปู่่�ย่่าตายาย แลมัันมาฟ้้องร้้อง
ให้้เรีียกบิิดามารดาปู่่�ย่่าตายายมััน ท่่านให้้มีโี ทษทวนมัันด้้วยลวดหนัังโดยฉกรรจ์์” ในปััจจุุบันั มีีการนำำ�แนวคิิด
มาบััญญััติิไว้้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖๒ “ท่่านว่่า ผู้้�ใดจะฟ้้องบุุพการีีของตนเป็็นคดีีแพ่่งหรืือคดีีอาญามิิได้้
แต่่เมื่่อ� ผู้้�นั้้น� หรืือญาติิสนิทข
ิ องผู้้�นั้้น� ร้้องขอ อััยการจะยกคดีีขึ้น้� ว่่ากล่่าวก็็ได้้” คำำ�ว่า่ บุุพการีีนั้้น� หมายความถึึง
บิิดา มารดา ปู่่� ย่่า ตา ยาย และทวด โดยทางสายโลหิิตเท่่านั้้�น  ที่่�ห้้ามฟ้้องบุุพการีีของตนเป็็นคดีีแพ่่งและ
คดีีอาญา เป็็นบทกฎหมายที่่�จำำ�กััดสิิทธิิ ต้้องตีีความโดยเคร่่งครััด จึึงต้้องถืือว่่าข้้อห้้ามดัังกล่่าวเป็็นการห้้าม
เฉพาะบุุตรโดยชอบด้้วยกฎหมายฟ้้องบุุพการีีของตนเท่่านั้้�น (ฎ.๕๔๗/๒๕๔๘) บุุตรบุุญธรรมสามารถฟ้้อง
บิิดามารดาบุุญธรรมได้้ แต่่บุุตรไม่่ชอบด้้วยกฎหมายไม่่สามารถฟ้้องบิิดาที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียนรัับรองบุุตรได้้
อย่่างไรก็็ดีี ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖๒ ได้้เปิิดช่่องให้้คดีีที่่�บุุตรเป็็นผู้้�เสีียหายสามารถฟ้้องได้้
โดยญาติิสนิิทของผู้้�นั้้�นร้้องขออััยการจะยกคดีีขึ้้�นว่่ากล่่าวก็็ได้้ ซึ่่�งโจทก์์ในคดีีลัักษณะนี้้�จะเป็็นอััยการ
เป็็นโจทก์์ฟ้้องคดีี
๒. อำำ�นาจฟ้้องเด็็กหรืือเยาวชน เนื่่�องจาก มาตรา ๙๙ วรรคแรก แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ บััญญััติิว่่า “ห้้ามมิิให้้ผู้้�เสีียหายฟ้้องคดีี
อาญาซึ่่ง� มีีข้อ้ หาว่่าเด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ความผิิดต่่อศาลเยาวชนและครอบครััว เว้้นแต่่จะได้้รับั อนุุญาตจาก
ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจที่่�เด็็กหรืือเยาวชนนั้้�นอยู่่�ในเขตอำำ�นาจ” ถ้้าหากผู้้�เสีียหายประสงค์์จะฟ้้องคดีีอาญา
เด็็กหรืือเยาวชน จะต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อผู้้�อำ�ำ นวยการสถานพิินิิจ หลัังจากได้้รัับการร้้องขอของผู้้�เสีียหายแล้้ว
ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ จะจััดให้้มีกี ารดำำ�เนิินการสืืบสวนและสอบสวนว่่าข้้อกล่่าวหานั้้�นมีีมููลสมควรอนุุญาต
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ให้้ผู้้�เสีียหายฟ้้องหรืือไม่่ แล้้วแจ้้งให้้ผู้้�เสีียหายทราบว่่าอนุุญาตให้้ฟ้้องหรืือไม่่อนุุญาตให้้ฟ้้อง ในกรณีี
ที่่�ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจไม่่อนุุญาตให้้ฟ้้อง ผู้้�เสีียหายจะร้้องต่่อศาลขอให้้สั่่�งอนุุญาตก็็ได้้ ในกรณีีเช่่นว่่านี้้�
ศาลจะเรีียกผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิิจมาสอบถาม แล้้วสั่่�งตามที่่�เห็็นสมควร คำำ�สั่่�งศาลถืือเป็็นที่่�สุุด เมื่่�อศาล
เยาวชนและครอบครััวได้้ไต่่สวนมููลฟ้้องและมีีคำำ�สั่่ง� ประทัับรับั ฟ้้องของผู้้เ� สีียหายแล้้ว ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ
จะดำำ�เนิินการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิง
โดยทั่่�วไปแล้้วสถานพิินิจิ ฯ จะไม่่อนุุญาตให้้ผู้เ้� สีียหายฟ้้อง เนื่่อ� งจากเห็็นว่่ากฎหมายมีีเจตนารมณ์์
ที่่จ� ะคำำ�นึึงถึึงสวััสดิภิ าพและอนาคตของเด็็กหรืือเยาวชน ซึ่ง่� ควรจะได้้รับก
ั ารฝึึกอบรม สั่่�งสอน และสงเคราะห์์
ให้้กลัับตััวเป็็นพลเมืืองดีียิ่่�งกว่่าการที่่�จะลงโทษ จึึงกำำ�หนดเงื่่�อนไขในการที่่�ผู้้�เสีียหายจะฟ้้องคดีีอาญา
โดยกล่่าวหาว่่าเด็็กหรืือเยาวชนได้้กระทำำ�ผิิดไว้้เป็็นพิิเศษ แต่่หากผู้้�เสีียหายติิดใจจะดำำ�เนิินคดีีอาญาแก่่เด็็ก
หรืือเยาวชน ก็็สามารถดำำ�เนิินการโดยการไปร้้องขอต่่อศาลให้้พิจิ ารณาอนุุญาตตามที่ก่� ฎหมายบััญญััติไิ ว้้ได้้
๓. ห้้ามฟ้้องขอให้้กัักกััน ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๙ เนื่่�องจาก ป.อาญา มาตรา ๔๓ บััญญััติิว่่า
“การฟ้้องขอให้้กัักกัันเป็็นอำำ�นาจของพนัักงานอััยการโดยเฉพาะ และจะขอรวมกัันไปในฟ้้องคดีีอัันเป็็น
มููลให้้เกิิดอำำ�นาจฟ้้องขอให้้กัักกัันหรืือจะฟ้้องภายหลัังก็็ได้้” ดัังนั้้�น ผู้้�เสีียหายไม่่สามารถฟ้้องขอให้้กัักกััน
อัันเป็็นประเภทหนึ่่�งของวิิธีีการเพื่่�อความปลอดภััยได้้
๔. อำำ�นาจฟ้้องเมื่่�อคดีีอาญาเลิิกกััน เมื่่�อคดีีอาญาเลิิกกัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙ แล้้ว
สิิทธิิในการนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องย่่อมระงัับไป ผู้้�เสีียหายไม่่มีีอำ�ำ นาจยื่่�นฟ้้องคดีีอาญานั้้�นต่่อศาล
❖❖❖
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การแจ้้งความ การร้้องทุุกข์์ และการกล่่าวโทษ
การแจ้้งความ การร้้องทุุกข์์ และการกล่่าวโทษ เป็็นการที่่�ประชาชนได้้รัับความเดืือดร้้อน
เสีียหายหรืือถููกกระทบต่่าง ๆ ในส่่วนทางแพ่่งและทางอาญาและมีีความประสงค์์จะมาแจ้้งความ
ต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่�อให้้มีีการบัันทึึกไว้้แสดงเป็็นหลัักฐาน หรืือประสงค์์จะดำำ�เนิินคดีีในทางอาญา
โดยให้้พนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ หรืือนำำ�ไปฟ้้องคดีีเอง ซึ่ง่� ในการรัับแจ้้งความนั้้�น พนัักงานสอบสวน
ต้้องพิิจารณาด้้วยว่่าการแจ้้งความดัังกล่่าวเป็็นกรณีีลักั ษณะใด เช่่น เป็็นการแจ้้งความทั่่�วไปเพื่่อ� เป็็นหลัักฐาน,
การแจ้้งความนั้้�นมีีความผิิดทางอาญาเกิิดขึ้้�น หรืือการแจ้้งความนั้้�นไม่่เป็็นความผิิดทางอาญา เพื่่�อจะได้้
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ถููกต้้องตามกฎหมาย ซึ่่�งในบทนี้้�จะได้้อธิิบายในเรื่่�องดัังกล่่าว

๑. การแจ้้งความ

	๑.1 การแจ้้งความที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับคดีีอาญา
กรณีีดัังกล่่าว สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิได้้ออกคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลงวัันที่่� ๑ ก.ค. ๕๖
ไว้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิในบทที่่� ๒ การอำำ�นวยความยุุติิธรรมในคดีีอาญา ข้้อ ๑.๑.๒ เมื่่�อมีีผู้้�มาแจ้้งความที่่�ไม่่
เกี่่ย� วกัับคดีีอาญา และผู้้แ� จ้้งมีีความประสงค์์จะแจ้้งไว้้เป็็นหลัักฐานเพื่่อ� ประกอบการยืืนยััน รัับรอง หรืือตรวจสอบ 
ให้้พนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องบัันทึึกคำำ�แจ้้งความนั้้�นในสมุุดรายงานประจำำ�วััน
รัับแจ้้งเป็็นหลัักฐาน ส่่วนการแจ้้งเอกสารหายให้้บัันทึึกการรัับแจ้้งไว้้ในสมุุดรายงานประจำำ�วัันรัับแจ้้ง
เอกสารหายซึ่่ง� ในการบัันทึึกเกี่่ย� วกัับทรัพั ย์์หรืือบุุคคลมีีประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีีลักั ษณะที่่� ๑๔
เรื่่�อง การออกตำำ�หนิิรููปพรรณบุุคคลและทรััพย์์ บทที่่� ๒ เรื่่�อง การออกตำำ�หนิิรููปพรรณทรััพย์์หาย
และได้้คืืน และบทที่่� ๓ เรื่่�อง การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับคนหายและพลััดหลงวางแนวทางการปฏิิบััติิให้้กัับ
พนัักงานสอบสวนไว้้แล้้ว
ปััจจุุบันั การแจ้้งความในส่่วนนี้้�ได้้อำำ�นวยความสะดวกมากขึ้้น� โดยสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
ได้้นำำ�ระบบ  CRIMES มาใช้้ในงานรัับแจ้้งความ ทำำ�ให้้การบริิการให้้กัับประชาชนเป็็นไปด้้วยความสะดวก
และรวดเร็็วขึ้้�น และเพื่่�อความสะดวกรวดเร็็วถููกต้้องตามกฎหมายและระเบีียบราชการให้้ประชาสััมพัันธ์์
แนะนำำ�ให้้ประชาชนเตรีียมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการมาติิดต่่อประกอบการแจ้้งความต่่าง ๆ ดัังนี้้�
(๑) แจ้้งความเอกสารสำำ�คััญหาย
ตััวอย่่างเช่่น ใบอนุุญาตขัับขี่่ร� ถยนต์์ จักั รยานยนต์์ โฉนดที่ดิ่� นิ ใบสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ หาย ฯลฯ
ซึ่่ง� ในกรณีีนี้้ผู้� แ้� จ้้งสามารถยื่่น� คำำ�ร้อ้ งแจ้้งว่่าเอกสารดัังกล่่าวหายต่่อสถานีีตำำ�รวจท้้องที่่ที่� เ่� กิิดเหตุุ จากนั้้�นพนัักงาน
สอบสวนจะตรวจสอบว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นจริิงหรืือไม่่แล้้วลงประจำำ�วัันรัับแจ้้งเอกสารหาย พร้้อมทั้้�งออก
หลัักฐานการแจ้้งความเอกสารหายเพื่่อ� ให้้ผู้แ้� จ้้งนำำ�ไปยัังหน่่วยงานราชการที่่เ� กี่่ย� วข้้องสำำ�หรัับดำำ�เนิินการต่่อไป
(๒) แจ้้งความคนหายพลััดหลงกรณีีมีีคนหายพลััดหลง ผู้้�ปกครอง ญาติิหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
สามารถไปแจ้้งความต่่อพนัักงานสอบสวนในทัันทีีหรืือไม่่ต้้องรอให้้ถึึง ๒๔ ชั่่�วโมง ดัังที่่�มัักจะมีีการเข้้าใจ
คลาดเคลื่่�อนกััน โดยผู้้�แจ้้งความควรเตรีียมหลัักฐานเพื่่�อประกอบการติิดตามสืืบหาคนหายพลััดหลง
(๒.๑) หลัักฐานต่่าง ๆ ที่่�ควรนำำ�ไปแสดงต่่อพนัักงานสอบสวน ได้้แก่่
(๒.๑.๑) บััตรประจำำ�ตััวผู้้�หายหรืือสำำ�เนาบััตรที่่�ถ่่ายเก็็บไว้้ (ถ้้ามีี)
(๒.๑.๒) สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านผู้้�หาย
(๒.๑.๓) ภาพถ่่ายคนหาย (เป็็นภาพถ่่ายปััจจุุบััน)
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ใบกองหนุุน)

(๒.๑.๔) ใบสำำ�คััญทางราชการ เช่่น ใบเกิิด ใบสำำ�คััญทหาร (ใบกองเกิิน

(๒.๒) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวน
(๒.๒.๑) เมื่่อ� มีีผู้้�มาแจ้้งความเกี่่ย� วกัับคนหายหรืือพลััดหลง ให้้พนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับแจ้้งความรีีบรัับแจ้้งลงรายงานประจำำ�วััน จดตำำ�หนิิรููปพรรณ กรอกข้้อความลงในรายงานแบบแจ้้ง
รููปพรรณคนหาย พร้้อมซัักถามสาเหตุุการหายให้้ได้้ความละเอีียดชััดเจน
(๒.๒.๒) รีีบแจ้้งเหตุุไปยัังหน่่วยงานที่เ่� กี่่ย� วข้้องต่่าง ๆ ประกาศทางสื่่อ� สารมวลชน
(๒.๒.๓) ออกรายงานตำำ�หนิิรููปพรรณคนหาย พร้้อมด้้วยรููปถ่่าย(ถ้้ามีี) ส่่งไป
ยัังกองทะเบีียนประวััติิอาชญากรเพื่่�อประกาศสืืบหาโดยเร็็ว และเก็็บรวมเรื่่�องไว้้ที่่�หน่่วยรัับแจ้้ง
(๒.๒.๔) ประกาศสืืบหาคนหายทุุกฉบัับที่่�ได้้มีีการออกประกาศสืืบหาตััวนั้้�น
ให้้หััวหน้้าหน่่วยที่่�ได้้รัับประกาศ แจ้้งให้้ตำำ�รวจในปกครองทราบ แล้้วปิิดประกาศไว้้ที่่�หน่่วยงานหรืือตู้้�ยาม
ตลอดจนที่่�สาธารณะหรืือที่่�ชุมุ ชน เช่่น สถานีีรัับส่่งผู้้�โดยสาร หรืือเรืือ เป็็นต้้น
(๒.๒.๕) ให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจมอบหมายให้้ตำำ�รวจคนใดคนหนึ่่ง� รัับผิิดชอบใน
การสืืบสวนติิดตามตััวคนหาย โดยให้้ไปรู้้�จักกั
ั บบ้
ั า้ นผู้้แ� จ้้งหรืือผู้้�ปกครองคนหายและเยี่่ย� มเยีียนเป็็นระยะ ๆ
(๒.๒.๖) ระหว่่างที่สถ
่� านีีตำำ�รวจต่่าง ๆ รัับแจ้้งคนหายไว้้นั้้น� ให้้กำำ�ชับผู้
ั แ้� จ้้งด้้วยว่่า
หากได้้ตัวั คนหายคืืนเมื่่อ� ใดให้้รีบี แจ้้งถอนคืืนโดยเร็็ว และเมื่่อ� ได้้รับั แจ้้งถอนคืืนแล้้วให้้สถานีีที่รั่� บั แจ้้งทำำ�การ
รัับแจ้้งถอนคืืนไปยัังกองทะเบีียนประวััติิอาชญากร เพื่่�อถอนประกาศสืืบหาและระงัับการสืืบหา
(๒.๒.๗) ให้้ดำำ�เนิินการตามระเบีียบ คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ ที่่� ตร.สั่่�งการไว้้
(๓) แจ้้งความรถหรืือเรืือหายกรณีีที่่�รถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์ หรืือเรืือ ตลอดจน
ยานพาหนะอื่่น� ใดหาย เจ้้าของหรืือผู้้�มีกี รรมสิิทธิ์์ใ� นทรััพย์์ควรเป็็นผู้้ไ� ปแจ้้งความด้้วยตนอง แต่่หากไม่่สามารถ
มาแจ้้งความได้้ด้้วยตนเองอาจมอบอำำ�นาจให้้ผู้้�อื่่�นมาแจ้้งความก็็ได้้
(๓.๑) หลัักฐานต่่าง ๆ ที่่�ควรนำำ�ไปแสดงต่่อพนัักงานสอบสวนได้้แก่่
(๓.๑.๑) ใบทะเบีียนรถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์หรืือพาหนะอื่่�น ๆ ที่่�หาย
(๓.๑.๒) ใบรัับเงิินหรืือสััญญาซื้้�อขายเท่่าที่่�มีี
(๓.๑.๓) ถ้้าเป็็นตััวแทนห้้างร้้าน บริิษัท ผู้
ั ไ้� ปแจ้้งความควรมีีหนัังสืือมอบอำำ�นาจ
จากเจ้้าของหรืือผู้้�จััดการของห้้างร้้าน บริิษัทนั้้
ั �น ๆ ไป รวมทั้้�งหนัังสืือรัับรองบริิษััทด้้วย
(๓.๑.๔) หนัังสืือคู่่�มืือประจำำ�ตัวั รถที่ท่� างบริิษัทห้
ั า้ งร้้านออกให้้ ถ้า้ ไม่่มีก็ี ใ็ ห้้จำำ�
สีีรถ แบบยี่่�ห้้อ หมายเลขประจำำ�เครื่่�องและตััวรถไปด้้วย (ถ้้ามีี)
(๓.๑.๕) หากมีีภาพถ่่ายรถหรืือเรืือที่่�หายให้้นำำ�ไปด้้วย
(๓.๒) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวน
(๓.๒.๑) กรณีีที่่�ทรััพย์์หายไป  โดยแน่่ใจว่่ามิิใช่่เนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิด
ทางอาญา เช่่น ลืืมทิ้้�งไว้้ หรืือตกหล่่นระหว่่างเดิินทาง เป็็นต้้น ให้้สถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับแจ้้ง
รายงานด้้วยแบบรููปพรรณของหายและได้้คืืน แบบ วท.๑๑ - ต.๓๒๕ การออกแบบตำำ�หนิิรููปพรรณให้้ส่่ง
จากสถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานเจ้้าของคดีีภายในเวลา ๒๔ ชั่่�วโมงนัับตั้้�งแต่่เวลาที่่�ได้้รัับแจ้้ง หรืือได้้ทราบ
การถููกประทุุษร้้ายหรืือหายสุุดแต่่จะได้้รัับทราบอย่่างใดก่่อน
(๓.๒.๒) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณทรััพย์์หายทุุกชนิิด ให้้จดให้้ละเอีียดพอที่่จ� ะให้้
บุุคคลซึ่่ง� มิิใช่่เจ้้าของวิินิจิ ฉััยได้้ว่า่ เป็็นทรััพย์์ที่ห่� ายไปใช่่หรืือไม่่ ในเมื่่อ� ได้้ไปพบทรััพย์์นั้้น� และในกรณีีที่ทรั
่� พั ย์์หาย
เป็็นทรััพย์์ที่่�ต้้องจดทะเบีียน เช่่น รถจัักรยานยนต์์ รถยนต์์ ให้้คััดสำำ�เนาทรััพย์์นั้้�น ๆ แนบไปพร้้อมกัับ
ตำำ�หนิิรููปพรรณ ถ้้าเห็็นว่่าเท่่าที่่�จดรููปพรรณไว้้ยัังไม่่ชััดเจนพอ ก็็ต้้องสอบถามถึึงตำำ�หนิิสำำ�คััญของสิ่่�งนั้้�น
ให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ในบางกรณีีจะเขีียนรููปภาพ สิ่่�งของหายประกอบไว้้ด้้วยก็็ได้้
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(๓.๒.๓) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณเรืือ ต้้องให้้ทราบว่่าเป็็นเรืือชนิิดใด กว้้าง
ยาว เท่่าใด บรรทุุกของหรืือคนเท่่าใด ตำำ�หนิิสำำ�คััญเช่่น รอยแตก เรืือชื่่�อว่่าอย่่างไร ทาสีีอะไร ถ้้ามีีโซ่่ร้้อย
ให้้บอกลัักษณะของโซ่่มาด้้วยว่่า โซ่่ขนาดใด ยาวเท่่าไร เลขทะเบีียนเท่่าใด การจดเลขหมายทะเบีียนเรืือ
เขีียนตััวอัักษรกำำ�กัับไว้้ด้้วย
(๔) แจ้้งความอาวุุธปืืนหายกรณีีที่่�อาวุุธปืืนหายเจ้้าของหรืือผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์�ในทรััพย์์
ควรเป็็นผู้้�ไปแจ้้งความด้้วยตนเอง แต่่หากไม่่สามารถมาแจ้้งความได้้ด้ว้ ยตนเองสามารถมอบอำำ�นาจให้้ผู้้�อื่น่�
มาแจ้้งความก็็ได้้
(๔.๑) หลัักฐานต่่าง ๆ ที่่�ควรนำำ�ไปแสดงต่่อพนัักงานสอบสวน ได้้แก่่
(๔.๑.๑) ทะเบีียนใบอนุุญาตให้้มีีและใช้้อาวุุธปืืน (แบบ ป.๔)
(๔.๑.๒) ใบเสร็็จรัับเงิินที่่�บริิษััทห้้างร้้านขายปืืนออกให้้ (ถ้้ามีี)
(๔.๑.๓) ภาพถ่่ายปืืนที่่�หาย (ถ้้ามีี)
(๔.๒) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวน
(๔.๒.๑) กรณีีที่่�ทรััพย์์หายไป  โดยแน่่ใจว่่ามิิใช่่เนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิด
ทางอาญา เช่่น ลืืมทิ้้�งไว้้ หรืือตกหล่่นระหว่่างเดิินทาง เป็็นต้้น ให้้สถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับแจ้้ง
รายงานด้้วยแบบรููปพรรณของหายและได้้คืืน แบบ วท.๑๑ - ต.๓๒๕ การออกแบบตำำ�หนิิรููปพรรณให้้ส่่ง
จากสถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานเจ้้าของคดีีภายในเวลา ๒๔ ชั่่�วโมงนัับตั้้�งแต่่เวลาที่่�ได้้รัับแจ้้ง หรืือได้้ทราบ
การถููกประทุุษร้้ายหรืือหายสุุดแต่่จะได้้รัับทราบอย่่างใดก่่อน
(๔.๒.๒) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณทรััพย์์หายทุุกชนิิด ให้้จดให้้ละเอีียดพอที่�จ่ ะ
ให้้บุุคคล ซึ่่�งมิิใช่่เจ้้าของวิินิิจฉััยได้้ว่่า เป็็นทรััพย์์ที่่�หายไปใช่่หรืือไม่่ ในเมื่่�อได้้ไปพบทรััพย์์นั้้�น และในกรณีีที่่�
ทรััพย์์หายเป็็นทรััพย์์ที่่�ต้้องจดทะเบีียน เช่่น ปืืน ให้้คััดสำำ�เนาทรััพย์์นั้้�น ๆ แนบไปพร้้อมกัับตำำ�หนิิรููปพรรณ
ถ้้าเห็็นว่่าเท่่าที่่�จดรููปพรรณไว้้ยัังไม่่ชััดเจนพอ ก็็ต้้องสอบถามถึึงตำำ�หนิิสำำ�คััญของสิ่่�งนั้้�นให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
ในบางกรณีีจะเขีียนรููปภาพ สิ่่�งของหายประกอบไว้้ด้้วยก็็ได้้
(๔.๒.๓) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณอาวุุธปืืน ต้้องให้้ทราบเครื่่�องหมายและ
ตำำ�หนิิสำำ�คััญตามใบอนุุญาตชนิิดปืืนเป็็นชนิิดใด ใช้้กระสุุนกี่่�นััด ปืืนสั้้�นหรืือยาว ขนาดเท่่าใด เลขหมายที่่�จด
จดตรงไหน เท่่าใด ด้้ามปืืนเป็็นอย่่างไร
(๕) แจ้้งความทรััพย์์สินิ หายกรณีีที่ทรั
่� พั ย์์สินิ หายเจ้้าของหรืือผู้้�มีกี รรมสิิทธิ์์ใ� นทรััพย์์ควรเป็็น
ผู้้ไ� ปแจ้้งความด้้วยตนเอง แต่่หากไม่่สามารถมาแจ้้งความได้้ด้ว้ ยตนเองอาจมอบอำำ�นาจให้้ผู้้�อื่น่� มาแจ้้งความก็็ได้้
(๕.๑) หลัักฐานต่่าง ๆ ที่่�ควรนำำ�ไปแสดงต่่อพนัักงานสอบสวน ได้้แก่่  
(๕.๑.๑) ใบเสร็็จรัับเงิินซื้้อ� ขายหรืือหลัักฐานการแสดงการซื้้อ� ขายทรััพย์์สินิ นั้้�น
(๕.๑.๒) รููปพรรณทรััพย์์สิินนั้้�น ๆ เช่่น หมายเลขเครื่่�อง เป็็นต้้น (ถ้้ามีี)
(๕.๑.๓) ตำำ�หนิิหรืือลัักษณะพิิเศษต่่าง ๆ
(๕.๑.๔) เอกสารสำำ�คััญต่่าง ๆ เท่่าที่่�มีี
(๕.๑.๕) ภาพถ่่ายของทรััพย์์สิินที่่�หาย (ถ้้ามีี)
(๕.๒) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวน
(๕.๒.๑) กรณีีที่่�ทรััพย์์หายไป  โดยแน่่ใจว่่ามิิใช่่เนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิด
ทางอาญา เช่่น ลืืมทิ้้�งไว้้ หรืือตกหล่่นระหว่่างเดิินทาง เป็็นต้้น ให้้สถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับแจ้้ง
รายงานด้้วยแบบรููปพรรณของหายและได้้คืืน แบบ วท.๑๑ - ต.๓๒๕ การออกแบบตำำ�หนิิรููปพรรณให้้ส่่ง
จากสถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานเจ้้าของคดีีภายในเวลา ๒๔ ชั่่�วโมงนัับตั้้�งแต่่เวลาที่่�ได้้รัับแจ้้ง หรืือได้้ทราบ
การถููกประทุุษร้้ายหรืือหายสุุดแต่่จะได้้รัับทราบอย่่างใดก่่อน
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(๕.๒.๒) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณทรััพย์์หายทุุกชนิิด ให้้จดให้้ละเอีียดพอ
ที่่�จะให้้บุุคคลซึ่่�งมิิใช่่เจ้้าของวิินิิจฉััยได้้ว่่า เป็็นทรััพย์์ที่่�หายไปใช่่หรืือไม่่ ในเมื่่�อได้้ไปพบทรััพย์์นั้้�น และ
ในกรณีีที่ทรั
่� พั ย์์หายเป็็นทรััพย์์ที่ต้่� อ้ งจดทะเบีียน ก็็ให้้คัดั สำำ�เนาทรััพย์์นั้้น� ๆ แนบไปพร้้อมกัับตำำ�หนิิรููปพรรณ
ถ้้าเห็็นว่่าเท่่าที่่�จดรููปพรรณไว้้ยัังไม่่ชััดเจนพอ ก็็ต้้องสอบถามถึึงตำำ�หนิิสำำ�คััญของสิ่่�งนั้้�นให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
ในบางกรณีีจะเขีียนรููปภาพ สิ่่�งของหายประกอบไว้้ด้้วยก็็ได้้ นอกจากนั้้�นการจดน้ำำ��หนััก  เงิิน ทอง นาก 
หรืือโลหะอย่่างอื่่�น ให้้จดเป็็นมาตราเมตริิก น้ำ�ำ� หนััก ๑ บาท เท่่ากัับ ๑๕ กรััม น้ำ�ำ� หนัักเพชรให้้จดเป็็นกะรััต                                 
(๕.๒.๓) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณแหวน ควรให้้ทราบว่่า เรืือนแหวนทำำ�เป็็น
เรืือนชนิิดใด ทำำ�ด้้วยโลหะอะไร รููปพรรณแหวน กลม รีี อย่่างไร ประดัับด้้วยเพชรลููกหรืือเพชรซีีก น้ำำ��เพชร
สีีอะไร เพชรมีีลักั ษณะกลมหรืือยาวรีี มีรี อยแตกร้้าวหรืือไม่่ เม็็ดเดีียวหรืือหลายเม็็ด ๆ ละกี่่ก� ะรััต ประดัับด้ว้ ย
พลอย ต้้องรู้้�ว่่าเป็็นพลอยชนิิดไร เช่่น ทัับทิิม ต้้องรู้้�ว่่าเป็็นทัับทิิมชนิิดไหน รููปร่่างอย่่างไร เป็็นรููปหลัังเบี้้�ย
หรืือเจีียระไน น้ำำ��สีีอะไรอ่่อนแก่่อย่่างไร แตกร้้าวตรงไหนหรืือไม่่ เป็็นทัับทิิมแท้้ หรืือทัับทิิมชนิิดที่่�เรีียกว่่า
พลอยหุุง น้ำำ�� เพชรคะเนเท่่าใด
(๕.๒.๔) การจดตำำ�หนิิรููปพรรณสร้้อย ต้้องให้้ปรากฏว่่าเป็็นสร้้อยข้้อมืือหรืือ
สร้้อยคอ หรืือสร้้อยสำำ�หรัับใช้้การอย่่างไร มีีรููปพรรณสััณฐานเรีียกกัันว่่าอย่่างไร หรืือคล้้ายกัับรููปสิ่่�งของ
อย่่างไร ทำำ�ด้้วย ทอง นาก เงิิน หรืือสิ่่�งของอะไร น้ำำ��หนัักเท่่าใดและที่่�สร้้อย มีีอัักษรภาษาใด อยู่่�ตรงไหน
เป็็นยี่่�ห้อ้ ช่่างทอง หรืือเป็็นอัักษรที่เ�่ จ้้าของขีีดเขีียนไว้้ประการใด ถ้้ามีีรอยขาดหรืือต่่อ ต้้องรู้้�ว่า่ มีีอยู่่�ตรงไหน
ถ้้ามีีเพชรหรืือพลอยฝัังต้้องเขีียนให้้ชััดเจน
(๕.๒.๕) นาฬิิกา ต้้องปรากฏว่่าเรืือนทำำ�ด้้วยอะไร หรืือเรืือนมีีลวดลายหรืือ
เกลี้้�ยงลงยาหรืือฝัังเพชรที่ใ่� ดบ้้าง เครื่่อ� งชนิิดใด เรืือนเล็็กโตขนาดไหน ถ้้าเรืือนทองเป็็นทองหนัักกี่่กรั
� ม ยี่่
ั ห้� อ้
อะไร หมายเลขประจำำ�เรืือนนาฬิิกาเท่่าไรอยู่่�ตรงไหน มีีรอยบุุบ หรืือรอยขีีดตรงไหนเป็็นชนิิดฝาปิิดหรืือเปิิด
ถ้้าเป็็นชนิิดฝาเปิิดกระจกเป็็นวงเล็็กบอกชั่่�วโมงข้้างนอกและข้้างในฝาประการใด แม้้มีีสร้้อยและล็็อกเกต
ต้้องแจ้้งลัักษณะให้้ทราบโดยละเอีียด
(๕.๒.๖) ต่่างหูู ต้้องให้้ปรากฏว่่า เรีียกชื่่�ออย่่างไร หรืือคล้้ายอะไร ทำำ�ด้้วย
ทอง นาก เงิิน หรืืออะไร ถ้้ามีีเพชร พลอย ฝััง ต้้องให้้ได้้ความละเอีียดด้้วย
ในกรณีีที่ก่� ารที่บุ่� คุ คลสููญหายพลััดหลง เกิิดจากการกระทำำ�ทางอาญา เช่่น ถููกลัักพาตััว หรืือทรััพย์์สินิ
เช่่น รถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์ อาวุุธปืืน สร้้อย แหวน นาฬิิกา ฯลฯ หรืือทรััพย์์สิินอื่่�นใดถููกประทุุษร้้ายไป
ซึ่ง่� มีีความผิิดทางอาญาเกิิดขึ้้น� ในกรณีีนี้้ก� ารรัักษาสถานที่่เ� กิิดเหตุุเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ให้้มีกี ารรัักษาสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
ไว้้ให้้คงสภาพเช่่นเดิิม อย่่าให้้มีีการเคลื่่�อนย้้าย ทำำ�ลาย จนกว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะเข้้ามาดำำ�เนิินการ
	๑.๒	 การแจ้้งความที่่�เกี่่�ยวกัับคดีีอาญา
กรณีีดัังกล่่าว มีีปรากฏเหตุุการณ์์หลายครั้้�งที่่�ประชาชนบางคนไปแจ้้งความต่่อพนัักงาน
สอบสวนเพื่่อ� ร้้องทุุกข์กล่
์ า่ วหาว่่ามีีผู้�ก้ ระทำำ�ความผิิดทางอาญาและทำำ�ให้้ผู้แ้� จ้้งได้้รับั ความเสีียหาย ต้้องการ
ที่่�จะร้้องทุุกข์์กัับพนัักงานสอบสวน แต่่พนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าไม่่เป็็นความผิิดทางอาญาหรืือหากเห็็น
ความผิิดทางอาญาที่่เ� ป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ก็ไ็ ม่่ใช่่ผู้เ้� สีียหาย ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งและเกิิดการร้้องเรีียนขึ้้น�
สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิได้้ออกคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลงวัันที่่� ๑ ก.ค. ๕๖ ไว้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิแล้้ว ดัังนี้้�
ตามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลงวัันที่่� ๑ ก.ค. ๕๖ ได้้วางแนวทางปฏิิบัติั ใิ นบทที่่� ๒ การอำำ�นวย
ความยุุติิธรรมในคดีีอาญาข้้อ ๑.๑.๓ เมื่่�อมีีผู้้�มาแจ้้งความที่่�เกี่่�ยวกัับคดีีอาญา ให้้พนัักงานสอบสวนทุุกนาย
พึึงระลึึกอยู่่�เสมอว่่า ผู้้�เสีียหายอาจร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวนได้้และพนัักงานสอบสวน
มีีหน้้าที่ต้่� อ้ งรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือคำำ�กล่า่ วโทษตามกฎหมาย ไม่่ว่า่ เหตุุจะเกิิดหรืืออ้้างหรืือเชื่่อ� ว่่าเกิิดภายในเขต
อำำ�นาจการสอบสวนของตนหรืือไม่่ก็ต็ าม ห้้ามปฏิิเสธว่่าเหตุุมิไิ ด้้เกิิดในเขตอำำ�นาจของตน และดำำ�เนิินการดัังนี้้�
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๑. กรณีีการแจ้้งความที่่�เกี่่�ยวกัับคดีีอาญา ซึ่่�งมิิได้้เกิิดในเขตอำำ�นาจของตนหรืือที่่�เกิิด
นอกราชอาณาจัักร ให้้รัับแจ้้งความโดยลงรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีีไว้้ หลัังจากนั้้�นให้้ส่่งเรื่่�องไปยััง
พนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อดำำ�เนิินการสอบสวนต่่อไป เป็็นไปตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖
ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ข้้อ ๑.๑.๓.๑ วรรคสอง
๒. กรณีีการแจ้้งความที่่เ� กี่่ย� วกัับคดีีอาญาซึ่่ง� เกิิดหรืืออ้้างหรืือเชื่่อ� ว่่าเกิิดในเขตอำำ�นาจของตน
แต่่ผู้้�เสีียหายขอความช่่วยเหลืือแต่่ไม่่ยอมร้้องทุุกข์์ตามระเบีียบหรืือคดีีความผิิดต่่อส่่วนตััวและคู่่�กรณีีได้้
เจรจายอมความกัันโดยถููกต้้องตามกฎหมายก่่อนที่่�จะมีีการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ตามระเบีียบหรืือกรณีีอื่่�น ๆ
พนัักงานสอบสวนไม่่ต้้องทำำ�สำำ�นวนการสอบสวน แต่่ให้้ลงรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีีพร้้อมทั้้�งบัันทึึก
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการรัับแจ้้งความไว้้ในสมุุดสารบบการรัับแจ้้งความเกี่่�ยวกัับคดีีอาญาโดยไม่่สอบสวน
เป็็นไปตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ข้้อ ๑.๑.๓.๒
	๑.๓ การแจ้้งความที่่�ไม่่แน่่ชััดว่่าเป็็นคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษหรืือเป็็นเรื่่�องทางแพ่่ง
กรณีีดัังกล่่าว ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖
ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ข้้อ ๑.๑.๕ ดัังนี้้�
๑. บัันทึึกการรัับแจ้้งความไว้้ในประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี แล้้วรีีบเสนอเรื่่�องให้้ผู้้�บัังคัับบััญชา
ตามลำำ�ดัับชั้้�นถึึงหััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจการสอบสวน พิิจารณาสั่่�งภายใน ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�
บัันทึึกการรัับแจ้้งความไว้้ในรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี
๒. กรณีีผู้้�บังั คัับบัญั ชาหััวหน้้าหน่่วยงานพิิจารณาวิินิจิ ฉััยสั่่ง� การแล้้วเห็็นว่่าเป็็นเรื่่อ� งในทางแพ่่ง
ให้้ชี้้แ� จงทำำ�ความเข้้าใจผู้้แ� จ้้งความทราบและลงประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีี พร้้อมให้้ผู้แ้� จ้้งความลงชื่่อ� ไว้้เป็็นหลัักฐาน
๓. กรณีีผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาหััวหน้้าหน่่วยพิิจารณาวิินิจิ ฉััยสั่่ง� การแล้้วเห็็นว่่าเป็็นเรื่่อ� งในทางอาญา
ไม่่ว่่าจะเป็็นความผิิดอาญาต่่อแผ่่นดิินหรืือความผิิดต่่อส่่วนตััว ก็็ให้้พนัักงานสอบสวนพิิจารณาตามอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ต่่อไป

2. การร้้องทุุกข์์

การร้้องทุุกข์เ์ ป็็นเงื่อ่� นไขหนึ่่�งเกี่่ย� วกัับอำำ�นาจของพนัักงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หากเป็็นความผิิดต่่อ
ส่่วนตััว พนัักงานสอบสวนจะมีีอำำ�นาจสอบสวนก็็ต่อ่ เมื่่อ� การร้้องทุุกข์เ์ ข้้าลัักษณะตามรููปแบบของคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
ส่่วนกรณีีความผิิดอาญาต่่อแผ่่นดิินนั้้�น พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสอบสวนตามกฎหมาย ซึ่่ง� จะได้้กล่า่ วต่่อไป
2.๑	 ความหมายของคํําร้้องทุุกข์์
คํําร้้องทุุกข์์หมายความถึึงการที่่�ผู้้�เสีียหายได้้กล่่าวหาต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตามบทบััญญััติิแห่่ง
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาว่่ามีีผู้้�กระทํําความผิิดขึ้้�นจะรู้้�ตััวผู้้�กระทํําความผิิดหรืือไม่่ก็็ตาม
ซึ่ง่� กระทํําให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้เ้� สีียหายและการกล่่าวหาเช่่นนั้้�นได้้กล่า่ วโดยมีีเจตนาจะให้้ผู้้�กระทํําความผิิด
ได้้รัับโทษตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๗)
	๒.2 หลัักเกณฑ์์ของคํําร้้องทุุกข์์
๑. ผู้้�เสีียหายได้้กล่่าวหาต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
๒. ว่่ามีีความผิิดเกิิดขึ้้�นจะรู้้�ตััวผู้้�กระทํําผิิดหรืือไม่่ก็็ตาม
๓. ทํําให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�เสีียหาย
๔. มีีเจตนาให้้ผู้�ก้ ระทํําผิิดได้้รัับโทษ
2.๓	ผู้้�มีีอํํานาจรัับคํําร้้องทุุกข์์
๑. พนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓
๒. พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตํํารวจ (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๔)
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๓. พนัักงานสอบสวนท้้องที่่อื่� น่� ที่ไ่� ม่่มีเี ขตอำำ�นาจ ซึ่ง่� รัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือกล่่าวโทษในความผิิด
อาญาซึ่ง่� มิิได้้เกิิดในเขตอำำ�นาจของตนหรืือที่เ่� กิิดนอกราชอาณาจัักร หลัังจากรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ไ์ ว้้แล้้วให้้ส่ง่ เรื่่อ� ง
ไปยัังพนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อดำำ�เนิินการสอบสวนต่่อไป ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖
ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๑.๑.๓.๑ วรรคสอง ถืือเป็็นกรณีีตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๔ ตามข้้อ ๓.๒
2.๔	วิิธีีการร้้องทุุกข์์ มีี ๒ วิิธีี
๑. ร้้องทุุกข์์ด้้วยปากหรืือวาจา
๒. ร้้องทุุกข์์เป็็นหนัังสืือ
2.๕	 ข้้อความของการร้้องทุุกข์์
๑. ชื่่�อและที่่�อยู่่�ของผู้้�ร้้องทุุกข์์
๒. ลัักษณะแห่่งความผิิด
๓. พฤติิการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�ความผิิดนั้้�นได้้กระทํําลง
๔. ความเสีียหายที่่�ได้้รัับ
๕. ชื่่�อหรืือรููปพรรณของผู้้�กระทํําผิิดเท่่าที่่�จะบอกได้้
2.๖	 การร้้องทุุกข์์ด้้วยปาก พนัักงานสอบสวนต้้องบัันทึึกรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
๑. วัันเดืือนปีีที่่�ร้้องทุุกข์์
๒. ให้้ผู้้�ร้้องทุุกข์์ลงลายมืือชื่่�อ
๓. ให้้พนัักงานสอบสวนลงลายมืือชื่่�อ
2.๗	 การร้้องทุุกข์์ด้้วยหนัังสืือต้้องมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
๑. วัันเดืือนปีีที่่�ร้้องทุุกข์์
๒. ลายมืือชื่่�อผู้้�ร้้องทุุกข์์
2.๘	คํําร้้องทุุกข์์ตามระเบีียบ ประกอบด้้วย
๑. ผู้้�ร้้องทุุกข์์ต้้องมีีอํํานาจร้้องทุุกข์์
๒. ต้้องร้้องทุุกข์์ต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีอํํานาจรัับคํําร้้องทุุกข์์
๓. ต้้องร้้องทุุกข์์โดยมีีเจตนาจะให้้ผู้้�กระทํําผิิดได้้รัับโทษ
๔. ต้้องร้้องทุุกข์์ตามแบบวิิธีีการร้้องทุุกข์์
๕. ต้้องร้้องทุุกข์์ภายในกํําหนดอายุุความร้้องทุุกข์์
2.๙ การแก้้คํําร้้องทุุกข์์
หมายถึึงการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือตััดทอนข้้อความในคํําร้้องทุุกข์โ์ ดยปกติิ เป็็นการแก้้ข้อ้ ความ
ในลัักษณะที่ส่� าระสํําคััญของคํําร้้องทุุกข์ยั์ งั คงอยู่่� เช่่น การแก้้ราคาทรััพย์์ที่เ่� สีียหาย การให้้รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับ
ลัักษณะหรืือพฤติิการณ์์ต่่างๆ ที่่�ความผิิดกระทํําลงให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
ถ้้าเป็็นการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือตััดทอนข้้อความในลัักษณะที่่ทํํ� าให้้คํําร้้องทุุกข์ข์ าดสาระสํําคััญ
ที่จ่� ะเป็็นคํําร้้องทุุกข์โ์ ดยสิ้้น� เชิิงหรืือเกี่่ย� วกัับการกระทํําผิิดฐานหนึ่่�งหรืือผู้้�กระทํําผิิดคนใดคนหนึ่่�งน่่าจะถืือว่่า
เป็็นการถอนคํําร้้องทุุกข์์ในเรื่่�องนั้้�น ข้้อหานั้้�นหรืือผู้้�กระทํําผิิดคนนั้้�น
2.๑๐	 การถอนคํําร้้องทุุกข์์
หมายถึึงการที่่�ผู้้�เสีียหายไม่่ประสงค์์จะดํําเนิินคดีีที่่�ได้้ร้้องทุุกข์์ไว้้ทั้้�งเรื่่�องหรืือเฉพาะ
การกระทํําผิิดฐานใดฐานหนึ่่�ง (ถ้้าเป็็นการร้้องทุุกข์์ในการกระทํําผิิดหลายฐาน) หรืือเฉพาะผู้้�กระทํําผิิด
คนใดคนหนึ่่�ง (ถ้้าเป็็นการกล่่าวหาผู้้�กระทํําผิิดหลายคน)
การถอนคํําร้้องทุุกข์์ต้้องกระทํําโดยชััดแจ้้งคืือทํําเป็็นคํําร้้องขอถอนคํําร้้องทุุกข์์โดยตรง
ต่่อเจ้้าพนัักงานหรืือศาล แต่่ถ้า้ ผู้้เ� สีียหายร้้องขอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือตััดทอนข้้อความแสดงให้้เห็็นว่่าตนไม่่ติดิ ใจ
ดํําเนิินคดีีเรื่่�องนั้้�น ข้้อหาหรืือผู้้�กระทํําผิิดคนนั้้�นถืือว่่าเป็็นการถอนคํําร้้องทุุกข์์ด้้วย
76

คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

หลัักเกณฑ์์การถอนคํําร้้องทุุกข์์
1) การถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์สามารถกระทำำ�ได้้ทุุกคดีี ทั้้�งความผิิดอาญาแผ่่นดิินหรืือความผิิด
อัันยอมความไม่่ได้้และความผิิดต่่อส่่วนตััวหรืือความผิิดอัันยอมความได้้
๒) “ผู้้�เสีียหาย” เท่่านั้้�นจึึงจะมีีอํํานาจถอนคํําร้้องทุุกข์์
๓) ถอนคํําร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวน พนัักงานอััยการหรืือศาลก็็ได้้
๔) ต้้องถอนคํําร้้องทุุกข์์โดยมีีเจตนาจะไม่่ให้้ผู้้�กระทํําความผิิดได้้รัับโทษ
๕) ผู้้�เสีียหายจะถอนคํําร้้องทุุกข์์เสีียเมื่่�อใดก็็ได้้ก่่อนคดีีจะถึึงที่่�สุุด
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- การแก้้หรืือถอนคํําร้้องทุุกข์์เป็็นสิิทธิิชนิิดหนึ่่�งของผู้้�ร้้องทุุกข์์ (ฎ.๒๐๖/๒๔๘๘) ทั้้�งยัังตกทอด
ไปยัังทายาทได้้ (ฎ.๑๑/๒๕๑๘) และโดยที่่�กฎหมายมิิได้้กํําหนดเงื่่�อนไขไว้้แต่่อย่่างใด เจ้้าพนัักงานผู้้�รัับ
คํําร้้องขอให้้แก้้หรืือถอนคํําร้้องทุุกข์จ์ ะปฏิิเสธการขอแก้้หรืือขอถอนไม่่ได้้ทั้้ง� ฝ่่ายผู้้�ต้อ้ งหาก็็จะคััดค้้านไม่่ได้้
- ผู้้�ร้้องทุุกข์์จะแก้้หรืือถอนคํําร้้องทุุกข์์เมื่่�อใดก็็ได้้ ผู้้�ร้้องทุุกข์์อาจถอนคํําร้้องทุุกข์์ได้้จนกว่่าคดีี
ถึึงที่่�สุุด (ฎ.๒๘๔-๒๕๕/๒๕๓๘)
- การถอนคํําร้้องทุุกข์์ตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง จะถอนคํําร้้องทุุกข์์เสีียเมื่่�อใดก็็ได้้ก่่อนคดีี
ถึึงที่่�สุุด แม้้คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลอุุทธรณ์์ก็็ตามและจะถอนคํําร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวน
พนัักงานอััยการหรืือศาลก็็ได้้ (ฎ.๑๕๐๕/๒๕๔๒)
2.๑๑	ผลของการถอนคํําร้้องทุุกข์์
๑) ความผิิดต่่อส่่วนตััวสิิทธิินํําคดีีอาญามาฟ้้องระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒)
๒) ความผิิดต่่ออาญาแผ่่นดิินไม่่ตัดั อํํานาจของพนัักงานสอบสวนที่จ่� ะสอบสวนคดีีนั้้น� หรืือ
พนัักงานอััยการที่่�จะฟ้้องคดีีนั้้�นต่่อไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง เพราะแม้้ไม่่มีีคำำ�ร้้องทุุกข์์
ก็็สามารถสอบสวนได้้อยู่่�แล้้วตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่่�ง
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- ความผิิดตาม  พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดอัันเกิิดจากการใช้้เช็็คฯ เป็็นความผิิดต่่อส่่วนตััวตราบใด
ที่่�คดีียัังไม่่ถึึงที่่�สุุด โจทก์์ร่่วมจะถอนคํําร้้องทุุกข์์เสีียเมื่่�อใดก็็ได้้เมื่่�อโจทก์์ร่่วมถอนคํําร้้องทุุกข์์สิิทธิินํํา
คดีีอาญามาฟ้้องย่่อมระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒) (ฎ.๑๑๘๙/๒๕๔๗)
- พนัักงานสอบสวนที่่�รัับคํําร้้องทุุกข์์กัับพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบเป็็นคนละกรณีีกััน
(ฎ.๒๙๗๔/๒๕๑๖)
- ถอนคํําร้้องทุุกข์์ไปแล้้วต่่อมาจะขอถอนคํําร้้องขอถอนคํําร้้องทุุกข์์ที่่�ถอนไปแล้้วนั้้�นอีีกไม่่ได้้
เพราะสิิทธิินํําคดีีอาญาไปฟ้้องระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒) แล้้ว (คํําสั่่�งคํําร้้องที่่� ๑๖๘๑๑๖๘๒/๒๕๔๕)
- การถอนคํําร้้องทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงานอััยการศาลก็็ชอบที่่จ� ะจํําหน่่ายคดีีได้้เพราะสิิทธิที่ิ จ่� ะนํําคดีีอาญา
มาฟ้้องย่่อมระงัับไป (ฎ.๑๕๐๕/๒๕๔๒)
- การถอนคํําร้้องทุุกข์เ์ ป็็นสิิทธิซึ่ิ ง่�  ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง บััญญััติใิ ห้้สิทธิ
ิ แิ ก่่ผู้้�ร้อ้ งทุุกข์์
ที่จ่� ะถอนคํําร้้องทุุกข์เ์ สีียเมื่่อ� ใดก็็ได้้ สิทธิ
ิ ถิ อนคํําร้้องทุุกข์ใ์ นความผิิดฐานยัักยอกถืือเป็็นสิิทธิเิ กี่่ย� วกัับทรัพั ย์์สินิ
กรณีีผู้้�ร้อ้ งทุุกข์ต์ ายสิิทธิดัิ งั กล่่าวย่่อมตกทอดแก่่ทายาทเมื่่อ� ได้้ความตามคํําร้้องขอถอนคํําร้้องทุุกข์ว่์ า่ บรรดา
ทายาททุุกคนของผู้้�เสีียหายไม่่ประสงค์์จะดํําเนิินคดีีแก่่จํําเลยอีีกต่่อไปและขอถอนคํําร้้องทุุกข์์ ดัังนั้้�นผู้้�ร้อ้ ง
ในฐานะผู้้�จััดการมรดกของผู้้�เสีียหายซึ่่�งมีีสิิทธิิและหน้้าที่่�ตามกฎหมายสิิทธิิถอนคํําร้้องทุุกข์์ได้้ แม้้คดีีอยู่่�
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ระหว่่างการพิิจารณาของศาลฎีีกาและเมื่่อ� มีีการถอนคํําร้้องทุุกข์โ์ ดยชอบด้้วยกฎหมายแล้้วสิิทธินํํิ าคดีีอาญา
มาฟ้้องของโจทก์์ย่่อมระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๕ (๒) (ฎ.๓๓๒/๒๕๕๕)
- จํําเลยหลอกผู้้เ� สีียหายเพื่่อ� จะส่่งไปทํํางานต่่างประเทศต่่อมาจํําเลยได้้ชดใช้้เงิินค่่าเสีียหายให้้กับั ภริิยา
ของผู้้�เสีียหายลงชื่่อ� รัับเงิินไว้้และไม่่ติดิ ใจดํําเนิินคดีีจํําเลยทั้้�งทางแพ่่งและทางอาญา แม้้จะเป็็นภริิยาที่่ช� อบ
ด้้ ว ยกฎหมายของผู้้� เ สีี ย หายก็็ ไ ม่่ มีี อํํ านาจจัั ด การแทนสามีี ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� เ สีี ย หายได้้ ต าม ป.วิิ อ าญา
มาตรา ๔, ๕, ๖ บัันทึึกหลัักฐานการรัับเงิินจากจํําเลยดัังกล่่าวไม่่มีีผลทํําให้้สิิทธิินํําคดีีอาญามาฟ้้อง
ในความผิิดฐานฉ้้อโกงของจํําเลยระงัับไปแต่่อย่่างใด (ฎ.๕๑๒๖/๒๕๔๙)
- หนัังสืือรัับสภาพหนี้้�มีีใจความว่่าจํําเลยยอมรัับว่่าเป็็นหนี้้�ผู้้�เสีียหายเนื่่�องจากได้้กระทํําทุุจริิต
ยัักยอกเงิินค่่าไม้้และวััสดุกุ่ อ่ สร้้างของผู้้เ� สีียหายไปเป็็นเงิินจํํานวน ๒๖๐,๕๙๗.๘๐ บาท จํําเลยตกลงชํําระหนี้้�
ให้้แก่่ผู้้�เสีียหายจํํานวน ๓ งวด พร้้อมระบุุจํํานวนที่่�ชดใช้้แต่่ละงวดว่่าเป็็นเงิินจํํานวนเท่่าใด หากผิิดนััด
งวดหนึ่่�งงวดใดถืือว่่าผิิดนััดทั้้�งหมดและยิินยอมให้้ผู้้�เสีียหายเรีียกเงิินส่่วนที่่�เหลืือพร้้อมดอกเบี้้�ยร้้อยละ ๑๐
และยิินยอมให้้แจ้้งความดํําเนิินคดีีฐานทุุจริิตยัักยอกเงิินของผู้้�เสีียหายดัังนี้้� ข้้อตกลงหนัังสืือรัับสภาพหนี้้�
ดัังกล่่าวเป็็นข้้อตกลงที่จํํ่� าเลยรัับว่า่ เป็็นหนี้้�ผู้เ้� สีียหายในจํํานวนที่่จํํ� าเลยยัักยอกไปและจะชดใช้้หนี้้�ให้้ผู้เ้� สีียหาย
โดยวิิธีีการผ่่อนชํําระเท่่านั้้�นซึ่่�งมีีผล “ทางแพ่่งและเป็็นสิิทธิิทางแพ่่งที่่�ผู้้�เสีียหายสามารถเรีียกร้้องให้้จํําเลย
ชํําระหนี้้�เท่่านั้้�น หนัังสืือรัับสภาพหนี้้�ดัังกล่่าวไม่่มีีข้้อความใดที่่�แสดงว่่าผู้้�เสีียหายตกลงยิินยอมสละสิิทธิิ
ในการดํําเนิินคดีีอาญาแก่่จํําเลย” กรณีีจึึงยัังถือื ไม่่ได้้ว่า่ เป็็นการยอมความกัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒)
ที่่�จะทํําให้้สิิทธิินํําคดีีอาญามาฟ้้องระงัับไป (ฎ.๒๗๐/๒๕๕๘)
- ความผิิดฐานกระทํําการอัันเป็็นความรุุนแรงในครอบครอบครััวตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทํํา
ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคหนึ่่�งเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ตามมาตรา ๔
วรรคสองตอนต้้นเมื่่อ� ผู้้เ� สีียหายยื่่น� คํําร้้องว่่าไม่่ประสงค์์หรืือติิดใจดํําเนิินคดีีแก่่จํําเลยอีีกต่่อไปพอแปลความ
ได้้ว่่าเป็็นการยอมความโดยถููกต้้องตามกฎหมายสิิทธิิในการนํําคดีีอาญามาฟ้้องในความผิิดฐานดัังกล่่าว
ซึ่่�งเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ย่่อมระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒) (ฎ.๑๕๖๖๗/๒๕๕๘)
2.๑๒	 การมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์
การมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์หมายถึึงการที่่�ผู้้�เสีียหายซึ่่�งมีีอํํานาจร้้องทุุกข์์ตามกฎหมาย
ได้้มอบหมายให้้บุคุ คลอื่่น� ซึ่่ง� มิิใช่่ผู้เ้� สีียหายมาร้้องทุุกข์แ์ ทนตนจึึงเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�มอบอํํานาจให้้ร้อ้ งทุุกข์จ์ ะต้้องเป็็น
ผู้้�เสีียหายตามกฎหมาย ส่่วนผู้้�รัับมอบอํํานาจนั้้�นเป็็นบุุคคลอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบอํํานาจจากผู้้�เสีียหาย
ถ้้าผู้้�มอบอํํานาจมิิใช่่ผู้้�เสีียหาย การมอบอํํานาจให้้มาร้้องทุุกข์์นั้้�นย่่อมไม่่ทํําให้้ผู้้�รัับมอบ
อํํานาจมีีอํํานาจร้้องทุุกข์์
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�มอบอำำ�นาจกัับผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ เป็็นไปตามบทบััญญััติิ ป.พ.พ.
บรรพ ๓ เอกเทศสััญญา ลัักษณะ ๖ ว่่าด้้วยตััวแทน และแม้้ว่่าใบมอบอำำ�นาจไม่่ปิิดอากรแสตมป์์ก็็สามารถ
ใช้้ในการดำำ�เนิินคดีีอาญาได้้ แต่่หากจะดำำ�เนิินคดีีแพ่่ง ต้้องปิิดอากรแสตมป์์ด้้วย มิิฉะนั้้�นจะไม่่สามารถใช้้
เป็็นพยานหลัักฐานตามประมวลรััษฎากร มาตรา ๑๑๘ ซึ่่�งตามประมวลรััษฎากร มาตรา ๑๒๔ ผู้้�มีีหน้้าที่่�
เสีียอากรหรืือขีีดฆ่่าแสตมป์์เพิิกเฉยหรืือปฏิิเสธไม่่เสีียอากรหรืือไม่่ขีดี ฆ่่าแสตมป์์ ต้อ้ งระวางโทษปรัับไม่่เกิิน
๕๐๐ บาท ดัังนั้้�น พนัักงานสอบสวนจึึงมีีหน้้าที่่ต� รวจสอบการปิิดอากรแสตมป์์ในใบมอบอำำ�นาจอัันเป็็นการ
เสีียภาษีีประเภทอากรแสตมป์์  
การมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์คดีีความผิิดอัันยอมความได้้นั้้�น ถ้้าในหนัังสืือมอบอํํานาจระบุุ
เจาะจงให้้พนัักงานสอบสวนดํําเนิินคดีีแก่่ผู้้�ต้อ้ งหาคนใดในหลายคนพนัักงานสอบสวนย่่อมมีีอํํานาจทํําการ
สอบสวนดํําเนิินคดีีเฉพาะแก่่ผู้้�ต้้องหาที่่�ผู้้�เสีียหายประสงค์์จะดํําเนิินคดีีตามที่่�มอบอํํานาจเท่่านั้้�น แต่่ถ้้าใน
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หนัังสืือมอบอํํานาจมิิได้้ระบุุจํํากััดอํํานาจของผู้้�รัับมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์ไว้้ ผู้้�รัับมอบอํํานาจย่่อมมีีอํํานาจ
ร้้องทุุกข์์ให้้ดํําเนิินคดีีแก่่ผู้้�ต้้องหาในคดีีนั้้�นได้้ทุุกคน
ถ้้าในหนัังสืือมอบอํํานาจมิิได้้ระบุุมอบอํํานาจให้้ทํําการจํําหน่่ายสิิทธิิหรืือระงัับคดีีผู้้�รัับมอบ
อํํานาจจะมีีอํํานาจถอนคํําร้้องทุุกข์ห์ รืือยอมความในคดีีนั้้น� ด้้วยตนเองโดยไม่่ได้้รับั ความยิินยอมหรืือรัับมอบ
อํํานาจจากผู้้เ� สีียหายไม่่ได้้เพราะอํํานาจที่่รั� บม
ั อบมามีีขอบเขตจํํากััดเฉพาะการให้้ใช้้สิทธิ
ิ คืืิ อร้้องทุุกข์ดํํ์ าเนิินคดีี
แต่่มิิได้้มอบให้้ทํําการจํําหน่่ายหรืือระงัับสิิทธิิคืือถอนคํําร้้องทุุกข์์หรืือยอมความในคดีีแต่่อย่่างใด
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- การร้้องทุุกข์์มอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์แทนกัันได้้ (ฎ.๗๕๕/๒๕๐๒ ป.)
- มอบอํํานาจช่่วงให้้ไปร้้องทุุกข์์ได้้แต่่ในหนัังสืือมอบอํํานาจนั้้�นต้้องระบุุว่่าให้้มอบอํํานาจช่่วง
ได้้ด้้วย (ฎ.๓๗๖/๒๕๔๗)
- การมอบอํํานาจให้้ไปร้้องทุุกข์ดํํ์ าเนิินคดีีกับผู้
ั ้�จัดั การนิิติบุิ คุ คลจะต้้องระบุุให้้ชัดั เจนว่่ามอบอํํานาจ
ให้้ไปดํําเนิินคดีีกัับใครในฐานะส่่วนตััวหรืือฐานะนิิติิบุุคคล (ฎ.๕๔๑๐/๒๕๔๖)
- การมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์ไม่่จํําเป็็นต้้องลงลายมืือชื่่�อผู้้�รัับมอบอํํานาจ (ฎ.๑๑๙๗/๒๕๔๑)
- มอบอํํานาจให้้ฟ้้องคดีีเกี่่�ยวกัับเช็็คได้้ทุุกศาลเป็็นการมอบอํํานาจให้้ฟ้้องไม่่ถืือว่่าเป็็นการ
มอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์ (ฎ.๖๑๐/๒๕๑๕)
- ธนาคารเป็็นผู้้เ� สีียหายมอบอํํานาจให้้ไปร้้องทุุกข์ต่์ อ่ มาผู้้�มอบอํํานาจตายหนัังสืือมอบอํํานาจนั้้�น
ก็็ยัังใช้้ได้้ (ฎ.๑๔๖๒-๑๔๖๓/๒๕๒๓)
ข้้อสัังเกต
๑. การร้้องทุุกข์์ความผิิดต่่อแผ่่นดิินสามารถร้้องทุุกข์์ได้้ภายในอายุุความฟ้้องคดีีตามอััตราโทษ
ของความผิิดในแต่่ละคดีีตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕
๒. การร้้องทุุกข์์ความผิิดต่่อส่่วนตััวต้้องร้้องทุุกข์์ภายใน ๓ เดืือนนัับแต่่รู้้�เรื่่�องความผิิดและรู้้�ตััว
ผู้้�กระทํําความผิิดตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ แต่่ต้้องอยู่่�ภายในอายุุความฟ้้องตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- ความผิิดต่่อส่่วนตััวแม้้ไม่่ได้้ร้อ้ งทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงานสอบสวนฟ้้องเองต่่อศาลได้้ แต่่ต้อ้ งฟ้้องภายใน
อายุุความร้้องทุุกข์ภ์ ายใน ๓ เดืือน ถ้้าได้้ฟ้อ้ งต่่อศาลภายในกํําหนด ๓ เดืือนแล้้วไม่่ต้อ้ งคํํานึึงว่่าการร้้องทุุกข์์
นั้้�นชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่ (ฎ.๓๖๕๕/๒๕๔๓)
- กฎหมายอาญาไม่่ได้้บัญ
ั ญััติถึึิ งวิิธีกี ารกํําหนดนัับระยะเวลาร้้องทุุกข์แ์ ละฟ้้องร้้องไว้้จึึงต้้องกํําหนด
นัับระยะเวลาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑ ถึึงมาตรา ๑๙๓/๘ (ฎ.๒๘๔-๒๘๕/๒๕๐๗)
- การร้้องทุุกข์์หาจํําต้้องระบุุรายละเอีียดในขณะร้้องทุุกข์์แต่่อย่่างใดไม่่ แต่่เป็็นหน้้าที่่�ของ
พนัักงานสอบสวนจะสอบสวนต่่อไป  แม้้รายละเอีียดในการร้้องทุุกข์์จะแตกต่่างกัับคํําบรรยายฟ้้องไปบ้้าง
ก็็ไม่่ทํําให้้การร้้องทุุกข์์เป็็นไม่่ชอบ (ฎ.๓๙๖๖/๒๕๓๔)
- รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงมหาดไทยไม่่ใช่่พนัักงานสอบสวนและพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตํํารวจ
ตามมาตรา ๒(๑๖) และมาตรา ๒(๑๗) จึึงไม่่มีีอํํานาจรัับคํําร้้องทุุกข์์คดีีอาญาได้้ (ฎ.๑๒๒๖/๒๕๐๓)
- ทํําหนัังสืือร้้องเรีียนต่่อผู้้�บังั คัับการกองปราบปราม กองบััญชาการสอบสวนกลาง ขอให้้ดํําเนิินคดีี
กัับจํําเลยถืือว่่าเป็็นการร้้องทุุกข์์แล้้ว (ฎ.๒๔๔/๒๕๐๗ ป.)
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- ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๔ มิิได้้บังั คัับให้้ร้อ้ งทุุกข์เ์ ฉพาะต่่อเจ้้าพนัักงานผู้้�มีอํํี านาจสอบสวนเท่่านั้้�น
ดัังนั้้�นพนัักงานสอบสวนในท้้องที่่�หนึ่่�งซึ่่�งแม้้จะมิิได้้มีีอํํานาจทํําการสอบสวนในคดีีนั้้�นเลยก็็มีีอํํานาจรัับ
คํําร้้องทุุกข์์ได้้ (ฎ.๒๙๗๔/๒๕๑๖)
- ผู้้�ร้้องทุุกข์์กัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับคํําร้้องทุุกข์์อาจเป็็นคน ๆ เดีียวกัันก็็ได้้และถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็น
พนัักงานสอบสวนด้้วยมีีอํํานาจสอบสวนคดีีนั้้�นได้้ เช่่น จํําเลยฉ้้อโกงเอาม้้าของปลััดอํําเภอไป ปลััดอํําเภอ
ร้้องทุุกข์์คดีีนั้้�นต่่อตนเองแล้้วสอบสวนเป็็นคดีีขึ้้�น ศาลฎีีกาวิินิิจฉััยว่่าการร้้องทุุกข์์และการสอบสวน
ชอบด้้วยกฎหมาย (ฎ.๒๙๒/๒๔๘๒)
- เมื่่อ� ผู้้เ� สีียหายร้้องทุุกข์ต่์ อ่ เจ้้าหน้้าที่ตํํ่� ารวจโดยชอบแล้้วแม้้ไม่่ได้้ลงประจํําวัันก็็ไม่่ทํําให้้คํําร้้องทุุกข์์
นั้้�นเสีียไป (ฎ.๒๓๗๑/๒๕๒๒)
- คํําว่่า “จึึงมาแจ้้งคํําร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวนให้้ดํําเนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหาทั้้�งสี่่�” ถืือว่่าเป็็น
คํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๑๕๕๔-๑๕๕๕/๒๕๑๒)
- เมื่่อ� ร้้องทุุกข์ไ์ ปแล้้วถ้้าต้้องการถอนคํําร้้องทุุกข์ก็์ ส็ ามารถถอนคํําร้้องทุุกข์ไ์ ด้้ แต่่จะมาเบิิกความ
ว่่าไม่่ต้้องการให้้จํําเลยได้้รัับโทษไม่่ได้้ (ฎ.๓๐๙๑-๓๐๙๒/๒๕๒๓)
- ร้้องทุุกข์ว่์ า่ จํําเลยบุุกรุกุ ต่่อมาผ่่อนผัันให้้จํําเลยขนของออกไปได้้ก็ไ็ ม่่ทํําให้้คํําร้้องทุุกข์นั้้์ น� เสีียไป 
(ฎ.๓๐๙๓/๒๕๒๓)
- พนัักงานสอบสวนบัันทึึกข้้อหาที่แ่� จ้้งไว้้แต่่บันั ทึึกไม่่ครบถ้้วนโดยมีีพฤติิการณ์์ที่กล่
่� า่ วถึึงด้้วยถืือว่่า
ร้้องทุุกข์์ครบถ้้วนแล้้ว (ฎ.๒๑๖๗/๒๕๒๘)
- ร้้องทุุกข์์ในคดีีเช็็คแม้้ผู้้�เสีียหายจะเก็็บเช็็คคืืนไปติิดต่่อกัับผู้้�สั่่�งจ่่ายก็็ถืือว่่าเป็็นคํําร้้องทุุกข์์แล้้ว
(ฎ.๑๒๐๙/๒๕๓๑)
- ร้้องทุุกข์์ไม่่รู้้�ว่่าจะแจ้้งคดีีฐานใดเพีียงแต่่แจ้้งพฤติิการณ์์คดีีก็็ถืือว่่าเป็็นการร้้องทุุกข์์แล้้ว
ส่่วนการตั้้�งข้้อหาเป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานสอบสวน (ฎ.๓๘๐๔/๒๕๔๐)
- พนัักงานสอบสวนไม่่ได้้เข้้าเวรปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก็� ยั็ งั ถืือว่่าเป็็นพนัักงานสอบสวนสามารถรัับแจ้้งความ
ร้้องทุุกข์์ได้้ (ฎ.๓๐๙๖/๒๕๓๖)
- ร้้องทุุกข์์ถึึงคนใดก็็ถืือว่่าร้้องทุุกข์์ให้้ลงโทษเฉพาะคนนั้้�น ส่่วนบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ระบุุถึึงย่่อมพ้้นผิิด
(ฎ.๓๓๔๓/๒๕๓๖)
- หนัังสืือร้้องทุุกข์์ผู้้�เสีียหายไม่่ลงชื่่�อไม่่ถืือว่่าเป็็นการร้้องทุุกข์์ (ฎ.๒๗๓๐/๒๕๓๘)
- บริิษััทมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์ต้้องทํําตามข้้อบัังคัับ
- หุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการร้้องทุุกข์์ต้้องระบุุว่่ากระทํําแทนห้้าง (ฎ.๕๐๐๘/๒๕๓๗, ฎ.๔๐๗๐/๒๕๔๐)
- กรรมการลงชื่่�อประทัับตราห้้างถืือว่่าทํําแทนห้้าง (ฎ.๑๕๑๘/๒๕๔๐)
- ผู้้�เยาว์์อายุุ ๑๗ - ๑๘ ปีีร้้องทุุกข์์ได้้เอง ผู้้�แทนโดยชอบธรรมจะถอนคํําร้้องทุุกข์์โดยฝ่่าฝืืน
ความประสงค์์ของผู้้�เยาว์์ไม่่ได้้ (ฎ.๒๑๔/๒๔๙๔ ป.)
2.๑๓ กรณีีที่่�ไม่่ถืือว่่าเป็็นคํําร้้องทุุกข์์
กรณีีที่่�ไม่่ถืือว่่าเป็็นคํําร้้องทุุกข์์มีีหลัักดัังนี้้�คืือ
๑. ผู้้�เสีียหายแจ้้งความร้้องทุุกข์์ไว้้เพื่่�อเป็็นหลัักฐาน
๒. ผู้้�เสีียหายแจ้้งความร้้องทุุกข์์เพื่่�อกัันคดีีขาดอายุุความ
๓. ผู้้�เสีียหายร้้องทุุกข์์โดยไม่่ขอมอบคดีีให้้พนัักงานสอบสวนดํําเนิินการสอบสวน
๔. มาแจ้้งความไว้้เป็็นหลัักฐานและพนัักงานสอบสวนได้้รัับแจ้้งไว้้แล้้วจะได้้นํําเสนอ
ผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับสููงพิิจารณาต่่อไป (ฎ.๖๖๔๔/๒๕๔๙)
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ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- คํําแจ้้งความที่่�เพีียงแต่่แจ้้งให้้เจ้้าพนัักงานตํํารวจทราบไว้้เป็็นหลัักฐานมิิได้้ขอให้้ดํําเนิินคดีีกัับ
ผู้้�กระทํําผิิดไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๑๖๔๑/๒๕๑๔)
- คํําร้้องทุุกข์์ไม่่ได้้ระบุุชื่่�อจํําเลยเป็็นผู้้�ร่่วมกระทํําผิิดจึึงไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ที่่�ผู้้�เสีียหายประสงค์์
ให้้จํําเลยรัับโทษตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๗) (ฎ.๑๒๙๘/๒๕๑๐)
- แต่่ถ้า้ เป็็นคดีีความผิิดอาญาต่่อแผ่่นดิินแม้้หนัังสืือมอบอํํานาจไม่่ระบุุชื่อ่� ผู้้�กระทํําผิิด เจ้้าพนัักงาน
ตํํารวจก็็สามารถดํําเนิินการสอบสวนหาตััวผู้้�กระทํําผิิดได้้อยู่่�แล้้ว การที่่�เจ้้าพนัักงานตํํารวจดํําเนิินคดีีแก่่
จํําเลยจึึงชอบด้้วยกฎหมายลํําพััง แต่่หนัังสืือมอบอํํานาจของผู้้�เสีียหายระบุุชื่่�อผู้้�กระทํําความผิิดไม่่ถููกต้้อง
ไม่่ทํําให้้การดํําเนิินคดีีไม่่ชอบแต่่อย่่างใด (ฎ.๔๐๘๐/๒๕๔๐)
- แจ้้งเป็็นหลัักฐานแม้้จะใช้้คํําว่่า “ร้้องทุุกข์์” ก็็ไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๔๙๐๖/๒๕๔๓)
- แจ้้งความว่่า “จึึงมอบอํํานาจให้้ผู้้�แจ้้งมาร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่�อประสงค์์ให้้จํําเลย
ได้้รัับโทษตามกฎหมายและโจทก์์ประสงค์์ขอรัับเช็็คของกลางคืืนไปเพื่่�อดํําเนิินการฟ้้องร้้องกัับจํําเลยและ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในทางศาลเองต่่อไปโดยไม่่ขอมอบคดีีให้้พนัักงานสอบสวนดํําเนิินการแต่่อย่่างใด” ไม่่ถืือว่่าเป็็น
คํําร้้องทุุกข์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๗) (ฎ.๑๔๗๘/๒๕๓๐)
- ข้้อความระบุุว่า่ “โจทก์์มาร้้องทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงานสอบสวนเพื่่อ� ดํําเนิินคดีีแก่่จํําเลยในข้้อหาออกเช็็ค
โดยเจตนาที่จ่� ะไม่่ให้้มีกี ารใช้้เงิินตามเช็็คจนกว่่าคดีีจะถึึงที่่สุ� ดุ ในชั้้น� นี้้�โจทก์์ขอรัับเช็็คกลัับคืืนไปเพื่่อ� ดํําเนิินการ
ตามกฎหมายอีีกส่่วนหนึ่่�งต่่อไป” แสดงว่่าโจทก์์ได้้แจ้้งความกล่่าวหาโดยมีีเจตนาจะให้้จํําเลยได้้รัับโทษ
ส่่วนข้้อความตอนท้้ายหมายความว่่านอกจากโจทก์์จะมอบคดีีให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการกัับจํําเลยแล้้ว
โจทก์์ยัังประสงค์์จะดํําเนิินคดีีอาญากัับจํําเลยโดยโจทก์์ฟ้้องคดีีเองอีีกส่่วนหนึ่่�งด้้วยการที่่�โจทก์์ขอรัับเช็็ค
กลัับคืืนไปไม่่มีีผลกระทบต่่อการแจ้้งความร้้องทุุกข์์จึึงเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๗)
(ฎ.๓๙๒๔/๒๕๓๒)
- ผู้้�เสีียหายแจ้้งต่่อผู้้�ใหญ่่บ้้านว่่าจํําเลยข่่มขืืนกระทํําชํําเราแต่่ขอดููก่่อนถ้้าจํําเลยย้้อนมาอีีกก็็จะ
เอาเรื่่�อง ถ้้าไม่่มาก็็แล้้วไปแสดงว่่าเป็็นแต่่แจ้้งให้้ทราบเป็็นหลัักฐานขณะนั้้�นยัังไม่่มีีเจตนาให้้จํําเลยรัับโทษ
ไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๒๒๐๖/๒๕๒๒)
- จํําเลยแจ้้งความต่่อตํํารวจเพื่่�อเป็็นหลัักฐานแม้้จะมีีข้้อความบางส่่วนเป็็นเท็็จหรืือผิิดความจริิง
ไปบ้้างไม่่เป็็นเหตุุให้้ต้้องทํําการสอบสวนเพราะไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่โจทก์์
อัันจะเป็็นเหตุุให้้มีีอํํานาจฟ้้องคดีีเพื่่�อเอาผิิดต่่อจํําเลยฐานแจ้้งข้้อความอัันเป็็นเท็็จแก่่เจ้้าพนัักงานได้้
(ฎ.๓๒๕๒/๒๕๔๓)
- คดีียักั ยอกนํําความมาแจ้้งเพื่่อ� ชะลอการดํําเนิินคดีีไว้้ก่อ่ น ถ้้าหากจํําเลยไม่่ชํําระเงิินจะได้้มาแจ้้ง
ดํําเนิินคดีีต่่อไปอีีกจึึงนํําความมาแจ้้งไว้้เป็็นหลัักฐานไม่่ถึึงเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๓๙๑/๒๕๒๗)
- คดีีเช็็คฯ แจ้้งความว่่า “แจ้้งความร้้องทุุกข์เ์ พื่่อ� ที่่จ� ะให้้ดํําเนิินการกัับผู้้�ต้อ้ งหาให้้ถึึงที่่สุ� ดุ แต่่ในชั้้น� นี้้�
ยัังไม่่ขอมอบคดีีโดยจะขอไปติิดตามทวงถามด้้วยตนเองถ้้าได้้รัับการปฏิิเสธการใช้้เงิินจะกลัับมามอบคดีี
ให้้พนัักงานดํําเนิินการให้้ถึึงที่่�สุุด” ไม่่ถือื ว่่าเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๓๑๔/๒๕๒๙)
- แจ้้งความต่่อตํํารวจในเรื่่อ� งเช็็คกัันคดีีขาดอายุุความเพื่่อ� นํําไปดํําเนิินการเองไม่่มีคี วามประสงค์์
ให้้พนัักงานสอบสวนดํําเนิินคดีีไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๑๗๒๕/๒๕๒๒)
- หนัังสืือมอบอํํานาจให้้ไปแจ้้งความเรื่่�องเช็็คไม่่ได้้ระบุุให้้มีีอํํานาจแจ้้งความดํําเนิินคดีีกัับจํําเลย
จึึงไม่่ชััดแจ้้งว่่ามีีเจตนาที่่�จะให้้จํําเลยต้้องรัับโทษทั้้�งเหตุุที่่�แจ้้งความร้้องทุุกข์์เพราะไม่่ต้้องการให้้คดีี
ขาดอายุุความจึึงไม่่เป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๒๒๘/๒๕๔๔)
- รายงานประจํําวัันรัับแจ้้งเป็็นหลัักฐานระบุุว่า่ “นายศุุภมิิตรฯอายุุ ๒๖ ปีี.................... ได้้รับม
ั อบ
อํํานาจจากบริิษััทอาร์์เอสให้้แจ้้งร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษผู้้�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�วีีซีีดีีภาพยนตร์์..........................
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เพื่่�อดํําเนิินคดีีต่่อไป” แม้้มีีคํําว่่าร้้องทุุกข์์อยู่่�ด้้วยก็็ไม่่ถืือว่่าเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๗)
เพราะไม่่ชััดแจ้้งว่่าเป็็นการแจ้้งความโดยเจตนาจะให้้ผู้้�กระทํําผิิดได้้รัับโทษโจทก์์ไม่่มีีอํํานาจฟ้้องคดีีนี้้�
(ฎ.๔๓๑๐/๒๕๔๙)
- หนัังสืือขอแจ้้งความร้้องทุุกข์ก์ รณีีมีกี ารละเมิิดลิิขสิทธิ์์
ิ มี� ข้ี อ้ ความปรากฏอยู่่�ว่่า “บริิษัทั อ. ได้้รับั
ความเสีียหายโดยปรากฏพบผู้้�กระทํําความผิิดดัังกล่่าว ณ สถานที่่ดั� งั นี้้� .......(๗) อ.กุุยบุุรีจึึี งขอร้้องทุุกข์ต่์ อ่ ท่่าน
เพื่่�อโปรดจััดกํําลัังเจ้้าหน้้าที่่�ตํํารวจไปทํําการสืืบสวนตรวจค้้นจัับกุุมผู้้�กระทํําความผิิดดัังกล่่าวข้้างต้้น
เพื่่�อดํําเนิินคดีีตามกฎหมาย”
ข้้อความดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่าโจทก์์ร่่วมซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายได้้กล่่าวหาว่่ามีีผู้้�กระทํําความผิิดขึ้้�น
ลัักษณะแห่่งความผิิดพฤติิการณ์์ที่่�ความผิิดนั้้�นได้้กระทํําลงซึ่่�งกระทํําให้้เกิิดความเสีียหายแก่่โจทก์์ร่่วม
และโจทก์์ร่่วมมีีความประสงค์์จะให้้ผู้้�กระทํําผิิดได้้รัับโทษจึึงเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓
วรรคสอง (ฎ.๗๙๗๑/๒๕๔๙)
- หนัังสืือถึึงพนัักงานสอบสวนซึ่ง่� มีีข้อ้ ความว่่า “เนื่่อ� งด้้วยธนาคารมีีเรื่่อ� งบางอย่่างที่่ต้� อ้ งแจ้้งความ
ต่่อเจ้้าพนัักงานตํํารวจแต่่เนื่่�องจากข้้าพเจ้้า (กรรมการผู้้�จััดการนิิติิบุุคคล) มีีกิิจจํําเป็็นไม่่สามารถมา
แจ้้งความด้้วยตนเองได้้โดยหนัังสืือฉบัับนี้้�ข้้าพเจ้้าขอมอบอํํานาจให้้นายสุุริินทร์์เจ้้าหน้้าที่่�ของธนาคารเป็็น
ผู้้แ� จ้้งความแทนข้้าพเจ้้าและข้้าพเจ้้าขอรัับผิิดชอบในการที่น่� ายสุุรินิ ทร์์ปฏิบัิ ติั แิ ทนข้้าพเจ้้า” และลงชื่่อ� กรรมการ
ผู้้�จัดั การนิิติบุิ คุ คลนั้้�นถือื ว่่าไม่่ใช่่คํําร้้องทุุกข์โ์ ดยตนเองตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓ จะว่่าเป็็นการมอบอํํานาจ
ให้้ร้อ้ งทุุกข์ก็์ ไ็ ม่่ถนัดั เพราะการแจ้้งความนั้้�นอาจเป็็นการร้้องทุุกข์ก็์ ไ็ ด้้ ไม่่ใช่่ก็ไ็ ด้้และก็็ไม่่มีข้ี อ้ ความให้้เห็็นว่่า
ให้้มาแจ้้งความเรื่่�องอะไรอัันจะพอวิินิิจฉััยได้้ว่่าเป็็นการมอบให้้มาร้้องทุุกข์์ถืือไม่่ได้้ว่่าเป็็นเอกสาร
มอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์ (ฎ.๗๕๕/๒๕๐๒)
ข้้อสัังเกตการร้้องทุุกข์์
๑. คดีีความผิิดต่่อส่่วนตััวพนัักงานสอบสวนจะบัังคัับให้้ผู้้�เสีียหายร้้องทุุกข์์ไม่่ได้้
๒. คดีีความผิิดต่่อส่่วนตััวในกรณีีที่่�องค์์กรหรืือหน่่วยงานของรััฐซึ่่�งเป็็นนิิติิบุุคคลเป็็นผู้้�เสีียหาย
พนัักงานสอบสวนจะบัังคัับให้้ผู้�แ้ ทนนิิติิบุุคคลร้้องทุุกข์์ไม่่ได้้
๓. ผู้้�เสีียหายในความผิิดฐานหมิ่่�นประมาทตายเสีียก่่อนร้้องทุุกข์์ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๓๓
วรรคสอง ให้้บิิดา มารดา คู่่�สมรสหรืือบุุตรของผู้้�ตายร้้องทุุกข์์ได้้และให้้ถือื ว่่าเป็็นผู้้�เสีียหาย
๔. ปััญหาเรื่่อ� งคดีีขาดอายุุความร้้องทุุกข์เ์ ป็็นปััญหาข้้อกฎหมายที่เ่� กี่่ย� วกัับความสงบเรีียบร้้อยของ
ประชาชนแม้้จํําเลยจะไม่่ได้้ให้้การต่่อสู้้�เรื่่�องอายุุความไว้้ศาลก็็มีีอํํานาจยกขึ้้�นวิินิิจฉััยเองได้้
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- เมื่่อ� เป็็นคํําร้้องทุุกข์โ์ ดยชอบแล้้วแม้้เจ้้าหน้้าที่รั่� บคํํ
ั าร้้องทุุกข์จ์ ะบกพร่่องไปก็็ไม่่ทํําให้้คํําร้้องทุุกข์์
นั้้�นเสีียไป (ฎ.๒๑๖๗/๒๕๒๘)
- คํําให้้การของผู้้�เสีียหายหรืือพยานในชั้้�นสอบสวนหากมีีข้้อความเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ซึ่่�งผู้้�เสีียหาย
หรืือพยานเป็็นผู้้�เสีียหายก็็ถืือได้้ว่่าเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ (ฎ.๑๖๔๑/๒๕๑๔)
- ผู้้เ� สีียหายร้้องทุุกข์ใ์ นความผิิดต่่อส่่วนตััวในข้้อหาทํําให้้เสีียทรััพย์์เท่่ากัับร้อ้ งทุุกข์ใ์ นความผิิดฐาน
บุุกรุุกด้ว้ ยเพราะเป็็นการกระทํํากรรมเดีียวกัันเมื่่อ� พนัักงานสอบสวนได้้มีีการสอบสวนความผิิดทั้้�งสองฐาน
แล้้วพนัักงานอััยการโจทก์์ย่อ่ มมีีอํํานาจฟ้้องและศาลลงโทษจํําเลยในความผิิดฐานบุุกรุกุ ได้้ (๒๔๒๙/๒๕๓๗)
- ความผิิดอาญาแผ่่นดิินแม้้หนัังสืือมอบอํํานาจให้้ร้้องทุุกข์์ไม่่ชอบก็็ทํําให้้พนัักงานสอบสวน
มีีอํํานาจสอบสวน (ฎ.๔๐๘๐/๒๕๔๐)
- คํําร้้องทุุกข์์ของผู้้�เสีียหายไม่่จํําต้้องทํําเป็็นหนัังสืือ (ฎ.๗๑๙-๗๒๐/๒๔๘๓)
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- ข้้อความที่่�จํําเลยแจ้้งความร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวนตรงตามสภาพเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นเรื่่�องที่่�จํําเลยแจ้้งความตามข้้อเท็็จจริิงที่่�ปรากฏ ส่่วนการกระทํําของโจทก์์ทั้้�งสองจะเป็็นความผิิดต่่อ
กฎหมายตามที่่�จํําเลยแจ้้งหรืือไม่่ไม่่สํําคััญเพราะการแจ้้งความย่่อมหมายถึึงเฉพาะข้้อเท็็จจริิงไม่่เกี่่�ยวกัับ
ข้้อกฎหมาย แม้้ต่อ่ มาพนัักงานสอบสวนจะได้้ดํําเนิินคดีีแก่่โจทก์์ทั้้ง� สองตามที่จํํ่� าเลยแจ้้งและพนัักงานอััยการ
มีีคํําสั่่�ง เด็็ด ขาดไม่่ฟ้้อ งคดีีโจทก์์ทั้้�ง สองก็็ต ามยััง ถืือ ไม่่ไ ด้้ว่่า ข้้อ ความที่่�จํําเลยแจ้้ง นั้้�น เป็็น ความเท็็จ
(ฎ.๕๒๓๖/๒๕๔๙)
- โจทก์์ร่ว่ มแจ้้งความต่่อร้้อยตํํารวจเอก ว. ครั้้ง� แรกหลัังเกิิดเหตุุเพีียง ๓ วััน แม้้พนัักงานสอบสวน
จะบัันทึึกการแจ้้งไว้้ในแบบบัันทึึกประจํําวัันแจ้้งไว้้เป็็นหลัักฐาน แต่่ข้อ้ ความที่บั่� นั ทึึกการแจ้้งแสดงเจตนาว่่า
โจทก์์ร่ว่ มต้้องการให้้เอาตััวผู้้�กระทํําผิิดมารัับโทษจึึงเป็็นคํําร้้องทุุกข์ต์ ามกฎหมายคดีีโจทก์์จึึงไม่่ขาดอายุุความ
ร้้อยตํํารวจเอก ว. เป็็นพนัักงานสอบสวนซึ่่�งรัับผิิดชอบพื้้�นที่่�ในเขตกรุุงเทพมหานครเมื่่�อโจทก์์ร่่วมร้้องทุุกข์์
และจํําเลยได้้เข้้ามอบตััวอัันเป็็นการถููกจัับภายในเขตอํํานาจของพนัักงานสอบสวนแล้้ว

3.	คํํากล่่าวโทษ

คํํากล่่าวโทษหมายความถึึงการที่่บุ� คุ คลอื่่น� ซึ่่ง� มิิใช่่ผู้เ้� สีียหายได้้กล่า่ วหาต่่อเจ้้าหน้้าที่่ว่� า่ มีีบุคุ คลรู้้�ตัวั
หรืือไม่่ก็็ดีีได้้กระทํําความผิิดอย่่างหนึ่่�งขึ้้�น
ข้้อสัังเกต
๑. ในคดีีความผิิดอาญาแผ่่นดิินอาจมีีกรณีีทั้้�งรััฐและบุุคคลต่่างเป็็นผู้้�เสีียหายด้้วยกััน หากเป็็น
คํําร้้องทุุกข์์ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย คำำ�ร้้องทุุกข์์ที่่�ไม่่ชอบดัังกล่่าวอาจเข้้าลัักษณะเป็็นคำำ�กล่่าวหาได้้
๒. แม้้ผู้้�เสีียหายไม่่มีีการร้้องทุุกข์์ในความผิิดอาญาแผ่่นดิิน นอกจากบุุคคลอื่่�นแล้้ว พนัักงาน
สอบสวนก็็สามารถที่่�จะกล่่าวโทษได้้ด้้วย
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- ความผิิดฐานเข้้าไปยึึดถืือครอบครองที่่�ดิินซึ่่�งเป็็นที่่�สาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินที่่�ประชาชนใช้้
ร่่วมกัันตาม ป. ที่ดิ่� นิ  มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิิ เป็็นความผิิดอาญาต่่อแผ่่นดิินแม้้เทศบาลเมืืองหััวหิินไม่่ใช่่ผู้เ้� สีียหาย
และการมอบอํํานาจของเทศบาลหััวหิินไม่่สมบููรณ์์พนัักงานสอบสวนก็็มีีอํํานาจสอบสวนได้้โดยไม่่ต้้องมีี
คํําร้้องทุุกข์์เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้ทํําการสอบสวนโดยชอบจนเสร็็จการสอบสวนถืือได้้ว่่ามีีการสอบสวน
โดยชอบแล้้ว โจทก์์จึึงมีีอํํานาจฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ (ฎ.๔๐๗๒/๒๕๕๖)
- ความผิิดอาญาแผ่่นดิินพนัักงานสอบสวนมีีอํํานาจทํําการสอบสวนเพื่่อ� เอาผิิดแก่่ผู้้�กระทํําความผิิด
อาญาโดยไม่่ต้้องมีีคํําร้้องทุุกข์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่่�ง ดัังนั้้�นไม่่ว่่า
ผู้้�อํํานวยการสํํานัักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิจัังหวััดเพชรบููรณ์์ จะมีีอํํานาจร้้องทุุกข์์หรืือไม่่ก็็ตาม
เมื่่�อผู้้�อํํานวยการแจ้้งความต่่อพนัักงานสอบสวนก็็ถืือว่่าเป็็นการกล่่าวโทษให้้ดํําเนิินคดีีแก่่จํําเลย พนัักงาน
สอบสวนย่่อมมีีอํํานาจสอบสวนเมื่่�อทํําการสอบสวนโดยชอบโจทก์์ย่่อมมีีอํํานาจฟ้้องตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๒๐ (ฎ.๗๑๒๕/๒๕๕๗)
- โจทก์์ร่่วมที่่� ๑ ได้้แจ้้งความต่่อพนัักงานสอบสวนไว้้เป็็นหลัักฐานตามสํําเนารายงานประจํําวััน
เกี่่ย� วกัับคดีี แต่่หลัังจากนั้้�นโจทก์์ร่ว่ มที่่� ๑ ไปให้้การต่่อพนัักงานสอบสวนพร้้อมกัับร้อ้ งทุุกข์ใ์ ห้้ดํําเนิินคดีีแก่่
จํําเลยฐานฉ้้อโกงรถคัันดัังกล่่าวตามบัันทึึกคํําให้้การของผู้้�ร้้องทุุกข์์ ผู้้�กล่่าวโทษหรืือพยานในคํําให้้การ
ดัังกล่่าวปรากฏชื่่�อและที่่�อยู่่�ของโจทก์์ร่่วมที่่� ๑ ในฐานะผู้้�ร้้องทุุกข์ ลั
์ ักษณะแห่่งความผิิดพฤติิการณ์์ต่่าง ๆ
ที่่�ความผิิดนั้้�นได้้กระทํําลง ความเสีียหายที่่�ได้้รัับและชื่่�อหรืือรููปพรรณของผู้้�กระทํําผิิดเท่่าที่่�จะบอกได้้
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

83

เข้้าลัักษณะเป็็นคํําร้้องทุุกข์์ตามที่่�บัญ
ั ญััติไิ ว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๗) ประกอบมาตรา ๑๒๓ แล้้วพนัักงาน
สอบสวนมีีอำำ�นาจสอบสวนและพนัักงานอััยการมีีอํํานาจฟ้้องคดีีนี้้�ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๑ และ
มาตรา ๑๒๐ ตามลํําดัับ (ฎ.๔๕๖๐/๒๕๕๘)
- ความผิิดฐานเป็็นเจ้้าพนัักงานปฏิิบัติั หิ รืือละเว้้นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่โ่� ดยมิิชอบเพื่่อ� ให้้เกิิดความเสีียหาย
แก่่ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดหรืือปฏิิบััติิหรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยทุุจริิตตาม ป.อาญา มาตรา ๑๕๗ เป็็นความผิิด
อาญาแผ่่นดิินถืือเป็็นความผิิดที่่�กระทํําต่่อรััฐมิิใช่่ความผิิดต่่อส่่วนตััว บุุคคลผู้้�พบเหตุุความผิิดดัังกล่่าว
มีีอํํานาจที่่�จะกล่่าวโทษผู้้�กระทํําผิิดต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อให้้ดํําเนิินคดีีต่่อผู้้�กระทํําความผิิดได้้และ
พนัักงานสอบสวนก็็มีีอํํานาจสอบสวนดํําเนิินคดีีต่่อจํําเลยซึ่่�งเป็็นผู้้�ถููกกล่่าวหาว่่าเป็็นผู้้�กระทํําความผิิดได้้
โดยมิิพัักต้้องคํํานึึงว่่าผู้้�กล่่าวโทษเป็็นผู้้�เสีียหายหรืือเป็็นผู้้�มีีอํํานาจกระทํําการแทนผู้้�เสีียหายหรืือไม่่ตาม
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๑ (ฎ.๒๑๘๓/๒๕๕๘)
- การที่่�โจทก์์ซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายต้้องแจ้้งชื่่�อลัักษณะแห่่งความผิิดและพฤติิการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�ความผิิด
ได้้กระทํําลงนั้้�นเป็็นหน้้าที่่�ที่่�ผู้�เ้ สีียหายต้้องกระทํําในการร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษตามที่่� ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓
กํําหนดไว้้ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อปกป้้องสิิทธิิของตนจากการถููกละเมิิดจะถืือว่่าโจทก์์ยิินยอมเปิิดเผยชื่่�อและเหตุุการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อสาธารณชนหาได้้ไม่่ (ฎ.๔๘๙๓/๒๕๕๘)
กรณีีเกี่่�ยวกัับการร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษ เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจการสอบสวนของ
พนัักงานสอบสวนและอำำ�นาจฟ้้องของพนัักงานอััยการ จึึงจำำ�เป็็นจะต้้องเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความผิิดต่่อส่่วนตััว
และความผิิดอาญาแผ่่นดิิน เพื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง ซึ่่�งสามารถพิิจารณาได้้ดัังนี้้�

4. ความผิิดต่่อส่่วนตััว
ส่่วนตััว”

- กฎหมายสารบััญญััติิใช้้คำำ�ว่่า “ความผิิดอัันยอมความได้้” แต่่ ป.วิิอาญา ใช้้คำำ�ว่่า “ความผิิดต่่อ

- กฎหมายบััญญััติิให้้ยอมความได้้
- มีีอายุุความร้้องทุุกข์ภ์ ายใน ๓ เดืือนนัับแต่่รู้เ้� รื่่อ� งการกระทำำ�ความผิิดและรู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ ภายใต้้อายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕
- เมื่่อ� มีีการร้้องทุุกข์แ์ ล้้ว สามารถแก้้ไขหรืือถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ไ์ ด้้ ทำำ�ให้้สิทธิ
ิ กิ ารนำำ�คดีีอาญาไปฟ้้อง
ย่่อมระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๒)
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกาเกี่่�ยวกัับการยอมความในคดีีอาญา
- ยอมความได้้ก่่อนคดีีถึึงที่่�สุุด โดยกระทำำ�ในชั้้�นพนัักงานสอบสวนหรืือชั้้�นศาลก็็ได้้ (ฎ.๑๖๓๓/
๒๕๑๔)
- การยอมความจะตกลงกัันไว้้ล่่วงหน้้าก่่อนคดีีเกิิดไม่่ได้้ (ฎ.๑๔๐๓/๒๕๐๘)
- จำำ�เลยหลายคน โจทก์์จะตกลงยอมความกัับจำ�ำ เลยบางคนก็็ได้้ (ฎ.๕๓-๕๔/๒๔๘๓)
- ความผิิดต่่อส่่วนตััว ที่่�ได้้มีีการยอมความไปก่่อนแล้้วสิิทธิินำำ�คดีีอาญามาฟ้้อง ย่่อมเป็็นอััน
ระงัับไปทัันทีีเมื่่�อมีีการยอมความกัันโดยถููกต้้องตามกฎหมาย ผู้้�เสีียหายจึึงไม่่อาจถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ได้้อีีก 
(คร.๑๖๘๑-๑๖๘๒/๒๕๔๕)

5. ความผิิดต่่ออาญาแผ่่นดิิน

- ไม่่มีีกฎหมายบััญญััติิให้้ยอมความได้้
- มีีอายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕
- ผู้้�เสีียหายถอนคำำ�ร้้องทุุกข์์ได้้ แต่่ไม่่ตััดอำำ�นาจการสอบสวนของพนัักงานสอบสวนและอำำ�นาจ
ฟ้้องของพนัักงานอััยการ
84
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มีีข้้อสัังเกตว่่าความผิิดอาญาแผ่่นดิิน รััฐและบุุคคลอาจเป็็นผู้้�เสีียหายพร้้อม ๆ กัันได้้ ยกตััวอย่่าง
ความผิิดฐานทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�นตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๕ เป็็นความผิิดอัันยอมความไม่่ได้้ ผู้้�ที่่�ถููก
ทำำ�ร้้ายจึึงเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหายโดยตรง ซึ่่�งความผิิดดัังกล่่าวกระทบต่่อความสงบเรีียบร้้อยของสัังคม 
รััฐต้้องคุ้้�มครองจึึงเป็็นความผิิดต่่อรััฐในขณะเดีียวกััน ดัังนั้้�นผู้้�เสีียหายจึึงมีีอำำ�นาจร้้องทุุกข์์ในคดีีดัังกล่่าวได้้
เช่่นเดีียวกัับความผิิดต่่อส่่วนตััว ส่่วนความผิิดต่่อรััฐ บุุคคลอื่่�นที่่�มิิใช่่ผู้้�เสีียหายจึึงสามารถกล่่าวโทษได้้
❖❖❖
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บทที่่� 5

การบัันทึึก
การบัันทึึกเป็็นหนึ่่�งในกระบวนการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบสวน  ซึ่่�งประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญา ได้้ให้้ความหมายไว้้ใน มาตรา ๒(๒๐) ว่่า “หมายความถึึงหนัังสืือใดที่่�พนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจจดไว้้ เป็็นหลัักฐานในการสอบสวนความผิิดอาญา รวมทั้้�งบัันทึึกคำำ�ร้้องทุุกข์์
และคำำ�กล่่าวโทษด้้วย”
จากความหมายดัังกล่่าว แสดงให้้เห็็นว่่า นอกจากหนัังสืือใด ๆ ที่�พ่ นัักงานสอบสวนได้้ดำำ�เนิินการ
ในหน้้าที่เ่� พื่่อ� รวบรวมหลัักฐานแล้้ว ยัังรวมถึึงหนัังสืือต่่าง ๆ ที่่พ� นัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจได้้จดบัันทึึก
ไว้้ตามหน้้าที่่�เพื่่�อเป็็นหลัักฐานให้้พนัักงานสอบสวนรวบรวมไว้้เป็็นหลัักฐานในการสอบสวนความผิิดอาญา
และยัังรวมถึึงบัันทึึกคำำ�ร้้องทุุกข์์และคำำ�กล่่าวโทษด้้วย”  

๑.	วััตถุุประสงค์์ของการเขีียนบัันทึึก

(๑) เพื่่อ� เก็็บรักั ษาข้้อมููลให้้มีคี วามคงทนชััดเจนและสะดวกในการนำำ�กลับม
ั าใช้้ได้้ สามารถอ้้างอิิง
หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์โดยทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจตรงกัันให้้ได้้รัับทราบและใช้้ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง
และมีีประสิิทธิิภาพเกี่่�ยวกัับการสืืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐาน
(๒) ใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่อ� การติิดต่่อชี้้แ� จงหรืือกำำ�หนดแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านหรืือการติิดต่่อระหว่่าง
บุุคคลโดยบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่ต้้องติิดต่่อกัันโดยตรงแต่่ใช้้บัันทึึกเป็็นเครื่่�องมืือแทน
(๓) เพื่่�อเป็็นหลัักฐานชี้้�แจงที่่�มาและความสำำ�คััญของเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็น การรัับรองในหน้้าที่่�ของ
เจ้้าพนัักงาน เช่่น การลงบัันทึึกรัับแจ้้งความประจำำ�สถานีีตำำ�รวจ
(๔) เพื่่�อเป็็นหลัักฐานการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษของเจ้้าพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีอาญา
(๕) เพื่่�อนำำ�บัันทึึกที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นรวมเข้้าเป็็นสำำ�นวนการสอบสวน

๒. รายละเอีียดของบัันทึึก

บัันทึึกไม่่ได้้กำำ�หนดรููปแบบการเขีียนไว้้เป็็นการเฉพาะ แต่่กฎหมายได้้กำำ�หนดเนื้้�อหาและสาระ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งที่กำ่� ำ�ลังั ดำำ�เนิินการสอบสวนภายใต้้กรอบอำำ�นาจและหน้้าที่ใ่� นการปฏิิบัติั งิ าน โดยรายละเอีียด
เนื้้�อหาของบัันทึึกประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาได้้กำำ�หนดไว้้ในมาตรา ๙ ดัังนี้้�
(๑) สถานที่่�บัันทึึก
(๒) วััน เดืือน ปีีที่่�ทำำ�
(๓) นามและตำำ�แหน่่งของเจ้้าพนัักงานผู้้�ทำำ�
(๔) กรณีีเจ้้าพนัักงานทำำ�บันั ทึึกโดยรัับคำำ�สั่่ง� จากศาลหรืือโดยคำำ�สั่่ง� หรืือคำำ�ขอของเจ้้าพนัักงานอื่่น�
ให้้เจ้้าพนัักงานนั้้�นกล่่าวไว้้ด้้วยว่่าได้้รัับคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�ขอเช่่นนั้้�นและแสดงด้้วยว่่าได้้ทำ�ำ ไปอย่่างใด
(๕) ให้้เจ้้าพนัักงานผู้้�ทำำ�บัันทึึกลงลายมืือชื่่�อของตนในบัันทึึกนั้้�น

๓.	วิิธีีการปฏิิบััติิของเจ้้าพนัักงานในการจััดทำำ�บัันทึึก

แนวทางหรืือวิิธีีการปฏิิบััติิของเจ้้าพนัักงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการจััดทำำ�บัันทึึกเอกสารที่่�เจ้้าพนัักงาน
เป็็นผู้้�จััดทำำ�ไม่่ว่่าจะเป็็นคำำ�ร้้องทุุกข์์ คำำ�กล่่าวโทษ หรืือคำำ�ร้้องที่่�ยื่่�นต่่อเจ้้าพนัักงานนั้้�น ประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญาได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบัติั ิไว้้ดัังนี้้�
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(๑) ภาษาที่่�ใช้้ในการบัันทึึก ให้้ใช้้ภาษาไทย (อนุุโลมตามมาตรา ๑๓ ที่่�กำำ�หนดภาษาที่่�ใช้้ในการ
สอบสวน)
(๒) จัักต้้องเขีียนด้้วยน้ำำ��หมึึกหรืือพิิมพ์์ดีีดหรืือพิิมพ์์ ถ้้ามีีผิิดที่่�ใดให้้แก้้ไขโดยการขีีดฆ่่าคำำ�ผิิดนั้้�น
แล้้วเขีียนใหม่่ ห้้ามมิิให้้ลบออก และให้้เจ้้าพนัักงานหรืือบุุคคลผู้้�แก้้ไขเช่่นนั้้�นต้้องลงนามย่่อรัับรองไว้้ที่่�ข้้าง
กระดาษและหากต้้องการเพิ่่�มเติิมถ้้อยคำำ�หลัังจากทำำ�เอกสารที่่�มีีการลงนามแล้้ว ให้้เติิมถ้้อยคำำ�ดัังกล่่าวใน
เอกสารนั้้�นได้้ แต่่เจ้้าพนัักงานหรืือบุุคคลผู้้�ซึ่่�งตกเติิมนั้้�นต้้องลงนามย่่อกำำ�กับั ไว้้ (มาตรา 12)
(๓) หลัังบัันทึึกเสร็็จให้้เจ้้าพนัักงานอ่่านให้้ผู้ใ้� ห้้ถ้อ้ ยคำำ�ฟังั  ถ้้ามีีข้อ้ ความแก้้ไข ทัักท้ว้ งหรืือเพิ่่�มเติิม 
ให้้แก้้ไขให้้ถููกต้อ้ งหรืือมิิฉะนั้้�น ก็็ให้้บันั ทึึกไว้้ให้้ผู้ใ้� ห้้ถ้อ้ ยคำำ�ลงลายมืือชื่่อ� รัับรองว่่าถููกต้้องแล้้ว ถ้้าบุุคคลที่่ต้� อ้ ง
ลงลายมืือชื่่อ� ในบัันทึึกไม่่สามารถหรืือไม่่ยอมลงลายมืือชื่่อ� ให้้บันั ทึึกหรืือรายงานเหตุุนั้้น� ไว้้ในบัันทึึกฉบัับนั้้น�
(บริิเวณท้้ายบัันทึึก) (มาตรา 9)
ข้้อสัังเกต
บัันทึึกที่เ่� จ้้าพนัักงานทำำ�ขึ้้น� ในหน้้าที่่� เป็็นการบัันทึึกวิิธีกี ารปฏิิบัติั หิ น้้าที่ใ่� นเรื่่อ� งนั้้�นของเจ้้าพนัักงาน
ที่่ต้� อ้ งทำำ�ให้้ถููกต้อ้ งตามกรอบของกฎหมาย ซึ่่ง� เมื่่อ� คดีีเข้้าสู่่�กระบวนพิิจารณาของศาล บัันทึึกดัังกล่่าวจะเป็็น
พยานเอกสารที่่�ใช้้พิิสููจน์์การกระทำำ�ความผิิด โดยเฉพาะพยานเกี่่�ยวกัับรายละเอีียดในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของเจ้้าพนัักงานที่่�ดำำ�เนิินการในหน้้าที่่� ดัังนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติติ ามกรอบอำำ�นาจและหน้้าที่่�ที่�กำ่ ำ�หนดไว้้ใน
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวทั้้�งหมด

๔. ข้้อควรคำำ�นึึงในการเขีียนบัันทึึก

การเขีียนบัันทึึกทุุกชนิิดควรคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งต่่อไปนี้้�คืือ
(๑) ความถููกต้้องในเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญ บัันทึึกแต่่สิ่่�งที่่�ถููกต้้องไม่่บิิดเบืือนความจริิง
(๒) ความถููกต้้องในเนื้้�อหาประกอบปลีีกย่่อย
(๓) ความถููกต้้องในการอ้้างแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
(๔) มีีความชััดเจนในการเขีียนหรืือการพิิมพ์์
(๕) มีีความชััดเจนในเนื้้�อความคืือการเลืือกใช้้คำำ�ที่่�เหมาะสมข้้อความกระชัับรััดกุุมเข้้าใจง่่าย

5. ประเภทบัันทึึกที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจเจ้้าพนัักงาน

(1) บัันทึึกคำำ�ให้้การของผู้้�ร้้องทุุกข์์ ผู้้�กล่่าวโทษ หรืือพยาน
(2) บัันทึึกคำำ�ให้้การของผู้้�ต้้องหา
(3) บัันทึึกคำำ�ให้้การของผู้้�ให้้ถ้้อยคำำ�
(๔) บัันทึึกการตรวจค้้น
(๕) บัันทึึกการตรวจยึึด
(๖) บัันทึึกการจัับกุุม
(๗) บัันทึึกการลงประจำำ�วัันรัับแจ้้งความ 
(๘) บัันทึึกการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษในสมุุดสารบบคดีีอาญา/จราจร
(๙) บัันทึึกการรัับมอบตััวผู้้�ต้้องหา
(๑๐) บัันทึึกการแจ้้งข้้อหาของพนัักงานสอบสวน
(๑๑) บัันทึึกอื่่�น ๆ ที่่�เจ้้าพนัักงานได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อรัับรองหรืือเพื่่�อเป็็นหลัักฐานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
เช่่น บัันทึึกการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ, บัันทึึกการควบคุุมผู้้�ต้้องหา, บัันทึึกการแจ้้งสิิทธิ์์�ผู้�ต้้ ้องหา เป็็นต้้น
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6. รายละเอีียดแต่่ละประเภทของบัันทึึกที่่�เกี่่�ยวข้้องในชั้้�นรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ คำำ�กล่่าวโทษ

6.๑	บัันทึึกสารบบคดีี
บัันทึึกสารบบคดีี เป็็นบัันทึึกที่ดำ่� ำ�เนิินการตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๓
การรายงานคดีี บทที่่� ๑ สมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี ได้้กำำ�หนดการปฏิิบัติั ไิ ว้้ ให้้สอดคล้้องกัับการรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
กล่่าวโทษตามประมวลวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา  มาตรา ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๗ อำำ�นาจการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ ว่่า “พนัักงานสอบสวนมีีอำ�ำ นาจสอบสวนคดีีอาญาทั้้�งปวง”
และตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง “ว่่าในความผิิดต่่อส่่วนตััวห้้ามมิิให้้ทำำ�การสอบสวนเว้้นแต่่จะมีีคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
ตามระเบีียบ” ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการในชั้้�นพนัักงานสอบสวนเป็็นไปตามกฎหมาย สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ จึึงกำำ�หนดการปฏิิบััติิไว้้ในระเบีียบ หากมีีการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ ต้้องลงหลัักฐานไว้้ใน
สมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี และลงบัันทึึกไว้้ในประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีีด้้วย
สมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีมีี ๒ ประเภท ได้้แก่่
๑. สมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีอาญาทั่่�วไป และ
๒. สมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีจราจรทางบก
		
ขั้้�นตอนในการจััดทำำ�บัันทึึกสารบบคดีี
สถานีีตำำ�รวจต้้องจััดทำำ�เป็็นสมุุดบัันทึึกข้้อมููล ที่่�แสดงถึึงขั้้�นตอนการดำำ�เนิินคดีีของสถานีี
ตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการสอบสวน มีี ๓ ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
(๑) ขั้้�นตอนบัันทึึกการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ หรืือกล่่าวโทษ
(๒) ขั้้�นตอนการบัันทึึกข้้อมููลการดำำ�เนิินคดีี
(๓) ขั้้�นตอนการบัันทึึกผลคดีี
การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับบัันทึึก
๑. อำำ�นาจและหน้้าที่ใ่� นการบัันทึึก เป็็นของพนัักงานสอบสวนเวร แต่่พนัักงานสอบสวนเวร
อาจมอบให้้ผู้้�ช่่วยพนัักงานสอบสวนหรืือธุุรการคดีีดำำ�เนิินการแทนได้้
๒. การเรีียงลำำ�ดับสมุ
ั ดุ สารบบการดำำ�เนิินคดีี ให้้เริ่่ม� เล่่มที่่� ๑ ในวัันต้้นปีีปฏิทิิ นิ   โดยให้้เขีียน
คำำ�ว่่า “เล่่มที่่�  ๑/พ.ศ………และเมื่่�อหมดเล่่มที่่� ๑ จึึงใช้้เล่่มถััดไปเรีียงตามลำำ�ดับั จนถึึงวัันสิ้้�นปีีปฏิทิิ ิน
๓. การเก็็บรัักษา และคุุมการเบิิกจ่่ายสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี
๓.๑ ให้้หัวั หน้้างานอำำ�นวยการ หรืือธุุรการสถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ
ในที่่�ยัังไม่่ใช้้ โดยจััดทำำ�บััญชีีคุุมตามระบบ
๓.๒ ให้้สารวััตรเวร หรืือร้้อยเวรสอบสวนแต่่ละผลััดแล้้วแต่่กรณีี เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
เก็็บรัักษาสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีซึ่�ง่ อยู่่�ระหว่่างใช้้ไว้้ที่่�ห้้องสอบสวน
๓.๓ ให้้หััวหน้้างานสอบสวน หรืือสารวััตรหััวหน้้าหน่่วยงานเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการ
เก็็บรัักษาสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีที่�ใ่ ช้้แล้้ว โดยจััดเรีียงหมายเลขเล่่มตามลำำ�ดับกั
ั ันไป เพื่่�อสะดวกในการ
ตรวจสอบ ค้้นหาเพิ่่�มเติิมจนกว่่าจะมีีการขออนุุมััติิทำำ�ลายตามระเบีียบ
๔. การตรวจสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบการลงบัันทึึกว่่าแต่่ละขั้้�นตอนถููกต้้องสมบููรณ์์หรืือไม่่ดัังนี้้�
(๑) ให้้จเรตำำ�รวจกำำ�หนดอยู่่�ในแผนการตรวจประจำำ�ปีี
(๒) ให้้ผู้้�บังั คัับการหรืือหััวหน้้าตำำ�รวจภููธรจัังหวััดตรวจไม่่น้อ้ ยกว่่าสามเดืือนต่่อหนึ่่�งครั้้ง�
(๓) ให้้ผู้้�กำำ�กัับการหรืือหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจตรวจไม่่น้้อยกว่่าสองเดืือนต่่อครั้้�ง
(๔) ให้้หัวั หน้้างานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจหรืือสารวััตรหััวหน้้าหน่่วยงาน ตรวจไม่่น้อ้ ยกว่่า
เดืือนละครั้้�ง
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๕. ระยะเวลาในการเก็็บรักั ษาสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีที่ใ่� ช้้แล้้ว เพื่่อ� รอการทำำ�ลายแต่่ละเล่่ม
มีีระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า ๕ ปีี
๖. การทำำ�ลายสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีีที่ค่� รบกำำ�หนดระยะเวลาการทำำ�ลายให้้ปฏิบัิ ติั ดัิ งั นี้้�
(๑) ภายใน ๖๐ วััน หลัังจากสิ้้�นปีีปฏิทิิ นิ ให้้เจ้้าหน้้าที่สำ่� ำ�รวจสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี
แต่่ละประเภทซึ่ง่� ครบกำำ�หนดการเก็็บรักั ษา จััดทำำ�บัญ
ั ชีีเสนอผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาเพื่่อ� ขออนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ
ทำำ�ลาย ตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยงานสารบรรณ
(๒) ให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจหรืือสารวััตรหััวหน้้าหน่่วยงานแต่่งตั้้ง� นายตำำ�รวจชั้้น� สััญญาบััตร
อย่่างน้้อย ๓ นาย เป็็นคณะกรรมการทำำ�ลายสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี แล้้วเสนอผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
(๓) ผู้้�มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิสั่่�งทำำ�ลายสมุุดสารบบการดำำ�เนิินคดีี ในราชการบริิหาร
ส่่วนกลางให้้เป็็นอำำ�นาจของผู้้�บัังคัับการ ในราชการบริิหารส่่วนภููมิิภาคให้้เป็็นอำำ�นาจของหััวหน้้าตำำ�รวจ
ภููธรจัังหวััด
6.๒	 การลงบัันทึึกประจำำ�วััน
การลงบัันทึึกประจำำ�วััน มีีการกำำ�หนดการดำำ�เนิินการไว้้ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจ
เกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๒ ที่กำ่� ำ�หนดระเบีียบการปฏิิบัติั ไิ ว้้ ตามประมวลวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา เกี่่ย� วกัับการรัับ
คำำ�ร้้องทุุกข์กล่
์ ่าวโทษมาตรา ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๗ เพื่่�อใช้้บัันทึึกเรื่่�องราวหรืือเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานในหน้้าที่ที่่� เ่� กิิดขึ้้น� ในแต่่ละวััน ไว้้เป็็นหลัักฐานของสถานีีตำำ�รวจ ตู้้ย� ามที่่พั� กส
ั ายตรวจประจำำ� หรืือที่่ทำ� ำ�การ
ของเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจรายงานประจำำ�วัันเป็็นหลัักฐานสำำ�คััญ ตลอดจนกิิจการต่่าง ๆ ที่่เ� จ้้าพนัักงานตำำ�รวจ
ได้้ปฏิิบัติั ิไปภายในปกครองของหน่่วยงานนั้้�น ๆ
		 6.๒.๑	 การบัันทึึกรายงานประจำำ�วันั ให้้บันั ทึึกในสมุุดรายงานประจำำ�วันั แยกตามแบบพิิมพ์์
ที่่�สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิจััดทำำ�ขึ้้�น ๔ ประเภท คืือ
(๑) สมุุดรายงานประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีี คืือ สมุุดที่ใ�่ ช้้บันั ทึึกเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการ
ของพนัักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีี เพื่่�อใช้้ยืืนยัันกัับบัันทึึกการสอบสวนและบัันทึึกต่่าง ๆ ในสำำ�นวน
ของพนัักงานสอบสวน
(๒) สมุุดรายงานประจำำ�วันั รัับแจ้้งเป็็นหลัักฐาน คืือ สมุุดที่่ใ� ช้้บันั ทึึกเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งราว
ต่่าง ๆ ที่่�ผู้�แ้ จ้้งมีีความประสงค์์ที่่�จะแจ้้งไว้้เป็็นหลัักฐานเพื่่�อประกอบการยืืนยััน รัับรอง ตรวจสอบ
(๓) สมุุดรายงานประจำำ�วัันรัับแจ้้งเอกสารหาย คืือ สมุุดที่่�ใช้้บัันทึึกการรัับแจ้้ง
เอกสารหายเพื่่�อเป็็นหลัักฐาน ซึ่่�งไม่่เกี่่�ยวกัับคดีีอาญา
(๔) สมุุดรายงานประจำำ�วัันธุุรการ คืือ สมุุดที่่�ใช้้บัันทึึกการรัับแจ้้งไว้้เป็็นหลัักฐาน
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตำำ�รวจ เช่่น การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เวรยาม การไปและกลัับจากการตรวจท้้องที่่� การไป
และกลัับจากราชการ การลงทััณฑ์์ทางวิินัยั  การเลี้้ย� งอาหารผู้้�ต้อ้ งหา การเก็็บรักั ษาของหลวง การเก็็บรักั ษา
และคืืนของส่่วนตััวผู้้�ต้้องหา การเก็็บรัักษาเงิิน การส่่งเงิิน เป็็นต้้น
		 6.๒.๒	 หลัักการเขีียนรายงานประจำำ�วััน
รายละเอีียดในการเขีียนรายงานประจำำ�วััน มีีดัังนี้้�คืือ
(๑) การบัันทึึกรายงานประจำำ�ในแต่่ละวัันให้้เริ่่มบั
� นั ทึึกตั้้�งแต่่เวลา ๐๐.๐๑ น. และ
สิ้้�นสุุดการบัันทึึกเวลา ๒๔.๐o น. การบัันทึึกข้้อความตามที่่�ได้้รัับแจ้้งให้้ใช้้ปากกาหมึึกสีีดำำ�  หรืือสีีน้ำำ��เงิิน
เท่่านั้้�น
(๒) การบัันทึึกรายงานประจำำ�วันั แต่่ละเรื่่�องให้้บัันทึึกเป็็นข้้อ ๆ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่ข้้อที่่�
หนึ่่�งเรีียงลำำ�ดับกั
ั นั ไป และแต่่ละข้้อให้้ปรากฏข้้อความในการรัับแจ้้งเรื่่อ� งนั้้�น ๆ กรณีีผู้้�รับั แจ้้งกัับผู้�บั้ นั ทึึกมิิใช่่
บุุคคลเดีียวกัันให้้ผู้้�บัันทึึกอ่่านข้้อความตามที่่�ได้้รัับแจ้้งให้้ผู้้�แจ้้งฟััง ถ้้าผู้้�แจ้้งมีีข้้อทัักท้้วง หรืือต้้องการแก้้ไข
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เพิ่่�มเติิมให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้ถููกต้้อง แล้้วให้้ผู้้�แจ้้ง ผู้้�รัับแจ้้ง และผู้้�บัันทึึกลงลายมืือชื่่�อรัับรองความถููกต้้องไว้้
ตอนท้้ายของข้้อความประจำำ�วัันนั้้�น
(3) การลงลายมืือชื่่อ� ในบัันทึึกรายงานประจำำ�วันั หากผู้้แ� จ้้ง ผู้้�บันั ทึึก หรืือผู้้�รับั แจ้้ง
เป็็นบุุคคลเดีียวกัันจะลงลายมืือชื่่�อเพีียงชื่่�อเดีียวก็็ได้้ หากผู้้�แจ้้งไม่่ยอมลงลายมืือชื่่�อหรืือมีีเหตุุที่่�มิิอาจ
ลงลายมืือชื่่�อได้้ตามที่่�รัับแจ้้งไว้้ในสมุุดรายงานประจำำ�วััน ให้้บัันทึึกเป็็นหมายเหตุุไว้้ท้้ายประจำำ�วัันข้้อนั้้�น ๆ
(4) การบัันทึึกรายงานประจำำ�วัันรัับแจ้้งเป็็นหลัักฐาน และรัับแจ้้งเอกสารหาย
ในแต่่ละข้้อให้้เริ่่�มขึ้้�นหน้้าใหม่่ทุุกครั้้�ง ถ้้าข้้อความในข้้อนั้้�นไม่่จบในหน้้าเดีียวกัันให้้บัันทึึกในหน้้าต่่อไป 
ส่่วนการบัันทึึกรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีีและธุุรการ ให้้บัันทึึกเป็็นข้้อเรีียงต่่อกัันไปจนกว่่าจะจบหน้้า
แล้้วขึ้้�นหน้้าใหม่่ต่่อไปได้้
(๕) การบัันทึึกรายงานประจำำ�วัันถ้้ามีีผิิดที่่�ใดห้้ามมิิให้้ลบออก  ให้้เพีียงแต่่ขีีดฆ่่า
คำำ�ผิิดนั้้�นโดยยัังคงให้้อ่่านข้้อความเดิิมได้้แล้้วบัันทึึกใหม่่ให้้ถููกต้้อง และให้้ผู้้�แจ้้ง ผู้้�บัันทึึกลงนามย่่อรัับรอง
กำำ�กัับไว้้ที่�ข้่ ้างกระดาษตรงกัับบรรทััดที่่�แก้้ไข
(๖) กรณีีรายงานประจำำ�วันั แผ่่นใดชำำ�รุดุ เสีียหายหรืือใช้้การไม่่ได้้ ห้า้ มฉีีกทิ้้ง� แต่่ให้้
ขีีดฆ่่าด้้วยปากกาหมึึกแดงทแยงมุุมแล้้วบัันทึึกคำำ�ว่า่ “ไม่่ใช้้” บนเส้้นทแยงมุุมบริเิ วณกลางหน้้ากระดาษของ
สมุุดรายงานประจำำ�วันั แผ่่นนั้้�น และให้้ผู้้�บันั ทึึกลงลายมืือชื่่อ� รัับรองกำำ�กับั ไว้้ที่่ห� น้้ากระดาษ ถ้้าสมุุดรายงาน
ประจำำ�วัันเล่่มนั้้�นมีีคู่่�สำำ�เนาให้้ปฏิิบัติั ิเช่่นเดีียวกััน
(7) การบัันทึึกรายงานประจำำ�วันั ให้้ใช้้ภาษาไทย กรณีีคำำ�ที่มี่� คี วามหมายเฉพาะหรืือ
สััญลัักษณ์์ให้้บัันทึึกด้้วยภาษาอื่่�น หรืือสััญลัักษณ์์นั้้�นกำำ�กับั ไว้้ในวงเล็็บข้้อความ
(8) เมื่่อ� สิ้้น� สุุดรายงานประจำำ�วันั ในแต่่ละวััน ให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจและหััวหน้้างาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจรายงานประจำำ�วัันนั้้�น แล้้วลงลายมืือชื่่�อไว้้เป็็นหลัักฐานพร้้อมผู้้�จดบัันทึึกลงในข้้อสุุดท้้าย
รายงานประจำำ�วััน
		 6.๒.๓ เนื้้�อหาที่่�จะลงในบัันทึึกประจำำ�วััน
โดยปกติิ พนัักงานสอบสวนจะเข้้าไปเกี่่ย� วข้้องกัับการลงบัันทึึกประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีี
การรัับแจ้้งเป็็นหลัักฐาน การรัับแจ้้งเอกสารหาย ซึ่่�งในการบัันทึึกเนื้้�อหาลงในประจำำ�วัันควรจะต้้องมีี
สาระสำำ�คััญเหตุุการณ์์ทุุกขั้้�นตอนครบถ้้วนสมบููรณ์์ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ อ่่านแล้้วพอที่่�จะเข้้าใจเรื่่�องราวได้้
อย่่างน้้อยเนื้้�อความจะต้้องประกอบด้้วย ใคร ทำำ�อะไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร อย่่างไร ทำำ�ไม 
		 6.๒.๔	 การลงประจำำ�วัันทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ปััจจุุบัันได้้มีีคำำ�สั่่�งสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิที่�่ ๑๔๗/๒๕๖๑  ลงวัันที่่�  ๒๒ มีีนาคม 
๒๕๖๑ ให้้การบัันทึึกรายงานประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีี  รายงานประจำำ�วันั แจ้้งเป็็นหลัักฐาน และรายงานประจำำ�วันั
รัับแจ้้งเอกสารหาย ให้้บันั ทึึกในระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES) แทนการบัันทึึกรายงานประจำำ�วันั
ในสมุุดรายงานประจำำ�วัันแต่่ละประเภท ตามแบบพิิมพ์์ของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิครอบคลุุม
ทุุกหน่่วยงานแล้้ว
		 6.๒.๕	 การขอสำำ�เนารายงานประจำำ�วัันให้้ถืือปฏิิบััติิดัังนี้้�
เมื่่อ� มีีการขอสำำ�เนารายงานประจำำ�วันั ให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจหรืือหััวหน้้าหน่่วยนั้้�น
เป็็นผู้้�อนุุญาต  เมื่่�อได้้รัับอนุุญาต  ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ลงบััญชีีคุุมการขอสำำ�เนาในรายการด้้านหลัังปกหน้้าของ
สมุุดรายงานประจำำ�วันั เมื่่อ� มีีการลงบััญชีีแล้้ว ให้้นายตำำ�รวจชั้้น� สััญญาบััตร เป็็นผู้้�รับั รองสำำ�เนารายงานประจำำ�วันั นั้้น�
แล้้วมอบให้้ผู้�ข้ อสำำ�เนารัับไป
			 มีีข้้อสัังเกตว่่า ในการที่่�จะอนุุญาตผู้้�ใดขอสำำ�เนารายงานประจำำ�วััน ตามประมวล
ระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีีลัักษณะที่่� ๑๒ ข้้อ ๘ ผู้้�ที่่�แจ้้งความหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจเท่่านั้้�นที่่�จะขอได้้
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หากมีีผู้้�อื่่�นที่่�อ้้างว่่าเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับเรื่่�องที่่�แจ้้งนั้้�นจะขอสำำ�เนารายงานประจำำ�วัันดัังกล่่าว ก็็ต้้องนำำ�
พระราชบััญญััติข้ิ อ้ มููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาพิิจารณาและนอกจากนี้้�ถ้า้ เกี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญาแล้้วก็็ให้้พิิจารณาตามมาตรา ๘ แห่่ง ป.วิิอาญา ประกอบด้้วย
		 6.๒.๖	 การเก็็บรัักษา อายุุการเก็็บรัักษา และการทำำ�ลายสมุุดรายงานประจำำ�วััน
		 การเก็็บรัักษาสมุุดรายงานประจำำ�วััน ให้้ถืือปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
(๑) สมุุดรายงานประจำำ�วัันที่่�ได้้รัับ  ให้้หััวหน้้างานธุุรการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการ
เก็็บรัักษาไว้้ที่่�สถานีีตำำ�รวจ หรืือหน่่วยงาน
(๒) สมุุดรายงานประจำำ�วัันที่่�ใช้้บัันทึึกยัังไม่่หมดเล่่มหรืือสำำ�รองเพื่่�อใช้้ ให้้ตำำ�รวจ
ที่่�รัับผิิดชอบในการรัับแจ้้งเป็็นผู้้�เก็็บรัักษาไว้้ ณ ที่่�ทำำ�การนั้้�น
(๓) สมุุดรายงานประจำำ�วัันที่่�ได้้ใช้้บัันทึึกหมดเล่่มแล้้ว ให้้หััวหน้้างานธุุรการเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบในการเก็็บรัักษาไว้้สถานีีตำำ�รวจ หรืือหน่่วยงาน โดยให้้จััดเรีียงเป็็นหมวดและหมายเลขเล่่ม
เรีียงลำำ�ดัับกัันไป เพื่่�อความสะดวกในการตรวจสอบ การค้้นหา หรืืออ้้างอิิง ทั้้�งนี้้�จะต้้องให้้มีีความปลอดภััย
ไม่่สููญหายจนกว่่าจะทำำ�ลายตามระเบีียบ
		 6.๒.๗	 อายุุการเก็็บรัักษาสมุุดรายงานประจำำ�วััน มีีดัังนี้้�
(๑) สมุุดรายงานประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีี ให้้เก็็บรักั ษาเพื่่อ� รอการทำำ�ลายมีีระยะเวลา
๕ ปีี
(๒) สมุุดรายงานประจำำ�วัันรัับแจ้้งเป็็นหลัักฐาน เอกสารหาย และธุุรการ ให้้เก็็บ
รัักษาเพื่่�อรอการทำำ�ลายมีีระยะเวลา ๑ ปีี
		 6.๒.๘ การทำำ�ลายสมุุดรายงานประจำำ�วัันที่่�ครบอายุุการเก็็บรัักษา ให้้ถืือปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
(๑) ภายใน ๖o วัันหลัังจากสิ้้�นปีีปฏิทิิ ิน ให้้หััวหน้้างานธุุรการ สำำ�รวจสมุุดรายงาน
ประจำำ�วันั แต่่ละประเภทที่บั่� นั ทึึกหมดแล้้ว ซึ่ง่� ครบกำำ�หนดอายุุการเก็็บรักั ษาจััดทำำ�บัญั ชีีตามแบบท้้ายระเบีียบนี้้�
เสนอผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่�อขออนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการทำำ�ลาย ตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ๒๕๒๖
ว่่าด้้วยงานสารบรรณ
(๒) ให้้หัวั หน้้าสถานีีตำำ�รวจ หรืือหััวหน้้าหน่่วยงาน แต่่งตั้้ง� นายตำำ�รวจชั้้น� สััญญาบััตร
อย่่างน้้อย ๓ นาย เป็็นคณะกรรมการทำำ�ลายสมุุดรายงานประจำำ�วััน แล้้วเสนอผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
(๓) ผู้้�มีอำี ำ�นาจในการอนุุมัติั สั่่ิ ง� ทำำ�ลายสมุุดรายงานประจำำ�วันั ในราชการส่่วนกลาง
ให้้เป็็นอำำ�นาจของผู้้�บััญชาการ ในส่่วนราชการภููมิิภาคให้้เป็็นอำำ�นาจของหััวหน้้าตำำ�รวจภููธรจัังหวััด

7. สมุุดบััญชีียึึดและรัักษาทรััพย์์

ในการรวบรวมพยานหลัักฐานของพนัักงานสอบสวน อาจมีีการยึึดสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีี
ไว้้เป็็นของกลางในคดีีอาญา พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจ
เกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๕ ในการเก็็บรักั ษา การจำำ�หน่่าย การขายทอดตลาดของกลาง ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ 
ซึ่่ง� ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๔๑๘ วางแนวทางปฏิิบัติั ว่ิ า่  ของกลางสิ่่ง� ใด
มาถึึงสถานีีตำำ�รวจ ให้้พนัักงานสอบสวนจดรููปพรรณสิ่่�งของลงในรายงานประจำำ�วัันและสมุุดยึึดทรััพย์์
ของกลาง แล้้วเขีียนเลขลำำ�ดัับที่่�ยึึดทรััพย์์ติิดไว้้กัับสิ่่�งของนั้้�นให้้มั่่�นคง อย่่าให้้หลุุดหรืือสููญหายได้้ และเก็็บ
ของกลางไว้้ในหีีบหรืือตู้้�เก็็บของกลาง ใส่่กุุญแจให้้เรีียบร้้อย เว้้นแต่่ของกลางนั้้�นมีีค่่ามาก  หากเก็็บรัักษา
ที่่�สถานีีตำำ�รวจจะไม่่มั่่�นคงก็็ฝากเก็็บที่่�หน่่วยงานผู้้�เบิิกต้้นสัังกััด หรืือกองการเงิินสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
การยึึด การมอบ การรัับคืืนของกลาง ให้้ผู้้�ยึึด ผู้้�มอบ ผู้้�รับั ลงชื่่อ� ไว้้ในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลางและรายงานประจำำ�วันั
เป็็นสำำ�คััญ รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งของกลางที่่�ลงยึึดไว้้ ให้้จดบัันทึึกรายละเอีียดลงในสมุุดบััญชีียึึดและ
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รัักษาทรััพย์์ตามแบบ ค.๔๘ - ต.๔๐ แบบพิิมพ์จ์ ะมีีตาราง ๑๐ ช่่องให้้กรอกข้้อมููล ได้้แก่่ ๑.เลขลำำ�ดับป
ั ระจำำ�ปีี
๒.คดีีที่่�หรืือข้้อประจำำ�วััน ๓.รายละเอีียดรููปพรรณทรััพย์์สิ่่�งของ ๔.วัันเวลาที่่�พบทรััพย์์สิ่่�งของ ๕.วัันเวลา
ที่่�ได้้ยึึดทรััพย์์สิ่่�งของ ๖.เหตุุที่่�ต้้องยึึด ยึึดจากใคร ใครเป็็นผู้้�ยึึดไว้้ ๗.ใครเป็็นผู้้�สั่่�งจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิ่่�งของ
ให้้จำำ�หน่่ายโดยวิิธีใี ด ลงชื่่อ� และตำำ�แหน่่งผู้้�สั่่ง� ไว้้ด้ว้ ย ๘.ได้้จำำ�หน่่ายทรััพย์์สิ่่ง� ของไปโดยวิิธีใี ด จำำ�หน่่ายแก่่ใคร
แต่่วันั เดืือนปีีใด ๙.ลายมืือชื่่อ� ผู้้ที่� ไ่� ด้้รับข
ั อง ๑๐.ช่่องหมายเหตุุ พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการให้้ถููกต้อ้ ง
ครบถ้้วนซึ่่ง� ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชามีีหน้้าที่่ต� รวจสอบตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๕ บทที่่� ๑
ข้้อ ๔๒๐  ให้้เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย

8. การลงข้้อมููลในระบบ Crimes

ระบบ CRIMES ย่่อมาจาก Criminal Record Information Management Enterprise System
หรืือระบบสารสนเทศข้้อมููลอาชญากรรมสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิโดยมีีที่�ม่ าที่่�ไปดัังนี้้�
สำำ�นัักงานเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารได้้จััดทำำ�โครงการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สถานีีตำำ�รวจเพื่่อ� พััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพให้้กับสถ
ั านีีตำำ�รวจทั่่�วประเทศและหน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจในการ
สืืบสวนสอบสวนคดีีอาญาซึ่่�งในปััจจุุบัันยัังขาดการสนัับสนุุนเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััยในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�โดยจะทำำ�การเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจในการสืืบสวนสอบสวนของ สำำ�นัักงาน
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารกัับหน่่วยงานกลางที่มี่� หี น้้าที่บั่� นั ทึึกและจััดเก็็บข้อ้ มููล ที่จำ่� ำ�เป็็นสำำ�หรัับ
งานสืืบสวนสอบสวนเพื่่อ� ให้้หน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจในการสืืบสวนสอบสวนสามารถบัันทึึก จััดเก็็บและเรีียกใช้้
ข้้อมููลจากฐานข้้อมููลกลางเดีียวกัันได้้เสร็็จสิ้้น� ณ หน่่วยงานนั้้�น ๆ และสามารถประสานงานแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ระหว่่างหน่่วยงานอย่่างรวดเร็็ว ลดความซ้ำำ��ซ้้อนของการนำำ�เข้้าและการจััดเก็็บข้้อมููล เป็็นวิิธีีลดขั้้�นตอน
และระยะเวลาการปฏิิบััติิงานและรองรัับการที่่�จะประสานงานแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลร่่วมกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
ในกระบวนการยุุติธิ รรมและหน่่วยงานอื่่น� ๆ ซึ่่ง� จะมีีขึ้น้� ในอนาคต การจััดหาระบบคอมพิิวเตอร์์ในโครงการ
พััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจเป็็นงานที่่ต้� อ้ งอาศััย ความรู้้แ� ละประสบการณ์์เฉพาะด้้านเนื่่อ� งจาก
ระบบงานดัังกล่่าวใช้้เทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ที่�มี่ คี วามซัับซ้อ้ นในการออกแบบเพื่่อ� ให้้สนองรัับต่่อความต้้องการ
ใช้้ระบบของสถานีีตำำ�รวจ การจััดหาระบบต้้องเสีียเวลาการจััดเตรีียมและดำำ�เนิินการอย่่างมากจะต้้องทำำ�
โดยความรอบคอบและระมััดระวัังโดยอาศััยความรู้้�ทางศาสตร์์เกี่่�ยวกัับเครืือข่่ายระบบคอมพิิวเตอร์์
การบริิหารและดำำ�เนิินโครงการโดยมีีขอบเขตการทำำ�งานของระบบ CRIMES ดัังนี้้�
❏ ระบบบัันทึึกข้้อมููล คดีีอาญาทั่่�วไป คดีีอุบัุ ติั เิ หตุุจราจร เหตุุทรัพั ย์์หาย เหตุุรถหาย เหตุุคนหาย
พลััดหลง เหตุุคนตายไม่่ทราบชื่่�อ แผนประทุุษกรรม เหตุุที่�ต้่ ้องรายงาน
❏ ระบบบัันทึึกและติิดตามบุุคคลพ้้นโทษ
❏ ระบบการออกคำำ�ขอหมายจัับ ประกาศสืืบจัับ และถอนประกาศสืืบจัับ
❏ ระบบการออกคำำ�ขอต่่าง ๆ เช่่น หมายจัับ ผััดฟ้้อง ฝากขััง
❏ ระบบบัันทึึกการปล่่อยตััวชั่่�วคราวและการให้้ประกัันตััว
❏ ระบบการขออายััดตััว และการรัับรองการอายััดตััว
❏ ระบบบัันทึึกผลการตรวจสอบประวััติิ
❏ ระบบรัับเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Form)
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โดยสามารถศึึกษาค้้นคว้้า เพิ่่�มเติิมได้้จากคู่่�มืืออบรมหลัักสููตรพนัักงานสอบสวน
การใช้้งานระบบสารสนเทศข้้อมููลอาชญากรรมสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
CRIMES: Criminal Record Information Management Enterprise System
❖❖❖
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บทที่่� 6

การสอบสวนผู้้�เสีียหาย พยาน และผู้้�ต้้องหา
เมื่่�อรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษแล้้ว พนัักงานสอบสวนจะต้้องพิิจารณาว่่าตามพฤติิการณ์์
แห่่งคดีีการกระทำำ�ของผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นเข้้าข่่ายเป็็นการกระทำำ�ความผิิดฐานใด ตามกฎหมายฉบัับใด บทบััญญััติิ
มาตราใด เป็็นความผิิดทางอาญาหรืือไม่่ตามหลัักเกณฑ์์ ป.อาญา มาตรา ๒, ๓ และ ๕๙ ประกอบบท
มาตราที่�กำ่ ำ�หนดการกระทำำ�ใดเป็็นความผิิดและกำำ�หนดโทษไว้้ ภายใต้้อายุุความ ก่่อนอื่่น� พนัักงานสอบสวน
ต้้องแยกองค์์ประกอบความผิิดแต่่ละคดีีให้้ได้้เสีียก่่อน จึึงจะตั้้ง� รููปคดีีและเตรีียมประเด็็นในการสอบสวน จากนั้้�น
จึึงจะแสวงหาข้้อเท็็จจริิงและหลัักฐานเพื่่�อสนัับสนุุนข้้อกล่่าวหา โดยมีีอำำ�นาจเรีียกผู้้�เสีียหายหรืือบุุคคลใด
ซึ่่�งมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าถ้้อยคำำ�ของเขาอาจเป็็นประโยชน์์แก่่คดีีมาถามปากคำำ�ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓
และมีีอำำ�นาจแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ เมื่่อ� มีีหลัักฐานตามสมควร การถามปากคำำ�นั้้น�
ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๘ บทที่่� ๕ ได้้วางแนวทางการปฏิิบััติิไว้้

๑. การสอบสวนผู้้�เสีียหาย

ผู้้�เสีียหายมีี ๒ จำำ�พวก กล่่าวคืือเอกชนเป็็นผู้้�เสีียหายในความผิิดต่่อส่่วนตััวหรืือความผิิด
อัันยอมความได้้ประการหนึ่่�ง กัับรัฐั เป็็นผู้้เ� สีียหายในความผิิดอาญาแผ่่นดิินหรืืออีีกนัยั หนึ่่�งเรีียกว่่าความผิิด
อัันยอมความไม่่ได้้อีกป
ี ระการหนึ่่�ง ความผิิดอาญาแผ่่นดิินบางคดีีทั้้ง� เอกชนและรััฐเป็็นผู้้เ� สีียหายด้้วยกัันทั้้�งคู่่� 
เมื่่�อกรณีีเหตุุเกิิดผู้้�เสีียหายที่่�เป็็นเอกชนจะมาแจ้้งความต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหา
ไม่่ว่่าความผิิดนั้้�นจะเป็็นความผิิดต่่อส่่วนตััวหรืือความผิิดอาญาแผ่่นดิินก็็ตาม  เรีียกว่่าเป็็นการร้้องทุุกข์์
ส่่วนเอกชนผู้้�อื่่�นที่่�มิิได้้เป็็นผู้้�เสีียหายหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�นำำ�คดีีความผิิดอาญาแผ่่นดิินมาแจ้้งความ
ต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่อ� ให้้ดำำ�เนิินคดีีกับผู้
ั ้�ต้อ้ งหา เรีียกว่่าการกล่่าวโทษ ทั้้�งสองกรณีีเมื่่อ� พนัักงานสอบสวน
รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษไว้้แล้้ว จะทำำ�การสอบปากคำำ�ไว้้เป็็นผู้้�กล่่าวหา โดยใช้้แบบพิิมพ์์บัันทึึก
คำำ�ให้้การผู้้�กล่่าวหาหรืือพยาน (แบบ ส  ๕๖-๔) ตามบทที่่� ๕ แบบพิิมพ์์ที่่�ใช้้เกี่่�ยวกัับคดีี ลำำ�ดัับที่่� ๘
ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖
- ประเด็็นในการสอบสวน ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๘ บทที่่� ๕
การถามปากคำำ� ข้้อ ๒๔๕ ก) หลัักการถามปากคำำ�ผู้้�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ ข้้อ ๒๔๖ ประกอบหนัังสืือ
กองคดีี สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� ๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐ ลง ๓ ก.ย. ๔๕ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิในการทำำ�
สำำ�นวนการสอบสวนเพิ่่�มเติิมและได้้เพิ่่�มเติิมประเด็็นที่่�ยัังขาดอยู่่�ให้้สมบููรณ์์ขึ้้�น ดัังนี้้�
	๑.1 ประเด็็นหรืือคำำ�ถามทั่่�วไป
(๑) ถามชื่่�อตััว ชื่่�อสกุุล อายุุ  เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา อาชีีพ
(๒) เลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
(๓) ภููมิิลำ�ำ เนา ที่่�อยู่่�ที่่�เกิิด
(๔) ชื่่�อบิิดา มารดา
(๕) ความสััมพัันธ์์หรืือความเกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�กรณีี ว่่าเกี่่�ยวข้้องกัันสััมพัันธ์์อย่่างไร
(๖) ประวััติิพอสัังเขป  เกี่่�ยวกัับสถานภาพว่่าสมรสหรืือหย่่าร้้าง หรืืออยู่่�กิินกัันฉัันท์์สามีี
ภรรยาโดยไม่่จดทะเบีียนสมรสกัับผู้้�ใด มีีบุตุ รด้้วยกัันหรืือไม่่กี่่�คน ใครบ้้าง จบการศึึกษาระดัับใด สถานที่�่
ติิดต่่อได้้ที่่�บ้้าน ที่่�ทำำ�งาน หมายเลขโทรศััพท์์ที่่�ใช้้ติิดต่่อของตนเอง และหมายเลขโทรศััพท์์ของผู้้�ใกล้้ชิิด
หากติิดต่่อกัับตนเองไม่่ได้้ หรืือทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�นใด
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(๗) ความสามารถเข้้าใจและตอบคำำ�ถามพนัักงานสอบสวนได้้หรืือไม่่
(๘) หากเป็็นบุุคคลต่่างประเทศหรืือใช้้ภาษาถิ่่�นที่่�ไม่่เข้้าใจ ก็็ให้้ใช้้ล่่ามแปลเป็็นภาษาไทย
(๙) หากเป็็นคนใบ้้หููหนวกหรืือตาบอดในการให้้ปากคำำ�ก็ใ็ ห้้เขาสามารถสื่่อ� ความหมายทางอื่่น�
เพื่่�อให้้เข้้าใจคำำ�ถามได้้หรืืออาจใช้้ล่่ามมาช่่วยในการสื่่�อความหมาย
(๑๐) ถ้้ าใช้้ ล่่ ามแปล ล่่ ามต้้ องแปลให้้ ถููกต้้อง ล่่ ามต้้ องสาบานหรืือปฏิิ ญาณตนว่่ า
จะทำำ�หน้้าที่่�โดยสุุจริิตใจ จะไม่่เพิ่่�มเติิมหรืือตััดทอนสิ่่�งที่่�แปล และให้้ล่่ามลงลายมืือชื่่�อในคำำ�แปลนั้้�น ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓
(๑๑) ในคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ การถามปากคำำ�ผู้้�เสีียหายซึ่่�งเป็็นหญิิงให้้พนัักงาน
สอบสวนซึ่่�งเป็็นหญิิงเป็็นผู้้�สอบสวน เว้้นแต่่ผู้้�เสีียหายนั้้�น ยิินยอมหรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่�น และให้้บัันทึึก
ความยิินยอมหรืือเหตุุจำำ�เป็็นนั้้�น ทั้้�งนี้้� ผู้้�เสีียหายจะขอให้้บุุคคลใดอยู่่�ร่่วมในการถามปากคำำ�นั้้�นด้้วยก็็ได้้
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่่�  
(๑๒) จะให้้ปฏิิญาณหรืือสาบานตามลััทธิิศาสนาของเขาก่่อนก็็ได้้
1.๒	 การแจ้้งสิิทธิิของผู้้�เสีียหาย
(๑) แจ้้งสิิทธิิตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๔๔/๑ ในคดีีที่่�สามารถเรีียกร้้องความเสีียหายได้้
ซึ่่�งเป็็นคดีีแพ่่งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับคดีีอาญา
(๒) แจ้้งสิิทธิติ าม พ.ร.บ.ค่่าตอบแทนผู้้เ� สีียหายและค่่าทดแทนและค่่าใช้้จ่า่ ยแก่่จำำ�เลยในคดีี
อาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ตามมาตรา ๖/๑ ในคดีีที่มี่� กี ารร้้องทุุกข์ต่์ อ่ พนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา ให้้พนัักงาน
สอบสวนแจ้้งให้้ผู้้�เสีียหายหรืือทายาทซึ่่�งได้้รัับความเสีียหายที่่�มาร้้องทุุกข์์ดัังกล่่าวทราบถึึงสิิทธิิการได้้รัับ
ค่่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.นี้้� ซึ่่�งตาม มาตรา ๒๒ ผู้้�เสีียหายหรืือทายาทซึ่่�งได้้รัับความเสีียหายหรืือบุุคคลตาม 
มาตรา ๒๓ ต้้องยื่่�นคำำ�ขอตามแบบภายใน ๑ ปีี นัับแต่่วัันที่่�ผู้้�เสีียหายได้้รู้้�ถึึงการกระทำำ�ความผิิด
(๓) แจ้้งสิิทธิิตาม  พ.ร.บ.ป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตาม
มาตรา ๓๔, ๓๕ ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้ผู้เ้� สีียหายทราบในโอกาสแรกถึึงสิิทธิที่ิ จ่� ะเรีียกค่่าสิินไหมทดแทน
อัันเนื่่�องมาจากการกระทำำ�ความผิิดฐานค้้ามนุุษย์์
(๔) ในการถามปากคำำ�เด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ให้้มีีสหวิิชาชีีพหรืือบุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอ
ร่่วมอยู่่�ด้้วยในการถามปากคำำ�ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิิ (อาจถููกผู้้เ� สีียหายหรืือพยานตั้้ง� ข้้อรัังเกีียจได้้
หากมีีกรณีีดัังกล่่าวให้้เปลี่่�ยนตััวผู้้�นั้้�น)
(๕) กรณีีเป็็นความผิิดที่่�เข้้าเงื่่�อนไขที่่�จะไกล่่เกลี่่�ยได้้ ตาม  พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท 
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้คู่่�กรณีีทราบในโอกาสแรกว่่ามีีสิทธิ
ิ ยื่ิ น่� คำำ�ร้อ้ งขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ทางอาญา ตามมาตรา ๔๓ (แจ้้งผู้้�เสีียหาย)  
1.๓ กรณีีผู้้�กล่่าวหาเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐ
(๑) ให้้ระบุุตำำ�แหน่่ง/หน่่วยงานที่่�สัังกััด
(๒) ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย/หน้้าที่่�ที่่�ผู้้�บัังคัับบััญชามอบหมาย
(๓) มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับคดีีอย่่างไร
1.๔	 ประเด็็นหรืือคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับคดีี
(๑) วััตถุุประสงค์์ที่่�มาพบพนัักงานสอบสวน เพื่่�อต้้องการร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษผู้้�ใด
โดยเฉพาะความผิิดส่่วนตััวต้้องมีีการร้้องทุุกข์์มอบคดีีให้้กัับพนัักงานสอบสวน มิิเช่่นนั้้�นพนัักงานสอบสวน
จะไม่่มีีอำำ�นาจในการสอบสวน และการร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษดัังกล่่าว มีีการกระทำำ�ความผิิดใดเกิิดขึ้้�น
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องระบุุข้้อกฎหมาย ถ้้าเป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทนตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๔, ๕ หรืือ ๖ ให้้กล่่าวไว้้ด้้วย และมอบหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับพนัักงานสอบสวนหากหลัักฐาน
ยัังไม่่ครบให้้พนัักงานสอบสวนติิดตามเอกสารมาประกอบต่่อไป 
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(๒) วััน เดืือน ปีี เวลา กัับสถานที่่�เกิิดเหตุุ(จุุดเกิิดเหตุุ) ตำำ�บล อำำ�เภอใด โดยชััดแจ้้ง
(๓) อาการกิิริิยาของผู้้�กล่่าวหาและผู้้�กระทำำ�นั้้�นเป็็นอย่่างไร ตลอดจนพฤติิการณ์์แห่่งคดีี
และเหตุุการณ์์ที่เ่� กี่่ย� วเนื่่อ� งก่่อนเกิิดเหตุุ ขณะเกิิดเหตุุและหลัังเกิิดเหตุุ ให้้ตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุเก็็บร่อ่ งรอย
หลัักฐานต่่าง ๆ เพื่่อ� ตรวจพิิสููจน์์และเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ต้อ้ งสงสััย ในคดีีที่เ่� ห็็นว่่าจำำ�เป็็นต้้องตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
(๔) มููลเหตุุจููงใจแห่่งคดีีมีีอย่่างไร
(๕) ใครเป็็นผู้้�กระทำำ� รู้้�จัักหรืือเพีียงแต่่จำำ�ได้้หรืือจำำ�ไม่่ได้้เลย ถ้้ารู้้�จัักชื่่�อให้้ระบุุไว้้ให้้ชััด
หากมีีหลายชื่่อ� ให้้ระบุุไว้้ทุกชื่
ุ อ่�  ถ้้าไม่่รู้้�ชื่อ่� ต้้องถามตำำ�หนิิรููปพรรณของผู้้�กระทำำ�ผิิดไว้้ให้้ละเอีียดเท่่าที่่จ� ะทำำ�ได้้   
ถ้้าสามารถระบุุชื่่�อบิิดา มารดา ภรรยา บุุตรหรืือญาติิของผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้ด้้วยยิ่่�งดีี ถ้้ามีีหลายคนให้้แยก
รายละเอีียดของคนร้้ายทุุกคน แต่่ละคนร่่วมกัันหรืือแบ่่งหน้้าที่่�กระทำำ�ผิิดกัันอย่่างไร ซึ่่�งการสอบปากคำำ�ใน
ส่่วนนี้้�  หากรู้้เ� ห็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดจะต้้องสอบให้้ปรากฏถึึงตำำ�หนิิรููปพรรณไว้้ทุกุ ครั้้ง�   เพราะเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั
ในการขอศาลออกหมายจัับ  ซึ่่ง� บางกรณีีสามารถออกหมายจัับโดยอาศััยตำำ�หนิิรููปพรรณเพีียงอย่่างเดีียวได้้
(๖) เหตุุที่รู้่� ้�จักั และจำำ�ได้้ อาศััยเหตุุผลอย่่างไร เช่่น เป็็นคนเคยรู้้�จักั หรืือเห็็นหน้้ากัันมาก่่อน
หรืือมีีเหตุุผลประการใดเป็็นเหตุุให้้จำ�ำ ได้้
(๗) ถ้้าไม่่รู้้�จัักชื่่�อและหรืือไม่่เคยเห็็นหน้้ามาก่่อน เห็็นหน้้าในระยะเวลานานเท่่าใด
เหตุุที่่�จำำ�ได้้อย่่างแม่่นยำำ�เพราะเหตุุใดเห็็นอีีกครั้้�งจำำ�ได้้หรืือไม่่ หากเป็็นไปได้้ให้้สเก็็ตช์์ภาพคนร้้ายไว้้ด้้วย
(๘) ให้้ดููแฟ้้มภาพประวััติคิ นร้้าย/สำำ�เนาภาพถ่่ายทะเบีียนราษฎร์์ผู้้�ต้อ้ งสงสััย/บุุคคลพ้้นโทษ/
พัักโทษ/ประวััติิคนร้้าย/เปรีียบเทีียบแผนประทุุษกรรมของอาชญากรรมกลุ่่�มความผิิดต่่าง ๆ หากตรงกัับ
คนร้้ายให้้บัันทึึกไว้้เป็็นหลัักฐานประกอบคดีีพร้้อมให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องลงชื่่�อรัับรองไว้้ด้้วย
(๙) หากได้้ตัวั ผู้้�กระทำำ�ผิิดหรืือผู้้�ต้อ้ งสงสััย จััดให้้มีกี ารชี้้ตั� วั กรณีีไม่่รู้้�จักกั
ั นั มาก่่อนหรืือดููตััว
กรณีีที่่�รู้้�จัักกัันมาก่่อน
(๑๐) ขณะเกิิดเหตุุเป็็นเวลากลางวัันหรืือกลางคืืน เห็็นเหตุุการณ์์ชััดเจนหรืือไม่่เห็็นจาก
แสงสว่่างใด   แสงสว่่างดัังกล่่าวทำำ�ให้้มองเห็็นได้้ชััดเจนในระยะกี่่�เมตร หากเป็็นเวลากลางคืืนเห็็นจาก
แสงสว่่างอะไร จุุดที่่�มีีแสงส่่องสว่่างมายัังเหตุุการณ์์ระยะทางเท่่าใด หากก้ำำ��กึ่่�งไม่่เป็็นการชััดเจนว่่าเวลา
เกิิดเหตุุเป็็นเวลากลางวัันหรืือกลางคืืนให้้สอบถามกรมอุุตุุนิิยมวิิทยามาประกอบคดีี ระยะการมองเห็็น
ของผู้้�ให้้ปากคำำ�เห็็นได้้ระยะทางเท่่าใดกี่่�เมตร
(๑๑) ทรััพย์์ที่่�ต้้องสููญหายเสีียหายนั้้�นมีีอะไรบ้้างเป็็นของใคร การได้้มาของทรััพย์์สิินเป็็น
อย่่างไร แต่่ละชิ้้�นมีีราคาเท่่าใด รวมทั้้�งหมดราคาเท่่าใด (จดรููปพรรณโดยละเอีียดเท่่าที่่�จำำ�ได้้ อาทิิ ทรััพย์์ที่่�
สููญหายเป็็นอะไร ยี่่�ห้้อ รุ่่�น หมายเลขประกอบของทรััพย์์สิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตำำ�หนิิรููปพรรณพิิเศษ เช่่น รอยบุุบ 
สััญลัักษณ์์ต่า่ ง ๆ  เป็็นต้้น เพื่่อ� ประโยชน์์ในการพิิจารณาในเมื่่อ� พบทรััพย์์ที่ห่� ายหรืือที่่ถููกป
� ระทุุษร้้ายในภายหลััง)
(๑๒) ผู้้เ� สีียหายในคดีีมีใี ครบ้้าง ถููกทำำ�ร้า้ ยหรืือได้้รับั ความเสีียหายอย่่างไร เหตุุใดจึึงต้้องมา
เกิิดเหตุุด้้วยกััน หากมีีผู้้�เสีียหายหลายคนให้้เรีียงลำำ�ดัับ เป็็นผู้้�กล่่าวหาที่่� ๑, ที่่� ๒, ที่่� ๓ ตามลำำ�ดัับไป  
(๑๓) การเดิินทางมายัังหรืือผ่่านมาทางที่่�เกิิดเหตุุ มาด้้วยยานพาหนะใด มาจากที่่�ใด
ผ่่านเส้้นทางใดบ้้างและจะไปยัังที่่�ใด โดยใช้้เส้้นทางใดในการเดิินทางสู่่�จุุดหมายปลายทาง
(๑๔) ถ้้าผู้้�กล่่าวหาได้้รัับบาดเจ็็บ  จะต้้องสอบสวนด้้วยว่่าได้้ถููกทำำ�ร้้ายด้้วยอาวุุธชนิิดใด
ถููกทำำ�ร้า้ ยอย่่างไร มีีบาดแผลมากน้้อยเท่่าใด กรณีีถููกทำำ�ร้า้ ยอาจถึึงแก่่ชีวิี ติ ได้้ให้้พนัักงานสอบสวนรีีบไปพบ
ผู้้ที่� ถููกทำ
่� ำ�ร้า้ ยนั้้�นเพื่่อ� สอบปากคำำ� เพื่่อ� ได้้คำำ�บอกเล่่าของคนที่มี่� คี วามรู้้�สึึกว่า่ ตนเองตายแน่่แล้้วจะพููดความจริิง
ว่่าใครเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด เพื่่�อฟัังประกอบพยานอื่่�นจะมีีน้ำำ��หนัักของพยานมาก  หากเป็็นไปได้้ควรสอบ
ต่่อหน้้าแพทย์์หรืือพยาบาลและให้้บุุคคลเหล่่านั้้�นลงชื่่�อไว้้ในบัันทึึกคำำ�ให้้การด้้วย (ให้้แพทย์์ตรวจร่่างกาย
บาดแผลและให้้มีีความเห็็นของแพทย์์ประกอบด้้วย ถ้้าถึึงตายก็็ต้้องมีีใบชัันสููตรพลิิกศพตามระเบีียบ
การชัันสููตรพลิิกศพ)
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(๑๕) ผู้้�กระทำำ�ผิิดใช้้ยานพาหนะชนิิดใด ยี่่�ห้อ้ สีี รููปพรรณยานพาหนะ สภาพของยานพาหนะ
ตำำ�หนิิที่สั่� งั เกต หมายเลขทะเบีียนรถอะไร ก่่อนเกิิดเหตุุคนร้้ายมาจากทิิศทางใด หลัังเกิิดเหตุุเส้้นทางหลบหนีี
ของคนร้้ายไปทิิศทางใด
(๑๖) ของกลางในคดีีมีีอะไรบ้้าง/ยึึดจากผู้้�ใด/หรืือยึึดจากที่่�เกิิดเหตุุ/มีีการถ่่ายภาพจุุดที่่�
ยึึดของกลางในที่่เ� กิิดเหตุุหรืือไม่่อย่่างไร หากเป็็นอาวุุธมีดี ให้้บอกลัักษณะของมีีด ความกว้้างยาวของตััวมีีด
ความยาวของด้้าม หากยึึดมาได้้ให้้ถ่่ายภาพของกลางพร้้อมวางสเกล นำำ�เข้้าสำำ�นวน
(๑๗) มีีใครรู้้�เห็็นเหตุุการณ์์นั้้�นบ้้าง มีีใครอยู่่�ใกล้้เคีียงที่่�เกิิดเหตุุบ้้างหรืือไม่่ สงสััยผู้้�ใดบ้้าง
หรืือไม่่อย่่างไร หรืือจะอ้้างพยานวััตถุุ พยานเอกสาร พยานบุุคคลอย่่างไรบ้้าง
(๑๘) หากได้้ตััวผู้้�ต้้องหามาดำำ�เนิิ นคดีี แล้้ วจะคัั ดค้้ านการปล่่ อยตัั วชั่่� วคราวหรืือไม่่
เพราะเหตุุใด (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๐๘/๒)
(๑๙) การถามปากคำำ�ผู้้�กล่่าวหาควรถามไปตามลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ เพื่่�อมิิให้้เกิิดความสัับสน
และเข้้าใจง่่าย
(๒๐) คำำ�ถามอื่่�นๆ ตามประเด็็นและตามรููปคดีี

๒. การสอบสวนพยาน
กัับพยาน

๑) สอบสวนประจัักษ์์พยาน ประเด็็นเช่่นเดีียวกัับผู้้�เสีียหายตามข้้อ ๑ เท่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพยาน
๒) สอบสวนพยานแวดล้้อมกรณีี ประเด็็นเช่่นเดีียวกัับผู้้�เสีียหายตามข้้อ ๑ เท่่าที่่�เกี่่�ยวข้้อง

๓. การสอบสวนผู้้�ต้้องหา

เมื่่�อผลการสอบสวนมีีหลัักฐานตามสมควรว่่าผู้้�นั้้�นน่่าจะได้้กระทำำ�ผิิดตามข้้อหานั้้�น พนัักงาน
สอบสวนจึึงจะใช้้อำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ แจ้้งข้้อหาดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้อ้ งหานั้้�น ซึ่่ง� ผู้้�ต้อ้ งหามาอยู่่�
ในอำำ�นาจการสอบสวน โดยอาจถููกเรีียก หรืือถููกส่่งตััวมา หรืือเข้้าหาพนัักงานสอบสวนเอง หรืือปรากฏตััว
ต่่อหน้้าพนัักงานสอบสวนซึ่่ง� การถามคำำ�ให้้การผู้้�ต้อ้ งหา ห้้ามมิิให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�หรืือจััดให้้ทำำ�การใด ๆ
ซึ่่�งเป็็นการให้้คำำ�มั่่�นสััญญา ขู่่�เข็็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้้กำ�ลั
ำ ังบัังคัับ  หรืือกระทำำ�โดยมิิชอบประการใด ๆ
เพื่่�อจููงใจให้้เขาให้้การอย่่างใด ๆ ในเรื่่�องที่่�ต้้องหานั้้�น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๕
- ประเด็็นในการสอบสวน ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๘ บทที่่� ๕
การถามปากคำำ� ข้้อ ๒๔๕ ข) หลัักการถามปากคำำ�ผู้้�ต้้องหา ข้้อ ๒๔๗ ประกอบหนัังสืือ กองคดีี สำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� ๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐ ลง ๓ ก.ย. ๔๕ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิในการทำำ�สำ�ำ นวนการสอบสวน
เพิ่่�มเติิมและได้้เพิ่่�มเติิมประเด็็นที่่�ยัังขาดอยู่่�ให้้สมบููรณ์์ขึ้้�น ดัังนี้้�
	3.1 ประเด็็นหรืือคำำ�ถามทั่่�วไป
(๑) ถามชื่่�อตััว ชื่่�อรอง ชื่่�อสกุุล เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ อายุุ ศาสนา อาชีีพ
(๒) เลขบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
(๓) บิิดา มารดา  
(๓) ภููมิิลำ�ำ เนา ที่่�อยู่่�ที่่�เกิิด ที่่�ทำำ�งานที่่�บ้้าน หมายเลขโทรศััพท์์ที่�ติ่ ิดต่่อได้้
(๔) ความสััมพัันธ์์หรืือความเกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�กรณีี ว่่าเกี่่�ยวข้้องกัันสััมพัันธ์์อย่่างไร
(๕) ความสามารถ เข้้าใจและตอบคำำ�ถามพนัักงานสอบสวนได้้หรืือไม่่ สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้       
ไม่่เป็็นกรณีีตามเงื่่�อนไข ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔
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(๖) ถ้้าใช้้ล่า่ มแปล ล่่ามต้้องแปลให้้ถููกต้อ้ ง ล่่ามต้้องสาบานหรืือปฏิิญาณตนว่่าจะทำำ�หน้้าที่่�
โดยสุุจริิตใจ จะไม่่เพิ่่�มเติิมหรืือตััดทอนสิ่่�งที่่�แปล และให้้ล่่ามลงลายมืือชื่่�อในคำำ�แปลนั้้�น ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓
(๗) แจ้้งให้้ทราบถึึงข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ที่กล่
่� า่ วหาว่่าผู้้�ต้อ้ งหาได้้กระทำำ�ผิิด แล้้วจึึง
แจ้้งข้้อหาให้้ทราบ  (คำำ�ว่่าแล้้วจึึงแจ้้งข้้อหาให้้ทราบ ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ให้้ระบุุ
ฐานความผิิด)
(๘) ถ้้าผู้้�ต้อ้ งหามีีหลายคนให้้เรีียงลำำ�ดับั ไป หากผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นนิิติบุิ คุ คล ให้้พนัักงานสอบสวน
เรีียกเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนิิติิบุุคคลและตรวจสอบว่่าบุุคคลที่่�พนัักงานสอบสวนจะแจ้้งข้้อหานั้้�นมีีอำำ�นาจ
ทำำ�การแทนนิิติิบุุคคลนั้้�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗ ด้้วย การสอบสวนผู้้�ต้้องหาในฐานะนิิติิบุุคคลหรืือใน
ฐานะส่่วนตััวให้้แยกดำำ�เนิินการให้้ชััดเจน ซึ่่�งบุุคคลที่่�ถููกแจ้้งข้้อหาหรืือถููกสอบสวนอาจเป็็นบุุคคลเดีียวกััน
แต่่อยู่่�คนละฐานะกัันได้้ เช่่น นาย ก.(ในฐานะผู้้แ� ทนบริิษัทั ... หรืือห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั ....) ผู้้�ต้อ้ งหาที่่� ๑, นาย ก.
(ในฐานะส่่วนตััว) ผู้้�ต้้องหาที่่� ๒ เป็็นต้้น
(๙) ประวััติขิ องผู้้�ต้อ้ งหาพอสัังเขป สถานภาพโสดหรืือสมรสหรืืออยู่่�กินิ กัันฉัันท์์สามีีภรรยา
กัับใคร มีีบุตุ รกี่่ค� น ใครบ้้าง  หรืือหย่่าร้้าง จบการศึึกษาระดัับใด  มีีประวััติเิ คยต้้องหาคดีีอาญาหรืือเคยต้้องโทษ
หรืือไม่่อย่่างไร
(๑๐) กรณีีเป็็นความผิิดที่่�เข้้าเงื่่�อนไขที่่�จะไกล่่เกลี่่�ยได้้ ตาม พ.ร.บ.การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท 
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้คู่่�กรณีีทราบในโอกาสแรกว่่ามีีสิทธิ
ิ ยื่ิ น่� คำำ�ร้อ้ งขอไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ทางอาญา ตาม มาตรา ๔๓ (แจ้้งผู้้�ต้้องหา)  
	3.๒	 การแจ้้งสิิทธิิผู้้�ต้้องหา
(๑) ผู้้�ต้้องหามีีสิทธิ
ิ ิได้้รัับการสอบสวนด้้วยความรวดเร็็ว ต่่อเนื่่�อง และเป็็นธรรม
(๒) คดีีที่มี่� อัี ตั ราโทษประหารชีีวิต 
ิ หรืือในคดีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหามีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ในวัันที่พ่� นัักงาน
สอบสวนแจ้้งข้้อหา ก่่อนเริ่่มถ
� ามคำำ�ให้้การ ให้้พนัักงานสอบสวนถามผู้้�ต้อ้ งหาว่่ามีีทนายความหรืือไม่่ ถ้า้ ไม่่มีี
ให้้จััดหาทนายความให้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่่�ง
(๓) คดีีที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุก ก่่อนเริ่่�มถามคำำ�ให้้การ ให้้พนัักงานสอบสวนถามผู้้�ต้้องหา
ว่่ามีีทนายความหรืือไม่่ ถ้้าไม่่มีีและผู้้�ต้้องหาต้้องการทนายความ  ให้้จััดหาทนายความให้้ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง (เมื่่อ� จััดหาทนายความให้้แก่่ผู้้�ต้อ้ งหาแล้้ว ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หากทนายความ
ไม่่อาจมาพบผู้้�ต้้องหาได้้ โดยไม่่แจ้้งเหตุุขััดข้้องให้้พนัักงานสอบสวนทราบหรืือแจ้้งแต่่ไม่่มาพบผู้้�ต้้องหา
ภายในเวลาอัันสมควร ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนผู้้�ต้้องหาไปได้้โดยไม่่ต้้องรอทนายความ 
แต่่พนัักงานสอบสวนต้้องบัันทึึกเหตุุนั้้น� ไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนด้้วยตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสี่่)�
(๔) ให้้นำำ�บทบััญญััติิในมาตรา ๑๓๓ ทวิิ มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลมแก่่การสอบสวนผู้้�ต้้องหา
ที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๒ (สหวิิชาชีีพตาม มาตรา ๑๓๓ ทวิิ อาจถููกผู้้�ต้้องหา
ตั้้�งข้้อรัังเกีียจได้้ หากมีีกรณีีดัังกล่่าวให้้เปลี่่�ยนตััวผู้้�นั้้�น)
(๕) ผู้้�ต้้องหามีีสิิทธิิให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบปากคำำ�ตนได้้ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๓
(๖) ก่่อนถามคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหา ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องหาทราบตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔/๔ ก่่อนว่่า
- ผู้้�ต้้องหามีีสิิทธิิที่่�จะให้้การหรืือไม่่ให้้การก็็ได้้ ถ้้าผู้้�ต้้องหาให้้การ ถ้้อยคำำ�ที่่�ผู้้�ต้้องหา
ให้้การนั้้�น อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีีได้้
- ผู้้�ต้้องหามีีสิิทธิิให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่�ง่ ตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบปากคำำ�ตนได้้
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๗) ความผิิดบางเรื่่�อง การรัับสารภาพของผู้้�ต้้องหาและให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์นำำ�ไปสู่่�
การขยายผลในด้้านการป้้องกัันปราบปราม กฎหมายวางหลัักเกณฑ์์ให้้ศาลลงโทษน้้อยกว่่าอััตราโทษขั้้น� ต่ำำ��
ตามกฎหมายได้้ เช่่น มาตรา ๑๐๐/๒ แห่่ง พ.ร.บ.ยาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม 
(ถ้้าศาลเห็็นว่่าผู้้�กระทำำ�ความผิิดผู้้�ใดให้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในการปราบปราม
การกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดให้้โทษ ต่่อพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ หรืือพนัักงานสอบสวน
ศาลจะลงโทษผู้้�นั้้�นน้้อยกว่่าอััตราโทษขั้้�นต่ำำ��ที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับความผิิดนั้้�นก็็ได้้) ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้ง
ให้้ผู้้�ต้้องหาทราบถึึงสิิทธิิดัังกล่่าวให้้ปรากฏไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวน และหลัังจากแจ้้งสิิทธิิตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔/๑-๑๓๔/๔ แล้้ว จึึงจะถามรายละเอีียดในประเด็็นแห่่งคดีี
ข้้อสัังเกต
- ถ้้อยคำำ�ใด ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องหาให้้ไว้้ต่่อพนัักงานสอบสวนก่่อนมีีการแจ้้งสิิทธิิตามมาตรา ๑๓๔/๔
หรืือก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรัับฟัังเป็็น
พยานหลัักฐานในการพิิสููจน์์ความผิิดของผู้้�นั้้�นไม่่ได้้
	3.๓ ประเด็็นหรืือคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับคดีี
(๑) ตามที่่�ถููกกล่่าวหานั้้�น จริิงหรืือไม่่
(๒) ถ้้าไม่่จริิงในวัันเวลาเกิิดเหตุุนั้้น�  ผู้้�ต้อ้ งหากระทำำ�อะไร อยู่่�ที่ไ่� หน มีีหลัักฐานที่่อ้� า้ งอย่่างไร
คืือใครบ้้างและเพื่่�อประโยชน์์ในการรวบรวมพยานหลัักฐาน อาจตรวจสอบย้้อนเวลาก่่อนเกิิดเหตุุและ
ตรวจสอบภายหลัังเกิิดเหตุุด้้วย
(๓) ถ้้าผู้้�ต้อ้ งหารัับสารภาพ อย่่าเชื่่อ� ว่่าในชั้้น� ศาลจะให้้การรัับสารภาพเหมืือนชั้้น� สอบสวน
ให้้ทำำ�การสอบสวนเสมืือนว่่าผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นให้้การปฏิิเสธและพิิสููจน์์คำำ�รับข
ั องผู้้�ต้อ้ งหาว่่าสิ่่ง� ที่่ไ� ด้้ให้้ปากคำำ�นั้้น�
เป็็นความจริิงทุุกประการ โดยต้้องสอบปากคำำ�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ถููกอ้้างอิิงหรืือพาดพิิงถึึงทุุกรายเท่่าที่่�
สามารถทำำ�ได้้ในประเด็็นแห่่งคดีีตลอดจนประเด็็นอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่ในคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวง
ต้้องส่่งตััวไปให้้พนัักงานอััยการยื่่�นฟ้้องด้้วยวาจาต่่อศาลภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาจัับกุมุ
(๔) มููลเหตุุจููงใจในการกระทำำ�ผิิดมีีอย่่างไร
(๕) คำำ�รัับสารภาพของผู้้�ต้้องหา หากเป็็นการกล่่าวหาที่่�มีีหลายข้้อหาโดยบางข้้อหาใช้้
คำำ�ว่่าหรืือ เช่่น ลัักทรััพย์์หรืือรัับของโจร เวลาถามปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาให้้ถามให้้ชััดเจนว่่าผู้้�ต้้องหารัับสารภาพ
ในข้้อหาใดและปฏิิเสธในข้้อหาใด เพื่่�อมิิให้้ผู้้�ต้้องหาหลงข้้อต่่อสู้้�
(๖) ในการพิิสููจน์์คำำ�รับข
ั องผู้้�ต้อ้ งหา นอกจากสอบปากคำำ�บุุคคลแล้้ว ยัังต้้องพิิสููจน์์ติดิ ตาม
ตรวจยึึดสิ่่�งของหรืือของกลางพยานวััตถุุ เช่่น อาวุุธ สิ่่�งของผิิดกฎหมาย ยานพาหนะที่่�ใช้้ หลัักฐานทาง
นิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์ ตลอดจนพยานเอกสารทุุกชนิิดเท่่าที่ส่� ามารถจะทำำ�ได้้ เพื่่อ� เป็็นหลัักฐานยืืนยัันการกระทำำ�ผิิด
ดัังกล่่าวด้้วย
(๗) หากมีีการกล่่าวอ้้างมีีการใช้้โทรศััพท์์ หรืือไลน์์หรืือการสื่่อ� สารทางออนไลน์์หรืือสื่่อ� สาร
สารสนเทศหรืืออิิเล็็กทรอนิิกส์ไ์ ปถึึงหน่่วยงานหรืือถึึงบุุคคลใด ให้้ตรวจสอบและขอหลัักฐานการสื่่อ� สารจาก
บริิษัทผู้
ั ้�ให้้บริิการหรืือหน่่วยงานใดมาประกอบสำำ�นวนและสอบปากคำำ�บุุคคลที่่�ติิดต่่อถึึงกัันตามรููปคดีี
(๘) ในการอ้้างถึึงบุุคคลหรืือสถานที่่� ให้้นำำ�ข้อ้ มููลหรืือภาพถ่่ายประกอบสำำ�นวนการสอบสวน
(๙) หากมีีการโอนเงิิน ให้้ขอหลัักฐานการโอนเงิินไปยัังสถาบัันการเงิินและสอบปากคำำ�
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
(๑๐) คดีีที่่ไ� ม่่ต้อ้ งฟ้้องด้้วยวาจา หากผู้้�ต้อ้ งหาสมััครใจนำำ�ชี้้ที่� เ่� กิิดเหตุุ ให้้พนัักงานสอบสวน
จััดให้้ผู้้�ต้้องหานำำ�ชี้้�ที่่�เกิิดเหตุุประกอบคำำ�รัับสารภาพ
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๑๑) ตรวจสอบสถานที่่�เกิิดเหตุุ เส้้นทางเข้้าออกสถานที่่�เกิิดเหตุุ เส้้นทางหลบหนีี สำ�ำ รวจ
ว่่ามีีกล้้องวงจรปิิดหรืือไม่่ หากมีีให้้นำำ�ภาพจากกล้้องวงจรปิิดประกอบสำำ�นวนการสอบสวน
(๑๒) กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาปฏิิเสธขอให้้การชั้้น� ศาล พนัักงานสอบสวนไม่่ควรถามคำำ�ถามเดีียวและ
ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาตอบคำำ�ตอบเดีียวว่่า ปฏิิเสธขอให้้การชั้้น� ศาล แต่่ควรถามโดยแตกประเด็็นคำำ�ถามให้้ผู้้�ต้อ้ งหาตอบ
ไล่่ไปทีีละประเด็็นคำำ�ถามและพนัักงานสอบสวนต้้องแสวงหาพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเพื่่อ� พิิสููจน์์ความผิิดหรืือ
ความบริิสุุทธิ์์�ของผู้้�ต้้องหา ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้นโดยจะต้้องมีีการแจ้้งสิิทธิิที่่�เกี่่�ยวข้้องตามกฎหมายให้้
ทราบก่่อนการดำำ�เนิินการเรื่่�องดัังกล่่าว  
(๑๓) การถามปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหา ไม่่จำำ�เป็็นต้้องถามเรีียงลำำ�ดับั เหตุุการณ์์ก็ไ็ ด้้ กรณีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหา
ไม่่ให้้ความร่่วมมืือและการสอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาจะไม่่ได้้ความจริิง การหลีีกเลี่่�ยงลำำ�ดัับคำำ�ถามจะทำำ�ให้้
ผู้้�ต้้องหาปรุุงแต่่งคำำ�ให้้การได้้ยากขึ้้�น
(๑๔) ถามผู้้�ต้้ อ งหาว่่ า จะอ้้ า งพยานบุุ ค คล พยานเอกสารหรืือพยานวัั ตถุุ ใ ดเป็็ น
พยานหลัักฐานบ้้างหรืือไม่่อย่่างไร

๔. ประเด็็นเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความผิิดในกลุ่่�มคดีีที่่�มัักจะเกิิดขึ้้�นบ่่อย

ประเด็็นหรืือคำำ�ถามทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับความผิิดต่่างๆ ที่่�เป็็นคำำ�ถามเหมืือน ๆ กัันจะเป็็นประเด็็นดัังที่�่
ได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้นไม่่ว่่าการถามผู้้�เสีียหาย พยานหรืือผู้้�ต้้องหาก็็ตาม  แต่่ประเด็็นคำำ�ถามอื่่�น ๆ ที่่�ต้้อง
ถามเพิ่่�มเติิมแตกต่่างกัันออกไปตามกลุ่่�มความผิิดแต่่ละประเภท เพื่่�อให้้ได้้ข้้อเท็็จจริิงและหลัักฐานว่่าครบ
องค์์ประกอบความผิิดในฐานใด เพื่่อ� จะได้้แจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหาได้้ถููกต้อ้ งครบถ้้วน ไม่่ว่า่ จะเป็็นกรรมเดีียว
ผิิดต่่อกฎหมายหลายบทซึ่่�งต้้องลงโทษบทหนัักหรืือเป็็นการกระทำำ�ความผิิดต่่างกรรมต่่างวาระลงโทษ
เรีียงกระทงความผิิดทุุกกรรมไปก็็ตาม ซึ่่�งจะได้้ยกตััวอย่่างในบางกลุ่่�มความผิิด ดัังต่่อไปนี้้�
	๔.๑	 ความผิิดเกี่่�ยวกัับชีีวิิตร่่างกาย
		๔.๑.๑	 การพิิจารณาการกระทำำ�ว่่าเจตนาฆ่่าหรืือเจตนาทำำ�ร้้าย
การจะดููว่่าผู้้�กระทำำ�ความผิิดมีีเจตนาเป็็นเช่่นใด เป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�ภายในจิิตใจยากที่่�
จะหยั่่�งรู้้�ได้้ แต่่มีีเครื่่�องมืืออย่่างหนึ่่�งที่่�สามารถนำำ�มาใช้้พิิจารณาและวิิเคราะห์์ได้้ เรีียกว่่ากรรมเป็็นเครื่่�องชี้้�
เจตนา โดยดููอาวุุธ อวััยวะที่่ถููกก
� ระทำำ�ต่่อ อาการของผู้้�ถููกกระทำำ� อากััปกิิริยิ าของผู้้�กระทำำ�ประกอบกััน  เช่่น
			๑) อาวุุธที่่�ใช้้
(๑) ระเบิิด มีีเจตนาฆ่่าแน่่นอน
(๒) อาวุุธปืืน อาจดููความรุุนแรงของอานุุภาพของอาวุุธปืืนประกอบด้้วย
อาวุุธปืืนที่่�มีีอานุุภาพรุุนแรง เช่่น อาวุุธปืืนขนาด .๔๔, .๓๕๗, .๓๘, .๓๒ ส่่วนที่่�ไม่่ร้้ายแรงเช่่น ขนาด .๒๒,
อาวุุธปืืนประจุุปากที่่�ผลิติ ขึ้้�นเอง อย่่างอาวุุธปืืนอััดลมคงมีีแต่่เจตนาทำำ�ร้้าย บางกรณีีต้้องดููพฤติิการณ์์แห่่ง
การกระทำำ�ประกอบด้้วย อาวุุธปืืนใดจะมีีอานุุภาพเป็็นอัันตรายต่่อชีีวิิตหรืือไม่่ เมื่่�อพนัักงานสอบสวนส่่งไป
ตรวจพิิสููจน์์ที่ ส
่� พฐ.จะมีีคำำ�ถามไปด้้วยว่่า อาวุุธปืนื และเครื่่อ� งกระสุุนปืืนดัังกล่่าวสามารถทำำ�อันั ตรายต่่อชีีวิติ
ได้้หรืือไม่่ ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญก็็จะตอบมาให้้ตามรายงานผลการตรวจพิิสููจน์์เพื่่�อประกอบคดีี  
- อาวุุ ธปืื น ที่่� มีี อ านุุ ภ าพหากยิิ ง เล็็ ง ปากกระบอกปืื น ไปยัั ง บุุ ค คลใด
ในระยะหวัังผล เป็็นเจตนาฆ่่า ถ้้ากระสุุนปืืนไม่่ถููกผู้ใ้� ด หรืือถููกบุุคคลใดจนได้้รับบ
ั าดเจ็็บแต่่ไม่่ถึึงแก่่ความตาย
เป็็นการลงมืือกระทำำ�ความผิิดแล้้วแต่่ไม่่สำำ�เร็็จรัับผิิดฐานพยายามฆ่่า ถ้้าอยู่่�ในระยะใกล้้ชิิดเลืือกยิิงได้้และ
เลืือกยิิงต่ำำ��เล็็งไปที่่�นิ้้�วเท้้าทำำ�ให้้บาดเจ็็บ  และไม่่ยิิงซ้ำำ�ทั้้
� �งที่่�มีีโอกาส เป็็นเจตนาทำำ�ร้้ายกรณีีอาวุุธปืืนลููกซอง
เมื่่�อยิิงกระสุุนจะกระจายออกอาจมีีเจตนาฆ่่า
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- ใช้้อาวุุธปืนื ยิิงเข้้าไปในบ้้านที่่มี� ผู้ี ค้� นอยู่่�อาศััย ในวิิถีกี ระสุุนที่่อ� ยู่่�ในระนาบ
เดีียวกัับคนอาศััยในบ้้านดัังกล่่าว เป็็นเจตนาฆ่่าโดยเล็็งเห็็นผล ถ้้ายิิงวิิถีกี ระสุุนขึ้้น� สููงไปที่่ช� ายคาบ้้าน เป็็นการยิิง
ข่่มขู่่�ไม่่มีีเจตนาฆ่่า
- ใช้้อาวุุธปืนื ยิิงเข้้าไปในยานพาหนะที่่มี� ผู้ี ค้� นโดยสารขณะที่่แ� ล่่นสััญจรไป
ตามเส้้นทางสััญจร เป็็นเจตนาฆ่่าโดยเล็็งเห็็นผล
- ยิิงอาวุุธปืืนเข้้าไปในกลุ่่�มคน เป็็นเจตนาฆ่่าโดยเล็็งเห็็นผล
- ยิิงขึ้้�นฟ้้าหรืือยิิงไปทางอื่่�นเป็็นข่่มขู่่�
- การใช้้อาวุุธปืืนยิิง ควรแจ้้งให้้ สพฐ.ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญมาทำำ�การตรวจ
สถานที่่�เกิิดเหตุุและตรวจวิิถีีกระสุุน จะทำำ�ให้้น้ำำ��หนัักการรัับฟัังพยานมั่่�นคงขึ้้�น
(๓) อาวุุธมีดี  ต้้องดููลัักษณะและขนาดของอาวุุธมีดี ด้้วย เช่่น อาวุุธมีดี ปลายแหลม 
มีีดปัังตอหรืือขวานที่่�มีีน้ำำ��หนัักมาก อาจเป็็นเจตนาฆ่่า มีีดทำำ�ครััวหรืือมีีดปอกผลไม้้ อาจเป็็นเจตนาทำำ�ร้้าย
เป็็นต้้น
(๔) ยาพิิษ ดููที่ปริ
่� มิ าณและความรุุนแรงของยาพิิษแต่่ละชนิิด หากความรุุนแรง
มากและปริิมาณที่่�วางยาพิิษถึึงขนาดที่่�ทำ�ำ ให้้ตายได้้ ก็็เป็็นเจตนาฆ่่า หากรัักษาทัันท่่วงทีีความผิิดไม่่สำ�ำ เร็็จ
เป็็นพยายามฆ่่า หากวางยาพิิษต่่อเนื่่�องไม่่ให้้ตายทัันทีีเพื่่�ออำำ�พรางให้้เกิิดการป่่วยเจ็็บเรื้้�อรัังก่่อนตาย
เป็็นเจตนาฆ่่า หากไม่่สำำ�เร็็จเป็็นพยายามฆ่่า
(๕) วััตถุอืุ่ น่� ๆ ดููที่ข่� นาดน้ำำ��หนัักและความยาว เช่่น ท่่อนไม้้ ท่อ่ นเหล็็ก ที่มี่� ขี นาด
ที่่�ทำ�ำ ให้้ถึึงแก่่ความตายได้้หากทุุบตีีไปที่่�อวััยวะสำำ�คััญและกระทำำ�ซ้ำำ��หลายครั้้�ง ก็็เป็็นเจตนาฆ่่าได้้
		
	๒) อวััยวะที่่�ถููกกระทำำ�ต่่อ ถ้้าเป็็นอวััยวะสำำ�คััญ เช่่น ศีีรษะ ทรวงอก ช่่องท้้อง
เป็็นต้้น อาจเป็็นเจตนาฆ่่า แต่่หากอวััยวะที่่�ถููกทำำ�ร้้ายเป็็นแขน ขา มืือ เท้้า อย่่างนี้้�มีีเจตนาทำำ�ร้้าย แต่่ต้้องดูู
ด้้วยว่่ามิิใช่่ว่า่ ผู้้�กระทำำ�เจตนากระทำำ�ต่่ออวััยวะสำำ�คัญ
ั แต่่ผู้เ้� สีียหายหลบทัันหรืือมีีเหตุุขัดั ขวางเสีียก่่อน อาวุุธ
ถููกที่่�แขน ขา มืือ เท้้า อย่่างนี้้� อาจไม่่ใช่่เจตนาทำำ�ร้้าย แต่่เจตนาฆ่่าได้้ หากลงมืือแล้้วไม่่สำำ�เร็็จอาจเป็็น
ความผิิดฐานพยายามฆ่่า
		 ๓) อาการบาดแผลของผู้้�ถููกกระทำำ� เช่่น ได้้รัับบาดแผลฉกรรจ์์ที่่�อวััยวะสำำ�คััญ
ก็็อาจเป็็นเจตนาฆ่่า หากลงมืือแล้้วความผิิดไม่่สำำ�เร็็จก็็เป็็นพยายามฆ่่า หากมีีบาดแผลที่่�อวััยวะที่่�ไม่่สำำ�คััญ
เช่่น แขน ขา มืือ เท้้า อาจเป็็นเจตนาทำำ�ร้้าย หากบาดเจ็็บมากเป็็นแผลฉกรรจ์์ก็็เป็็นความผิิดฐานทำำ�ร้้าย
ร่่างกายจนเป็็นอัันตรายสาหััส รับั โทษหนัักขึ้้�น  อาการบาดเจ็็บมากน้้อยเพีียงใดต้้องให้้แพทย์์ทำำ�การตรวจ
ร่่างกายชัันสููตรบาดแผลและให้้ความเห็็นประกอบด้้วย สิ่่�งที่่ต้� อ้ งนำำ�มาพิิจารณา เช่่น นอนพัักรักั ษาตััวอยู่่�ใน
โรงพยาบาลกี่่�วััน หลัังออกจากโรงพยาบาลแล้้วแพทย์์นััดตรวจต่่อเนื่่�องใช้้เวลานานเท่่าใด แพทย์์จะระบุุว่่า
อวััยวะส่่วนใดได้้รัับบาดเจ็็บ ขนาดบาดแผลกว้้างเท่่าใด ยาวเท่่าใด ลึึกเท่่าใด หากรัักษาไม่่ทัันท่่วงทีีจะเป็็น
อัันตรายแก่่ชีวิี ติ หรืือไม่่ แพทย์์จะระบุุไว้้ให้้ความเห็็นว่่าใช้้เวลารัักษากี่่วั� นั อาการบาดเจ็็บจึึงจะหายเป็็นปกติิ
หากไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อน แต่่ผลของการบาดเจ็็บจะสาหััสหรืือไม่่พิิจารณาตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๗
โดยเฉพาะ มาตรา ๒๙๗(๘) จะเป็็นการป่่วยเจ็็บด้้วยอาการทุุกขเวทนาเกิินกว่่า ๒๐ วัันหรืือจนประกอบ
กรณีียกิิจตามปกติิไม่่ได้้เกิินกว่่า ๒๐ วััน หรืือไม่่นั้้�น อยู่่�ที่่�ความเป็็นจริิงที่่�ผู้้�เสีียหายได้้รัับบาดเจ็็บ ความเห็็น
ของแพทย์์ว่่าใช้้ระยะเวลาในการรัักษานานเท่่าใดเป็็นส่่วนประกอบเท่่านั้้�น ไม่่ได้้ยึึดเอาแต่่หลัักรายงานผล
การชัันสููตรบาดแผลของแพทย์์แต่่เพีียงอย่่างเดีียว เช่่น ได้้รัับบาดเจ็็บกระดููกแขนร้้าว แพทย์์ลงความเห็็น
ไม่่เกิิน ๑๔ วััน อย่่างนี้้� ความเป็็นจริิงผู้้เ� สีียหายอาจมีีอาการบาดเจ็็บที่ไ่� ม่่สามารถทำำ�งานได้้ตามปกติิเกิินกว่่า
๒๐ วัันก็็ได้้ เป็็นต้้น ต้้องดููเป็็นกรณีีไป 
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	๔) อากััปกิิริิยาของผู้้�กระทำำ� เรื่่�องเจตนาเป็็นเรื่่�องภายในจิิตใจคน แต่่อากััปกิิริิยา
เป็็นสิ่่ง� ที่บ่่� ง่ บอกเจตนาภายในได้้ เช่่น ขณะเกิิดเหตุุผู้้�กระทำำ�พููดว่่าจะฆ่่าเสีียให้้ตายเดี๋๋ย� วนี้้� หรืือพููดว่่าจะสั่่ง� สอน
ให้้รู้้�สึึกสำำ�นึึกเสีียบ้้าง อย่่างนี้้�ก็็จะบอกได้้ว่่าผู้้�กระทำำ�มีีเจตนาฆ่่าหรืือเจตนาทำำ�ร้้าย หรืือบางครั้้�งไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องพููดแต่่เป็็นการแสดงอากััปกิิริิยาอยู่่�ในตััวของมัันเอง เช่่น ใช้้วััตถุุระเบิิด หรืือใช้้อาวุุธปืืนที่่�มีีอานุุภาพ
อย่่างนี้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องแสดงออกมาเป็็นคำำ�พููดก็็พอจะรู้้เ� จตนาแล้้ว หรืือคำำ�พููดบางครั้้ง� บอกว่่าจะฆ่่าเสีียให้้ตาย
แต่่อาจมีีเจตนาข่่มขู่่�  หรืือเพีียงแต่่เจตนาทำำ�ร้้ายก็็ได้้ ต้้องดููประกอบกัันหลาย ๆ ปััจจััย เช่่น เลืือกทำำ�ร้้าย
อวััยวะที่ไ่� ม่่สำำ�คัญ
ั และมีีโอกาสกระทำำ�ซ้ำำ��แต่่ไม่่ทำำ�ซ้ำำ�� เหล่่านี้้� เป็็นต้้น ลัักษณะของการทำำ�ร้า้ ยที่่ห� มายเอาชีีวิต 
ิ
ถ้้าเป็็นมีีดปลายแหลมต้้องเป็็นการจ้้วงแทงไปที่่�อวััยวะสำำ�คััญ ถ้้าเป็็นขวานที่่�มีีน้ำำ��หนัักมาก ก็็ฟัันไปที่่�ศีีรษะ
เงื้้�อฟัันจากบนลงล่่างฟัันด้้วยความแรง หรืือถ้้าเป็็นท่่อนไม้้ ท่่อนเหล็็กถ้้าทุุบไปที่่�ศีีรษะบริิเวณทััดดอกไม้้
อากััปกิิริยิ าที่แ�่ สดงออกเหล่่านี้้�เป็็นเจตนาฆ่่าได้้ แต่่ถ้า้ เป็็นการแสดงอากััปกิิริยิ าโดยการกวััดแกว่่งอาวุุธเป็็น
เพีียงแค่่เจตนาทำำ�ร้้าย นอกจากนี้้�จะต้้องดููมููลเหตุุจููงใจประกอบด้้วยว่่ามููลเหตุุความขััดแย้้งถึึงขนาดที่่�จะ
เอาชีีวิตกั
ิ นั หรืือไม่่ ทั้้ง� นี้้�สมควรสอบให้้ปรากฏถึึงมููลเหตุุแรงจููงใจในการกระทำำ�ไว้้ด้ว้ ย อัันเป็็นการแสดงเจตนา
ให้้เห็็นถึึงการกระทำำ�ว่า่ ต้้องการหวัังผลเพีียงใด  เป็็นเพีียงเรื่่อ� งประมาท  หรืือเจตนาเพีียงทำำ�ร้า้ ย  หรืือตกลง
ประสงค์์ต่่อชีีวิิต  
ความผิิดเกี่่ย� วกัับชีวิี ตร่
ิ า่ งกายนี้้� เจตนาในการกระทำำ�ผิิดอาจเกิิดขึ้้น� ในเวลาปััจจุุบันั
ทัันด่่วนหรืืออาจมีีการวางแผนหรืือเตรีียมการมาก่่อนก็็ได้้ หากเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันทัันด่่วน
ก็็จะเป็็นเจตนาธรรมดา แต่่หากเป็็นการคิิดวางแผนหรืือเตรีียมการมาก่่อนก็็จะถืือว่่าเป็็นเจตนาไตร่่ตรอง
ไว้้ก่่อน ซึ่่�งผู้้�กระทำำ�ต้้องรัับโทษหนัักขึ้้�น จะเป็็นเจตนาอย่่างใด อยู่่�ที่่�พนัักงานสอบสวนจะได้้ความจากการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐาน   
		
๔.๑.๒	 การพิิจารณาการกระทำำ�ว่่าเป็็นประมาทหรืือไม่่
การกระทำำ�ใดจะเกิิดจากความประมาทหรืือไม่่ ให้้พิจิ ารณาตามหลัักเกณฑ์์กฎหมาย  
ป.อาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่่� ซึ่่�งบััญญััติิว่่าการกระทำำ�โดยประมาท ได้้แก่่ กระทำำ�ความผิิดมิิใช่่โดยเจตนา
แต่่กระทำำ�โดยปราศจากความระมััดระวัังซึ่่�งบุุคคลในภาวะเช่่นนั้้�นจัักต้้องมีีตามวิิสััยและพฤติิการณ์์ และ
ผู้้�กระทำำ�อาจใช้้ความระมััดระวัังเช่่นว่่านั้้�นได้้ แต่่หาได้้ใช้้ให้้เพีียงพอไม่่ ความผิิดเกี่่�ยวกัับชีีวิิตร่่างกาย
มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
		 ลัักษณะของการกระทำำ�ที่่�เกิิดจากความประมาท
- ไม่่มีีมููลเหตุุจููงใจในการกระทำำ�ความผิิด  
- เกิิดจากความเลิินเล่่อ พลั้้�งเผลอ ไม่่ใช้้ความระมััดระวััง
- เป็็นคดีีที่่�มีีอััตราโทษน้้อยกว่่าความผิิดที่่�เกิิดจากเจตนา
การกระทำำ�โดยประมาทที่่จ� ะต้้องรัับผิิดทางอาญา จะต้้องมีีบทบัญ
ั ญััติแิ ห่่งกฎหมาย
ว่่าแม้้กระทำำ�โดยประมาทก็็ต้้องรัับผิิด บััญญััติิไว้้โดยชััดแจ้้ง เช่่น
- กระทำำ�โดยประมาท เป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่น่� ถึึงแก่่ความตาย ตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๑
- กระทำำ�โดยประมาท เป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่น่� ได้้รับอั
ั นั ตรายสาหััส ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๐๐
- กระทำำ�โดยประมาท เป็็นเหตุุให้้ผู้้�อื่น่� ได้้รับอั
ั นั ตรายแก่่กายหรืือจิิตใจ ตาม ป.อาญา
มาตรา ๓๙๐
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การตั้้ง� รููปคดีแี ละตั้้ง� ประเด็็นคำำ�ถาม ให้้พิจิ ารณาตาม ป.อาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่่�
เช่่น
			๑) กระทำำ�ผิิดฐานขัับขี่่�รถโดยประมาทในคดีีจราจร ประเด็็นที่่�ต้้องถาม เช่่น
				 (๑) เกี่่�ยวกัับคนขัับ
- สภาพร่่างกายของผู้้�ขัับขี่่�มีีความพร้้อมหรืือไม่่ เช่่น ขณะขัับรถมีีอาการ
ง่่วงนอนหรืือไม่่ อ่อ่ นเพลีียหรืือไม่่ เจ็็บป่ว่ ยหรืือไม่่ สายตาดีีหรืือไม่่ ผู้้�ขับขี่่
ั เ� ป็็นเด็็กเกิินไปหรืือไม่่ หรืือชราภาพ
มากจนร่่างกายไม่่พร้้อมขัับขี่่ห� รืือไม่่ ดื่มสุ
่� รุ าหรืือของเมาหรืือยาเสพติิดให้้โทษที่่�ทำ�ำ ให้้สมองเสีียการควบคุุม
และเสีียการทรงตััวหรืือไม่่อย่่างไร
- ไม่่ชำ�ำ นาญเส้้นทางและขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎจราจร ทำำ�ให้้การขัับขี่่�รถ
ในทางขาดความมั่่�นใจ เกิิดความลัังเลในการเปลี่่�ยนช่่องทางเดิินรถ การขัับขี่่�แซงรถคัันอื่่�น ทำำ�ให้้การขัับขี่่�
กีีดขวางการจราจรและเกิิดการเฉี่่�ยวชนกัันหรืือไม่่ อย่่างไร
- การใช้้ความเร็็วรถตามวิิสัยั และพฤติิการณ์์ที่ต่่� า่ งกััน เช่่น ขัับขี่่ร� ถในขณะ
ฝนไม่่ตกกัับขณะที่่�ฝนตก ขัับขี่่�รถในเวลากลางวัันกัับเวลากลางคืืน ขัับขี่่�รถในที่่�ไม่่ใช่่ชุุมชนกัับที่่�ชุุมชน
การใช้้ความเร็็วรถต้้องใช้้ความระมััดระวัังที่่�ต่่างกััน ยิ่่�งขัับขี่่�ขณะฝนตกหรืือกลางคืืนหรืือในที่่�ชุุมชนต้้องใช้้
ความระมััดระวัังมากยิ่่�งกว่่าขัับขี่่�รถช่่วงที่่�ฝนไม่่ตกช่่วงกลางวัันหรืือไม่่ใช่่ที่่�ชุุมชน เป็็นต้้น
- การขัับขี่่�รถขณะที่่�มีีเด็็กอยู่่�ริิมถนนกัับผู้้�ใหญ่่อยู่่�ริิมถนนด้้านหน้้า
หรืือมีีสััตว์์เลี้้�ยงอยู่่�ด้้านหน้้า การใช้้ความระมััดระวัังจะแตกต่่างกััน หากเห็็นผู้้�ใหญ่่อยู่่�ด้้านหน้้าปกติิจะใช้้
ความระมััดระวัังที่่�น้้อยกว่่าเด็็กหรืือสััตว์์เลี้้�ยงอยู่่�ด้้านหน้้า เป็็นต้้น
- ขัับขี่่�รถในช่่วงทางโค้้ง ทางคดเคี้้�ยว ทางลาดชััน ทางร่่วมทางแยก 
ต้้องใช้้ความระมััดระวัังมากกว่่าทางราบ ทางตรง โดยปกติิเจ้้าพนัักงานจราจรจะติิดตั้้�งเครื่่�องหมายบัังคัับ 
เครื่่อ� งหมายเตืือนไม่่ว่า่ จะเป็็นสััญญาณไฟจราจร เครื่่อ� งหมายบนผิิวทาง โดยเฉพาะในทางที่่คั� บขั
ั นั จะมีีการ
ติิดตั้้�งป้้ายควบคุุมความเร็็วไว้้เพื่่�อป้้องกัันอุุบััติิเหตุุหรืือเหตุุที่่�เกิิดจากความประมาทบนเส้้นทางจราจรไว้้
ผู้้�ขับขี่่
ั �มีกี ารฝ่่าฝืืนกฎจราจรดัังกล่่าวหรืือไม่่อย่่างไร
				 (๒) เกี่่�ยวกัับรถหรืือยานพาหนะที่่�ขัับขี่่�
- สภาพของรถมีีสภาพแข็็งแรง อุุปกรณ์์ครบถ้้วน อยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งาน
หรืือไม่่ อย่่างไร เช่่น รถสภาพเก่่า ไม่่มีีการตรวจสภาพรถอย่่างต่่อเนื่่�อง หากขณะขัับขี่่�เมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน
ไม่่สามารถควบคุุมรถได้้เนื่่อ� งจากเบรกชำำ�รุดุ หรืือเบรกแตก จะอ้้างเป็็นเหตุุสุดุ วิิสัยั ไม่่ได้้ ก่อ่ นจะขัับขี่่ร� ถออก
ไปใช้้ในทางเดิินรถนั้้�น รถต้้องอยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งานอยู่่�เสมอ
- อุุปกรณ์์ส่่วนควบต้้องครบถ้้วน ไฟหน้้าส่่องสว่่าง ไฟท้้าย ไฟเลี้้�ยว
ไฟเบรก จะต้้องใช้้การได้้ เมื่่�อขัับขี่่�รถในทางจะต้้องมองเห็็นรถหรืือสิ่่�งกีีดขวางด้้านหน้้าในระยะที่่�ปลอดภััย     
การเปลี่่�ยนช่่องทางการเดิินรถจะต้้องเปิิดไฟเลี้้�ยวซ้้ายหรืือไฟเลี้้�ยวขวาก่่อนที่่�จะเปลี่่�ยนช่่องทางการเดิินรถ 
หากจะหยุุดรถไฟเบรกท้้ายรถส่่องแสดงให้้คนที่่�ขัับขี่่�รถตามหลัังมาเห็็นและทราบว่่ากำำ�ลัังจะหยุุดรถ 
หากไฟเลี้้�ยวหรืือไฟท้้ายชำำ�รุุดใช้้การไม่่ได้้ ทำำ�ให้้รถที่่�ขัับขี่่�ตามหลัังมาไม่่ทราบว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนช่่องทาง
เดิินรถหรืือจะหยุุดรถเกิิดการเฉี่่�ยวชนกัันขึ้้�นก็็อาจจะต้้องรัับผิิดในความประมาทนั้้�นด้้วย
			๒) การกระทำำ�โดยประมาทในความผิิดเกี่่�ยวกัับชีีวิิตร่่างกาย
ประเด็็นที่่�ต้้องถาม เช่่น เกี่่�ยวกัับอาวุุธปืืน
- เก็็บอาวุุธปืืนไว้้ในที่่�ปลอดภััย พ้้นมืือเด็็กหรืือไม่่อย่่างไร
- ก่่อนเก็็บอาวุุธปืืนแยกกระสุุนออกจากตััวปืืนแล้้วหรืือไม่่อย่่างไร
- เวลาทำำ�ความสะอาดอาวุุธปืืนได้้ใช้้ความระมััดระวัังหรืือไม่่อย่่างไร
- นำำ�อาวุุธปืืนมาล้้อเล่่นส่่องปากกระบอกปืืนไปหาบุุคคลอื่่�นหรืือไม่่อย่่างไร
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- ยิิงปืืนในหมู่่�บ้้านแล้้วกระสุุนตกไปถููกบุุคคลอื่่�นได้้รัับบาดเจ็็บหรืือถึึงแก่่
ความตายขณะยิิงปืืนนั้้�น ได้้หัันปลายกระบอกปืืนไปทางชุุมชนหรืือไม่่อย่่างไร ได้้ใช้้ความระมััดระวัังแล้้ว
หรืือไม่่อย่่างไร หรืือ
- ในการออกไปล่่าสััตว์ใ์ นป่่าได้้ใช้้ความระมััดระวัังหรืือไม่่อย่่างไรว่่ากระสุุนปืืน
อาจจะพลาดไปถููกบุุคคลที่่�ออกไปล่่าสััตว์์ด้้วยกัันหรืือจะถููกบุุคคลในถิ่่�นแถวใกล้้เคีียงนั้้�นได้้ หรืือ
- การใช้้มีีด สิ่่�งของมีีคม ในการทำำ�มาหาเลี้้�ยงชีีพ เช่่น ทำำ�การเกษตร ปศุุสััตว์์
หรืือทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ใช้้ความระมััดระวัังหรืือไม่่ หากทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับบาดเจ็็บหรืือตาย ก็็ต้้องรัับผิิด
ในความประมาทนั้้�น
- ความผิิดอื่่น� ๆ ตามบทบััญญััติแิ ห่่งกฎหมายที่่ต้� อ้ งรัับผิิดแม้้กระทำำ�โดยประมาท 
ที่่�ต้้องตั้้�งรููปคดีีและประเด็็นคำำ�ถาม
- ถ้้าเหตุุเกิิดจากสุุดวิิสััย เป็็นอุุบััติิเหตุุ ไม่่ต้้องรัับผิิดในผลที่่�เกิิดดัังกล่่าว
การรวบรวมพยานหลัักฐานในความผิิดเกี่่ย� วกัับความประมาท ในการตั้้ง� คำำ�ถาม
และรวบรวมพยานหลัักฐานเช่่นเดีียวกัับความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�โดยเจตนา แต่่ต่่างกัันที่่�ความผิิดจากความ
ประมาทไม่่มีีมููลเหตุุจููงใจในการกระทำำ�ผิิด ไม่่ได้้ประสงค์์ต่่อผลหรืือเจตนาเล็็งเห็็นผลเพื่่�อให้้เกิิดผลแห่่ง
การกระทำำ�นั้้�น
ความผิิดที่่�เกิิดจากความประมาทและความผิิดที่่�เกิิดจากเจตนาบทลงโทษ
ทางอาญา จะแตกต่่างกัันมาก ความประมาทบทลงโทษจะน้้อยกว่่ามาก โอกาสศาลจะรอการกำำ�หนดโทษ
หรืือรอการลงโทษก็็จะมีีสููง ส่่วนการกระทำำ�โดยเจตนามีีโอกาสศาลจะลงโทษจำำ�คุุกมีีสููงกว่่า บางเรื่่อ� งถึึงขั้้น�
ประหารชีีวิิต  ความผิิดที่่�อาศััยเจตนาเป็็นองค์์ประกอบของความผิิดนั้้�น บางเรื่่�องเป็็นเรื่่�องของการฝ่่าฝืืน
กฎหมายบ้้านเมืืองที่่�มุ่่�งจััดระเบีียบสัังคมให้้เกิิดความเรีียบร้้อย บางเรื่่�องเป็็นเรื่่�องความชั่่�วที่่�ออกมาตรการ
ทางกฎหมายมาบัังคัับใช้้ เพื่่�อป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��หรืือมิิให้้บุุคคลเอาเป็็นเยี่่�ยงอย่่างซึ่่�งมีีโทษค่่อนข้้าง
รุุนแรง ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อความสงบสุุขของสัังคม  พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานให้้
ครบถ้้วน มีีการตั้้ง� รููปคดีีและกำำ�หนดประเด็็นให้้ถููกต้อ้ ง บางกรณีีเป็็นการกระทำำ�ผิิดโดยเจตนาแต่่อำำ�พรางว่่า
เกิิดจากอุุบัติั เิ หตุุหรืือเกิิดจากความประมาท เช่่น เจตนาฆ่่า โดยใช้้รถเป็็นเครื่่อ� งมืือในการกระทำำ�ผิิดขัับขี่่ร� ถเฉี่่ย� วชน
ผู้้�เสีียหายถึึงแก่่ความตาย จึึงต้้องตรวจสอบว่่าคู่่�กรณีีมีีมููลเหตุุจููงใจใดหรืือไม่่ มีีความขััดแย้้งกัันมาก่่อน
หรืือไม่่ มีกี ารวางแผนก่่อเหตุุหรืือไม่่ โดยต้้องมีีการตรวจสอบความเชื่่อ� มโยงของพยานหลัักฐานทั้้�งก่่อนเกิิดเหตุุ
ขณะเกิิดเหตุุและหลัังเกิิดเหตุุให้้ครบถ้้วนสมบููรณ์์ก่่อนที่่�จะพิิจารณาว่่ากรณีีเกิิดจากความประมาทหรืือ
เกิิดจากเจตนาหรืือไม่่ อย่่างไร
	๔.๒	 ความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์
		 ประเด็็นที่่�จะต้้องถามเพิ่่�มเติิม
- ใครเป็็นเจ้้าของทรััพย์์หรืือเป็็นผู้้�ครอบครองหรืือเป็็นผู้้�ดููแลทรััพย์์
- มีีหลัักฐานการเป็็นเจ้้าของหรืือการครอบครองหรืือเป็็นผู้้�ดููแลทรััพย์์นั้้�นหรืือไม่่ ได้้ทรััพย์์
มาอย่่างไรนำำ�หลัักฐานมาประกอบคดีี หากเป็็นทรััพย์์ที่�มี่ ีการจดทะเบีียนให้้นำำ�หลัักฐานการจดทะเบีียนมา
ประกอบด้้วย รวมถึึงมููลค่่าราคาของทรััพย์์
- มีีการโต้้แย้้งกรรมสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิการครอบครองหรืือไม่่
- ถ้้าเป็็นความผิิดฐานลัักทรัพั ย์์ วิ่่ง� ราวทรััพย์์ ปล้น้ ทรััพย์์ เป็็นการแย่่งการครอบครอง ไม่่ใช่่
แย่่งกรรมสิิทธิ์์� ดัังนั้้�นผู้้�ครอบครองก็็เป็็นผู้้�เสีียหายได้้
- ถ้้าเป็็นความผิิดฐานยัักยอก  เป็็นการแย่่งกรรมสิิทธิ์์� เนื่่�องจากเจ้้าของทรััพย์์ได้้มอบการ
ครอบครอง ต่่อมาผู้้�ครอบครองมีีเจตนาทุุจริิตเบีียดบัังทรััพย์์นั้้�นเป็็นของตนเองหรืือบุุคคลที่่�สาม ดัังนั้้�น
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ผู้้�เสีียหายจึึงเป็็นเจ้้าของทรััพย์์ และเป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ ผู้้�ที่�ร้่ ้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวนจึึงต้้อง
เป็็นเจ้้าของทรััพย์์หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจ
- การเก็็บสิ่่ง� ของที่่ตก
� หล่่น ที่่เ� จ้้าของอยู่่�ระหว่่างการติิดตามเอาคืืนที่่ยั� งั ไม่่ขาดตอน การเอาไป
ซึ่ง่� ทรััพย์์ดังั กล่่าวไม่่ใช่่การยัักยอกทรััพย์์สิ่่ง� ของที่่ตก
� หล่่นแล้้วเก็็บได้้ แต่่ทรัพั ย์์ที่ตก
่� หล่่นและอยู่่�ระหว่่างการ
ติิดตามเอาคืืนนั้้�น การครอบครองถืือว่่ายัังไม่่ขาดจากเจ้้าของหรืือผู้้ค� รอบครองทรััพย์์นั้้น�  การเอาไปดัังกล่่าว
จึึงถืือเป็็นการแย่่งการครอบครอง จึึงผิิดฐานลัักทรััพย์์ ไม่่ใช่่ยัักยอกตาม ป.อาญา มาตรา ๓๕๕
- ผู้้ที่� ไ่� ด้้รับม
ั อบหมายให้้จัดั การทรััพย์์สินิ ของผู้้�อื่น่� หรืือทรััพย์์สินิ ที่ผู้่� ้�อื่น่� เป็็นเจ้้าของรวมอยู่่�ด้้วย
กระทำำ�ผิิดหน้้าที่ข่� องตนด้้วยประการใด ๆ โดยทุุจริิต จนเป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ประโยชน์์ในลัักษณะ
ที่่�เป็็นทรััพย์์สิินของผู้้�อื่น่�  ก็็ผิิดฐานยัักยอกได้้ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๕๓
- การที่่�เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองทรััพย์์ได้้ส่่งมอบทรััพย์์ให้้ดููแลเป็็นการชั่่�วคราวเพีียงชั่่�ว
ระยะเวลาสั้้�น ๆ บุุคคลที่่�ยึึดถืือทรััพย์์ดัังกล่่าวไม่่ได้้สิิทธิิครอบครอง หากเอาทรััพย์์นั้้�นไปโดยเจตนาทุุจริิต 
ถืือเป็็นการแย่่งการครอบครอง เป็็นลัักทรััพย์์ มิิใช่่ยัักยอก เช่่น ฝากทรััพย์์ไว้้เพีียงชั่่�วครู่่�เพื่่�อเข้้าห้้องน้ำำ��แล้้ว
จะเอาทรััพย์์ที่่�ฝากไว้้คืืนหลัังเสร็็จภารกิิจจากห้้องน้ำำ� 
� เป็็นต้้น
- ความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์ การเอาไปซึ่่�งทรััพย์์ ถ้้าไม่่มีีเจตนาทุุจริิต  หากเอาทรััพย์์ไป
เพื่่อ� เจตนาทำำ�ให้้เสีียหาย เช่่น เอาไปทิ้้�งน้ำำ�� หรืือทุุบทำำ�ลายให้้เสีียหายหรืือทำำ�ให้้เสื่่อ� มค่่า จะเป็็นเรื่่อ� งความผิิด
ฐานทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์คำำ�ว่า่ “ทุุจริิต” คืือ เพื่่อ� แสวงหาประโยชน์์ที่มิ่� คิ วรได้้โดยชอบด้้วยกฎหมายสำำ�หรัับตนเอง
หรืือผู้้�อื่่�น ตาม ป.อาญา มาตรา ๑(๑)
- ความผิิดฐานทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์ เป็็นการกระทำำ�โดยเจตนาเท่่านั้้�น ไม่่มีีทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์
โดยประมาท 
- การกระทำำ�ความผิิดเกี่่ย� วกัับทรัพั ย์์ ผู้ถื้� อื กรรมสิิทธิ์์ห� รืือเจ้้าของร่่วมอาจมีีความผิิดเกี่่ย� วกัับ
ทรััพย์์ได้้แก่่ ความผิิดฐานลัักทรััพย์์ วิ่่�งราวทรััพย์์ ชิิงทรััพย์์ ปล้้นทรััพย์์ ยัักยอกทรััพย์์ ทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์
เนื่่�องจากมีีกฎหมายบััญญััติิให้้ต้้องรัับผิิดและกำำ�หนดโทษไว้้
- การกระทำำ�ความผิิดฐานลัักทรัพั ย์์ เป็็นการกระทำำ�ที่ผู้่� ้�กระทำำ�เกรงกลััวต่่อผู้้ค� รอบครองทรััพย์์
การเอาไปซึ่่�งทรััพย์์จะกระทำำ�ลัับหลัังโดยมิิให้้ผู้้�ใดพบเห็็นการกระทำำ�ผิิด ต่่างกัับการวิ่่�งราวทรััพย์์
ชิิงทรััพย์์ และปล้้นทรััพย์์ เป็็นการกระทำำ�ต่่อหน้้าไม่่เกรงกลััวต่่อเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองทรััพย์์
- บางกรณีีผู้้�กระทำำ�ความผิิดใช้้กลอุุบายเพื่่อ� ให้้เข้้าถึึงตััวทรััพย์์ ก็เ็ พื่่อ� สะดวกในการจะลัักทรัพั ย์์
มิิใช่่เป็็นการปกปิิดข้้อความจริิงที่่�ควรบอกให้้แจ้้งหรืือแสดงข้้อความอัันเป็็นเท็็จ ไม่่ผิิดฐานฉ้้อโกง
แต่่ผิิดฐานลัักทรััพย์์
- การวิ่่�งราวทรััพย์์ องค์์ประกอบความผิิดต้้องเข้้าลัักษณะฐานความผิิดลัักทรััพย์์ก่่อน
แต่่การวิ่่�งราวทรััพย์์เป็็นการฉกฉวยทรััพย์์เอาไปซึ่่�งหน้้าผู้้�ครอบครองทรััพย์์
- ความผิิดฐานวิ่่�งราวทรััพย์์ ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก อััตราโทษจำำ�คุุก 
ไม่่เกิิน ๕ ปีี ไม่่มีโี ทษขั้้น� ต่ำำ�� บางกรณีีการกระทำำ�อาจผิิดฐานลัักทรัพั ย์์เข้้าบทหนัักตาม ป.อาญา มาตรา ๓๓๕
ซึ่ง่� มีีอัตั ราโทษขั้้น� ต่ำำ��อยู่่�ด้้วย เช่่น ตามมาตรา ๓๓๕ วรรคสอง บััญญััติริ ะวางโทษตั้้ง� แต่่ ๑ ปีี ถึึง ๕ ปีี อัตั ราโทษ
ฐานลัักทรััพย์์ดัังกล่่าวจะหนัักกว่่าอััตราโทษฐานวิ่่�งราวทรััพย์์ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก เวลา
แจ้้งข้้อหาหรืือตั้้�งประเด็็นการสอบสวน จึึงต้้องตั้้�งรููปคดีีเป็็นการกระทำำ�ความผิิดกรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมาย
หลายบท  เพื่่�อศาลจะได้้ลงโทษบทหนััก ตััวอย่่างเช่่น วางทรััพย์์ไว้้ใต้้ชายคาบ้้านซึ่่�งทรััพย์์อยู่่�ในเคหสถาน
ขณะที่่�ผู้้�ครอบครองทรััพย์์ก็็อยู่่�บริิเวณใกล้้ชิิดกัับตััวทรััพย์์ในระยะที่่�จะคุ้้�มครองทรััพย์์นั้้�นได้้ แล้้วคนร้้ายได้้
เข้้ามาฉกฉวยเอาทรััพย์์นั้้�นไปต่่อหน้้าผู้้�ครอบครอง ดัังนี้้�ผิิดทั้้�งลัักทรััพย์์ในเคหสถานตาม ป.อาญา
มาตรา ๓๓๕(๘) และฐานวิ่่�งราวทรััพย์์ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๓๖ วรรคแรก 
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- ความผิิดฐานวิ่่�งราวทรััพย์์ ไม่่จำำ�ต้้องฉกฉวยทรััพย์์เอาซึ่่�งหน้้าจากตััวผู้้�เสีียหาย แม้้ทรััพย์์
จะไม่่อยู่่�กัับตััวผู้้�เสีียหาย แต่่วางอยู่่�ใกล้้ ๆ ตััวในระยะที่่�จะคุ้้�มครองทรััพย์์นั้้�นได้้ เช่่น วางอยู่่�ใกล้้ตััวดัังที่่�ได้้
กล่่าวมาข้้างต้้น หรืือขณะขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์ได้้วางทรััพย์์ไว้้ในตะกร้้าหน้้ารถแล้้วถููกฉกฉวยเอาทรััพย์์ไป 
เช่่นนี้้�ก็็ถืือเป็็นการวิ่่�งราวทรััพย์์แล้้ว
- หากมีีผู้้�กระทำำ�ผิิดมากกว่่า ๑ คน ให้้ตั้้�งประเด็็นคำำ�ถามให้้ชััดว่่าร่่วมกัันกระทำำ�ความผิิด
หรืือแบ่่งหน้้าที่่�กัันทำำ�หรืือช่่วยเหลืือหรืือสนัับสนุุนการกระทำำ�ความผิิดอย่่างไร
- การชิิงทรััพย์์ องค์์ประกอบความผิิดต้้องเข้้าลัักษณะฐานความผิิดลัักทรััพย์์ก่่อน แต่่การ
ชิิงทรััพย์์ เป็็นการใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้ายหรืือขู่่�เข็็ญว่่าในทัันใดนั้้�น จะใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย เพื่่�อให้้ความสะดวก
แก่่การลัักทรััพย์์หรืือการพาทรััพย์์นั้้�นไป หรืือให้้ยื่่�นให้้ซึ่�ง่ ทรััพย์์นั้้�น หรืือยึึดถืือเอาทรััพย์์นั้้�นไว้้ หรืือปกปิิด
การกระทำำ�ความผิิดนั้้�น หรืือให้้พ้้นจากการจัับกุมุ
- การชิิงทรััพย์์ต่่างจากการกรรโชกทรััพย์์ การชิิงทรััพย์์เป็็นการใช้้กำำ�ลัังหรืือขู่่�เข็็ญเพื่่�อ
เอาทรััพย์์ในทัันทีีทัันใดนั้้�น ส่่วนการกรรโชกทรััพย์์นั้้�นทำำ�ให้้ผู้้�เสีียหายเกิิดความกลััวและยิินยอมมอบ
ผลประโยชน์์ในลัักษณะที่่�เป็็นทรััพย์์สิินให้้ซึ่�ง่ ไม่่ได้้เอาทรััพย์์สิินไปในทัันทีีทัันใดนั้้�น
- การกรรโชกทรััพย์์ เป็็นการข่่มขืืนใจผู้้�อื่น่� ให้้ยอมให้้หรืือยอมจะให้้ตนหรืือผู้้�อื่น่� ได้้ประโยชน์์
ในลัักษณะที่่�เป็็นทรััพย์์สิินโดยใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้ายหรืือขู่่�เข็็ญว่่าจะทำำ�อัันตรายต่่อชีีวิิต ร่่างกาย เสรีีภาพ
ชื่่�อเสีียงหรืือทรััพย์์สิินของผู้้�ถููกขู่่�เข็็ญหรืือของบุุคคลที่่�สาม  จนผู้้�ถููกข่่มขืืนใจยอมเช่่นว่่านั้้�น ผู้้�นั้้�นกระทำำ�ผิิด
ฐานกรรโชก ถ้้าการข่่มขู่่�หรืือการใช้้กำำ�ลังั ประทุุษร้้ายให้้ส่ง่ ให้้ซึ่ง�่ ทรััพย์์ในทัันทีีทันั ใดนั้้�นจะเป็็นการชิิงทรััพย์์
แต่่กรณีีกรรโชกข่่มขู่่�หรืือใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้ายเพื่่�อให้้ส่่งให้้ซึ่่�งทรััพย์์ในอนาคต เป็็นการกรรโชกทรััพย์์
- การกรรโชกทรััพย์์ ไม่่จำำ�ต้้องข่่มขู่่�ว่่าจะกระทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อผู้้�เสีียหายโดยตรง
แต่่อาจข่่มขู่่�ว่่าจะกระทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบไปถึึงบุุคคลอื่่�นซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�สามด้้วย เช่่น ข่่มขู่่�จะทำำ�ร้้ายคนใน
ครอบครััว จะวางเพลิิงเผาบ้้าน จะทำำ�ให้้เสีียชื่่�อเสีียง จนผู้้�ถููกข่่มขู่่�นั้้�นยอมให้้หรืือยอมจะให้้ทรััพย์์สิินหรืือ
ประโยชน์์ใดในลัักษณะที่่�เป็็นทรััพย์์สิินให้้กับผู้
ั ้�ข่่มขู่่�หรืือบุุคคลอื่่�นตามต้้องการของผู้้�ข่มขู่่�นั้้
่ �น  
- ถ้้าเป็็นการข่่มขืืนใจโดยขู่่�จะเปิิดเผยความลัับ ว่า่ จะทำำ�ให้้ผู้้�ถููกข่มขู่่�
่ หรืือบุุคคลที่่ส� ามเสีียหาย
จนผู้้�ถููกข่่มขืืนใจยอมให้้หรืือยอมจะให้้ไปซึ่่�งทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์ในลัักษณะที่่�เป็็นทรััพย์์สิินแก่่
ผู้้�ที่่�ข่่มขืืนใจหรืือผู้้�อื่่�นตามที่่�ถููกข่่มขืืนใจนั้้�น เป็็นการกระทำำ�ผิิดฐานรีีดเอาทรััพย์์
- การปล้้นทรััพย์์ องค์์ประกอบความผิิดต้้องเข้้าลัักษณะฐานชิิงทรััพย์์ก่อ่ น แต่่การปล้้นทรััพย์์
เป็็นการกระทำำ�ผิิดฐานชิิงทรััพย์์ที่่�ร่่วมกระทำำ�ความผิิดตั้้�งแต่่ ๓ คนขึ้้�นไป  
- การกระทำำ�ความผิิดฐานฉ้้อโกง ต้้องเป็็นกรณีีหลอกลวงผู้้�อื่่�นด้้วยการแสดงข้้อความ
อัันเป็็นเท็็จ หรืือปกปิิดข้้อความจริิงซึ่่�งควรบอกให้้แจ้้งและการหลอกลวงดัังว่่านั้้�นได้้ไปซึ่่�งทรััพย์์สิินจาก
ผู้้�ถููกหลอกหรืือบุุคคลที่ส่� าม หรืือทำำ�ให้้ผู้้�ถููกหลอกลวงหรืือบุุคคลที่ส่� าม ทำำ� ถอน หรืือทำำ�ลายเอกสารสิิทธินั้้ิ น�
การจะเป็็นความผิิดได้้จะต้้องมีีเจตนาทุุจริิตก่่อนที่่�ผู้้�นั้้�นจะลงมืือกระทำำ�ความผิิด ไม่่ใช่่เป็็นสััญญาทางแพ่่ง
ที่่�เกิิดผลภายหลัังที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามสััญญานั้้�นได้้ หากเป็็นกรณีีเช่่นนั้้�นเป็็นกรณีีผิิดสััญญาทางแพ่่ง
ไม่่ผิิดฐานฉ้้อโกง
- การกระทำำ�ความผิิดฐานรัับของโจร มีีองค์์ประกอบความผิิดเป็็นการช่่วยซ่่อนเร้้น
ช่่วยจำำ�หน่่าย ช่่วยพาเอาไปเสีีย ซื้้�อ รัับจำำ�นำำ�หรืือรัับไว้้โดยประการใด ซึ่่ง� ทรััพย์์อันั ได้้มาโดยการกระทำำ�ความผิิด
ถ้้าทรััพย์์นั้้�นเข้้าลัักษณะลัักทรััพย์์ วิ่่�งราวทรััพย์์ กรรโชกทรััพย์์  ชิิงทรััพย์์ ปล้้นทรััพย์์ ฉ้้อโกง ยัักยอกหรืือ
เจ้้าพนัักงานยัักยอกทรััพย์์ ผู้�ที่้ �รั่ ับไว้้ต้้องกระทำำ�โดยมีีเจตนา
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- ประเด็็นที่่จ� ะต้้องสอบเกี่่ย� วกัับความผิิดฐานรัับของโจร การรัับไว้้นั้้น�  รู้้ห� รืือควรรู้้ห� รืือไม่่ว่า่
ทรััพย์์ที่่�รัับมานั้้�นเป็็นทรััพย์์ที่่�ได้้มาจากการกระทำำ�ผิิดดัังกล่่าว มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
(๑) ทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาเป็็นทรััพย์์ที่มี่� หี มายเลข มีีการจดทะเบีียน ผู้้�รับม
ั าควรตรวจสอบเจ้้าของ
ที่่�แท้้จริิงได้้ แต่่ไม่่ตรวจสอบ รวมถึึงการซื้้�อขายไม่่ได้้มาจากการซื้้�อขายตามท้้องตลาดหรืือขายทอดตลาด
(๒) ราคาทรััพย์์ต่ำำ��กว่่าท้้องตลาดมากผิิดปกติิราคาทรััพย์์ทั่่�วไป 
(๓) ทรััพย์์ที่รั่� บม
ั านั้้�นเป็็นทรััพย์์ที่ไ่� ม่่สมบููรณ์์ เช่่น สร้้อยคอทองคำำ�หรืือสร้้อยข้้อมืือทองคำำ�
ที่่�นำ�ม
ำ าขาย เป็็นสร้้อยขาด และขายราคาต่ำำ��มาก ๆ
(๔) ผู้้�ที่่�ได้้รัับทรััพย์์ดัังกล่่าวมา ไม่่สามารถอ้้างแหล่่งที่่�มาได้้ บอกไม่่ได้้ว่่ารัับมาจากใคร
และมีีการซ่่อนเร้้นทรััพย์์ที่่�ได้้มา  
- นอกจากนี้้� ให้้พิจิ ารณาว่่าการกระทำำ�นั้้น� เข้้าบทหนัักที่ต้่� อ้ งรัับโทษหนัักขึ้้น� ตามกฎหมาย
หรืือไม่่ ให้้ตั้้�งประเด็็นคำำ�ถามให้้ครบถ้้วน   
ฯลฯ   
	๔.๓ ความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ
		๔.๓.๑	 กระทำำ�ผิิดฐานอนาจาร
- เป็็นเรื่่�องการกระทำำ�ในทางไม่่เหมาะสมทางเพศ ผู้้�กระทำำ�จะต้้องมีีเจตนา มิิใช่่
การที่่�ถููกเนื้้�อต้้องตััวกัันโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ ผู้้�ถููกกระทำำ�จะเป็็นเพศชายหรืือหญิิงก็็ได้้
- เป็็นการจัับต้อ้ งอวััยวะของที่เ�่ ป็็นสิ่่ง� สงวน เช่่น บริิเวณอวััยวะเพศชาย หรืือหญิิง
หรืือจัับต้้องเต้้านมของหญิิง เป็็นต้้น
- การจะเป็็นความผิิดนั้้�น ผู้้�ถููกกระทำำ�ต้อ้ งไม่่ยินิ ยอมด้้วย หากผู้้�ถููกกระทำำ�ยินิ ยอม
ก็็ไม่่เป็็นความผิิด เว้้นแต่่ กระทำำ�แก่่เด็็กอายุุยัังไม่่เกิิน ๑๕ ปีี แม้้เด็็กนั้้�นจะยิินยอมหรืือไม่่ก็ต็ าม 
- การกระทำำ�ที่่ทำ� ำ�ให้้บุคุ คลที่ถููกก
่� ระทำำ�เข้้าใจผิิดว่่าผู้้�กระทำำ�เป็็นบุุคคลอื่่น� จึึงยิินยอม
ให้้กระทำำ� ถือื ว่่าไม่่ได้้ยินิ ยอมให้้กระทำำ� เช่่น เข้้าไปในห้้องนอนของภรรยาคนอื่่น� ในเวลากลางคืืน ภรรยาคนอื่่น�
เข้้าใจว่่าเป็็นสามีีของตน จึึงยิินยอม เช่่นนี้้�ถืือว่่าภรรยาของคนอื่่�นนั้้�นไม่่ได้้ยิินยอมแต่่อย่่างใด
- ประเด็็นอื่่�น ๆ ตามรููปคดีี
		๔.๓.๒	 กระทำำ�ผิิดฐานข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา
- ควรตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุเพื่่�อหาร่่องรอยต่่าง ๆ ให้้ละเอีียด เช่่น ร่่องรอยการ
ต่่อสู้้�  คราบโลหิิต  รอยคราบน้ำำ��อสุุจิิ ให้้ส่่งตััวผู้้�เสีียหายและผู้้�ต้้องหาให้้แพทย์์ตรวจร่่างกายอวััยวะเพศ
และภายในช่่องคลอดทัันทีี เพื่่�อยืืนยัันร่่องรอย ขีีดข่่วน รอยกััด รอยฉีีก  แตกและความบอบช้ำำ��ต่่าง ๆ
ว่่ามีีการข่่มขืืนหรืือไม่่ ได้้รัับอัันตรายแก่่กายอย่่างไร แล้้วสอบแพทย์์ผู้้�ตรวจเป็็นพยานประกอบคดีีด้้วย
และควรตรวจค้้นบ้้านผู้้�ต้้องหาเพื่่�อหาพยานหลัักฐานเพิ่่�มเติิม
- ความผิิดฐานนี้้� ผู้้�เสีียหายอาจเป็็นหญิิงหรืือชายก็็ได้้
- เป็็นสามีีภรรยากัันถ้้าไม่่ยิินยอมอาจเป็็นความผิิดฐานนี้้�ได้้   
- อายุุของผู้้�เสีียหายและของผู้้�ต้้องหา เกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�จะต้้องรัับผิิดตามกฎหมาย
- ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�กระทำำ�ผิิดกัับผู้้�เสีียหายเป็็นอย่่างไร  
- เกิิดจากความยิินยอมหรืือไม่่ยิินยอม ถ้้าผู้้�ถููกกระทำำ�อายุุไม่่เกิิน ๑๕ ปีี ซึ่่�งมิิใช่่
ภริิยาหรืือสามีีของตน แม้้ยิินยอมผู้้�กระทำำ�ก็็มีีความผิิด
- ความไม่่ยิินยอม  รวมถึึงการทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นนั้้�นเข้้าใจผิิดคิิดว่่าตนเป็็นบุุคคลอื่่�นด้้วย
เช่่น เข้้าใจว่่าเป็็นสามีีของตนจึึงยอมให้้มีีเพศสััมพัันธ์์ด้้วย
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ความผิิด

- ก่่อนเกิิดเหตุุผู้้�กระทำำ�ผิิดมารัับผู้้�เสีียหายไป  หรืือผู้้�เสีียหายตามไปพบผู้้�กระทำำ�

- มีีการใช้้กำำ�ลังั บัังคัับขู่่�เข็็ญหรืือทำำ�ร้า้ ยอย่่างใดหรืือไม่่ ได้้ต่อ่ สู้้ไ� ปหรืือไม่่อย่่างไรบ้้าง
- ร้้องให้้คนช่่วยเหลืือหรืือไม่่อย่่างไร มีีใครเข้้ามาช่่วยเหลืือบ้้าง
- วิิธีีการข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรากระทำำ�อย่่างไร อาทิิ ใช้้สิ่่�งอื่่�นใด หรืืออวััยวะใด
ในการกระทำำ�  กระทำำ�กัับปาก อวััยวะเพศ หรืือทวารหนััก เป็็นต้้น ผู้้�ถููกกระทำำ�เป็็นชายการกระทำำ�อาจจะ
แตกต่่างจากผู้้�ถููกกระทำำ�ที่่�เป็็นหญิิง
- หากมีีผู้้�กระทำำ�ผิิดหลายคน บอกรายละเอีียดว่่าแต่่ละคนกระทำำ�ผิิดอย่่างไร
ผู้้�กระทำำ�ผิิดคนใดลงมืือข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา ก่่อนหลัังอย่่างไรกี่่�ครั้้�ง ใครสำำ�เร็็จความใคร่่หรืือไม่่ อย่่างไร
ระยะเวลาฉุุดคร่่าหรืือข่่มขืืนนานเท่่าใด
- ได้้รัับอัันตรายแก่่กายหรืือไม่่ มีีโลหิิตไหลที่่�ใดบ้้างอย่่างไร
- ผู้้�กระทำำ�ผิิดคนใดได้้รัับอัันตรายแก่่กายจากการต่่อสู้้�หรืือหลบหนีีไปทางใด
- หลัังเกิิดเหตุุนานเท่่าใด ได้้เล่่าเรื่่�องให้้ใครทราบบ้้างอย่่างไร
- แจ้้งความต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจหรืือฝ่่ายปกครองคนใด เมื่่�อใด เวลาใด
- ก่่อนเกิิดเหตุุ ขณะเกิิดเหตุุ และหลัังเกิิดเหตุุ มีีใครเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนร่่วม
ช่่วยเหลืือ สนัับสนุุนการกระทำำ�ผิิดหรืือไม่่อย่่างไร
- ขณะเกิิดเหตุุผู้้�กระทำำ�ผิิดมีีหรืือใช้้อาวุุธหรืือไม่่อย่่างไร
- ประเด็็นอื่่�น ๆ ตามรููปคดีี
ฯลฯ
	๔.๔	 ความผิิดในคดีีจำำ�หน่่ายยาเสพติิด
- ก่่อนการจัับกุุม มีีการสืืบสวนทราบมาก่่อนหรืือไม่่ว่่า ผู้้�ต้้องหามีีพฤติิการณ์์จำำ�หน่่าย
ยาเสพติิดให้้โทษมาตั้้�งแต่่เมื่่�อใด นานเท่่าใดแล้้ว
- มีีการจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหารายเสพหรืือค้้ารายย่่อย เคยซััดทอดหรืือไม่่ว่า่ เคยซื้้อ� มาจากผู้้�ต้อ้ งหา
ดัังกล่่าว
- ผู้้�นำำ�ชุุมชนหรืือผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านให้้ข้้อมููลว่่าอย่่างไร
- ได้้รายงานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทราบหรืือไม่่อย่่างไร
- เคยเข้้าทำำ�การตรวจค้้นบ้้านผู้้�ต้้องหาหรืือไม่่อย่่างไร
- ผู้้�ต้้องหาเคยถููกดำำ�เนิินคดีีในเรื่่�องยาเสพติิดหรืือไม่่อย่่างไร
- มีีการวางแผนเข้้าล่่อซื้้�อยาเสพติิดหรืือไม่่อย่่างไร
- หากมีีการใช้้สายลัับเข้้าล่่อซื้้อ� สามารถบอกชื่่อ� สายลัับได้้หรืือไม่่อย่่างไร หากบอกชื่่อ� ไม่่ได้้
ให้้ระบุุว่่าขอปกปิิดนามพร้้อมเหตุุผลประกอบ 
- ก่่อนล่่อซื้้อ� มีีการถ่่ายสำำ�เนาธนบััตรที่่ใ� ช้้ล่อ่ ซื้้อ� ไว้้หรืือไม่่อย่่างไร หลัังจากล่่อซื้้อ� ได้้ตรวจสอบ
พบธนบััตรที่่�ใช้้ในการล่่อซื้้�อหรืือไม่่อย่่างไร หมายเลขธนบััตรตรงกัับสำำ�เนาธนบััตรที่่�ถ่่ายสำำ�เนาไว้้หรืือไม่่
อย่่างไร ยึึดได้้จากผู้้�ต้้องหาหรืือจากใคร หรืือจุุดใดในที่่�เกิิดเหตุุ ได้้ลงประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับการล่่อซื้้�อและ
เกี่่�ยวกัับธนบััตรหมายเลขที่่�จะทำำ�การล่่อซื้้�อหรืือไม่่อย่่างไร นำำ�หลัักฐานเข้้าสำำ�นวน
- วางแผนกัันที่่�ไหน เวลาใด สายลัับเข้้าร่่วมรัับทราบการวางแผนด้้วยหรืือไม่่
- หากสายลัับใช้้โทรศััพท์์สั่่�งซื้้�อยาเสพติิดจากผู้้�ต้้องหา ให้้ตรวจสอบหมายเลขที่่�ใช้้ติิดต่่อ
ถึึงกัันเพื่่�อเป็็นหลัักฐานประกอบคดีี
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- หากยึึดโทรศััพท์์จากผู้้�ต้้องหาเป็็นของกลางได้้ ให้้ตรวจสอบพบการติิดต่่อกัับหมายเลข
โทรศััพท์์กัับสายลัับหรืือไม่่ และตรวจสอบการใช้้โทรศััพท์์ของเครืือข่่ายยาเสพติิดเพื่่�อการขยายผลด้้วย
- การตรวจสอบโทรศััพท์์ ให้้บันั ทึึกรายการโทรจากใครไปยัังใคร หมายเลขใดไปยัังหมายเลขใด
วััน เดืือน ปีี เวลาที่่�โทรติิดต่่อ
- ตรวจสอบกล้้องวงจรปิิด (หากมีี)
- ตรวจสอบเส้้นทางการเงิินผู้้�ต้้องหา
- หากมีีการซุ่่�มดููการล่่อซื้้�อ ให้้ตรวจที่่�เกิิดเหตุุ ถ่่ายภาพ จััดทำำ�แผนที่่�สัังเขปจุุดเกิิดเหตุุ
จุุดซุ่่�ม  และจุุดที่่�วางกำำ�ลัังก่่อนเข้้าทำำ�การจัับกุุมว่่าสอดคล้้องกัับคำำ�ให้้การพยานชุุดจัับกุุมและผู้้�ต้้องหา
หรืือไม่่ประการใด
- การเดิินทางเข้้าที่่�เกิิดเหตุุ ใช้้ยานพาหนะใด
- จุุดวางแผน จุุดรวมกำำ�ลังั พลก่่อนเข้้าทำำ�การจัับกุม 
ุ อยู่่�ห่่างจากจุุดเกิิดเหตุุระยะทางเท่่าใด
ใช้้เวลาในการเดิินทางเท่่าใด
- เมื่่� อ สายลัั บล่่ อ ซื้้� อ ยาเสพติิ ด สำำ� เร็็ จ ได้้ ส่่ ง สัั ญ ญาณให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ชุุ ด จัั บกุุ ม คนใด
ทราบด้้วยวิิธีใี ด และคนใดสั่่ง� กำำ�ลังั เข้้าจัับกุม ส
ุ ายลัับนำำ�ยาเสพติิดที่่ไ� ด้้จากการล่่อซื้้อ� มามอบให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�
ชุุดจัับกุมุ คนใด ยึึดไว้้เป็็นของกลางตรงบริิเวณจุุดใด สายลัับได้้แจ้้งผู้้�จับกุ
ั มถึึ
ุ งชื่่อ� ตำำ�หนิิรููปพรรณการแต่่งกาย
ของผู้้�ต้อ้ งหาหรืือไม่่ และเมื่่อ� จัับกุมุ แล้้วผู้้�ต้อ้ งหามีีรููปพรรณการแต่่งกายตรงกัับที่ส่� ายลัับแจ้้งให้้ทราบหรืือไม่่
- สายลัับเดิินทางไปที่่�เกิิดเหตุุด้้วยยานพาหนะใด ของใครให้้ระบุุรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
ยานพาหนะโดยละเอีียด
- จุุดที่่�ระบุุว่่าซุ่่�มรอสายลัับเข้้าไปล่่อซื้้�อยาเสพติิดอยู่่�ห่่างจากจุุดเกิิดเหตุุเท่่าใด มองเห็็น
สายลัับหรืือตำำ�รวจที่�ป่ ลอมตััวไปกัับสายลัับอยู่่�ในสายตาโดยตลอดหรืือไม่่หรืือว่่าเห็็นเพีียงก่่อนเข้้าและหลััง
ออกจากบ้้านเกิิดเหตุุ หากเป็็นช่่วงเวลากลางคืืน มองเห็็นเหตุุการณ์์ได้้อย่่างไร จากแสงสว่่างใด ส่่องมาใน
ระยะทางเท่่าใด บริิเวณที่่�เกิิดเหตุุเป็็นอย่่างไรมีีประชาชนสััญจรไปมาหรืือไม่่
- ขณะตรวจค้้นจัับกุุมผู้้�ต้้องหามีีผู้้�อื่่�นในที่่�เกิิดเหตุุหรืือไม่่ หากมีีเป็็นใครและดำำ�เนิินการ
อย่่างไร มีีชาวบ้้านมามุุงดููหรืือไม่่
- ยาเสพติิดให้้โทษที่่ไ� ด้้จากการล่่อซื้้อ� กัับที่่ไ� ด้้จากการตรวจค้้นพบเพิ่่�มเติิมจากผู้้�ต้อ้ งหาหรืือ
ในที่่�เกิิดเหตุุ เปรีียบเทีียบกัันแล้้วมีีลัักษณะเหมืือนกัันหรืือแตกต่่างกัันอย่่างไรระบุุโดยละเอีียด
- การจัับกุุมได้้แจ้้งสิิทธิิตามกฎหมายให้้ผู้้�ต้้องหาทราบหรืือไม่่อย่่างไร
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาถููกจัับ ถามประวััติส่ิ ว่ นตััว ประวััติกิ ารศึึกษา ประวััติกิ ารถููกดำำ�เนิินคดีีบุคุ คล
ในครอบครััว อาชีีพ รายได้้ทรัพั ย์์สินิ ของผู้้�ต้อ้ งหาและครอบครััวมีีอะไรบ้้าง ทรััพย์์สินิ ที่่มี� สี อดคล้้องกัับอาชีีพ
และรายได้้โดยสุุจริิตหรืือไม่่อย่่างไร
- ชั้้น� จัับกุุมผู้้�ต้อ้ งหาให้้การอย่่างไร ผู้้�ต้อ้ งหาได้้อ่า่ นบัันทึึกจัับกุมุ เองหรืือผู้้�จัับกุมอ่
ุ า่ นให้้ฟังั
ถููกต้้องหรืือไม่่ได้้ลงชื่่�อไว้้ในบัันทึึกจัับกุุมไว้้หรืือไม่่
- ชั้้�นสอบสวน พนัักงานสอบสวนแจ้้งสิิทธิิตามกฎหมาย ให้้การอย่่างไรก็็ให้้บัันทึึกไว้้
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาให้้การซััดทอดว่่าซื้้อ� ยาเสพติิดให้้โทษมาจากใครให้้สอบให้้ได้้ความละเอีียด
ที่่�สุุดถึึงชื่่�อตััว ชื่่�อรอง นามสกุุล อายุุ ที่่�อยู่่� ตำำ�หนิิรููปพรรณ ยานพาหนะที่่�ใช้้ มีวิี ิธีีติิดต่่อซื้้�อขายกัันอย่่างไร
เพื่่�อสอบสวนขยายผลดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
- ทรััพย์์สิินที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับคดีี หากเป็็นทรััพย์์สิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิด
เกี่่ย� วกัับยาเสพติิดให้้ยึึดส่่ง ป.ป.ส. และดำำ�เนิินการตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้้�กระทำำ�ความผิิด
เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๓๔ และสอบถามที่่�มาของทรััพย์์สิินว่่าได้้มาอย่่างไร
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- ของกลางที่่อ� ยู่่�ในความครอบครองของผู้้�ต้อ้ งหาที่่ยึึ� ดไว้้หากมิิใช่่ของผู้้�ต้อ้ งหาให้้สอบปากคำำ�
ผู้้เ� ป็็นเจ้้าของว่่ามาอยู่่�กัับผู้้�ต้อ้ งหาได้้อย่่างไร มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องสนัับสนุนุ หรืือรู้้เ� ห็็นเป็็นใจกัับการกระทำำ�ความผิิด
กัับผู้�ต้้ ้องหาหรืือไม่่อย่่างไร หากมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องและหลัักฐานไม่่ถึึงขนาดเป็็นตััวการร่่วม  ให้้ดำ�ำ เนิินคดีีตาม 
พ.ร.บ.มาตรการฯ ด้้วย

๕.	ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบสวนผู้้�เสีียหาย พยานหรืือผู้้�ต้้องหา

- กฎหมายไม่่บัังคัับว่่าการสอบสวนปากคำำ�บุุคคลใดต้้องมีีการสาบานหรืือปฏิิญาณตนเสีียก่่อน
แต่่ให้้อำำ�นาจเจ้้าพนัักงานที่่จ� ะจััดให้้มีกี ารนั้้�นก่่อนได้้ เมื่่อ� เห็็นสมควร ฉะนั้้�นในการสอบสวนใดหากปรากฏว่่า
ผู้้�ให้้การโดยไม่่ได้้สาบานหรืือปฏิิญาณตน ก็็ไม่่ทํําให้้การสอบสวนเสีียไป (ฎ.๖๑๔/๒๔๘๖)
- พยานบอกเล่่าที่เ่� ป็็นคํําบอกกล่่าวของผู้้�ตายที่กล่
่� า่ วในขณะที่รู้่� ้�ตัวั ดีีว่า่ กํําลัังใกล้้จะตาย ย่่อมรัับฟังั
เป็็นพยานหลัักฐานได้้ (ฎ.๕๙๑๖/๒๕๓๑) แต่่มีีบางกรณีี แม้้ผู้้�กล่่าวคิิดว่่าตนจะไม่่ตายก็็ตาม  แต่่ก็็อาจ
รัับฟัังได้้ในฐานะที่่�เป็็นคํําบอกเล่่าใกล้้ชิิดกัับเหตุุ (ฎ.๓๐๘/๒๕๑๐)
- ความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญมิิใช่่พยานบอกเล่่าศาลรัับฟัังประกอบดุุลพิินิิจได้้ (ฎ.๑๒๐๔/๒๕๓๖)
แต่่ถ้า้ ขััดกัับประจัักษ์พ์ ยาน โดยปกติิศาลจะต้้องรัับฟังั ประจัักษ์พ์ ยานเว้้นแต่่ประจัักษ์พ์ ยานเบิิกความขััดแย้้ง
ด้้วยเหตุุผลศาลก็็อาจจะไม่่รัับฟัังประจัักษ์์พยานก็็ได้้ (ฎ.๘๑/๒๕๐๓)
- คำำ�ให้้การในชั้้�นสอบสวนของจำำ�เลยที่่�จะนำำ�ไปเป็็นพยานหลัักฐานในชั้้�นพิิจารณาได้้ต้้องเป็็น
การสอบในฐานะผู้้�ต้อ้ งหา (ฎ.๖๒๘๑/๒๕๓๓)  หากเป็็นบัันทึึกคำำ�ให้้การชั้้น� สอบสวนของจำำ�เลยซึ่่ง� ให้้การไว้้
ในฐานะพยาน มิิใช่่ฐานะผู้้�ต้้องหา ยัังฟัังลงโทษจำำ�เลยไม่่ได้้ (ฎ.๑๕๘๑/๒๕๓๑)
- บัันทึึกถ้้อยคำำ�ของเจ้้าพนัักงานที่่�ได้้จากการสอบปากคำำ�บุุคคลในฐานะผู้้�ให้้ถ้้อยคำำ� มิิใช่่ฐานะ
ผู้้�ต้้องหา เนื่่�องจากยัังไม่่ทราบแน่่ชััดว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิด ไม่่จำำ�ต้้องแจ้้งสิิทธิิแก่่บุุคคลนั้้�น บัันทึึก
ถ้้อยคำำ�ดัังกล่่าวชอบด้้วยกฎหมาย (ฎ.๑๔๑๘/๒๕๕๓)
- ตามบทบััญญััติิของมาตรา ๑๓๔/๒ ประกอบมาตรา ๑๓๓ ทวิินั้้�น มุ่่�งคุ้้�มครองผู้้�ต้้องหาที่่�มีีอายุุ
ไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ขณะถููกสอบสวนเพราะผู้้�ต้อ้ งหาที่เ่� ป็็นเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี สภาพร่่างกายและจิิตใจยัังอ่่อนแอ
การสอบปากคำำ�ส่่งผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจของเด็็กและส่่งผลให้้การสอบสวนคลาดเคลื่่�อนแต่่ตามปััญหา
ปรากฏว่่าขณะที่่�พนัักงานสอบสวนสอบปากคำำ�ของจำำ�เลยในฐานะผู้้�ต้้องหาจำำ�เลยมีีอายุุเกิิน ๑๘ ปีีแล้้ว
แม้้ขณะเกิิดเหตุุจะอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีีก็็ตาม การสอบปากคำำ�จำำ�เลยของพนัักงานสอบสวนจึึงไม่่จำำ�ต้้องมีี
นัักจิตวิ
ิ ทิ ยา นัักสังั คมสงเคราะห์์ บุุคคลที่เ่� ด็็กร้อ้ งขอ และพนัักงานอััยการเข้้าร่่วมในการสอบปากคำำ�ของจำำ�เลย
(ฎ.๒๑๓๒/๒๕๔๘)
- ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิิ ใช้้บัังคัับเฉพาะในกรณีีสอบปากคำำ�จำำ�เลยเท่่านั้้�น ไม่่ได้้ใช้้บัังคัับใน
การรวบรวมพยานหลัักฐานอื่่�น ๆ ด้้วย ดัังนั้้�นการที่่�พนัักงานสอบสวนนำำ�ตััวจำำ�เลยไปชี้้�ที่่�เกิิดเหตุุโดยไม่่มีี
บุุคคลต่่าง ๆ อยู่่�ด้้วยกัับไม่่มีีการบัันทึึกภาพและเสีียงของจำำ�เลยในขณะให้้ปากคำำ�ต่่อพนัักงานสอบสวนนั้้�น
การสอบสวนจึึงชอบด้้วยกฎหมาย (ฎ.๖๔๗/๒๕๔๙)
- ในคดีีที่่�มีีอััตราโทษประหารชีีวิิต  หรืือในคดีีที่่�ผู้้�ต้้องหามีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ในวัันที่่�พนัักงาน
สอบสวนแจ้้งข้้อหา ถ้้าผู้้�ต้้องหาไม่่มีีทนายความพนัักงานสอบสวนต้้องจััดหาทนายความให้้ ถ้้าพนัักงาน
สอบสวนไม่่จััดหาทนายความให้้ร่่วมฟัังการสอบสวน แม้้ผู้้�ต้้องหาจะรัับสารภาพ และต่่อมาได้้อ่่านบัันทึึก
คำำ�ให้้การของผู้้�ต้อ้ งหาให้้ทนายความฟัังและร่่วมลงชื่่อ� ไว้้ก็ต็ าม ก็็หาทำำ�ให้้การสอบสวนคำำ�ให้้การของจำำ�เลย
กลัับเป็็นการปฏิิบัติั ที่ิ ถููกต้
่� อ้ งตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่่�งไม่่ ถ้อ้ ยคํําใด ๆ ที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาให้้การนั้้�น
ศาลจะไม่่รัับฟัังเพราะต้้องห้้ามตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคท้้าย (ฎ.๘๑๙๙/๒๕๖๐)  
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- การนัับอายุุของบุุคคลให้้เริ่่�มนัับตั้้�งแต่่วัันเกิิด ผู้้�เสีียหายเกิิดวัันที่่� ๕ มีีนาคม ๒๕๓๒ อายุุครบ 
๑๕ ปีีบริิบููรณ์์คืือวัันที่่� ๔ มีีนาคม ๒๕๔๗ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๕ เหตุุเกิิดวัันที่่� ๕ มีีนาคม ๒๕๔๗
เวลา ๐๒.๐๐ น. ผู้้�เสีียหายจึึงอายุุเกิิน ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์แล้้ว (ฎ.๗๘๔๑/๒๕๕๒)
- การสอบสวนผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กซึ่่�งมีีพนัักงานอััยการและนัักจิิตวิิทยาเข้้าร่่วมฟัังการสอบสวน
ดัังกล่่าวเป็็นการให้้ความคุ้้�มครองเด็็กตามกฎหมาย ไม่่ถืือว่่ามีีบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องอยู่่�ในสถานที่่�นั้้�นหรืือ
เป็็นการประจานจํําเลย การสอบสวนชอบด้้วยกฎหมาย โจทก์์มีีอํํานาจฟ้้อง (ฎ.๗๑๑๓/๒๕๕๙)
- แม้้ในชั้้�นพิิจารณาผู้้�เสีียหาย ส. ร. และ พ. เบิิกความว่่าจํําหน้้าคนร้้ายไม่่ได้้เพราะเกิิดเหตุุ
มานานสิิบกว่่าปีีแล้้วก็็ตาม แต่่โจทก์์ก็็มีีคํําให้้การในชั้้�นสอบสวนของผู้้�เสีียหาย ส. ร. และ พ. ซึ่่�งคํําให้้การ
ดัังกล่่าวระบุุรายละเอีียดถึึงเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดเหตุุสอดคล้้องต้้องกััน โดยเฉพาะผู้้�เสีียหายไม่่เคยรู้้�จัักจํําเลย
มาก่่อนแต่่ก็็ให้้การถึึงรููปพรรณสััณฐานของจํําเลยไว้้โดยละเอีียด อีีกทั้้�งคํําให้้การในชั้้�นสอบสวนของ
ผู้้�เสีียหาย ร. และ พ. พนัักงานสอบสวนได้้ปฏิิบััติิตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิิ ยากที่่�พนัักงานสอบสวน
จะปั้้�นแต่่งขึ้้น� เอง แม้้บันั ทึึกคํําให้้การในชั้้น� สอบสวนดัังกล่่าวจะเป็็นพยานบอกเล่่า แต่่เมื่่อ� พิิจารณาจากสภาพ
ลัักษณะ แหล่่งที่่�มาและข้้อเท็็จจริิงแวดล้้อมของพยานบอกเล่่านั้้�นน่่าเชื่่�อว่่าจะพิิสููจน์์ความจริิงได้้ จึึงรัับฟััง
คํําให้้การชั้้�นสอบสวนดัังกล่่าวประกอบพยานหลัักฐานอื่่�นของโจทก์์ได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๓
วรรคสอง(๑) แม้้จํําเลยจะไม่่มีีทนายความหรืือบุุคคลที่่�ไว้้วางใจของจํําเลยเข้้าร่่วมในการสอบสวน แต่่ตาม
บัันทึึกคํําให้้การในชั้้น� สอบสวนของจํําเลยระบุุว่า่ ก่่อนสอบปากคํํา พนัักงานสอบสวนถามจํําเลยว่่าต้้องการพบ
ทนายความหรืือบุุคคลที่่�ไว้้วางใจเข้้าร่่วมฟัังการสอบสวนหรืือไม่่ อย่่างไร จํําเลยตอบว่่าไม่่ต้้องการ ดัังนี้้�
แสดงว่่าพนัักงานสอบสวนได้้แจ้้งสิิทธิิดัังกล่่าวให้้จํําเลยทราบแล้้ว แต่่จํําเลยสละสิิทธิิในการมีีทนายความ 
เมื่่อ� คดีีมีเี พีียงอััตราโทษจํําคุุกไม่่ใช่่มีอัี ตั ราโทษประหารชีีวิต ก
ิ รณีีจึึงไม่่มีเี หตุุที่จ่� ะต้้องจััดหาทนายความหรืือ
บุุคคลที่่�ไว้้วางใจเข้้าร่่วมฟัังการสอบสวนให้้แก่่จํําเลยตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง (ฎ.๑๙๕๒
/๒๕๖๑)
❖❖❖
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บทที่่� 7

การออกหมายเรีียกและการออกหมายอาญา
เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนได้้รับคำ
ั ำ�ร้อ้ งทุุกข์กล่
์ า่ วโทษไว้้แล้้ว ประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา      
มาตรา ๑๓๐ บััญญััติใิ ห้้เริ่่มทำ
� ำ�การสอบสวนโดยมิิชักช้
ั า้ และกฎหมายยัังให้้เครื่่อ� งมืือในการสอบสวนรวบรวม
พยานหลัักฐานเพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพในการบัังคัับใช้้กฎหมาย ทั้้�งคำำ�สั่่ง� สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖
ลงวัันที่่� ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ กำำ�หนดระยะเวลาการสอบสวน เพื่่�อเร่่งรััดให้้การสอบสวนเสร็็จสิ้้�นโดยเร็็ว
โดยให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนในการออกหมายเรีียกพยานหรืือหมายเรีียกผู้้�ต้อ้ งหา หากพยานขััดหมายเรีียก
ก็็จะมีีโทษทางอาญา ส่่วนผู้้�ต้้องหาหากขััดหมายเรีียกก็็เป็็นเหตุุให้้ขออำำ�นาจศาลออกหมายจัับได้้
และในการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการสอบสวนสามารถที่จ่� ะร้้องขอต่่อศาลให้้ออกหมายอาญา
อื่่�น ๆ ได้้ เช่่น หมายค้้น หมายขััง หมายปล่่อย เป็็นต้้น  

๑. การออกหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวน

เพื่่�อประโยชน์์แห่่งการรวบรวมหลัักฐาน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๓) ให้้พนัักงานสอบสวน
มีีอำำ�นาจหมายเรีียกบุุคคลซึ่่�งครอบครองสิ่่�งของซึ่่�งอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้ แต่่บุุคคลที่่�ออกหมายเรีียก
ไม่่จำำ�ต้้องมาเอง เมื่่�อจััดส่่งสิ่่�งของมาตามหมายแล้้ว ให้้ถืือเสมืือนว่่าได้้ปฏิิบััติิตามหมาย มาตรา ๑๓๓
ให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนในการออกหมายเรีียกผู้้เ� สีียหายหรืือบุุคคลใด ซึ่ง่� มีีเหตุุอันั สมควรเชื่่อ� ว่่าถ้้อยคำำ�
ของเขาอาจเป็็นประโยชน์์แก่่คดีี ให้้มาตามเวลาและสถานที่่�ในหมายแล้้วให้้ถามปากคำำ�บุุคคลนั้้�นไว้้
หรืือการอย่่างอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และอำำ�นาจของตน
การออกหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวน กฎหมายได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการออกหมายเรีียกไว้้
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๒ ว่่าการที่่�จะให้้บุุคคลใดมาที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน เนื่่�องในการสอบสวน
หรืือการอย่่างอื่่�นตามประมวลกฎหมายนี้้� จัักต้้องมีีหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวน แต่่กรณีีที่่�พนัักงาน
สอบสวนไปทำำ�การสอบสวนด้้วยตนเอง ย่่อมมีีอำำ�นาจที่่�จะเรีียกผู้้�ต้้องหาหรืือพยานมาได้้โดยไม่่ต้้องออก
หมายเรีียกตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๙๖ แม้้กฎหมายจะให้้
อำำ�นาจแก่่พนัักงานสอบสวนก็็ไม่่ควรที่่�จะใช้้อำำ�นาจออกหมายเรีียกแก่่บุุคคลที่่�เห็็นว่่าเพีียงแต่่เชื้้�อเชิิญเขาก็็
จะยอมมาหาแต่่โดยดีี โดยปกติิเจ้้าพนัักงานควรใช้้วิธีิ เี ชื้้อ� เชิิญก่่อน เมื่่อ� ไม่่เป็็นผลแล้้วจึึงใช้้อำำ�นาจออกหมาย
สาระสำำ�คััญของการเรีียกโดยหมายเรีียก คืือ การเรีียกนั้้�นต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินคดีี
หมายเรีียกต้้องมีีสภาพเป็็นมาตรการบัังคัับ  หรืือมีีผลทางกฎหมายเมื่่�อฝ่่าฝืืนการเรีียกบุุคคลที่่�อาจถููกเรีียก
มาตามหมายในชั้้�นสอบสวน จึึงได้้แก่่ ผู้�ต้้ ้องหา พยาน บุุคคลผู้้�มีีเอกสารหรืือวััตถุุในครอบครองที่่�อาจเป็็น
ประโยชน์์ในการสอบสวน ยกเว้้นพยานตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๑๐๖/๑ ที่่�ไม่่อาจออกหมายเรีียกได้้ คืือ
(๑) พระมหากษััตริิย์์ พระราชิินีี พระรััชทายาท  หรืือผู้้�สำำ�เร็็จราชการแทนพระองค์์ไม่่ว่่าในกรณีีใด ๆ
(๒) พระภิิกษุแุ ละสามเณรในพุุทธศาสนาไม่่ว่า่ กรณีีใด ๆ (๓) ผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั เอกสิิทธิ์์ห� รืือความคุ้้�มกัันตามกฎหมาย
นอกจากนี้้�แล้้ว เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจชั้้น� ผู้้ใ� หญ่่หรืือศาลก็็มีอำี ำ�นาจออกหมายเรีียก
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๒ ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนยัังมีีฐานะเป็็นเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖) ด้้วย และบางตำำ�แหน่่งเป็็นเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจชั้้�นผู้้�ใหญ่่ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๗)   
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	๑.๑	 แบบของหมายเรีียก
หมายเรีียกของพนัักงานสอบสวนจะต้้องทำำ�ตามแบบที่่กำ� ำ�หนดไว้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๓
ประกอบประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๙๗ หมายเรีียกต้้องทำำ�เป็็น
หนัังสืือ และมีีข้้อความดัังต่่อไปนี้้�
(๑) สถานที่่�ที่่�ออกหมาย
(๒) วัันเดืือนปีี ที่่�ออกหมาย
(๓) ชื่่�อและตำำ�บลที่่�อยู่่�ของบุุคคลที่่�ออกหมายเรีียกให้้มา
(๔) เหตุุที่�ต้่ ้องเรีียกบุุคคลหรืือสิ่่�งของนั้้�นมา
(๕) สถานที่่� วัันเดืือนปีี และเวลาที่่�จะให้้ผู้้�นั้้�นไปถึึง
(๖) ลายมืือชื่่�อและตำำ�แหน่่งของเจ้้าพนัักงานผู้้�ออกหมาย            
ข้้อความตามที่่�ระบุุไว้้ดัังกล่่าว โดยเฉพาะรายการที่่�สำำ�คััญ คืือรายการตามข้้อ (๔) ต้้องระบุุ
เหตุุที่�แ่ สดงว่่าบุุคคลผู้้�นั้้�นถููกหมายเรีียกมีีความเกี่่�ยวพัันกัับคดีีนั้้�นอย่่างไร เป็็นผู้้�ต้้องหาหรืือพยาน หรืือเป็็น
ผู้้�มีเี อกสาร หรืือวััตถุใุ นครอบครอง ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถููกหมายเรีียกได้้รู้้�ถึึงฐานะของตนเอง ส่่วนรายการตามข้้อ (๕)
ที่่�ต้้องระบุุสถานที่่� วัันเดืือนปีี และเวลาที่่�จะให้้ผู้้�ถููกหมายเรีียกไปถึึงนั้้�น เพราะตามมาตรา ๕๔ ประกอบกัับ
ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๙๘ กำำ�หนดไว้้ว่่า ในการกำำ�หนดวัันและ
เวลาที่่�จะให้้มาตามหมายเรีียกนั้้�นให้้พึึงระลึึกถึึงเรื่่�องระยะทางใกล้้ไกล เพื่่�อให้้ผู้้�ถููกหมายเรีียกมีีโอกาส
มาถึึงตามวัันเวลาที่่�กำำ�หนดในหมายเพราะการไม่่มาหรืือมาภายหลัังกำำ�หนดเวลานั้้�น อาจถืือเป็็นการขััดขืืน
หมายเรีียกหรืือขััดขืืนคำำ�สั่่�งของเจ้้าพนัักงานก็็ได้้
	๑.๒	 การส่่งหมายเรีียก
		 (๑)	ส่่งหมายเรีียกแก่่ใคร
โดยปกติิการส่่งหมายเรีียกผู้้�ต้้องหานั้้�น ก็็ต้้องส่่งให้้แก่่ผู้้�ต้้องหานั้้�นเอง แต่่ถ้้าไม่่พบตััว
ก็็อาจส่่งให้้แก่่สามีี ภริิยา ญาติิ หรืือผู้้�ปกครองของผู้้�ต้้องหานั้้�น จะส่่งให้้แก่่บุุคคลอื่่�นใดอีีกไม่่ได้้ ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๕๕ ประกอบประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๐๐
ส่่วนการส่่งหมายเรีียกให้้แก่่พยานหรืือบุุคคลอื่่�นนั้้�น ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณา
ความอาญามิิได้้บััญญััติิไว้้ ฉะนั้้�น จึึงต้้องอาศััย ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๗๖ ประกอบ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕ คืือถ้้า
ไม่่พบบุุคคลนั้้�น ผู้้�ส่่งหมายเรีียกอาจส่่งหมายเรีียกให้้แก่่บุุคคลใด ๆ ที่่�มีีอายุุเกิิน ๒๐ ปีี ซึ่่�งอยู่่�หรืือทำำ�งานใน
บ้้านเรืือนหรืือสำำ�นัักทำำ�การงานของบุุคคลที่่�ถููกเรีียกนั้้�นก็็ได้้
ถ้้าพยานเป็็นตำำ�รวจหรืือเป็็นบุุคคลที่่รั� ับราชการสัังกััดสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ให้้ทำำ�
หนัังสืือไปขอให้้ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาของพยานสั่่ง� ให้้พยานไปเป็็นพยานตามกำำ�หนดวัันเวลาและสถานที่�ต่ ามที่�นั่ ดั
ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๕ หมายเรีียกและหมายอาญา บทที่่� ๑ หมายเรีียก 
ข้้อ ๑๐๐ วรรคท้้าย  
กรณีีนิิติิบุุคคล ก็็อาจตกเป็็นผู้้�ต้้องหาได้้ สามารถออกหมายเรีียกนิิติิบุุคคลได้้ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๗ โดยให้้ออกหมายเรีียกผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนอื่่�น ๆ ของนิิติิบุุคคลนั้้�น
		 (๒)	ผู้้�ส่่งหมายเรีียก
กรณีีเป็็นหมายเรีียกผู้้�ต้้องหา พยาน หรืือบุุคคลอื่่�นในชั้้�นสอบสวน พนัักงานสอบสวน
หรืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจเป็็นผู้้�ส่่ง
การส่่งหมายเรีียกพยานในคดีีที่พ่� นัักงานอััยการเป็็นโจทก์์ ถ้า้ ศาลมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ออกหมายเรีียก 
และมิิได้้กำำ�หนดวิิธีกี ารส่่งไว้้ มาตรา ๕๕/๑ กำำ�หนดให้้พนัักงานอััยการมีีหน้้าที่ดำ่� ำ�เนิินการให้้หัวั หน้้าพนัักงาน
สอบสวนแห่่งท้้องที่่�เป็็นผู้้�จััดส่่งหมายและติิดตามพยานโจทก์์มาศาลตามกำำ�หนดนััดแล้้วแจ้้งผลการส่่ง
หมายเรีียกไปยัังศาลและพนัักงานอััยการโดยเร็็ว
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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		 กรณีีผู้้�รัับปฏิิเสธไม่่รัับหมายเรีียก
		 (๑) กรณีพี บผู้้�ที่่ร� ะบุุชื่อ่� ไว้้ในหมายเรีียก เมื่่อ� เจ้้าพนัักงานนำำ�หมายเรีียกไปส่่งให้้ผู้้�ถููกเรีียกแล้้ว
หากพบตััวผู้้�ถููกเรีียกแต่่ผู้้�นั้้น� ปฏิิเสธไม่่ยอมรัับหมายจากเจ้้าพนัักงานโดยปราศจากเหตุุอันั ชอบด้้วยกฎหมาย
เจ้้าพนัักงานนั้้�นชอบที่่�จะขอให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปกครองที่่�มีีอำำ�นาจหรืือเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ
ไปด้้วยเพื่่�อเป็็นพยาน และถ้้าผู้้�ถููกเรีียกนั้้�นยัังคงปฏิิเสธไม่่ยอมรัับอยู่่�อีีกก็็ให้้วางหมายไว้้ ณ ที่่�นั้้�น เมื่่�อได้้
ทำำ�ดัังนี้้�แล้้วให้้ถือื ว่่าการส่่งหมายนั้้�นเป็็นการถููกต้้องตามกฎหมาย ทั้้�งนี้้�ตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๗๘ ประกอบ 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕
		 (๒) กรณีีไม่่พบผู้้�ที่่�ระบุุชื่่�อไว้้ในหมายเรีียก เมื่่�อพบบุุคคลที่่�อาจรัับหมายเรีียกแทนได้้
หากบุุคคลนั้้�นปฏิิเสธไม่่ยอมรัับหมาย เจ้้าพนัักงานจะใช้้วิธีิ ีการวางหมายไม่่ได้้ เพราะการวางหมายต้้องวาง
ต่่อหน้้าผู้้�มีีชื่่�อระบุุไว้้ในหมายเท่่านั้้�น เมื่่�อผู้้�นั้้�นปฏิิเสธไม่่ยอมรัับหมาย เจ้้าพนัักงานจะต้้องส่่งหมายคืืนและ
รายงานแก่่ผู้�อ้ อกหมายว่่าไม่่สามารถส่่งหมายโดยวิิธีีปกติิได้้
ถ้้าหากเป็็นหมายเรีียกของศาล ศาลอาจสั่่ง� ให้้ส่ง่ โดยวิิธีอื่ี น่� แทนได้้ กล่า่ วคืือให้้ปิดิ หมาย
ไว้้ในที่่�แลเห็็นได้้ง่่าย ณ ภููมิิลำำ�เนา หรืือสำำ�นัักทำำ�การงานของบุุคคลผู้้�มีีชื่่�อระบุุไว้้ในหมายนั้้�น หรืือมอบ
หมายเรีียกดัังกล่่าวไว้้แก่่เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองในท้้องถิ่่�นหรืือตำำ�รวจ แล้้วปิิดประกาศแสดงการที่่�ได้้
มอบหมายดัังกล่่าวแล้้วนั้้�น หรืือลงโฆษณาหรืือทำำ�วิิธีีอื่่�นใดตามที่่�ศาลเห็็นสมควร ทั้้�งนี้้�ตาม ป.วิิแพ่่ง
มาตรา ๗๙ วรรคแรก
แต่่หากเป็็นหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวน หรืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
ชั้้�นผู้้�ใหญ่่ ไม่่สามารถทำำ�การปิิดหมายได้้ เพราะไม่่มีีกฎหมายบััญญััติิให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวน หรืือ
พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจชั้้น� ผู้้�ใหญ่่สั่่ง� ให้้ส่ง่ โดยวิิธีปิี ดิ หมาย ณ ภููมิิลำำ�เนา หรืือสำำ�นักทำ
ั ำ�การงานของ
ผู้้�มีีชื่่�อระบุุไว้้ในหมายเรีียกได้้ การสั่่�งให้้ส่่งโดยวิิธีีปิิดหมายนั้้�น กฎหมายบััญญััติิให้้อำ�ำ นาจเฉพาะศาลเท่่านั้้�น
ที่่ก� ระทำำ�ได้้ เพราะฉะนั้้�นถ้้าเป็็นหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวนถ้้าผู้้�รับปฏิ
ั เิ สธไม่่ยอมรัับหมายนั้้�น คงทำำ�ได้้
แต่่เพีียงวิิธีีการวางหมายเท่่านั้้�น  
	๑.๓ เวลาส่่งหมายเรีียก
การส่่งหมายเรีียกไม่่ว่า่ ให้้แก่่บุคุ คลใด ไม่่ว่า่ หมายเรีียกนั้้�นจะออกโดยบุุคคลใดตามประมวล
ระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๐๐(๑) ให้้ส่่งในเวลากลางวัันตั้้�งแต่่ระหว่่างเวลา
พระอาทิิตย์์ขึ้้�นจนถึึงเวลาพระอาทิิตย์์ตก
	๑.๔	 สถานที่่�ส่่งหมายเรีียก
(๑) โดยปกติิต้้องส่่งให้้แก่่ผู้้�รัับหมาย ณ ภููมิิลำำ�เนาหรืือสำำ�นัักทำำ�การงานของผู้้�รัับหมาย
ตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๗๗ (มีีกำำ�หนดไว้้ในประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๕ บทที่�่ ๑
ข้้อ ๑๐๐(๒))
(๒) ถ้้าพบตััวผู้้�รัับหมายที่่�อื่่�นนอกจากภููมิิลำำ�เนา หรืือสำำ�นัักทำำ�การงานของผู้้�รัับหมาย
หากบุุคคลผู้้�นั้้�นยอมรัับก็็ถืือว่่าเป็็นการส่่งโดยชอบตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๗๗ (๑) (มีีกำำ�หนดไว้้ในประมวล
ระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๐๐(๒) วรรคสอง ก.)
(๓) บุุคคลที่่�รัับหมายเรีียกอยู่่�ต่่างท้้องที่่�ที่่�ออกหมายหากเป็็นหมายของพนัักงานสอบสวน
หรืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจก็็ให้้ส่ง่ ไปยัังพนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
ซึ่่ง� ผู้้�ถููกเรีียกอยู่่�ในท้้องที่่เ� มื่่อ� พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจได้้รับั หมายเช่่นนั้้�นแล้้ว
ก็็ให้้สลักั หลัังหมายแล้้วจััดการส่่งแก่่ผู้้�รับั ต่่อไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๖ (มีีกำำ�หนดไว้้ในประมวลระเบีียบการ
ตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๙๙)
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ข้้อสัังเกต
- แม้้ว่า่  ป.วิิอาญา มาตรา ๕๖ บััญญััติวิิ ธีิ กี ารส่่งหมายเรีียกกรณีีบุคุ คลที่่รั� บั หมายเรีียกอยู่่�ต่า่ งท้้องที่่�
กัับท้้องที่่�ออกหมาย ให้้ส่่งไปยัังตำำ�รวจที่่�มีีอำำ�นาจออกหมายเรีียกซึ่่�งผู้้�ถููกเรีียกอยู่่�ในท้้องที่่� เมื่่�อตำำ�รวจ
ได้้รับั หมายเช่่นนั้้�นแล้้ว ก็็ให้้สลักั หลัังหมายแล้้วจััดการส่่งแก่่ผู้้�รับั หมายต่่อไป อย่่างไรก็็ตาม ในการปฏิิบัติั ขิ อง
ศาลในการออกหมายเรีียกผู้้�ต้อ้ งหา ให้้ส่ง่ โดยทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนตอบรัับตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๗๓ ทวิิ
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนใช้้วิิธีีการส่่งหมายเรีียกผู้้�ต้้องหาตามแนวทางปฏิิบััติิของศาลเช่่นนี้้� แม้้จะไม่่เป็็นไป
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ แต่่หากผู้้�ต้้องหานั้้�นมาพบพนัักงานสอบสวน พนัักงานสอบสวน
ก็็สามารถที่่�จะแจ้้งข้้อหาและหรืือทำำ�การสอบสวนผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้ เพราะเจตนาของกฎหมาย ป.วิิอาญา
ในเรื่่�องนี้้� เพีียงต้้องการให้้ผู้้�ต้้องหามาพบพนัักงานสอบสวนเพื่่�อรัับทราบข้้อกล่่าวหาและการถามปากคำำ�
ของพนัักงานสอบสวน อัันเป็็นเงื่่�อนไขการฟ้้องของพนัักงานอััยการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ เท่่านั้้�น
แต่่หากผู้้�ต้้องหาไม่่มาพบพนัักงานสอบสวนตามหมายเรีียกที่่�ส่่งทางไปรษณีีย์์นั้้�น และจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
ยื่่�นคำำ�ร้้องขอหมายจัับผู้้�ต้้องหาต่่อศาล พนัักงานสอบสวนก็็ควรที่่�จะออกหมายเรีียกและวิิธีีการส่่งหมาย
ให้้เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๕ ประกอบมาตรา ๕๖ อีีกครั้้�ง เพื่่�อมิิให้้เป็็นประเด็็นข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับ
ความชอบในการออกหมายจัับของศาล
	๑.๕	 การขััดขืืนหมายเรีียก
หมายถึึงการที่ผู้่� ้�ถููกระบุุในหมายได้้รับั หมายเรีียก ซึ่่ง� รัับทราบคำำ�สั่่ง� หรืือคำำ�บงการตามหมาย
นั้้�นแล้้วจงใจขััดขืืนไม่่ปฏิิบััติิตามหมาย โดยไม่่มีีเหตุุอัันจะอ้้างได้้ผลทางกฎหมาย ดัังนี้้�
(๑) ผู้้�รัับหมายเป็็นพยานของพนัักงานสอบสวน หรืือเป็็นผู้้�ที่่�พนัักงานสอบสวนสั่่�ง
ให้้ส่่งเอกสารหรืือวััตถุุ การขััดขืืนหมาย จะมีีความผิิดฐานขััดขืืนคำำ�บัังคัับของเจ้้าพนัักงานตาม ป.อาญา
มาตรา ๑๖๘, ๑๖๙
การขััดขืืนคำำ�บัังคัับตามกฎหมาย หมายถึึงทราบคำำ�บัังคัับตามกฎหมายแล้้วขััดขืืน
ไม่่ปฏิิบััติิตามและคำำ�บัังคัับของเจ้้าพนัักงานดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปตามกฎหมายด้้วย หากไม่่มีีอำำ�นาจตาม
กฎหมายที่่�จะออกคำำ�บัังคัับ ผู้้�ขััดขืืนย่่อมไม่่มีีความผิิด เช่่น
- เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเสร็็จแล้้วและส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว
ย่่อมหมดอำำ�นาจที่่�จะทำำ�การสอบสวนต่่อไป ผู้้�ใดที่่�พนัักงานสอบสวนมีีหมายเรีียกเพื่่�อมาให้้การในภายหลััง
แล้้วไม่่ยอมมาให้้การย่่อมไม่่มีีความผิิดตามมาตรานี้้� (ฎ.๙/๒๔๘๑)
(๒) ถ้้าผู้้�รับั หมายเป็็นผู้้�ต้อ้ งหา ซึ่ง่� ขััดขืืนหมายของเจ้้าพนัักงาน การขััดขืืนหมายเป็็นเหตุุให้้
เจ้้าพนัักงานยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลให้้ออกหมายจัับบุุคคลนั้้�นได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ วรรคท้้าย แต่่ไม่่มีี
โทษทางอาญาอย่่างอื่่�นอีีก
ผู้้�ขัดั ขืืนหมายที่เ่� ป็็นผู้้�ต้อ้ งหาไม่่มีคี วามผิิดฐานขััดคำำ�สั่่ง� เจ้้าพนัักงานอีีกกระทงหนึ่่�งเพราะ
ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ (๓) (ปััจจุุบัันคืือมาตรา ๖๖ วรรคท้้าย) กำำ�หนดวิิธีีการในทางที่่�เป็็นโทษแก่่ผู้้�ต้้องหา
ที่่�ขััดขืืนหมายเรีียกนั้้�นแล้้ว (ฎ.๑๑๔๐/๒๔๘๑ และ ฎ.๑๓๔๑/๒๕๐๙)
กรณีีผู้้�ต้้องหาขััดขืืนไม่่มาให้้การตามหมายเรีียกโดยไม่่มีีข้้อแก้้ตััวอัันควรนั้้�น ประมวล
กฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญา มาตรา ๖๖ (๒) บััญญััติิทางแก้้ไว้้ ให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจยื่่น� คำำ�ร้อ้ ง
ต่่อศาลเพื่่�อออกหมายจัับตััวมาได้้ เป็็นการลงโทษอยู่่�แล้้ว จึึงเห็็นได้้ว่่าเจตนารมณ์์ของประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๖๘ หาได้้มุ่่�งหมายจะใช้้บัังคัับกัับผู้้�ต้้องหาที่่�ขััดขืืนไม่่มาให้้การต่่อพนัักงานสอบสวนตาม
หมายเรีียกด้้วยไม่่
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- เมื่่�อมีีผู้้�ไปแจ้้งความต่่อพนัักงานสอบสวนกล่่าวหาว่่าจำำ�เลยบุุกรุุกที่่�ดิิน จำำ�เลยย่่อม
ตกอยู่่�ในฐานะเป็็นผู้้�ต้้องหาตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๒) แล้้ว ซึ่่�งใน
ชั้้น� สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ พนัักงานสอบสวนจะบัังคัับให้้ผู้้�ต้อ้ งหา
ให้้ถ้อ้ ยคำำ�ใด ๆ ไม่่ได้้ และมาตรา ๑๓๕ ก็็บัญั ญััติห้ิ า้ มมิิให้้พนัักงานสอบสวนล่่อลวงหรืือขู่่�เข็็ญผู้้�ต้อ้ งหาให้้การอีีกด้ว้ ย
จึึงเห็็นได้้ว่่าหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวนที่่�ให้้ผู้้�ต้้องหามาเพื่่�อให้้การ ไม่่เข้้าลัักษณะเป็็นคำำ�บัังคัับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ (ฎ.๑๓๔๑/๒๕๐๙ (ประชุุมใหญ่่))
- พนัักงานสอบสวนเชิิญจำำ�เลยไปให้้ถ้อ้ ยคำำ�ในฐานะพยานที่สถ
่� านีีตำำ�รวจโดยไม่่ได้้ออก
หมายเรีียก จำำ�เลยยอมมาโดยดีีและพนัักงานสอบสวนบอกจำำ�เลยว่่าจะสอบสวนเป็็นพยานย่่อมหมายความว่่า
สั่่�งให้้จำำ�เลยให้้ถ้้อยคำำ� คำำ�สั่่�งของพนัักงานสอบสวนเช่่นนี้้�จึึงเป็็นคำำ�บัังคัับตามกฎหมายให้้จำำ�เลยให้้ถ้้อยคำำ� 
เมื่่� อ จำำ� เลยขัั ด ขืืนคำำ�บัั ง คัั บดัั ง กล่่ า ว ย่่ อ มมีี ค วามผิิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๙
(ฎ.๑๙๕๔/๒๕๑๕ (ประชุุมใหญ่่))
	๑.๖	ผู้้�มาตามหมายเรีียก แต่่ไม่่ยอมให้้การ
ผลของการไม่่ยอมให้้การหรืือเบิิกความแตกต่่างกััน แล้้วแต่่ว่่าผู้้�นั้้�นเป็็นผู้้�ต้้องหา จำำ�เลย
พยานในชั้้�นสอบสวน หรืือพยานในชั้้�นศาล
(๑) ผู้้�ต้อ้ งหาหรืือจำำ�เลย บุุคคลเหล่่านี้้�กฎหมายไม่่บังั คัับว่า่ ต้้องให้้การ แต่่ถือื เป็็นสิิทธิว่ิ า่ จะ
ให้้การก็็ได้้ไม่่ให้้ก็็ได้้ ถ้้าเขาไม่่เต็็มใจให้้การ กฎหมายเพีียงให้้เจ้้าพนัักงานหรืือศาลบัันทึึกหรืือจดรายงานไว้้
เท่่านั้้�น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔, ๑๖๕, ๑๗๒
(๒) พยานในชั้้�นสอบสวน เมื่่�อพยานมาตามหมายเรีียกของพนัักงานสอบสวนแล้้ว
แต่่ไม่่ยอมให้้การเป็็นความผิิดฐานขััดขืืนคำำ�บัังคัับของพนัักงานสอบสวนที่่�ให้้การ มีีความผิิดตาม ป.อาญา
มาตรา ๑๖๙
(๓) พยานในชั้้�นศาล เมื่่�อพยานมาศาลแล้้วไม่่ยอมเบิิกความ  พยานอาจมีีความผิิดตาม 
ป.อาญา มาตรา ๑๗๑
	๑.๗	ผู้้�มาตามหมายเรีียกให้้ถ้้อยคำำ�เป็็นเท็็จ
ผลของการให้้ถ้อ้ ยคำำ�เป็็นเท็็จนั้้�นมีีความแตกต่่างกััน แล้้วแต่่ว่า่ ผู้้�นั้้น� เป็็นผู้้�ต้อ้ งหา จำำ�เลยหรืือ
พยานชั้้�นสอบสวน หรืือพยานในชั้้�นศาล
(๑) ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลย บุุคคลทั้้�งสองประเภทนี้้�กฎหมายให้้สิิทธิิที่่�จะให้้การอย่่างใดก็็ได้้
และมีีสิิทธิิต่่อสู้้�คดีีได้้อย่่างเต็็มที่่�หากบุุคคลดัังกล่่าวให้้ถ้้อยคำำ�เป็็นเท็็จจึึงไม่่มีีความผิิดต่่อกฎหมายอาญา
- จำำ�เลยถููกตำำ�รวจจัับหาว่่าเล่่นการพนัันสลากกิินรวบจำำ�เลยจึึงแจ้้งต่่อตำำ�รวจผู้้�ค้น้ ตััวว่่า
กระดาษจดตััวเลขที่่�ค้้นได้้เป็็นสลากกิินรวบที่่�ซื้้�อจากบุุคคลอื่่�นเป็็นการแจ้้งในฐานะผู้้�ต้้องหาไม่่เป็็นผิิด
ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๗๒ (ฎ.๒๒๕/๒๕o)
- การที่่�จำำ�เลยซึ่่�งถููกจัับกุุมในข้้อหาว่่าเป็็นคนญวนอพยพหนีีจากเขตควบคุุม  ให้้การ
ปฏิิเสธพร้้อมทั้้�งแสดงบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชนให้้ตำำ�รวจดููนั้้�นเป็็นการปฏิิเสธในฐานะผู้้�ต้อ้ งหา แม้้ข้อ้ ความที่่�
จำำ�เลยให้้การนั้้�นจะเป็็นเท็็จก็็ไม่่เป็็นความผิิดฐานแจ้้งความเท็็จตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๗ และจะเอาผิิดแก่่
จำำ�เลยฐานใช้้หรืืออ้้างเอกสารอัันเกิิดจากการกระทำำ�ผิิดฐานแจ้้งให้้เจ้้าพนัักงานจดข้้อความเท็็จลงในเอกสาร
ราชการ ตาม ป.อาญา มาตรา ๒๖๘ ก็็ไม่่ได้้อีกี เช่่นกััน (ฎ.๔๐๔๘/๒๒)
(๒) พยานชั้้�นสอบสวน เมื่่�อให้้ถ้้อยคำำ�ในชั้้�นสอบสวนเป็็นเท็็จย่่อมมีีความผิิดตาม ป.อาญา
มาตรา ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๗๔ แล้้วแต่่กรณีี
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	๑.๘ คดีีที่่นิ� ิติิบุุคคลเป็็นผู้้�ต้้องหา
ในคดีีที่นิ่� ติิ บุิ คุ คลเป็็นผู้้�ต้อ้ งหา ในการสอบสวน พนัักงานสอบสวนจะออกหมายเรีียกผู้้�จัดั การ
หรืือผู้้แ� ทนของนิิติบุิ คุ คลนั้้�นไปยัังพนัักงานสอบสวนได้้ หากผู้้�จัดั การหรืือผู้้แ� ทนนั้้�นไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามหมายเรีียก 
พนัักงานสอบสวนสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อศาลให้้ออกหมายจัับผู้้�นั้้�นมาเพื่่�อการสอบสวนได้้ และเมื่่�อเสร็็จ
การสอบสวนแล้้ว ก็็จะต้้องปล่่อยผู้้�นั้้�นไป จะควบคุุมหรืือจะปล่่อยตััวชั่่�วคราวโดยมีีประกัันกัับผู้้�จัดั การหรืือ
ผู้้�แทนนิิติิบุุคคลนั้้�นไม่่ได้้ เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗

๒. การออกหมายอาญา

หมายอาญา หมายความถึึงหนัังสืือบงการที่่�ออกตามบทบััญญััติิแห่่งประมวลกฎหมายนี้้�สั่่�งให้้
เจ้้าหน้้าที่่ทำ� ำ�การจัับ ขังั  จำำ�คุก 
ุ หรืือปล่่อยผู้้�ต้อ้ งหา จำำ�เลย หรืือนัักโทษ หรืือให้้ทำำ�การค้้นรวมทั้้�งสำำ�เนาหมายจัับ
หรืือหมายค้้นอัันได้้รัับรองว่่าถููกต้้อง และคำำ�บอกกล่่าวทางโทรเลขว่่าได้้ออกหมายจัับหรืือหมายค้้นแล้้ว
ตลอดจนสำำ�เนาหมายจัับหรืือหมายค้้นที่�ไ่ ด้้ส่่งทางโทรสาร สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือสื่่�อเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ประเภทอื่่�น ทั้้�งนี้้� ตามที่่�บััญญััติิไว้้ในมาตรา ๗๗ ซึ่่�งปรากฏความหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๙)
จากบทบััญญััติิดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงอาจแบ่่งหมายอาญาได้้เป็็น ๕ ประเภท ดัังนี้้�
(๑) หมายจัับออกเพื่่�อจัับผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยตามพฤติิการณ์์ ดัังเช่่นที่่�ระบุุไว้้ตามมาตรา ๖๖
(๒) หมายค้้นออกเพื่่�อค้้นหาบุุคคลหรืือสิ่่�งของตามพฤติิการณ์์ ดัังเช่่นที่่�ระบุุไว้้ตามมาตรา ๖๙
(๓) หมายขัังออกเพื่่อ� ขัังผู้้�ต้อ้ งหาหรืือจำำ�เลยในระหว่่างการสอบสวนไต่่สวนมููลฟ้้องหรืือพิิจารณา
ตามมาตรา ๗๑
(๔) หมายจำำ�คุุก  ออกเพื่่�อจำำ�คุุกจำำ�เลยซึ่่�งต้้องคำำ�พิิพากษาให้้จำำ�คุุก  หรืือประหารชีีวิิต  หรืือจำำ�คุุก
แทนค่่าปรัับ ตามมาตรา ๗๔
(๕) หมายปล่่อย ออกเพื่่อ� ปล่่อยผู้้�ต้อ้ งหาหรืือจำำ�เลยในพฤติิการณ์์ ดังั เช่่นที่ร่� ะบุุไว้้ตามมาตรา ๗๒,
๗๓ และ ๗๕
	๒.๑	ผู้้�มีีอำำ�นาจออกหมายอาญา
ศาล เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจในการออกหมายอาญา การจะจัับ ขััง จำำ�คุุก ค้้น หรืือปล่่อยบุุคคล
ซึ่่�งต้้องขัังหรืือจำำ�คุุกตามหมายศาล เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๗ มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา
ภายในเขตอำำ�นาจตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กำำ�หนดในข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา
การออกหมายจัับ  หมายค้้น หรืือหมายขัังศาลจะออกหมายนั้้�นตามที่่�ศาลเห็็นสมควรหรืือ
โดยมีีผู้้�ร้้องขอก็็ได้้ ตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๕๙
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพนัักงานสอบสวนในการที่จ่� ะยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอต่่อศาลเพื่่อ� ออกหมายอาญา ได้้แก่่
กรณีีการขอให้้ศาลออกหมายค้้นเพื่่อ� พบพยานหลัักฐานในการยืืนยัันการกระทำำ�ผิิดของผู้้�ต้อ้ งหา เหตุุในการขอ
หมายค้้นเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๙ การออกหมายเรีียกผู้้�ต้อ้ งหาเพื่่อ� นำำ�ตัวั มารัับทราบข้้อกล่่าวหาใน
การดำำ�เนิินคดีี แต่่ผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ยอมมาตามหมายเรีียกและมีีเหตุุให้้ขออำำ�นาจศาลออกหมายจัับได้้ตามความใน
ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ หรืือเมื่่�อมีีการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ และมีีเหตุุที่�จ่ ะขอ
ให้้ศาลออกหมายขัังได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรค ๕ หรืือกรณีีผู้�ต้้ ้องหาถููกออกหมายจัับแล้้วถููกนำำ�
ตััวส่่งพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีีหากพนัักงานสอบสวนยัังทำำ�การสอบสวนไม่่เสร็็จก็็ขออำำ�นาจศาลออก
หมายขัังระหว่่างสอบสวน ดัังนั้้�น เพื่่อ� การรวบรวมพยานหลัักฐานและการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่น� ที่เ่� กี่่ย� วกัับ
การสอบสวน พนัักงานสอบสวนจึึงจำำ�เป็็นต้้องยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลในการออกหมายอาญาดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้การ
สอบสวนเสร็็จสิ้้น� และส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการพิิจารณา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๔๒ ต่่อไป 
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	๒.๒	 การยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอหมายอาญา หมายจัับ หมายค้้นหรืือหมายขััง ตามข้้อบัังคัับของประธาน
ศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารเกี่่ย� วกัับการออกคำำ�สั่่ง� หรืือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม
๑) ในกรณีีที่�เ่ จ้้าพนัักงานเป็็นผู้้�ร้้องขอให้้ศาลออกหมาย มีีหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
(๑) กรณีีปกติิ การร้้องขอให้้ออกหมายจัับ  ให้้ร้้องขอต่่อศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจชำำ�ระคดีี
หรืือศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจเหนืือท้้องที่่�ที่่�จะทำำ�การจัับกุุม ส่่วนหมายค้้นให้้ร้้องขอต่่อศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจเหนืือ
ท้้องที่่�ที่�จ่ ะทำำ�การค้้น ตามข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๘
ผู้้�ร้้องขอ กรณีีพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจร้้องขอออกหมายจัับหรืือ
หมายค้้นต้้องเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองตั้้�งแต่่ปฏิิบััติิการหรืือตำำ�รวจซึ่่�งมีียศตั้้�งแต่่ชั้้�นร้้อยตำำ�รวจตรีีขึ้้�นไป
(๒) กรณีีพิิเศษ เจ้้าพนัักงานที่่�จะทำำ�การจัับหรืือค้้นนอกเขตศาลอาญาจะร้้องขอให้้
ออกหมายจัับหรืือหมายค้้นต่่อศาลอาญาได้้ต่่อเมื่่�อเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนอย่่างยิ่่�งและการร้้องขอต่่อศาล
ที่่�มีีเขตอำำ�นาจจะเกิิดความล่่าช้้าเสีียหายอย่่างร้้ายแรงต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เช่่น ผู้้�จะถููกออกหมายจัับกำำ�ลััง
จะหลบหนีี หรืือสิ่่ง� ของที่่ต้� อ้ งการจะหาหรืือยึึดกำำ�ลังั จะถููกโยกย้้ายหรืือถููกทำำ�ลาย ตามข้้อบัังคัับของประธาน
ศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๒๕
ผู้้�ร้้องขอ กรณีีเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น ผู้้�นั้้�นต้้องดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ระดัับเชี่่�ยวชาญขึ้้�นไป ในกรณีีที่�เ่ ป็็นตำำ�รวจผู้้�นั้้�นต้้องมีียศตั้้�งแต่่พลตำำ�รวจตรีีขึ้้�นไป
กรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนและมีีเหตุุอันั ควรซึ่ง่� ผู้้�ร้อ้ งขอไม่่อาจไปพบผู้้�พิพิ ากษาได้้ ผู้้�ร้อ้ งขอ
อาจร้้องขอต่่อผู้้�พิพิ ากษาทางโทรศััพท์์ โทรสาร สื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์ห์ รืือสื่่อ� เทคโนโลยีีสารสนเทศประเภทอื่่น�
ที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ขอให้้ศาลออกหมายจัับหรืือหมายค้้นก็็ได้้ ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๒๘ ผู้้�ร้อ้ งขอ
หากเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น ผู้้�นั้้�นต้้องดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษ
ขึ้้�นไปในกรณีีเป็็นตำำ�รวจต้้องมีียศตั้้�งแต่่พัันตำำ�รวจเอกขึ้้�นไป
กรณีีร้้องขอออกหมายค้้นเพื่่�อจัับผู้้�ดุุร้้ายหรืือผู้้�ร้้ายสำำ�คััญในเวลากลางคืืน
หากเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น ผู้้�นั้้�นต้้องดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ระดัับชำำ�นาญการพิิเศษ
ขึ้้�นไป ถ้้าเป็็นตำำ�รวจต้้องมีียศตั้้�งแต่่พัันตำำ�รวจเอกขึ้้�นไป ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๓๕
ข้้อสัังเกต การเปิิดช่่องให้้มีีการขอหมายจัับหรืือหมายค้้นในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๒๘ ในการวิินิจิ ฉััยคำำ�ร้อ้ งกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน ต้้องพิิจารณาถึึงข้้อเท็็จจริิง
ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๓๒(๑), (๒), (๓) ประกอบด้้วย ซึ่ง่� เห็็นว่่าเป็็นคนละกรณีีกับก
ั ารจัับหรืือ
การค้้นที่่�เป็็นข้้อยกเว้้นกฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๘ หรืือ ป.วิิอาญา มาตรา ๙๒ แต่่ก็็อาจทำำ�ให้้
เกิิดประเด็็นปััญหาได้้หากไม่่ระมััดระวััง ดัังนั้้�นการค้้นหรืือการจัับหากไม่่จำำ�เป็็นก็็ควรต้้องขอหมายจัับหรืือ
หมายค้้นจากศาลเสีียก่่อน
๒) ในกรณีีที่ป่� รากฏว่่าศาลออกหมายได้้ตามที่ศ่� าลเห็็นสมควร เช่่น กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาหรืือ
จำำ�เลยได้้รัับการประกัันตััวไปจากศาลแล้้วไม่่มาตามนััด ศาลก็็ออกหมายจัับได้้เองทัันทีี แต่่ในบางกรณีีเหตุุ
ไม่่ปรากฏแก่่เจ้้าพนัักงานหรืือศาล เช่่น ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยซึ่่�งได้้รัับการประกัันตััวแล้้วไปข่่มขู่่�ผู้้�เสีียหาย
ด้้วยประการต่่างๆ เพื่่อ� ที่จ่� ะให้้บิดิ เบืือนรููปคดีี ผู้เ้� สีียหายจึึงมาร้้องต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่อ� ให้้ออกหมายจัับ
ผู้้�ต้้องหาได้้ สำำ�หรัับกรณีีหลัังนี้้�กฎหมายต้้องการให้้เจ้้าพนัักงานหรืือศาลสอบหลัักฐานตามสมควรว่่า
มีีมููลดัังที่่�อ้้างหรืือไม่่ เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันว่่าจำำ�เลยหรืือผู้้�ต้้องหาจะไม่่ถููกกลั่่�นแกล้้ง
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่่�ง จะบััญญััติิให้้ศาลออกหมายอาญาได้้
ตามที่ศ�่ าลเห็็นสมควร หรืือมีีผู้�ร้้ อ้ งขอก็็ตาม แต่่ศาลก็็ต้อ้ งพิิจารณาว่่ามีีพยานหลัักฐานตามสมควรที่่จ� ะออก
หมายดัังกล่่าวหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตาม มาตรา ๕๙/๑ วรรคหนึ่่�ง ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษา เช่่น
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- การออกหมายจัับเป็็นขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินคดีีเพื่่�อให้้การสอบสวนผู้้�ต้้องหา
ดำำ�เนิินไปตามขั้้�นตอนของกฎหมายอย่่างรวดเร็็ว ต่่อเนื่่อ� ง และเป็็นธรรม เป็็นอำำ�นาจพิิเศษที่ก่� ฎหมายบััญญััติิ
ให้้ผู้้�พิิพากษาคนเดีียวในศาลชั้้�นต้้นในชั้้�นก่่อนการพิิจารณามีีอำำ�นาจออกหมายผู้้�ต้้องหาตามคำำ�ร้้องของ
พนัักงานสอบสวนได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ และมาตรา ๕๙/๑ โดยเฉพาะ จึึงมิิใช่่เรื่่�องที่่�กฎหมาย
มีีความประสงค์์จะให้้ผู้้�ต้้องหายื่่�นอุุทธรณ์์ได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙๓ เพราะจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
ของกระบวนการยุุติิธรรมประสบอุุปสรรคและเกิิดความล่่าช้้า (ฎ.๔๗๙/๒๕๕๕)
- เมื่่�อมีีการกล่่าวหาว่่าบุุคคลใดกระทำำ�ความผิิดทางอาญา บุุคคลนั้้�นย่่อมตกอยู่่�ใน
ฐานะเป็็นผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒ (๒) พนัักงานสอบสวนย่่อมยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลชั้้�นต้้นออก
หมายจัับผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ เพื่่�อให้้ได้้ตััวมาสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ซึ่่�งตาม
พระธรรมนููญศาลยุุติธิ รรมมาตรา ๒๔ (๑) กำำ�หนดให้้ผู้้�พิพิ ากษาคนหนึ่่�งมีีอำำ�นาจออกหมายจัับได้้ ประกอบกัับ 
ป.วิิอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่่� ตอนท้้าย กำำ�หนดให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนหมายหรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
หมายจัับได้้หากความปรากฏต่่อศาลในภายหลัังว่่าได้้มีอี อกหมายจัับไปโดยฝ่่าฝืืนต่่อบทบััญญััติแิ ห่่งกฎหมาย
และมาตรา ๖๘ กำำ�หนดให้้หมายจัับคงใช้้ได้้อยู่่�จนกว่่าจะจัับได้้ เว้้นแต่่ความผิิดอาญาตามหมายนั้้�น
ขาดอายุุความหรืือศาลซึ่่�งออกหมายนั้้�นได้้ถอนหมายคืืน ดัังนี้้� อำำ�นาจในการออกหมายจัับผู้้�ต้้องหา
จึึงเป็็นอำำ�นาจเฉพาะตััวของผู้้�พิิพากษาศาลชั้้�นต้้น เมื่่�อคดีีนี้้�ผู้้�ร้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลชั้้�นต้้นยกเลิิก
หรืือเพิิกถอนหมายจัับ และศาลชั้้น� ต้้นมีีคำำ�สั่่ง� ยกคำำ�ร้อ้ ง ผู้้�ร้อ้ งจะอุุทธรณ์์หรืือฎีีกาอีีกไม่่ได้้ (ฎ.๑๑๗๒๐/๒๕๕๕)
ส่่วนการออกหมายปล่่อย ศาลต้้องพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓
	๒.๓ แนวทางการออกหมายจัับ หมายค้้น หมายขััง และหมายปล่่อย
		๒.๓.๑	 แนวทางการออกหมายจัับในชั้้�นพนัักงานสอบสวน
สำำ�หรัับแนวทางการพิิจารณาออกหมายจัับของศาลนั้้�น ศาลได้้วางแนวทาง
การพิิจารณาหลัักเกณฑ์์การออกหมายจัับไว้้โดยข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี าร
เกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘
			๑) เกี่่�ยวกัับการเสนอพยานหลัักฐาน
(๑) ผู้้�ร้้องขอ ต้้องเสนอพยานหลัักฐานตามสมควรว่่าผู้้�จะถููกจัับจะได้้กระทำำ�
ความผิิดอาญาซึ่่�งมีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิินสามปีี หรืือน่่าจะได้้กระทำำ�ความผิิดอาญาและมีีเหตุุอัันควร
เชื่่�อว่่าผู้้�นั้้�นจะหลบหนีี หรืือจะไปยุ่่�งเหยิิงกัับพยานหลัักฐาน หรืือก่่อเหตุุอัันตรายประการอื่่�น ตามข้้อบัังคัับ
ประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๔ วรรคหนึ่่�ง
(๒) กรณีีผู้จ้� ะถููกจัับไม่่มีที่ี อ่� ยู่่�เป็็นหลัักแหล่่ง หรืือไม่่มาตามหมายเรีียกหรืือตามนััด
โดยไม่่มีข้ี อ้ แก้้ตัวั อัันควร ให้้สันั นิิษฐานว่่าผู้้�นั้้น� จะหลบหนีีตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๔ วรรคสอง
(๓) พยานหลัักฐานที่่�อาจพิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีเหตุุสมควรในการออกหมายจัับ 
ให้้รวมถึึงข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการสืืบสวนสอบสวน ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิเคราะห์์ทางนิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์หรืือที่่ไ� ด้้จาก
การใช้้เครื่่อ� งมืือทางวิิทยาศาสตร์์หรืือเทคโนโลยีี ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์ ข้
์ อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากหนัังสืือของ
พนัักงานอััยการเรื่่�องขอให้้จััดการให้้ได้้ตััวผู้้�ต้้องหา (อ.ก.๒๙) ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๗
(๔) ในการรัับฟัังพยานหลัักฐานเพื่่�อพิิจารณาอนุุญาตให้้ออกหมายจัับ 
ผู้้�พิิพากษาไม่่จำำ�ต้้องถืือเคร่่งครััดเช่่นเดีียวกัับการรัับฟัังพยานหลัักฐานที่่�ใช้้พิิสููจน์์ความผิิดของจำำ�เลย
ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๘
		๒) หมายจัับบุุคคลที่่�ยัังไม่่รู้้�จัักชื่่�อ
ในกรณีีที่่�ผู้้�ถููกจัับเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่รู้้�จัักชื่่�อ ก็็ไม่่เป็็นเหตุุที่่�จะมิิให้้ออกหมายจัับ
เพราะ ป.วิิอาญา มาตรา ๖๗ ได้้ให้้อำ�ำ นาจไว้้ แต่่หมายจัับดัังกล่่าว จะต้้องระบุุรููปพรรณของผู้้�ที่่�จะถููกออก
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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หมายจัับให้้ละเอีียดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแบบของหมายจัับที่่�ต้้องทำำ�เป็็นหนัังสืือตามความใน
ป.วิิอาญา มาตรา ๖๐ (๔) (ก) ว่่าการออกหมายจัับ ต้้องระบุุชื่่�อหรืือรููปพรรณของบุุคคลที่่�จะถููกจัับ ดัังนั้้�น
ในการออกหมายจัับ อาจไม่่จำ�ำ เป็็นที่จ�่ ะต้้องรู้้�จักชื่
ั อ่� หรืือรู้้�เพีียงชื่่อ� เล่่น หรืือฉายาก็็สามารถออกหมายจัับได้้
แต่่ที่่�สำำ�คััญจะต้้องระบุุตำำ�หนิิรููปพรรณที่่�มีีรายละเอีียดและความชััดเจนเพีียงพอที่่�จะบ่่งถึึงตััวบุุคคลได้้
ซึ่่�งหมายจัับนั้้�นจะต้้องมีี “ระบุุตำำ�หนิิรููปพรรณผู้้�กระทำำ�ผิิด” แนบไปด้้วยเสมอ
			
๓)	ขอบเขตและอายุุของหมายจัับ
หมายจัับใช้้ได้้ทั่่ว� ราชอาณาจัักร ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๗ หมายจัับย่อ่ มสิ้้�นอายุุ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๘ เมื่่�อ
(๑) จัับตััวบุุคคลที่่�ปรากฏอยู่่�ในหมายจัับได้้
(๒) ความผิิดอาญาตามหมายนั้้�นขาดอายุุความ
(๓) ศาลที่อ่� อกหมายนั้้น� ถอนหมายคืืน (กรณีีผู้เ้� สีียหายถอนคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ใ์ นความผิิด
อัันยอมความกัันได้้ หรืือพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่ง� เด็็ดขาดไม่่ฟ้อ้ งบุุคคลผู้้�นั้้น� หรืือโจทก์์ถอนฟ้้องหรืือบุุคคลนั้้�น
ถึึงแก่่ความตาย เป็็นต้้น)
		๒.๓.๒	 แนวทางการขอหมายค้้น
หลัักเกณฑ์์การขอหมายค้้นได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกาว่่าด้้วย
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘
			๑) เกี่่�ยวกัับการเสนอพยานหลัักฐาน
(๑) ผู้้�ร้อ้ งขอต้้องเสนอพยานหลัักฐานที่น่่� า่ เชื่่อ� ว่่าสิ่่ง� ของที่ค้่� น้ หาอยู่่�ในสถานที่่�
ที่่จ� ะค้้น และสิ่่ง� ของนั้้�นจะเป็็นพยานหลัักฐานประกอบการสอบสวน หรืือมีีไว้้เป็็นความผิิดหรืือได้้มาโดยผิิด
กฎหมายหรืือมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าได้้ใช้้หรืือตั้้�งใจจะใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด หรืือเป็็นสิ่่�งของซึ่่�งต้้องยึึด
หรืือริิบตามคำำ�พิิพากษาหรืือตามคำำ�สั่่�งของศาลในกรณีีที่่�จะพบหรืือจะยึึดโดยวิิธีีอื่่�นไม่่ได้้แล้้วตามข้้อบัังคัับ
ประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๕.๑
(๒) ผู้้�ร้อ้ งขอต้้องเสนอพยานหลัักฐานที่น่่� า่ เชื่่อ� ว่่า บุุคคลที่ค้่� น้ หาอยู่่�ในสถานที่่�
ที่่�จะค้้นโดยบุุคคลนั้้�นถููกหน่่วงเหนี่่�ยวหรืือกัักขัังโดยมิิชอบด้้วยกฎหมายหรืือมีีหมายให้้จัับบุุคคลนั้้�น
ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๕.๒
(๓) พยานหลัักฐานที่่�อาจพิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีเหตุุสมควรในการออกหมายค้้น
ให้้รวมถึึงข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการสืืบสวนสอบสวน ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิเคราะห์์ทางนิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์หรืือที่ไ่� ด้้จาก
การใช้้เครื่่อ� งมืือทางวิิทยาศาสตร์์หรืือเทคโนโลยีี ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์ ข้
์ อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากหนัังสืือของ
พนัักงานอััยการเรื่่�องขอให้้จััดการให้้ได้้ตััวผู้้�ต้้องหา (อ.ก.๒๙) ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๗
(๔) ในการรัับฟัังพยานหลัักฐานเพื่่�อพิิจารณาอนุุญาตให้้ออกหมายค้้น
ผู้้�พิิพากษาไม่่จำำ�ต้้องถืือเคร่่งครััดเช่่นเดีียวกัับการรัับฟัังพยานหลัักฐานที่่�ใช้้พิิสููจน์์ความผิิดของจำำ�เลย
ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๑๘
			๒)	ขอบเขตและอายุุของหมายค้้น
ขอบเขตของหมายค้้น ใช้้ได้้เฉพาะแค่่เพีียงตามวัันเวลาและสถานที่ที่่� ร่� ะบุุไว้้ใน
หมายค้้นเท่่านั้้�น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๐(๔) (ค) จะใช้้หมายค้้นที่่�ออกมานั้้�นไปค้้นสถานที่่�อื่่�นที่่�ไม่่ได้้ระบุุ
ไว้้ในหมายค้้นนั้้�นไม่่ได้้ ดัังนั้้�นหมายค้้นจึึงใช้้ไม่่ได้้ทั่่�วราชอาณาจัักรอย่่างเช่่นหมายจัับ
อายุุของหมายค้้น หมายค้้นที่่�ออกมานั้้�นใช้้ได้้เพีียงครั้้�งเดีียว เฉพาะการค้้น
เพื่่�อพบบุุคคลหรืือสิ่่�งของที่่�ระบุุในหมาย เมื่่�อค้้นเสร็็จแล้้วก็็เป็็นอัันยุุติิ จะใช้้ค้้นต่่อไปอีีกไม่่ได้้
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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		๒.๓.๓ แนวทางการออกหมายขัังในชั้้�นพนัักงานสอบสวน
			๑) หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการขัังผู้้�ต้้องหาระหว่่างสอบสวน
ในระหว่่างการสอบสวน เมื่่�อผู้้�ต้้องหาถููกจัับและส่่งมายัังพนัักงานสอบสวน
เพื่่�อทำำ�การสอบสวน พนัักงานสอบสวนจะมีีอำำ�นาจควบคุุมตััวไว้้เท่่าเวลาที่่�กฎหมายให้้อำำ�นาจ ป.วิิอาญา
มาตรา ๗๑ พนัักงานสอบสวนสามารถนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้้องหา
ไว้้ตามมาตรา ๘๗ ได้้ และให้้นำำ�บทบััญญััติิในมาตรา ๖๖ มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
หมายขัังคงใช้้ได้้อยู่่�จนกว่่าศาลจะได้้เพิิกถอน โดยออกหมายปล่่อยหรืือ
ออกหมายจำำ�คุุกแทน
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๑ ยัังได้้วางหลัักเกณฑ์์ให้้อำำ�นาจศาลที่่�จะไม่่
ออกหมายขัังหรืือให้้ออกหมายปล่่อยผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยซึ่่�งถููกขัังได้้ อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งใน ๔ กรณีี ได้้แก่่
(๑) ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยมีีอายุุไม่่ถึึงสิิบแปดปีี
(๒) ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยเป็็นหญิิงมีีครรภ์์
(๓) ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยเป็็นหญิิงเพิ่่�งคลอดบุุตรมาไม่่ถึึงสามเดืือน
(๔) ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยเจ็็บป่่วยซึ่่�งถ้้าจะต้้องขัังจะถึึงอัันตรายแก่่ชีีวิิต
กรณีีดัังกล่่าวศาลอาจมีีคำำ�สั่่�งกำำ�หนดเงื่่�อนไขและวิิธีีการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) สั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยอยู่่�ในความดููแลของเจ้้าพนัักงานหรืือบุุคคล
ที่่�ยิินยอมรัับผู้้�นั้้�นไว้้
(๒) กำำ�หนดวิิธีกี ารอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด เพื่่อ� ป้้องกัันการหลบหนีีหรืือความเสีียหาย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
				สำำ�หรัับคำำ�สั่่�งศาลข้้างต้้นจะสิ้้�นผลต่่อเมื่่�อ
(๑) ถ้้าศาลมีีคำำ�สั่่ง� ระหว่่างสอบสวน ให้้มีผี ลใช้้ได้้ไม่่เกิิน ๖ เดืือน นัับแต่่มีคำี ำ�สั่่ง�
(๒) ถ้้าศาลมีีคำำ�สั่่ง� ในระหว่่างไต่่สวนมููลฟ้้องหรืือพิิจารณา ให้้มีผี ลใช้้ได้้จนกว่่า
จะเสร็็จการพิิจารณา
				 กรณีีผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยไม่่ปฏิิบััติิตามวิิธีีการที่่�กำำ�หนด หรืือพฤติิการณ์์
เปลี่่�ยนแปลงไปภายหลัังที่่�ศาลมีีคำำ�สั่่�ง ศาลมีีอำำ�นาจดัังต่่อไปนี้้�
(๑) เปลี่่�ยนแปลงคำำ�สั่่�ง หรืือ
(๒) พิิจารณาออกหมายขัังตามที่่�เห็็นสมควร
		
	๒) การร้้องขอต่่อศาลในการออกหมายขััง
แนวปฏิิบัติั ใิ นการออกหมายขัังในคดีีอาญาและเกณฑ์์มาตรฐานในการพิิจารณา
พยานหลัักฐานก่่อนออกหมายขััง วางหลัักไว้้ในข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี าร
เกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘
(๑) ในระหว่่างการสอบสวน พนัักงานสอบสวนอาจยื่่�นคำำ�ร้้องให้้ศาลออก
หมายขัังผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ ได้้ ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๓๙
(๒) พนัักงานสอบสวนซึ่่�งร้้องขอให้้ศาลออกหมายขัังจะต้้องเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับคดีีหรืือสอบสวนคดีีที่�ร้่ อ้ งขอออกหมายนั้้�นและต้้องพร้้อมที่จ�่ ะมาให้้ผู้�พิ้ พิ ากษาสอบถาม
ก่่อนออกหมายได้้ทัันทีี ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๔๐
(๓) คำำ�ร้้องขอต้้องมีีรายละเอีียดตามแบบที่่�กำำ�หนด ตามข้้อบัังคัับประธาน
ศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๔๑
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๓) การไต่่สวนและการออกหมายขััง
(๑) ก่่อนที่่�จะออกหมายขัังตามคำำ�ขอ ให้้ผู้้�พิิพากษาสอบถามผู้้�ต้้องหาว่่าจะมีี
ข้้อคััดค้้านประการใดหรืือไม่่ หากมีีข้้อคััดค้้านผู้้�พิิพากษาอาจเรีียกพนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการ
มาชี้้�แจงเหตุุจำำ�เป็็นโดยจะให้้นำำ�พยานหลัักฐานมาให้้ผู้้�พิิพากษาไต่่สวนเพื่่�อประกอบการพิิจารณาด้้วยก็็ได้้
ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๔๒ วรรคหนึ่่�ง
(๒) เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาต้้องขัังในระหว่่างสอบสวนครบ ๔๘ วัันแล้้ว หากร้้องขอให้้ขังั
ผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นต่่อไปอีีก จะต้้องอ้้างเหตุุจำ�ำ เป็็นมาในคำำ�ร้อ้ งขอด้้วย และผู้้�พิพิ ากษาจะสั่่ง� อนุุญาตให้้ขังั ต่่อไปได้้
ก็็ต่่อเมื่่�อการร้้องขอได้้แสดงถึึงเหตุุจำำ�เป็็นและได้้นำำ�พยานหลัักฐานมาให้้ผู้้�พิิพากษาไต่่สวนจนเป็็นพอใจแก่่
ผู้้�พิิพากษาแล้้วตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๔๒ วรรคสอง
(๓) ก่่อนที่่�ศาลจะออกหมายขัังตามข้้อ ๓๙ จะต้้องปรากฏพยานหลัักฐาน
ตามสมควรที่่�ทำำ�ให้้เชื่่�อได้้ว่่าผู้้�ต้้องหาน่่าจะได้้กระทำำ�ความผิิดอาญา ซึ่่�งมีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิินสามปีี
หรืือผู้้�ต้้องหาน่่าจะได้้กระทำำ�ความผิิดอาญาและมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าผู้้�นั้้�นจะหลบหนีี หรืือจะไปยุ่่�งเหยิิงกัับ
พยานหลัักฐานหรืือก่่อเหตุุอัันตรายประการอื่่�นตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๔๓ วรรคหนึ่่�ง
(๔) ถ้้าผู้้�ต้อ้ งหาที่ผู้่� ้�พิพิ ากษาจะออกหมายขัังนั้้�น เป็็นผู้้ซึ่� ง่� ศาลได้้ออกหมายจัับไว้้
หรืือต้้องขัังตามหมายศาลอยู่่�แล้้ว ไม่่ว่่าจะมีีผู้้�ร้้องขอหรืือไม่่ ผู้้�พิิพากษาจะออกหมายขัังผู้้�นั้้�นต่่อไป
โดยไม่่ต้้องไต่่สวนตามวรรคหนึ่่�งก็็ได้้ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๔๓ วรรคสอง
(๕) ให้้นำำ�หลัักเกณฑ์์ในการรัับฟัังพยานหลัักฐานและออกคำำ�สั่่�งตามข้้อ ๑๗    
ถึึงข้้อ ๑๙ มาใช้้บัังคัับแก่่การออกหมายขัังด้้วยโดยอนุุโลม
		๒.๓.๔	 แนวทางการออกหมายปล่่อย
			 ๑) หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการออกหมายปล่่อยผู้้�ต้้องหาระหว่่าง
สอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๒ ว่่า หมายปล่่อยผู้้�ต้้องหา ซึ่่�งต้้องขัังอยู่่�ตามหมายศาลให้้ออกในกรณีี
ต่่อไปนี้้�
(๑) เมื่่�อศาลสั่่�งปล่่อยชั่่�วคราว
(๒) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนขอให้้ศาลปล่่อย โดยเห็็นว่่าไม่่จำำ�เป็็นต้้องขัังไว้้
ระหว่่างสอบสวน
ผู้้�ต้อ้ งหาซึ่ง่� ต้้องถููกขัังตามหมายขัังของศาลในระหว่่างการสอบสวน อาจได้้รับั
การปล่่อยตััวให้้ได้้รัับอิิสรภาพได้้โดยการออกหมายปล่่อย ซึ่่�งศาลเท่่านั้้�นเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจออกหมายปล่่อย
ส่่วนการจััดการตามหมายปล่่อยนั้้�นต้้องกระทำำ�โดยทัันทีี
	๒.๔	 แบบของหมายอาญา
หมายอาญา ต้้องทำำ�เป็็นหนัังสืือ และมีีข้้อความเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๐ ดัังนี้้�
(๑) สถานที่่�ที่�อ่ อกหมาย
(๒) วัันเดืือนปีีที่่�ออกหมาย
(๓) เหตุุที่�ต้่ ้องออกหมาย
(๔) (ก) ในกรณีีออกหมายจัับ ต้้องระบุุชื่่�อหรืือรููปพรรณของบุุคคลที่่�จะถููกจัับ
(ข) ในกรณีีออกหมายขััง หมายจำำ�คุุก หรืือหมายปล่่อย ต้้องระบุุชื่่�อบุุคคลที่่�จะถููกขััง
จำำ�คุุก หรืือปล่่อย
(ค) ในกรณีีออกหมายค้้น ให้้ระบุุสถานที่่�ที่่�จะค้้น และชื่่�อหรืือรููปพรรณบุุคคล
หรืือลัักษณะสิ่่�งของที่่�ต้้องการค้้น กำำ�หนดวัันเวลาที่่�จะทำำ�การค้้น และชื่่�อกัับตำำ�แหน่่งของเจ้้าพนัักงาน
ผู้้�ทำำ�การค้้นนั้้�น
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(๕) (ก) ในกรณีีออกหมายจัับ  หมายขััง หรืือหมายค้้นให้้ระบุุความผิิด หรืือวิิธีีการ
เพื่่�อความปลอดภััย
(ข) ในกรณีีออกหมายจำำ�คุุก ให้้ระบุุความผิิดและกำำ�หนดโทษตามคำำ�พิิพากษา
(ค) ในกรณีีออกหมายขััง หรืือหมายจำำ�คุุก ให้้ระบุุสถานที่่�ที่�จ่ ะให้้ขัังหรืือจำำ�คุุก
(ง) ในกรณีีออกหมายปล่่อย ให้้ระบุุเหตุุที่�ใ่ ห้้ปล่่อย
(๖) ลายมืือชื่่�อและประทัับตราของศาล
	๒.๕	ผู้้�จััดการตามหมายอาญา
พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ เป็็นผู้้�มีอำี ำ�นาจและหน้้าที่จั่� ดั การให้้เป็็นไปตามหมายอาญา
ซึ่่�งได้้มอบหรืือส่่งมาให้้จััดการภายในอำำ�นาจของเขา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่่�ง
(1) การจััดการตามหมายอาญาของศาล เมื่่อ� ศาลออกหมายอาญาแล้้วหรืือสลัักหลัังหมาย
ที่่�ศาลอื่่�นส่่งมาแล้้วศาลนั้้�นอาจมอบหรืือส่่งผู้้�มีีหน้้าที่่�จััดการได้้ ๒ วิิธี ต
ี าม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๑ วรรคสอง
คืือ มอบหรืือส่่งไปยัังพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจซึ่่�งอยู่่�ภายในเขตอำำ�นาจของศาลดัังระบุุในหมาย
หรืือมอบหรืือส่่งแก่่หัวั หน้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ ประจำำ�จังั หวััดหรืืออำำ�เภอกิ่่ง� อำำ�เภอหรืือตำำ�บล
ซึ่่�งจะให้้จััดการให้้เป็็นไปตามนั้้�น ในกรณีีที่่�หมายนั้้�นไม่่ได้้ระบุุชื่่�อพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
ในกรณีีหลััง เจ้้าพนัักงานผู้้ไ� ด้้รับม
ั อบหมายต้้องรัับผิิดชอบในการจััดการตามหมายนั้้�น
อาจจััดการตามหมายเอง หรืือสั่่�งให้้เจ้้าพนัักงานรองลงไปจััดการให้้ก็็ได้้ หรืือจะมอบหรืือส่่งสำำ�เนา
อัันรัับรองว่่าถููกต้้องให้้แก่่เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจคนอื่่�น ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�จััดการตามหมาย
ซึ่่�งตนได้้รัับนั้้�นจััดการให้้ก็็ได้้
ถ้้าหมายนั้้�นได้้มอบหรืือส่่งให้้แก่่เจ้้าพนัักงานตั้้�งแต่่สองนายขึ้้�นไป  เจ้้าพนัักงาน
จะจััดการตามหมายนั้้�นแยกกัันหรืือร่่วมกัันก็็ได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๑ วรรคสาม (กรณีี “สำำ�เนาหมาย”
ที่่�ถืือว่่าเป็็นหมายอาญามีีเฉพาะสำำ�เนาหมายจัับ  และสำำ�เนาหมายค้้น เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�ตามประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๙))
(2) บทบััญญััติิพิิเศษสำำ�หรัับหมายนั้้�น มาตรา ๙๗ บััญญััติิว่่า “ในกรณีีที่่�ค้้นโดยมีีหมาย
เจ้้าพนัักงานผู้้�มีีชื่่�อในหมายค้้นหรืือผู้้�รัักษาการแทน ซึ่่�งต้้องเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองตั้้�งแต่่ระดัับสาม            
(ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีการะบุุระดัับปฏิิบััติิการขึ้้�นไป) หรืือตำำ�รวจซึ่่�งมีียศตั้้�งแต่่ชั้้�นร้้อยตำำ�รวจตรีี
ขึ้้�นไปเท่่านั้้�น มีีอำ�ำ นาจเป็็นหััวหน้้าไปจััดการให้้เป็็นไปตามหมายนั้้�น”
กรณีีที่เ่� จ้้าพนัักงานตำำ�รวจอื่่น� ที่่ไ� ปร่่วมทำำ�การค้้นด้้วย แม้้ไม่่มีีชื่่�อในหมายค้้นก็็สามารถ
ทำำ�การค้้นได้้ในฐานะเป็็นเจ้้าพนัักงาน
ส่่วนเจ้้าพนัักงานผู้้�มีอำี ำ�นาจเป็็นหััวหน้้าไปจััดการตามหมายค้้นเพื่่อ� จัับผู้้�ดุรุ้ า้ ยหรืือผู้้�ร้า้ ย
สำำ�คัญ
ั ในเวลากลางคืืน กรณีีเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือพนัักงานอื่่น�  ผู้้�นั้้น� ต้้องดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้ง� แต่่ระดัับ
ชำำ�นาญการขึ้้น� ไป กรณีีเป็็นตำำ�รวจ ผู้้�นั้้น� ต้้องมีียศตั้้ง� แต่่พันั ตำำ�รวจตรีีขึ้น้� ไป ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ
ข้้อ ๓๘
	๒.๖	วิิธีีจััดการตามหมายอาญา
ป.วิิอาญา ได้้บััญญััติิถึึงวิิธีีจััดการตามหมายอาญา ไว้้ดัังนี้้�
(๑) พนัักงานผู้้�จัดั การตามหมายจัับและหมายค้้น ต้้องแจ้้งข้้อความในหมายให้้แก่่ผู้เ้� กี่่ย� วข้้อง
ทราบและถ้้ามีีคำำ�ขอร้้องให้้ส่่งหมายนั้้�นให้้เขาตรวจดูู ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๒
(๒) การแจ้้งข้้อความในหมาย การส่่งหมายให้้ตรวจดููและวัันเดืือนปีีที่่�จััดการตามหมาย
ให้้บัันทึึกไว้้ในหมายนั้้�น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๒ วรรคสอง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๓) เมื่่�อจััดการตามหมายแล้้ว ให้้เจ้้าพนัักงานบัันทึึกรายละเอีียดในการจััดการนั้้�น
ถ้้าจััดการตามหมายไม่่ได้้ ให้้บันั ทึึกพฤติิการณ์์ไว้้ แล้้วส่่งบัันทึึกนั้้�นไปยัังศาลที่อ่� อกหมายโดยเร็็ว ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๖๓
(๔) การรายงานผลการปฏิิบัติั ติ ามหมายต่่อศาลตามข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกาฯ ข้้อ ๒๓
เมื่่�อจัับบุุคคลตามหมายจัับ  ให้้รายงานให้้ศาลทราบโดยเร็็ว แต่่ไม่่ช้้ากว่่า ๗ วััน นัับแต่่จัับ ส่่วนหมายค้้น      
เมื่่อ� จััดการตามหมายค้้นแล้้ว ให้้รายงานศาลทราบโดยเร็็ว แต่่ไม่่ช้า้ กว่่า ๑๕ วััน นัับแต่่วันั จััดการตามหมาย
(๕) เมื่่อ� มีีเหตุุที่จ�่ ะเพิิกถอนหมายจัับหรืือหมายค้้น ให้้รายงานหรืือแจ้้งให้้ศาลที่่อ� อกหมาย
ทราบโดยเร็็ว กรณีีเช่่นนี้้�ให้้ผู้้�พิิพากษาไต่่สวนและมีีคำำ�สั่่�งเป็็นการด่่วน ตามข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกาฯ
ข้้อ ๒๔ วรรคหนึ่่�ง
(๖) ถ้้าบุุคคลที่มี่� ชื่ี อ่� ในหมายอาญาถููกจัับ หรืือบุุคคล หรืือสิ่่ง� ของที่มี่� หี มายให้้ค้น้ ได้้ค้น้ พบแล้้ว
ถ้้าสามารถจะทำำ�ได้้ก็็ให้้ส่่งบุุคคลหรืือสิ่่�งของนั้้�นโดยด่่วนไปยัังศาลซึ่่�งออกหมาย หรืือเจ้้าพนัักงานตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมาย แล้้วแต่่กรณีี เว้้นแต่่จะมีีคำำ�สั่่�งเป็็นอย่่างอื่่�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๔
คำำ�ว่่า “ถ้้าสามารถจะทำำ�ได้้” ตามความในมาตรา ๖๔ นั้้�น ก็็เพราะว่่าบางกรณีี
ไม่่สามารถส่่งบุุคคลที่่�ถููกจัับหรืือสิ่่�งของที่่�ค้้นพบไปยัังผู้้�ออกหมายโดยด่่วนได้้ เช่่น นำำ�ตััวบุุคคลผู้้�ถููกจัับนั้้�น
ไปยัังโรงพยาบาล หรืือเคลื่่�อนย้้ายสิ่่�งของนั้้�นไปยัังที่่�ที่่�เห็็นว่่าปลอดภััย เป็็นต้้น
ส่่วนคำำ�ว่่า “เว้้นแต่่จะมีีคำำ�สั่่�งเป็็นอย่่างอื่่�น” ตามความในมาตรา ๖๔ หมายถึึงว่่า
ไม่่ต้อ้ งส่่งไปยัังศาลซึ่่ง� ออกหมาย เช่่น ผู้้อ� อกหมายมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ส่ง่ ตััวบุุคคล หรืือสิ่่ง� ของไปยัังพนัักงานสอบสวน
เป็็นต้้น
(๗) กรณีีบุคุ คลที่ถููกจั
่� บต
ั ามหมายหลบหนีีหรืือมีีผู้้�ช่ว่ ยให้้หนีีไปได้้ เจ้้าพนัักงานผู้้�จับมี
ั อำี ำ�นาจ
ติิดตามจัับกุุมผู้้�นั้้�นได้้โดยไม่่ต้้องมีีหมายอีีก ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๕

๓. การประกาศสืืบจัับ

ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๕ หมายเรีียกและหมายอาญา บทที่่� ๒ หมายจัับ 
ข้้อ ๑๑๓ กำำ�หนดว่่า คดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการสอบสวนของพนัักงานสอบสวนนั้้�น หากเข้้าเกณฑ์์ที่่�จะออก
หมายจัับผู้้�ต้้องหาได้้ ให้้พนัักงานสอบสวนจััดให้้มีีการออกหมายจัับประกอบไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนนั้้�น
เพื่่�อให้้เจ้้าพนัักงานอื่่�นใดมีีอำำ�นาจทำำ�การจัับกุมตั
ุ ัวผู้้�ต้้องหานั้้�นโดยสมบููรณ์์
เมื่่อ� ได้้ออกหมายจัับตามความในวรรคก่่อนแล้้ว การที่่จ� ะวิินิจิ ฉััยว่่ากรณีีใดควรจะส่่งสำำ�เนาหมาย
หรืือควรออกประกาศสืืบจัับด้้วยหรืือไม่่นั้้�น ให้้ถืือปฏิิบัติั ิดัังนี้้�
(๑) ในคดีีเล็็กน้้อยหรืือคดีีมีีอััตราโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน ๓ ปีี ให้้ออกหมายจัับประกอบไว้้ในสำำ�นวน
เมื่่�อทราบหรืือสงสััยว่่าผู้้�ต้้องหานั้้�นหลบหนีีไปอยู่่�ที่่�ใด จึึงให้้สำำ�เนาหมายส่่งไปให้้สถานีีตำำ�รวจเจ้้าของท้้องที่่�
ที่่�ทราบหรืือสงสััยนั้้�นจััดการจัับกุุมตััวส่่งให้้ต่่อไป
ในกรณีีเช่่นนี้้� หากต่่อมาส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการพิิจารณา และพนัักงาน
อััยการมีีคำำ�สั่่�งเด็็ดขาดไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหา ให้้จััดการให้้มีีการถอนหมายคืืน
(๒) ในคดีีที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุกเกิิน ๓ ปีี หรืือคดีีที่่�มีีเหตุุผลพิิเศษที่่�จะต้้องโฆษณาสั่่�งจัับ
เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนจััดให้้มีกี ารออกหมายจัับประกอบไว้้ในสำำ�นวนแล้้วให้้นำำ�สำำ�นวนนั้้�นเสนอผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชา
ตามลำำ�ดัั บชั้้� น จนถึึงผู้้�บัั ง คัั บก ารตำำ� รวจเจ้้ า ของท้้ อ งที่่� พิิ จ ารณาว่่ า จะสมควรโฆษณาสั่่� ง จัั บ หรืือไม่่
หากผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจเจ้้าของท้้องที่่�เห็็นสมควรโฆษณาสั่่�งจัับจึึงให้้สำำ�เนาหมายจัับนั้้�นไปให้้แผนกสืืบจัับ
ดำำ�เนิินการโฆษณาสั่่�งสืืบจัับต่่อไป
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สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ได้้มีหี นัังสืือที่่� ๐๐๓๓.๔๓/๐๓๖๕๓ ลงวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ๒๕๕๓
เรื่่�อง การบัันทึึกข้้อมููลหมายจัับและถอนหมายจัับ  โดยให้้สถานีีตำำ�รวจและหน่่วยงานตำำ�รวจอื่่�นที่่�มีีอำำ�นาจ
สอบสวน มีีหน้้าที่่บั� นั ทึึก/ถอนข้้อมููลหมายจัับซึ่่ง� ศาลได้้อนุุมัติั หิ มายจัับ และหมายดัังกล่่าวลงวัันที่่� ๑ มกราคม 
๒๕๕๔ เป็็นต้้นไป ลงในระบบ POLIS/CRIMES ให้้แล้้วเสร็็จภายใน ๒๔ ชั่่�วโมงนัับแต่่วันั ที่ศ่� าลอนุุมัติั หิ มายจัับ 
โดยให้้ถืือว่่าข้้อมููลหมายจัับที่่�สถานที่่�ตำำ�รวจบัันทึึกเป็็นการออก/ถอนประกาศสืืบจัับ  โดยไม่่ต้้องจััดส่่ง
เอกสารมาให้้กองทะเบีียนประวััติิอาชญากร หรืือศููนย์์พิิสููจน์์หลัักฐานออกประกาศสืืบจัับอีีก  ยกเว้้น
การออกและถอนหมายจัับที่่�ศาลได้้อนุุมััติิไว้้ก่่อนวัันที่่� ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ให้้สถานีีตำำ�รวจและหน่่วยงาน
อื่่�นที่่�มีอำี ำ�นาจสอบสวนจััดส่่งแบบงดการสืืบจัับ (แบบ ค.๑๔-ต.๒๓๑) มายัังกองทะเบีียนประวััติิอาชญากร
เพื่่�อถอนประกาศสืืบจัับอีีกทางหนึ่่�งด้้วย

๔. การเพิิกถอนหมายจัับ

กรณีีเมื่่�อศาลออกหมายจัับแล้้ว หมายจัับใช้้ได้้จนกว่่าจะจัับได้้ เว้้นแต่่ความผิิดตามหมายนั้้�น
ขาดอายุุความ  หรืือศาลซึ่่�งออกหมายนั้้�นได้้ถอนหมายคืืนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๘ แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ก็็อาจมีีกรณีีที่ศ่� าลอาจต้้องเพิิกถอนหมายจัับที่่อ� อกไปแล้้วได้้ เช่่น กรณีีออกหมายจัับผู้้�ต้อ้ งหาผิิดคน เป็็นต้้น
ซึ่่ง� ข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารเกี่่ย� วกัับการออกคำำ�สั่่ง� หรืือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘
ข้้อ ๒๔ กำำ�หนดว่่า เมื่่�อมีีเหตุุที่่�จะเพิิกถอนหมายจัับให้้เจ้้าพนัักงานหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องรายงานหรืือแจ้้ง
ให้้ศาลที่่�ออกหมายทราบโดยเร็็วในกรณีีเช่่นนี้้�ให้้ผู้้�พิิพากษาไต่่สวนและมีีคำำ�สั่่�งเป็็นการด่่วน
ประกอบกัับคำำ�สั่่�งสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวัันที่่� ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖
เรื่่�อง การอำำ�นวยความยุุติิธรรมในคดีีอาญา การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวน และมาตรการควบคุุม ตรวจสอบ 
เร่่งรััดการสอบสวนคดีีอาญา บทที่่� ๓ การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวน ข้้อ ๓.๓.๓ กำำ�หนดว่่า หลัังจากที่ศ่� าลออก
หมายจัับแล้้ว หากปรากฏพยานหลัักฐานชััดเจนว่่า ผู้้�ต้อ้ งหาที่่ถููก
� ออกหมายจัับไม่่ใช่่ผู้้�กระทำำ�ผิิด (ออกหมายจัับ
ผิิดตััว) หรืือการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาที่่�ถููกกล่่าวหาตามหมายจัับไม่่เป็็นความผิิด ให้้พนัักงานสอบสวน
รีีบยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลถอนหมายจัับ  และมีีความเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหา จากนั้้�นส่่งความเห็็น
พร้้อมสำำ�นวนหรืือเอกสารการสอบสวนเพิ่่�มเติิมแล้้วแต่่กรณีีไปยัังพนัักงานอััยการต่่อไป
กรณีีมีีการจัับกุุมผู้้�ต้้องหาตามหมายจัับ  หากปรากฏพยานหลัักฐานชััดเจนว่่า ผู้้�ต้้องหาที่่�ถููก
ออกหมายไม่่ใช่่ผู้้�กระทำำ�ผิิด (ออกหมายจัับผิิดตััว) หรืือการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาที่่�ถููกกล่่าวหาตามหมายจัับ
ไม่่เป็็นความผิิด ให้้พนัักงานสอบสวนรีีบรายงานหััวหน้้าหน่่วยงานที่มี่� อำี ำ�นาจสอบสวนเพื่่อ� ปล่่อยตััวผู้้�ต้อ้ งหา
หรืือยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลปล่่อยตััวผู้้�ต้้องหา แล้้วรวบรวมพยานหลัักฐานมีีความเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหา
จากนั้้�นส่่งความเห็็นพร้้อมสำำ�นวนหรืือเอกสารการสอบสวนเพิ่่�มเติิมแล้้วแต่่กรณีีไปยัังพนัักงานอััยการต่่อไป

๕. การแจ้้งย้้ายทะเบีียนบ้้านของผู้้�ต้้องหาตามหมายจัับไปยัังทะเบีียนบ้้านกลาง

กรณีีที่�ผู้่ ้�ต้้องหาถููกออกหมายจัับและยัังมิิได้้ตััวมาดำำ�เนิินคดีีภายใน ๑๘๐ วัันนัับแต่่วัันที่่�ศาลออก
หมายจัับตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็็นต้้นไป เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้อนุุมััติิหมายจัับจากศาลแล้้ว
แต่่ยังั จัับตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาตามหมายจัับนั้้น� ไม่่ได้้ภายใน ๑๘๐ วัันนัับแต่่วันั ที่ศ่� าลออกหมายจัับ พนัักงานสอบสวน
จะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�อำำ�นวยการทะเบีียนกลางทราบและให้้ผู้้�อำำ�นวยการทะเบีียนกลางดำำ�เนิินการให้้นายทะเบีียน
ผู้้�รัับแจ้้งย้้ายผู้้�นั้้�นออกจากทะเบีียนบ้้านและเพิ่่�มชื่่�อและรายการของผู้้�นั้้�นไว้้ในทะเบีียนบ้้านกลาง
และให้้หมายเหตุุไว้้ในรายการของบุุคคลนั้้�นว่่าอยู่่�ในระหว่่างการติิดตามตััวตามหมายจัับด้้วย ทั้้�งนี้้�
ตามพระราชบััญญััติิการทะเบีียนราษฎร (ฉบัับที่่� ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ความดัังต่่อไปนี้้�
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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มาตรา ๑๓ ให้้เพิ่่�มความต่่อไปนี้้�เป็็นวรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่่�ของมาตรา ๓๓ แห่่ง
พระราชบััญญััติิการทะเบีียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
“ในกรณีีที่ศ่� าลออกหมายจัับผู้ใ้� ดตามคำำ�ร้อ้ งขอของพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจหรืือในกรณีีที่่�
พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจได้้รัับแจ้้งจากศาลให้้จัับกุุมผู้้�ใดตามหมายจัับที่่�ศาลออกเอง ถ้้ายัังมิิได้้ตััว
ผู้้�นั้้น� มาภายในหนึ่่�งร้้อยแปดสิิบวันั นัับแต่่วันั ที่่ศ� าลออกหมายจัับให้้พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจแจ้้งให้้
ผู้้�อำำ�นวยการทะเบีียนกลางทราบและให้้ผู้้�อำำ�นวยการทะเบีียนกลางดำำ�เนิินการให้้นายทะเบีียนผู้้�รับั แจ้้งย้้าย
ผู้้�นั้้�นออกจากทะเบีียนบ้้านและเพิ่่�มชื่่�อและรายการของผู้้�นั้้�นไว้้ในทะเบีียนบ้้านกลางและให้้หมายเหตุุไว้้
ในรายการของบุุคคลนั้้�นว่่าอยู่่�ในระหว่่างการติิดตามตััวตามหมายจัับด้้วยการหมายเหตุุดัังกล่่าวมิิให้้ถืือว่่า
เป็็นการจััดเก็็บข้้อมููลตามมาตรา ๑๓ (๒)
ผู้้ใ� ดมีีชื่อ่� อยู่่�ในทะเบีียนบ้้านกลางตามวรรคสอง ถ้้าผู้้�นั้้น� ประสงค์์จะย้้ายออกจากทะเบีียนบ้้านกลาง
ผู้้�นั้้น� ต้้องมาแสดงตนต่่อนายทะเบีียนที่จั่� ดั ทำำ�ทะเบีียนบ้้านกลางนั้้�นพร้้อมทั้้�งหลัักฐานอัันแสดงว่่าหมายจัับนั้้น�
ได้้ถููกเพิิกถอนหรืือได้้มีีการปฏิิบััติิตามหมายจัับนั้้�นเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
การแจ้้งยื่่�นหรืือส่่งหนัังสืือหรืือเอกสารให้้ผู้้�ถููกออกหมายจัับหรืือผู้้�มีีชื่่�ออยู่่�ในทะเบีียนบ้้านกลาง
ตามวรรคสอง ถ้้าได้้แจ้้งยื่่�นหรืือส่่งหนัังสืือหรืือเอกสารให้้บุุคคลนั้้�นหรืือปิิดหมายไว้้ ณ ภููมิิลำำ�เนาหรืือที่่�อยู่่�
ที่ป่� รากฏตามหลัักฐานทางทะเบีียนตามกฎหมายว่่าด้้วยการทะเบีียนราษฎรที่ป่� รากฏครั้้ง� สุุดท้้ายก่่อนย้้ายมา
ในทะเบีียนบ้้านกลางให้้ถือื ว่่าได้้แจ้้งยื่่�นส่่งหรืือปิิดโดยชอบด้้วยกฎหมายและผู้้�นั้้�นได้้รัับทราบแล้้ว”

๖.	คำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่�เกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มเติิม

- ป.วิิอาญา มาตรา ๖๘ บััญญััติิว่่า “หมายจัับคงใช้้ได้้อยู่่�จนกว่่าจะจัับได้้ เว้้นแต่่ความผิิดอาญา
ตามหมายนั้้�นขาดอายุุความหรืือศาลซึ่่�งออกหมายนั้้�นได้้ถอนหมายคืืน” เช่่นนี้้� เมื่่�อความผิิดอาญาตาม
หมายจัั บจำำ�เลยขาดอายุุ ความแล้้ ว หมายจัั บย่่ อมสิ้้� นผลไปในตัั วโดยไม่่ ต้้องเพิิ กถอนหมายจัั บอีีก 
(ฎ.๖๘๗๔/๒๕๕๗)
- นายดาบตำำ�รวจ ป. พบ ส. ผู้้�ต้้องหาซึ่่�งมีีการออกหมายจัับไว้้แล้้ว นายดาบตำำ�รวจ ป. ย่่อมมีี
อำำ�นาจจัับกุุม ส. ได้้โดยไม่่ต้้องมีีหมายจัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๘ (๓) (ฎ.๓๐๓๑/๒๕๔๗)
- การขอออกหมายจัับบุุคคลใด ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อสิิทธิแิ ละเสรีีภาพของผู้้ที่� ถููก
่� ออกหมายจัับนั้้น�
พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องรวบรวมพยานหลัักฐานให้้เพีียงพอที่่�จะเชื่่�อได้้ว่่าผู้้�ต้้องหากระทำำ�ความผิิดจริิง
ซึ่่�งจำำ�ต้้องกระทำำ�ด้้วยความรอบคอบรััดกุุม  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต้้องแน่่ใจว่่าบุุคคลที่่�ขอออกหมายจัับเป็็น
บุุคคลคนเดีียวกัับคนร้้ายที่่�ได้้มาจากการรวบรวมพยานหลัักฐาน คดีีนี้้�แม้้การออกหมายจัับที่่�ระบุุชื่่�อโจทก์์
เป็็นคนร้้ายจะสืืบเนื่่�องมาจากคำำ�ให้้การของผู้้�เสีียหายและพยาน แต่่ผู้้�เสีียหายยัังระบุุยืืนยัันว่่าคนร้้ายมีี
ภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ที่�ตำ่ ำ�บลนาราชควาย อำำ�เภอเมืืองนครพนม จัังหวััดนครพนม แต่่ฐานข้้อมููลทะเบีียนราษฎร์์ที่�่
พนัักงานสอบสวนอ้้างเป็็นพยานระบุุว่่าโจทก์์มีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ที่่�แขวงรองเมืือง เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
มาโดยตลอดไม่่เคยย้้ายไปอยู่่�ที่จั่� งั หวััดนครพนม และยัังมีีภาพถ่่ายของโจทก์์ปรากฏอยู่่�ด้้วย พนัักงานสอบสวน
ต้้องตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงให้้แน่่ชัดั เสีียก่่อนว่่าบุุคคลที่ข่� อออกหมายจัับเป็็นบุุคคลคนเดีียวกัับคนร้้ายหรืือไม่่
โดยจััดให้้ผู้เ้� สีียหายหรืือพยานชี้้ภ� าพถ่่ายของโจทก์์ว่า่ ใช่่คนร้้ายหรืือไม่่ก่อ่ นที่จ่� ะขอออกหมายจัับ แต่่พนัักงาน
สอบสวนกลัับขอให้้ศาลออกหมายจัับโดยระบุุชื่่�อโจทก์์เป็็นคนร้้ายไปเลย แม้้การขอให้้ออกหมายจัับของ
พนัักงานสอบสวนดัังกล่่าวจะฟัังไม่่ได้้ว่่ามีีเจตนากลั่่�นแกล้้งโจทก์์ แต่่ก็็เป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยปราศจาก
ความระมััดระวัังไม่่ตรวจสอบให้้รอบคอบ ถืือได้้ว่า่ เป็็นการกระทำำ�โดยประมาทเลิินเล่่อจนเป็็นเหตุุให้้มีีการ
ออกหมายจัับผิิดตััว ทำำ�ให้้โจทก์์ต้อ้ งถููกจัับกุมตั
ุ วั ไปดำำ�เนิินคดีีต่า่ งท้้องที่่� เป็็นเหตุุให้้โจทก์์ได้้รับั ความเสีียหาย
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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เป็็นการกระทำำ�ละเมิิดต่่อโจทก์์ จำำ�เลยในฐานะหน่่วยงานของรััฐต้้นสัังกััดของพนัักงานสอบสวนสถานีีตำำ�รวจ
ภููธรอำำ�เภอเมืืองนครพนมที่่�ออกหมายจัับโจทก์์ผิิดตััวจึึงต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนจากการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�บกพร่่องดัังกล่่าว (ฎ.๑๕๕๙๑/๒๕๕๗)
- ในคดีีฟ้อ้ งขอให้้ลงโทษฐานฉ้้อโกง โจทก์์อ้า้ งรายงานของอำำ�เภอว่่าไม่่ปรากฏว่่าจำำ�เลยย้้ายที่่อ� ยู่่�
ไปอยู่่�แห่่งใดนั้้�น ไม่่เป็็นเหตุุพอที่่�ศาลจะออกหมายจัับจำ�ำ เลย (ฎ.๘๕๗/๒๔๘๔)
- ศาลชั้้�นต้้นพิิพากษาปรัับจำำ�เลย ๔๐ บาท จำำ�เลยชำำ�ระค่่าปรัับครบแล้้ว อุุทธรณ์์ ศาลอุุทธรณ์์
พิิพากษากลัับให้้ยกฟ้้อง โจทก์์ฎีีกา แต่่ส่่งสำำ�เนาฎีีกาให้้จำำ�เลยไม่่ได้้ เพราะไม่่ทราบว่่าจำำ�เลยอยู่่�ที่่�ไหน
มิิใช่่ว่่าจำำ�เลยพยายามจะหลบตััว ไม่่รัับสำำ�เนาฎีีกาของโจทก์์หรืือตั้้�งใจจะหลบหนีีคดีี ดัังนี้้� ศาลย่่อม
ไม่่ออกหมายจัับจำำ�เลย (ฎ.๘๕๙/๒๔๙๖)
- การที่่� ศ าลชั้้� น ต้้ น จำำ� เป็็ น ต้้ อ งไต่่ ส วนคำำ�ร้้ อ งขอเพิิ กถ อนหมายจัั บข องผู้้�ร้้ อ งก่่ อ นหรืือไม่่
เป็็นดุุลพิินิจิ ในการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาตามอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องศาลชั้้น� ต้้น เพื่่อ� ให้้การพิิจารณาคดีีเสร็็จไป
โดยรวดเร็็วและชอบด้้วยกฎหมาย เมื่่อ� ศาลชั้้น� ต้้นเห็็นว่่าข้้อเท็็จจริิงตามคำำ�ร้อ้ งของผู้้�ร้อ้ งสามารถวิินิจิ ฉััยได้้แล้้ว
ศาลชั้้�นต้้นก็็มีีอำำ�นาจที่่�จะมีีคำำ�สั่่�งได้้ทัันทีีโดยไม่่จำำ�ต้้องไต่่สวนก่่อน โดยอาศััยอำำ�นาจตาม ป.วิิแพ่่ง
มาตรา ๒๑ (๔) ประกอบ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕ (ฎ.๒๘๕๒/๒๕๕๙)
- การไต่่สวนคำำ�ร้อ้ งขอเพิิกถอนหมายจัับของผู้้�ร้อ้ งก่่อนมีีคำำ�สั่่ง� เป็็นดุุลพิินิจิ ในการดำำ�เนิินกระบวน
พิิจารณาตามอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องศาลชั้้น� ต้้นเพื่่อ� ให้้การพิิจารณาคดีีเสร็็จไปโดยรวดเร็็วและชอบด้้วยกฎหมาย
เมื่่�อศาลชั้้�นต้้นเห็็นว่่าข้้อเท็็จจริิงตามคำำ�ร้้องของผู้้�ร้้องสามารถวิินิิจฉััยได้้ ศาลชั้้�นต้้นมีีอำำ�นาจที่่�จะมีีคำำ�สั่่�ง
ได้้ทัันทีีโดยไม่่จำำ�ต้้องไต่่สวนก่่อน ตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๒๑ (๔) ประกอบ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕ อำำ�นาจใน
การออกหมายจัับผู้้�ต้้องหาเป็็นอำำ�นาจเฉพาะตััวของผู้้�พิิพากษาศาลชั้้�นต้้นคนหนึ่่�งเพื่่�อให้้ได้้ตััวผู้้�ต้้องหามา
สอบสวนตามพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม มาตรา ๒๔ (๑) ประกอบ ป.วิิอาญา มาตรา ๒ (๒) มาตรา ๖๖
และมาตรา ๑๓๔ ผู้้�ร้้องซึ่่�งถููกหมายจัับของศาลชั้้�นต้้นยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลชั้้�นต้้นเพิิกถอนหมายจัับ ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่่ ต
� อนท้้าย ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้ศาลมีีคำำ�สั่่ง� เพิิกถอนหรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงหมายจัับได้้
หากความปรากฏต่่อศาลในภายหลัังว่่าได้้มีีการออกหมายจัับไปโดยฝ่่าฝืืนต่่อบทบััญญััติิกฎหมายและ
มาตรา ๖๘ กำำ�หนดให้้หมายจัับคงใช้้ได้้อยู่่�จนกว่่าจะจัับได้้ เว้้นแต่่ความผิิดอาญาตามหมายนั้้�นจะขาด
อายุุความหรืือศาลซึ่่ง� ออกหมายนั้้�นได้้ถอนหมายคืืน ดัังนี้้� อำำ�นาจในการออกหมายจัับผู้้�ต้อ้ งหาจึึงเป็็นอำำ�นาจ
เฉพาะตััวของผู้้�พิิพากษาศาลชั้้�นต้้น ดัังนั้้�น เมื่่�อคดีีนี้้�ผู้้�ร้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลชั้้�นต้้นเพิิกถอนหมายจัับและ
ศาลชั้้�นต้้นมีีคำำ�สั่่�งยกคำำ�ร้้อง ผู้้�ร้้องจะอุุทธรณ์์หรืือฎีีกาไม่่ได้้ (ฎ.๒๘๕๓/๒๕๕๙)
- คำำ�ร้้องขอให้้ศาลออกหมายจัับผู้้�คััดค้้านทั้้�งสองระบุุว่่า ผู้้�คััดค้้านทั้้�งสองมีีพฤติิการณ์์กระทำำ�ผิิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยเหตุุเกิิดระหว่่างวัันที่่� ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๓๙ ถึึงวัันที่่�
๓ ตุุลาคม  ๒๕๓๙ เมื่่�อความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ที่่�ผู้้�ร้้องขอให้้ออกหมายจัับ
มีีระวางโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ ปีีถึึง ๑๐ ปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่ ๒,๐๐๐ บาทถึึง ๒๐,๐๐๐ บาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ 
จึึงมีีอายุุความ  ๑๕ ปีี นัับแต่่วัันกระทำำ�ผิิด (ที่่�ใช้้ขณะนั้้�น) ตามมาตรา ๙๕ (๒) แห่่งประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิิดตามที่่�ผู้้�ร้้องขอให้้ศาลออกหมายจัับดัังกล่่าวจึึงขาดอายุุความนัับแต่่วัันที่่� ๓ ตุุลาคม ๒๕๕๔
และมีีผลทำำ�ให้้หมายจัับดังั กล่่าวสิ้้น� ผลไปด้้วย นัับแต่่วันั ดัังกล่่าว ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๘ แม้้ความผิิดตาม
หมายจัับที่่ศ� าลชั้้น� ต้้นออกให้้แก่่ผู้้�ร้อ้ งขาดอายุุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๒) และสิ้้น� ผลไป 
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๘ แล้้วก็็ตาม แต่่เนื่่อ� งจากหมายจัับดังั กล่่าวมีีข้อ้ ความว่่าหมายจัับมีผี ลจนกว่่าจะจัับตัวั ได้้
กรณีีจึึงมีีเหตุุสมควรที่่�ศาลชั้้�นต้้นจะสั่่�งเพิิกถอนหมายจัับดัังกล่่าวเสีีย (ฎ.๑๐๖๑๖/๒๕๕๘)
- ในขณะที่่�ผู้้�เสีียหายที่่� ๒ มาถึึงยัังสถานที่่�เกิิดเหตุุ การกระทำำ�ความผิิดของจำำ�เลยต่่อโจทก์์ร่่วม
ได้้เสร็็จสิ้้�นลงแล้้ว มิิได้้ปรากฏการกระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้าต่่อผู้้�เสีียหายที่่� ๒ และผู้้�ที่่�เห็็นเหตุุการณ์์ก็็แจ้้งต่่อ
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ผู้้�เสีียหายที่่� ๒ ว่่าจำำ�เลยได้้กลัับบ้้านแล้้ว จึึงไม่่ใช่่ความผิิดซึ่่�งผู้้�เสีียหายที่่� ๒ เห็็นจำำ�เลยกำำ�ลัังกระทำำ�หรืือพบ
ในอาการซึ่่�งแทบจะไม่่มีีความสงสััยเลยว่่ากระทำำ�ความผิิดมาแล้้วสด ๆ ซึ่่�งไม่่ใช่่ความผิิดซึ่่�งหน้้าที่่�ผู้้�เสีียหาย
ที่่� ๒ จะจัับจำำ�เลยได้้โดยไม่่มีีหมายจัับ และกรณีีไม่่เข้้าข้้อยกเว้้นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๘ การที่่�ผู้้�เสีียหาย
ที่่� ๒ ติิดตามไปจัับกุุมจำำ�เลยที่�บ้่ า้ นโดยไม่่มีหี มายจัับนั้้น� จึึงเป็็นการเข้้าจัับกุุมโดยไม่่มีีอำำ�นาจ และถืือไม่่ได้้ว่า่
ผู้้�เสีียหายที่่� ๒ ปฏิิบััติิการตามหน้้าที่่�โดยชอบ ดัังนั้้�น การที่่�จำำ�เลยกล่่าวถ้้อยคำำ�ด่่าผู้้�เสีียหายที่่� ๒ ว่่า “ไอ้้เหี้้�ย
ไอ้้สัตว์
ั ”์  ถึึงแม้้ถ้อ้ ยคำำ�ดังั กล่่าวจะเป็็นการดููหมิ่่น� เหยีียดหยามและทำำ�ให้้ผู้เ�้ สีียหายที่่� ๒ อัับอายเสีียหายก็็ตาม 
แต่่เมื่่�อผู้้�เสีียหายที่่� ๒ จัับกุุมจำ�ำ เลยโดยไม่่มีีอำำ�นาจ และมิิใช่่การปฏิิบััติิการตามหน้้าที่่�โดยชอบ การกระทำำ�
ของจำำ�เลยจึึงไม่่เป็็นความผิิดฐานดููหมิ่่น� เจ้้าพนัักงานซึ่่ง� กระทำำ�การตามหน้้าที่่ห� รืือเพราะได้้กระทำำ�ตามหน้้าที่่�
แต่่การกระทำำ�ดัังกล่่าวก็็นัับเป็็นการดููหมิ่่�นผู้้�เสีียหายที่่� ๒ ซึ่่�งหน้้า ในฐานะบุุคคลธรรมดาซึ่่�งเป็็นบททั่่�วไป
และยัังคงถืือว่่าอยู่่�ในความประสงค์์ของโจทก์์ที่�ข่ อให้้ลงโทษจำำ�เลย (ฎ.๖๖๒๙/๒๕๕๖)
❖❖❖
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บทที่่� 8

การจัับ การรัับมอบตััว การแจ้้งข้้อหาของพนัักงานสอบสวน
พนัักงานสอบสวน นอกจากจะมีีอำ�ำ นาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานแล้้ว ยัังมีีอำำ�นาจ
ในฐานะเป็็นเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจในการจัับผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๘ การรัับ
มอบตััวผู้้�ต้อ้ งหาจากผู้้�จับั ที่นำ่� ำ�มาส่่งตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ และมีีอำำ�นาจเอาตััวผู้้�ต้อ้ งหาเข้้าสู่่�กระบวนการ
ยุุติิธรรมโดยการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหาและสามารถจัับกุุมตััวผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ได้้
เพื่่�อให้้การสอบสวนในคดีีต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง รวดเร็็ว และเป็็นธรรม และควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหามา
ดำำ�เนิินคดีีภายในอายุุความ 

๑. การจัับ

พนัักงานสอบสวน นอกจากจะเป็็นเจ้้าพนัักงานตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒ (๖) แล้้วยัังมีีฐานะเป็็น
เจ้้าพนัักงานตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒ (๑๖) ในการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยของประชาชนด้้วย การใช้้
อำำ�นาจดัังกล่่าวนั้้�น ย่่อมกระทบต่่อสิิทธิเิ สรีีภาพของประชาชน จึึงต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้ขอบเขตบทบััญญััติิ
แห่่งกฎหมายโดยเคร่่งครััด
	๑.๑	 การจัับในฐานะพนัักงานสอบสวน
๑) อำำ�นาจจัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า
เมื่่�อมีีการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษแล้้ว พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบจะต้้องเริ่่�ม
การสอบสวนโดยมิิชักช้
ั า้  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ มีีอำำ�นาจสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานและดำำ�เนิินการ
ทั้้�งหลายอื่่�นตามขั้้�นตอน ป.วิิอาญา ภายในเขตอำำ�นาจที่่�คดีีได้้เกิิด อ้้าง หรืือเชื่่�อว่่าเกิิดภายในเขตอำำ�นาจ
ของตน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ หรืือในความผิิดที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องหลายท้้องที่่� ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๙
หากผลการสอบสวนมีีพยานหลัักฐานตามสมควร พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจเรีียกตััวหรืือออกหมายเรีียก
ผู้้�ต้อ้ งหามาแจ้้งข้้อหาได้้และถ้้าผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ใช่่ผู้้�ถููกจัับและยัังไม่่ได้้มีีการออกหมายจัับ แต่่พนัักงานสอบสวน
เห็็นว่่ามีีเหตุุที่่�จะออกหมายขัังผู้้�นั้้�นได้้ตามมาตรา ๗๑ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปศาล
เพื่่�อขอออกหมายขัังโดยทัันทีี แต่่ถ้้าขณะนั้้�นเป็็นเวลาที่่�ศาลปิิดหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงานสอบสวน
สั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่่�ศาลเปิิดทำำ�การ
หากผู้้�ต้้องหาไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของพนัักงานสอบสวนดัังกล่่าว ให้้พนัักงานสอบสวน
มีีอำำ�นาจจัับผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้ โดยให้้ถืือว่่าเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะจัับผู้้�ต้้องหาได้้โดยไม่่มีีหมายจัับ
และมีีอำำ�นาจปล่่อยชั่่�วคราวหรืือควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไว้้ พนัักงานสอบสวนจึึงมีีอำำ�นาจจัับผู้้�ต้้องหา
โดยไม่่ต้้องมีีหมายจัับตามที่่� ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า ให้้อำำ�นาจไว้้ แต่่ต้้องปฏิิบัติั ิไปตามขั้้�นตอน
และหลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หากคดีีอยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััวหรืืออยู่่�ในอำำ�นาจ
ศาลแขวงก็็ต้อ้ งนำำ� พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
หรืือ พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
มาประกอบการพิิจารณาด้้วย  หากหลัักเกณฑ์์และขั้้น� ตอนตามกฎหมายเฉพาะมีีความแตกต่่างกัับ ป.วิิอาญา
ก็็ต้้องถืือตามกฎหมายเฉพาะนั้้�น
การจัับในคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััว ปรากฏอยู่่�ในมาตรา ๗๑ แห่่ง
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ให้้พนัักงานสอบสวน
ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ โดยอนุุโลม 
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การจัับในคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวง ปรากฏอยู่่�ในมาตรา ๘ วรรคห้้า แห่่ง พ.ร.บ.จััดตั้้�ง
ศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  ให้้ดำำ�เนิินการตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า
ส่่วนการจัับในคดีีที่่�อยู่่�อำำ�นาจศาลทหาร ปรากฏอยู่่�ในมาตรา ๔๕ แห่่ง พ.ร.บ.ธรรมนููญ
ศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมวิิธีีพิิจารณาความอาญาทหาร ให้้นำำ�กฎหมาย กฎและข้้อบัังคัับ
ซึ่่�งออกตามกฎหมายฝ่่ายทหารมาใช้้บัังคัับ ถ้้าไม่่มีีกฎหมาย กฎและข้้อบัังคัับฝ่่ายทหารก็็ให้้นำำ� ป.วิิอาญา
มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม  และในการสอบสวนผู้้�ต้้องหาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร ตามมาตรา ๔๗ ปกติิ
นายทหารพระธรรมนููญหรืืออััยการทหารมีีอำำ�นาจทำำ�การสอบสวนคดีีอาญาทั้้�งปวงซึ่่ง� อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร
แต่่ไม่่ตััดอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา และตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่่ง พ.ร.บ.ธรรมนููญ
ศาลทหารฯ วางหลัักเกณฑ์์ว่่าการสอบสวนดัังกล่่าวให้้ถืือว่่าเป็็นการสอบสวนตาม ป.วิิอาญาด้้วย ซึ่่�งเรื่่�อง
การจัับของพนัักงานสอบสวนไม่่ได้้กล่่าวไว้้ใน พ.ร.บ.ธรรมนููญศาลทหารฯ โดยตรง พนัักงานสอบสวน
ฝ่่ายตำำ�รวจจึึงมีีอำำ�นาจจัับผู้้�ต้้องหาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า
เช่่นเดีียวกััน
หลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนการจัับตามกฎหมาย
โดยปกติิการจัับกุมคุ
ุ มขั
ุ งั นั้้�นเจ้้าพนัักงานจะกระทำำ�มิไิ ด้้เว้้นแต่่จะมีีหมายจัับหรืือคำำ�สั่่ง� ของศาลหรืือ
จัับตามข้้อยกเว้้นของกฎหมาย การใช้้อำำ�นาจจัับของพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า
ถืือเป็็นการจัับของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งเป็็นข้้อยกเว้้นกฎหมาย จึึงต้้องดำำ�เนิินการโดยเจ้้าพนัักงานผู้้�มีีอำำ�นาจ
และภายใต้้ขอบเขตตามที่่�กฎหมายได้้วางหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิไว้้โดยเคร่่งครััด หากปฏิิบััติิ
ข้้ามขั้้�นตอนหรืือขาดขั้้�นตอนใดขั้้�นตอนหนึ่่�ง การจัับนั้้�นย่่อมไม่่ชอบตามกฎหมาย มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
(๑) ผู้้�ต้อ้ งหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ที่่ป� รากฏตััวต่่อหน้้าพนัักงานสอบสวนนั้้�น เป็็นผู้้�ต้อ้ งหาที่่�
ยัังไม่่มีหี มายจัับหรืือคำำ�สั่่ง� ของศาล และคดีีมีพี ยานหลัักฐานตามสมควร พนัักงานสอบสวนจึึงแจ้้งข้้อหาและ
การแจ้้งข้้อหาให้้ปฏิบัิ ติั ใิ ห้้ครบถ้้วนด้้วยให้้พนัักงานสอบสวน ถามชื่่อ� ตััว ชื่่อ� รอง ชื่่อ� สกุุล สััญชาติิ บิดิ ามารดา
อายุุ อาชีีพ ที่่อ� ยู่่� ที่เ่� กิิด และแจ้้งให้้ทราบถึึงข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ที่กล่
่� า่ วหาว่่าผู้้�ต้อ้ งหาได้้กระทำำ�ผิิด
แล้้วจึึงแจ้้งข้้อหาให้้ทราบ  โดยการแจ้้งข้้อหาจะต้้องมีีหลัักฐานตามสมควรว่่าผู้้�นั้้�นน่่าจะได้้กระทำำ�ผิิด
ตามข้้อหานั้้�น
(๒) ต้้องพิิจารณาว่่าหลัังจากที่่�แจ้้งข้้อหาแล้้ว มีีเหตุุที่่�จะออกหมายขัังผู้้�นั้้�นตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๗๑ หรืือไม่่
(๓) การพิิจารณาเหตุุตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๑ ให้้นำำ�เหตุุในการออกหมายจัับตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๖๖ มาใช้้บังั คัับโดยอนุุโลม กล่่าวคืือ เมื่่อ� มีีเหตุุอันั ควรเชื่่อ� ว่่าผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นจะหลบหนีีหรืือจะไปยุ่่�งเหยิิง
กัับพยานหลัักฐานหรืือก่่อเหตุุอัันตรายประการอื่่�นหรืือบุุคคลนั้้�นไม่่มีีที่่�อยู่่�เป็็นหลัักแหล่่งหรืือไม่่มาตาม
หมายเรีียกหรืือตามนััดโดยไม่่มีีข้้อแก้้ตััวอัันควร ซึ่่�งเป็็นข้้อสัันนิิษฐานว่่าบุุคคลนั้้�นจะหลบหนีี
(๔) หากมีีเหตุุตาม  (๓) พนัักงานสอบสวนจึึงมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปศาลเพื่่�อออกหมายขััง
โดยทัันทีี
(๕) ถ้้าตาม  (๔) ขณะนั้้�นเป็็นเวลาที่่�ศาลปิิดหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงานสอบสวนสั่่�งให้้
ผู้้�ต้้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่่�ศาลเปิิดทำำ�การ
(๖) กรณีีการขอหมายขััง ให้้นำำ�มาตรา ๘๗ แห่่ง ป.วิิอาญา มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
(๗) ต้้องเป็็นกรณีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ของพนัักงานสอบสวนในการที่่จ� ะไม่่ไปศาล
เสีียก่่อน พนัักงานสอบสวนจึึงจะมีีอำำ�นาจจัับผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้ โดยถืือว่่าเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะจัับ
ผู้้�ต้้องหาได้้โดยไม่่มีีหมายจัับ
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๘) เมื่่�อจัับแล้้วมีีอำำ�นาจปล่่อยชั่่�วคราวหรืือควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไว้้  
(๙) เมื่่�อมีีการควบคุุมผู้้�ต้้องหาแล้้ว ให้้พิิจารณาว่่าคดีีดัังกล่่าวอยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครััวศาลแขวง ศาลจัังหวััด ศาลทหารแล้้วแต่่กรณีี ถ้้าคดีีอยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััว
หากควบคุุมครบ  ๒๔ ชั่่�วโมงต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไปตรวจสอบการจัับกุุม  แต่่หากคดีีนั้้�นอยู่่�ในอำำ�นาจ
ของศาลแขวง หากควบคุุมครบ ๔๘ ชั่่�วโมง ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องและฝากขััง ในส่่วน
ศาลจัังหวััดและศาลทหาร หากควบคุุมครบ ๔๘ ชั่่�วโมง ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังแล้้วแต่่
กรณีี เว้้นแต่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราวก็็ไม่่ต้้องฝากขััง
	วิิธีีดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน
เมื่่�อกฎหมายได้้วางหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิไว้้ จะทราบได้้อย่่างไรว่่า กรณีีจะเป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์หรืือไม่่ ซึ่่�งสุุดท้้ายเมื่่�อมีีการนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปศาลเพื่่�อขอหมายขััง ศาลต้้องทำำ�การไต่่สวน
จนเป็็นที่่พ� อใจแก่่ศาลว่่าเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และขั้้น� ตอนของกฎหมายหรืือไม่่ และถามผู้้�ต้อ้ งหาด้้วยว่่าจะ
มีีข้อ้ คััดค้้านประการใดหรืือไม่่ จึึงเป็็นขั้้น� ตอนที่ศ่� าลทำำ�การตรวจสอบโดยเคร่่งครััดในการใช้้อำำ�นาจดัังกล่่าว
ดัังนั้้�นในการดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวนจะต้้องมีีการดำำ�เนิินการเป็็นขั้้น� เป็็นตอนและมีีหลัักฐานยืืนยััน
ปรากฏเป็็นบัันทึึกไว้้ด้้วย โดยให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
(๑) ให้้ปรากฏในบัันทึึกคำำ�ให้้การผู้้เ� สีียหายไว้้ว่า่ หากไม่่ควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไว้้จะคััดค้้านประการใด
หรืือไม่่ พร้้อมเหตุุผลประกอบ
(๒) ให้้ปรากฏรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนของกฎหมาย ลงบัันทึึกประจำำ�วััน
เกี่่�ยวกัับคดีีไว้้โดยให้้ผู้้�ต้้องหาลงชื่่�อไว้้เป็็นหลัักฐานอย่่าให้้มีีข้้อโต้้แย้้งภายหลัังได้้ หากผู้้�ต้้องหาไม่่ยอม
ลงลายมืือชื่่�อก็็ ให้้ หมายเหตุุ และมีี พยานลงชื่่� อรัั บรองไว้้ เป็็ นสำำ�คััญก่่ อนที่่�จะนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปศาล
เพื่่�อขอหมายขัังหรืือในกรณีีจับกุ
ั ุมเนื่่�องจากผู้้�ต้้องหาฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิบัิ ัติิตามคำำ�สั่่�งพนัักงานสอบสวน
(๓) ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหาตกลงยอมไปศาลตามคำำ�สั่่�งพนัักงานสอบสวนหากเวลานั้้�นตรงกัับเวลาที่่�
ศาลปิิดทำำ�การหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้ลงประจำำ�วันั นััดวัันเวลาในการไปศาลกัับพนัักงานสอบสวนให้้ชัดั เจน
ผู้้�ต้้องหาลงชื่่�อไว้้ เมื่่�อถึึงวัันเวลานััดก็็ให้้ลงประจำำ�วัันเป็็นหลัักฐานว่่าผู้้�ต้้องหามาพบพนัักงานสอบสวน
อย่่างชััดเจนในโอกาสแรกที่ศ่� าลเปิิดทำำ�การ หากผู้้�ต้อ้ งหาไม่่มาตามนััดถือื เป็็นการฝ่่าฝืืนให้้พนัักงานสอบสวน
ลงประจำำ�วัันไว้้ให้้ชััดเจนว่่าไม่่มาตามนััดและมีีพฤติิการณ์์หลบหนีี
(๔) กรณีีมีีการฝ่่าฝืืนตามข้้อ (๓) ซึ่่�งผู้้�ต้้องหาไม่่มาพบพนัักงานสอบสวน กรณีีดัังกล่่าวเป็็นเหตุุ
ให้้พนัักงานสอบสวนสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อขอออกหมายจัับต่่อไป
(๕) กรณีีศาลปิิดทำำ�การหรืือใกล้้เวลาปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงานสอบสวนสั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปศาล
ในโอกาสแรกที่ศ่� าลเปิิดทำำ�การ ถ้้อยคำำ�ว่า่ “ไปศาลในโอกาสแรกที่่ศ� าลเปิิดทำำ�การ” ความหมายไม่่ชัดั เจนว่่า
เป็็นวัันที่ศ่� าลเปิิดทำำ�การปกติิในวัันเวลาราชการหรืือหากมีีวันั หยุุดราชการหลายวัันติิดต่่อกัันศาลเปิิดทำำ�การ
ครึ่่ง� วัันในวัันใดวัันหนึ่่�งตามที่่ศ� าลกำำ�หนด จึึงเห็็นควรให้้ถือื เอาวัันเวลาที่ศ่� าลเปิิดทำำ�การตามความเป็็นจริิง คำำ�ว่า่
“ในโอกาสแรก”นั้้น� หมายถึึงต้้องรีีบไปทัันทีีอาจมีีขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั ขิ ณะที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหามาพบพนัักงานสอบสวน
ในการจััดทำำ�บัันทึึกลงประจำำ�วัันหรืือจััดทำำ�คำำ�ร้้องเพื่่�อยื่่�นต่่อศาลและระยะทางจากที่่�ทำำ�การของพนัักงาน
สอบสวนในการเดิินทางไปศาลซึ่่�งเป็็นเหตุุเป็็นผลกัันว่่าควรจะเดิินทางไปถึึงศาลและนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปยื่่�น
คำำ�ร้้องต่่อศาลได้้ถึึงช่่วงเวลาใด คงจะดำำ�เนิินการข้้ามวัันไปในวัันที่่�สองนัับจากวัันเปิิดทำำ�การของศาลไม่่ได้้
มิิฉะนั้้�นแล้้วก็็ไม่่เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของกฎหมาย  
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ข้้อสัังเกต
- อำำ�นาจนี้้�ไม่่ใช่่อำำ�นาจทั่่�วไปของพนัักงานสอบสวน แต่่เป็็นอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ
ในคดีีที่่�พนัักงานสอบสวนผู้้�นั้้�นกำำ�ลัังสอบสวนอยู่่� พนัักงานสอบสวนผู้้�อื่่�นที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่� ไม่่มีีอำำ�นาจในการจัับ
ตามมาตรานี้้�แต่่อย่่างใด
- ถ้้าไม่่มีีเหตุุตาม มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๖๖ แห่่ง ป.วิิอาญา พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำ�ำ นาจ
จัับกุุมผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้
๒) อำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒
กรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาแก่่ผู้้�ต้อ้ งหา ซึ่ง่� ศาลยัังมิิได้้ออกหมายจัับและผู้้�ต้อ้ งหาไม่่มีี
เหตุุที่จ่� ะออกหมายขัังผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗๑ พนัักงานสอบสวนเพีียงแต่่แจ้้งข้้อหาเสร็็จแล้้ว
ทำำ�การสอบสวน โดยไม่่มีีการควบคุุม กรณีีนี้้�ให้้พนัักงานสอบสวนบัันทึึกลงในประจำำ�วัันทางคดีีด้้วยว่่าได้้มีี
การแจ้้งข้้อหาให้้ผู้้�ต้อ้ งหาทราบแล้้วและให้้กลับั ไปโดยไม่่มีกี ารควบคุุมตัวั แต่่อย่่างใด  และเมื่่อ� ทำำ�การสอบสวน
เสร็็จสิ้้น� มีีความเห็็นควรสั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหา กฎหมายวางหลัักเกณฑ์์ไว้้ว่า่ ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนพร้้อมกัับ
ผู้้�ต้้องหาไปยัังพนัักงานอััยการ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม
ข้้อสัังเกต
- เป็็นการนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไปส่่งพนัักงานอััยการเพื่่อ� ฟ้้อง มิิใช่่เป็็นการจัับกุมุ หรืือควบคุุมตัวั มาทำำ�การ
สอบสวน กรณีีเป็็นเงื่่�อนไขของกฎหมายในการส่่งสำำ�นวนการสอบสวน
- ก่่อนนั้้�น การแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหา โดยที่่ยั� งั ไม่่มีหี มายจัับของศาล และไม่่มีเี หตุุที่จ่� ะขอหมายขััง
จากศาลจึึงทำำ�การสอบสวนโดยไม่่ควบคุุมผู้้�ต้้องหา แต่่เมื่่�อสำำ�นวนเสร็็จและมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง หากไม่่
ส่่งตััวพร้้อมสำำ�นวนการสอบสวนไปด้้วยแล้้วพนัักงานอััยการจะไม่่รับสำ
ั ำ�นวนการสอบสวนไว้้ แต่่ในปััจจุุบันั นี้้�
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม มีีการแก้้ไขโดยประกาศคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� ๑๑๕/๕๗
หากผู้้�ต้้องหาซึ่่�งถููกแจ้้งข้้อหาได้้หลบหนีีไป ก็็ให้้ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนได้้  
- ทางปฏิิบััติิเมื่่�อพนัักงานสอบสวนมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง จะต้้องนััดผู้้�ต้้องหามาเพื่่�อส่่งตััว
ผู้้�ต้้องหาพร้้อมด้้วยสำำ�นวนการสอบสวน แต่่ผู้้�ต้้องหาไม่่มาพบหรืือหลบหนีีไป ก่่อนส่่งสำำ�นวนการสอบสวน
พนัักงานสอบสวนควรจะออกหมายเรีียกผู้้�ต้้องหาก่่อน หากไม่่มาตามหมายเรีียก จึึงยื่่�นคำำ�ร้้องขอหมายจัับ
ต่่อศาลออกประกาศสืืบจัับและแนบหมายจัับไปกัับสำำ�นวนการสอบสวนดัังกล่่าวไปด้้วยซึ่่�งในกรณีีนี้้�
พนัักงานสอบสวนสามารถส่่งสำำ�นวนการสอบสวนโดยไม่่ต้้องมีีตััวผู้้�ต้้องหาได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒
วรรคสาม 
	๑.๒	 การจัับในฐานะเป็็นเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
พนัักงานสอบสวนยัังเป็็นเจ้้าพนัักงานปกครองหรืือตำำ�รวจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖)
อีีกฐานะหนึ่่�ง จึึงมีีอำำ�นาจเช่่นเดีียวกัับข้้าราชการตำำ�รวจทั่่�วไปและสามารถจัับกุุมได้้ทั่่�วราชอาณาจัักร
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ป.วิิอาญา มาตรา ๗๘ บััญญััติิไว้้
การจัับกุุม  โดยหลัักแล้้วพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจจะจัับผู้�ใ้ ดโดยไม่่มีีหมายจัับหรืือ
คำำ�สั่่�งของศาลนั้้�นไม่่ได้้เว้้นแต่่
(๑) เมื่่�อบุุคคลนั้้�นได้้กระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้าดัังที่่�บััญญััติิไว้้ในมาตรา ๘๐
(๒) เมื่่�อพบบุุคคลโดยมีีพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยว่่าผู้้�นั้้�นน่่าจะก่่อเหตุุร้้ายให้้เกิิดอัันตราย
แก่่บุุคคลหรืือทรััพย์์สิินของผู้้�อื่่�นโดยมีีเครื่่�องมืือ อาวุุธ หรืือวััตถุุอย่่างอื่่�นอัันสามารถใช้้ในการกระทำำ�ผิิด
(๓) เมื่่�อมีีเหตุุที่่�จะออกหมายจัับบุุคคลนั้้�นตามมาตรา ๖๖(๒) แต่่มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�
ไม่่อาจขอให้้ศาลออกหมายจัับบุุคคลนั้้�นได้้
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(๔) เป็็นการจัับผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยที่่�หนีีหรืือจะหลบหนีีในระหว่่างถููกปล่่อยชั่่�วคราวตาม

มาตรา ๑๑๗
ความผิิดซึ่่�งหน้้า แยกได้้ ๒ กรณีี ดัังนี้้�
(1) ความผิิดซึ่ง่� เห็็นกำำ�ลังั กระทำำ�หรืือพบในอาการใดซึ่่ง� แทบจะไม่่มีคี วามสงสััยเลยว่่าเขาได้้กระทำำ�ผิิด
มาแล้้วสด ๆ
(2) ความผิิดที่่�กฎหมายให้้ถืือว่่าเป็็นความผิิดซึ่่�งหน้้าคืือ ความผิิดอาญาดัังระบุุไว้้ในบััญชีีท้้าย
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา ดัังต่่อไปนี้้�
- กรณีีถููกไล่่จับดั
ั ังผู้้�กระทำำ�โดยมีีเสีียงร้้องเอะอะ หรืือ
- เมื่่�อพบบุุคคลหนึ่่�งแทบจะทัันทีีทัันใดหลัังจากการกระทำำ�ผิิดในถิ่่�นแถวใกล้้เคีียงกัับ
ที่่เ� กิิดเหตุุนั้้น� และมีีสิ่่ง� ของที่ไ่� ด้้มาจากการกระทำำ�ผิิด หรืือมีีเครื่่อ� งมืือ อาวุุธ หรืือวััตถุอุ ย่่างอื่่น� อัันสัันนิิษฐาน
ได้้ว่่าได้้ใช้้ในการกระทำำ�ผิิด หรืือมีีร่่องรอยพิิรุุธเห็็นประจัักษ์์ที่่�เสื้้�อผ้้าหรืือเนื้้�อตััวร่่างกายของผู้้�นั้้�น

การจัับในที่่�รโหฐาน
บทบััญญััติิในเรื่่�องการจัับในที่่�รโหฐานนั้้�นกำำ�หนดเอาไว้้ จะมีีหมายจัับหรืือไม่่ก็็ตามห้้ามมิิให้้จัับ
เว้้นแต่่จะได้้กระทำำ�ตามบทบััญญััติิในประมวลกฎหมายนี้้�อัันว่่าด้้วยการค้้นในที่่�รโหฐานซึ่่�งในฐานะที่่�เป็็น
พนัักงานสอบสวนที่่�นอกจากจะมีีอำำ�นาจสืืบสวนสอบสวนแล้้วยัังมีีอำำ�นาจในการจัับกุุม ก็็จะต้้องถืือปฏิิบััติิ
ในการจัับกุุมให้้ถููกต้้องตามกฎหมายซึ่่�งให้้อำำ�นาจเอาไว้้   
- กระทำำ�ตามบทบััญญััติิในประมวลกฎหมายนี้้�อัันว่่าด้้วยการค้้นในที่่�รโหฐานนั้้�น หมายถึึง
การค้้นที่่�รโหฐานซึ่่�งต้้องเข้้าหลัักเกณฑ์์ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
(๑) มีีหมายค้้นของศาล ทั้้�งนี้้� โดยการออกหมายค้้นต้้องมีีเหตุุที่่�จะออกหมายค้้นได้้ตาม
มาตรา ๖๙
(๒) หากเป็็นการค้้นโดยไม่่ต้้องมีีหมายต้้องเป็็นกรณีีข้้อยกเว้้นตามมาตรา ๙๒(๑) - (๕) ดัังนั้้�น
หากพนัักงานสอบสวนหรืือตำำ�รวจหรืือฝ่่ายปกครองได้้ทำำ�ตามบทบััญญััติิกฎหมายที่่�ว่่าด้้วย
การค้้ น แล้้ ว ก็็ ส ามารถเข้้ า ทำำ�ก ารจัั บ บุุ ค คลในที่่� ร โหฐานนั้้� น ได้้  ถ้้ า ปรากฏว่่ า มีี ห มายจัั บ หรืือจัั บ ได้้
โดยไม่่ต้้องมีีหมาย
การจัับกุุมผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน
การจัับกุุมผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชนซึ่่�งตามพระราชบััญญััติิศาลเยาวชนและครอบครััวและ
วิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖๖ ได้้ระบุุในเรื่่อ� งอำำ�นาจในการจัับกุมุ ซึ่ง่� มีีอำำ�นาจ
แตกต่่างกัันดัังนี้้�
(1) การจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาซึ่่ง� เป็็นเด็็กที่มี่� อี ายุุไม่่เกิิน ๑๕ ปีีบริบููิ รณ์์ จะทำำ�การจัับกุมุ ได้้เฉพาะผู้้�ต้อ้ งหา  
ที่่�กระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้าหรืือมีีหมายจัับหรืือคำำ�สั่่�งศาล
(2) การจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาซึ่ง่� เป็็นเยาวชนอายุุเกิิน ๑๕ ปีีบริบููิ รณ์์ แต่่ยังั ไม่่ถึึง ๑๘ ปีีบริบููิ รณ์์ จับกุ
ั มุ ได้้
เช่่นเดีียวกัับเด็็ก  แต่่อย่่างไรก็็ตามการจัับกุุมผู้้�ต้้องหาซึ่่�งเป็็นเยาวชนสามารถจัับกุุมเช่่นเดีียวกัับผู้้�ใหญ่่
โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นเหตุุการณ์์กระทำำ�ผิิดซึ่่�งหน้้า มีีหมายจัับหรืือมีีคำำ�สั่่�งศาลแต่่เข้้าเงื่่�อนไขตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๗๘(๒), (๓), (๔) ก็็สามารถจัับกุุมได้้เช่่นกััน
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	๑.๓	วิิธีีการจัับกุุมให้้ดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ที่� ป
่ .วิิอาญา มาตรา ๘๓ บััญญััติิไว้้
		ขั้้�นตอนการจัับของเจ้้าพนัักงาน ดัังนี้้�
(๑) ต้้องแจ้้งข้้อหาให้้ผู้้�ถููกจัับทราบ หากมีีหมายจัับให้้แสดงต่่อผู้้�ถููกจัับ
(๒) ในการจัับต้้องแจ้้งแก่่ผู้้�ถููกจัับนั้้�นว่่าเขาต้้องถููกจัับแล้้วสั่่�งให้้ผู้้�ถููกจัับไปยัังที่่�ทำำ�การของ
พนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับพร้้อมด้้วยผู้้�จัับ  เว้้นแต่่สามารถนำำ�ไปที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบได้้ในขณะนั้้�น แต่่ถ้้าจำำ�เป็็นก็็ให้้จัับตััวไป
(๓) แจ้้ ง สิิ ทธิิ ใ ห้้ ผู้้�ถููกจัั บท ราบว่่ า  มีี สิิ ทธิิ ที่่� จ ะไม่่ ใ ห้้ ก ารหรืือให้้ ก ารก็็ ไ ด้้ แ ละถ้้ อ ยคำำ�
ของผู้้�ถููกจับนั้้
ั น� อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีีได้้ และผู้้�ถููกจับมี
ั สิี ทธิ
ิ ที่ิ พ่� บและปรึึกษาทนายความ
หรืือผู้้�ซึ่่�งจะเป็็นทนายความได้้
(๔) อนุุญาตให้้ผู้้�ถููกจัับแจ้้งให้้ญาติิหรืือผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจทราบถึึงการจัับกุุมได้้
(๕) จััดทำำ�บันั ทึึกการจัับกุมุ แล้้วอ่่านให้้ผู้้�ถููกจับฟั
ั งั และมอบสำำ�เนาบัันทึึกการจัับแก่่ผู้้�ถููกจับนั้้
ั น�
(๖) นำำ�ผู้้�ถููกจัับส่่งที่่�ทำำ�การพนัักงานสอบสวนท้้องที่่� ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ ทัันทีี
(๗) กรณีีจำำ�เป็็น จะจััดการพยาบาลผู้้�ถููกจัับเสีียก่่อนนำำ�ตััวไปส่่งที่่�ทำำ�การของพนัักงาน
สอบสวนก็็ได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ วรรคสาม
(๘) การจััดทำำ�บันั ทึึกการจัับกุม 
ุ หากผู้้�ถููกจับั ให้้การรัับสารภาพ อย่่าเพีียงแต่่บันั ทึึกว่่าผู้้�ถููกจับ    
ั
รัับสารภาพแต่่เพีียงอย่่างเดีียว ให้้ขยายความคำำ�รัับสารภาพว่่ารัับว่่าอย่่างไรให้้เล่่าเหตุุการณ์์ก่่อนเกิิดเหตุุ
ขณะเกิิดเหตุุและหลัังเกิิดเหตุุไปกระทำำ�ผิิดอย่่างไร ขั้้�นตอนการกระทำำ�ผิิดมีีใครเข้้ามาเกี่่ย� วข้้องบ้้าง ใช้้อาวุุธ
หรืือเครื่่อ� งมืือใดในการกระทำำ�ผิิด ถ้้ายึึดของกลางได้้ให้้ระบุุว่า่ ยึึดได้้จากตััวผู้้�ถููกจับั หรืือผู้้�ถููกจับนำ
ั ำ�ไปตรวจยึึด
หากพาดพิิงถึึงบุุคคลเมื่่�อระบุุติิดต่่อกัันทางหมายเลขโทรศััพท์์หมายเลขใดตามลำำ�ดัับขั้้�นตอน และอื่่�น ๆ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อรููปคดีีไว้้ เพื่่�อทำำ�ให้้คำำ�รัับสารภาพนั้้�นมีีน้ำำ��หนัักรัับฟัังได้้
การจัับกุุมของราษฎร
ราษฎรจะจัับกุุมผู้้�อื่่�นไม่่ได้้เว้้นแต่่เข้้าเงื่่�อนไขทั้้�ง ๓ กรณีีดัังนี้้�
(1) จัับโดยการที่่�เจ้้าพนัักงานผู้้�จััดการตามหมายจัับ ขอความช่่วยเหลืือจากบุุคคลซึ่่�งเป็็น
ราษฎรที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงเพื่่�อจััดการตามหมายนั้้�นก็็ได้้ แต่่จะบัังคัับให้้ผู้้�ใดช่่วยโดยอาจเกิิดอัันตรายแก่่เขานั้้�น
ไม่่ได้้ (ตาม ป.วิิอาญา ม.๘๒)
(2) จัับกุุมในความผิิดซึ่่�งหน้้าและเป็็นความผิิดตามบััญชีีแนบท้้าย ป.วิิอาญา
(3) เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาหรืือจํําเลยหนีีหรืือจะหลบหนีีการประกััน ถ้้าราษฎรผู้้�ซึ่ง่� เป็็นนายประกััน
ไม่่สามารถขอความช่่วยเหลืือจากเจ้้าพนัักงานได้้ทันั ท่่วงทีีก็ตั็ วั ราษฎรผู้้�นั้้น� มีีอํํานาจจัับผู้้�ต้อ้ งหาหรืือจํําเลย
ได้้เอง แล้้วส่่งไปยัังพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตํํารวจที่่�ใกล้้ที่่�สุุด และให้้เจ้้าพนัักงานนั้้�นรีีบจััดส่่งผู้้�ต้้องหา
หรืือจํําเลยไปยัังเจ้้าพนัักงานหรืือศาล (ตาม ป.วิิอาญา ม.๑๑๗)
หมายเหตุุ
บััญชีีแนบท้้ายประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
ความผิิดในกฎหมายลัักษณะอาญา ที่ม่� าตรา ๗๙ อ้้างถึึงซึ่ง่� ราษฎรมีีอํํานาจจัับได้้โดยไม่่ต้อ้ งมีีหมาย
ประทุุษร้้ายต่่อพระบรมราชตระกููล
มาตรา ๙๗ และ ๙๙
ขบถภายในพระราชอาณาจัักร
มาตรา ๑๐๑ ถึึง ๑๐๔
ขบถภายนอกพระราชอาณาจัักร
มาตรา ๑๐๕ ถึึง ๑๑๑
ความผิิดต่่อทางพระราชไมตรีีกัับต่่างประเทศ
มาตรา ๑๑๒
ทํําอัันตรายแก่่ธง หรืือเครื่่�องหมายของต่่างประเทศ มาตรา ๑๑๕
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ความผิิดต่่อเจ้้าพนัักงาน
มาตรา ๑๑๙ ถึึง ๑๒๒ และ ๑๒๗
หลบหนีีจากที่่�คุุมขััง
มาตรา ๑๖๓ ถึึง ๑๖๖
ความผิิดต่่อศาสนา
มาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๓
ก่่อการจลาจล
มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔
กระทํําให้้เกิิดภยัันตรายแก่่สาธารณชน
กระทํําให้้สาธารณชนปราศจากความสะดวกในการไปมาและการส่่งข่่าวและของถึึงกััน
และกระทํําให้้สาธารณชนปราศจากความสุุขสบาย
มาตรา ๑๘๕ ถึึง ๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๗ และ ๑๙๙
ปลอมแปลงเงิินตรา
มาตรา ๒๐๒ ถึึง ๒๐๕ และ ๒๑๐
ข่่มขืืนกระทํําชํําเรา
มาตรา ๒๔๓ ถึึง ๒๔๖
ประทุุษร้้ายแก่่ชีีวิิต 
มาตรา ๒๔๙ ถึึง ๒๕๑
ประทุุษร้้ายแก่่ร่่างกาย
มาตรา ๒๕๔ ถึึง ๒๕๗
ความผิิดฐานกระทํําให้้เสื่่�อมเสีียอิิสรภาพ
มาตรา ๒๖๘, ๒๗๐ และ ๒๗๖
ลัักทรััพย์์
มาตรา ๒๘๘ ถึึง ๒๙๖
วิ่่�งราว ชิิงทรััพย์์ ปล้้นทรััพย์์และโจรสลััด
มาตรา ๒๙๗ ถึึง ๓๐๒
กรรโชก 
มาตรา ๓๐๒
	ขั้้�นตอนการจัับกุุมของราษฎร
เมื่่�อราษฎรได้้จัับกุุมผู้้�ต้้องหาแล้้วมีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
(1) การจัับดำำ�เนิินการเช่่นเดีียวกัับเจ้้าพนัักงานตาม (๒)
(2) กรณีีจำำ�เป็็น จะจััดการพยาบาลผู้้�ถููกจัับเสีียก่่อนนำำ�ตััวไปส่่งที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน
ก็็ได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ วรรคสาม  
(3) ให้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ (๒) ส่่งให้้พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจซึ่่�งเป็็น
ผู้้�รับม
ั อบตััวดำำ�เนิินการบัันทึึกการจัับกุม ทั้้
ุ ง� ข้้อความและพฤติิการณ์์แห่่งการจัับนั้้น� ไว้้ และให้้ผู้้�จับั ลงลายมืือชื่่อ�
กำำ�กัับไว้้เป็็นสำำ�คััญ
(4) เจ้้าพนัักงานผู้้�รับตั
ั ัวดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อกล่่าวหารายละเอีียดแห่่งการจัับให้้ผู้้�ถููกจับท
ั ราบและ
แจ้้งสิิทธิใิ ห้้ผู้้�ถููกจับท
ั ราบว่่ามีีสิทธิ
ิ ที่ิ จ่� ะไม่่ให้้การหรืือให้้การก็็ได้้และถ้้อยคำำ�ของผู้้�ถููกจับั อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐาน
ในการพิิจารณาคดีีได้้
(5) การจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุม  หากผู้้�ถููกจัับให้้การรัับสารภาพ ให้้บัันทึึกถ้้อยคำำ�อื่่�นที่่�เป็็นคำำ�รัับ
เช่่นเดีียวกัับกรณีีเจ้้าพนัักงานเป็็นผู้้�จับต
ั าม (๘) ข้้างต้้นด้้วย เพื่่�อทำำ�ให้้คำำ�รับส
ั ารภาพนั้้�นมีีน้ำำ��หนัักรัับฟัังได้้
(6) เมื่่อ� จััดทำำ�บันั ทึึกการจัับกุมุ แล้้วให้้อ่า่ นให้้ผู้้�ถููกจับฟั
ั งั และมอบสำำ�เนาบัันทึึกการจัับแก่่ผู้้�ถููกจับั
นั้้�นด้้วย
ข้้อสัังเกต
- ในการจัับกุมุ หากผู้้�ถููกจับมี
ั หี มายจัับ ให้้ตรวจสอบสถานะของหมายจัับเสีียก่่อนว่่าขาดอายุุความ
แล้้วหรืือไม่่ หมายจัับถููกถอนแล้้วหรืือไม่่ และตรวจสอบว่่านอกจากคดีีที่�จั่ ับในคดีีนี้้�แล้้วยัังมีีหมายจัับอื่่�นๆ
อีีกหรืือไม่่ เพื่่�อประสานกัับพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบในคดีีอื่่�นๆ (หากมีี)
- กรณีีราษฎรเป็็นผู้้�จัับและส่่งตััวให้้กัับพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจผู้้�รัับมอบตััวตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔(๒) ผู้้�รับม
ั อบตััวอาจเป็็นพนัักงานสอบสวนเองหรืือเจ้้าพนัักงานผู้้�ปฏิบัิ ติั หิ น้้าที่อื่่� น่� หรืือ
สิิบเวรยามก็็ได้้
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- ขั้้�นตอนการจัับกัับขั้้�นตอนการจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุมสามารถแยกเป็็นคนละขั้้�นตอนกัันได้้
โดยปกติิการจัับสมบููรณ์์ตามกฎหมายเมื่่อ� ได้้แจ้้งว่่าเขาต้้องถููกจัับและสั่่ง� ให้้ผู้้�ถููกจับั ไปยัังที่ทำ่� ำ�การของพนัักงาน
สอบสวนพร้้อมด้้วยผู้้�จัับ ส่่วนการจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุมุ เป็็นขั้้�นตอนที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการจัับ 
- ผู้้ที่� จ่� ะถููกจัับกระทำำ�การโต้้ตอบการจัับที่่มิ� ชิ อบด้้วยกฎหมาย โดยอ้้างป้้องกัันตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๖๘ ได้้
- ผู้้จ� ะถููกจัับต่่อสู้้�ขัดั ขวาง ก็็ไม่่มีคี วามผิิดฐานต่่อสู้้�ขัดั ขวางเจ้้าพนัักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๘ และไม่่ผิิดฐานทำำ�ร้้ายร่่างกาย
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- ผู้้�จัับมีีความผิิดฐานหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขัังตาม ป.อาญา มาตรา ๓๑๐ (ฎ.๑๐๘๙/๐๒)
- ผู้้�จับั อาจมีีความผิิดฐานปฏิิบัติั หิ น้้าที่โ่� ดยมิิชอบก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�ถููกจับต
ั าม ป.อาญา
มาตรา ๑๕๗ (ฎ.๔๒๔๓/๔๒)
- ผู้้�ถููกจัับมีีสิิทธิิฟ้้องหน่่วยงานของรััฐให้้รัับผิิดในผลแห่่งละเมิิดที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของตนได้้กระทำำ�ใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม พ.ร.บ.ความรัับผิิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕ (ฎ.๕๘๒๔/๔๓)
- การจัับโดยไม่่ชอบทำำ�ให้้การคุุมขัังต่่อเนื่่�องมาจากการจัับนั้้�นไม่่ชอบด้้วยกฎหมายตามไปด้้วย
ผู้้�ถููกคุมขั
ุ ังมีีสิิทธิิตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๙๐ ยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลปล่่อยตััวได้้ (ฎ.๔๖๖/๔๑)

๒. การรัับมอบตััวผู้้�ต้้องหาหรืือผู้้�ถููกจัับ

หลัังจากที่่�มีีการจัับกุุมโดยเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจหรืือโดยราษฎร ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๓ ต้้องนำำ�ผู้้�ถููกจัับไปส่่งที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่�ถููกจั
่ ับหรืือท้้องที่่�พนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบ ใครจะเป็็นผู้้�รัับตััวผู้้�ถููกจัับได้้บ้้าง ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ ผู้้�ที่่�จะรัับตััวผู้้�ถููกจัับคืือพนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจอาจเป็็นสิิบเวรยาม  พนัักงานสอบสวนเวรหรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบก็็ได้้
ซึ่่�งมีีแนวทางปฏิิบััติิปรากฏตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๔.๑  
	๒.๑	 หน้้าที่่�ของผู้้�รัับมอบตััว ให้้ปฏิิบััติติ าม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔
(๑) จััดให้้ผู้้�ถููกจัับสามารถติิดต่่อกัับญาติิหรืือผู้้�ซึ่่�งผู้้�ถููกจัับไว้้วางใจเพื่่�อแจ้้งให้้ทราบถึึง
การจัับกุุมและสถานที่่�ที่่�ถููกควบคุุมได้้ในโอกาสแรกเมื่่�อผู้้�ถููกจัับมาถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�
ที่่ถููกจั
� บั หรืือที่่ทำ� ำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ หรืือถ้้าผู้้�ถููกจับร้
ั อ้ งขอให้้
พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจเป็็นผู้้แ� จ้้งก็็ให้้จัดั การตามคำำ�ร้อ้ งขอโดยเร็็ว กรณีีนี้้มิ� ใิ ห้้เรีียกค่่าใช้้จ่า่ ยใด ๆ
จากผู้้�ถููกจัับ
(๒) แจ้้งสิิทธิิให้้ผู้้�ถููกจัับทราบ ตาม ป.วิิอาญา ม.๗/๑ ผู้้�ถููกจัับหรืือผู้้�ต้้องหาซึ่่�งถููกควบคุุม
หรืือขัังมีีสิทธิ
ิ แิ จ้้งหรืือขอให้้เจ้้าพนัักงานแจ้้งให้้ญาติิหรืือผู้้ซึ่� ง�่ ถููกจัับหรืือผู้้�ต้อ้ งหาไว้้วางใจทราบถึึงการถููกจัับ
และสถานที่่�ที่่�ถููกควบคุุมในโอกาสแรก และแจ้้งสิิทธิิโดยให้้บัันทึึกไว้้ ดัังนี้้�
- พบและปรึึกษาผู้้�ซึ่่�งจะเป็็นทนายความเป็็นการเฉพาะตััว
- ให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบสวนปากคำำ�ตนได้้ในชั้้�นสอบสวน
- ได้้รัับการเยี่่�ยมหรืือติิดต่่อกัับญาติิได้้ตามสมควร
- ได้้รัับการรัักษาพยาบาลโดยเร็็วเมื่่�อเกิิดการเจ็็บป่่วย
	๒.๒	วิิธีีดำำ�เนิินการ
(๑) เมื่่�อรัับตััวไว้้แล้้วให้้ผู้้�รัับตััวลงเป็็นหลัักฐานในประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี
(๒) การแจ้้งสิิทธิิผู้้�ถููกจัับหรืือผู้้�ต้้องหาให้้ลงประจำำ�วัันไว้้เป็็นหลัักฐานในข้้อเดีียวกััน
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๓) กรณีีราษฎรจัับมา ให้้ผู้้�รัับตััวจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุม ส่่วนกรณีีเจ้้าพนัักงานจัับกุุมมา
ให้้รัับตััวพร้้อมบัันทึึกการจัับกุุมไว้้
(๔) ส่่งตััวผู้้�ถููกจัับหรืือผู้้�ต้้องหาให้้กัับพนัักงานสอบสวน
(๕) หากท้้องที่่�ที่่�รัับตััวผู้้�ถููกจัับเป็็นท้้องที่่�ของพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับและ
ไม่่เป็็นท้้องที่่�ของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ก็็ต้้องส่่งตััวผู้้�ถููกจัับต่่อไปยัังท้้องที่่�ของพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบต่่อไป
(๖) ในการรัับตัวั ส่่งตััวผู้้�ถููกจับั แต่่ละช่่วงให้้มีกี ารลงลายมืือชื่่อ� ผู้้�ถููกจับ ผู้
ั ้�ส่ง่ ตััวผู้้�ถููกจับ ผู้
ั ้�รับตั
ั วั
ผู้้�ถููกจัับ  และหากจะส่่งมอบตััวต่่อไปยัังพนัักงานสอบสวนหรืือจะทำำ�การควบคุุมตััวในห้้องควบคุุมก็็ให้้ผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการรัับตััวส่่งตััวผู้้�ถููกจัับลงชื่่�อไว้้เป็็นหลัักฐานในบัันทึึกประจำำ�วัันนั้้�นด้้วยว่่าการควบคุุม
ตกอยู่่�ในความรัับผิิดชอบของผู้้�ใด
ข้้อสัังเกต
- ปกติิขั้้�นตอนการจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุมตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔(๑) ผู้้�จัับที่่�เป็็นเจ้้าพนัักงาน
หลัังจากดำำ�เนิินการจัับกุุมตามกฎหมายแล้้ว จะจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุมจนเสร็็จก่่อน พร้้อมกัับนำำ�ตััว
ผู้้�ถููกจัับและบัันทึึกการจัับกุุมส่่งให้้กัับผู้้�รัับตััวผู้้�ถููกจัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ จะไม่่ปรากฏว่่าผู้้�รัับตััว
ต้้องมาจััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุมเอง อย่่างเช่่น กรณีีราษฎรเป็็นผู้้�จัับแต่่อย่่างใด ผู้้�รัับตััวเพีียงแต่่ลงประจำำ�วััน
และแจ้้งสิิทธิิผู้้�ถููกจัับเท่่านั้้�น
- โดยปกติิในทางปฏิิบัติั ผู้ิ ้�รับตั
ั วั ผู้้�ถููกจับั จะเป็็นพนัักงานสอบสวนเวรในท้้องที่่ข� องพนัักงานสอบสวน
ท้้องที่่ที่� ถููกจั
่� บั หรืืออาจเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบในกรณีีส่ง่ ผู้้�ถููกจับั ไปยัังท้้องที่่ข� องพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบนั้้�น
- ในการนัับระยะเวลาการควบคุุมชั้้�นสอบสวนไม่่ว่่าจะเป็็น ๔๘ ชั่่�วโมง หรืือจะเป็็น ๒๔ ชั่่�วโมง      
ตามกฎหมายมิิได้้บัญ
ั ญััติว่ิ า่ นัับแต่่พนัักงานสอบสวนรัับตัวั แต่่กฎหมายใช้้คำำ�ว่า่ นัับแต่่ผู้�ถููกจั
้ บส่
ั ง่ ถึึงที่ทำ�่ ำ�การ
ของพนัักงานสอบสวน เวลาการควบคุุมดังั กล่่าวจึึงถือื เอาเมื่่อ� มีีการนำำ�ผู้้�ถููกจับั หรืือผู้้�ต้อ้ งหาส่่งที่�ทำ่ ำ�การของ
พนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ในกรณีีคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดหรืือ
ศาลทหาร ส่่วนผู้้�ต้้องหาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชน นัับแต่่ถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
ส่่วนคดีีที่อ�่ ยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวงนัับ ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาถููกจัับ ดังั นั้้�น ในทางปฏิิบััติิคำำ�ว่า่ ถึึงที่่�ทำำ�การของ
พนัักงานสอบสวน จึึงถืือเอาวัันเวลาการลงประจำำ�วัันการรัับมอบตััวเป็็นสำำ�คััญ จึึงต้้องลงวัันเวลาให้้ตรงกัับ
ความเป็็นจริิง
- หากผู้้�ถููกจับั เป็็นการจัับตามหมายจัับ ก็ใ็ ห้้รายงานผลการจัับให้้ศาลที่่อ� อกหมายจัับทราบโดยเร็็ว
แต่่ต้้องไม่่ช้้ากว่่า ๗ วััน นัับแต่่วัันจัับ

๓. การแจ้้งข้้อหาผู้้�ต้้องหา

กฎหมายได้้วางหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหาไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
พนัักงานสอบสวนจะใช้้อำำ�นาจการแจ้้งข้้อหา ก็็ต่่อเมื่่�อเข้้าหลัักเกณฑ์์และต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�
กฎหมายบััญญััติิ ดัังนี้้�
(๑) ก่่อนที่่�พนัักงานสอบสวนจะแจ้้งข้้อหาผู้้�ต้้องหานั้้�นจะต้้องมีีพยานหลัักฐานตามสมควรว่่า
ผู้้�นั้้�นน่่าจะได้้กระทำำ�ความผิิดตามข้้อหาที่่�กล่่าวหานั้้�น
(๒) เมื่่�อผู้้�ต้้องหาถููกเรีียก  หรืือส่่งตััวมา หรืือเข้้าหาพนัักงานสอบสวนเองหรืือปรากฏว่่าผู้้�ใด  
ซึ่่�งมาอยู่่�ต่่อหน้้าพนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�ต้้องหา
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๓) ให้้ถามชื่่�อตััว ชื่่�อรอง ชื่่�อสกุุล สััญชาติิ บิิดามารดา อายุุ อาชีีพ ที่่�อยู่่� ที่่�เกิิด และแจ้้งให้้ทราบ
ถึึงข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�กล่่าวหาว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิด แล้้วจึึงแจ้้งข้้อหาให้้ทราบ 
คำำ�จำำ�กััดความ “ข้้อหา” ตาม คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๑ ข้้อ ๔(๑๖)
หมายถึึง ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ทั้้�งหลายที่่�กล่่าวหาว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิดรวมทั้้�งรายละเอีียด
ที่่�เกี่่�ยวกัับเวลาและสถานที่่�ซึ่�ง่ เกิิดการกระทำำ�นั้้�น ๆ อีีกทั้้�งบุุคคลหรืือสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยพอสมควรเท่่าที่�่
จะทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องหาเข้้าใจได้้ดีี
	3.1	วิิธีีการแจ้้งข้้อหา
ปรากฏแนวทางการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๖.๘ วรรคสอง
นั้้�น พนัักงานสอบสวนต้้องแจ้้งข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�กล่่าวหาว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ความผิิดและ
ฐานความผิิดให้้ผู้้�ต้้องหาทราบ
คำำ�จำำ�กัดั ความ “ฐานความผิิด” ตามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๑ ข้้อ ๔(๑๗)
หมายถึึงความผิิดที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกกล่่าวหาตามที่่� ป.อาญาหรืือกฎหมายอื่่�นที่่�มีีโทษทางอาญาให้้ชื่่�อ
ฐานความผิิดไว้้ เช่่น ฐานลัักทรััพย์์ ฐานฉ้้อโกง ฐานทำำ�ให้้แท้้งลููก  ฐานทอดทิ้้�งเด็็กคนป่่วยเจ็็บคนชรา
ฐานค้้ามนุุษย์์ เป็็นต้้น ส่่วนความผิิดอื่่�นใดที่่� ป.อาญาหรืือกฎหมายอื่่�นที่่�มีีโทษทางอาญามิิได้้ให้้ชื่่�อ
ฐานความผิิดไว้้ เช่่น ความผิิดต่่อชีีวิิต มีีบทมาตราทั้้�งที่่�เป็็นความผิิดในการฆ่่าผู้้�อื่่�น ความผิิดในการทำำ�ร้้าย
ผู้้�อื่น่� ถึึงตายโดยไม่่มีเี จตนาฆ่่า ความผิิดในการทำำ�ให้้ผู้้�อื่น่� ตายโดยประมาท เป็็นต้้น ในการให้้ชื่อ่� ฐานความผิิด
อาจใช้้ชื่อ่� ฐานความผิิดโดยสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ขององค์์ประกอบความผิิดที่่กล่
� า่ วหาได้้ เช่่น ความผิิดฐานฆ่่าผู้้�อื่น่�
ความผิิดฐานทำำ�ให้้ผู้�อื่้ ่�นตายโดยไม่่เจตนา ความผิิดฐานทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นตายโดยประมาท เป็็นต้้น
ข้้อสัังเกต
- การแจ้้งข้้อหาตามหลัักเกณฑ์์ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ เพีียงแต่่แจ้้งให้้ทราบข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับ
การกระทำำ�ที่่�กล่่าวหาว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิด(ข้้อกล่่าวหา) แล้้วจึึงแจ้้งข้้อหาให้้ทราบ คำำ�ว่่า “แจ้้งข้้อหา”
ไม่่ปรากฏคำำ�จำำ�กััดความในกฎหมายใด ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ จึึงให้้ระบุุฐานความผิิด
ตามที่่�ให้้คำ�จำ
ำ ำ�กััดความดัังกล่่าว ซึ่่�งคำำ�ว่่า “ฐานความผิิด” ก็็ไม่่ปรากฏคำำ�จำำ�กััดความในกฎหมายเช่่นกััน  
- การแจ้้งข้้อหาในชั้้�นพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ มีีลัักษณะทำำ�นองเดีียวกััน
กัับการทำำ�คำำ�ฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ว่่าการกระทำำ�ทั้้�งหลายที่่�อ้้างว่่าจำำ�เลยได้้กระทำำ�ผิิด
ข้้อเท็็จจริิงและรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวกัับเวลาและสถานที่่�ซึ่่�งเกิิดการกระทำำ�นั้้�น ๆ อีีกทั้้�งบุุคคลหรืือสิ่่�งของ
ที่เ่� กี่่ย� วข้้องด้้วยพอสมควรเท่่าที่จ่� ะให้้จำำ�เลยเข้้าใจข้้อหาได้้ดีี โดยเห็็นว่่าในการแจ้้งข้้อหาดัังกล่่าวต้้องไม่่ทำำ�ให้้
ผู้้�ต้้องหาหลงข้้อต่่อสู้้�ด้้วย
- แต่่อย่่างไรก็็ตามในการแจ้้งข้้อหาตามแนวทางคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ที่่�ให้้ระบุุ
ฐานความผิิดไปด้้วยนั้้�น ก็็สามารถทำำ�ได้้ไม่่ถืือว่่าขััดแย้้งกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ แต่่อย่่างใด เพราะใน
ประเด็็นว่่าผู้้�ต้อ้ งหาผิิดฐานใดเป็็นประเด็็นข้้อกฎหมาย เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนได้้สอบสวนในประเด็็นนั้้�นแล้้ว
พนัักงานอััยการก็็มีีอำำ�นาจฟ้้องและเมื่่�อคดีีไปถึึงชั้้�นศาล หากทางพิิจารณาได้้ความว่่าการกระทำำ�ตามฟ้้อง
เป็็นความผิิดตามกฎหมายแล้้ว แม้้ฐานความผิิดจะไม่่ถููกต้้องหรืืออ้้างตััวบทกฎหมายผิิด ศาลก็็สามารถ
พิิพากษาลงโทษจำำ�เลยและปรัับฐานความผิิดให้้ถููกต้อ้ งตรงกัับตัวั บทกฎหมายได้้ ไม่่ทำำ�ให้้การสอบสวนเสีียไป
และไม่่ตััดอำำ�นาจฟ้้องของพนัักงานอััยการแต่่อย่่างใด    
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ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- การสอบสวนเป็็นเพีียงการที่พ่� นัักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานและดำำ�เนิินการทั้้�งหลาย
ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับความผิิดที่กล่
่� า่ วหาเพื่่อ� ที่จ่� ะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิดและเพื่่อ� เอาตััว
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาลงโทษ การแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ นั้้�นเป็็นเพีียงขั้้�นตอนหนึ่่�งของการ
สอบสวนเพื่่อ� ให้้ผู้้�ต้อ้ งหารู้้�ตัวั ก่่อนว่่าจะถููกสอบสวนในคดีีอาญาเรื่่อ� งใดเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นแม้้เดิิมจะแจ้้งข้้อหาหนึ่่�ง
แต่่เมื่่�อสอบสวนไปแล้้วปรากฏว่่าการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาเป็็นความผิิดฐานอื่่�นก็็ถืือได้้ว่่ามีีการสอบสวนใน
ความผิิดฐานดัังกล่่าวมาแล้้วแต่่แรก ฉะนั้้�นเมื่่อ� คดีีนี้้ใ� นชั้้น� จัับกุมุ และชั้้น� สอบสวนจะแจ้้งข้้อหาแก่่จำำ�เลยที่่� ๒
และที่่� ๓ กัับพวกฐานร่่วมกัันกรรโชกทรััพย์์ แต่่เมื่่อ� โจทก์์เห็็นว่่าพฤติิการณ์์การกระทำำ�ความผิิดของจำำ�เลยที่่� ๒
และที่่� ๓ กัับพวกเข้้าองค์์ประกอบความผิิดร่่วมกัันปล้้นทรััพย์์โจทก์์ก็็มีีอำ�ำ นาจที่่�จะฟ้้องจำำ�เลยที่่� ๒ และที่่� ๓
กัับพวกในความผิิดฐานร่่วมกัันปล้้นทรััพย์์ได้้ (ฎ.๒๕๖/๒๕๕๓)
- การแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ เป็็นเพีียงขั้้น� ตอนหนึ่่�งของการสอบสวนเพื่่อ� ต้้องการ
ให้้ผู้้�ต้้องหารู้้�ตััวก่่อนว่่าตนจะถููกสอบสวนในความผิิดเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งเท่่านั้้�น หาได้้หมายความว่่าพนัักงาน
สอบสวนจะต้้องแจ้้งข้้อหาทุุกกระทงความผิิดไม่่ แม้้เดิิมจะแจ้้งข้้อหาว่่ากระทำำ�ความผิิดฐานพรากผู้้�เยาว์์
๒ วััน แต่่เมื่่�อสอบสวนไปแล้้วปรากฏว่่าการกระทำำ�ของผู้้�ต้้องหาเป็็นความผิิดอีีก ๒ วััน ซึ่่�งเป็็นความผิิดฐาน
เดีียวกัันแต่่เพิ่่�มอีีก  ๒ กระทง ก็็ถืือได้้ว่่ามีีการสอบสวนในความผิิดฐานพรากผู้้�เยาว์์ พนัักงานอััยการโจทก์์
จึึงมีีอำำ�นาจฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ (ฎ.๑๘๑๖/๒๕๕๒)   
- การรวบรวมพยานหลัักฐาน ซึ่่ง� พนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�ไปเกี่่ย� วกัับความผิิดที่่โ� จทก์์ร่ว่ มร้้องทุุกข์์
ต่่อพนัักงานสอบสวนกล่่าวหาจำำ�เลยว่่ากระทำำ�ผิิดฐานยัักยอกนั้้�น ถืือเป็็นการสอบสวนตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒(๑๑) ซึ่่�งการสอบสวนดำำ�เนิินคดีีแก่่จำำ�เลยในความผิิดฐานใด เป็็นอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวน
ที่จ่� ะดำำ�เนิินการไปตามข้้อเท็็จจริิงที่่ป� รากฏจากการสอบสวน เมื่่อ� ข้้อเท็็จจริิงที่่ไ� ด้้จากการสอบสวนปรากฏว่่า
การกระทำำ�ของจำำ�เลยเป็็นความผิิดฐานลัักทรัพั ย์์ก็ไ็ ม่่ทำำ�ให้้การสอบสวนที่่ก� ระทำำ�ไปแล้้วเสีียไป การสอบสวน
จึึงชอบด้้วยกฎหมาย (ฎ.๖๗๒๓/๒๕๔๘)
- เมื่่�อได้้แจ้้งข้้อหาหนึ่่�งแล้้ว หากมีีความผิิดฐานอื่่�นเกิิดขึ้้�นในระหว่่างการสอบสวนก็็ถืือว่่า
ได้้สอบสวนความผิิดนั้้�นด้้วยแล้้ว เช่่น การแจ้้งข้้อหาให้้จำำ�เลยทราบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ นั้้�น
หาได้้หมายความว่่าพนัักงานสอบสวนจะต้้องแจ้้งข้้อหาทุุกกระทงความผิิดไม่่ เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนได้้แจ้้ง
ข้้อหาร่่วมกัันทำำ�ร้า้ ยร่่างกายผู้้�อื่น่� จนเป็็นเหตุุให้้ได้้รับอั
ั นั ตรายสาหััสแก่่จำำ�เลย แม้้ไม่่ได้้แจ้้งข้้อหาพยายามฆ่่า
แต่่เมื่่�อสอบสวนแล้้วปรากฏว่่าการกระทำำ�ของจำำ�เลยเป็็นความผิิดฐานพยายามฆ่่าด้้วย ก็็เรีียกได้้ว่่ามีีการ
สอบสวนในข้้อหาพยายามฆ่่าแล้้ว พนัักงานอััยการจึึงมีีอำำ�นาจฟ้้องจำำ�เลยในความผิิดฐานพยายามฆ่่า
ผู้้�เสีียหายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๐ (ฎ.๘๓๑๖/๒๕๔๘)
ขั้้น� ตอนการแจ้้งข้้อหากัับขั้้น� ตอนการสอบปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นคนละขั้้น� ตอนกััน แต่่ทั้้ง� สองขั้้น� ตอน
มีีความต่่อเนื่่�องกััน การแจ้้งข้้อหากล่่าวไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ส่่วนขั้้�นตอนการสอบสวนปากคำำ�
ผู้้�ต้้องหาจะอยู่่�ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔
- ป.วิิ อ าญา ได้้ บัั ญ ญัั ติิ ถึึ งอำำ� นาจและหน้้ า ที่่� ข องพนัั ก งานสอบสวนในชั้้� น แจ้้ ง ข้้ อ หาตาม 
มาตรา ๑๓๔ ซึ่่ง� ความในวรรคหนึ่่�งกำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนต้้องถามชื่่อ� ตััว ชื่่อ� รอง ชื่่อ� สกุุล สััญชาติิ บิดิ า
มารดา อายุุ อาชีีพ ที่่อ� ยู่่� ที่เ่� กิิดของผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นประการแรก ต่่อจากนั้้�นจึึงแจ้้งให้้ทราบถึึงข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับ
การกระทำำ�ที่่ถููกกล่
� า่ วหาแล้้วจึึงแจ้้งข้้อหาให้้ผู้้�ต้อ้ งหาทราบ รวมทั้้�งให้้โอกาสผู้้�ต้อ้ งหาที่จ่� ะแก้้ข้อ้ หาและแสดง
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นประโยชน์์แก่่ตน ดัังนั้้�น เมื่่�อเริ่่�มทำำ�การสอบสวนพนัักงานสอบสวนจึึงมีีอำำ�นาจสอบถาม
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับตััวผู้้�ต้้องหา ผู้้�ต้้องหามีีหน้้าที่่�ให้้ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับตนเองตามบทบััญญััติิดัังกล่่าว
ซึ่่�งมีีสภาพบัังคัับทางอาญาดัังที่่�บััญญััติิไว้้ใน ป.อาญา มาตรา ๓๖๗ ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่�พ่ นัักงานสอบสวน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ต้้องให้้โอกาสผู้้�ต้้องหาที่่�จะแก้้ข้้อกล่่าวหาและแสดงข้้อเท็็จจริิงที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ตนตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔ วรรคสี่่� เพื่่�อให้้การสอบสวนดำำ�เนิินต่่อไปให้้ถููกต้้องและชอบธรรม ส่่วนการถามคำำ�ให้้การ
ผู้้�ต้้องหาอัันเป็็นอีีกขั้้�นตอนหนึ่่�ง ซึ่่�ง ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ บััญญััติิให้้เป็็นหน้้าที่่�พนัักงานสอบสวน
ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ต้อ้ งหาทราบถึึงสิิทธิที่ิ จ่� ะให้้การหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้ รวมทั้้�งสิิทธิใิ นการให้้ทนายความและบุุคคลที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหา
ไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบปากคำำ�  ซึ่่�งเป็็นขั้้�นตอนเมื่่�อผ่่านการแจ้้งข้้อหาแก่่ผู้้�ต้้องหาแล้้ว ไม่่อาจแปลความ
ไปถึึงขนาดให้้สิทธิ
ิ ผู้ิ ้�ต้อ้ งหาที่่จ� ะปฏิิเสธอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องพนัักงานสอบสวนเมื่่อ� เริ่่มทำ
� ำ�การสอบสวนดัังกล่่าว
ข้้างต้้น จำำ�เลยแจ้้งความเท็็จและแจ้้งให้้ร้้อยตำำ�รวจโท  ด. เจ้้าพนัักงานสอบสวนจดข้้อความอัันเป็็นเท็็จ
ลงในบัันทึึกคำำ�ให้้การของจำำ�เลยซึ่่ง� เป็็นผู้้�ต้อ้ งหาในความผิิดฐานทำำ�ร้า้ ยร่่างกายผู้้�อื่น่� ว่่าจำำ�เลยเป็็น ธ. ซึ่่ง� ถึึงแก่่
ความตายไปแล้้ว หลัังจากนั้้�นเมื่่�อพนัักงานสอบสวนเรีียกตััวจำำ�เลยไปสอบถามเนื่่�องจากจำำ�เลยผิิดเงื่่�อนไข
การคุุมความประพฤติิตามคำำ�พิพิ ากษาของศาลชั้้น� ต้้น จำำ�เลยแจ้้งความเท็็จและแสดงบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน
ของ ธ. เพื่่�อให้้ร้้อยตำำ�รวจโท  ด. หลงเชื่่�อว่่าจำำ�เลยเป็็น ธ. จึึงไม่่อาจถืือได้้ว่่าเป็็นการให้้การและใช้้สิิทธิิ
ในขั้้น� ตอนการทำำ�คำำ�ให้้การที่่จำ� ำ�เลยเป็็นผู้้�ต้อ้ งหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗, ๓๖๗ (ฎ.๗๑๒๓/๒๕๕๗)
ในทางปฏิิบััติิของพนัักงานสอบสวน เมื่่�อผู้้�ต้้องหาถููกเรีียก  หรืือส่่งตััวมาหรืือเข้้าหาพนัักงาน
สอบสวนเอง หรืือปรากฏว่่าผู้้�ใดซึ่่�งมาอยู่่�ต่่อหน้้าพนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�ต้้องหา หากมีีพยานหลัักฐานตาม
สมควร และผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นยัังไม่่มีหี มายจัับหรืือคำำ�สั่่ง� ของศาล พนัักงานสอบสวนก็็จะแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔ ต่่อเนื่่�องกัันนั้้�นก็็จะสอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาไปด้้วย โดยมีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ ๓ ประการ ดัังนี้้�
(1) จััดทำำ�บัันทึึกการแจ้้งข้้อหา
(2) ลงบัันทึึกประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี
(3) สอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาลงในแบบพิิมพ์์บัันทึึกคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหา (แบบส ๕๖ – ๕) ตามคำำ�สั่่�ง
ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ตามแบบพิิมพ์์ลำำ�ดับั ที่่� ๙.
ส่่วนถ้้าเป็็นผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน ในการแจ้้งข้้อหาจะดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
(1) แจ้้งเรื่่�องที่่�เด็็กหรืือเยาวชนถููกกล่่าวหา จะจััดทำำ�บัันทึึกการสอบถามเบื้้�องต้้นตามแบบพิิมพ์์
ส ๕๖-๖๖ ซึ่่ง� เป็็นไปตามมาตรา ๗๐, ๗๑ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ โดยอนุุโลม  (เว้้นแต่่มีีที่่�ปรึึกษากฎหมาย จึึงจะแจ้้งข้้อหาและสอบปากคำำ�
ตามมาตรา ๗๕)
(2) ลงบัันทึึกประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี
ส่่วนการสอบปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหา จะยัังไม่่ทำำ�การสอบปากคำำ� เนื่่อ� งจากการสอบปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหาที่่�
เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน จะต้้องมีีที่ปรึึก
่� ษากฎหมายเข้้าร่่วมฟัังการสอบสวนด้้วย และบางกรณีีต้อ้ งมีีสหวิิชาชีีพ
เข้้าร่่วมสอบปากคำำ� ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๒ ด้้วย ซึ่่ง� การสอบปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหาปรากฏอยู่่�ในมาตรา ๗๕
แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ จะต้้อง
ดำำ�เนิินการ ๒ ส่่วนประกอบกัันคืือการแจ้้งข้้อกล่่าวหาและการสอบปากคำำ�โดยต้้องมีีที่่�ปรึึกษากฎหมาย
อยู่่�ด้้วยทุุกครั้้�งและต้้องแจ้้งสิิทธิิให้้ผู้้�ต้้องหาทราบ 
หลัังจากที่่�พนัักงานสอบสวนได้้มีีการจััดทำำ�บัันทึึกการแจ้้งเรื่่�องที่่�กล่่าวหาแล้้ว เมื่่�อมาทำำ�การ
สอบปากคำำ�ผู้้�ต้อ้ งหา จะเห็็นว่่าในแบบพิิมพ์ต์ อนต้้นให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับการกระทำำ�
ที่่ถููกกล่
�
า่ วหาแล้้วแจ้้งข้้อหา (ฐานความผิิด) ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาทราบ ถััดไปก็็จะเป็็นการแจ้้งสิิทธิก่ิ อ่ นถามคำำ�ให้้การ   
แสดงให้้เห็็นว่่าตามแบบพิิมพ์์ดัังกล่่าวมีีทั้้�งในส่่วนการแจ้้งข้้อหาและการสอบสวนผู้้�ต้้องหาอยู่่�ในแบบพิิมพ์์
เดีียวกัันซึ่่�งในการสอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาตามแบบพิิมพ์์จะต้้องทำำ�สองส่่วนทั้้�งแจ้้งข้้อหาและการสอบสวน
ซึ่่�งเมื่่�อมีีการสอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาก็็ต้้องแจ้้งสิิทธิิของผู้้�ต้้องหาให้้ทราบด้้วย
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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กรณีีที่่�พนัักงานสอบสวนจััดทำำ�บัันทึึกการแจ้้งข้้อหาจะเห็็นได้้ว่่าจะเป็็นการซ้ำำ��กัับการแจ้้ง
ข้้อหาในแบบพิิมพ์์บันั ทึึกคำำ�ให้้การผู้้�ต้อ้ งหาในส่่วนต้้น ซึ่ง่� ก็็ถืือปฏิิบััติิกันั มาเป็็นปกติิแล้้ว แต่่เห็็นว่่าการแจ้้ง
ข้้อหาก็็ถือื เอาการแจ้้งครั้้ง� แรกที่มี่� กี ารจััดทำำ�ลงในบัันทึึกการแจ้้งข้้อหาและมีีการลงประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีีใน
การแจ้้งข้้อหาดัังกล่่าว ส่่วนในแบบพิิมพ์์คำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาก็็ถืือปฏิิบััติิกัันมาว่่าเป็็นการสอบสวนผู้้�ต้้องหา
หลัังจากที่่มี� กี ารแจ้้งข้้อหาแล้้ว ซึ่่ง� ก็็ไม่่มีผี ลให้้เกิิดความเสีียหายแต่่อย่่างใด การปฏิิบัติั ซ้ำิ ำ��ซ้อ้ นดัังกล่่าวกฎหมาย
ไม่่ได้้ห้้าม อย่่างเช่่นการฟ้้องซ้ำำ��ฟ้้องซ้้อน ส่่วนในการแจ้้งข้้อหาเพิ่่�มเติิมกับผู้
ั ้�ต้้องหาภายหลััง ส่่วนใหญ่่จะไม่่
จััดทำำ�เป็็นบัันทึึกการแจ้้งข้้อหาเพิ่่�มเติิมอีีก  แต่่จะบัันทึึกแจ้้งข้้อหาเพิ่่�มเติิมลงในแบบพิิมพ์์บัันทึึกคำำ�ให้้การ
ผู้้�ต้้องหา ต่่อจากคำำ�ให้้การที่่�ผู้�ต้้ ้องหาให้้การไว้้ครั้้�งก่่อน พร้้อมทั้้�งสอบสวนปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาเพิ่่�มเติิมลงไปใน
แบบพิิมพ์์คราวเดีียวกัันนั้้�น กรณีีที่่�มีีการแจ้้งข้้อหาและสอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาในคราวเดีียวกัันนั้้�น พนัักงาน
สอบสวนก็็จะแจ้้งสิิทธิผู้ิ ้�ต้อ้ งหาให้้ทราบโดยลงไว้้เป็็นหลัักฐานในประจำำ�วันั เกี่่ย� วกัับคดีีในข้้อเดีียวกัับข้อ้ แจ้้ง
ข้้อหานั้้�น พนัักงานสอบสวนบางคนก็็มีีการแจ้้งสิิทธิิซ้ำำ��ในแบบพิิมพ์์คำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาอีีกครั้้�ง ก็็ไม่่ทำำ�ให้้
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเป็็นการมิิชอบแต่่อย่่างใด       
	3.2	สิิทธิิของผู้้�ต้้องหา
(๑) คดีีที่มี่� อัี ตั ราโทษประหารชีีวิต 
ิ หรืือในคดีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหามีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีีในวัันที่่พ� นัักงาน
สอบสวนแจ้้งข้้อหา ก่่อนเริ่่มถ
� ามคำำ�ให้้การให้้พนัักงานสอบสวนถามผู้้�ต้อ้ งหาว่่ามีีทนายความหรืือไม่่ ถ้า้ ไม่่มีี
ให้้รััฐจััดหาทนายความให้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคแรก 
(๒) คดีีที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุก ก่่อนเริ่่�มถามคำำ�ให้้การให้้พนัักงานสอบสวนถามผู้้�ต้้องหาว่่า
มีีทนายความหรืือไม่่ ถ้้าไม่่มีีและผู้้�ต้้องหาต้้องการทนายความ  ให้้รััฐจััดหาทนายความให้้ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง
(๓) ผู้้�ต้้องหามีีสิิทธิิให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบสวนปากคำำ�ตนได้้
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๓
(๔) ในการถามคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องหาทราบก่่อนว่่า
- ผู้้�ต้อ้ งหามีีสิทธิ
ิ ที่ิ จ่� ะให้้การหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้ ถ้า้ ผู้้�ต้อ้ งหาให้้การ ถ้้อยคำำ�ที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหาให้้การนั้้�น
อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีีได้้
- ผู้้�ต้้องหามีีสิิทธิิให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่�ง่ ตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบสวนปากคำำ�ตนได้้
	3.3	ขั้้�นตอนการบัันทึึกปากคำำ�ผู้้�ต้้องหา
- เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาเต็็มใจให้้การอย่่างใดก็็ให้้จดคำำ�ให้้การไว้้ ถ้า้ ผู้้�ต้อ้ งหาไม่่เต็็มใจให้้การเลยก็็ให้้
บัันทึึกไว้้
- ถ้้อยคำำ�ใด ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องหาให้้ไว้้ต่่อพนัักงานสอบสวนก่่อนมีีการแจ้้งสิิทธิิตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคหนึ่่�ง หรืือก่่อนที่จ่� ะดำำ�เนิินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓
จะรัับฟังั เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิสููจน์์ความผิิดของผู้้�นั้้น� ไม่่ได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคสาม     
ข้้อสัังเกต
- เมื่่�อได้้จััดหาทนายความให้้แก่่ผู้้�ต้้องหาแล้้ว ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หากทนายความไม่่อาจมา
พบผู้้�ต้้องหาได้้ โดยไม่่แจ้้งเหตุุขััดข้้องให้้กัับพนัักงานสอบสวนทราบหรืือแจ้้งแต่่ไม่่มาพบผู้้�ต้้องหาภายใน
เวลาอัันสมควร ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนผู้้�ต้้องหาไปได้้โดยไม่่ต้้องรอทนายความ แต่่พนัักงาน
สอบสวนต้้องบัันทึึกเหตุุนั้้�นไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนด้้วย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคท้้าย
- การแจ้้งข้้อหาผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน ให้้นำำ�บทบััญญััติิ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิิ
มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๒
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่่�ง บััญญััติิไว้้ชััดแจ้้งว่่าผู้้�ต้้องหาอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี “ในวัันที่่�พนัักงาน
สอบสวนแจ้้งข้้อหา” ดัังนั้้�น แม้้หากวัันกระทำำ�ความผิิดอาญา ผู้้�ต้อ้ งหาอายุุยังั ไม่่เกิิน ๑๘ ปีี แต่่หลบหนีีคดีีไป
ต่่อมาจัับกุมม
ุ าดำำ�เนิินคดีีในวัันแจ้้งข้้อหาปรากฏว่่าอายุุเกิิน ๑๘ ปีีแล้้ว ก็็ไม่่อยู่่�ในบัังคัับ มาตรา ๑๓๔/๑
วรรคหนึ่่�งแต่่อย่่างใด แต่่จะเข้้ากรณีีตาม มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง  
- พนัักงานสอบสวนไม่่มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามมาตรา ๑๓๔/๑ หากเป็็นคดีีที่่�มีีอััตราโทษไม่่ถึึงจำำ�คุุก
และผู้้�ต้้องหาอายุุเกิิน ๑๘ ปีี ในวัันที่่�พนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหา เช่่น คดีีที่่�มีีอัตั ราโทษปรัับสถานเดีียวและ
ผู้้�ต้้องหามีีอายุุเกิิน ๑๘ ปีี ในวัันที่่�พนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหา
- มาตรา ๑๓๔/๑ กำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนต้้องปฏิิบััติิ “ก่่อนเริ่่�มถามคำำ�ให้้การ” ดัังนั้้�นหาก
พนัักงานสอบสวนสอบถามและ/หรืือตั้้ง� ทนายความให้้ผู้้�ต้อ้ งหาภายหลัังจากถามคำำ�ให้้การไปแล้้ว ถ้้อยคำำ�ใด ๆ
ของผู้้�ต้้องหาที่่�ให้้ไว้้ต่่อพนัักงานสอบสวนย่่อมไม่่ชอบด้้วยมาตรา ๑๓๔/๑ และจะรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐาน
ในการพิิสููจน์์ความผิิดของผู้้�นั้้�นไม่่ได้้ ตามมาตรา ๑๓๔/๔ วรรคสาม
- คดีีที่่�มีีอััตราโทษประหารชีีวิิต  หรืือผู้้�ต้้องหาอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ในวัันที่่�พนัักงานสอบสวนแจ้้ง
ข้้อหา หากสอบถามแล้้วผู้้�ต้้องหาไม่่มีีทนายความ กฎหมายบัังคัับให้้รััฐต้้องจััดหาทนายความให้้
- โดยปกติิ ในขั้้�นตอนการแจ้้งข้้อหา พนัักงานสอบสวนจะระบุุการแจ้้งสิิทธิิลงในบัันทึึกการแจ้้ง
ข้้อหาด้้วย และจะปรากฏการแจ้้งสิิทธิิซ้ำำ��ในแบบพิิมพ์์บัันทึึกคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหา ซึ่่�งการแจ้้งข้้อหาและ
การสอบสวนอยู่่�ในลัักษณะ ๒ การสอบสวน หมวด ๑ การสอบสวนสามััญ แห่่ง ป.วิิอาญา หมวดเดีียวกััน
จึึงเห็็นว่่าทำำ�เกิินดีีกว่า่ ขาด เนื่่อ� งจากบางครั้้ง� มีีคำำ�รับส
ั ารภาพของผู้้�ต้อ้ งหาปรากฏอยู่่�ในบัันทึึกการแจ้้งข้้อหาด้้วย
- ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ทวิิ (มาตรา ๑๓๔/๑ ปััจจุุบััน) บััญญััติิให้้ต้้องมีีทนายความเฉพาะกรณีี
สอบสวนผู้้�ต้อ้ งหาซึ่่�งเป็็นเยาวชนอายุุไม่่เกิินสิิบแปดปีีเท่่านั้้�น มิิได้้บัญ
ั ญััติริ วมถึึงชั้้น� จัับกุมด้
ุ ้วย การที่่�จำ�ำ เลย
อ้้างว่่าบัันทึึกการจัับกุุมไม่่ชอบด้้วยกฎหมายเพราะจำำ�เลยมิิได้้ลงลายมืือชื่่อ� ในชั้้น� จัับกุุมต่่อหน้้าทนายความ
นั้้�นฟัังไม่่ขึ้้�น
❖❖❖
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การควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหา การผััดฟ้้อง ฝากขััง และการปล่่อยชั่่�วคราว
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๓, ๑๒๗ ต้้องเริ่่�ม
การสอบสวนโดยมิิชัักช้้า ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ รวบรวมพยานหลัักฐานและดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�น
เพื่่อ� ที่่จ� ะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิดและเพื่่อ� จะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ โดยนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา
มาแจ้้งข้้อหาเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ไม่่ว่่าผู้้�ต้้องหาจะเข้้าพบพนัักงาน
สอบสวนเอง หรืือการจัับกุุมของเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจในความผิิดซึ่่�งหน้้าหรืือตามหมายจัับ
หรืือตามข้้อยกเว้้นของกฎหมายนำำ�ส่ง่ พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีี ซึ่ง่� ในระหว่่างสอบสวนยัังไม่่เสร็็จกฎหมาย
ให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนในการควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหา ๔๘ ชั่่�วโมง กรณีีคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือ
ศาลจัังหวััดหรืือศาลแขวงหรืือศาลทหาร หรืือไม่่เกิิน ๒๔ ชั่่�วโมง กรณีีที่เ�่ ด็็กหรืือเยาวชนถููกจัับกุมุ ในอำำ�นาจ
ศาลเยาวชนและครอบครััว หากสอบสวนไม่่เสร็็จต้้องขออำำ�นาจศาลในการผััดฟ้้องฝากขัังผู้้�ต้้องหาระหว่่าง
การสอบสวนตามกฎหมายการตรวจสอบการจัับสำำ�หรัับเด็็กหรืือเยาวชนตลอดจนอำำ�นาจการปล่่อยตััว
ชั่่�วคราวผู้้�ต้้องหา

๑. ความหมายของการควบคุุม

การควบคุุมตามคำำ�จำำ�กััดความแห่่ง ป.วิิอาญา มาตรา ๒ (๒๑) และตามประมวลระเบีียบการ
ตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๖ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๒๗ หมายความถึึงการคุุมหรืือกัักขัังผู้้�ถููกจัับโดยพนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจในระหว่่างสืืบสวนและสอบสวน
คำำ�จำำ�กััดความใช้้คำำ�ว่่า “หมายความถึึง” การคุุมหรืือกัักขััง จึึงเป็็นการยกตััวอย่่างเท่่านั้้�นคำำ�ว่่า
“การคุุม” ไม่่พบคำำ�จำำ�กััดความในกฎหมาย ส่่วนคำำ�ว่่า “กัักขััง” เป็็นส่่วนหนึ่่�งของความหมายคำำ�ว่่า “ขััง”
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๒๒) คำำ�ว่่า “ขััง” หมายความรวมถึึงการกัักขัังจำำ�เลยหรืือผู้้�ต้้องหาโดยศาล
การควบคุุมอาจจะอยู่่�ในรููปแบบอื่่�นก็็ได้้ เช่่น การที่่�เจ้้าพนัักงานสั่่�งให้้บุุคคลนั้้�นอยู่่�กัับเจ้้าพนัักงานห้้ามมิิให้้
ไปไหนมาไหนโดยสะดวกโดยทำำ�ให้้ขาดเสรีีภาพในลัักษณะอย่่างนี้้�ก็็เป็็นไปได้้เช่่นกัันโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้
เครื่่�องพัันธนาการหรืือนำำ�เข้้าห้้องควบคุุมแต่่อย่่างใด
นอกจากนี้้� ยัังปรากฏเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความหมายคำำ�ว่่า “คุุมขััง” ตาม ป.อาญา มาตรา ๑(๑๒)
คุุมขััง หมายความว่่า คุุมตััว ควบคุุม ขััง กัักขัังหรืือจำำ�คุุก 

๒. การควบคุุมในชั้้�นจัับกุุมของเจ้้าพนัักงาน

เมื่่อ� พิิจารณาอำำ�นาจการควบคุุมของเจ้้าพนัักงานแล้้ว กฎหมายให้้อำำ�นาจเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครอง
หรืือตำำ�รวจ เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ขั้้น� ตอนการจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาของเจ้้าพนัักงาน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ โดยในการจัับนั้้น�
เจ้้าพนัักงานซึ่่�งทำำ�การจัับต้้องแจ้้งแก่่ผู้้�ที่่�จะถููกจัับนั้้�นว่่าเขาต้้องถููกจัับ  แล้้วสั่่�งให้้ผู้้�ถููกจัับไปยัังที่่�ทำำ�การ
ของพนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่ที่� ถููกจั
่� บั พร้้อมด้้วยผู้้�จับ 
ั เว้้นแต่่สามารถนำำ�ไปที่่ทำ� ำ�การของพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบได้้ในขณะนั้้�น แต่่ถ้้าจำำ�เป็็นก็็ให้้จัับตััวไป 
จะเห็็นได้้ว่่าช่่วงเวลาตั้้�งแต่่แจ้้งว่่าเขาต้้องถููกจัับและให้้ผู้้�ถููกจัับไปพร้้อมกัับผู้้�จัับนั้้�น ความหมาย
ก็็คืือนัับแต่่นั้้น� ไปผู้้�ถููกจับั อยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานนั่่�นเอง และมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งนำำ�ส่ง่ พนัักงานสอบสวน
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ระยะเวลาการควบคุุมในชั้้�นจัับกุุม
๑) ระยะเวลาควบคุุมตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ ได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ว่่า ต้้องเอาตััวผู้้�ถููกจัับไปยััง
ที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานสอบสวนตาม มาตรา ๘๓ โดยทัันทีี
๒) ระยะเวลาควบคุุมตาม มาตรา ๑๕ แห่่ง พ.ร.บ.ป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๑๙
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ให้้อำ�ำ นาจเจ้้าพนัักงาน ป.ป.ส.ตามมาตรา ๑๔(๓) จัับกุุมผู้้�กระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
และมีีอำำ�นาจตามมาตรา ๑๕ ควบคุุมผู้้�ถููกจัับได้้เป็็นเวลาไม่่เกิิน ๓ วััน เมื่่�อครบกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าวหรืือ
ก่่อนนั้้�นตามที่จ่� ะเห็็นสมควรให้้ส่ง่ ตััวผู้้�ถููกจัับไปยัังพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา โดยระยะเวลาดัังกล่่าว
มิิให้้ถืือว่่าเป็็นการควบคุุมของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา
จะเห็็นได้้ว่่า การควบคุุมในชั้้�นจัับกุุมนั้้�น ควบคุุมได้้เท่่าที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับ
ขั้้น� ตอนการจัับกุมุ ให้้เสร็็จสิ้้น� ไป ได้้แก่่ การแจ้้งสิิทธิผู้ิ ้�ต้อ้ งหา การแจ้้งข้้อหาและรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับเหตุุแห่่ง
การจัับให้้ผู้้�ถููกจับท
ั ราบ การแสดงหมายจัับ(หากมีีหมายจัับ) การจััดทำำ�บันั ทึึกการจัับกุม 
ุ หรืือในกรณีีจำำ�เป็็น
จะจััดการพยาบาลผู้้�ถููกจัับเสีียก่่อนนำำ�ตััวไปยัังที่่�ทำำ�การพนัักงานสอบสวนก็็ได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔
ส่่วนการควบคุุมตาม  พ.ร.บ.ป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด พ.ศ.๒๕๑๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  เป็็น
กฎหมายพิิเศษที่่�ให้้อำ�ำ นาจกัับเจ้้าพนัักงาน ป.ป.ส.ไว้้เป็็นการเฉพาะไม่่เกิิน ๓ วััน แต่่เท่่าที่่�จำำ�เป็็น หากหมด
ความจำำ�เป็็นก็็ต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหาให้้พนัักงานสอบสวนก่่อนกำำ�หนดนั้้�น มีีข้้อสัังเกตว่่าเจ้้าพนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจบางนายอาจได้้รับก
ั ารแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นเจ้้าพนัักงาน ป.ป.ส.ได้้โดยอาจอยู่่�ในสองสถานะ
ในเวลาเดีียวกััน
ความจำำ�เป็็นที่่�ว่่าจะต้้องมีีเพีียงใด ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ ได้้ขยายความและระบุุรายละเอีียด
ว่่าในชั้้�นจัับกุุมของเจ้้าพนัักงานนั้้�นต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนอย่่างไรบ้้างและกรณีีผู้้�ถููกจัับบาดเจ็็บ
ก็็ระบุุไว้้ในกฎหมายชััดเจนขึ้้น� ว่่า ผู้้�จับส
ั ามารถจััดการพยาบาลก่่อนส่่งตััวผู้้�ถููกจับั ให้้กับั พนัักงานสอบสวนได้้
ดัังนั้้�นการอ้้างเหตุุจำ�ำ เป็็นจึึงต้้องยึึดหลัักตามที่่�กฎหมายวางหลัักเกณฑ์์ไว้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ
ข้้อสัังเกต
- การควบคุุมดังั กล่่าว รวมถึึงกรณีีราษฎรเป็็นผู้้�จับกุ
ั มผู้
ุ ที่้� ก่� ระทำำ�ผิิดทางอาญา ตามบััญชีีแนบท้้าย
ป.วิิอาญา ด้้วย โดย ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔(๒) ราษฎรผู้้�จัับต้้องส่่งตััวผู้้�ถููกจัับให้้พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือ
ตำำ�รวจที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ และให้้พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
ที่่�รัับมอบตััวบัันทึึกการจัับกุุมและให้้ผู้้�จัับลงลายมืือชื่่�อไว้้
- บัันทึึกการจัับกุุม  จะจััดทำำ�ตามแบบ ป.วิิอาญา มาตรา ๙ ประกอบ คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖
ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๕ แบบพิิมพ์์ที่่�ใช้้เกี่่�ยวกัับคดีี ลำำ�ดัับที่่� ๓๑ บัันทึึกการจัับกุุม  (แบบ ส  ๕๖-๒๗)
ด้้านบนขวาให้้ระบุุ ป.จ.ว.ข้้อ..... เวลา..........น. คดีีอาญาที่่�.........บััญชีีของกลางลำำ�ดัับที่่�....... ซึ่่�งเวลาและ
ข้้อมููลดัังกล่่าวบ่่งชี้้�ว่่าผู้้�ถููกจัับถููกนำำ�ส่่งถึึงที่่�ทำำ�การพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ประกอบ
มาตรา ๘๔ เวลาใด แม้้ในแบบบัันทึึกการจัับกุุมจะไม่่ระบุุให้้ใส่่เวลาการบัันทึึกและเวลาการจัับกุุมไว้้
แต่่อย่่างน้้อยเจ้้าพนัักงานก็็ควรจะระบุุเวลาการจัับกุุมไว้้ เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าตั้้�งแต่่ช่่วงจัับกุุมจนกระทั่่�ง
ควบคุุมตััวส่่งถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนใช้้เวลาเท่่าใด เป็็นไปด้้วยความจำำ�เป็็นแห่่งกฎหมายหรืือไม่่
อย่่างไร
- ส่่วนบัันทึึกการจัับกุุมผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน ลำำ�ดัับที่่� ๓๒ (แบบ ส ๕๖-๒๘) ตามคำำ�สั่่�ง
ตร.ดัังกล่่าว มุุมบนด้้านขวาของบัันทึึกการจัับกลับั ไม่่ลงรายการในแบบพิิมพ์์เหมืือนเช่่น แบบ ส ๕๖ – ๒๗
ที่่�ได้้ออกแบบพิิมพ์์ไว้้ ทั้้�งไม่่ระบุุว่่าจะต้้องใส่่เวลาการบัันทึึกและเวลาการจัับกุมุ ไว้้ ในทางปฏิิบัติั ิอย่่างน้้อย
เห็็นควรให้้มีีการระบุุเวลาการจัับกุุมและข้้อมููลเช่่นเดีียวกัับแบบพิิมพ์์ ส  ๕๖-๒๗ เพื่่�อเหตุุผลในทำำ�นอง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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เดีียวกัันเกี่่�ยวกัับระยะเวลาการควบคุุมของผู้้�จัับกุุมว่่าต้้องส่่งพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓
ประกอบมาตรา ๘๔ ทัันทีี
- ในบางกรณีีเช่่นในคดีีเยาวชนและครอบครััวหรืือคดีีศาลแขวง เวลาการจัับกุมมี
ุ คี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อ
การผััดฟ้้อง ฝากขัังผู้้�ต้้องหาของพนัักงานสอบสวนอย่่างมากเพราะการนัับระยะเวลาการผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหา
ในคดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััวให้้นับั แต่่เวลาการจัับกุม ส่
ุ ว่ นศาลแขวงทั้้�งการผััดฟ้้องและฝากขััง
ให้้นัับแต่่เวลาการจัับกุุม
- การลงข้้อมููลตรงบริิเวณมุุมขวาด้้านบนในแบบบัันทึึกการจัับกุุม  (ส ๕๖-๒๗) และแบบบัันทึึก
การจัับกุุมผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน (ส  ๕๖ – ๒๘) เป็็นหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือ
ตำำ�รวจท้้องที่่�ที่่�ทำำ�การพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับตััวผู้้�ถููกจัับและถืือว่่า
การควบคุุมอยู่่�ในอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนนัับแต่่นั้้�นเป็็นต้้นไป

๓. การควบคุุมในชั้้�นพนัักงานสอบสวน

เมื่่�อเจ้้าพนัักงานหรืือราษฎร ทำำ�การจัับกุุมผู้้�ถููกจัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ หรืือ พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖๙ จะต้้องนำำ�ส่ง่
ที่ทำ่� ำ�การพนัักงานสอบสวนทัันทีี นับั แต่่ผู้้�ถููกจับถึึ
ั งที่่ทำ� ำ�การพนัักงานสอบสวน ถืือว่่าการควบคุุมอยู่่�ในอำำ�นาจ
ของพนัักงานสอบสวน ระยะเวลาการควบคุุมผู้้�ถููกจัับคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดหรืือ
ศาลทหาร เป็็นเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่ผู้้�ถููกจัับถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน ตาม ป.อาญา มาตรา ๘๗
ระยะเวลาการควบคุุมผู้้�ถููกจัับที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวง ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�ถููกจัับ ตาม พ.ร.บ.จััดตั้้�ง
ศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ระยะเวลาการควบคุุม
เด็็กหรืือเยาวชน ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่ผู้้�ถููกจัับถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ตาม  พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ โดยพนัักงาน
สอบสวนจะต้้องทำำ�การสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในระยะเวลาที่ก่� ฎหมายที่เ่� กี่่ย� วข้้องกำำ�หนดไว้้ แล้้วส่่งสำำ�นวน
การสอบสวนพร้้อมความเห็็นให้้พนัักงานอััยการพิิจารณา ระหว่่างการสอบสวนยัังไม่่เสร็็จต้้องขออำำ�นาจ
ศาลผััดฟ้้องฝากขััง และนอกจากนี้้�ถ้า้ ผู้้�ต้อ้ งหาที่ถููกจั
่� บั เป็็นเด็็กหรืือเยาวชนก็็ต้อ้ งมีีการตรวจสอบการจัับด้ว้ ย
ข้้อสัังเกต
- เมื่่�อมีีการจัับผู้้�ถููกจัับมายัังที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ประกอบ 
มาตรา ๘๔ พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจที่่�รัับตััวผู้้�ถููกจัับไว้้นั้้�น โดยปกติิจะอยู่่�ในอำำ�นาจของพนัักงาน
สอบสวนแล้้ว จะปล่่อยผู้้�ถููกจัับชั่่�วคราวหรืือควบคุุมผู้้�ถููกจัับไว้้ก็็ได้้ แต่่ถ้้าเป็็นการจัับโดยมีีหมายของศาล
ให้้รีีบดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๔ กรณีีที่่�ต้้องส่่งผู้้�ถููกจัับไปยัังศาล แต่่ไม่่อาจส่่งไปได้้ในขณะนั้้�น
เนื่่�องจากเป็็นเวลาที่่�ศาลปิิดหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจที่่�รัับตััวผู้้�ถููกจัับไว้้มีี
อำำ�นาจปล่่อยผู้้�ถููกจัับชั่่�วคราวหรืือควบคุุมผู้้�ถููกจัับไว้้ได้้จนกว่่าจะถึึงเวลาศาลเปิิดทำำ�การ ตามที่่� ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๔/๑ วางหลัักเกณฑ์์ไว้้
- คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๔.๒ ได้้วางแนวทางปฏิิบัติั ิไว้้เช่่นเดีียวกัันกัับ
ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔/๑
ระยะเวลาควบคุุมผู้้�ถููกจัับในชั้้�นสอบสวน
โดยทั่่�วไปการควบคุุมตััวผู้้�ถููกจัับจะถููกวางหลัักเกณฑ์์ไว้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ ซึ่่�งมีีคำำ�สั่่�ง ตร.
ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๔.๓ ได้้วางแนวทางการปฏิิบัติั ิไว้้สอดคล้้องกัันว่่า ห้้ามมิิให้้ควบคุุม
ผู้้�ถููกจัับไว้้เกิินกว่่าจำำ�เป็็นตามพฤติิการณ์์แห่่งคดีี โดยกำำ�หนดระยะเวลาในการควบคุุมตััวผู้้�ถููกจัับไว้้ ดัังนี้้�
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๑) ความผิิดลหุุโทษจะควบคุุมผู้้�ถููกจัับไว้้ได้้เท่่าเวลาที่่�จะถามคำำ�ให้้การและที่่�จะรู้้�ตััวว่่าเป็็นใคร
และที่่�อยู่่�ของเขาอยู่่�ที่่�ไหนเท่่านั้้�น
(๒) กรณีีที่ผู้่� ้�ถููกจับั ไม่่ได้้รับก
ั ารปล่่อยตััวชั่่ว� คราวและมีีเหตุุจำำ�เป็็นเพื่่อ� การสอบสวนหรืือการฟ้้องคดีี
ให้้นำำ�ตัวั ผู้้�ถููกจับั ไปศาลภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่ผู้� ้�ถููกจับถููกนำ
ั
ำ�ตัวั มาถึึงที่่ทำ� ำ�การของพนัักงานสอบสวน
ตามมาตรา ๘๓  เว้้นแต่่มีเี หตุุสุดุ วิิสัยั หรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่น� อัันมิิอาจก้้าวล่่วงเสีียได้้โดยให้้พนัักงานอััยการ
หรืือพนัักงานสอบสวนยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลขอหมายขัังผู้้�ต้้องหานั้้�นไว้้และให้้ศาลสอบถามผู้้�ต้้องหาว่่าจะมีี
ข้้อคััดค้้านประการใดหรืือไม่่ และศาลอาจเรีียกพนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการมาชี้้�แจงเหตุุจำำ�เป็็น
หรืืออาจเรีียกพยานหลัักฐานมาเพื่่�อประกอบการพิิจารณาก็็ได้้
(๓) กรณีีความผิิดอาญาที่่�ได้้กระทำำ�ลงมีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงไม่่เกิินหกเดืือน หรืือปรัับไม่่เกิิน
ห้้าร้้อยบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ ศาลมีีอำ�ำ นาจสั่่�งขัังได้้ครั้้�งเดีียวมีีกำำ�หนดได้้ไม่่เกิินเจ็็ดวััน
(๔) กรณีีความผิิดอาญาที่่มี� อัี ตั ราโทษจำำ�คุกุ อย่่างสููงเกิินกว่่าหกเดืือนแต่่ไม่่ถึึงสิิบปีหี รืือปรัับเกิินกว่่า
ห้้าร้้อยบาทหรืือทั้้�งจำำ�ทั้้ง� ปรัับศาลมีีอำำ�นาจสั่่ง� ขัังหลายครั้้ง� ติิด ๆ กัันได้้แต่่ครั้้ง� หนึ่่�งต้้องไม่่เกิินสิิบสองวัันและ
รวมกัันทั้้�งหมดต้้องไม่่เกิินสี่่�สิิบแปดวััน
(๕) กรณีี ค วามผิิ ด อาญาที่่� มีี อัั ต ราโทษจำำ�คุุ ก อย่่ า งสููงตั้้� ง แต่่ สิิ บปีี ขึ้้� น ไปจะมีี โ ทษปรัั บด้้ ว ย
หรืือไม่่ก็็ตามศาลมีีอำ�ำ นาจสั่่�งขัังหลายครั้้�งติิด ๆ กัันได้้แต่่ครั้้�งหนึ่่�งต้้องไม่่เกิินสิิบสองวััน และรวมกัันทั้้�งหมด
ต้้องไม่่เกิินแปดสิิบสี่่�วััน
ข้้อสัังเกต
- หลัักเกณฑ์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ เป็็นหลัักเกณฑ์์ที่่�บััญญััติิไว้้เป็็นการทั่่�วไปเท่่านั้้�น
หากมีีกฎหมายอื่่น� บััญญััติไิ ว้้เป็็นการเฉพาะแตกต่่างกััน ก็็ให้้ดำำ�เนิินการตามกฎหมายเฉพาะนั้้�นเว้้นแต่่การใด
ที่ก่� ฎหมายเฉพาะไม่่ได้้บัญ
ั ญััติไิ ว้้ก็ใ็ ห้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญาเท่่าที่่ไ� ม่่ขัดั กัับกฎหมายนั้้�น เช่่น พ.ร.บ.จััดตั้้ง�
ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ เป็็นต้้น โดยเฉพาะกรณีีเด็็กหรืือเยาวชน
หากถููกจัับ  จะต้้องมีีการนำำ�ตััวผู้้�ถููกจัับไปศาลเพื่่�อตรวจสอบการจัับภายใน ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่ผู้้�ถููกจัับถึึง
ที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ
- ระยะเวลาการควบคุุม ตามแนวทางที่่�วางไว้้ในประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี
ลัักษณะ ๖ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๒๘(๒) (๓) (๔) ข้้อ ๑๓๐ วรรคสอง ข้้อ ๑๓๖ ไม่่สอดคล้้องกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗
ที่่�แก้้ไขใหม่่โดย พ.ร.บ.แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ป.วิิอาญา (ฉบัับที่่� ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ ระเบีียบข้้อใด
ที่ไ่� ม่่สอดคล้้องกัับ ป.วิิอาญา หรืือกฎหมายเฉพาะที่่บั� ญ
ั ญััติไิ ว้้แตกต่่างกัับ ป.วิิอาญา หรืือกฎหมายเฉพาะใด
ก็็ให้้ถือื ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น

๔.	วิิธีีการควบคุุม

วิิธีีควบคุุม หมายถึึง มาตรการที่่�เจ้้าพนัักงานใช้้แก่่ผู้�ถููกจั
้ ับภายหลัังการจัับกุุมแล้้ว เพื่่�อให้้ผู้้�ถููกจับั
อยู่่�ในอำำ�นาจของเจ้้าพนัักงานต่่อไป ถููกวางหลัักเกณฑ์์ไว้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๖ ประกอบประมวล
ระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๖ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๒๗ วรรคสอง ห้้ามมิิให้้ใช้้วิิธีีควบคุุมผู้้�ถููกจัับ
เกิินกว่่าที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เขาหลบหนีีเท่่านั้้�นตััวอย่่าง เช่่น
- ผู้้�ถููกจัับแสดงวาจาไม่่เคารพต่่อกำำ�นัันผู้้�ทำำ�การตามหน้้าที่่� กำำ�นัันเห็็นว่่าเป็็นความผิิดจึึงจัับตััว
ผู้้�นั้้�นล่่ามโซ่่ไว้้ กำำ�นัันมีีความผิิดฐานหน่่วงเหนี่่�ยวกัักขัังโดยมิิชอบเพราะการล่่ามโซ่่มิิใช่่ทำำ�ไปเพื่่�อป้้องกััน
การหลบหนีี (ฎ.๘๘๙/๒๔๘๑)
	วิิธีีการควบคุุมในชั้้�นจัับกุุม
- ในชั้้น� จัับกุมข
ุ องเจ้้าพนัักงานหรืือกรณีีราษฎรเป็็นผู้้�จับกุ
ั ม ต
ุ าม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ วรรคท้้าย
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ได้้วางหลัักเกณฑ์์เอาไว้้ ถ้้าบุุคคลซึ่่�งจะถููกจัับขััดขวางหรืือจะขััดขวางการจัับหรืือหลบหนีีหรืือพยายามจะ
หลบหนีี ผู้้�ทำำ�การจัับมีอำี ำ�นาจใช้้วิธีิ หี รืือป้้องกัันทั้้�งหลายเท่่าที่เ่� หมาะสมแก่่พฤติิการณ์์แห่่งเรื่่อ� งในการจัับนั้้น�
	วิิธีีการควบคุุมในชั้้�นพนัักงานสอบสวน
- การควบคุุมผู้้�ถููกจับั หรืือผู้้�ต้อ้ งหา เมื่่อ� ถููกนำำ�ส่ง่ ที่ทำ่� ำ�การพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓
โดยปกติิให้้ควบคุุมไว้้ในห้้องควบคุุมที่่สถ
� านีีตำำ�รวจ ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๖
บทที่่� ๒ ข้้อ ๑๓๙
- เมื่่�อถููกควบคุุมอยู่่�ในห้้องควบคุุมแล้้ว จะใช้้เครื่่�องพัันธนาการอื่่�นใดแก่่ผู้้�ถููกควบคุุมอีีกไม่่ได้้
นอกจากใส่่กุุญแจห้้องควบคุุม ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๑๔๒
ข้้อสัังเกต
- ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ วรรคแรก เกี่่�ยวกัับวิิธีีการจัับของเจ้้าพนัักงานหรืือราษฎร ว่่าต้้องแจ้้งแก่่
ผู้้ที่� จ่� ะถููกจัับนั้้น� ว่่าเขาต้้องถููกจัับ แล้้วสั่่ง� ให้้ผู้้�ถููกจับั ไปยัังที่ทำ่� ำ�การของพนัักงานสอบสวนพร้้อมด้้วยผู้้�จับ 
ั และ
ความตอนท้้ายของ ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ วรรคแรก บััญญััติิว่่า “แต่่ถ้้าจำำ�เป็็นก็็ให้้จัับตััวไป” ดููเหมืือนว่่า
ตอนต้้นเป็็นการวางหลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับวิธีิ กี ารจัับ แต่่เหตุุใดต้้องบััญญััติซ้ำิ ำ��ในตอนท้้ายว่่า “ถ้้าจำำ�เป็็นก็็ให้้จับั
ตััวไป” ข้้อความตอนท้้ายจึึงน่่าจะเป็็นเจตนารมณ์์ของกฎหมายให้้ใช้้วิิธีีการควบคุุมผู้้�ถููกจัับไปยัังที่่�ทำำ�การ
ของพนัักงานสอบสวน เพื่่�อให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายบรรลุุผลนั่่�นเอง
- การจัับกุุมเด็็กหรืือเยาวชน กฎหมายคุ้้�มครองมากกว่่าผู้้�ต้้องหาที่่�มีีอายุุ ๑๘ ปีีขึ้้�นไป ซึ่่�งปรากฏ
ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖๙
วรรคสาม วางหลัักเกณฑ์์ว่า่ การจัับกุมต้
ุ อ้ งกระทำำ�โดยละมุุนละม่่อมโดยคำำ�นึึงถึึงศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์และ
ไม่่เป็็นการประจานเด็็กหรืือเยาวชนและห้้ามมิิให้้ใช้้วิธีิ กี ารควบคุุมเกิินกว่่าที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่่อ� ป้้องกัันการหลบหนีี
หรืือเพื่่�อความปลอดภััยของเด็็กหรืือเยาวชนผู้้�ถููกจัับหรืือบุุคคลอื่่�น
- สำำ�หรัับเด็็กนั้้�น พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖๙ วรรคสาม วางหลัักว่า่  มิิให้้ใช้้เครื่่อ� งพัันธนาการไม่่ว่า่ กรณีีใด ๆ เว้้นแต่่ มีคี วามจำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่ง� อัันมิิอาจหลีีกเลี่่ย� งได้้เพื่่อ� ป้้องกัันการหลบหนีีหรืือเพื่่อ� ความปลอดภััยของเด็็กผู้้�ถููกจับั หรืือบุุคคลอื่่น�
สัังเกตว่่าการใช้้ข้้อยกเว้้นสำำ�หรัับเด็็กแล้้ว ต้้องถึึงขนาดที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ จึึงต้้องดููตามพฤติิการณ์์เป็็น
กรณีีไป
- ห้้ามมิิให้้ควบคุุมตัวั เด็็กหรืือเยาวชนผู้้�ต้อ้ งหาปะปนกัับผู้้�ต้อ้ งหาที่่เ� ป็็นผู้้ใ� หญ่่ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๑

๕. การควบคุุมผู้้�ต้้องหาในคดีีอาญาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััด

คดีีที่่�อยู่่�ในเขตอำำ�นาจของศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดนั้้�น เป็็นไปตามพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม        
ในคดีีความผิิดที่่�เกิินอำำ�นาจของศาลแขวง คืือมีีอััตราโทษจำำ�คุุกเกิิน ๓ ปีี หรืือปรัับเกิิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรืือ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับและไม่่อยู่่�ภายใต้้ของศาลอื่่�นตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ เช่่น ศาลเยาวชนและครอบครััว เป็็นต้้น
คดีีดังั กล่่าว เมื่่อ� เจ้้าพนัักงานหรืือราษฎร ทำำ�การจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาและส่่งไปยัังที่ทำ่� ำ�การของพนัักงาน
สอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับ  หรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ประกอบ
มาตรา ๘๔ การนัับระยะเวลาควบคุุมเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ กรณีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาไม่่ได้้รับก
ั ารปล่่อยตััว
ชั่่�วคราว พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจควบคุุมได้้ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกนำำ�ตััวไปถึึง
ที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ หากมีีเหตุุจำำ�เป็็นเพื่่�อทำำ�การสอบสวน พนัักงาน
สอบสวนต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อขอให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้้องหาในระหว่่างการสอบสวน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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หากเป็็นกรณีีพนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ในการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหา
ซึ่ง่� ยัังมิิได้้ถููกศาลออกหมายจัับ ก็ไ็ ม่่ถือื ว่่าผู้้�ต้อ้ งหาตกอยู่่�ในความควบคุุมที่จ�่ ะต้้องดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๗ แต่่หากพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่า มีีเหตุุที่�จ่ ะขอให้้ศาลขัังผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
วรรค ๕ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสั่่ง� ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาไปศาลเพื่่อ� ขอให้้ศาลออกหมายขัังโดยทัันทีี แต่่ถ้า้ ขณะนั้้�น
เป็็นเวลาที่่�ศาลปิิดหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงานสอบสวนสั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่่�ศาล
เปิิดทำำ�การ หากผู้้�ต้้องหาไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของพนัักงานสอบสวนดัังกล่่าว ให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจ
จัับกุุมผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้ โดยถืือว่่าเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะจัับผู้้�ต้้องหาได้้โดยไม่่มีีหมายจัับและมีีอำำ�นาจ
ปล่่อยชั่่�วคราวหรืือควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไว้้ ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีการจัับกุุมผู้้�ต้้องหาของพนัักงานสอบสวนตาม  
มาตรา ๑๓๔ หากไม่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราวก็็ต้้องขออำำ�นาจศาลฝากขัังผู้้�ต้้องหาในระหว่่างสอบสวน
ด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ดัังนี้้�

หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายในการขอให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้อ้ งหา เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗

๑) คดีีที่่�มีีอััตราโทษเกิินอำำ�นาจศาลแขวง (จำำ�คุุกเกิิน ๓ ปีี ปรัับเกิิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้�งจำำ�
ทั้้�งปรัับ) แต่่อััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงไม่่ถึึง ๑๐ ปีี ศาลมีีอำ�ำ นาจสั่่�งขัังหลายครั้้�งติิด ๆ กัันได้้ แต่่ครั้้�งหนึ่่�งต้้อง
ไม่่เกิิน ๑๒ วััน และรวมกัันทั้้�งหมดต้้องไม่่เกิิน ๔๘ วััน
๒) คดีีที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑๐ ปีีขึ้้�นไป  จะมีีโทษปรัับหรืือไม่่ก็็ตาม  ศาลมีีอำำ�นาจสั่่�งขััง
หลายครั้้�งติิด ๆ กัันได้้ แต่่ครั้้�งหนึ่่�งต้้องไม่่เกิิน ๑๒ วััน รวมแล้้วไม่่เกิิน ๘๔ วััน โดยเมื่่�อพนัักงานสอบสวน
ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องฝากขัังครบกำำ�หนด ๔๘ วัันแล้้วเมื่่�อพนัักงานสอบสวนยื่่�นคำำ�ร้้องฝากขัังครั้้�งต่่อไป เพื่่�อให้้ครบ
กำำ�หนด ๘๔ วัันนั้้�น พนัักงานสอบสวนต้้องแสดงถึึงเหตุุจำำ�เป็็นและนำำ�พยานหลัักฐานมาให้้ศาลไต่่สวน
จนเป็็นที่่�พอใจแก่่ศาลด้้วย
ข้้อสัังเกต
- การนัับระยะเวลาการควบคุุมได้้ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาถููกนำำ�ตัวั ไปถึึงที่ทำ่� ำ�การ
ของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ โดยหลัักผู้้�จัับจะต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาส่่งพนัักงานสอบสวน
ท้้องที่ที่่� ถููกจั
่� บั เสมอ เว้้นแต่่จะสามารถนำำ�ส่ง่ ที่่ทำ� ำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบได้้ในขณะนั้้�น คำำ�ว่า่
“ส่่งที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบได้้ในขณะนั้้�น” เจตนารมณ์์ของกฎหมายไม่่ได้้ให้้เลืือกเอา
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง หากท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับกัับท้้องที่่�ของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบมีีเขตพื้้�นที่่�ติิดต่่อกัันและ
การส่่งให้้ที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบจะใกล้้กว่่าหรืือสะดวกกว่่าในทำำ�นองนี้้� จึึงจะเข้้า
ข้้อยกเว้้น ดัังนั้้�นหากส่่งผู้้�ถููกจับยั
ั งั พนัักงานสอบสวนท้้องที่ที่่� ถููกจั
่� บั แล้้วท้้องที่ที่่� ถููกจั
่� บนำ
ั ำ�ส่ง่ ต่่อไปยัังที่ทำ่� ำ�การ
ของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ การนัับระยะเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง จึึงต้้องเริ่่�มนัับตั้้�งแต่่เวลาที่่�ผู้้�ถููกจัับถึึง
ที่่�ทำ�ก
ำ ารพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�แรกเป็็นสำำ�คััญ
- อย่่างไรก็็ตาม หากระยะทางท้้องที่ที่่� ถููกจั
่� บ กั
ั บท้
ั อ้ งที่ข่� องพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบอยู่่�ห่่าง
ไกลกััน ต้้องใช้้เวลาในการเดิินทางตามปกติิจะเกิินเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง หรืือหากมีีเหตุุภัยั พิิบัติั มิ าขััดขวางทำำ�ให้้
การเดิินทางล่่าช้้าออกไป หากผู้้�ต้้องหาไม่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราว ก็็สามารถนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปยื่่�นคำำ�ร้้อง
ขอฝากขัังต่่อศาลเกิินกำำ�หนดเวลา ๔๘ ชั่่�วโมงได้้โดยอ้้างเหตุุสุุดวิิสััยหรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่�นอัันมิิอาจ
ก้้าวล่่วงเสีียได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ วรรคสาม  แต่่กรณีีการอ้้างเหตุุดัังกล่่าวศาลจะทำำ�การไต่่สวน
จนเป็็นที่่�พอใจแก่่ศาล
- คำำ�ว่่า “เหตุุสุุดวิิสััยหรืือมีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่�นอัันมิิอาจก้้าวล่่วงเสีียได้้” จะต้้องถึึงขนาดไม่่มีี
วิิธีีการที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงไปใช้้วิิธีีการอื่่�นได้้แล้้ว จึึงจะอ้้างเหตุุผลดัังกล่่าวได้้
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- บางกรณีีผู้้�ต้้องหาเกิิดเจ็็บป่่วยกะทัันหัันหรืือได้้รัับบาดเจ็็บ  หากไม่่ได้้รัับการรัักษาทัันท่่วงทีี
อาจเป็็นภยัันตรายแก่่ชีีวิิตได้้ จำำ�เป็็นจะต้้องเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลในทัันทีี พนัักงานสอบสวน
ก็็สามารถไปยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังผู้้�ต้้องหาต่่อศาล โดยอ้้างเหตุุจำำ�เป็็นต่่อศาลไม่่ต้้องนำำ�ตััวไปศาลและ
ขอให้้ศาลออกหมายขัังโดยการให้้ควบคุุมตััวไว้้ที่่�อื่่�นนอกจากเรืือนจำำ�จนกว่่าเหตุุดัังกล่่าวจะหมดไปได้้
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๙/๑
- พนัักงานสอบสวนต้้องนัับเวลา ๔๘ ชั่่�วโมงนั้้�นว่่าไปตรงกัับวััน เวลาใดและศาลเปิิดทำำ�การ
หรืือไม่่ หากชั่่�วโมงที่่� ๔๘ ไปตรงกัับวันั ที่ศ่� าลปิิดทำำ�การระเบีียบข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการ ฉบัับที่่� ๙ ได้้กำำ�หนด
ให้้ศาลเปิิดทำำ�การในวัันหยุุดงานหรืือนอกเวลาทำำ�การปกติิได้้ ดัังนี้้�
(๑) กรณีีวัันหยุุดราชการติิดต่่อกัันสองวััน ให้้ศาลเปิิดทำำ�การ ๑ วััน
(๒) กรณีีที่่�วัันหยุุดติิดต่่อกัันสามวััน ให้้ศาลเปิิดทำำ�การในวัันหยุุดตรงกลาง
(๓) กรณีีที่่�มีีวัันหยุุดติิดต่่อกัันตั้้�งแต่่สี่่�วัันขึ้้�นไป  ให้้ศาลเปิิดทำำ�การวัันใดก็็ได้้ แต่่มิิให้้ศาลหยุุด
ติิดต่่อกัันถึึง ๒ วััน                 
(๔) หลัักเกณฑ์์การเปิิดทำำ�การของศาลในเวลานอกทำำ�การตามปกติิดังั กล่่าว ให้้สำำ�หรัับขอฝากขััง
ครั้้�งที่่� ๑ เท่่านั้้�น ส่่วนการขอฝากขัังครั้้�งต่่อ ๆ ไป หากตรงกัับวัันหยุุดให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังก่่อนถึึงวัันหยุุด
โดยนัับระยะเวลาการฝากขัังในครั้้�งต่่อ ๆ ไป ถััดจากวัันที่่�ครบกำำ�หนดตามที่่�ได้้ศาลอนุุญาตในแต่่ละครั้้�ง
- การยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังพนัักงานสอบสวนสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังได้้ครั้้�งละ ๑๒ วััน ส่่วน
ศาลจะอนุุญาตให้้ฝากขัังได้้กี่่�วัันนั้้�นเป็็นอำำ�นาจของศาล
- ถ้้าในการยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอฝากขัังในแต่่ละครั้้ง� ศาลไม่่อนุุญาตให้้ฝากขัังครบกำำ�หนดจำำ�นวน ๑๒ วััน
ตามที่่ข� อพนัักงานสอบสวนสามารถยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอฝากขัังในครั้้ง� ต่่อ ๆ ไป ได้้มากกว่่า ๔ ครั้้ง�  กรณีีฝากขัังตาม
กฎหมาย ได้้รวมกัันทั้้�งหมดไม่่เกิิน ๔๘ วััน หรืือขอฝากขัังครั้้�งต่่อ ๆ ไป ได้้มากกว่่า ๗ ครั้้�ง กรณีีฝากขัังตาม
กฎหมายได้้รวมกัันทั้้�งหมดไม่่เกิิน ๘๔ วััน แล้้วแต่่กรณีี ตามอััตราโทษของคดีีก็็ได้้
- หากการสอบสวนไม่่เสร็็จสิ้้�นในระยะเวลาที่่�ศาลอนุุญาตให้้ฝากขััง ศาลจะออกหมายปล่่อย
ผู้้�ต้้องหา พนัักงานสอบสวนก็็มีีหน้้าที่่�ติิดตามตััวผู้้�ต้้องหามาเพื่่�อฟ้้องภายในอายุุความฟ้้องตาม ป.อาญา
มาตรา ๙๕
- การติิดตามตััวผู้้�ต้้องหามาเพื่่�อฟ้้องดัังกล่่าวเป็็นกรณีีที่่�พนัักงานสอบสวนจััดการอย่่างหนึ่่�ง
อย่่างใด เพื่่�อให้้ได้้ตััวผู้้�ต้้องหามาฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๑ วรรคท้้าย ประกอบกัับมาตรา ๑๖๕
ซึ่่�งเป็็นเงื่่�อนไขในการฟ้้องของพนัักงานอััยการ ดัังนั้้�นพนัักงานสอบสวนจะไปจัับกุุมผู้้�ต้้องหาในข้้อหาเดิิม
หรืือจัับกุุมมาควบคุุมในคดีีเดิิมไม่่ได้้
- การยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังผู้้�ต้้องหาต่่อศาล พนัักงานสอบสวนไม่่สามารถร้้องขอต่่อศาลขอนำำ�ตััว
ผู้้�ต้้องหากลัับไปควบคุุมยัังสถานที่่�ที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนได้้ เพราะต้้องห้้ามตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๙/๑ วรรคสาม ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๓ ตุุลาคม ๒๕๕๐
- การนัับระยะเวลาฝากขัังผู้้�ต้อ้ งหา การยื่่น� คำำ�ร้อ้ งฝากขัังครั้้ง� ที่่� ๑ การนัับระยะเวลาจำำ�นวน ๑๒ วััน
ให้้นัับวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอนั้้�นเป็็นวัันแรก  (นัับย้ำำ��) ส่่วนครั้้�งต่่อ ๆ ไปนั้้�นการนัับระยะเวลา ๑๒ วัันให้้นัับ
ต่่อจากวัันที่่�ศาลอนุุญาตให้้ฝากขัังในครั้้�งก่่อน (นัับต่่อ)
- การยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังผู้้�ต้้องหา ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งความประสงค์์ในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอ
ฝากขัังครั้้�งแรกด้้วยว่่า ถ้้าผู้้�ต้้องหายื่่�นคำำ�ร้อ้ งขอปล่่อยตััวชั่่�วคราวชั้้�นศาลจะคััดค้้านประการใดหรืือไม่่
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๖. การควบคุุมผู้้�ต้้องหาในคดีีอาญาในอำำ�นาจศาลแขวง

คดีีที่�อ่ ยู่่�ในเขตอำำ�นาจของศาลแขวงนั้้�น เป็็นไปตามพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม และ พ.ร.บ.จััดตั้้�ง
ศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจ
ศาลแขวง เป็็นความผิิดที่่�มีีอััตราโทษอย่่างสููงจำำ�คุุกไม่่เกิิน ๓ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้�งจำำ�
ทั้้�งปรัับ และไม่่อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจของศาลอื่่น� ตามที่่ก� ฎหมายบััญญััติิ เช่่น ศาลเยาวชนและครอบครััว เป็็นต้้น
คดีีดัังกล่่าว ไม่่ว่่าจะมีีการจัับกุุม  โดยเจ้้าพนัักงานหรืือราษฎร ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ หรืือ
พนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ประกอบ  พ.ร.บ.จััดตั้้�ง
ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗, มาตรา ๘ วรรคห้้า
การนัับระยะเวลาควบคุุมและการฟ้้องผู้้�ต้้องหา เป็็นไปตาม  พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗, มาตรา ๒๐ ระยะเวลาควบคุุม 
๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาถููกจัับกุม 
ุ ระยะเวลาการยื่่น� ฟ้้องต่่อศาลแขวง ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่ถููกจั
� บั
หรืือเวลาที่่�พนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหากรณีีที่่�ไม่่มีีการจัับ 
หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายในการผััดฟ้้องฝากขัังผู้้�ต้้องหา
	๑) กรณีีผู้้�ต้้องหาถููกจัับ
(๑) เมื่่อ� มีีการจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาแล้้วผู้้�จับนำ
ั ำ�ส่ง่ ที่่ทำ� ำ�การพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓
อาจเป็็นที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับ  หรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด
(๒) อำำ�นาจการควบคุุมผู้้�ต้้องหา ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกจัับ  พนัักงาน
สอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบจะต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหาพร้้อมสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อยื่่�นฟ้้อง
ต่่อศาลแขวง
(๓) หากทำำ�การสอบสวนไม่่เสร็็จภายในระยะเวลาตาม (๒) และผู้้�ต้อ้ งหาให้้การปฏิิเสธ ก็็ต้อ้ ง
ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องต่่อศาล ได้้ไม่่เกิิน ๕ ครั้้�งๆละไม่่เกิิน ๖ วััน และในการยื่่�นผััดฟ้้องครั้้�งที่่� ๔ และครั้้�งที่่� ๕
ศาลจะทำำ�การไต่่สวนผู้้�ร้้องถึึงเหตุุผลความจำำ�เป็็นจนเป็็นที่่�พอใจแก่่ศาล
(๔) หากผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ได้้รับก
ั ารปล่่อยตััวชั่่ว� คราวในชั้้น� พนัักงานสอบสวน ก็็ให้้พนัักงานสอบสวน
ควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหามาศาล เพื่่อ� ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องและขอให้้ศาลออกหมายขัังครั้้ง� ที่่� ๑ มาในคราวเดีียวกััน
ส่่วนการผััดฟ้้องฝากขัังครั้้�งต่่อ ๆ ไป ไม่่มีีหน้้าที่่�ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหามาศาล เพราะตััวผู้้�ต้้องหาถููกคุุมขัังตาม
อำำ�นาจศาลแล้้ว
(๕) หากผู้้�ต้้องหาได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราวในชั้้�นสอบสวน หากสำำ�นวนการสอบสวนเสร็็จ
ไม่่ทัันภายในกำำ�หนด ๔๘ ชั่่�วโมง ก็็ให้้พนัักงานสอบสวนเพีียงแต่่ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหาเพีียง
อย่่างเดีียวไม่่ต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลออกหมายขัังมาด้้วยแต่่อย่่างใด
ข้้อสัังเกต
- หากผู้้�จัับกุุมส่่งผู้้�ถููกจัับไปยัังที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับ ก็็ต้้องส่่งต่่อไปยััง
ที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ  เนื่่�องจากในการส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปยัังพนัักงานอััยการ
เพื่่อ� ยื่่น� ฟ้้องต่่อศาล พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม 
มาตรา ๗ กำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบเป็็นผู้้�นำำ�ส่่งตััวผู้้�ต้้องหาพร้้อมสำำ�นวนการสอบสวน
- กรณีีผู้�ต้้ ้องหาถููกจัับ ให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ต้้องหาถููกศาลออกหมายจัับไว้้แล้้ว ต่่อมาผู้้�ต้้องหา
ได้้เข้้ามอบตััวกัับพนัักงานสอบสวน การเริ่่�มนัับเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง ก็็เริ่่�มนัับแต่่เวลาที่่�เข้้ามอบตััวกัับพนัักงาน
สอบสวน
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- กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นไม่่สามารถนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาฝากขัังต่่อศาลได้้ เช่่น ผู้้�ต้้องหาป่่วยอยู่่�ในสภาพ
ที่่ไ� ม่่อาจนำำ�มาศาลได้้ ในการยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องและฝากขัังผู้้�ต้อ้ งหา พนัักงานสอบสวนจะต้้องขออนุุญาตศาล
รวมมาในคำำ�ขอให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้อ้ งหาไว้้ในสถานที่่อื่� น่� โดยมีีพยานหลัักฐานประกอบจนเป็็นที่่พ� อใจแก่่
ศาลในเหตุุที่่�ไม่่อาจนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหามาศาลได้้ เมื่่�อหมดความจำำ�เป็็น เช่่น ผู้้�ต้้องหาออกจากโรงพยาบาลแล้้ว
ก็็ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไปศาลในโอกาสแรกเพื่่�อให้้ศาลออกหมายขัังเพื่่�อระบุุสถานที่่�คุุมขัังใหม่่
- ถ้้าหากพนัักงานสอบสวนทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนไม่่แล้้วเสร็็จในระยะเวลาที่่�ศาลอนุุญาต
ให้้ผััดฟ้้องและฝากขัังนั้้�น หรืือพนัักงานสอบสวนลืืมผััดฟ้้องหรืือขาดผััดฟ้้องย่่อมหมดอำำ�นาจที่่�จะควบคุุม
ผู้้�ต้อ้ งหาต้้องปล่่อยตััวผู้้�ต้อ้ งหาไป แต่่สำำ�นวนการสอบสวนต้้องดำำ�เนิินการสอบสวนต่่อไป และเสนอพนัักงาน
อััยการเพื่่�อขออนุุญาตฟ้้องจากอััยการสููงสุุดต่่อไป
- อััยการสููงสุุด อาจมอบหมายพนัักงานอััยการผู้้�มีตำี ำ�แหน่่งไม่่ต่ำำ��กว่า่ อธิิบดีอัี ยั การหรืืออธิิบดีอัี ยั การภาค
ในการอนุุญาตฟ้้องแทนอััยการสููงสุุดได้้ ตาม พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๙
- เมื่่อ� อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัับมอบหมายได้้อนุุญาตให้้ผัดั ฟ้้องและพนัักงานอััยการมีีหนัังสืือแจ้้งให้้
พนัักงานสอบสวนนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปเพื่่�อฟ้้องพนัักงานสอบสวนต้้องจััดการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งเพื่่�อให้้ได้้ตััว
ผู้้�ต้้องหามาและเพื่่�อนำำ�ส่่งให้้พนัักงานอััยการฟ้้องศาลโดยพนัักงานสอบสวนอาจใช้้วิิธีีการออกหมายเรีียก
ผู้้�ต้อ้ งหาตามหนัังสืือ อก.๒๙ ของพนัักงานอััยการ ถ้้าผู้้�ต้อ้ งหาไม่่มาตามหมายเรีียก เป็็นเหตุุให้้ออกหมายจัับได้้
แต่่การจัับไม่่ใช่่จัับมาเพื่่�อทำำ�การสอบสวน แต่่จัับมาเพื่่�อนำำ�ตััวมาฟ้้อง ถืือว่่ามีีความจำำ�เป็็นตามพฤติิการณ์์
แห่่งคดีีตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๕๗ วรรคแรก (คำำ�บรรยายเนติิบัณ
ั ฑิิตสมัยั ที่่� ๕๗ เล่่มที่่� ๑๕ หน้้า ๒๒๔-๒๒๕  
โดย อ.เรวััติิ ฉ่ำำ��เฉลิิม เมื่่�อวัันที่่�  ๒๔  กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๔๘)
- ในระหว่่างยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องและฝากขัังต่่อศาลผู้้�ต้้องหาสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอปล่่อยตััว
ชั่่ว� คราวในชั้้น� ศาลได้้และพนัักงานสอบสวนก็็ยังั คงมีีหน้้าที่่ยื่� น่� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องและฝากขัังต่่อศาลแขวงต่่อไป
ตามปกติิ
- ถ้้าผู้้�ต้้องหาให้้การรัับสารภาพในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องและฝากขัังในครั้้�งแรก  ศาลจะยก
คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องฝากขััง และพนัักงานสอบสวนต้้องนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไปส่่งให้้พนัักงานอััยการเพื่่อ� ยื่่น� ฟ้้องด้้วย
วาจาต่่อศาลแขวงต่่อไป
- ถ้้าหากพนัักงานสอบสวนไม่่สามารถจะยื่่�นฟ้้องได้้ทัันตามกำำ�หนดภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง พนัักงาน
สอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม ต้้องปล่่อยตััวผู้้�ต้้องหาไป
- การยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องและฝากขัังของพนัักงานสอบสวน ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอได้้คราวละไม่่เกิิน ๖ วััน  
แต่่ศาลจะอนุุญาตให้้ผััดฟ้้องและฝากขัังไม่่ครบกำำ�หนดตามจำำ�นวนวัันที่่�ขอก็็ได้้เป็็นดุุลพิินิิจของศาล
- เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องและฝากขัังครบกำำ�หนดทั้้�ง ๕ คราวแล้้ว  ถ้้าในแต่่ละคราว
ศาลไม่่อนุุญาตให้้ผััดฟ้้องและฝากขัังครบตามกำำ�หนด ๖ วััน ตามที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอ พนัักงานสอบสวนจะยื่่�น
คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องฝากขัังครั้้ง� ที่่� ๖ หรืือ ๗ เพื่่อ� ขอให้้ศาลอนุุญาตผััดฟ้้องและฝากขัังในจำำ�นวนวัันที่่เ� หลืือที่่ไ� ม่่
อนุุญาตให้้ผัดั ฟ้้องและฝากขัังนั้้�นไม่่ได้้ เพราะ พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ที่�แ่ ตกต่่างกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗
	๒) กรณีีผู้้�ต้้องหาถููกพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ โดยที่่�ศาล
ยัังไม่่ออกหมายจัับ
(๑) เมื่่�อมีีกรณีีผู้�ต้้ ้องหาถููกเรีียก หรืือส่่งตััวมา หรืือเข้้าหาพนัักงานสอบสวนเอง หรืือปรากฏ
ว่่าผู้้�ใดมาอยู่่�ต่่อหน้้าพนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�ต้้องหา โดยที่่�ศาลยัังมิิได้้ออกหมายจัับ  พนัักงานสอบสวน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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จึึงแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ประกอบ  พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗ วรรคสอง
(๒) พนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ ต้้องส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการพร้้อมกัับ
สั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปพบพนัักงานอััยการเพื่่�อยื่่�นฟ้้องต่่อศาลแขวงให้้ทัันภายในเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลา
ที่่�ผู้้�ต้้องหาได้้รัับแจ้้งข้้อหา
(๓) หากทำำ�การสอบสวนไม่่เสร็็จภายในระยะเวลาตาม (๒) และผู้้�ต้อ้ งหาให้้การปฏิิเสธ ก็็ต้อ้ ง
ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องต่่อศาลได้้ไม่่เกิิน ๕ ครั้้ง� ๆ ละไม่่เกิิน ๖ วััน และในการยื่่น� ผััดฟ้้องครั้้ง� ที่่� ๔ และครั้้ง� ที่่� ๕
ศาลจะทำำ�การไต่่สวนผู้้�ร้้องถึึงเหตุุผลความจำำ�เป็็นจนเป็็นที่่�พอใจแก่่ศาล
(๔) ในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องต่่อศาลในแต่่ละครั้้�ง พนัักงานสอบสวนไม่่ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหา
ไปศาลแต่่อย่่างใด
(๕) หากในการแจ้้งข้้อหาของพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ และมีีเหตุุที่�่
จะขอให้้ศาลขัังผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรค ๕ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหา
ไปศาลเพื่่�อขอออกหมายขัังโดยทัันทีี แต่่ถ้้าขณะนั้้�นเป็็นเวลาที่่�ศาลปิิดหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงาน
สอบสวนสั่่ง� ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศ่� าลเปิิดทำำ�การ หากผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ของพนัักงาน
สอบสวนดัังกล่่าว ให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหานั้้�นได้้ โดยถือื ว่่าเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่จ่� ะ
จัับผู้้�ต้้องหาได้้โดยไม่่มีีหมายจัับและมีีอำ�ำ นาจปล่่อยชั่่�วคราวหรืือควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไว้้
(๖) การยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องตาม  (๕) กัับการขออำำ�นาจศาลขััง เป็็นไป ตามพ.ร.บ.จััดตั้้�ง
ศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๘ วรรคห้้า
ให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องพร้้อมกัับขอให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้้องหาไว้้ แล้้วให้้นำำ� มาตรา ๗ วรรคสาม 
วรรคสี่่� และวรรคห้้า มาใช้้บังั คัับโดยอนุุโลม ในกรณีีที่ศ่� าลสั่่ง� อนุุญาตให้้ผัดั ฟ้้อง ให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้อ้ งหา
เท่่ากัับระยะเวลาที่่�ศาลอนุุญาตให้้ผััดฟ้้อง แต่่ถ้้าการขอให้้ออกหมายขัังดัังกล่่าวกระทำำ�ภายหลัังจากที่่�ศาล
มีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตให้้ผััดฟ้้องแล้้ว ให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ต้้องหาได้้เท่่ากัับระยะเวลาที่่�ศาลอนุุญาตให้้ผััดฟ้้อง
ข้้อสัังเกต
- หากเป็็นกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหาให้้การรัับสารภาพตลอดข้้อกล่่าวหา พนัักงานสอบสวนต้้องส่่งตััว
ผู้้�ต้้องหาไปยัังพนัักงานอััยการเพื่่�อยื่่�นฟ้้องด้้วยวาจาต่่อศาลแขวงทุุกกรณีีไม่่ว่่าผู้้�ต้้องหานั้้�นจะถููกจัับมา
หรืือถููกพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ประกอบ  พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและ
วิิธีีพิจิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ�่ ก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗ โดยไม่่ต้อ้ งทำำ�การสอบสวน
เป็็นไปตาม พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม 
มาตรา ๒๐
- คำำ�ว่า่ “ไม่่ต้อ้ งทำำ�การสอบสวน” ในคดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวงนั้้�น ในทางปฏิิบัติั พิ นัักงานสอบสวน
ต้้องสอบสวนด้้วยแบบพิิมพ์์คำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาฟ้้องด้้วยวาจา ที่่�เรีียกว่่า “ใบแดง” แบบย่่อพฤติิการณ์์สั้้�นๆ
แต่่บางคดีีหากไม่่มีีการสอบปากคำำ�พยานหรืือผู้้�เสีียหายบางปาก ผลการตรวจชัันสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีี
เช่่น การชัันสููตรบาดแผลในคดีีทำำ�ร้้ายร่่างกาย หรืือในคดีีจราจรที่่�เกิิดเหตุุรถเฉี่่�ยวชนมีีผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ 
เป็็นต้้น ซึ่่�งผลการตรวจพิิสููจน์์ดัังกล่่าวมัักจะใช้้เวลานานออกไปเกิิน ๔๘ ชั่่�วโมงหลัังจากเกิิดเหตุุ หาก
ผู้้�ต้้องหารัับสารภาพ ตาม พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๒๐ จะต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาส่่งให้้พนัักงานอััยการยื่่�นฟ้้องด้้วยวาจาต่่อศาลแขวงทัันทีี
ซึ่่�งหากไม่่ได้้แนบเอกสารดัังกล่่าวไปด้้วยพนัักงานอััยการมัักจะไม่่รัับตััวผู้้�ต้้องหาและสำำ�นวนฟ้้องด้้วยวาจา
(ใบแดง) ดัังกล่่าว ในทางปฏิิบัติั พิ นัักงานสอบสวนจะไม่่รีบี แจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหา รอจนเอกสารดัังกล่่าวครบถ้้วน
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
154 คูPolice
Investigation Manual

จึึงจะเรีียกผู้้�ต้้องหามารัับทราบข้้อกล่่าวหาและนำำ�ตััวส่่งพนัักงานอััยการในวัันเดีียวกัันหรืือวัันถััดไป
ภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่แจ้้งข้้อหา
- กรณีีพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ประกอบ พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวง
และวิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗ หากไม่่มีีเหตุุที่่�จะต้้อง
ขอให้้ศาลออกหมายขััง พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหาทั้้�งไม่่สามารถใช้้วิิธีีการปล่่อยตััว
ชั่่�วคราวโดยมีีประกัันและหรืือหลัักประกัันแต่่อย่่างใด เพีียงแต่่หากไม่่สามารถฟ้้องผู้้�ต้้องหาได้้ทัันภายใน
๔๘ ชั่่�วโมง ให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องต่่อศาลแขวง
- พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องและฝากขัังได้้ ๕ คราว ๆ ละไม่่เกิิน ๖ วััน  และ
ต้้องทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนส่่งให้้พนัักงานอััยการเพื่่�อยื่่�นฟ้้องภายในระยะเวลาที่่�ศาลอนุุญาตให้้ผััดฟ้้อง
ถ้้าหากผััดฟ้้องไม่่ทัันภายในกำำ�หนดที่่�ศาลอนุุญาตให้้ผััดฟ้้องดัังกล่่าว จะต้้องส่่งสำำ�นวนการสอบสวนเสนอ
ต่่ออััยการสููงสุุดเพื่่�อขออนุุญาตฟ้้องต่่อไป เช่่นเดีียวกัันกัับกรณีีที่�มี่ ีการจัับกุุม 
๓) การนัับระยะเวลาการควบคุุม
- ปกติิกำำ�หนดเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง ตาม พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  เริ่่�มนัับแต่่เวลาที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกจัับหรืือกรณีีไม่่ถููกจัับก็็เริ่่�มนัับแต่่
เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาถููกพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหา จนกระทั่่�งนำำ�ตัวั ไปฟ้้องด้้วยวาจาต่่อศาลแขวง แต่่มิใิ ห้้นับั ระยะเวลา
ดัังช่่วงดัังต่่อไปนี้้�รวมเข้้าในเวลา ๔๘ ชั่่�วโมงด้้วย
(๑) เวลาเดิินทางตามปกติิที่่�นำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาจากที่่�จัับมายัังที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานสอบสวน
(๒) เวลาเดิินทางจากที่่�ทำำ�การพนัักงานสอบสวนมายัังที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานอััยการ
(๓) เวลาเดิินทางจากที่่�ทำำ�การของพนัักงานอััยการมาศาล
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาหลบหนีีจากการควบคุุมหรืือการขััง มิิให้้นับั ระยะเวลาที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาหลบหนีีนั้้น�
เข้้าในกำำ�หนดระยะเวลาที่่�บััญญััติิไว้้ในมาตรา ๗ แห่่ง พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
- กรณีี ที่่�ได้้ ส่่งตัั วผู้้�ต้้องหาไปดำำ�เนิิ นคดีี ยัั งศาลทหารหรืือศาลเยาวชนและครอบครัั ว
หากปรากฏในภายหลัังว่่าผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ได้้อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารหรืือศาลเยาวชนและครอบครััว แล้้วแต่่กรณีี
และมีีการส่่งตััวผู้้�ต้้องหามายัังพนัักงานสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีในศาลแขวงต่่อไปนั้้�น มิิให้้นัับระยะเวลา
ที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวหรืือขัังอยู่่�ตามกฎหมายดัังกล่่าวนั้้�นเข้้าในกำำ�หนดระยะเวลาดัังบััญญััติิไว้้ใน
มาตรา ๗ แห่่ง พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม
การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนกรณีีผู้้�ต้้องหาที่่ถู� ูกแจ้้งข้้อหาหลบหนีี
หากพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาผู้้�ต้้องหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ประกอบ พ.ร.บ.จััดตั้้�ง
ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
โดยไม่่ได้้ควบคุุม  แต่่มีีการผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาลแขวง ต่่อมาผู้้�ต้้องหาหลบหนีีไปไม่่ยอมมาพบพนัักงาน
สอบสวนเพื่่�อส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการภายในระยะเวลากำำ�หนดผััดฟ้้อง ให้้พนัักงาน
สอบสวนดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
๑) ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบทำำ�การสอบสวนต่่อไปโดยเร็็ว
๒) เมื่่อ� การสอบสวนเสร็็จสิ้้น� ให้้ส่ง่ สำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการเพื่่อ� พิิจารณาสั่่ง� การ
ต่่อไปโดยให้้นำำ� มาตรา ๑๔๑ แห่่ง ป.วิิอาญา มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม 
๓) กรณีีระยะเวลาการผััดฟ้้องตาม มาตรา ๗ แห่่ง พ.ร.บ.จััดตั้้ง� ศาลแขวงและวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา
ในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ได้้สิ้้�นสุุดลงระหว่่างที่่�ผู้้�ต้้องหาหลบหนีี และพนัักงานอััยการ
มีีคำำ�สั่่�งฟ้้อง พนัักงานอััยการอาจขออนุุญาตฟ้้องคดีีต่่ออััยการสููงสุุดตาม มาตรา ๙ ไว้้ก่่อนก็็ได้้
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๗. การควบคุุมผู้้�ต้้องหาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััว

คดีีที่่�อยู่่�ในเขตอำำ�นาจของศาลเยาวชนและครอบครััวนั้้�น เป็็นไปตามพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม 
และ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิมตาม มาตรา ๑๐ ศาลเยาวชนและครอบครััวมีีอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาหรืือมีีคำำ�สั่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) คดีีอาญาที่่�มีีข้้อหาว่่าเด็็กหรืือเยาวชนกระทำำ�ความผิิด
2) คดีีอาญาที่่�ศาลซึ่่�งมีีอำ�ำ นาจพิิจารณาคดีีธรรมดาได้้โอนมาตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่่�ง
3) คดีีครอบครััว
4) คดีีคุ้้�มครองสวััสดิิภาพ
5) คดีีอื่่�นที่่�มีีกฎหมายบััญญััติิให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของศาลเยาวชนและครอบครััว
“เด็็ก” หมายความว่่า บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิินกว่่าอายุุที่่�กำำ�หนดไว้้ตามมาตรา ๗๓ แห่่ง ป.อาญา
แต่่ยัังไม่่เกิิน ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์
“เยาวชน” หมายความว่่า บุุคคลอายุุเกิินกว่่า ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์ แต่่ยัังไม่่ถึึง ๑๘ ปีีบริิบููรณ์์  
เมื่่อ� เด็็กหรืือเยาวชนถููกจัับกุมต
ุ ามมาตรา ๖๙ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ จะต้้องนำำ�ผู้้�ถููกจับั ไปยัังที่่ทำ� ำ�การของพนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่ที่� ถููกจั
่� บทั
ั นั ทีี
เพื่่อ� ให้้พนัักงานสอบสวนท้้องที่่ดั� งั กล่่าวส่่งตััวผู้้�ถููกจับั ไปยัังที่ทำ่� ำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบโดยเร็็ว
มีีอำำ�นาจการควบคุุมตัวั ผู้้�ถููกจับั ไม่่เกิิน ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่เ� ด็็กหรืือเยาวชนไปถึึงที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงาน
สอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ จะต้้องนำำ�ตััวไปศาลเยาวชนและครอบครััว เพื่่�อตรวจสอบการจัับทัันทีี โดยมิิให้้นัับ
ระยะเวลาเดิินทางตามปกติิจากที่ทำ่� ำ�การพนัักงานสอบสวนมาศาลเข้้าในกำำ�หนด ๒๔ ชั่่�วโมงนั้้�นด้้วยและศาล
อาจมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ควบคุุมตัวั เด็็กหรืือเยาวชนไว้้ในสถานพิินิจิ หรืือสถานที่อื่่� น่� ที่จั่� ดั ตั้้ง� ขึ้้น� ตามกฎหมายหรืือตามที่่�
ศาลเห็็นสมควร หรืืออาจมีีคำำ�สั่่ง� ให้้มอบตััวเด็็กหรืือเยาวชนให้้แก่่บิดิ ามารดา ผู้้�ปกครอง บุุคคลหรืือองค์์การ
ซึ่่�งเด็็กหรืือเยาวชนอาศััยอยู่่�ด้้วยหรืือบุุคคลหรืือองค์์การที่่�ศาลเห็็นสมควร ตามมาตรา ๗๓ แห่่ง พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ในระหว่่างการดำำ�เนิินคดีี
เด็็กหรืือเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนนั้้�น เป็็นการกระทำำ�ความผิิดอาญาในทุุก
ฐานความผิิดทุุกอัตั ราโทษ โดยผู้้�กระทำำ�ผิิดจะต้้องมีีอายุุขณะกระทำำ�ความผิิดไม่่ถึึง ๑๘ ปีีบริบููิ รณ์์ แต่่ในกรณีี
การตรวจสอบการจัับ ถ้้าเป็็นคดีีที่่�อาจเปรีียบเทีียบได้้ ไม่่ต้้องตรวจสอบการจัับ ตามมาตรา ๗๒ วรรคท้้าย
แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓  
กรณีีเด็็ก ห้้ามจัับกุุมเว้้นแต่่จะมีีคำำ�สั่่�งหรืือหมายของศาล หรืือเป็็นการกระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้า
ตามมาตรา ๖๖ วรรคแรก แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓
ส่่วนเยาวชน การจัับกุุม มาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่่งพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและ
วิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ได้้วางหลัักไว้้ว่่า ให้้เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา
กรณีีของเยาวชน พนัักงานสอบสวนอาจจัับกุมต
ุ าม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้าประกอบ
มาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่่งพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ เด็็กหรืือเยาวชนพนัักงานสอบสวนอาจนำำ�ตััวไปยัังศาลเยาวชนฯ เพื่่�อขออำำ�นาจศาลมีีคำำ�สั่่�ง
ควบคุุมตัวั ไว้้ตามมาตรา ๗๑ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ การดำำ�เนิินการอนุุโลมตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔  
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หลัักเกณฑ์์การผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหา
คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััว ไม่่ว่่าจะมีีการจัับกุุม  โดยเจ้้าพนัักงานหรืือราษฎร
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ หรืือพนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
ประกอบ  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
การนัับระยะเวลาควบคุุม การตรวจสอบการจัับและการฟ้้องผู้้�ต้้องหา เป็็นไปตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ จะต้้องรีีบทำำ�การสอบสวนและส่่งสำำ�นวน
การสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อยื่่�นฟ้้องต่่อศาลภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�เด็็กหรืือ
เยาวชนนั้้�นถููกจัับกุุมหรืือถููกพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาตามความในมาตรา ๗๘ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ หากสอบสวนไม่่เสร็็จไม่่สามารถส่่ง
สำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการยื่่�นฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาลได้้ ภายใน ๓๐ วััน พนัักงานสอบสวนต้้อง
ยื่่�นคำำ�ร้้องผััดฟ้้องต่่อศาลตามหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
๑) คดีีที่�มี่ ีอััตราโทษอย่่างสููงให้้จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน จะต้้องส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการยื่่น� ฟ้้อง
ภายใน ๓๐ วััน จะขอผััดฟ้้องไม่่ได้้
๒) คดีีที่่�มีีอััตราโทษอย่่างสููงจำำ�คุุกเกิิน ๖ เดืือน แต่่ไม่่เกิิน ๕ ปีี ไม่่ว่่าจะมีีโทษปรัับด้้วยหรืือไม่่
ก็็ตาม ให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องได้้ ๒ ครั้้�ง ๆ ละไม่่เกิิน ๑๕ วััน
๓) คดีีอัตั ราโทษอย่่างสููงให้้จำำ�คุุกเกิิน ๕ ปีี ไม่่ว่่าจะมีีโทษปรัับด้้วยหรืือไม่่ก็็ตาม เมื่่�อศาลอนุุญาต
ให้้ผััดฟ้้องครบ ๒ ครั้้�งตามข้้อ ๒ แล้้วพนัักงานสอบสวนสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องผััดฟ้้องต่่อไปได้้อีก 
ี ๒ ครั้้�งๆ ละ
ไม่่เกิิน ๑๕ วััน โดยจะต้้องแสดงถึึงเหตุุจำำ�เป็็นและนำำ�พยานเบิิกความประกอบจนเป็็นที่่�พอใจแก่่ศาลด้้วย
๔) หากยื่่น� ฟ้้องไม่่ทันั ภายในระยะเวลาที่ศ่� าลอนุุญาตให้้ผัดั ฟ้้อง จะต้้องเสนอสำำ�นวนการสอบสวน
ดัังกล่่าวไปยัังพนัักงานอััยการและขออนุุญาตฟ้้องต่่ออััยการสููงสุุดตามความใน พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๐
ข้้อสัังเกต
- การนัับระยะเวลาควบคุุมเพื่่�อตรวจสอบการจัับต่่างกัับการนัับระยะเวลาการฟ้้อง
- การนัับระยะเวลาควบคุุม ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่ผู้่� ้�ถููกจับถึึ
ั งที่ทำ่� ำ�การพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ 
แต่่มิใิ ห้้นับั เวลาเดิินทางตามปกติิจากที่ทำ่� ำ�การพนัักงานสอบสวนมาศาลเข้้าในกำำ�หนดเวลา ๒๔ ชั่่�วโมงนั้้�นด้้วย
- ระหว่่างเวลาการควบคุุมภายใน ๒๔ ชั่่�วโมง ดัังกล่่าว พนัักงานสอบสวนอาจมอบเด็็กหรืือเยาวชน
ให้้บิิดามารดา ผู้้�ปกครองหรืือบุุคคลหรืือองค์์การซึ่่�งเด็็กหรืือเยาวชนอาศััยอยู่่�ด้้วยและบุุคคลหรืือองค์์การ
ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่ายัังสามารถปกครองดููแลและสั่่ง� ให้้นำำ�ส่ง่ เด็็กหรืือเยาวชนไปยัังศาลภายใน ๒๔ ชั่่�วโมง
นัับแต่่เวลาที่่�เด็็กหรืือเยาวชนไปถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนภายหลัังถููกจัับ หรืืออาจจะเรีียกประกััน
จากบุุคคลดัังกล่่าวตามสมควรแก่่กรณีีด้ว้ ยก็็ได้้ตามมาตรา ๗๒ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและ
วิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
- กรณีีพนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจแจ้้งข้้อหาเด็็กหรืือเยาวชน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
ถืือว่่ามิิใช่่เป็็นการจัับ  ไม่่ต้้องตรวจสอบการจัับแต่่อย่่างใด แต่่แจ้้งการดำำ�เนิินคดีีเด็็กหรืือเยาวชนต่่อ
สถานพิินิิจเช่่นเดีียวกัับแจ้้งการจัับกรณีีที่่�มีีการจัับ  เพื่่�อดำำ�เนิินการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อประกอบสำำ�นวน
การสอบสวนก่่อนส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการ
- การแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ โดยที่่�มิิใช่่การจัับ เมื่่�อสำำ�นวนการสอบสวนเสร็็จสิ้้�น
หากมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้องผู้้�ต้้องหาต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาส่่งพนัักงานอััยการพร้้อมสำำ�นวนการสอบสวน และ
ระหว่่างการสอบสวนหากมีีการผััดฟ้้องผู้้�ต้้องหา จะต้้องนำำ�ผู้้�ต้้องหาไปศาลทุุกครั้้�งที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้อง
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ซึ่่ง� แตกต่่างจากผู้้�ต้อ้ งหาที่่ถููกจั
� บั และนำำ�ตัวั ไปศาลเพื่่อ� ตรวจสอบการจัับ ผู้้�ต้อ้ งหาจะอยู่่�ในความควบคุุมตาม
คำำ�สั่่�งศาล ในการผััดฟ้้องจึึงไม่่ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปด้้วย
- หากการแจ้้งข้้อหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ และมีีเหตุุที่จ่� ะต้้องให้้ศาลขัังผู้้�ต้อ้ งหาไว้้ พนัักงาน
สอบสวนต้้องนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไปศาลเพื่่อ� ให้้ศาลมีีคำำ�สั่่ง� ควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไว้้ในสถานพิินิจิ ได้้ และในการผััดฟ้้อง
ผู้้�ต้้องหาระหว่่างสอบสวนก็็ไม่่ต้้องนำำ�ตััวไปศาลทุุกครั้้�งแต่่อย่่างใด
- การตรวจสอบการจัับของศาล เป็็นไปตามมาตรา ๗๓ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ศาลจะต้้องตรวจสอบว่่าเป็็นเด็็กหรืือเยาวชน
ซึ่่ง� ต้้องหาว่่ากระทำำ�ผิิดหรืือไม่่ การจัับและการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เด็็กหรืือเยาวชนเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่
การจัับเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย ก็็ให้้ปล่่อยเด็็กหรืือเยาวชนไป
- หากศาลปล่่อยเด็็กหรืือเยาวชนไปเพราะการจัับไม่่ชอบ พนัักงานสอบสวนก็็ต้อ้ งทำำ�การสอบสวน
ต่่อไป และต้้องแจ้้งการดำำ�เนิินคดีีเด็็กหรืือเยาวชนไปยัังสถานพิินิิจ เพื่่�อทำำ�การสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิง หากไม่่มีี
ผลการสืืบเสาะพนัักงานอััยการก็็ไม่่มีีอำำ�นาจฟ้้อง ดัังนั้้�น พนัักงานสอบสวนก็็ต้อ้ งแจ้้งข้้อหาทำำ�การสอบสวน
ผู้้�ต้้องหาเด็็กหรืือเยาวชนต่่อไป  และต้้องถืือว่่าไม่่มีีตััวอยู่่�ในความควบคุุมการผััดฟ้้องก็็ต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหา
ไปทุุกครั้้�ง หากไม่่สามารถนำำ�ตััวไปได้้ ศาลก็็ไม่่อนุุญาตให้้ผััดฟ้้อง คดีีก็็จะขาดผััดฟ้้อง การจะส่่งสำำ�นวน
การสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการหากมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง ก็็ต้้องขออนุุมััติิฟ้้องจากอััยการสููงสุุด
และที่่�สำำ�คััญหากผู้้�ต้้องหาดัังกล่่าวหลบหนีีไม่่ยอมมาพบพนัักงานสอบสวนเพื่่�อให้้ปากคำำ�  ไม่่ยอมไปพบ
เจ้้าพนัักงานที่่สถ
� านพิินิจิ ก็็ไม่่สามารถสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงนำำ�ผลการสืืบเสาะประกอบสำำ�นวนการสอบสวนได้้
- คดีีบางเรื่่�องที่่�มีีอััตราโทษอย่่างสููงจำำ�คุุกไม่่เกิิน ๓ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้�งจำำ�
ทั้้�งปรัับ ถ้า้ ผู้้�อำำ�นวยการสถานพิินิจิ เห็็นว่่าการสืืบเสาะข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าวไม่่จำำ�เป็็นแก่่คดีีจะสั่่ง� งดการสืืบเสาะ
ข้้อเท็็จจริิงนั้้�นเสีียก็็ได้้แล้้วแจ้้งพนัักงานสอบสวนทราบ ตามมาตรา ๘๒ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓

๘. การควบคุุมผู้้�ต้้องหาในคดีีอาญาที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร

คดีีที่�อ่ ยู่่�ในเขตอำำ�นาจของศาลทหารนั้้�น เป็็นไปตาม พ.ร.บ.ธรรมนููญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ และ
ที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๘) พ.ศ.๒๕๕๘ คดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารเป็็นความผิิดทุุกฐานและทุุกระดัับอัตั ราโทษ
ที่่�บุุคคลที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารตาม มาตรา ๑๖ แห่่ง พ.ร.บ.ธรรมนููญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ได้้กระทำำ�ความผิิดในขณะที่่�เป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลทหาร
คดีีดังั กล่่าว เมื่่อ� เจ้้าพนัักงานหรืือราษฎร ทำำ�การจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาและส่่งไปยัังที่ทำ่� ำ�การของพนัักงาน
สอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับ  หรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ประกอบ
มาตรา ๘๔ การนัับระยะเวลาควบคุุมเป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ กรณีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาไม่่ได้้รับก
ั ารปล่่อยตััว
ชั่่�วคราว พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจควบคุุมได้้ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกนำำ�ตััวไปถึึง
ที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ หากมีีเหตุุจำำ�เป็็นเพื่่�อทำำ�การสอบสวน พนัักงาน
สอบสวนต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลทหารเพื่่�อขอฝากขัังผู้้�ต้้องหาในระหว่่างการสอบสวน
หากเป็็นกรณีีพนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ในการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหา
ซึ่ง่� ยัังมิิได้้ถููกศาลออกหมายจัับ ก็ไ็ ม่่ถือื ว่่าผู้้�ต้อ้ งหาตกอยู่่�ในความควบคุุมที่จ�่ ะต้้องดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๗ แต่่หากพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่า มีีเหตุุที่�จ่ ะขอให้้ศาลขัังผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
วรรค ๕ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้ผู้้�ต้้องหาไปศาลทหารเพื่่�อขอให้้ศาลออกหมายขัังโดยทัันทีี
แต่่ถ้า้ ขณะนั้้�นเป็็นเวลาที่ศ่� าลปิิดหรืือใกล้้จะปิิดทำำ�การ ให้้พนัักงานสอบสวนสั่่ง� ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาไปศาลในโอกาสแรก
ที่่�ศาลเปิิดทำำ�การ หากผู้้�ต้้องหาไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของพนัักงานสอบสวนดัังกล่่าว ให้้พนัักงานสอบสวน
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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มีีอำำ�นาจจัับกุุมผู้้�ต้้องหานั้้�นได้้ โดยถืือว่่าเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะจัับผู้้�ต้้องหาได้้โดยไม่่มีีหมายจัับและ
มีีอำำ�นาจปล่่อยชั่่ว� คราวหรืือควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นไว้้ ดังั นั้้�นเมื่่อ� มีีการจัับกุมผู้
ุ ้�ต้อ้ งหาของพนัักงานสอบสวนตาม  
มาตรา ๑๓๔ หากไม่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราวก็็ต้้องขออำำ�นาจศาลฝากขัังผู้้�ต้้องหาในระหว่่างสอบสวน
ด้้วยเช่่นเดีียวกััน
บุุคคลที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร
๑) นายทหารชั้้�นสััญญาบััตรประจำำ�การ
๒) นายทหารชั้้�นสััญญาบััตรนอกประจำำ�การ เฉพาะเมื่่�อกระทำำ�ผิิดต่่อคำำ�สั่่�งหรืือข้้อบัังคัับตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
๓) นายทหารชั้้�นประทวนและพลทหารกองประจำำ�การหรืือประจำำ�การหรืือบุุคคลที่่�รัับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่่าด้้วยการรัับราชการทหาร
๔) นัักเรีียนทหารตามที่่�กระทรวงกลาโหมกำำ�หนด
๕) ทหารกองเกิินที่ถููก
่� เข้้ากองประจำำ�การ ซึ่่ง� เจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยทหารได้้รับตั
ั วั ไว้้เพื่่อ� ให้้เข้้ารัับราชการ
ประจำำ�อยู่่�ในหน่่วยทหาร
๖) พลเรืือนที่สั่� งั กััดอยู่่�ในราชการทหาร เมื่่อ� กระทำำ�ผิิดในหน้้าที่่ร� าชการทหาร หรืือกระทำำ�ผิิดอย่่างอื่่น�   
เฉพาะในหรืือบริิเวณอาคาร ที่่�ตั้้�งหน่่วยทหารที่่�พัักร้้อน พัักแรม เรืือ อากาศยานหรืือพาหนะใด ๆ ในความ
ควบคุุมของเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทหาร
๗) บุุคคลซึ่่�งต้้องขัังหรืืออยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทหารโดยชอบด้้วยกฎหมาย
๘) เชลยศึึกหรืือชนชาติิศััตรููซึ่่�งอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทหาร
คดีีที่่�ไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร
๑) คดีีที่่�บุุคคลที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารกัับบุุคคลที่่�มิิได้้อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารกระทำำ�ผิิดด้้วยกััน
๒) คดีีที่่�เกี่่�ยวพัันกัับคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลพลเรืือน
๓) คดีีที่่�ต้้องดำำ�เนิินในศาลเยาวชนและครอบครััว
๔) คดีีที่่�ศาลทหารเห็็นว่่าไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลทหาร
ข้้อสัังเกต
- คดีีที่่�ไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลทหาร ให้้ดำำ�เนิินคดีีในศาลพลเรืือน
- เมื่่�อศาลพลเรืือนได้้มีีคำำ�สั่่�งประทัับฟ้้องแล้้ว แม้้จะปรากฏตามทางพิิจารณาในภายหลัังว่่าเป็็น
คดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร ก็็ให้้ศาลพลเรืือนมีีอำำ�นาจพิิจารณาได้้
- กรณีีที่ท่� หารกระทำำ�ผิิดคดีีอาญาและอยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร แต่่ทหารนั้้�นอายุุไม่่ถึึง ๑๘ ปีีบริบููิ รณ์์
ซึ่่�งจะต้้องพิิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครััว ให้้คดีีนั้้�นขึ้้�นพิิจารณาที่่�เยาวชนและครอบครััว
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นพลเรืือนที่อ่� ยู่่�ในสัังกััดราชการทหาร กระทำำ�ผิิดอาญาในขณะที่บุ่� คุ คลนั้้�นปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่� ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชาต้้นสัังกััดและคดีีนั้้�นศาลทหารมีีอำำ�นาจพิิจารณาคดีี
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นอาสาสมััครทหารพรานที่อ่� ยู่่�ในความดููแลของทางราชการ และกระทำำ�ความผิิดอาญา
ในขณะที่่�บุุคคลนั้้�นยัังสัังกััดอยู่่�ในหน่่วยอาสาสมััครทหารพราน ไม่่ถืือว่่าทหารพรานนั้้�นเป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ใน
อำำ�นาจศาลทหาร
- ทหารกองเกิินคืือบุุคคลที่่ถููก
� ขึ้้น� บััญชีีรายชื่่อ� เพื่่อ� ต้้องได้้รับก
ั ารคััดเลืือกเข้้าเป็็นทหารกองประจำำ�การ
ทหารกองเกิินไม่่ถือื ว่่าเป็็นบุุคคลที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารกระทำำ�ผิิดขณะเป็็นทหารกองเกิินขึ้้น� ศาลพลเรืือน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

159

แม้้หลัังจากการกระทำำ�ความผิิดแล้้วได้้รัับการคััดเลืือกเข้้าเป็็นทหารกองประจำำ�การก็็อยู่่�ในอำำ�นาจของ
ศาลพลเรืือน
- ทหารกองเกิินจัับสลากใบดำำ�-ใบแดง จัับสลากได้้ใบแดง ถููกขึ้้น� บััญชีีไว้้เป็็นทหารกองประจำำ�การ
กระทำำ�ผิิดอาญาในระหว่่างรอเรีียกตััวเพื่่�อเข้้าประจำำ�การ ขึ้้�นศาลพลเรืือน
- ถููกเรีียกเข้้าประจำำ�การให้้ไปรายงานตััวในวัันใดแล้้ว หลัังจากนั้้�นกระทำำ�ความผิิดอาญา
ขึ้้�นศาลทหารมีีอำำ�นาจพิิจารณาคดีี
- ทหารกองหนุุนคืือ ทหารที่่�ถููกปลดจากประจำำ�การ เมื่่�อกระทำำ�ความผิิดขึ้้�นศาลพลเรืือน
อำำ�นาจการควบคุุมผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นทหารในชั้้�นสอบสวน
ด้้วยรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ฉบัับพุุทธศัักราช ๒๕๔๐ ได้้วางหลัักเกณฑ์์ใหม่่
เกี่่�ยวกัับอำำ�นาจการควบคุุมคุุมขััง จะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อมีีคำำ�สั่่�งหรืือหมายของศาล ส่่งผลให้้ระเบีียบสำำ�นััก
นายกรััฐมนตรีี ว่่าด้้วยการปฏิิบััติิและประสานงานกรณีีทหารถููกหาว่่ากระทำำ�ผิิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
บางส่่วน ขััดแย้้งกัับรััฐธรรมนููญ ต่่อมากรมพระธรรมนููญ วางแนวทางปฏิิบััติิในการขอให้้ศาลทหารมีีคำำ�สั่่�ง
หรืือออกหมายขััง หมายจัับ  และหมายค้้น ลงวัันที่่� ๑๑ ตุุลาคม ๒๕๔๕ ข้้อ ๑ ผู้้�บัังคัับบััญชาทหารไม่่มีี
อำำ�นาจควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหาซึ่่�งเป็็นบุุคคลอยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร การคุุมขัังผู้้�ต้้องหาซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ใน
อำำ�นาจศาลทหารจะต้้องกระทำำ�โดยมีีคำำ�สั่่�งหรืือมีีหมายของศาลทหารที่่�มีีอำำ�นาจเพื่่�อพิิจารณาพิิพากษา
คดีีอาญาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗
ปััจจุุบััน มีีพ.ร.บ.ธรรมนููญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  (ฉบัับที่่� ๘) พ.ศ.๒๕๕๘
ออกมาบัังคัับใช้้แล้้วกรณีีที่ท่� หารกระทำำ�ความผิิดและต้้องเข้้าสู่่�การพิิจารณาในศาลทหารนั้้น�  การควบคุุมตัวั
ทหารที่่�กระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว มีีดัังนี้้�
๑) อำำ�นาจควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหาไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมงนัับแต่่เวลาไปถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน
เช่่นเดีียวกัับคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััด
๒) หากผู้้�ต้้องหาไม่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราว และการสอบสวนไม่่เสร็็จภายใน ๔๘ ชั่่�วโมง
ให้้พนัักงานสอบสวนยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอให้้ศาลทหารออกหมายขัังผู้้�ต้อ้ งหาที่เ่� ป็็นทหารนั้้�นได้้ จะเป็็นจำำ�นวนกี่่ค� รั้้ง�
ครั้้�งละกี่่�วััน ให้้เป็็นตามอััตราโทษของแต่่ละคดีี โดยให้้นำ� ป
ำ .วิิอาญา มาตรา ๘๗  มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
ข้้อสัังเกต
- เมื่่�อบุุคคลอยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร แม้้คดีีที่�มี่ ีอััตราโทษเท่่ากัับคดีีศาลแขวงของพลเรืือนคดีีก็็ยััง
อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร ต้้องส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้อััยการทหารพิิจารณาเพื่่�อสั่่�งคดีี  
- คดีีในอำำ�นาจศาลทหาร ซึ่ง่� อััตราโทษเท่่ากัับคดีีศาลแขวงพลเรืือน แม้้ผู้้�ต้อ้ งหารัับสารภาพก็็ไม่่มีี
กรณีีฟ้้องด้้วยวาจา (ใบแดง) เช่่นเดีียวกัับศาลแขวงแต่่ประการใด พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวนเต็็มรููปแบบ
- เมื่่อ� ทหารถููกจัับกุมุ ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาของทหารที่่เ� ป็็นผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นทราบ
โดยเร็็ว แต่่ไม่่สามารถส่่งตััวผู้้�ต้อ้ งหาให้้ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาควบคุุมตัวั ไว้้ได้้ (กฎหมายฉบัับปัจั จุุบันั  การจัับกุมคุ
ุ มขั
ุ งั
เป็็นอำำ�นาจของศาล) การแจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชาทราบนั้้�น ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือนายทหารพระธรรมนููญ สามารถ
มานั่่�งฟัังการสอบสวนได้้ในฐานะเป็็นผู้้�ที่่�ผู้้�ต้้องหาให้้ความไว้้วางใจมาร่่วมฟัังการสอบสวนได้้เท่่านั้้�น
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๙. รายละเอีียดที่่�ต้้องบรรยายในคำำ�ร้้องขอผััดฟ้้องหรืือฝากขััง

๑) การยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องหรืือฝากขัังครั้้ง� ที่่� ๑ ผู้้�ร้อ้ งควรบรรยายถึึงข้้อหาและพฤติิการณ์์แห่่งคดีี
วัันและเวลาที่ก่� ระทำำ�ผิิด รวมทั้้�งบทมาตรากฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง นอกจากนี้้�มีสิ่่ี ง� ที่่ค� วรบรรยายในคำำ�ร้อ้ งผััดฟ้้อง
หรืือฝากขัังครั้้�งที่่� ๑ เสมอ คืือ
(๑) ชื่่อ� พนัักงานสอบสวนผู้้�ยื่น่� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องหรืือฝากขััง และชื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหา หากในคดีีเดีียวกััน
มีีผู้้�ต้้องหาหลายคน พนัักงานสอบสวนยื่่�นคำำ�ร้้องฝากขัังรวมกัันในคำำ�ร้้องเดีียวกัันได้้
(๒) พฤติิการณ์์แห่่งคดีี วััน เวลา และสถานที่่�เกิิดเหตุุ
(๓) ฐานความผิิด พนัักงานสอบสวนจะต้้องระบุุให้้ชัดั เจนว่่าการกระทำำ�ความผิิดของผู้้�ต้อ้ งหา
เป็็นความผิิดฐานใด ทั้้�งนี้้�จะมีีผลต่่อจำำ�นวนวัันที่่�ขอทำำ�การผััดฟ้้องหรืือฝากขัังได้้
(๔) วัันและเวลาที่่�จัับกุุมและที่่�พนัักงานสอบสวนรัับตััวผู้้�ต้้องหาไว้้ในความควบคุุมและวัันที่่�
ครบกำำ�หนดการควบคุุมผู้้�ต้้องหา ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการตรวจสอบว่่าพนัักงานสอบสวนได้้ควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหา
เกิินกว่่าที่่�กฎหมายให้้อำำ�นาจการควบคุุมไว้้หรืือไม่่ประการใด
(๕) เหตุุผลความจำำ�เป็็นที่่�ไม่่สามารถฟ้้องคดีีได้้ทัันภายในกำำ�หนดระยะเวลาการควบคุุมของ
เจ้้าพนัักงานตามกฎหมาย ซึ่่�งต้้องเป็็นเหตุุเกี่่�ยวกัับการสอบสวนโดยตรง ในทางปฏิิบััติิศาลมัักจะพิิจารณา
อนุุญาตให้้เฉพาะความจำำ�เป็็นที่เ่� กี่่ย� วกัับการสอบสวนเท่่านั้้�น เช่่น จะต้้องสอบสวนพยานอีีกหลายปาก หรืือ
รอผลการตรวจชัันสููตรบาดแผลจากแพทย์์ หรืือรอผลการตรวจพิิสููจน์์ของกลาง เป็็นต้้น หากเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบสวนโดยตรง เช่่น เสนอสำำ�นวนการสอบสวนต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาแล้้วกำำ�ลัังรอฟัังคำำ�สั่่�ง
ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาอยู่่� หรืือหากสำำ�นวนการสอบสวนเสร็็จสิ้้น� แล้้ว แต่่หากส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการ พนัักงาน
อััยการจะไม่่มีเี วลาเพีียงพอในการร่่างฟ้้อง จึึงยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องหรืือฝากขัังเพื่่อ� ให้้พนัักงานอััยการมีีเวลาใน
การร่่างฟ้้องทัันโดยพนัักงานอััยการไม่่ต้อ้ งมายื่่น� คำำ�ร้อ้ งผััดฟ้้องหรืือฝากขัังเอง เช่่นนี้้� ไม่่ถือื ว่่าเป็็นเหตุุจำำ�เป็็น
(๖) จำำ�นวนวัันที่่�พนัักงานสอบสวนขอผััดฟ้้องหรืือฝากขัังผู้้�ต้้องหา ตั้้�งแต่่วัันที่่�เท่่าใดถึึงวัันที่่�
เท่่าใด
(๗) หากมีีเหตุุสุดุ วิิสัยั หรืือมีีกรณีีจำำ�เป็็นอย่่างอื่่น� อัันมิิอาจก้้าวล่่วงได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗
วรรคสาม  หรืือกรณีีผู้้�ต้้องหาป่่วยอยู่่�ในสภาพที่่�ไม่่อาจนำำ�ตััวมาศาลได้้ตาม  พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและ
วิิธีีพิิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมมาตรา ๘ วรรคสอง ทำำ�ให้้พนัักงาน
สอบสวนไม่่อาจนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาไปขออำำ�นาจศาลในการผััดฟ้้องหรืือฝากขัังได้้ ก็ต้็ ้องบรรยายเหตุุดัังกล่่าวไว้้
ในคำำ�ร้้องพร้้อมหลัักฐานประกอบด้้วย แล้้วแต่่กรณีี
(๘) กรณีีการฝากขัังผู้้�ต้อ้ งหา ให้้ระบุุด้ว้ ยว่่าหากผู้้�ต้อ้ งหาจะขอประกัันตััวในชั้้น� ศาล พนัักงาน
สอบสวนจะคััดค้้านการประกัันตััวหรืือไม่่อย่่างไร
๒) การขอผััดฟ้้องหรืือฝากขััง ครั้้�งที่่� ๒ และครั้้�งต่่อ ๆ ไป บรรยายรายละเอีียด ดัังนี้้�
(๑) คำำ�ร้อ้ งให้้กล่า่ วโดยย่่อถึึงคำำ�ร้อ้ งผััดฟ้้องหรืือฝากขััง ครั้้ง� ที่่� ๑ หรืือครั้้ง� ก่่อนหน้้านั้้�น ได้้แก่่
หมายเลขที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้อง ลงวัันเดืือนปีีใด ศาลอนุุญาตให้้ผััดฟ้้องหรืือฝากขัังมีีกำำ�หนดกี่่�วััน วัันใดถึึงวัันใด
(๒) คำำ�ร้อ้ งกล่่าวถึึงเหตุุผลความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งทำำ�การขอผััดฟ้้องหรืือฝากขัังผู้้�ต้อ้ งหาต่่อไปอีีก 
โดยระบุุจำ�ำ นวนวัันที่่�ขอทำำ�การผััดฟ้้องหรืือฝากขััง ตั้้�งแต่่วัันใดถึึงวัันใด
(๓) กรณีีการผััดฟ้้องหรืือฝากขัังในศาลแขวงเมื่่อ� ครบสามคราวแล้้ว การจะผััดฟ้้องหรืือฝากขััง
ครั้้�งที่่� ๔ หรืือครั้้�งที่่� ๕ หรืือกรณีีการฝากขัังในศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดหรืือศาลทหาร ในคดีีที่่�มีีอัตั ราโทษ
อย่่างสููง ตั้้�งแต่่ ๑๐ ปีีขึ้้�นไป เมื่่�อฝากขัังครบ ๔๘ วัันแล้้ว หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องฝากขัังต่่อไป หรืือกรณีีการ
ผััดฟ้้องคดีีเด็็กหรืือเยาวชน ที่่�มีีอััตราโทษอย่่างสููงจำำ�คุุกเกิิน ๕ ปีี เมื่่�อศาลสั่่�งอนุุญาตให้้ผััดฟ้้องครบสอง
ครั้้�งแล้้ว หากมีีความจำำ�เป็็นต้้องผััดฟ้้องต่่อไป คำำ�ร้้องผััดฟ้้องหรืือฝากขัังจะต้้องแสดงเหตุุผลความจำำ�เป็็น
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และหลัักฐานมาให้้ศาลไต่่สวนจนเป็็นที่่�พอใจศาล ตาม พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีพิี ิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗ วรรคสี่่� หรืือ ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ วรรคหกและ
วรรคเจ็็ด หรืือ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๗๘ วรรคสาม แล้้วแต่่กรณีี    

๑๐. การอายััดตััวผู้้�ต้้องหาและการขอโอนตััวมาเพื่่�อฟ้้อง

ไม่่ปรากฏคำำ�จำำ�กััดความในกฎหมายใด แต่่กรณีีเป็็นเรื่่�องเดีียวกัันกัับการควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหา
ซึ่่�งการอายััดตััวผู้้�ต้้องหาเกิิดขึ้้�นจากการที่่�ผู้้�ต้้องหาคนเดีียวกัันนั้้�น ได้้กระทำำ�ความผิิดหลายครั้้�งหลายกรรม
ซ้ำำ��ซ้้อนกัันในช่่วงเวลาเดีียวกัันหรืือไม่่ก็็ได้้ ซึ่่�งพนัักงานสอบสวนก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีทุกก
ุ รรมไป อาจเกิิดเหตุุใน
ท้้องที่พ่� นัักงานสอบสวนเดีียวกัันหรืือต่่างท้้องที่่กั� นั ก็็ได้้ พฤติิการณ์์ดังั กล่่าวหากไม่่มีกี ารควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไว้้
อาจทำำ�ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาหลบหนีีไปหรืือไปกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��สร้า้ งความเดืือดร้้อนเสีียหายกัับประชาชนต่่อไปได้้เรื่่อ� ยๆ
การเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดดัังกล่่าวมาไว้้ในความควบคุุม  นอกจากเป็็นการได้้ตััวมาดำำ�เนิินคดีีแล้้วยัังเป็็นการ
ยัับยั้้�งการกระทำำ�ผิิดของผู้้�ต้้องหาดัังกล่่าวด้้วย
ในการอายััดตััวผู้้�ต้อ้ งหา ให้้พนัักงานสอบสวนถืือปฏิิบัติั  ต
ิ ามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖
บทที่่� ๔ ข้้อ ๔.๔ สรุุปความได้้ ดัังนี้้�
๑) เมื่่�อมีีการดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหารายใด และทราบว่่าผู้้�ต้้องหารายดัังกล่่าวมีีการกระทำำ�ผิิดใน
คดีีอื่่�นอีีกไม่่ว่่าท้้องที่่�เดีียวกัันหรืือต่่างท้้องที่่�กััน ให้้พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�จัับกุุมผู้้�ต้้องหาในคดีีแรกแจ้้ง
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ  หากมีีคดีีอื่่�นในท้้องที่่�เดีียวกัันอีีกหรืือแจ้้งไปยัังพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�อื่่�น
ที่่�ผู้้�ต้้องหาไปกระทำำ�ผิิดอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้พนัักงานสอบสวนในคดีีอื่่�นได้้รีีบขออำำ�นาจศาลออกหมายจัับผู้้�ต้้องหา        
ในแต่่ละคดีีและทำำ�การอายััดตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นมายัังพนัักงานสอบสวนที่่�ควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหาในคดีีแรก 
๒) หากผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวอยู่่�ในอำำ�นาจศาลในที่่�คุุมขัังต่่าง ๆ เช่่น ที่่�เรืือนจำำ�ทััณฑสถาน
หน่่วยงานต่่างๆ เป็็นต้้น ให้้พนัักงานสอบสวนในคดีีหลัังที่่ยั� งั ไม่่ได้้ตัวั มาควบคุุม รีบทำ
ี ำ�หนัังสืือแจ้้งไปยัังสถานที่่�
คุุมขังั ผู้้�ต้อ้ งหาว่่าเป็็นบุุคคลที่่พ� นัักงานสอบสวนต้้องการตััวไว้้เพื่่อ� ทำำ�การสอบสวนดำำ�เนิินคดีี โดยแนบสำำ�เนา
หมายจัับไปด้้วย มิิฉะนั้้�นสถานที่คุ่� มขั
ุ งั ดัังกล่่าวจะไม่่รับั อายััดให้้เนื่่อ� งจากการจัับกุมคุ
ุ มขั
ุ งั จะต้้องมีีหมายจัับ
หรืือคำำ�สั่่ง� ของศาลเท่่านั้้�น และให้้แจ้้งการอายััดไปยัังสถานีีตำำ�รวจท้้องที่่ที่� สถ
่� านคุุมขังั ตั้้ง� อยู่่�เพื่่อ� การประสาน
ในกรณีีที่่�ศาลออกหมายปล่่อยผู้้�ต้้องหาในคดีีที่่�ถููกคุุมขัังอยู่่�
๓) กรณีีที่ศ่� าลไม่่ออกหมายจัับให้้ พนัักงานสอบสวนไม่่สามารถอายััดตััวผู้้�ต้อ้ งหาได้้ หากผู้้�ต้อ้ งหา
ถููกปล่่อยจากสถานที่่คุ� มขั
ุ งั และพนัักงานสอบสวนยัังมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้ตัวั ไว้้ทำำ�การสอบสวน ก็็ให้้พนัักงาน
สอบสวนออกหมายเรีียกผู้้�ต้้องหา หากผู้้�ต้้องหาไม่่มาตามหมายเรีียกหรืือตามนััดโดยไม่่มีีข้้อแก้้ตััวอัันควร
หรืือได้้หลบหนีีไป ให้้ร้้องขอต่่อศาลให้้ออกหมายจัับต่่อไป 
๔) ให้้พนัักงานสอบสวนรีีบสอบสวนดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหาซึ่่�งถููกคุุมขัังในคดีีอื่่�นให้้แล้้วเสร็็จ
โดยไม่่ต้้องรอให้้พ้้นโทษในคดีีเดิิมก่่อน และส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการโดยเร็็ว
๕) การส่่งสำำ�นวนคดีีที่�ผู้่ ้�ต้้องหาบางคนถููกจำำ�คุุกตามคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดของศาลอื่่�น ให้้พนัักงาน
สอบสวนแยกสำำ�นวนทำำ�ความเห็็นควรสั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาที่�ถููกจำ
่ ำ�คุุกตามคำำ�พิพิ ากษาถึึงที่่�สุดุ  ส่่งไปยัังพนัักงาน
อััยการประจำำ�ศาลที่่�มีีเขตอำำ�นาจเหนืือเรืือนจำำ�ที่่�ผู้้�ถููกจำำ�คุุกต้้องอยู่่�  แม้้ว่่าจะอยู่่�คนละเขตท้้องที่่�หรืือคนละ
จัังหวััดก็็ตาม ส่่วนผู้้�ต้้องหาที่่�ถููกคุุมขัังในคดีีอื่่�นซึ่่�งคดีียัังไม่่ถึึงที่่�สุุดให้้ปฏิบัิ ัติิ ดัังนี้้�
(๑) ในคดีีที่่�ใกล้้ขาดอายุุความ  ให้้หััวหน้้าพนัักงานสอบสวนประสานกัับพนัักงานอััยการ
เพื่่�อขอต่่อศาลให้้โอนตััวผู้้�ต้้องหาไปยัังศาลที่่�มีีอำ�ำ นาจพิิจารณาคดีี
(๒) ในคดีีอื่น่� ๆ นอกจาก (๑) ให้้พนัักงานสอบสวนรีีบสอบสวนและสรุุปสำำ�นวนการสอบสวน
เสนอผู้้�บังั คัับบัญั ชาผู้้�มีอำี ำ�นาจทำำ�ความเห็็นทางคดีีเพื่่อ� พิิจารณาและมีีความเห็็นทางคดีี ในกรณีีที่เ่� สนอความเห็็น
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ควรสั่่�งฟ้้อง ให้้เก็็บสำำ�นวนไว้้ที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนโดยให้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของหััวหน้้า
พนัักงานสอบสวน เมื่่อ� มีีการแต่่งตั้้ง� โยกย้้ายให้้หัวั หน้้าพนัักงานสอบสวนส่่งมอบสำำ�นวนเช่่นเดีียวกัับการส่่งมอบ
สำำ�นวนที่่�อยู่่�ระหว่่างการสอบสวน และให้้หััวหน้้าพนัักงานสอบสวนติิดตามผลคดีีเมื่่�อศาลมีีคำำ�พิิพากษา
ถึึงที่่�สุุดให้้จำำ�คุุกให้้ขอคััดสำำ�เนาคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดประกอบสำำ�นวน แล้้วส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการ
ต่่อไป ถ้้าต่่อมาศาลยัังไม่่ได้้มีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดแต่่คดีีใกล้้จะขาดอายุุความ  ให้้หััวหน้้าพนัักงานสอบสวน
รีีบดำำ�เนิินการตาม (๑) ต่่อไป
๖) ในระหว่่างที่่�ผู้้�ต้้องหาอายััดถููกคุุมขัังอยู่่�  หากพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าไม่่จำำ�เป็็นต้้องขััง
ผู้้�ต้้องหาอายััด ให้้พนัักงานสอบสวนรีีบมีีหนัังสืือขอถอนการอายััดตััวผู้้�ต้้องหาไปยัังสถานที่่�ที่่�ขออายััดไว้้
โดยด่่วนที่่�สุุด
๗) กรณีีการสอบสวนเสร็็จสิ้้�นและมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้องผู้้�ต้้องหาอายััด หลัังจากส่่งสำำ�นวน
การสอบสวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว หากพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่�งฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาล และเรืือนจำำ�ได้้รัับ
หมายนััดพิิจารณาของศาลนั้้�น หรืือพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่�งเด็็ดขาดไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาอายััดแล้้ว ให้้พนัักงาน
สอบสวนรีีบมีีหนัังสืือขอถอนการอายััดตััวผู้้�ต้้องหาดัังกล่่าวไปยัังสถานที่่�ที่่�ขออายััดไว้้โดยด่่วนที่่�สุุด
๘) ให้้หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนทุุกแห่่งจััดทำำ�สมุุดคุุมคดีีที่่�มีีการอายััดตััวผู้้�ต้้องหา
(แบบ ส  ๕๖ - ๘๓) ไว้้ประจำำ�ที่่�หน่่วยงาน เพื่่�อให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาตรวจสอบได้้โดยสะดวกตลอดเวลา
และให้้ผู้้�บังั คัับบัญ
ั ชาตามลำำ�ดับชั้้
ั น� จนถึึง ผบก. หรืือ ผบช. แล้้วแต่่กรณีี ตรวจสอบผลการปฏิิบัติั ขิ องพนัักงาน
สอบสวนทุุกระยะ
ข้้อสัังเกต
- ตามข้้อ ๓ เห็็นว่่าหากเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลจัังหวััด และมีีเหตุุที่�จ่ ะออกหมายจัับได้้ ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ (๑) แม้้ไม่่ออกหมายเรีียกก่่อน พนัักงานสอบสวนก็็สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อศาล
เพื่่�อให้้ออกหมายจัับผู้้�ต้้องหาที่่�ถููกปล่่อยตััวจากอำำ�นาจศาลในคดีีก่่อนได้้ หากยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลแล้้วศาล
ไม่่อนุุญาตก็็ให้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมตามคำำ�สั่่�งศาล เช่่น ศาลอาจจะให้้ออกหมายเรีียกก่่อน เป็็นต้้น
- กรณีีตามข้้อ ๕(๒) เมื่่�อสอบสวนเสร็็จ เมื่่�อมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง หากคดีียัังไม่่ถึึงที่่�สุุดให้้เก็็บ
สำำ�นวนการสอบสวนไว้้ที่ทำ่� ำ�การของพนัักงานสอบสวน จนกว่่าคดีีก่อ่ นมีีคำำ�พิพิ ากษาถึึงที่่สุ� ดุ แล้้วส่่งสำำ�นวนนั้้�น
ปััจจุุบััน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม  แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยประกาศคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� ๑๑๕/๕๗ เรื่่�อง แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ป.วิิอาญา วัันที่่� ๒๑ ก.ค. ๕๗ ข้้อ ๒ กรณีีผู้้�ต้้องหานั้้�นถููกขัังอยู่่�แล้้ว
หรืือผู้้�ต้้องหาซึ่่�งถููกแจ้้งข้้อหาได้้หลบหนีีไป  แม้้ส่่งแต่่สำำ�นวนการสอบสวนโดยไม่่มีีผู้้�ต้้องหาส่่งไปพร้้อมกัับ
สำำ�นวนการสอบสวนพนัักงานอััยการก็็ต้้องรัับสำำ�นวนการสอบสวน จึึงอาจไม่่ต้้องเก็็บสำำ�นวนการสอบสวน
ดัังกล่่าวไว้้ที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหากระทำำ�ความผิิดหลายกรรมในท้้องที่อำ่� ำ�นาจการสอบสวนเดีียวกัันหรืือต่่างท้้องที่กั่� นั
ในหลายคดีี และหลาย ๆ คดีีเหล่่านั้้�นหากอยู่่�ในเขตอำำ�นาจศาลเดีียวกัันที่่�จะต้้องชำำ�ระคดีี เมื่่�อพนัักงาน
สอบสวนในคดีีแรกควบคุุมตัวั ไว้้ดำำ�เนิินคดีีแล้้ว พนัักงานสอบสวนในคดีีอื่น่� ๆ ที่่อ� ยู่่�ในเขตอำำ�นาจศาลเดีียวกัันนั้้�น
สามารถแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหาที่่�ถููกควบคุุมตััวในคดีีแรกได้้และประสานกัับพนัักงานสอบสวนในคดีีแรก 
สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังผู้้�ต้้องหาคนเดีียวกัันในทุุกคดีีโดยแยกคำำ�ร้้องเป็็นรายคดีีแล้้วยื่่�นฝากขัังต่่อศาล
พร้้อมกัันในทุุกคดีีก็็ได้้โดยอาศััยอำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า กรณีีดัังกล่่าวนี้้�เป็็นทางเลืือก
ของพนัักงานสอบสวนในทางปฏิิบััติิ นอกจากจะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกต่่อผู้้�ต้้องหาเองแล้้ว ยัังไม่่
เป็็นการสร้้างภาระให้้กัับผู้้�ต้้องหามาก เนื่่�องจากหากยื่่�นคำำ�ร้้องฝากขัังในคดีีแรก แล้้วคดีีหลััง ๆ มีีการออก
หมายจัับไว้้หลายคดีีเมื่่อ� ศาลปล่่อยตััวชั่่ว� คราวในคดีีแรก ผู้้�ต้อ้ งหาก็็ถููกจับกุ
ั มุ ในภายหลัังอีีกแล้้วถููกนำำ�ไปยื่่น�
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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คำำ�ร้อ้ งขอฝากขัังต่่อศาล อย่่างนี้้�เรื่่อ� ยไปหากมีีจำำ�นวนหลายคดีีก็จ็ ะเป็็นภาระกัับผู้้�ต้อ้ งหาและสัังคมอาจมอง
ได้้ว่่ากลั่่�นแกล้้งผู้้�ต้้องหาได้้
- กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาในคดีีแรกถููกฝากขัังตามคำำ�สั่่ง� ศาลอยู่่�ในเรืือนจำำ� เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนในคดีีหลััง
จะขออายััดตััวผู้้�ต้้องหาดัังกล่่าว จะต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อออกหมายจัับประกอบหนัังสืืออายััดตััว
ผู้้�ต้้องหาด้้วย มิิฉะนั้้�นสถานคุุมขัังจะไม่่รัับอายััดตััวให้้ ศาลบางท่่านอาจไม่่ออกหมายจัับให้้ อ้้างว่่าไม่่มีีเหตุุ
ที่่จ� ะออกหมายจัับผู้้�ต้อ้ งหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๖ เนื่่อ� งจากผู้้�ต้อ้ งหาถููกคุุมขังั อยู่่�ตามอำำ�นาจศาลอยู่่�แล้้ว
เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�ต้้องหาและการสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้�นไปโดยเร็็วตามเจตนารมณ์์ ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๐ และระยะเวลาการสอบสวน ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ พนัักงานสอบสวน
สามารถเดิินทางเข้้าไปแจ้้งข้้อหาและทำำ�การสอบสวนผู้้�ต้อ้ งหาในเรืือนจำำ�หรืือที่คุ่� มขั
ุ งั ของผู้้�ต้อ้ งหาในคดีีแรก
ที่่�ถููกคุุมขัังอยู่่�ได้้ โดยถืือว่่ายัังไม่่มีีการจัับ  เมื่่�อสอบสวนเสร็็จแล้้ว หากเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเดีียวกััน
สามารถส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการ และพนัักงานอััยการสามารถเบิิกตััวผู้้�ต้้องหาซึ่่�งไม่่ต้้อง
รอคดีีถึึงที่่�สุุดในคดีีอื่่�นก่่อนมาฟ้้องต่่อศาลได้้ แต่่ให้้ระมััดระวัังในการแจ้้งสิิทธิิผู้้�ต้้องหา ให้้แจ้้งสิิทธิิตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ อย่่าแจ้้งสิิทธิิผู้้�ถููกจัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๗/๑
- หากคดีีหลัังที่่พ� นัักงานสอบสวนไปแจ้้งข้้อหานั้้�นเป็็นคดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวง การแจ้้งข้้อหา
มิิใช่่การจัับ พนัักงานสอบสวนต้้องไปยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอผััดฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาต่่อศาลแขวงด้้วย โดยไม่่ต้อ้ งนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา
ไปศาลแขวงในการผััดฟ้้องดัังกล่่าว กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาถููกคุุมขังั อยู่่�ในอำำ�นาจศาลซึ่ง่� อยู่่�ในจัังหวััดเดีียวกััน พนัักงาน
สอบสวนสามารถส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการยื่่�นฟ้้องต่่อศาลแขวงได้้โดยเบิิกตััวมาฟ้้องที่่�
ศาลแขวงได้้ แม้้แต่่กรณีีหากคดีีหลัังถ้้าผู้้�ต้อ้ งหารัับสารภาพในคดีีศาลแขวงก็็สามารถเบิิกตัวั มาฟ้้องด้้วยวาจาได้้
ให้้ระมััดระวัังในการแจ้้งสิิทธิผู้ิ �ต้้ อ้ งหา ให้้แจ้้งสิิทธิติ าม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ อย่่าแจ้้งสิิทธิผู้ิ ้�ถููกจับต
ั าม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๗/๑ เช่่นเดีียวกััน

๑๑. การปล่่อยตััวชั่่�วคราวผู้้�ต้้องหา

ในคดีีอาญาต้้องสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่า ผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์�หรืือไม่่มีีความผิิดจนกว่่าศาลจะได้้
พิิพากษาถึึงที่่�สุุดว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิด เมื่่�อผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวในระหว่่างการสอบสวน โดยหลััก
ต้้องปล่่อยตััวผู้้�ต้้องหาไปชั่่�วคราว การไม่่อนุุญาตให้้ปล่่อยตััวชั่่�วคราวเป็็นข้้อยกเว้้นเท่่านั้้�น ซึ่่�ง ป.วิิอาญา            
ได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ตั้้ง� แต่่มาตรา ๑๐๖ – ๑๑๙ ทวิิ และมีีประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๗
และคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๒ ข้้อ ๕ ได้้วางแนวทางให้้กับั พนัักงานสอบสวนได้้ถืือ
ปฏิิบััติิ
หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายการอนุุญาตให้้ปล่่อยตััวชั่่�วคราว
เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๐๖ ถ้้าผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวอยู่่�และยัังมิิได้้ถููกฟ้้องต่่อศาล
หากคดีีอยู่่�ระหว่่างการสอบสวนก็็ให้้ยื่น่� ต่่อพนัักงานสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๐๗ เมื่่อ� ได้้รับคำ
ั ำ�ร้อ้ ง
ให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราว ให้้รีบสั่่
ี ง� อย่่างรวดเร็็ว และผู้้�ต้อ้ งหาทุุกคนพึึงได้้รับั อนุุญาตให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราว โดยอาศััยตาม
หลัักเกณฑ์์ มาตรา ๑๐๘, ๑๐๘/๑, ๑๐๙, ๑๑๐, ๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๓ และ ๑๑๓/๑
หลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนการปล่่อยตััวชั่่�วคราวในชั้้�นพนัักงานสอบสวน
๑) ให้้หัวั หน้้าหน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจสอบสวน กำำ�หนดลำำ�ดับั อาวุุโสของพนัักงานสอบสวนไว้้ตามกฎ
ก.ตร.ว่่าด้้วยการกำำ�หนดลำำ�ดับั อาวุุโสของข้้าราชการตำำ�รวจในการรัักษาราชการแทน มีีอำำ�นาจเป็็นผู้้�พิจิ ารณา
สั่่�งปล่่อยชั่่�วคราวแทนได้้ กรณีีที่่�หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนไม่่อยู่่�หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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และเป็็นกรณีีที่่�มิิได้้มีีการสั่่�งแต่่งตั้้�งผู้้�รัักษาการในตำำ�แหน่่งหรืือผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนไว้้ให้้พนัักงานสอบสวน
ที่่�มีอี าวุุโสตามลำำ�ดัับที่่�กำ�ำ หนดไว้้นั้้น�  มีีอำำ�นาจพิิจารณาสั่่ง� หรืือเสนอคำำ�ร้อ้ งขอปล่่อยชั่่ว� คราวได้้ เช่่นเดีียวกัับ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนั้้�น ๆ แล้้วแต่่กรณีี
๒) การปล่่อยตััวชั่่�วคราวนั้้�น ผู้้�ต้้องหาต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอปล่่อยตััวชั่่�วคราวในขณะที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจ
การควบคุุมของพนัักงานสอบสวน โดยต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องปล่่อยตััวชั่่�วคราวก่่อนครบกำำ�หนด ๔๘ ชั่่�วโมง หรืือ
ก่่อนที่่�พนัักงานสอบสวนจะนำำ�ตััวไปขออำำ�นาจศาลฝากขััง
๓) เมื่่อ� อนุุญาตให้้ปล่อ่ ยตััวชั่่ว� คราวในชั้้น� พนัักงานสอบสวนแล้้ว พนัักงานสอบสวนก็็ไม่่ต้อ้ งไปยื่่น�
คำำ�ร้้องฝากขัังผู้้�ต้้องหาต่่อศาลอีีก
๔) เมื่่อ� มีีคำำ�ร้อ้ งให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราว ไม่่ว่า่ ผู้้�ยื่น่� คำำ�ร้อ้ งจะเป็็นผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นหรืือผู้้�มีปี ระโยชน์์เกี่่ย� วข้้อง
ให้้พนัักงานสอบสวนซึ่่�งเป็็นพนัักงานสอบสวนคดีีนั้้�นหรืือพนัักงานสอบสวนซึ่่�งเข้้าเวรสอบสวนในขณะนั้้�น
หรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบ รัับคำำ�ร้อ้ งและเป็็นคู่่�สััญญาประกัันแล้้วรีีบเสนอคำำ�ร้อ้ งพร้้อมด้้วยสััญญา
ประกัันและบัันทึึกเสนอสััญญาประกัันไปยัังผู้้�มีีอำ�ำ นาจสั่่�งโดยเร็็ว
๕) ให้้หััวหน้้าหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน พิิจารณาสั่่�งคำำ�ร้้องให้้ปล่่อยชั่่�วคราวโดยเร็็ว
โดยให้้พิิจารณาสั่่�งให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน ๑  ชั่่�วโมง นัับแต่่ได้้รัับเรื่่�องเว้้นแต่่มีีกรณีีเหตุุจำำ�เป็็น ไม่่อาจพิิจารณา
สั่่ง� ได้้ภายในกำำ�หนดก็็ให้้บันั ทึึกเหตุุจำำ�เป็็นนั้้�นไว้้ในคำำ�ร้อ้ งหรืือบัันทึึกเสนอสััญญาประกััน แต่่ทั้้ง� นี้้�ต้อ้ งไม่่เกิิน
๒๔ ชั่่�วโมงนัับแต่่ได้้รัับคำำ�ร้้อง
๖) การวิินิจิ ฉััยคำำ�ร้อ้ งขอปล่่อยชั่่ว� คราวต้้องพิิจารณาและสั่่ง� ภายในระยะเวลาที่กำ่� ำ�หนดโดยพิิจารณา
เหตุุผลเหล่่านี้้�ประกอบด้้วย
(๑) ความหนัักเบาแห่่งข้้อหา โดยพิิจารณาจากอััตราโทษของความผิิดที่ถููกกล่
่� า่ วหานั้้�นมีีเพีียงใด
กรณีีมีีอััตราโทษสููงหากปล่่อยชั่่�วคราวแล้้วโอกาสที่่�ผู้้�ต้้องหาจะหลบหนีีมีีหรืือไม่่
(๒) พยานหลัักฐานที่ป่� รากฏแล้้วมีีเพีียงใด โดยพิิจารณาพยานหลัักฐานที่่ไ� ด้้จากการสอบสวนว่่า
สามารถที่่�จะพิิสููจน์์ความผิิดที่่�ผู้้�ต้้องหาถููกกล่่าวหานั้้�นมีีมากน้้อยเพีียงใด หากปล่่อยชั่่�วคราวแล้้วโอกาสที่่�
ผู้้�ต้้องหาจะไปยุ่่�งเหยิิงกัับพยานหลัักฐานให้้เสีียรููปคดีีหรืือไม่่อย่่างไร
(๓) พฤติิการณ์์ต่่าง ๆ แห่่งคดีีเป็็นอย่่างไร โดยพิิจารณาจากข้้อเท็็จจริิงในการกระทำำ�ผิิดของ
ผู้้�ต้้องหานั้้�นว่่า เกิิดจากการกระทำำ�โดยเจตนา จำำ�เป็็น ป้้องกััน ถููกบัังคัับ หรืือขู่่�เข็็ญให้้กระทำำ�ความผิิดหรืือ
กระทำำ�โดยประมาท
(๔) เชื่่อ� ถืือผู้้�ร้อ้ งขอประกัันหรืือหลัักประกัันเพีียงใด ผู้้�ร้อ้ งขอประกัันมีีความน่่าเชื่่อ� ถือื เพีียงใด
โดยให้้ดููความถููกต้้องของเอกสาร เช่่น บััตรประจำำ�ตััว หรืือหนัังสืือรัับรองตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ว่่าถููกต้้องตาม
ระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้หรืือไม่่ เป็็นฉบัับจริิงหรืือไม่่ ยศ ชื่่�อ สกุุล ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในบััตรประจำำ�ตััวกัับที่่�ระบุุ
ในหนัังสืือรัับรองถููกต้้องตรงกัันหรืือไม่่ กรณีีเป็็นหลัักทรััพย์์ให้้ตรวจสอบว่่าผู้้�ร้้องขอประกัันเป็็นเจ้้าของ
หลัักทรััพย์์หรืือไม่่ หากได้้รัับการมอบอำำ�นาจมีีหลัักฐานการมอบอำำ�นาจถููกต้้องหรืือไม่่
กรณีีใช้้บุุคคลเป็็นประกัันหรืือหลัักประกัันตััวผู้้�ต้้องหา ให้้พนัักงานสอบสวนสอบถาม
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับภาระผููกพัันของผู้้�ร้อ้ งขอประกััน โดยให้้พนัักงานสอบสวนที่่รั� บคำ
ั ำ�ร้อ้ งขอประกััน บัันทึึก
คำำ�รัับรองของบุุคคลเพิ่่�มเติิมไว้้ในคำำ�ร้้องขอประกัันด้้วยว่่า ได้้เคยใช้้ตำำ�แหน่่งของตนเองประกัันผู้้�ต้้องหา
อื่่�นมาก่่อนหรืือไม่่ ที่่�ใด จำำ�นวนกี่่�ราย ในวงเงิินเท่่าใดแล้้วให้้ผู้้�ขอประกัันลงชื่่�อรัับรองไว้้เป็็นหลัักฐาน
เพื่่อ� ประกอบการพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์ของมาตรา ๑๐๘(๔) แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา
๗) การเรีียกประกัันหรืือหลัักประกััน จะเรีียกจนเกิินควรแก่่กรณีีไม่่ได้้ ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง ข้้อบัังคัับประธานศาลฎีีกา รวมทั้้�งคำำ�สั่่�งสำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๘) การสั่่�งไม่่ปล่่อยชั่่�วคราวจะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อมีีเหตุุหนึ่่�งเหตุุใดดัังนี้้�
(๑) ผู้้�ต้้องหาจะหลบหนีี
(๒) ผู้้�ต้้องหาจะไปยุ่่�งเหยิิงกัับพยานหลัักฐาน
(๓) ผู้้�ต้้องหาจะไปก่่อเหตุุอัันตรายประการอื่่�น
(๔) ผู้้�ร้้องขอประกัันหรืือหลัักประกัันไม่่น่่าเชื่่�อถืือ
(๕) การปล่่อยชั่่�วคราวจะเป็็นอุุปสรรคหรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อการสอบสวนของ
พนัักงานสอบสวน
๙) กรณีีที่มี่� คำี ำ�สั่่ง� ไม่่ปล่อ่ ยชั่่ว� คราวต้้องแสดงเหตุุผลและต้้องแจ้้งเหตุุดังั กล่่าวให้้ผู้้�ต้อ้ งหาและผู้้�ยื่น่�
คำำ�ร้้องขอปล่่อยชั่่�วคราวทราบโดยให้้พนัักงานสอบสวนปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
(๑) ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับคำำ�ร้้องหรืือพนัักงานสอบสวนเวรแจ้้งคำำ�สั่่�งไม่่ปล่่อยชั่่�วคราว
พร้้อมทั้้�งเหตุุผลให้้ผู้้�ต้อ้ งหาและผู้้�ยื่น่� คำำ�ร้อ้ งขอปล่่อยชั่่ว� คราวทราบโดยเร็็ว โดยบัันทึึกคำำ�สั่่ง� พร้้อมด้้วยเหตุุผล
ไว้้ในรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี โดยให้้ผู้้�ต้้องหาและผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอปล่่อยชั่่�วคราวลงลายมืือชื่่�อรัับทราบ
ไว้้เป็็นหลัักฐาน และ
(๒) สำำ�เนาบัันทึึกเสนอสััญญาประกััน ซึ่่�งปรากฏคำำ�สั่่�งไม่่ปล่่อยชั่่�วคราวพร้้อมเหตุุผลหรืือ
หนัังสืือแจ้้งคำำ�สั่่�งไม่่ปล่่อยชั่่�วคราวและเหตุุผลมอบให้้ผู้้�ต้้องหาและผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอปล่่อยชั่่�วคราว
๑๐) ในสััญญาประกัันจะกำำ�หนดภาระหน้้าที่�่ หรืือเงื่อ่� นไขให้้ผู้้�ถููกปล่อ่ ยชั่่ว� คราวหรืือนายประกััน
ต้้องปฏิิบัติั เิ กิินความจำำ�เป็็นไม่่ได้้ เช่่น นััดหมายให้้มารายงานตััวกัับพนัักงานสอบสวนบ่่อยครั้้ง� จนผู้้�ถููกปล่อ่ ย
ชั่่ว� คราวหรืือผู้้�ประกัันไม่่สามารถจะทำำ�การงานอื่่น� ได้้ตามปกติิ แต่่ในสััญญาประกัันจะต้้องนััดวัันส่่งตััวผู้้�ต้อ้ งหา
ที่่�แน่่นอน ห้้ามใช้้คำำ�ว่่า จนกว่่าพนัักงานสอบสวนมีีหมายเรีียกให้้มาพบเป็็นอัันขาด เพราะหากผู้้�ต้้องหา
ไม่่มาพบหรืือนายประกัันไม่่สามารถส่่งตััวผู้้�ต้้องหาได้้ จะไม่่มีีวัันที่่�นายประกัันผิิดนััดในสััญญาประกััน
๑๑) ในคดีีที่่�มีีอััตราโทษอย่่างสููงเกิิน ๕ ปีี ขึ้้�นไป ผู้้�ที่่�ถููกปล่่อยชั่่�วคราวต้้องมีีประกัันและจะมีี
หลัักประกัันด้้วยหรืือไม่่ก็็ได้้ ส่่วนคดีีอื่่�นจะปล่่อยชั่่�วคราวโดยไม่่มีีประกัันเลย หรืือมีีประกััน หรืือมีีประกััน
และหลัักประกัันด้้วยก็็ได้้
การเรีียกประกัันหรืือหลัักประกัันการปล่่อยชั่่ว� คราวผู้้�ต้อ้ งหาในชั้้น� สอบสวน คำำ�สั่่ง�  สำำ�นักั งาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� ๘๐/๒๕๕๑ ลงวัันที่่� ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่่�อง การกำำ�หนดวงเงิินประกััน การกำำ�หนด
หลัักทรััพย์์ที่่�อาจใช้้ประกััน และการใช้้บุุคคลเป็็นประกััน กำำ�หนดให้้นำำ�หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข 
ที่่�กำำ�หนดในข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี าร และเงื่อ่� นไขเกี่่ย� วกัับการเรีียกประกััน
หรืือหลัักประกัันในการปล่่อยชั่่�วคราวผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยในคดีีอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ มาใช้้ในชั้้�นสอบสวน
โดยอนุุโลม  โดยห้้ามมิิให้้พนัักงานสอบสวน หรืือพนัักงานอััยการ กำำ�หนดวงเงิินประกัันเกิินสามในสี่่�ของ
วงเงิินประกัันที่่�กำำ�หนดในข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา
ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ  จึึงออกคำำ�สั่่�งวางแนวทางปฏิิบััติิไว้้  ดัังนี้้�
(๑) ความผิิดลหุุโทษหรืือมีีโทษปรัับสถานเดีียว ให้้เรีียกได้้ในอััตราขั้้น� สููงไม่่เกิินร้้อยละ ๓๗.๕
ของอััตราโทษปรัับขั้้�นสููงสำำ�หรัับความผิิดนั้้�น
(๒) ความผิิดที่่�มีีผลกระทบทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งมีีอััตราโทษปรัับสููง ไม่่ว่่าจะมีีโทษจำำ�คุุกด้้วย
หรืือไม่่ก็็ตาม  ให้้เรีียกได้้ไม่่ควรเกิินร้้อยละ ๓๗.๕ ของอััตราโทษปรัับขั้้�นสููงสำำ�หรัับความผิิดนั้้�นและไม่่ว่่า
กรณีีใดต้้องไม่่เกิินอััตราโทษปรัับขั้้�นสููง
(๓) คดีีที่มี่� อัี ตั ราโทษจำำ�คุกุ อย่่างสููงไม่่เกิิน ๕ ปีี ให้้เรีียกได้้อัตั ราขั้้น� สููงไม่่เกิิน ๗๕,๐๐๐  บาท
(๔) คดีีที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิิน ๕ ปีี แต่่ไม่่มีีโทษสถานอื่่�นที่่�หนัักกว่่าโทษจำำ�คุุก
รวมอยู่่�ด้้วยให้้เรีียกได้้ไม่่เกิิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่่อระวางโทษจำำ�คุก 
ุ ๑ ปีี (ทั้้�งในส่่วนที่เ่� ป็็นอััตราโทษขั้้น� สููงและขั้้น� ต่ำำ��)
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(๕) คดีีที่�มี่ ีโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิต 
ิ ให้้เรีียกได้้ในอััตราขั้้�นสููงไม่่เกิิน ๔๕๐,๐๐๐  บาท
(๖) คดีีที่�มี่ ีโทษประหารชีีวิิต ให้้เรีียกได้้ในอััตราขั้้�นสููงไม่่เกิิน ๖๐๐,๐๐๐  บาท
(๗) คดีีที่�มี่ ีหลายข้้อหา ให้้ถืือข้้อหาที่่�มีีอัตั ราโทษหนัักที่่�สุุดเป็็นเกณฑ์์
(๘) กรณีีใช้้บุคุ คลเป็็นหลัักประกััน ผู้้�ขอประกัันเป็็นบุุคคลธรรมดา ให้้พิจิ ารณาจากเงิินเดืือน
หรืือรายได้้โดยให้้ทำำ�สััญญาไม่่เกิิน ๑๐ เท่่าของอััตราเงิินเดืือนหรืือรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน
(๙) กรณีีจัับกุุมผู้้�ต้้องหาตามหมายจัับหรืือคำำ�สั่่�งศาล ให้้ตรวจสอบเหตุุผลการออกหมาย
หรืือคำำ�สั่่�งศาลว่่ามีีเหตุุผลพิิเศษหรืือไม่่ เช่่น เป็็นผู้้�หลบหนีีไม่่ไปศาลจนถููกออกหมายจัับ  หรืือหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ไปฟัังคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�พิิพากษาของศาล เพื่่�อนำำ�มาพิิจารณาประกอบการวิินิิจฉััยคำำ�ร้้องขอปล่่อยชั่่�วคราว
(๑๐) หากความปรากฏต่่อมาหรืือเนื่่อ� งจากการฉ้้อฉลหรืือผิิดหลง ปรากฏว่่าสััญญาประกััน
ต่ำำ��ไป หรืือหลัักประกัันไม่่เพีียงพอ หรืือเงื่อ่� นไขที่กำ่� ำ�หนดไว้้ไม่่เหมาะสม ให้้เจ้้าพนัักงานผู้้�มีอำี ำ�นาจสั่่ง� เปลี่่�ยน
สััญญาประกัันให้้จำำ�นวนสููงขึ้้น� หรืือเรีียกหลัักประกัันเพิ่่�มหรืือให้้ดีกว่
ี า่ เดิิมหรืือเปลี่่�ยนแปลงเงื่อ่� นไขที่กำ่� ำ�หนดไว้้
ให้้มีีความเหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น หรืือหากภายหลัังมีีคำำ�สั่่�งปล่่อยชั่่�วคราวหรืือพฤติิการณ์์แห่่งคดีีเปลี่่�ยนแปลงไป 
เช่่น คดีีที่มี่� กี ารชดใช้้ค่า่ เสีียหายจนเป็็นที่่พ� อใจกัับผู้เ้� สีียหายและผู้้เ� สีียหายไม่่ติดิ ใจดำำ�เนิินคดีีกับผู้
ั ้�ต้อ้ งหาแล้้ว
เป็็นต้้น ให้้เจ้้าพนัักงานผู้้�มีีอำ�ำ นาจ มีีอำ�ำ นาจสั่่�งลดหลัักประกัันตามที่่�เห็็นสมควร
(๑๑) การขอถอนสััญญาประกัันหรืือขอถอนหลัักประกัันย่่อมทำำ�ได้้ เมื่่�อทำำ�สััญญามอบตััว
ผู้้�ต้้องหาคืืนแก่่พนัักงานสอบสวน
ผลของสััญญาประกัันและพนัักงานสอบสวนต้้องปฏิิบััติิ
๑) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนสั่่�งปล่่อยชั่่�วคราวผู้้�ต้้องหาไม่่ว่่าจะมีีประกัันหรืือไม่่มีีประกัันและหลััก
ประกัันหรืือไม่่ การปล่่อยชั่่ว� คราวนั้้�นให้้ใช้้ได้้ระหว่่างการสอบสวน หรืือจนกว่่าผู้้�ต้อ้ งหาจะถููกสั่่�งขัังระหว่่าง
สอบสวนหรืือจนถึึงศาลประทัับรัับฟ้้อง แต่่ไม่่ให้้เกิิน ๓ เดืือน นัับแต่่วัันแรกที่่�มีีการปล่่อยตััวชั่่�วคราว
ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๓
๒) หากมีีเหตุุจำำ�เป็็นสอบสวนไม่่เสร็็จภายในกำำ�หนด ๓ เดืือน จะยืืดเวลาการปล่่อยชั่่�วคราว
ให้้เกิิน ๓  เดืือนก็็ได้้แต่่ต้้องไม่่เกิิน ๖ เดืือน ทั้้�งนี้้�พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องปฏิิบััติิในเรื่่�องการขอขยายเวลา
การสอบสวน ตามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บทที่่� ๔ ข้้อ ๓.๑.๔ อย่่างเคร่่งครััดด้้วย
๓) หากทำำ�สำำ�นวนไม่่เสร็็จภายในกำำ�หนด ๖ เดืือน ก่่อนครบ ๖ เดืือน ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้
นายประกัันนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหามาส่่งมอบและคืืนหลัักประกัันให้้แก่่นายประกััน ส่่วนตััวผู้้�ต้อ้ งหาถ้้ามีีเหตุุจำำ�เป็็น
ต้้องควบคุุมตััวผู้้�ต้้องหาต่่อไป  ให้้นำำ�ตััวไปยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังต่่อศาล ส่่วนระยะเวลาในการฝากขัังดููตาม
อััตราโทษ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสี่่�ถึึงวรรคเก้้า แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
๔) ถ้้านายประกัันไม่่ส่่งมอบตััวผู้้�ต้้องหาตามที่่�พนัักงานสอบสวนนััดก่่อนครบ  ๖ เดืือนนัับแต่่
วัันแรกที่่มี� กี ารปล่่อยชั่่ว� คราวถืือว่่านายประกัันผิิดสััญญาประกััน สามารถปรัับนายประกัันตามสััญญาประกัันได้้
๕) เมื่่�อพ้้น ๖ เดืือน นัับแต่่วัันแรกที่่�มีีการปล่่อยชั่่�วคราว พนัักงานสอบสวนไม่่แจ้้งนายประกัันให้้
นำำ�ตััวผู้้�ต้้องหามาส่่งเพื่่�อนำำ�ตััวไปฝากขัังในกรณีีจำำ�เป็็นต้้องขัังไว้้สอบสวน สััญญาประกัันระงัับทัันทีี กรณีีนี้้�
ถืือว่่านายประกัันไม่่ได้้ผิิดสััญญาประกััน ต้้องคืืนหลัักประกัันให้้นายประกัันไป 
๖) กรณีีที่พ่� นัักงานสอบสวนได้้แจ้้งนายประกัันให้้นำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหามาส่่งมอบก่่อนครบกำำ�หนด ๖ เดืือน
เพื่่�อนำำ�ตััวไปขออำำ�นาจศาลฝากขัังแต่่นายประกัันไม่่นำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาส่่งและผู้้�ต้้องหาหลบหนีีไปให้้พนัักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเสนอขอหมายจัับต่่อศาล และดำำ�เนิินการสอบสวนต่่อไปจนแล้้วเสร็็จ  
ส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญามาตรา ๑๔๒ วรรคสาม
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สััญญาประกัันสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อใด
สััญญาประกัันสิ้้�นสุุดลงดัังนี้้�
(๑) นายประกัันตายก่่อนถึึงกำำ�หนดนััด
(๒) ผู้้�ต้้องหาตายก่่อนถึึงกำำ�หนดนััด
(๓) พ้้นระยะ ๖ เดืือน นัับแต่่วัันแรกที่่�มีีการปล่่อยชั่่�วคราว
(๔) นายประกัันส่่งตััวมอบตััวผู้้�ต้้องหาตามกำำ�หนดนััดและไม่่ได้้ขอประกัันตััวผู้้�ต้้องหาต่่อ
(๕) นายประกัันส่่งมอบตััวผู้้�ต้้องหาก่่อนกำำ�หนดนััดและขอถอนหลัักประกััน
(๖) นายประกัันมอบตััวผู้้�ต้้องหาต่่อพนัักงานสอบสวนในเวลาใดๆ ก่่อนครบระยะเวลา ๖ เดืือน

๑๒.	ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิกรณีีนายประกัันผิิดสััญญาประกััน

๑) ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�หนัังสืือแจ้้งนายประกัันส่่งตััวผู้้�ต้้องหา ๒ ครั้้�ง ส่่งทางไปรษณีีย์์
ตอบรัับและลงประจำำ�วัันไว้้เป็็นหลัักฐาน
๒) ทำำ�หนัังสืือแจ้้งให้้นายประกัันชำำ�ระเบี้้�ยปรัับภายในกำำ�หนดเวลา ๑๕  วััน นัับแต่่วัันผิิดสััญญา
ประกัันและแจ้้งว่่าหากนายประกัันไม่่ชำำ�ระเบี้้�ยปรัับภายในกำำ�หนดให้้ถือื ว่่านายประกัันผิิดนััดชำำ�ระเบี้้�ยปรัับ
อัันจะต้้องเสีียดอกเบี้้�ยนัับแต่่นั้้�นเป็็นต้้นไป (ให้้ถือื ปฏิิบัติั ิตามแนวคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� ๙๗๔/๒๕๔๖)
๓) กรณีีเงิินสดให้้ทำำ�บัันทึึกเสนอหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจขอริิบเงิินสดหลัักประกััน และทำำ�หนัังสืือ
แจ้้งนายประกัันทราบ เมื่่อ� ริิบเงิินเบี้้�ยปรัับแล้้วให้้นำำ�ส่ง่ กองการเงิิน หรืือคลัังจัังหวััด แล้้วแต่่กรณีีในวัันรุ่่�งขึ้้น�
แล้้วรายงานให้้ทราบตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึงสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
๔) กรณีีหลัักทรัพั ย์์หรืือใช้้บุคุ คลเป็็นหลัักประกััน ให้้ปฏิบัิ ติั ติ ามข้้อ ๒ หากนายประกัันนำำ�เบี้้�ยปรัับ
มาชำำ�ระ ให้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ในข้้อ ๓ ส่่วนหลัักทรััพย์์นั้้�นให้้คืืนแก่่นายประกัันไปภายใน ๑๕ วััน
แล้้วรายงานให้้ทราบตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึงสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
๕) หากนายประกัันไม่่ยอมชำำ�ระค่่าปรัับถืือว่่าโต้้แย้้งสิิทธิิของพนัักงานสอบสวนต้้องฟ้้อง
บัังคัับคดีีต่่อไป
๖) ทำำ�หนัังสืือสอบถามค่่าใช้้จ่า่ ยในการฟ้้องคดีีแพ่่งตามทุุนทรััพย์์ไปยัังศาลหรืืออััยการกองคดีีแพ่่ง
๗) รวบรวมเอกสารทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับสััญญาประกััน ถ่่ายสำำ�เนา ๒ ชุุดประกอบสำำ�นวนคดีีอาญา
๑ ชุุด
๘) ประมวลเรื่่�องเสนอตามลำำ�ดัับชั้้�นถึึงสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เพื่่�อขออนุุมััติิฟ้้องนายประกััน
พร้้อมเอกสารฉบัับจริิง ตามข้้อๆ ระบุุลำำ�ดัับเอกสารในบััญชีีสำำ�นวน
หลัักฐานประกอบการพิิจารณาเสนอสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ กรณีีนายประกัันผิิดสััญญาประกััน
๑) คำำ�ร้้องขอประกััน
๒) บัันทึึกเสนอสััญญาประกััน
๓) หนัังสืือมอบอำำ�นาจ (กรณีีนายประกัันเป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ)
๔) สำำ�เนาหลัักทรััพย์์ประกััน
๕) หนัังสืือประเมิินราคาหลัักทรััพย์์ประกัันของเจ้้าพนัักงานที่่�ดิิน
๖) สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านของนายประกััน
๗) หนัังสืือขอทราบค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการฟ้้องทางแพ่่งจากพนัักงานอััยการ
๘) รายชื่่�อนายตำำ�รวจติิดต่่ออำำ�นวยการความสะดวกแก่่พนัักงานอััยการ
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เอกสารประกอบสััญญาประกัันกรณีีนำำ�โฉนดที่่�ดิินมาเป็็นหลัักทรััพย์์
๑) บัันทึึกเสนอสััญญาประกััน
๒) คำำ�ร้้องขอประกััน
๓) โฉนดที่่�ดิิน
๔) หนัังสืือประเมิินราคาที่่�ดิินจากสำำ�นัักงานที่่�ดิิน หรืือที่่�ดิินจัังหวััด
๕) บััตรประจำำ�ตััวของผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอประกััน
๖) สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านของผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอประกััน
๗) ใบยิินยอมของคู่่�สมรสที่่�อนุุญาตให้้นำำ�โฉนดที่่�ดิินมาเป็็นหลัักทรััพย์์ประกัันตััวผู้้�ต้้องหา
๘) บััตรประจำำ�ตััวประชาชนของคู่่�สมรสผู้้�ยื่่�นประกััน
๙) สำำ�เนาทะเบีียนบ้้านของคู่่�สมรสผู้้�ยื่่�นประกััน
กรณีีผู้้�ยื่น่� ประกััน ไม่่ใช่่เจ้้าของโฉนดที่่ดิ� นิ ต้้องมีีใบมอบอำำ�นาจจากเจ้้าของที่่ดิ� นิ ให้้นำำ�โฉนดที่ดิ่� นิ มา
ประกัันตััวผู้้�ต้อ้ งหาได้้พร้้อมกัับหนัังสืือยิินยอมของคู่่�สมรสเจ้้าของที่่ดิ� นิ ด้้วย โดยหนัังสืือมอบอำำ�นาจต้้องติิด
อากรแสตมป์์ให้้เรีียบร้้อยและมีีเอกสารเพิ่่�มเติิมคืือ บััตรประจำำ�ตัวั ของผู้้�รับม
ั อบอำำ�นาจและสำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน
ของผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของนายตำำ�รวจติิดต่่อประสานงานในการฟ้้องแพ่่งฐานผิิดสััญญาประกััน
ตามหนัังสืือ ตร.ด่่วนมาก ที่่� ๐๕o๓.๒๒/๕๘๙๕ ลง ๓๐ เมษายน ๓๖
๑) ให้้รีีบดำำ�เนิินการประสานงานไปพบพนัักงานอััยการผู้้�ว่่าคดีีแพ่่งเรื่่�องนั้้�นทัันทีีในโอกาสแรก 
พร้้อมกัับนำำ�หลัักฐานเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องในทางคดีีไปด้้วย
๒) ต้้องคอยติิดตามสอบถามความเคลื่่�อนไหวทางคดีีโดยตลอดตั้้�งแต่่ต้้นจนจบกระบวนการ
จากพนัักงานอััยการผู้้�ว่่าคดีีอย่่างต่่อเนื่่�องมิิให้้เกิิดการหลงลืืมได้้เป็็นอัันขาด
๓) เมื่่�อศาลพิิพากษาคดีีแล้้ว ถ้้าหากเป็็นฝ่่ายชนะคดีี นายตำำ�รวจประสานงานยัังมีีหน้้าที่่�ในการ
ติิดตามบัังคัับคดีีตามกำำ�หนดระยะเวลาในการบัังคัับคดีีตามคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งนั้้�นได้้ภายใน ๑๐ ปีี
นัับแต่่วัันที่่�มีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�ง
๔) ต้้องคอยตรวจสอบว่่านายประกัันนั้้�นมีีกรณีีถููกเจ้้าหนี้้�อื่่�นฟ้้องร้้องคดีีล้้มละลายหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อจะได้้รีีบยื่่�นคำำ�ขอรัับชำำ�ระหนี้้�ในคดีีล้้มละลายที่่�เจ้้าหนี้้�อื่่�นได้้ฟ้้องไว้้แล้้ว
๕) ในชั้้�นบัังคัับคดีี หากปรากฏว่่านายประกัันไม่่มีีทรััพย์์สิินใดอีีกที่่�จะบัังคัับคดีีได้้ต่่อไป  และ
จำำ�นวนหนี้้�นั้้�นอยู่่�ในหลัักเกณฑ์์ที่่�จะฟ้้องลููกหนี้้�ให้้เป็็นบุุคคลล้้มละลายแล้้วให้้สรุุปผลการติิดตามทรััพย์์สิิน
ในชั้้�นบัังคัับคดีีพร้้อมเหตุุผลเสนอสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เพื่่�อพิิจารณาฟ้้องในคดีีล้้มละลายต่่อไป
๖) ระหว่่างการประสานงาน หากปรากฏว่่านายประกัันถึึงแก่่ความตายหรืือสาบสููญ ให้้รีบี รายงาน
สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิโดยด่่วนพร้้อมทั้้�งสืืบหาทรััพย์์มรดกหรืือทายาทผู้้�รับม
ั รดกไปด้้วยโดยละเอีียดว่่ามีี
อยู่่�หรืือไม่่เพีียงใด
๗) ต้้องรายงานความเป็็นไปแห่่งคดีี ให้้สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิทราบทุุก ๖๐ วััน
๘) หากมีีปัญ
ั หาอุุปสรรคเกิิดขึ้้น� ให้้รีบป
ี ระมวลข้้อเท็็จจริิงเสนอหรืือหารืือผู้้�มีอำี ำ�นาจหรืือสำำ�นักั งาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิสั่่�งการ โดยด่่วน

คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

169

	ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินคดีี
๑) กรณีีค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินคดีีทางแพ่่ง
(๑) ส่่วนกลาง ให้้เบิิกจ่่ายจากงบประมาณของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
(๒) ส่่วนภููมิิภาค ให้้เบิิกจากงบประมาณต้้นสัังกััด
๒) กรณีีการนำำ�เงิินไปชดใช้้ค่่าเสีียหายตามคำำ�สั่่�งศาล งบประมาณเพื่่�อการนี้้�จะจััดสรรให้้ทาง
สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิเพีียงแห่่งเดีียว
ทุุกหน่่วยต้้องส่่งเรื่่�องมาเบิิกทางกองการเงิินโดยผ่่านกองคดีี เพื่่�อนำำ�เงิินไปวางศาลแล้้ว
กองการเงิินจะได้้รายงานให้้กระทรวงการคลัังทราบภายใน ๑๕ วััน พร้้อมแจ้้งให้้กองคดีีดำำ�เนิินการสอบสวน
หาตััวผู้้�รัับผิิดชอบชดใช้้ทางแพ่่งต่่อไป
❖❖❖
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บทที่่� 10

การดำำ�เนิินคดีีกัับบุุคคลบางประเภท
การสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานของพนัักงานสอบสวนทุุกคดีี พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจ
และหน้้าที่่�ตามที่่� ป.วิิอาญา ที่่�ได้้กำำ�หนดและวางหลัักเกณฑ์์ไว้้แล้้ว นอกจากนี้้� ยัังต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ที่่�ออกมาบัังคัับใช้้เป็็นการเฉพาะที่่�แตกต่่างจาก ป.วิิอาญา อีีกได้้แก่่ พ.ร.บ.จััดตั้้�งศาลแขวงและวิิธีีพิิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แ่� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณา
คดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ เป็็นต้้น ส่่วนขั้้�นตอนปฏิิบััติิเป็็นรายละเอีียดที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการ
ไปตามระเบีียบคำำ�สั่่�งหรืือหนัังสืือเวีียน และการดำำ�เนิินคดีีกัับบุุคคลบางประเภทยัังมีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ที่จ่� ะต้้องนำำ�มาพิิจารณาซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญั พนัักงานสอบสวนจึึงควรทราบแนวทางปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินคดีี
กัับบุุคคลบางประเภทในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ๆ ดัังนี้้�

๑. การดำำ�เนิินคดีีกัับพระภิิกษุุสามเณร

พระภิิกษุุสามเณรอาจถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดอาญาได้้ ไม่่มีีกฎหมายใดบััญญััติิห้้ามมิิให้้ทำำ�การ
จัับกุุม  แต่่ให้้ระลึึกไว้้ว่่าพระภิิกษุุสามเณรนั้้�นเป็็นที่่�เคารพกราบไว้้ของพุุทธศาสนิิกชน การกระทำำ�ใดๆ
ต้้องกระทำำ�ด้้วยความเคารพสุุภาพและอ่่อนโยนในทุุกกรณีี ซึ่่�งประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี
ลัักษณะ ๓ บทที่่� ๕ ข้้อ ๓๙ วางแนวทางปฏิิบััติิไว้้ ดัังนั้้�น เมื่่�อพระภิิกษุุรููปใดถููกจัับโดยต้้องหาว่่ากระทำำ�ผิิด
อาญา พนัักงานสอบสวนต้้องดูู  พ.ร.บ.คณะสงฆ์์ พ.ศ.2505 มาพิิจารณาประกอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุม
คุุมขังั ระหว่่างการสอบสวน ว่่าควรมีีแนวทางอย่่างไร ซึ่่ง� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินคดีีอาญากัับ “พระภิิกษุ”ุ
มีีอยู่่� 2 มาตรา คืือ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แต่่สำำ�หรัับสามเณรนั้้�นไม่่ได้้มีีการกล่่าวไว้้แต่่อย่่างใด
หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมาย มาตรา ๒๙ ให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนจััดดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุ
“สละสมณเพศ” กรณีีพระภิิกษุรููป
ุ ใดถููกจัับโดยต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดอาญา เมื่่อ� เข้้าองค์์ประกอบอย่่างใด
อย่่างหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการไม่่เห็็นสมควรให้้ปล่่อยชั่่�วคราวและเจ้้าอาวาสแห่่งวััด
ที่่�พระภิิกษุุรููปนั้้�นสัังกััดไม่่รัับมอบตััวไว้้ควบคุุม
2) พนัักงานสอบสวนไม่่เห็็นสมควรให้้เจ้้าอาวาสรัับตััวไปควบคุุม
3) พระภิิกษุุรููปนั้้�นมิิได้้สัังกััดในวััดใดวััดหนึ่่�ง
หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมาย มาตรา 30 ให้้อำำ�นาจพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการให้้เป็็นไปตาม
คำำ�พิพิ ากษาหรืือคำำ�สั่่ง� ของศาล มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุรููปนั้้
ุ น� สละสมณเพศได้้ เมื่่อ� เข้้าหลัักเกณฑ์์อย่่างใด
อย่่างหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
1) เมื่่�อพระภิิกษุุต้้องจำำ�คุุกตามคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาล
2) เมื่่�อพระภิิกษุุต้้องกัักขัังตามคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาล
3) เมื่่�อพระภิิกษุุต้้องขัังตามคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งของศาล
การจััดดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุ “สละสมณเพศ” ก็็เพื่่�อไม่่ต้้องการให้้พระภิิกษุุในผ้้าเหลืืองต้้อง
ถููกกัักขััง ถููกควบคุุมหรืือเข้้าไปอยู่่�ในคุุกนั่่�นเอง
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการให้้ “สละสมณเพศ” หรืือ “สึึก” นั้้�น วิิธีีการของสงฆ์์ทำ�ำ ได้้หลายวิิธีี
1) เปล่่งวาจาลาสิิกขาต่่อหน้้าพระภิิกษุุสงฆ์์ หรืือ คนทั่่�วไป
2) เปลื้้�องจีีวรออกและนุ่่�งห่่มด้้วยชุุดอย่่างคนทั่่�วไป หรืือชุุดขาว
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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3) ให้้ลงชื่่�อปฏิิญาณตนเป็็น “คฤหััสถ์์” ซึ่่�งก็็คืือ คนทั่่�วไปที่่�ไม่่ใช่่ภิิกษุุ
การปฏิิบััติิของพนัักงานสอบสวนในการดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุรููปใดสละสมณเพศ ให้้นำำ�
พระภิิกษุุนั้้�นไปพบเจ้้าอาวาสแห่่งวััดซึ่่�งพระภิิกษุุรููปนั้้�นสัังกััดหรืือพัักอาศััย หรืือนำำ�ไปพบเจ้้าคณะตำำ�บล
เจ้้าคณะอำำ�เภอ หรืือเจ้้าคณะจัังหวััดในท้้องที่่�ซึ่่�งความผิิดได้้เกิิด หรืืออ้้างหรืือเชื่่�อว่่าได้้เกิิดภายใน
เขตปกครองสงฆ์์เพื่่�อพิิจารณาดำำ�เนิินการสละสมณเพศตามวิิธีีการของสงฆ์์ต่่อไป
ขั้้�นตอนการสอบสวนพระภิิกษุุสามเณร
- ดำำ�เนิินการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเช่่นเดีียวกัับกรณีีอื่น่� ๆ ที่่บุ� คุ คลทั่่�วไปถููกกล่่าวหาว่่า
กระทำำ�ความผิิดอาญา เมื่่�อพนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษไว้้แล้้ว ก็็ต้้องรีีบทำำ�การสอบสวน
โดยมิิชัักช้า้  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ และส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒
- หากพระภิิกษุรููป
ุ ใดถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ความผิิดอาญาและจัับกุมตั
ุ วั  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓
หรืือถููกพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาและมีีเหตุุที่จ่� ะต้้องขออำำ�นาจศาลขัังตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคห้้า
ในทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมพระภิิกษุุนั้้�น ให้้นำำ�หลัักเกณฑ์์ตาม  พ.ร.บ.คณะสงฆ์์ พ.ศ.๒๕๐๕
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาพิิจารณาดำำ�เนิินการในการให้้พระภิิกษุุรููปนั้้�นสละสมณเพศ เพื่่�อมิิให้้
พระภิิกษุรููปนั้้
ุ �นต้้องถููกควบคุุมคุุมขัังในผ้้าเหลืือง
- สามเณร ไม่่มีกี ฎหมายวางหลัักเกณฑ์์ไว้้เกี่่ย� วกัับการสละสมณเพศ แต่่ทางปฏิิบัติั ก็ิ ค็ วรหลีีกเลี่่ย� ง
ในการควบคุุม คุุมขััง สามเณรที่่�กระทำำ�ผิิดอาญา ในขณะที่่�ห่่มผ้้าเหลืืองเช่่นเดีียวกัับพระภิิกษุุ
ข้้อสัังเกต
- การรัับตัวั พระภิิกษุขุ องเจ้้าอาวาสที่พ่� ระรููปนั้้�นสัังกััดไปควบคุุม ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์์ พ.ศ.๒๕๐๕ นั้้�น
เนื่่�องจากปััจจุุบัันได้้มีีรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ ได้้วางหลัักไว้้ว่่า
บุุคคลย่่อมมีีสิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย การจัับและการคุุมขัังบุุคคลจะกระทำำ�มิิได้้ เว้้นแต่่
มีีคำำ�สั่่�งหรืือหมายของศาลหรืือมีีเหตุุอย่่างอื่่�นตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ การรัับตััวพระภิิกษุุไว้้ควบคุุมของ
เจ้้าอาวาสจึึงเป็็นการควบคุุมโดยไม่่มีีหมายหรืือคำำ�สั่่�งของศาลเป็็นการขััดหรืือแย้้งต่่อรััฐธรรมนููญ ปััจจุุบััน
จึึงไม่่สามารถกระทำำ�ได้้อีกี ต่่อไป หากพระภิิกษุรููปนั้้
ุ น� ถููกจัับกุม 
ุ พนัักงานสอบสวนอาจใช้้วิธีิ ปล่
ี อ่ ยตััวชั่่ว� คราว
พระภิิกษุรููปนั้้
ุ �น โดยไม่่จำำ�ต้้องพิิจารณาและดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุรููปนั้้�นสละสมณเพศก็็ได้้
- กรณีีที่่�มีีการร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษว่่าพระภิิกษุุสามเณรรููปใดกระทำำ�ผิิดอาญา พนัักงานสอบสวน
มีีอำำ�นาจทำำ�การสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเช่่นเดีียวกัับกรณีีอื่น่� ๆ ทุุกประการ หากคดีีมีพี ยานหลัักฐาน
สามารถออกหมายเรีียกพระภิิกษุุสามเณรผู้้�ต้้องหารููปนั้้�นมารัับทราบข้้อหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔
ได้้หากไม่่มาตามหมายเรีียกให้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อศาลให้้ออกหมายจัับ  และสามารถส่่งสำำ�นวนการสอบสวน
ให้้กัับพนัักงานอััยการ โดยยัังไม่่มีีตััวผู้้�ต้้องหาและส่่งสำำ�นวนการสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๑ ได้้
ในชั้้�นนี้้�พนัักงานสอบสวนยัังไม่่ต้้องพิิจารณาเกี่่�ยวกัับพระภิิกษุุสามเณรรููปนั้้�นต้้องสละสมณเพศหรืือไม่่
และพนัักงานอััยการสามารถพิิจารณาสำำ�นวนการสอบสวนดัังกล่่าว หากเห็็นว่่าไม่่ควรฟ้้องผู้้�ต้้องหา
ก็็สามารถสั่่�งไม่่ฟ้้องเสีียได้้ โดยถืือเป็็นการให้้ความเป็็นธรรมและไม่่ต้้องพิิจารณาเรื่่�องให้้พระภิิกษุุสามเณร
สละสมณเพศด้้วยในคราวเดีียวกััน
- หากกรณีีการส่่งสำำ�นวนการสอบสวนซึ่่ง� ออกหมายจัับไว้้ แต่่ยังั ไม่่ได้้ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๔๑ หากภายหลัังจัับกุุมพระภิิกษุุสามเณรผู้้�ต้้องหารููปนั้้�นได้้ ให้้นำำ�ส่่งพนัักงานอััยการเพิ่่�มเติิม
พนัักงานสอบสวนไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไว้้ทำำ�การสอบสวน แต่่ควบคุุมตัวั เพื่่อ� ส่่งพนัักงานอััยการตาม
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง พนัักงานสอบสวนก็็ไม่่จำำ�ต้้องควบคุุมตััวไว้้ในที่่�คุุมขััง แต่่สามารถส่่งตััวให้้พนัักงาน
อััยการดำำ�เนิินการ โดยไม่่ต้้องพิิจารณาการสละสมณเพศก็็ได้้
- การแจ้้งข้้อหาแก่่พระภิิกษุุสามเณรตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ซึ่่�งไม่่ใช่่ผู้้�ถููกจัับและยัังไม่่ได้้
มีีการออกหมายจัับ  หากพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าไม่่จำำ�ต้้องส่่งผู้้�ต้้องหาไปศาลเพื่่�อให้้ออกหมายขััง กรณีีนี้้�
ก็็ไม่่จำำ�ต้อ้ งจััดการเกี่่ย� วกัับการสละสมณเพศหรืือสึึก และพนัักงานสอบสวนสามารถใช้้วิธีิ กี ารแจ้้งข้้อหาตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ทำำ�การสอบสวนโดยไม่่ต้้องควบคุุม  เมื่่�อสำำ�นวนเสร็็จและมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง  
ก็็นััดตััวพระภิิกษุุสามเณรรููปนั้้�นส่่งพนัักงานอััยการพร้้อมด้้วยสำำ�นวนการสอบสวนได้้
- กรณีีพนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหาและสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ โดยไม่่ควบคุุมนั้้น�
หากนััดพระภิิกษุุสามเณรผู้้�ต้้องหารููปนั้้�น ไม่่มาตามนััด เพื่่�อส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการ
ก็็สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อศาลออกหมายจัับ เพื่่�อส่่งตััวและสำำ�นวนการสอบสวนได้้ และปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัับ
ที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น
- กรณีีพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาและแจ้้งให้้จัดั การส่่งตััวไปเพื่่อ� ฟ้้อง พนัักงานสอบสวน
ก็็ต้้องนำำ�ตััวส่่งพนัักงานอััยการโดยไม่่ต้้องพิิจารณาการสละสมณเพศ หากไม่่มาพบตามนััดเพื่่�อส่่งตััว
ให้้พนัักงานอััยการกรณีีที่่�ยัังไม่่ออกหมายจัับ ก็็สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อศาลเพื่่�อออกหมายจัับและทำำ�การ
จัับกุุมพระภิิกษุุรููปนั้้�นส่่งพนัักงานอััยการเพื่่�อฟ้้อง หากเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงได้้ให้้นััดส่่งพนัักงานอััยการ
ในวัันทำำ�การปกติิ (ไม่่ใช่่วัันหยุุดราชการ) หรืือหากติิดวัันหยุุดราชการก็็ใช้้วิิธีีการปล่่อยตััวชั่่�วคราว
เมื่่�อพนัักงานอััยการรัับตััวไว้้แล้้ว พนัักงานอััยการก็็ยัังมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการให้้พระภิิกษุุ
สละสมณเพศได้้ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์์ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๒๙ เช่่นเดีียวกัับพนัักงานสอบสวน
- กรณีีหากคดีีอยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวงหรืือศาลเยาวชนและครอบครััว แม้้จะไม่่มีีการจัับกุุมก็็ต้้อง
ไม่่ลืืมในประเด็็นเรื่่�องการผััดฟ้้องด้้วย ส่่วนหากมีีการจัับกุุมคุุมขัังก็็ต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนกฎหมาย
ตามปกติิเพีียงแต่่ต้้องพิิจารณาเกี่่�ยวกัับการสละสมณเพศด้้วย
ตััวอย่่างในการจััดการเรื่่�องสละสมณเพศ
- กรณีีพระภิิกษุุไม่่ยอมสละสมณเพศหรืือสึึก และเจ้้าอาวาสแห่่งวััดที่่�พระภิิกษุุรููปนั้้�นสัังกััดหรืือ
อาศััยอยู่่� เจ้้าคณะอำำ�เภอ เจ้้าคณะจัังหวััดในท้้องที่ซึ่่� ง่� ความผิิดหรืืออ้้าง เชื่่อ� ว่่าได้้เกิิดภายในเขตปกครองสงฆ์์
ไม่่ดำำ�เนิินการพิิจารณาสละสมณเพศ ทั้้�งที่่โ� ดยทั่่�วไปพระภิิกษุทีุ่ ่�ยังั นุ่่�งห่่มจีวี รอยู่่�ขาดจากความเป็็นพระภิิกษุุ
แล้้ว หากกระทำำ�การต้้องอาบััติปิ าราชิิก ซึ่่ง� พระพุุทธองค์์ทรงบััญญััติไิ ว้้ 4 ประการด้้วยกัันคืือ (1) เสพเมถุุน
(2) เอาของที่่�เจ้้าของไม่่ให้้ ซึ่่�งพระราชาจะลงโทษถึึงประหารชีีวิิต  จองจำำ�หรืือเนรเทศ (สมััยนั้้�นได้้แก่่
การลัักเอาของที่่�มีค่ี ่าตั้้�งแต่่ 5 มาสก (1 บาท) ขึ้้�นไป (3) ฆ่่ามนุุษย์์ และ (4) อวดอ้้างคุุณวิิเศษที่่�ไม่่มีีในตน
ทางปฏิิบััติิของพนัักงานสอบสวนสามารถดำำ�เนิินการดัังนี้้� คืือ
๑) ให้้พระภิิกษุุเปล่่งวาจาลาสิิกขาต่่อหน้้าคฤหััสถ์์
๒) ให้้ลงชื่่�อปฏิิญาณตนเป็็นคฤหััสถ์์
๓) ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์์ พ.ศ.2505  มาตรา 29 นั้้�น กำำ�หนดไว้้ว่่า “ให้้พนัักงานสอบสวน
มีีอำำ�นาจจััดดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุรููปนั้้�นสละสมณเพศเสีียได้้” นั้้�นหมายความว่่า พนัักงานสอบสวนจะไม่่
จััดการให้้สละสมณเพศก็็ได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงฐานความผิิดของพระภิิกษุุรููปนั้้�น รวมไปถึึงพฤติิการณ์์แวดล้้อม
ความร้้ายแรงของข้้อหา ผลกระทบต่่อความสงบสุุขเรีียบร้้อยของสัังคม  รวมไปถึึงสิิทธิิของผู้้�เสีียหายและ
ผู้้�ต้้องหาและความจำำ�เป็็นในการสละสมณเพศในการดำำ�เนิินคดีี
- ในคดีีก่่อนที่่�จำำ�เลยถููกจัับกุุมในข้้อหามีีวััตถุุออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาทไว้้ในครอบครอง
พนัักงานสอบสวนไม่่เห็็นสมควรให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราว และพาจำำ�เลยไปที่่วั� ดั  บ. เพื่่อ� ให้้จำำ�เลยสึึกแต่่จำำ�เลยไม่่ยอมสึึก 
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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และเจ้้าอาวาสวััด บ. ก็็ไม่่ยอมสึึกให้้ พนัักงานสอบสวนจึึงพาจำำ�เลยกลัับไปที่่�สถานีีตำำ�รวจและจััดให้้จำำ�เลย
ลาสิิกขาบทต่่อหน้้าพระพุุทธรููปที่่�อยู่่�บนสถานีีตำำ�รวจ ดัังนี้้� จำำ�เลยย่่อมเข้้าใจได้้ว่่าจำำ�เลยยัังไม่่ขาดจาก
ความเป็็นพระภิิกษุุ เนื่่อ� งจากจำำ�เลยไม่่สมัคั รใจลาสิิกขาบทและการดำำ�เนิินการให้้จำำ�เลยสละสมณเพศกระทำำ�
โดยพลการของเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ เมื่่อ� จำำ�เลยแต่่งกายเป็็นพระภิิกษุใุ นพระพุุทธศาสนาเมื่่อ� พ้้นจากการคุุมขังั
โดยได้้รัับการปล่่อยชั่่�วคราวแล้้ว ถืือว่่าจำำ�เลยไม่่มีีเจตนากระทำำ�ความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 208 (ฎ.6782/2543)
- โดยตามคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� 6782/2543 ท่่านอาจารย์์ทวีีเกีียรติิ มีีนะกนิิษฐ์์ ได้้ทำำ�ความเห็็น
ไว้้ว่่า “การขาดจากความเป็็นพระภิิกษุุ” ตามพระธรรมวิินััยนั้้�น ทางหนึ่่�งได้้แก่่ กรณีีที่่�พระภิิกษุุต้้องอาบััติิ
ปาราชิิก  ซึ่่�งพระพุุทธองค์์ทรงบััญญััติิไว้้ 4 ประการด้้วยกัันคืือ (1) เสพเมถุุน (2) เอาของที่่�เจ้้าของไม่่ให้้
ซึ่่�งพระราชาจะลงโทษถึึงประหารชีีวิิต  จองจำำ�หรืือเนรเทศ (สมััยนั้้�นได้้แก่่ การลัักเอาของที่่�มีีค่่าตั้้�งแต่่
5 มาสก (1 บาท) ขึ้้�นไป (3) ฆ่่ามนุุษย์์ และ (4) อวดอ้้างคุุณวิิเศษที่่�ไม่่มีีในตน (ดููวิินััยปิิฎกเล่่มที่่� 1 ชื่่�อ
มหาวิิภัังค์์) ภิิกษุุที่่�ต้้องอาบััติิปาราชิิกเป็็นอัันขาดจากความเป็็นภิิกษุุทัันทีีโดยไม่่ต้้องมีีพิิธีีใดๆ และห้้าม
อุุปสมบทอีีก ดัังนี้้� ภิิกษุุที่่�ประพฤติิพรหมจรรย์์อยู่่�จึึงย่่อมจะ “รู้้�อยู่่�แก่่ใจ” ดีีว่่าตนได้้ประพฤติิปฏิบัิ ัติิในสิ่่�ง
ที่่�ต้้องอาบััติิถึึงปาราชิิกหรืือไม่่ และตนได้้พ้้นจากความเป็็นภิิกษุุแล้้วหรืือยััง ส่่วนการ “ขาดจากความเป็็น
พระภิิกษุ”ุ  อีีกทางหนึ่่�งนั้้�นได้้แก่่ การ “ลาสิิกขา” หรืือการ “สละสมณเพศ” ซึ่ง่� ได้้มีกี ารกำำ�หนดไว้้ในพระธรรมวิินัยั
(ดููสมเด็็จพระมหาสมณเจ้้ากรมพระยาวชิิรญาณวโรรส, วิินััยมุุข  เล่่ม 3, กััณฑ์์ที่� 33 ม
่
หากุุฏราชวิิทยาลััย
2538 น. 210-215) ความโดยสรุุปว่่าภิิกษุุผู้้�เบื่่�อหน่่ายแต่่การประพฤติิพรหมจรรย์์ปรารถนาจะกลัับคืืน
ไปสู่่�ความเป็็นคฤหััสถ์์ย่่อมทำำ�ได้้ด้้วยการลาสิิกขา คืือปฏิิญาณตนเป็็นคฤหััสถ์์ต่่อคณะสงฆ์์หรืือต่่อหน้้า
บุุคคลอื่่�นที่่�มิิใช่่ภิิกษุุก็็ได้้ แต่่ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีสติสมบูู
ิ รณ์์เข้้าใจถึึงปฏิิญญาด้้วย
วิิธีีการปฏิิญญา (ตามอรรถคถา)กำำ�หนดไว้้ให้้ “ตั้้�งนโม 3 จบ แล้้วกล่่าวคำำ�ว่่า สิิกขํํปจจกขามิิคิิ
หีีติิมํํธาเรถ ข้้าพเจ้้าขอลาสิิกขา ขอให้้ท่่านทั้้�งหลายจงจำำ�ข้้าพเจ้้าไว้้ว่่าเป็็นคฤหััสถ์์แล้้ว ว่่าอย่่างนี้้� 3  จบ
ต่่อจากนั้้�นพึึงเปลื้้�องเสื้้อ� ผ้้าครองสวมเสื้้อ� ผ้้าและรัับศีลี  5 ต่่อไป พร้้อมรัับพรจากพระเพื่่อ� ความเป็็นสิิริมิ งคล
หากลาสิิกขากัับคฤหััสถ์์ไม่่ต้้องรัับศีีล 5  และรัับพร” หรืือกล่่าวด้้วยถ้้อยคำำ�อย่่างอื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน
(จากหนัังสืือคู่่�มืือการเรีียนการสอนนัักธรรมและธรรมศึึกษาชั้้น� เอก, สำำ�นักพิ
ั มพ์
ิ เ์ ลี่่ย� งเซีียง, 2543 น. 347,
348)
จะเห็็นได้้ว่่า หากเป็็นกรณีีขาดจากความเป็็นพระภิิกษุุเมื่่�อต้้องอาบััติิปาราชิิกนั้้�นเป็็นไปเพราะ
ภิิกษุุผู้้�นั้้�นได้้กระทำำ�ความผิิดขึ้้�นเอง จึึงไม่่จำ�ต้
ำ ้องสมััครใจหรืือบอกลาสิิกขาก็็ถืือว่่าขาดจากความเป็็นสมณะ
แล้้ว เปรีียบเสมืือนเป็็นการตายจากการเป็็นพระ ถึึงไม่่ลาออกก็็ขาดคุุณสมบััติิ
ส่่วนการลาสิิกขาหรืือสละสมณเพศนั้้�น เป็็นเรื่่อ� งที่่พ� ระภิิกษุผูุ้ ใ้� ดเบื่่อ� หน่่ายต่่อการประพฤติิพรหมจรรย์์
พระธรรมวิินัยั จึึงถือื เอาความสมััครใจเป็็นที่ตั้้่� ง� เพีียงแต่่ขอให้้มีพี ยานรู้้เ� ห็็นการสละสมณเพศนั้้�นก็็เพีียงพอแล้้ว
ไม่่จำำ�ต้้องมีีพิิธีีการเป็็นพิิเศษแต่่อย่่างใด ตามพระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์ มาตรา 29 กำำ�หนดให้้พนัักงาน
สอบสวน “มีีอำำ�นาจจััดดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุที่่�ต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดอาญาสละสมณเพศ” ได้้
เมื่่อ� เห็็นว่่าไม่่ควรปล่่อยชั่่ว� คราว สมควรควบคุุมตัวั ไว้้ และเจ้้าอาวาสที่พ่� ระรููปนั้้�นสัังกััด ไม่่ยอมรัับตัวั ไว้้ควบคุุม 
หรืือเห็็นว่่าไม่่ควรให้้เจ้้าอาวาสรัับตััวไปควบคุุม  หรืือพระรููปนั้้�นไม่่มีีสัังกััดการจััดดำำ�เนิินการให้้พระภิิกษุุ
ดัังกล่่าวสละสมณเพศเสีีย ก็็เพื่่อ� ไม่่ต้อ้ งการให้้พระภิิกษุใุ นผ้้าเหลืืองต้้องเข้้าไปอยู่่�ในคุุกนั้้น� เอง อย่่างไรก็็ตาม 
“การดำำ�เนิินการให้้สละสมณเพศ” จะต้้องทำำ�อย่่างไรนั้้�นตามพระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์ มาตรา 27 บััญญััติิ
ให้้เป็็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม  ซึ่่�งยัังมิิได้้มีีการบััญญััติิขึ้้�นแต่่อย่่างใด ดัังนี้้� พนัักงานสอบสวนจะต้้องทำำ�
อย่่างไรจึึงจะถืือว่่าได้้ดำำ�เนิินการให้้สละสมณเพศแล้้ว   
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ประเด็็นปััญหาตามข้้อเท็็จจริิงของคำำ�พิิพากษาศาลฎีีกานี้้� จึึงอยู่่�ที่่�ว่่าการที่่�พนัักงานสอบสวน
ให้้จำำ�เลยกล่่าวลาสิิกขาต่่อหน้้าพระพุุทธรููปที่่�อยู่่�บนสถานีีตำำ�รวจนั้้�นเป็็นการ “จััดดำำ�เนิินการให้้ (จำำ�เลย)
สละสมณเพศ” ตามพระราชบััญญััติิสงฆ์์ หรืือไม่่
การกระทำำ�ของพนัักงานสอบสวนตามข้้อ (1) เป็็นการกระทำำ�โดยพลการหรืือไม่่ จำำ�เลยรู้้ห� รืือไม่่ว่า่
ตนได้้ขาดจากความเป็็นพระภิิกษุแุ ล้้วหรืือยััง ศาลฎีีกาเห็็นว่่าจำำ�เลยขาดจากความเป็็นพระภิิกษุแุ ล้้วหรืือไม่่
ประเด็็นที่่� 1 เมื่่�อพิิจารณาจากกรอบของการลาสิิกขาบทตาม  “วิินััยมุุข” ดัังที่่�อ้้างไว้้ข้้างต้้น
แล้้วจะพบว่่าสาระของเรื่่�องคืือ ต้้องมีีการ “เปล่่งวาจาลาสิิกขา” ต่่อหน้้าพระภิิกษุุสงฆ์์ หรืือหากไม่่มีี
ก็็ให้้กระทำำ�ต่่อหน้้าคฤหััสถ์์ ที่่มี� สติ
ี สมบูู
ิ รณ์์เข้้าใจการปฏิิญญานั้้�น คืือให้้มีพี ยานรัับรู้้�นั่่น� เอง การปฏิิญญาต่่อหน้้า
พระพุุทธรููปย่่อมไม่่ใช่่สงฆ์์ แต่่การที่่�จำำ�เลยกล่่าวถ้้อยคำำ�ลาสิิกขาบนสถานีีตำำ�รวจนั้้�นเท่่ากัับได้้กระทำำ�
ต่่อหน้้าคฤหััสถ์์ซึ่่�งมีีสติิสมบููรณ์์เข้้าใจการปฏิิญญานั้้�นแล้้วจึึงถืือได้้ว่่าเป็็นการ “จััดดำำ�เนิินการให้้ (จำำ�เลย)
สละสมณเพศ” ตามพระราชบััญญััติิสงฆ์์ ภายในกรอบแห่่งพระธรรมวิินััยแล้้ว
ประเด็็นที่่� 2 โดยวััตถุุประสงค์์ของกฎหมายไม่่ต้้องการให้้กัักขััง ควบคุุมพระภิิกษุุที่่�ยัังอยู่่�ใน
ผ้้าเหลืือง ดัังนั้้�น การที่่�ตำำ�รวจได้้พาจำำ�เลยไปที่่�วััดที่่�จำำ�เลยสัังกััด เพื่่�อให้้จำำ�เลยสึึกแต่่เจ้้าอาวาสไม่่ยอมสึึกให้้
ถืือว่่าเป็็นวิิธีีการหนึ่่�งในการ “จััดดำำ�เนิินการให้้สละสมณเพศ” ตามพระราชบััญญััติิสงฆ์์ เมื่่�อวิิธีีดัังกล่่าว
ไม่่ได้้ผล พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องดำำ�เนิินการอย่่างอื่่�นในทางที่่�จะให้้เกิิดผลจึึงได้้ดำำ�เนิินการให้้จำำ�เลย
เปล่่งวาจาลาสิิกขาต่่อหน้้าพยานที่่�เป็็นคฤหััสถ์์ ซึ่่�งก็็สามารถทำำ�ได้้ตามกรอบแห่่งพระธรรมวิินััยจะว่่าเป็็น
การกระทำำ�โดยพลการไม่่ได้้เพราะสงฆ์์ที่่�จำำ�เลยสัังกััดไม่่ยอมรัับเสีียแล้้ว
ประเด็็นที่่� 3 ดัังที่กล่
่� า่ วแล้้วว่่าการขาดจากสมณเพศ ด้้วยเหตุุปาราชิิกตามพระวิินัยั นั้้�น พระภิิกษุุ     
แต่่ละรููปย่่อมต้้องรู้้�ดีีว่่าการกระทำำ�ใดของตนที่่�เข้้าข่่ายเป็็นปาราชิิกเพราะต้้องรัับปาติิโมกข์์ (ศีีลของพระ)
และปลงอาบััติิ (ระลึึกถึึงความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�ลงในรอบเดืือน) ทุุกวัันพระขึ้้�น 15 ค่ำำ� ก
� รณีีตามข้้อเท็็จจริิง
ข้้างต้้น หากจำำ�เลยเป็็นผู้้�ค้า้ ยาเสพติิดย่่อมเทีียบได้้กับก
ั ารกระทำำ� “ทุุติยิ ปาราชิิก” คืือเอาทรััพย์์ของผู้้�อื่น่� มา
(ได้้แก่่ การขายยาเสพติิด) โดยไม่่ถููกกฎหมาย ซึ่่�งอาจได้้รัับโทษถึึงประหารชีีวิิต  จองจำำ�  หรืือเนรเทศ
(ดูู “ทุุติิยปาราชิิก”) แต่่หากเป็็นข้้อเสพเมถุุนธรรมก็็เป็็น “ปฐมปาราชิิก” ดัังนี้้� จำำ�เลยย่่อมรู้้�ถึึงการขาดจาก
ความเป็็นพระภิิกษุุได้้ด้้วยตนเอง โดยไม่่ต้้องมีีแบบพิิธีีการลาสิิกขา แต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ตาม หากการกระทำำ�ของจำำ�เลยไม่่เข้้าข่่ายปาราชิิกทั้้�ง 2 ประการจำำ�เลยก็็ยัังไม่่ขาดจาก
ความเป็็นภิิกษุุ แต่่เมื่่�อจำำ�เลยได้้เปล่่งวาจาลาสิิกขาและสวมชุุดคฤหััสถ์์ที่่�พนัักงานสอบสวนเตรีียมไว้้แล้้ว
แม้้จำำ�เลยอาจเข้้าใจผิิดได้้ว่า่ การลาสิิกขาไม่่เป็็นผล จำำ�เลยย่่อมจะรู้้�ดีว่ี า่ หากเอาชุุดพระภิิกษุมุ าสวมใส่่และต้้อง
ถููกควบคุุมตัวั อีีก ก็ต้็ อ้ งสวมชุุดคฤหััสถ์อี์ ก ดั
ี งั นั้้�น การเอาชุุดพระภิิกษุมุ าสวมใส่่จึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่� “เสี่่ย� ง”
ต่่อการกระทำำ�ผิิดกฎหมายตามมาตรา 208  แต่่จำำ�เลยก็็สมััครใจที่่�จะเสี่่�ยงเช่่นนั้้�น จะว่่าไม่่รู้้�เอาเสีียเลย
คงไม่่ได้้
ประเด็็นที่่� 4 จากคำำ�วิินิิจฉััยของศาลฎีีกาที่่�ว่่า “ดัังนี้้�จำำ�เลยย่่อมเข้้าใจได้้ว่่าจำำ�เลยยัังไม่่ขาดจาก
ความเป็็นพระภิิกษุุ จึึงถืือว่่าจำำ�เลยไม่่มีีเจตนากระทำำ�ความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208″
ย่่อมแสดงว่่าศาลฎีีกาเห็็นว่่าตามข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว จำำ�เลยขาดจากความเป็็นพระภิิกษุุแล้้ว แต่่เนื่่�องจาก
จำำ�เลยเข้้าใจว่่าพนัักงานสอบสวนกระทำำ�โดยพลการ จึึงคิิดว่่าตนยัังไม่่ขาดจากความเป็็นพระภิิกษุุ ซึ่ง่� ถืือเป็็น
การไม่่รู้้�ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นองค์์ประกอบของความผิิดตามมาตรา 208 ประกอบมาตรา 59  วรรคสาม
จะถือื ว่่าจำำ�เลยมีีเจตนากระทำำ�ความผิิดหาได้้ไม่่ ศาลฎีีกาจึึงวิินิจิ ฉััยว่่า จำำ�เลย “ไม่่มีเี จตนากระทำำ�ความผิิด”
เพราะหากศาลฎีีกาเห็็นว่่า จำำ�เลยยัังไม่่ขาดจากความเป็็นภิิกษุุแล้้ว น่่าจะต้้องวิินิิจฉััยว่่า “เมื่่�อพนัักงาน
สอบสวนกระทำำ�โดยพลการ จำำ�เลยจึึงยัังไม่่ขาดจากความเป็็นภิิกษุ ก
ุ ารกระทำำ�ของจำำ�เลยจึึงไม่่เป็็นความผิิด
ตามมาตรา 208”
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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อย่่างไรก็็ตาม  หากเกิิดกรณีีที่่�พระภิิกษุุผู้้�ต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดไม่่ยอมเปล่่งวาจาลาสิิกขา
เพราะเชื่่�อว่่าตนไม่่ได้้กระทำำ�สิ่่�งใดผิิด ในขณะที่่�ยัังมิิได้้มีีกฎมหาเถรสมาคมบััญญััติิเรื่่�องวิิธีีดำำ�เนิินการ
ให้้ พ ระภิิ กษุุ ผู้้�ต้้ อ งหาว่่ า กระทำำ� ความผิิ ด อาญาลาสิิ กข า พนัั ก งานสอบสวนจะดำำ� เนิิ น การอย่่ า งไร
เพื่่�อจะได้้ไม่่ต้้องนำำ�พระภิิกษุุจำำ�ขัังทั้้�งผ้้าเหลืือง
ตามอรรถกถาได้้กำำ�หนดให้้ใช้้ “กายประโยค” คืือ แสดงด้้วยพฤติิกรรมโดยอรรถกถา
ได้้อธิิบายไว้้ว่่า
(1) หลััก “กายประโยค” ได้้แก่่ เปลื้้�องผ้้ากาสายะเสีียแล้้วให้้นุ่่�งห่่มอย่่างคฤหััสถ์์ (เป็็นเพีียง
อาบััติทุิ กก
ุ ฎ) ยัังไม่่จัดั เป็็นการลาสิิกขา หากคงประพฤติิพรหมจรรย์์มั่่น� คงอยู่่�ย่่อมไม่่ขาดจากความเป็็นพระ
ดัังเช่่นกรณีีหลวงพ่่ออาสภะหรืืออดีีตพระพิิมลธรรม แต่่หากเข้้าไปอยู่่�ในบ้้าน แล้้วทำำ�ตัวั อย่่างคฤหััสถ์ก็์ ฟั็ งั ได้้ว่า่
ได้้ปฏิิญญาเป็็นคฤหััสถ์์ด้้วย “กายประโยค” (โดยปริิยาย) แล้้วนั่่�นเอง หรืือ
(2) อาจให้้ลงชื่่�อปฏิิญญาตนเป็็นคฤหััสถ์์ก็็น่่าจะใช้้ได้้ (ดูู วิินััยมุุข  เล่่ม 3  น. 212-213)
ทวีีเกีียรติิ มีีนะกนิิษฐ์์
- ตามพระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์ พ.ศ.2505 มาตรา 29 ที่่�ใช้้บัังคัับอยู่่� ณ วัันที่่� 25 มิถุิ ุนายน
2534 นั้้�น การสละสมณเพศเพราะถููกจัับในข้้อหาคดีีอาญาแยกได้้เป็็น 3 กรณีี คืือ 1.เมื่่อ� พนัักงานสอบสวน
หรืือพนัักงานอััยการไม่่เห็็นสมควรให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราวและเจ้้าอาวาสไม่่ยอมรัับตัวั ไว้้ควบคุุม พนัักงานสอบสวน
ดำำ�เนิินการให้้สละสมณเพศได้้ 2.พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการเห็็นว่่าไม่่ควรปล่่อยชั่่�วคราวและ
ไม่่ควรมอบตััวให้้เจ้้าอาวาสรัับตััวไปควบคุุม ก็ดำ็ ำ�เนิินการให้้สละสมณเพศได้้ และ 3.พระภิิกษุุรููปนั้้�นไม่่ได้้
สัังกััดอยู่่�ในวััดใดวััดหนึ่่�ง ก็็ดำำ�เนิินการให้้สละสมณเพศได้้ เมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2534 ร้้อยตำำ�รวจโท ส.
นำำ�จำำ�เลยไปมอบให้้พนัักงานสอบสวนโดยมีี ก. แจ้้งว่่าจำำ�เลยแต่่งกายเป็็นพระภิิกษุโุ ดยมิิชอบและยุ่่�งเกี่่ย� วกัับ 
พ. ภริิยาของ ก. พนัักงานสอบสวนจึึงนำำ�จำำ�เลยไปพบเจ้้าคณะเขตและพระภิิกษุุผู้้�ใหญ่่อีีกหลายรููป
เพื่่อ� สอบสวนจำำ�เลย เมื่่อ� ไม่่ได้้ความชััดว่่าขณะนั้้�นจำำ�เลยจำำ�พรรษาและสัังกััดวััดใดแล้้ว จำำ�เลยได้้ยินิ ยอมสึึก
จากการเป็็นพระภิิกษุุ โดยเปลื้้�องจีีวรออกแล้้วแต่่งกายด้้วยชุุดขาว เมื่่อ� กรณีีเห็็นได้้แจ้้งชััดว่่าจำำ�เลยถููกกล่่าวหา
ว่่ากระทำำ�ผิิดอาญาและพนัักงานสอบสวนไม่่เห็็นสมควรให้้ปล่อ่ ยชั่่ว� คราว ทั้้�งจำำ�เลยมิิได้้สังั กััด ในวััดใดวััดหนึ่่�ง
พนัักงานสอบสวนจึึงได้้ดำำ�เนิินการให้้จำำ�เลยสละสมณเพศ โดยนำำ�จำำ�เลยไปพบเจ้้าคณะเขตและพระภิิกษุุ
ผู้้ใ� หญ่่อีกี หลายรููปเพื่่อ� ทำำ�การสึึกจำำ�เลยจากการเป็็นพระภิิกษุ ก
ุ ารที่่จำ� ำ�เลยยิินยอมเปลื้้�องจีีวรออกแล้้วแต่่งกาย
ด้้วยชุุดขาว เช่่นนี้้� ถืือได้้ว่า่ จำำ�เลยได้้สละสมณเพศแล้้วเพราะพระภิิกษุทีุ่ ไ่� ม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามพระธรรมวิินัยั หรืือต้้อง
ปาราชิิก จะขาดจากการเป็็นพระภิิกษุุทัันทีี โดยเจ้้าคณะเขตหรืือเจ้้าคณะตำำ�บลหรืือเจ้้าคณะแขวงสามารถ
ให้้พระภิิกษุุรููปนั้้�นสึึกได้้โดยไม่่ต้้องกล่่าวคำำ�อำำ�ลาสิิกขา การที่่�จำำ�เลยยิินยอมเปลื้้�องจีีวรออก  เมื่่�อต่่อสู้้�คดีี
ย่่อมไม่่เป็็นเหตุุให้้จำำ�เลยกลัับมาเป็็นพระภิิกษุใุ หม่่อีก ดั
ี งั นั้้�น การที่่ต่� อ่ มาจำำ�เลยกลัับมาแต่่งกายเป็็นพระภิิกษุุ
เพื่่�อให้้บุุคคลอื่่�นเชื่่�อว่่าตนเป็็นพระภิิกษุุ จึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่�เป็็นความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 208 (ฎ.1798/2542)

๒. การดำำ�เนิินคดีีกัับสมาชิิกรััฐสภา

สมาชิิกรััฐสภา ได้้แก่่ สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรและสมาชิิกวุุฒิิสภา ความคุ้้�มกัันสมาชิิกรััฐสภา
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๕ ซึ่่�งเดิิมกำำ�หนดไว้้ใน มาตรา ๑๖๕
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และมีีระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๓ บทที่่� ๗
วางแนวทางปฏิิบััติิสอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทยไว้้แล้้ว
หลัักเกณฑ์์ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย มาตรา ๑๒๕ วรรคแรก
1) ในระหว่่างสมััยประชุุม 
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
176 คูPolice
Investigation Manual

2) ห้้ามมิิให้้จัับ คุุมขััง หรืือหมายเรีียกตััวสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภาไปทำำ�
การสอบสวนในฐานะที่่�สมาชิิกผู้้�นั้้�นเป็็นผู้้�ต้้องหาในคดีีอาญา
3) เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตจากสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิก หรืือเป็็นการจัับในขณะกระทำำ�ความผิิด
หลัักเกณฑ์์ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
1) ในกรณีีที่�มี่ ีการจัับสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภาในขณะกระทำำ�ความผิิด
2) ให้้รายงานไปยัังประธานแห่่งสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกโดยพลััน
3) และเพื่่�อประโยชน์์ในการประชุุมสภา ประธานแห่่งสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกอาจสั่่�งให้้ปล่่อย
ผู้้�ถููกจัับเพื่่�อให้้มาประชุุมสภาได้้
หลัักเกณฑ์์ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม
๑) ถ้้าสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภาถููกคุุมขัังในระหว่่างสอบสวนหรืือพิิจารณา
อยู่่�ก่่อนสมััยประชุุม
๒) เมื่่อ� ถึึงสมััยประชุุม พนัักงานสอบสวนหรืือศาล แล้้วแต่่กรณีี ต้อ้ งสั่่ง� ปล่่อยทัันทีีถ้า้ ประธานแห่่งสภา
ที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกได้้ร้้องขอ โดยศาลจะสั่่�งให้้มีีประกัันหรืือมีีประกัันและหลัักประกัันด้้วยหรืือไม่่ก็็ได้้
หลัักเกณฑ์์ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่่�
๑) ในกรณีีที่่�มีีการฟ้้องสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภาในคดีีอาญา ไม่่ว่่าจะได้้ฟ้้อง
นอกหรืือในสมััยประชุุม 
๒) ศาลจะพิิจารณาคดีีนั้้น� ในระหว่่างสมััยประชุุมก็ไ็ ด้้ แต่่ต้อ้ งไม่่เป็็นการขััดขวางต่่อการที่สม
่� าชิิก
ผู้้�นั้้�นจะมาประชุุมสภา
แนวทางปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
เมื่่อ� สมาชิิกรัฐั สภาต้้องหาว่่าได้้กระทำำ�ผิิดอาญา ข้้อห้้ามและข้้อพึึงปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับตำำ�รวจและพนัักงาน
สอบสวนเกี่่ย� วกัับการจัับ การคุุมขังั หรืือการออกหมายเรีียกตััวสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุฒิ
ุ สิ ภา
ตามหนัังสืือ ตร.ด่่วนมาก  ที่่� ๐๐๐๔.๖/๑๒๗๙ ลง ๒๑ ก.พ. ๔๑ เรื่่�อง แนวปฏิิบััติิในการสอบสวน
คดีีอาญา  สามารถสรุุปหลัักการปฏิิบััติิของตำำ�รวจและพนัักงานสอบสวนได้้ดัังนี้้�
๑) นอกสมััยประชุุม การแจ้้งข้้อกล่่าวหา การจัับ การคุุมขััง การปล่่อยตััวชั่่�วคราว หรืือการ
ออกหมายเรีียกตััวสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุฒิ
ุ สิ ภา สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามปกติิเช่่นเดีียวกัับ
บุุคคลที่่�มิิได้้เป็็นสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภา
๒) ในระหว่่างสมััยประชุุม ห้้ามมิิให้้จัับหรืือคุุมขัังหรืือหมายเรีียกตััวสมาชิิกวุุฒิิสภาหรืือสมาชิิก
สภาผู้้�แทนราษฎรไปทำำ�การสอบสวนในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ต้้องหาในคดีีอาญา เว้้นแต่่กรณีีที่่�ได้้รัับอนุุญาต
จากสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิก หรืือในกรณีีที่�จั่ ับในขณะกระทำำ�ผิิด
ข้้อห้้ามดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่ใช่่เอกสิิทธิ์์เ� ฉพาะตััวของผู้้ที่� เ่� ป็็นสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎรหรืือสมาชิิก
วุุฒิิสภาที่่�จะสละได้้ด้้วยตนเอง เพราะเป็็นข้้อห้้ามที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวมของประเทศชาติิ
การปฏิิบััติิของตำำ�รวจหรืือพนัักงานสอบสวนในเรื่่�องนี้้�ต้้องพิิจารณาโดยละเอีียดรอบคอบว่่ามีีหลัักฐาน
การได้้รัับอนุุญาตจากสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกอยู่่�หรืือไม่่
การได้้รับั อนุุญาตจากสภา หมายความถึึง การได้้รับั อนุุญาตโดยมติิของสภาที่ผู้่� ้�นั้้น� เป็็นสมาชิิก
เท่่านั้้�น
๓) ในระหว่่างสมััยประชุุม  เมื่่�อมีีการจัับสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภาในขณะ
กระทำำ�ผิิด ให้้หััวหน้้าหน่่วยงานชั้้�นต้้นของผู้้�ที่่�จัับสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภา รายงาน
ไปยัังประธานสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกและ ตร.ทราบโดยพลััน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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เมื่่�อได้้รายงานให้้ประธานสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกทราบดัังกล่่าวแล้้ว และประธานที่่�สภาผู้้�นั้้�น
เป็็นสมาชิิกสั่่�งให้้ปล่่อยผู้้�ถููกจัับ ให้้จััดการปล่่อยผู้้�ถููกจัับโดยพลััน แล้้วให้้รายงาน ตร.ทราบ
๔) ในกรณีีสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภา ถููกควบคุุมอยู่่�ในระหว่่างสอบสวน
ก่่อนสมััยประชุุม  เมื่่�อถึึงสมััยประชุุมพนัักงานสอบสวนสามารถควบคุุมผู้้�ถููกจัับต่่อไปได้้ แต่่ต้้องปล่่อยตััว
ไปทัันทีีเมื่่�อประธานสภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกร้้องขอ
การปล่่อยตััวดัังกล่่าว ให้้มีีผลบัังคัับตั้้�งแต่่วัันสั่่�งปล่่อยถึึงวัันสุุดท้้ายของสมััยประชุุม ดัังนั้้�น
เมื่่�อสิ้้�นสุุดวัันสุุดท้้ายแห่่งสมััยประชุุม  พนัักงานสอบสวนต้้องจััดการนำำ�ตััวผู้้�ถููกปล่่อยมาควบคุุมตััวไว้้
ตามกฎหมายต่่อไป
๕) ในระหว่่างสมััยประชุุม หากสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุฒิ
ุ สิ ภาซึ่่ง� เป็็นผู้้�ต้อ้ งหา และ
สภาที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกไม่่อนุุญาตให้้จัับหรืือหมายเรีียกตััวสมาชิิกผู้้�นั้้�นมาทำำ�การสอบสวนในฐานะผู้้�ต้้องหา
หรืือยัังอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของสภา แต่่สมาชิิกผู้้�นั้้�นเข้้าหาพนัักงานสอบสวนเอง ให้้พนัักงานสอบสวน
เพีียงแจ้้งข้้อกล่่าวหาให้้ทราบและทำำ�การสอบสวนไว้้เป็็นผู้้�ต้้องหา แต่่ห้้ามมิิให้้จัับสมาชิิกผู้้�นั้้�น
การลงนามในหนัังสืือไปยัังประธาน
- หนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๐๔.๖/๙๒๖๗ ลง ๑๘ ต.ค. ๔๔ เรื่่�อง การขออนุุญาตเรีียกตััว ส.ส.
หรืือ ส.ว. ไปทำำ�การสอบสวนในฐานะผู้้�ต้้องหา กำำ�หนดให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับผู้�บั้ ัญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ
หรืือรองผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ เป็็นผู้้�พิิจารณาลงนามในหนัังสืือขออนุุญาตหมายเรีียกตััวสมาชิิก
สภาผู้้�แทนราษฎรหรืือสมาชิิกวุุฒิิสภาต่่อประธานที่่�ผู้้�นั้้�นเป็็นสมาชิิกในระหว่่างสมััยประชุุม
ขั้้�นตอนการสอบสวน
- ดำำ�เนิินการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเช่่นเดีียวกัับกรณีีอื่่�น ๆ ที่่�บุุคคลทั่่�วไปถููกกล่่าวหา
ว่่ากระทำำ�ความผิิดอาญา เมื่่�อพนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษไว้้แล้้ว ก็็ต้้องรีีบทำำ�การสอบสวน
โดยมิิชัักช้า้  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ และส่่งสำำ�นวนการสอบสวนพร้้อมความเห็็นไปยัังพนัักงานอััยการ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒
- เพีียงแต่่ในการนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติธิ รรม จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอนที่รั่� ฐั ธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทยกำำ�หนดไว้้ เพื่่�อป้้องกัันการกลั่่�นแกล้้งทางการเมืืองหรืือเป็็นเหตุุขััดขวางการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� เพื่่�อประโยชน์์ของประเทศชาติิโดยรวม  แต่่ก็็มิิได้้หมายความว่่าจะมีีอภิิสิิทธิ์์�ใดๆ เพราะทุุกคน
ต้้องมีีความเสมอภาคกัันในทางกฎหมาย พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่แ่� ละมิิให้้คดีี
ขาดอายุุความ ซึ่่�งการปฏิิบััติิ ตร. ได้้วางแนวทางไว้้แล้้วข้้างต้้น
ข้้อสัังเกต
- แนวทางปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ตามข้้อ ๔) ย่่อหน้้าที่่� ๒ ข้้อความว่่า “เมื่่�อสิ้้�นสุุด
วัันสุุดท้้ายแห่่งสมััยประชุุม  พนัักงานสอบสวนต้้องจััดการนำำ�ตััวผู้้�ถููกปล่่อยมาควบคุุมตััวไว้้ตามกฎหมาย
ต่่อไป” เมื่่�อพิิจารณาประกอบ มาตรา ๑๒๕ วรรคสามแห่่งรััฐธรรมนููญ หากในชั้้�นศาลกฎหมายระบุุว่่า
“โดยศาลจะสั่่�งให้้มีีประกัันหรืือมีีประกัันและหลัักประกัันด้้วยหรืือไม่่ก็็ได้้” แต่่ชั้้�นสอบสวนมิิได้้บััญญััติิ
ให้้ใช้้วิิธีีการปล่่อยชั่่�วคราวแต่่อย่่างใด จึึงต้้องปล่่อยโดยไม่่มีีเงื่่�อนไข  แต่่การสอบสวนต้้องดำำ�เนิินการต่่อไป
ไม่่เป็็นเหตุุให้้หยุุดการสอบสวน
- เมื่่�อสิ้้�นสุุดวัันสุุดท้้ายแห่่งสมััยประชุุม ตามแนวทางของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิต้้องจััดการ
นำำ�ตัวั ผู้้�ถููกปล่อ่ ยมาควบคุุมตัวั ไว้้ตามกฎหมายต่่อไป ประเด็็นนี้้�ต้อ้ งทำำ�ความเข้้าใจว่่าเมื่่อ� ปล่่อยตััวไปโดยไม่่มีี
เงื่อ่� นไขและไม่่น่า่ จะใช้้วิธีิ กี ารปล่่อยตััวชั่่ว� คราวได้้ การปล่่อยตััวไปดัังกล่่าวอาจถือื ได้้ว่า่ การควบคุุมขาดตอนแล้้ว
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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และไม่่สามารถที่่�จะนำำ�ตััวมาควบคุุมต่่อได้้ เว้้นแต่่ จะมีีหมายจัับหรืือคำำ�สั่่�งของศาล วิิธีีการจึึงต้้อง
เชิิญมาหรืือหากไม่่มา ก็็ต้้องออกหมายเรีียกเพื่่�อส่่งตััวสมาชิิก ส.ส. หรืือ สว. ผู้้�ต้้องหานั้้�น ไปพบ
พนัักงานอััยการพร้้อมสำำ�นวนการสอบสวน (หากพนัักงานสอบสวนมีีความเห็็นควรสั่่�งฟ้้อง) หากไม่่มาพบ
พนัักงานสอบสวนตามนััดก็็ต้อ้ งยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอต่่อศาลเพื่่อ� ออกหมายจัับผู้้�นั้้น� เพื่่อ� ส่่งตััวไปยัังพนัักงานอััยการ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๒ แต่่ไม่่ใช่่ควบคุุมตััวไว้้สอบสวน

๓. การดำำ�เนิินคดีีกัับทููตานุุทููต พนัักงานฝ่่ายกงสุุลและพนัักงานองค์์การระหว่่างประเทศ

ปกติิเมื่่�อมีีการกระทำำ�ความผิิดเกิิดขึ้้�น กฎหมายได้้บััญญััติิเอาไว้้เกี่่�ยวกัับเขตอำำ�นาจการชำำ�ระคดีี
ของศาล ว่่าการกระทำำ�ความผิิดนั้้�นอยู่่�ในเขตอำำ�นาจศาลไทยหรืือไม่่ เมื่่�ออยู่่�ในเขตอำำ�นาจศาลไทย และ
มีีผู้้�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ หรืือมาตรา ๑๙  
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบก็็มีีอำ�ำ นาจสอบสวนและต้้องทำำ�การสอบสวนไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐
และพนัักงานอััยการก็็มีีอำำ�นาจฟ้้องได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม กรณีีดัังกล่่าวมีีการวางหลัักเกณฑ์์ไว้้ตาม ป.อาญา
มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๑ ต้้องดููกฎหมายระหว่่างประเทศด้้วยว่่าได้้วางหลัักเกณฑ์์เอาไว้้อย่่างไร การกระทำำ�ผิิด
บางเรื่่อ� งแม้้เหตุุเกิิดในประเทศไทย นอกจากศาลไทยจะมีีอำำ�นาจชำำ�ระคดีีแล้้วศาลของประเทศผู้้ถื� อื สััญชาติิ
ที่่ก� ระทำำ�ความผิิดบางคดีีมีเี ขตอำำ�นาจศาลเอื้้อ� มมาถึึงที่่เ� กิิดเหตุุในประเทศไทยด้้วย บางเรื่่อ� งการจะขึ้้น� ศาลใด
อยู่่�ที่ก่� ฎหมายระหว่่างประเทศหรืือข้้อตกลงระหว่่างประเทศด้้วย ซึ่่ง� กรณีีดังั กล่่าวกระทรวงการต่่างประเทศ
จะเป็็นผู้้�มีหี น้้าที่โ่� ดยตรงในการประสานทางการทููตว่่าบุุคคลที่ก่� ระทำำ�ผิิดควรจะได้้รับั โทษที่ศ่� าลใด โดยมิิให้้
กระทบต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
กรณีีจะทำำ�การจัับกุุมทููตานุุทููต  พนัักงานฝ่่ายกงสุุลและพนัักงานองค์์การระหว่่างประเทศและ
บริิวารของเขา ต้้องประสานการปฏิิบััติิกัับกระทรวงการต่่างประเทศ และดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนทาง
การทููตด้้วย ซึ่่�งประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีีลัักษณะ ๓ บทที่่� ๘ บทที่่� ๙ ไว้้วางแนวทางปฏิิบััติิไว้้
๓.๑	 คณะผู้้�แทนทางการทููต ได้้แก่่ หััวหน้้าคณะผู้้�แทน, ตััวแทนทางการทููต, บุุคคลใน
คณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทููต, บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ของคณะผู้้�แทน, บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิการ,
คนรัับใช้้ส่่วนตััว
		
-	หััวหน้้าคณะผู้้�แทน คืือ บุุคคลที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมายจากรััฐผู้้�ส่ง่ ให้้มีหี น้้าที่ก่� ระทำำ�การในฐานะนั้้�น
แบ่่งออกเป็็น ๓ ชั้้�น
๑) ชั้้�นเอกอััครราชทููตหรืือเอกอััครสมณทููต  ซึ่่�งแต่่งตั้้�งไปยัังประมุุขของรััฐและหััวหน้้า
คณะผู้้�แทนอื่่�นที่่�มีีชั้้�นเท่่ากััน
๒) ชั้้�นรััฐทููต อััครราชทููต และอััครสมณราชทููต ซึ่่�งแต่่งตั้้�งไปยัังประมุุขของรััฐ
๓) ชั้้�นอุุปทููต ซึ่่�งแต่่งตั้้�งไปยัังรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
-	ตััวแทนทางการทููต คืือ หััวหน้้าของคณะผู้้�แทนหรืือบุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทููต
ของคณะผู้้�แทน
-	บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยทููต คืือ บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่ข� องคณะผู้้แ� ทนซึ่่ง� มีีตำำ�แหน่่ง
ทางทููต
-	บุุ ค คลในคณะเจ้้ า หน้้ า ที่่� ข องคณะผู้้�แทน คืือ บุุ ค คลในคณะเจ้้ า หน้้ า ที่่� ฝ่่ า ยทููต
คณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายธุุรการและฝ่่ายวิิชาการ และคณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิหารของคณะผู้้�แทน
-	บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายธุุรการและฝ่่ายวิิชาการ คืือ บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ของ
คณะผู้้�แทน ซึ่่�งทำำ�งานเกี่่�ยวกัับบริิการฝ่่ายธุุรการและวิิชาการของคณะผู้้�แทน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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-	บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิการ คืือ บุุคคลในคณะเจ้้าหน้้าที่่�ของคณะผู้้�แทนในฝ่่าย
บริิการรัับใช้้ของคณะผู้้�แทน
- คนรัับใช้้ส่ว่ นตััว คืือ บุุคคลซึ่่ง� อยู่่�ในฝ่่ายบริิการรัับใช้้ของบุุคคลในคณะผู้้แ� ทนและซึ่่ง� มิิได้้
เป็็นลููกจ้้างของรััฐผู้้�ส่่ง
๓.๒	 พนัักงานฝ่่ายกงสุุล หมายถึึง บุุคคลใด ๆ รวมทั้้�งหััวหน้้าสถานที่ทำ่� ำ�การกงสุุลที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมาย
ให้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กงสุุลในฐานะนั้้�น และยัังแบ่่งออกได้้เป็็น ๒ ฝ่่าย คืือ
		
- พนัักงานฝ่่ายกงสุุลอาชีีพ คืือ ข้้าราชการของรััฐผู้้�ส่่งที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กงสุุลในรััฐผู้้�รัับ
โดยมิิได้้มีีอาชีีพอื่่�นใด
		
- พนัักงานฝ่่ายกงสุุลกิิตติิมศัักดิ์์� คืือ บุุคคลที่่�มีีสััญชาติิไทยของรััฐผู้้�รัับ  หรืือสััญชาติิอื่่�น
และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางกงสุุลให้้กัับรััฐผู้้�ส่่งในราชอาณาจัักรไทย
๓.๓ พนัักงานองค์์กรระหว่่างประเทศ ได้้แก่่
- พนัักงานองค์์การสหประชาชาติิ
- พนัักงานทบวงการชำำ�นััญพิิเศษ
- พนัักงานองค์์กรระหว่่างประเทศที่่ป� ระเทศไทยยอมรัับ ความมีีอยู่่�ในเอกสิิทธิ์์แ� ละความคุ้้�มกััน
บุุคคลที่่�ได้้รัับเอกสิิทธิ์์�และความคุ้้�มกัันที่่�จะไม่่ถููกจัับและไม่่ถููกควบคุุม
- คณะผู้้�แทนทางทููต  พนัักงานฝ่่ายกงสุุล พนัักงานองค์์กรระหว่่างประเทศและคนในครอบครััว
อัันประกอบเป็็นส่่วนของครััวเรืือนของบุุคคลดัังกล่่าว ซึ่่�งไม่่ใช่่คนสััญชาติิไทยหรืือมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ถาวร
ในราชอาณาจัั ก รไทยได้้ รัั บ ความคุ้้�มกัั น ที่่� จ ะไม่่ ถููกจัั บ และไม่่ ถููก ควบคุุ ม จากการกระทำำ� ผิิ ด อาญา
เมื่่�อตรวจสอบแล้้วปรากฏว่่าบุุคคลเหล่่านั้้�นถููกจัับ หรืือถููกควบคุุมอยู่่� ให้้ตำำ�รวจรีีบปล่่อยตััวไปทัันทีี
สถานที่่�ได้้รัับเอกสิิทธิ์์�และความคุ้้�มกัันที่่�จะไม่่ถููกตรวจค้้น ยึึด อายััด
- สถานที่่ทำ� ำ�งาน สถานที่่ส่� ว่ นตััว หนัังสืือโต้้ตอบ ถุุงทางทููต หีีบห่อ่ ซึ่่ง� รวมเป็็นถุุงทางทููต ผู้้�สื่อ่� สาร
ทางทููตและการสื่่อ� สารโทรคมนาคมของคณะผู้้แ� ทนทางทููต พนัักงานกงสุุล พนัักงานองค์์กรระหว่่างประเทศ
ได้้รัับเอกสิิทธิ์์�และความคุ้้�มกััน ตำำ�รวจไม่่มีีอำำ�นาจทำำ�การค้้น ยึึด หรืืออายััดเป็็นอัันขาด เว้้นแต่่จะได้้รัับ
ความยิินยอมจากผู้้�มีีอำำ�นาจหรืือผู้้�ครอบครอง
- กระทรวงการต่่างประเทศโดยกรมพิิธีกี ารทููต ได้้ออกบััตรประจำำ�ตัวั ให้้กับั คณะผู้้แ� ทนทางการทููต
พนัักงานฝ่่ายกงสุุล พนัักงานองค์์กรระหว่่างประเทศ ซึ่่�งประจำำ�ในราชอาณาจัักร ในกรณีีที่่�บุุคคลดัังกล่่าว
แสดงบััตรประจำำ�ตััว ตำำ�รวจไม่่มีีอำ�ำ นาจที่�่จะละเมิิดเอกสิิทธิ์์�และความคุ้้�มกัันและให้้ปฏิบัิ ัติิต่่อบุุคคลเหล่่านี้้�
ตามจารีีตประเพณีีและกฎหมายระหว่่างประเทศด้้วยอััธยาศััยไมตรีี
- เมื่่�อตำำ�รวจพบ  คณะผู้้�แทนทางการทููต  พนัักงานฝ่่ายกงสุุล พนัักงานองค์์กรระหว่่างประเทศ
กระทำำ�ความผิิดอาญาร้้ายแรง มีีลักั ษณะจะก่่อเหตุุให้้เกิิดภยัันตรายแก่่ชีวิี ติ และทรััพย์์สินิ ของผู้้�อื่น่� ภายนอก
บริิเวณสถานที่่�ได้้รัับเอกสิิทธิ์์�และความคุ้้�มกััน ให้้ตำำ�รวจควบคุุมตััวบุุคคลนั้้�นไว้้เพื่่�อป้้องกัันเหตุุร้้าย แล้้วรีีบ
แจ้้งเหตุุไปยัังกรมพิิธีีการทููตกระทรวงการต่่างประเทศและสถานทููต หรืือสถานกงสุุล หรืือองค์์กรระหว่่าง
ประเทศที่่�บุุคคลที่่�ก่่อเหตุุอยู่่�ในบัังคัับ  เพื่่�อกรมพิิธีีการทููตกระทรวงต่่างประเทศ จะได้้ประสานให้้พนัักงาน
สอบสวนปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง
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๔. การดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ต้้องหาวิิกลจริิตและไม่่สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔

- กรณีีถ้้ามีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าผู้้�ต้้องหาเป็็นผู้้�วิิกลจริิตไม่่สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ ให้้พนัักงานสอบสวน
สั่่ง� ให้้แพทย์์ตรวจผู้้�ต้อ้ งหาแล้้วให้้เรีียกพนัักงานแพทย์์ผู้้�นั้้น� มาให้้ถ้อ้ ยคำำ�หรืือให้้การว่่าตรวจได้้ผลประการใด
การปฏิิบััติินี้้�เดิิมไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดว่่าให้้แพทย์์ในสัังกััดใดตรวจ ที่่�ผ่่านมาพนัักงานสอบสวนจะส่่งตััว
ผู้้�ต้้องหาที่่�มีีเหตุุควรเชื่่�อว่่าวิิกลจริิตไปยัังโรงพยาบาลโรคจิิต  เพื่่�อให้้จิิตแพทย์์ตรวจและมีีความเห็็นต่่อมา
มีีการตั้้�งโรงพยาบาลนิิติิจิิตเวช พนัักงานสอบสวนก็็จะส่่งผู้้�ต้้องหาไปยัังโรงพยาบาลดัังกล่่าว (ปััจจุุบััน
โรงพยาบาลนิิติจิิ ติ เวชได้้เปลี่่�ยนชื่่อ� เป็็นสถาบัันกััลยาณ์์ราชนคริินทร์์) การส่่งตััวผู้้�ป่ว่ ยก็็ยังั ไม่่มีรี ะเบีียบปฏิิบัติั ิ
ที่่�ชััดเจน จนกระทั่่�ง ได้้มีี พ.ร.บ.สุุขภาพจิิต  พ.ศ.๒๕๕๑ ได้้ระบุุชััดเจนลงไปว่่าให้้พนัักงานสอบสวนหรืือ
ศาลส่่งตััวผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยไปรัับการตรวจที่่�สถานบำำ�บััดรัักษาตาม  พ.ร.บ.สุุขภาพจิิต  พ.ศ.๒๕๕๑
พร้้อมทั้้�งระบุุรายละเอีียดพฤติิการณ์์แห่่งคดีี ที่่�มีีเหตุุเชื่่�อว่่าผู้้�นั้้�นเป็็นผู้้�วิิกลจริิตไปด้้วย ซึ่่�งมีีการกำำ�หนด
ให้้จิิตแพทย์์ผู้้�ตรวจวิินิิจฉััยและทำำ�ความเห็็น พร้้อมทั้้�งทำำ�รายงานความเห็็นกลัับไปให้้พนัักงานสอบสวน
ภายใน ๔๕ วััน นัับแต่่วัันได้้รัับตััวผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลยไว้้และอาจขยายเวลาได้้อีกี ไม่่เกิิน ๔๕ วััน
- กรณีีพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าผู้้�ต้้องหาเป็็นบุุคคลวิิกลจริิตและไม่่สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ ให้้งด
การสอบสวน ซึ่่�งอยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของพนัักงานสอบสวน ไม่่ต้้องส่่งความเห็็นพร้้อมสำำ�นวนการสอบสวน
ไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อสั่่�งการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง (หนัังสืือ ตร.๐๕๐๓/๑๓๐๓๙ ลง ๑๔ ก.ย. ๔๗
เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิในการสอบสวนกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหาเป็็นบุุคคลวิิกลจริิตหรืือไม่่สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้)
หากผลการบำำ�บััดรัักษาผู้้�ต้้องหาได้้หายหรืือสามารถต่่อสู้้�คดีีได้้แล้้วก็็ให้้ดำำ�เนิินการสอบสวนดำำ�เนิินคดีี
กัับผู้้�ต้้องหาต่่อไป  ในส่่วนนี้้�ตามมาตรา ๓๖ แห่่ง พ.ร.บ.สุุขภาพจิิต  พ.ศ.๒๕๕๑ ให้้จิิตแพทย์์ทำำ�รายงาน
การบำำ�บัดั รัักษาของตนส่่งให้้พนัักงานสอบสวนภายใน ๑๘๐ วััน เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาได้้รัับการบำำ�บัดั รัักษาจนหาย
หรืือทุุเลาสามารถต่่อสู้้�คดีีได้้แล้้วต้้องรายงานผลการบำำ�บััดรัักษาต่่อพนัักงานสอบสวนโดยไม่่ชัักช้้า
- ตาม  พ.ร.บ.สุุขภาพจิิต  พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ กำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนส่่งตััวผู้้�ต้้องหา
หรืือจำำ�เลยไปรัับการตรวจที่�สถ
่ านบำำ�บัดั รัักษา พร้้อมทั้้�งรายละเอีียดคดีีพฤติิการณ์์แห่่งคดีี ตามหนัังสืือ ตร.
ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/๐๖๗๐๗ ลง ๑๐ พ.ย. ๕๒ เรื่่�อง ข้้อปฏิิบััติิในการนำำ�ผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการรัักษาการตรวจที่่�
สถาบัันกััลยาณ์์ราชนคริินทร์์ ได้้แจ้้งขั้้�นตอนวิิธีีการนำำ�ผู้้�ป่่วยเข้้าทำำ�การตรวจที่่�สถาบัันกััลยาณ์์ราชนคริินทร์์
โดยให้้พนัักงานสอบสวนปฏิิบััติิในกรณีีนำำ�ส่่งผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการตรวจ ดัังนี้้�
๑) ต้้องมีีหนัังสืือส่่งตััวระบุุชื่อ่� หน่่วยงานนำำ�ส่ง่  ชื่่อ� -นามสกุุล ผู้้�ป่ว่ ย/ผู้้�ส่ง่ ตรวจ คดีีหมายเลข
คดีีดำำ�/แดง (กรณีีมีีคดีีผู้้�ป่่วย/ผู้้�ถููกส่่งตรวจ เป็็นผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลย) เอกสารประกัันตััว (กรณีีมีีประกัันตััว)  
๒) ต้้องมีีหนัังสืืออายััดตััวที่่�สถานีีตำำ�รวจในพื้้�นที่�ตั้้่ �งของโรงพยาบาล (กรณีีไม่่มีีประกัันตััว)  
โดยทำำ�หนัังสืือ ๓ ฉบัับ ฉบัับที่่� ๑ ให้้สถานีีตำำ�รวจในพื้้�นที่่�ตั้้�งของโรงพยาบาล ฉบัับที่่� ๒ ให้้สถาบัันกััลยาณ์์
ราชนคริินทร์์เก็็บเข้้าแฟ้้มผู้้�ป่่วย ฉบัับที่่� ๓ ให้้หน่่วยงานนำำ�ส่่ง
๓) บััตรประชาชนหรืือสำำ�เนาบััตรประชาชนผู้้�ป่่วย/ผู้้�ถููกส่่งตรวจ เพื่่�อตรวจสอบความเป็็น
บุุคคล สิิทธิิการรัักษาและหลัักฐานในการเรีียกเก็็บค่่ารัักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต้้นสัังกััด
๔) กรณีีส่ง่ ตรวจตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๔, พ.ร.บ.สุุขภาพจิิต 
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ (ในกรณีีมีีคดีี) ให้้ส่่งพฤติิกรรมแนบพร้้อมหนัังสืือส่่งตััว
๕) การให้้บริิการเครืือข่่ายด้้านนิิติิจิิตเวช ทั้้�งที่่�เป็็นหน่่วยงานในสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต
และโรงพยาบาลประจำำ�จัังหวััด
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ข้้อสัังเกต
- กรณีีมีีการจัับตััวบุุคคลวิิกลจริิตเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีอาญา ในระหว่่างอยู่่�ในอำำ�นาจการควบคุุมตััว
ของพนัักงานสอบสวนและมีีการนำำ�ตััวส่่งโรงพยาบาล โดยไม่่ได้้รัับการปล่่อยตััวชั่่�วคราว (การประกัันตััว)
พนัักงานสอบสวนต้้องอายััดตััวไว้้ เมื่่�อครบกำำ�หนดการควบคุุมตััวชั้้�นพนัักงานสอบสวนและผู้้�ต้้องหา
ไม่่ได้้รับก
ั ารปล่่อยตััวชั่่ว� คราว พนัักงานสอบสวนต้้องยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขออำำ�นาจศาลสั่่ง� ขัังตามแต่่กรณีี (ขอฝากขัังกรณีี
ศาลจัังหวััด ผััดฟ้้อง ฝากขััง กรณีีศาลแขวง) โดยหมายเหตุุในคำำ�ร้อ้ งฝากขัังว่่าไม่่ได้้นำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาส่่งต่่อศาล
เนื่่�องจากรัักษาตััวที่่�โรงพยาบาล และควรมีีหลัักฐานการเข้้ารัับการตรวจรัักษาจากทางโรงพยาบาล
แนบประกอบคำำ�ร้อ้ งฝากขัังไปด้้วย ซึ่ง่� บางกรณีีการรัักษาอาจเกิินอำำ�นาจการสั่่ง� ขัังของศาล พนัักงานสอบสวน
ต้้องดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องภายหลัังที่่�บุุคคลผู้้�วิิกลจริิตนั้้�นสามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ (นำำ�ตััวนำำ�ส่่งพนัักงาน
อััยการเพื่่�อฟ้้องคดีี หรืือขออนุุญาตฟ้้องคดีีตามแต่่กรณีี)
- ในระหว่่างการสอบสวนและยัังไม่่ได้้รัับผลการตรวจของแพทย์์ เพื่่�อรัับรองว่่าบุุคคลนั้้�น
เป็็นผู้้�วิิกลจริิตและไม่่สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ พนัักงานสอบสวนก็็ยัังต้้องทำำ�การสอบสวนต่่อไป  หากผล
การตรวจของแพทย์์ยืืนยัันว่่าผู้้�ต้้องหาวิิกลจริิตหรืือไม่่สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ พนัักงานสอบสวนก็็สามารถ
ที่่�จะงดการสอบสวนไว้้ได้้
- มีีข้้อสัังเกตว่่า หากบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�วิกิ ลจริิตหรืือไม่่สามารถให้้การได้้ เนื่่�องจากได้้รัับการกระทบ
กระเทืือนทางสมองไม่่ใช่่ผู้้�ต้้องหา ก็็ไม่่เป็็นเหตุุให้้งดการสอบสวนแต่่อย่่างใด เช่่น ในคดีีรถเฉี่่�ยวชนกััน
แล้้วมีีผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บทางสมอง เป็็นต้้น พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องทำำ�การสอบสวนต่่อไป
- มีีประเด็็นปััญหาว่่าในคดีีที่่�คู่่�กรณีีขัับขี่่�รถเฉี่่�ยวชนกััน หากคู่่�กรณีีที่่�ขัับขี่่�รถมีีส่่วนประมาททั้้�ง
๒ ฝ่่าย และมีีฝ่า่ ยใดฝ่่ายหนึ่่�งได้้รับั ความกระทบกระเทืือนทางสมองไม่่สามารถให้้การได้้ จะดำำ�เนิินการอย่่างไร
เห็็นว่่าพนัักงานสอบสวนจะต้้องทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนโดยแยกสำำ�นวนการสอบสวนออกเป็็น ๒ สำำ�นวน
สำำ�นวนหนึ่่�ง สำำ�หรัับผู้้�ต้้องหาที่่�รู้้�สำำ�นึึกมีีสติิสััมปชััญญะครบถ้้วน สามารถต่่อสู้้�คดีีได้้ ก็็สอบสวนรวบรวม
พยานหลัักฐานแล้้วมีีความเห็็นส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการตามปกติิ ส่่วนอีีกสำำ�นวนหนึ่่�ง
สำำ�หรัับผู้้�ต้อ้ งหาที่ไ่� ด้้รับก
ั ารกระทบกระเทืือนทางสมอง ยัังไม่่สามารถต่่อสู้้ค� ดีีได้้ ก็ใ็ ห้้งดการสอบสวนไว้้ก่อ่ น
แต่่อย่่างไรก็็ตามการดำำ�เนิินคดีีก็็ต้้องภายในอายุุความ

๕. การดำำ�เนิินคดีีนิิติิบุุคคล

นอกจากบุุคคลธรรมดาแล้้ว นิิติิบุุคคลก็็อาจเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดและถููกดำำ�เนิินคดีีได้้ ซึ่่�งการ
ดำำ�เนิินคดีีกัับนิิติิบุุคคลในชั้้�นสอบสวน ป.วิิอาญา มาตรา ๗ ได้้วางหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินคดีีกัับ
นิิติิบุุคคลไว้้ ว่่าในการสอบสวนคดีีที่่�นิิติิบุุคคลเป็็นผู้้�ต้้องหา ให้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
๑) ให้้ออกหมายเรีียกผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนอื่่�นๆ ของนิิติิบุุคคลนั้้�น ให้้ไปยัังพนัักงานสอบสวน  
๒) ถ้้าผู้้�จัดั การหรืือผู้้แ� ทนของนิิติบุิ คุ คลนั้้�นไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามหมายเรีียก จะออกหมายจัับผู้�นั้้้ น� มาก็็ได้้
แต่่ห้า้ มมิิให้้ใช้้บทบัญ
ั ญััติิว่า่ ด้้วยปล่่อยชั่่ว� คราว ขัังแก่่ผู้้�จัดั การหรืือผู้้�แทนนิิติบุิ คุ คลในคดีีที่�นิ่ ิติบุิ คุ คลนั้้�นเป็็น
ผู้้�ต้้องหา
- คำำ�ว่่าผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนอื่่�นของนิิติิบุุคคลตามมาตรา 7 วรรคหนึ่่�ง หมายถึึง ผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจ
กระทำำ�การแทนและมีีผลผููกพัันตามที่่�ได้้จดทะเบีียนไว้้กัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
ดัังนั้้�น ถ้้าจะพิิจารณาว่่าใครเป็็นผู้้แ� ทนก็็ต้อ้ งไปดููในหนัังสืือรัับรองที่่จ� ดทะเบีียนไว้้กับก
ั รมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
ส่่วนคนที่่ไ� ม่่มีชื่ี อ่� หรืือมีีชื่อ่� เป็็นกรรมการแต่่มีข้ี อ้ จำำ�กัดั อำำ�นาจกรรมการ กล่่าวคืือ ไม่่มีอำี ำ�นาจกระทำำ�การแทน
บริิษัท 
ั บุุคคลเหล่่านั้้�นไม่่ถืือว่่าเป็็นผู้้�แทนนิิติิบุุคคล
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- พนัักงานสอบสวนก่่อนออกหมายเรีียกผู้้�แทนของนิิติิบุุคคลต้้องทำำ�การตรวจสอบหนัังสืือ
รัับรองการจดทะเบีียนกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เช่่น ขอสำำ�เนาหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนฯ เพื่่อ� ทราบว่่า
ผู้้�ใดมีีอำำ�นาจจััดการแทนนิิติิบุุคคลนั้้�น ๆ แล้้วจึึงออกหมายเรีียก  เมื่่�อออกหมายเรีียกแล้้วผู้้�นั้้�นไม่่ยอมมา
ตามหมายเรีียก พนัักงานสอบสวนก็็มีสิี ทธิ
ิ ที่ิ จ่� ะยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาล เพื่่อ� ให้้ออกหมายจัับผู้แ้� ทนของนิิติบุิ คุ คลได้้
แต่่จะควบคุุมตัวั ไม่่ได้้ เว้้นแต่่ ผู้แ้� ทนนิิติบุิ คุ คลนั้้�นจะถููกดำำ�เนิินคดีีอาญาในฐานะส่่วนตััวด้้วย (บุุคคลธรรมดา)
ซึ่่�งในการยื่่�นคำำ�ร้้องขอหมายจัับต่่อศาลต้้องระบุุฐานะให้้ชััดเจนว่่าออกหมายจัับในฐานะส่่วนตััวหรืือผู้้�แทน
นิิติิบุุคคลหรืือทั้้�งสองฐานะ
- ส่่วนใหญ่่เมื่่อ� นิิติบุิ คุ คลกระทำำ�ความผิิดทางอาญาแล้้ว ผู้้แ� ทนที่่มี� อำี ำ�นาจจััดการแทนนิิติบุิ คุ คลนั้้น�
จะเป็็นตััวการร่่วมด้้วย เพราะเหตุุว่่านิิติิบุุคคลเป็็นบุุคคลที่่�กฎหมายสมมุุติิขึ้้�นโดยสภาพไม่่อาจกระทำำ�การ
ด้้วยตนเองได้้ ต้อ้ งมีีผู้แ้� ทนเป็็นผู้้�กระทำำ�การแทนภายในขอบอำำ�นาจและวััตถุทีุ่ ป่� ระสงค์์ตามที่ไ่� ด้้จดทะเบีียนไว้้
การที่่�นิิติิบุุคคลจะถููกดำำ�เนิินคดีีคนเดีียวหรืือผู้้�แทนจะถููกดำำ�เนิินคดีีด้้วยนั้้�น ก็็ต้้องดููกฎหมายที่่�บััญญััติิ
เป็็นการเฉพาะว่่าการกระทำำ�ใดเป็็นความผิิดไปถึึงนิิติิบุุคคลด้้วย กฎหมายเฉพาะเหล่่านั้้�นมัักจะระบุุไว้้ว่่า
นิิติิบุุคคลต้้องรัับผิิดเพีียงลำำ�พัังหรืือผู้้�แทนต้้องร่่วมรัับผิิดด้้วย หากต้้องร่่วมกัันรัับผิิดด้้วยกัันทั้้�งสองฐานะ
ในทางปฏิิบัติั พิ นัักงานสอบสวนจะแจ้้งข้้อหานิิติบุิ คุ คลเป็็นผู้้�ต้อ้ งหาที่ 1 ก
่� รรมการผู้้�มีอำี ำ�นาจกระทำำ�การแทน
มีีจำำ�นวนกี่่ค� น ถ้้ารู้้เ� ห็็นเป็็นใจหรืืออาจมีีบุคุ คลอื่่น� ร่่วมกระทำำ�ผิิดด้้วย ก็็ต้อ้ งตกเป็็นผู้้�ต้อ้ งหาเรีียงลำำ�ดับกั
ั นั ไป 
ผู้้�ต้้องหาในส่่วนที่่�เป็็นนิิติิบุุคคล การแจ้้งข้้อหาให้้กัับกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนนิิติิบุุคคลถืือว่่า
แจ้้งข้้อหาชอบแล้้ว แต่่ถ้้าแจ้้งข้้อหากัับกรรมการที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนนิิติิบุุคคลถืือว่่าการสอบสวน
ไม่่ชอบ ทำำ�ให้้พนัักงานอััยการไม่่มีีอำ�ำ นาจฟ้้องในส่่วนนิิติิบุุคคลนั้้�น ตััวอย่่างเช่่น
- ตาม ป.วิิอาญา มาตรา 7 วรรคหนึ่่ง�  บััญญััติว่ิ า่ ในการสอบสวน ไต่่สวนมููลฟ้้องหรืือพิิจารณาคดีี
ที่่�นิติิ ิบุุคคลเป็็นผู้้�ต้้องหาหรืือจำำ�เลย ให้้ออกหมายเรีียกผู้้�จััดการหรืือผู้้�แทนอื่่�น ๆ ของนิิติิบุุคคลนั้้�น ให้้ไปยััง
พนัักงานสอบสวนหรืือศาล แล้้วแต่่กรณีี คำำ�ว่า่  ผู้้�จัดั การหรืือผู้้แ� ทนอื่่น� ของนิิติบุิ คุ คลตามบทบััญญััติดัิ งั กล่่าวนั้้�น
ย่่อมหมายถึึง ผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนนิิติิบุุคคลนั้้�นตามกฎหมาย เช่่น กรรมการผู้้�จััดการของบริิษััท 
พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวน ก. กรรมการคนหนึ่่�งของบริิษััทจำำ�เลยในฐานะตััวแทนบริิษััทจำำ�เลย
โดยมิิได้้สอบสวน อ. กรรมการผู้้�จัดั การและผู้้�มีอำี ำ�นาจกระทำำ�การแทนบริิษัทจำ
ั ำ�เลยและตามบัันทึึกคำำ�ให้้การ
ของ ก. มีีข้้อความว่่า ก. ไม่่ขอให้้การชั้้�นสอบสวนจะไปให้้การในชั้้�นศาล และยัังให้้การว่่า ก. เป็็นกรรมการ
บริิษััทจำำ�เลย แต่่ ก. ไม่่มีีอำำ�นาจลงชื่่�อในการทำำ�นิิติิกรรมของบริิษััทจำำ�เลย ทั้้�งไม่่ปรากฏว่่าบริิษััทจำำ�เลย
มอบอำำ�นาจให้้ ก. กระทำำ�การแทนบริิษัทจำ
ั ำ�เลยได้้ ดังั นี้้� พนัักงานสอบสวนจึึงไม่่มีอำี ำ�นาจสอบสวน ก. ในฐานะ
ตััวแทนบริิษััทจำำ�เลยเกี่่�ยวกัับคดีีอาญาคดีีนี้้� กรณีีย่่อมถืือไม่่ได้้ว่่ามีีการสอบสวนบริิษััทจำำ�เลยโดยชอบแล้้ว
พนัักงานอััยการจึึงไม่่มีีอำำ�นาจฟ้้องบริิษััทจำำ�เลยเป็็นคดีีนี้้�ตาม ป.วิิอาญา มาตรา 120 (ฎ.4205/2541)
ข้้อสัังเกต
- ตามคำำ�พิิพากษาฎีีกานี้้� หากบริิษััทจำำ�เลย มอบอำำ�นาจให้้ ก. กระทำำ�การแทนบริิษััทจำำ�เลย
พนัักงานสอบสวนย่่อมมีีอำำ�นาจสอบสวน ก. ในฐานะตััวแทนบริิษัทจำ
ั ำ�เลยเกี่่ย� วกัับคดีีอาญานี้้�ได้้ ก่อ่ นทำำ�การ
สอบสวนตััวแทนนิิติิบุุคคล พนัักงานสอบสวนต้้องทำำ�การตรวจสอบหนัังสืือจดทะเบีียนนิิติิบุุคคล เพื่่�อดููว่่า
ผู้้�ใดมีีอำำ�นาจทำำ�การแทน หากมีีการมอบอำำ�นาจก็็ต้้องไล่่สายการมอบอำำ�นาจให้้ครบไม่่ขาดสาย
- การดำำ�เนิินคดีีกับนิ
ั ติิ บุิ คุ คล  บางครั้้ง� ผู้้�มีอำี ำ�นาจกระทำำ�การแทนบริิษัท 
ั อาจจะไม่่เป็็นบุุคคลที่่เ� ป็็น
ตััวแทนนิิติิบุุคคลในฐานะส่่วนตััวได้้ อาทิิ การแจ้้งความดำำ�เนิินคดีีกัับบริิษััท ก. ในความผิิดตาม พ.ร.บ.เช็็ค  
ซึ่่�งการสั่่�งจ่่ายเช็็ค มีีนาย ข. ลงชื่่�อสั่่�งจ่่ายในนามตััวแทนของบริิษััท ก. และประทัับตราบริิษััท ก. ไว้้  ถืือว่่า
เช็็คฉบัับนี้้� นาย ข. ต้้องรัับผิิดชอบในฐานะส่่วนตััว และมีีบริษัิ ท ก
ั . รัับผิิดชอบในฐานะนิิติบุิ คุ คล หากบริิษัท ก
ั .
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ต่่อมามีีการเปลี่่�ยนแปลงตััวแทนผู้้�มีอำี ำ�นาจใหม่่ นาย ข. ก็็ยังั คงต้้องรัับผิิดชอบอยู่่�เหมืือนเดิิม แต่่ตัวั แทนของ
บริิษัท ก
ั . ที่่�อาจถููกเรีียกตััวดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย อาจจะไม่่ใช่่นาย ข. เช่่นเดิิม เพราะมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ตััวแทนของบริิษััทไปแล้้ว

๖. การดำำ�เนิินคดีอี าญากรณีแี พทย์์เป็็นผู้้�ถููกกล่่าวหา

การสอบสวน พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานไปตามปกติิ เช่่นเดีียวกัับ
การสอบสวนในคดีีอาญาทั่่�วๆ ไป  แต่่กรณีีแพทย์์ตกเป็็นผู้้�ต้้องหาเนื่่�องจากการรัักษา บางครั้้�งการรัักษา
อาจเกิิดการผิิดพลาด เนื่่�องจากการวิินิิจฉััยโรคผิิดหรืือในการผ่่าตััดผู้้�ป่่วย อาจเกิิดผลข้้างเคีียงและ
อาจมีีผู้เ้� สีียชีีวิติ จากการรัักษา ซึ่ง่� กระบวนการขั้้น� ตอนการรัักษาบุุคคลภายนอกไม่่สามารถจะเข้้าใจและรัับรู้ไ้� ด้้
นอกจากแพทย์์ด้้วยกัันเอง ในทางคดีีแล้้วจึึงไม่่สามารถชี้้�ชััดได้้เลยว่่ากรณีีเกิิดเหตุุ เกิิดจากความประมาท
ของแพทย์์หรืือไม่่อย่่างไร
ปััจจุุบัันได้้มีีผู้้�ป่่วยหรืือญาติิผู้้�ป่่วยร้้องเรีียนต่่อแพทยสภาหรืือแจ้้งความร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษต่่อ
พนัักงานสอบสวน กล่่าวหาแพทย์์ผู้้�ทำำ�การตรวจรัักษาผู้้�ป่่วยจนเป็็นเหตุุให้้ผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิต  หรืือได้้รัับ
ความทุุกข์์ทรมานมากขึ้้�นจากการตรวจรัักษา
- พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางของ ตร.ตามหนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๓๑.๒๑๒/ว ๙๑
ลง ๑๑ ก.ย. ๔๙ กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิกรณีีแพทย์์ถููกแจ้้งความดำำ�เนิินคดีีอาญา กรณีีเนื่่�องมาจาก
การรัักษาผู้้�ป่่วยแล้้วเกิิดความเสีียหายต่่อร่่างกายหรืือชีีวิิต  เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย
และมีีมาตรฐานเป็็นไปในทางเดีียวกััน กำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
๑) เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนได้้รับคำ
ั ำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือกล่่าวโทษให้้ดำำ�เนิินคดีีอาญาแพทย์์ผู้้�ทำำ�การตรวจ
รัักษาผู้้�ป่ว่ ยแล้้วเกิิดความเสีียหายต่่อร่่างกาย หรืือชีีวิตข
ิ องผู้้�ป่ว่ ยแล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการสอบสวน
รวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดหรืือความบริิสุุทธิ์์�ของผู้้�ต้้องหา หากมีีพยานหลัักฐาน
เพีียงพอและแน่่ชััดให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามกฎหมายต่่อไป
๒) เมื่่�อรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ ให้้มีีหนัังสืือแจ้้งเหตุุโดยสรุุปไปยัังนายกแพทยสภา
โดยขอทราบความเห็็นใน ๒ ประเด็็น เพื่่�อประกอบสำำ�นวนการสอบสวน ดัังนี้้�
(๑) ในการรัักษาของแพทย์์ผู้้�ถููกกล่า่ วหา ได้้ทำำ�การรัักษาผู้้�ป่ว่ ยตามมาตรฐานวิิชาชีีพเวชกรรม
ของแพทยสภาหรืือไม่่
(๒) แพทย์์ผู้้�ถููกกล่า่ วหาได้้ใช้้ความระมััดระวัังในการตรวจวิินิจิ ฉััยและรัักษาผู้้�ป่ว่ ยตามภาวะ
วิิสััยและพฤติิการณ์์ของแพทย์์ที่่�จะต้้องทำำ�การรัักษาพยาบาลในกรณีีนี้้�หรืือไม่่ พร้้อมหนัังสืือให้้สำำ�เนา
เวชระเบีียนและบััตรประวััติิผู้้�ป่่วยนอกของผู้้�ป่่วยหรืือตายส่่งไปยัังนายกแพทยสภา
๓) กรณีีที่ต้่� อ้ งดำำ�เนิินการสอบสวนแพทย์์ในฐานะผู้้�ถููกกล่า่ วหา และหากมีีความจำำ�เป็็นต้้องจัับกุมุ
หรืือควบคุุมแพทย์์ ให้้คำำ�นึึงถึึงเกีียรติิยศศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ถููกกล่่าวหาและให้้ปฏิบัิ ติั ิโดยสุุภาพ สะดวก รวดเร็็ว
ตามสมควร

๗. การดำำ�เนิินคดีอี าญากรณีพี ยาบาลเป็็นผู้้�ถููกกล่่าวหา

การดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวน เหตุุผลเช่่นเดีียวกัันกัับกรณีีแพทย์์ถููกดำำ�เนิินคดีี กล่่าวคืือ
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษให้้ดำำ�เนิินคดีีอาญากัับพยาบาลผู้้�ทำำ�การตรวจรัักษา
พยาบาลผู้้�ป่่วยแล้้วเกิิดความเสีียหายต่่อร่่างกายหรืือชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ให้้ถืือปฏิิบััติิตามแนวทาง หนัังสืือ
ตร.ที่่� ๐๐๑๑.๒๔/ว ๘๕ ลง ๑๓ ก.ย. ๕๖ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิกรณีีพยาบาลถููกแจ้้งความดำำ�เนิินคดีีอาญา          
โดยให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการดัังนี้้�
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๑) ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวน รวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเพื่่อ� พิิสููจน์์ความผิิดหรืือ
บริิสุทธิ์์
ุ ข� องผู้้�ต้อ้ งหา หากมีีพยานหลัักฐานเพีียงพอและแน่่ชัดั ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามกฎหมาย
ต่่อไป
๒) เมื่่�อรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษแล้้ว ให้้มีีหนัังสืือแจ้้งเหตุุโดยมีีสรุุป  พร้้อมสำำ�เนาเวชระเบีียน
และบััตรประวััติิผู้้�ป่่วยนอกของผู้้�ป่่วยหรืือตายส่่งไปยัังนายกสภาการพยาบาล โดยขอทราบความเห็็นใน
๒ ประเด็็น เพื่่�อประกอบสำำ�นวนการสอบสวน ดัังนี้้�
(๑) ในการรัักษาของพยาบาลผู้้�ถููกกล่า่ วหา ได้้ทำำ�การตรวจรัักษาพยาบาลผู้้�ป่ว่ ยตามขั้้�นตอน
มาตรฐานวิิชาชีีพของสภาการพยาบาลหรืือไม่่
(๒) พยาบาลผู้้�ถููกกล่า่ วหาได้้ใช้้ความระมััดระวัังในการตรวจรัักษาพยาบาลผู้้�ป่ว่ ยและรัักษา
ผู้้�ป่่วยตามภาวะวิิสััยและพฤติิการณ์์ของพยาบาล ที่่�จะต้้องทำำ�การรัักษาพยาบาลในกรณีีนี้้�หรืือไม่่
๓) กรณีีที่่�ต้้องดำำ�เนิินการสอบสวนพยาบาลในฐานะผู้้�ถููกกล่่าวหา และหากมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
จัับกุุมหรืือควบคุุมพยาบาล ให้้คำำ�นึึงถึึงเกีียรติิยศศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ถููกกล่่าวหาและให้้ปฏิบัิ ติั ิโดยสุุภาพ สะดวก 
รวดเร็็ว ตามสมควร

๘. การดำำ�เนิินการกัับเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีีบริิบููรณ์์ ที่่ถู� ูกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ความผิิด

ปกติิ ป.อาญา มาตรา ๗๓ ได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ว่า่ เด็็กอายุุยังั ไม่่เกิิน ๑๐ ปีี กระทำำ�การอัันกฎหมาย
บััญญััติิเป็็นความผิิด เด็็กนั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ ซึ่่�งตามมาตรา ๖๙/๑ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๓๙ ได้้วาง
แนวทางการดำำ�เนิินการสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี ไว้้ดัังนี้้�
๑) กรณีีเป็็นการกระทำำ�ความผิิดที่่�กฎหมายบััญญััติิให้้อยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบของพนัักงาน
สอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น ตามมาตรา ๖๙/๑ วรรคหนึ่่�ง นำำ�มาใช้้กัับเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี ตาม
มาตรา ๖๙/๑ วรรคสองด้้วย  
(๑) หากเป็็นการกระทำำ�ครั้้�งแรก ให้้พนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานนั้้�น เรีียก เด็็ก บิิดา
มารดา ผู้้�ปกครองหรืือบุุคคลหรืือผู้้�แทนองค์์การซึ่่�งเด็็กนั้้�นอาศััยอยู่่�ด้้วยมาว่่ากล่่าวตัักเตืือน ภายใต้้เงื่่�อนไข 
ดัังนี้้�
- เด็็กสำำ�นึึกในการกระทำำ� และ
- บิิดา มารดา ผู้้�ปกครองหรืือบุุคคลหรืือองค์์การซึ่่�งเด็็กนั้้�นอาศััยอยู่่�ด้้วย สามารถดููแล
เด็็กได้้ ก็็ให้้งดการสอบสวนและปล่่อยตััวไป 
(๒) หากไม่่เข้้าเงื่่�อนไขตาม (๑) กล่่าวคืือ
- เด็็กไม่่สำำ�นึึกในการกระทำำ�และบิิดา มารดา ผู้้�ปกครองหรืือบุุคคลหรืือองค์์การ
ซึ่่�งเด็็กนั้้�นอาศััยอยู่่�ด้้วยไม่่สามารถดููแลเด็็กได้้
- ต้้องส่่งเด็็กนั้้น� ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� ามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็ก เพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
คุ้้�มครองสวััสดิิภาพตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�น ในโอกาสแรกที่่�กระทำำ�ได้้ แต่่ต้้องภายในเวลาไม่่เกิิน
๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�บุุคคลนั้้�นมาถึึงสถานที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ
๒) กรณีีกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายที่่�เป็็นความผิิดอื่่�นนอกจาก  ๑) ซึ่่�งเป็็นคดีีที่่�ไม่่อาจ
เปรีียบเทีียบได้้
- ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งตััวบุุคคลนั้้น� ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่ต่� ามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็ก
เพื่่อ� ดำำ�เนิินการคุ้้�มครองสวััสดิภิ าพตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�น ในโอกาสแรกที่่ก� ระทำำ�ได้้ แต่่ต้อ้ งภายในเวลา
ไม่่เกิิน ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่เวลาที่่�บุุคคลนั้้�นมาถึึงสถานที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ
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๓) ห้้ามมิิให้้ผู้เ้� สีียหาย ฟ้้องบุุคคลซึ่่ง� มีีอายุุไม่่เกิินกว่่าอายุุที่กำ่� ำ�หนดไว้้ ตามมาตรา ๗๓ แห่่ง ป.อาญา
เป็็นคดีีอาญาต่่อศาลได้้
ข้้อสัังเกต
- กรณีีการดำำ�เนิินการกัับเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี หรืือ ๑๐ ปีีลงมา ซึ่่�งปรากฏตามมาตรา ๖๙/๑
วรรคสอง โดยกฎหมายให้้นำำ�กรณีีเด็็ก ตามมาตรา ๖๙/๑ ซึ่่�งมีีอายุุกว่่า ๑๐ ปีี ถึึง ๑๕ ปีี มาใช้้บัังคัับกัับ
กรณีีเด็็กซึ่่�งมีีอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี ด้้วย เฉพาะในความผิิดที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบได้้
- หากเป็็นคดีีที่่�ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบได้้ จะต้้องส่่งตััวเด็็ก  (อายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี) ไปยัังพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็ก
- ส่่วนเด็็กที่่�มีีอายุุกว่่า ๑๐ ปีี – ๑๕ ปีี ตามมาตรา ๖๙/๑ หากไม่่เข้้าเงื่่�อนไขตามมาตรา ๖๙/๑
กรณีีไม่่สามารถเปรีียบเทีียบได้้ หรืือความผิิดอื่่�นนอกจากวรรคหนึ่่�ง ก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีกัับเด็็กดัังกล่่าว
ซึ่่�งอยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััว เช่่นเดีียวกัับเยาวชน (อายุุกว่่า ๑๕ ปีี แต่่ไม่่ถึึง ๑๘ ปีี)
- กรณีีการดำำ�เนิินการกัับเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี เดิิมต้อ้ งทำำ�การสอบสวน ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง
แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ แต่่ปััจจุุบััน
กฎหมายถููกแก้้ไขเพิ่่�มเติิม มาตรา ๖๙/๑ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณา
คดีีเยาวชนและครอบครััว (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ หากไม่่เข้้าเงื่่�อนไขที่่�จะเปรีียบเทีียบได้้ ให้้ส่่งเด็็กไปยััง
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ต่่อไป 
❖❖❖
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พยานหลัักฐานกัับการสอบสวน
การจะลงโทษผู้้�กระทำำ�ความผิิดในทางอาญานั้้�น ศาลต้้องฟัังพยานหลัักฐานจนปราศจากข้้อสงสััย
จึึงจะลงโทษจำำ�เลยได้้ การสืืบพยานในศาลโดยหลัักแล้้วภาระการพิิสููจน์์จะตกอยู่่�กัับฝ่่ายโจทก์์ หากโจทก์์
นำำ�สืืบไม่่ได้้ศาลต้้องยกฟ้้อง จะอาศััยข้้อบกพร่่องของจำำ�เลยลงโทษจำำ�เลยไม่่ได้้ พนัักงานสอบสวนจึึงต้้อง
สอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเพื่่อ� ที่่จ� ะรู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิดและพิิสููจน์์ความผิิดหรืือความบริิสุทธิ์์
ุ �
ของผู้้�ต้้องหา นอกจากนี้้� พยานหลัักฐานที่่�จะนำำ�เข้้าสำำ�นวนการสอบสวนจะต้้องเกิิดขึ้้�นและได้้มาโดยชอบ 
ถ้้าเป็็นพยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยไม่่ชอบ  ศาลจะไม่่รัับฟัังพยานหลัักฐานนั้้�นเลย แต่่ถ้้าเป็็นกรณีีที่่�เป็็น
พยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยชอบแต่่ได้้มาโดยมิิชอบ  โดยหลัักแล้้วศาลจะไม่่รัับฟัังพยานหลัักฐาน เว้้นแต่่
จะเข้้าเงื่่�อนไขของกฎหมาย

๑. ประเภทของพยานหลัักฐาน

พยานหลัักฐานแบ่่งเป็็น ๓ ประเภทคืือ พยานหลัักฐานโดยตรง พยานหลัักฐานแวดล้้อม  และ
พยานหลัักฐานที่่�แท้้จริิง แต่่ละประเภทพิิจารณาได้้ดัังนี้้�
(๑) พยานหลัักฐานโดยตรง (Direct Evidence) เป็็นพยานหลัักฐานที่่�สามารถพิิสููจน์์ข้้อเท็็จจริิง
หนึ่่�ง ๆ ได้้โดยตรง เช่่น ประจัักษ์์พยานที่่�เห็็นเหตุุการณ์์ขณะที่่�เหตุุฆาตกรรม การรัับรู้้�นั้้�นสามารถกระทำำ�
ผ่่านทางทวารทั้้�งหลาย ไม่่ว่่าจะด้้วยประสาทตา หูู จมููก ปาก หรืือการสััมผััส
(๒) พยานแวดล้้อมกรณีี (Circumstantial Evidence) พยานประเภทนี้้�ไม่่สามารถพิิสููจน์์ข้อ้ เท็็จจริิง
ได้้โดยตรง แต่่เป็็นพยานที่่�รู้้�เห็็นส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เมื่่�อนำำ�ไปพิิจารณาประกอบกัับ
พยานหลัักฐานอื่่�น ๆ แล้้ว ทำำ�ให้้น่่าเชื่่�อได้้ว่่ามีีข้้อเท็็จจริิงบางอย่่างเกิิดขึ้้�นอย่่างแน่่แท้้ เช่่น เห็็นคนร้้ายถือื
อาวุุธมีีดเข้้าไปในบ้้านก่่อนเกิิดเหตุุ ต่่อมาในภายหลัังปรากฏว่่ามีีการทำำ�ร้้ายร่่างกายเกิิดขึ้้�นในบ้้านดัังกล่่าว
เป็็นต้้น
           (๓) พยานหลัักฐานที่่�แท้้จริิง (Real Evidence) เป็็นพยานวััตถุุ หรืือนิิยมเรีียกว่่า วััตถุุพยาน
ซึ่่�งมีีความชััดแจ้้งในตััวเอง เป็็นไปตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ ส ามารถพิิสููจน์์ได้้ตามหลัักเหตุุและผล
พยานหลัักฐานประเภทนี้้�ความน่่าเชื่่อ� ถืือมาก สามารถนำำ�มาใช้้ยืืนยัันในทางคดีีได้้โดยตรงหรืือนำำ�มาเชื่่อ� มโยง
ให้้เกี่่�ยวพัันกัับคดีีได้้ เช่่น รอยลายนิ้้�วมืือในสถานที่่�เกิิดเหตุุ กระดุุมเสื้้�อที่่�ตกอยู่่�ในที่่�เกิิดเหตุุซึ่่�งมีีรููปแบบ
เดีียวกัับกระดุุมเสื้้�อในเสื้้�อตััวที่่�ผู้�ต้้ ้องหาสงสััยสวมใส่่ในวัันเกิิดเหตุุ เป็็นต้้น
ข้้อสัังเกต
การแบ่่งประเภทของพยานแบ่่งได้้หลายลัักษณะ ตามวััตถุุประสงค์์ของผู้้�แบ่่งและกฎเกณฑ์์
ที่่�ใช้้แบ่่ง อาจมีีการแบ่่งเป็็นประเภทดัังต่่อไปนี้้�
- พยานชั้้�นหนึ่่�งและพยานชั้้�นสอง
(๑) พยานชั้้�นหนึ่่�ง หมายถึึงพยานหลัักฐานชิ้้�นที่่�ดีีที่่�สุุดในบรรดาพยานหลัักฐานทั้้�งหลาย
ที่่�มุ่่�งพิิสููจน์์ข้้อเท็็จจริิงหนึ่่�ง โดยหลัักแล้้วศาลจะรัับฟัังพยานหลัักฐานที่่�ดีีที่่�สุุดหรืือพยานหลัักฐานชั้้�นหนึ่่�ง
เป็็นหลัักเสมอ
(๒) พยานชั้้�นสอง หมายถึึงพยานหลัักฐานในลำำ�ดัับรองลงมา
ยกตััวอย่่างพยานบุุคคล ประจัักษ์์พยานจะมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่าพยานบอกเล่่าหรืือพยาน
ซััดทอด พยานบอกเล่่าของผู้้�ที่่�ถููกทำำ�ร้้ายและรู้้�สึึกว่่าตนใกล้้ตายจะมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่าพยานบอกเล่่าทั่่�วไป
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ในคดีีความผิิดต่่อชีีวิิตร่่างกาย เมื่่�อมีีผู้้�ถููกทำำ�ร้้ายในคดีีฆ่่าหรืือพยายามฆ่่าเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจึึงต้้องรีีบไปพบ
ผู้้�ถููกทำำ�ร้้ายโดยเร็็วที่่�สุุดเพื่่�อซัักถามว่่าผู้้�ใดทำำ�ร้้ายและฟัังประกอบพยานอื่่�นจะมีีน้ำำ��หนัักมาก ส่่วนพยาน
เอกสารต้้นฉบัับจะมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่าสำำ�เนาเอกสาร
- พยานคู่่�กัับพยานเดี่่�ยว พยานคู่่� คืือพยานสองคนหรืือมากกว่่านั้้�น ให้้การยืืนยัันข้้อเท็็จจริิง
เรื่่�องเดีียวกัันตรงกััน การรัับฟัังพยานคู่่�ที่่�ยืืนยัันข้้อเท็็จจริิงที่่�สอดคล้้องกัันจะมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่าพยานเดี่่�ยว
แต่่หากพยานคู่่�ที่่�ยืืนยัันข้้อเท็็จจริิงที่่�แตกต่่างกัันในสาระสำำ�คััญก็็จะทำำ�ให้้พยานคู่่�นั้้�นเป็็นพยานที่่�มีีพิิรุุธ 
พยานเดี่่�ยวก็็จะมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่า

๒. พยานหลัักฐานที่่�พิิสููจน์์ความผิิดหรืือบริิสุุทธิ์์�

เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์กฎหมาย ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖ ได้้แก่่ พยานต่่าง ๆ ซึ่่�งน่่าจะพิิสููจน์์
ได้้ว่า่ จำำ�เลยมีีผิดิ หรืือบริิสุทธิ์์
ุ � ให้้อ้า้ งเป็็นพยานหลัักฐานได้้ แต่่ต้อ้ งเป็็นพยานชนิิดที่่มิ� ไิ ด้้เกิิดขึ้้น� จากการจููงใจ
มีีคำำ�มั่่�นสััญญา ขู่่�เข็็ญ หลอกลวงหรืือโดยมิิชอบประการอื่่�น และให้้สืืบตามบทบััญญััติิแห่่ง ป.วิิอาญา หรืือ
กฎหมายอื่่�นอัันว่่าด้้วยการสืืบสวนพยาน พยานที่่�กล่่าวถึึงได้้แก่่
(๑) พยานบุุคคล
(๒) พยานเอกสาร
(๓) พยานวััตถุุ
พยานบุุคคล หมายถึึง บุุคคลใดๆ ที่่�รู้้�เห็็นเหตุุการณ์์หรืือทราบข้้อความเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�จะให้้การ
เป็็นพยานนั้้�นมาด้้วยตนเองโดยตรง ซึ่่�งพยานสามารถเข้้าใจและตอบคำำ�ถามได้้ ตาม ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๙๕
แต่่ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖ ไม่่ได้้ห้า้ มรัับฟังั พยานบอกเล่่าหรืือพยานซััดทอดแต่่อย่่างใดและไม่่ได้้จำำ�กัดั
ไว้้ว่่าพยานจะต้้องมีีอายุุมากน้้อยเพีียงใด ตััวอย่่าง เช่่น
- โจทก์์ฟ้้องว่่า จำำ�เลยข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เราเด็็กหญิิง อ. อายุุ ๒ ปีี ศาลชั้้�นต้้นและศาลอุุทธรณ์์
พิิพากษาลงโทษจำำ�เลย โดยฟัังคำำ�เด็็กหญิิง อ. เป็็นพยาน จำำ�เลยฎีีกาว่่า เด็็กหญิิง อ. มีีอายุุเพีียง ๒ ปีีเศษ
ศาลไม่่ควรรัับฟังั พยานปากนี้้� ศาลฎีีกาวิินิจิ ฉััยว่่า ตามกฎหมายลัักษณะพยานในเวลานี้้�มิไิ ด้้มีข้ี อ้ ห้้ามเรื่่อ� งเด็็ก
ที่่เ� ป็็นพยานว่่าจะต้้องมีีอายุุเท่่านั้้�นเท่่านี้้�จึึงจะเป็็นพยานได้้ เมื่่อ� เด็็กคนใดเข้้าใจคำำ�ถามและสามารถให้้การตอบ
ได้้ตามคำำ�ถาม คำำ�ของเด็็กคนนั้้�นย่่อมรัับฟังั เป็็นพยานได้้ เรื่่อ� งนี้้�ไม่่ปรากฏว่่าเด็็กหญิิง อ. ไม่่เข้้าใจคำำ�ถาม หรืือ
ไม่่สามารถให้้การตอบคำำ�ถามเลย ศาลล่่างจึึงรัับฟังั คำำ�ของเด็็กหญิิง อ.ได้้โดยไม่่มีข้ี อ้ สงสััย (ฎ.๕๐๔/๒๔๗๖)
- ผู้้�เสีียหายอายุุ ๑๕ ปีี เป็็นคนปััญญาอ่่อนพููดเรื่่�องยาก ๆ ไม่่ค่่อยจะรู้้�เรื่่�องแต่่เบิิกความต่่อศาล
ในคดีีอาญาในความผิิดทางเพศได้้เรื่่�องได้้ราว ดัังนี้้� รัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานได้้ (ฎ.๑๑๙๙/๒๕๒๖)
- คนที่่�สููงอายุุมากจนความจำำ�เลอะเลืือนหรืือคนวิิกลจริิตซึ่่�งไม่่สามารถเข้้าใจและตอบคำำ�ถามได้้
เป็็นพยานไม่่ได้้
- คนหููหนวกหรืือเป็็นใบ้้ หรืือทั้้�งหููหนวกและเป็็นใบ้้นั้้น� แม้้ไม่่สามารถได้้ยินิ คำำ�ถาม แต่่ก็มิ็ ไิ ด้้ถือื ว่่า
เขาไม่่สามารถเข้้าใจคำำ�ถาม ทั้้�งนี้้�เพราะเขาสามารถสื่่อ� ความหมายทางอื่่น� เพื่่อ� ให้้เข้้าใจคำำ�ถามได้้ ซึ่่ง�  ป.วิิแพ่่ง
มาตรา ๙๖ บััญญััติิว่่า พยานที่่�เป็็นคนหููหนวกหรืือเป็็นใบ้้ หรืือทั้้�งหููหนวกและเป็็นใบ้้นั้้�น อาจถููกถาม
หรืือให้้คำำ�ตอบโดยวิิธีีเขีียนหนัังสืือ หรืือโดยวิิธีีอื่่�นใดที่่�สมควรได้้ และคำำ�เบิิกความของบุุคคลนั้้�น ๆ ให้้ถืือ
เป็็นพยานบุุคคลตามประมวลกฎหมายนี้้� ดัังนั้้�น การถามบุุคคลที่่�หููหนวกจึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องถามด้้วยคำำ�พููด
แต่่อาจใช้้วิธีิ แี สดงกิิริยิ าท่่าทางซึ่ง�่ ถ้้าผู้้�ถามไม่่สามารถจะสื่่อ� ความหมายกัับพยานที่่�หููหนวกนั้้�น ก็็อาจจะต้้อง
ใช้้ล่่ามมาช่่วยในการสื่่�อความหมาย
- ชาวต่่างประเทศที่่�ฟัังภาษาไทยไม่่เข้้าใจ ก็็ไม่่ถืือว่่าเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่เข้้าใจคำำ�ถามอัันจะต้้องห้้าม
เป็็นพยาน ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๔๖ วรรคท้้าย ซึ่่�งบััญญััติิว่่า ถ้้าคู่่�ความฝ่่ายใดหรืือบุุคคลใดที่่�มาศาลไม่่เข้้าใจ
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ภาษาไทยหรืือเป็็นใบ้้หรืือหููหนวกและอ่่านเขีียนหนัังสืือไม่่ได้้ ให้้คู่่�ความฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องจััดหาล่่าม ดัังนั้้�น
บุุคคลที่่�ไม่่รู้้�ภาษาไทยก็็เป็็นพยานได้้
พยานเอกสาร หมายถึึง ข้้อความใด ๆ ในเอกสารที่่�มีีการอ้้างอิิงเป็็นพยานโดยอาศััยการสื่่�อ
ความหมายของข้้อความนั้้�นพิิสููจน์์ความจริิง แต่่การอ้้างเอกสารเป็็นพยานมิิใช่่หมายความว่่าจะเป็็น
พยานเอกสารเสมอไป การอ้้างข้้อความตอนหนึ่่�งในเอกสารเพื่่อ� พิิสููจน์์ว่า่ ข้้อเท็็จจริิงเกิิดขึ้้น� ตามข้้อความนั้้�น
ดัังนี้้�เป็็นพยานเอกสาร แต่่ถ้า้ อ้้างลายมืือชื่่อ� ในเอกสารเพื่่อ� พิิสููจน์์ว่า่ เป็็นลายมืือที่่จำ� ำ�เลยทำำ�ปลอมขึ้้น� ในความผิิด
ฐานปลอมเอกสารหรืืออ้้างหนัังสืือทั้้�งเล่่มเพื่่�อแสดงว่่าเป็็นการทำำ�ซ้ำำ��งานอัันมีีลิิขสิิทธิ์์�ของโจทก์์ ดัังนี้้�
เป็็นการอ้้างในฐานะวััตถุุพยาน เช่่น
- โจทก์์ฟ้้องขัับไล่่จำำ�เลยออกจากห้้องเช่่า โจทก์์อ้้างภาพถ่่ายห้้องที่่�เช่่าเป็็นพยาน แต่่ไม่่ได้้ส่่ง
สำำ�เนาให้้จำำ�เลย ศาลฎีีกาวิินิิจฉััยว่่า ภาพถ่่ายห้้องพิิพาทที่่�โจทก์์อ้้างเป็็นพยานเป็็นภาพจำำ�ลองวััตถุุ ไม่่ใช่่
พยานเอกสารอัันจะต้้องส่่งสำำ�เนาให้้แก่่คู่่�ความอีีกฝ่่ายหนึ่่�งก่่อนวัันสืืบพยาน (ฎ.๘๔๐/๒๔๙๙)
พยานวััตถุุ หมายถึึง สิ่่�งใด ๆ ที่่�คู่่�ความอ้้างอิิงให้้ตรวจดููเพื่่�อประโยชน์์แก่่คดีีของตน เอกสาร
ฉบัับหนึ่่�งอาจเป็็นพยานเอกสารหรืือพยานวััตถุุก็็ได้้สุุดแต่่วััตถุุประสงค์์ของการอ้้าง ถ้้าเป็็นการอ้้างเพื่่�อให้้
ดููข้้อความในเอกสารก็็เป็็นพยานเอกสาร แต่่ถ้้าให้้ดููรููปลัักษณะของเอกสารก็็เป็็นพยานวััตถุุ นอกจากนี้้�
อสัังหาริิมทรััพย์์หรืือสถานที่่�ต่่าง ๆ ก็็เป็็นพยานวััตถุุได้้
พยานวััตถุุมีีความสำำ�คััญมากในคดีีอาญา เพราะเป็็นพยานที่่�ดีีที่่�สุุดในการพิิสููจน์์ว่่าข้้อเท็็จจริิง
บางประเด็็นได้้เกิิดขึ้้�น เช่่น ยาเสพติิด ไม้้ของกลางในคดีี ปลอกกระสุุนปืืน บาดแผลที่่�ถููกทำำ�ร้้าย เป็็นต้้น
การรัับฟัังพยานวััตถุุนั้้�น คู่่�ความต้้องนำำ�พยานวััตถุุมาส่่งศาลหรืือนำำ�ศาลเดิินเผชิิญสืืบพยานวััตถุุที่่�เป็็น
อสัังหาริิมทรัพั ย์์เสมอไปหรืือไม่่ จะใช้้ภาพถ่่ายพยานวััตถุนำุ ำ�สืืบในศาลแทนได้้หรืือไม่่ ป.วิิแพ่่ง มาตรา ๑๒๘
และ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๔๑ เห็็นว่่ากฎหมายประสงค์์ให้้ศาลสััมผัสั พยานวััตถุขุ องจริิงจึึงให้้คู่่�ความที่อ้่� า้ งนำำ�
พยานวััตถุุมาศาล หรืือนำำ�ศาลไปหาพยานวััตถุุ แต่่อาจมีีข้้อยกเว้้นได้้ ดัังนี้้�
- พยานวััตถุุที่่�ต้้องมีีการพิิสููจน์์โดยพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่น ยาเสพติิด กระสุุนปืืน เป็็นต้้น ผู้้�อ้้าง
อาจนำำ�สืืบความเห็็นของพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญโดยไม่่ต้้องส่่งพยานวััตถุุต่่อศาลก็็ได้้
- โจทก์์ต้้องการพิิสููจน์์ว่่า ของกลางที่่�อยู่่�ในความครอบครองของจำำ�เลยเป็็นเมทแอมเฟตามีีน
จึึงนำำ�สืืบบัญ
ั ชีีของกลางคดีีอาญา ซึ่่ง� ระบุุว่า่ เป็็นเมทแอมเฟตามีีนซึ่ง�่ ตำำ�รวจยึึดได้้ในกระเป๋๋ากางเกงด้้านขวา
ของจำำ�เลย และจำำ�เลยลงชื่่�อรัับว่่าถููกต้้องและเป็็นจริิงประกอบกัับรายงานผลพิิสููจน์์ของกลางว่่าเป็็น
เมทแอมเฟตามีีนจริิง ดัังนี้้� โจทก์์ไม่่จำ�ต้
ำ ้องนำำ�เมทแอมเฟตามีีนของกลางมาศาล (ฎ.๗๗๕๗/๒๕๔๓)
- พยานวััตถุุบางประเภทซึ่่�งไม่่สะดวกหรืือไม่่เหมาะสมที่่�จะนำำ�มาศาล เช่่น อาวุุธมีีดของกลาง
รถยนต์์ที่่�ถููกชน เป็็นต้้น ศาลอาจใช้้ดุุลพิินิิจให้้คู่่�ความนำำ�สืืบด้้วยรููปภาพของพยานวััตถุุได้้
ข้้อสัังเกต
นอกจากนี้้� ยัังมีีพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญ ซึ่่�งมิิใช่่เป็็นผู้้�ประสบพบเห็็นข้้อเท็็จจริิงโดยตรง แต่่เป็็นพยาน
ที่่�มีีความรู้้�หรืือเชี่่�ยวชาญในเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดโดยตรง และความเห็็นของเขาเป็็นประโยชน์์ในคดีี เช่่น
แพทย์์นิิติิเวชเป็็นพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญในการตรวจชัันสููตรบาดแผล หรืือนัักวิิทยาศาสตร์์เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในการตรวจพิิสููจน์์ทางนิิติิวิทิ ยาศาสตร์์ ครููภาษาไทยเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในคดีีความผิิดฐานดููหมิ่่�นผู้้�อื่่�นซึ่่�งหน้้า
เป็็นต้้น
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๓. การสอบสวนกัับการรัับฟัังพยานหลัักฐาน

พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลัักฐานต่่าง ๆ ทุุกชนิิดที่่�เป็็น
ประโยชน์์แก่่คดีี พยานหลัักฐานที่่นำ� ำ�เข้้าสำำ�นวนนั้้�นมีีทั้้ง� พยานบุุคคล พยานวััตถุแุ ละพยานเอกสาร จะต้้องเป็็น
พยานหลัักฐานที่เ�่ กิิดขึ้้น� และได้้มาโดยชอบด้้วยกฎหมาย หากเป็็นพยานหลัักฐานที่เ�่ กิิดขึ้้น� โดยชอบแต่่ได้้มา
โดยมิิชอบจะมีีเงื่่�อนไขกฎหมายในการรัับฟัังพยานหลัักฐานนั้้�น สิ่่�งของที่่�เป็็นหลัักฐานในคดีีจะต้้องยึึดเข้้า
มาเป็็นของกลางในคดีี เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปแสดงต่่อศาลได้้เมื่่�อจำำ�เป็็นในการสอบสวนพยานบุุคคลและ
ผู้้�ต้้องหา พนัักงานสอบสวนจะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด หากละเลยแล้้ว อาจส่่งผล
ต่่อการรัับฟัังพยานหลัักฐานได้้
๑) การรัับฟัังพยานหลัักฐานกัับการสอบสวนพยานบุุคคล
เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ พนัักงานสอบสวนต้้องเริ่่�ม
การสอบสวนโดยมิิชัักช้้าตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๐ การสอบสวนผู้้�กล่่าวหาหรืือพยานจะต้้องสอบสวน
โดยชอบด้้วยกฎหมาย ต้้องให้้พยานนั้้�น ๆ ให้้ปากคำำ�ด้ว้ ยความสมััครใจ ห้้ามมิิให้้พนัักงานสอบสวนตัักเตืือน
พููดให้้ท้อ้ ใจ หรืือใช้้กลอุุบายอื่่น� เพื่่อ� ป้้องกัันมิิให้้บุคุ คลใดให้้ถ้อ้ ยคำำ�ซึ่่ง� อยากจะให้้ด้ว้ ยความเต็็มใจ เป็็นไปตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ และหรืือคำำ�ให้้การต้้องมิิได้้เกิิดจากการจููงใจ มีีคำำ�มั่่�นสััญญา ขู่่�เข็็ญ หลอกลวงหรืือ
โดยมิิชอบประการอื่่�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖ หากฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้คำำ�ให้้การพยาน
ปากนั้้�นเป็็นพยานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย เป็็นบทตััดพยานห้้ามรัับฟัังพยานปากนั้้�น
กรณีีผู้เ้� สีียหายหรืือพยานที่เ่� ป็็นเด็็กหรืือเยาวชน การสอบสวนหรืือการชี้้ตั� วั บุุคคล ต้้องปฏิิบัติั ิ
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิิ และมาตรา ๑๓๓ ตรีี โดยต้้องมีีสหวิิชาชีีพ เช่่น พนัักงานอััยการ นัักจิตวิ
ิ ทิ ยา
หรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์หรืือบุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอ ร่่วมฟัังการสอบสวน หรืือในการชี้้�ตััวผู้้�ต้้องหา หากฝ่่าฝืืน
บทบััญญััติิดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้ไม่่สามารถรัับฟัังคำำ�ให้้การที่่�ให้้ไว้้ในชั้้�นสอบสวนนั้้�นได้้
ข้้อสัังเกต
- กรณีีจะอ้้างเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนอย่่างยิ่่ง� ที่่ไ� ม่่อาจรอนัักจิตวิ
ิ ทิ ยาหรืือนัักสังั คมสงเคราะห์์หรืือบุุคคล
ที่่�เด็็กร้้องขอได้้ควรจะมีีหลัักฐานการติิดต่่อกัับสหวิิชาชีีพหรืือบุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอดัังกล่่าวด้้วย โดยเห็็นควร
ทำำ�เป็็นหนัังสืือหรืือลายลัักษณ์์อักั ษร เพื่่�อป้้องกัันการโต้้แย้้งภายหลััง     
๒) การรัับฟัังพยานหลัักฐานกัับการสอบสวนผู้้�ต้้องหา
เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานต่่าง ๆ จนกระทั่่�งมีีพยานหลัักฐานตามสมควรว่่า
ผู้้�นั้้�นได้้กระทำำ�ความผิิด พนัักงานสอบสวนจึึงจะใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายในการแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้้องหานั้้�น
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ การแจ้้งข้้อหาและการสอบสวนผู้้�ต้อ้ งหาจะต้้องชอบด้้วยกฎหมาย เป็็นไปตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๕ ประกอบ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖ ในการถามคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหา ห้้ามมิิให้้พนัักงาน
สอบสวนทำำ�หรืือจััดให้้ทำำ�การใด ๆ ซึ่่�งเป็็นการให้้คำำ�มั่่�นสััญญา ขู่่�เข็็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้้กำำ�ลัังบัังคัับหรืือ
กระทำำ�โดยมิิชอบประการใด ๆ เพื่่�อจููงใจให้้เขาให้้การอย่่างใด ๆ ในเรื่่�องที่่�ต้้องหานั้้�น หากฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิ
ดัังกล่่าวจะเป็็นการทำำ�ให้้พยานหลัักฐานที่่�สอบปากคำำ�นั้้�นเกิิดขึ้้�นโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย เป็็นบทตััดพยาน
ห้้ามรัับฟัังพยานปากนั้้�น
		 (๑) การแจ้้งข้้อหาและการสอบสวนผู้้�ต้้องหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑
ก. คดีีที่มี่� อัี ตั ราโทษประหารชีีวิติ หรืือคดีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหามีีอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี จะต้้องมีีทนายความ
ร่่วมฟัังการสอบสวนเสมอ หากไม่่มีีทนายเข้้าร่่วมฟัังการสอบสวน กฎหมายห้้ามมิิให้้รัับฟัังถ้้อยคำำ�ใด ๆ
ของผู้้�ต้้องหานั้้�น (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคท้้าย)
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ข. คดีีที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุก ก่่อนเริ่่�มถามคำำ�ให้้การ ให้้พนัักงานสอบสวนถามผู้้�ต้้องหาว่่า
มีีทนายความหรืือไม่่ ถ้้าไม่่มีีและผู้้�ต้้องหาต้้องการทนายความ  ให้้พนัักงานสอบสวนจััดหาทนายความให้้
หากฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิดัังกล่่าว กฎหมายห้้ามมิิให้้รัับฟัังถ้้อยคำำ�ใด ๆ ของผู้้�ต้้องหานั้้�น (ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคท้้าย)
ค. มีีข้้อยกเว้้นว่่า เมื่่�อได้้จััดหาทนายความให้้แก่่ผู้้�ต้้องหาตาม ก. หรืือ ข. แล้้ว กรณีี
จำำ�เป็็นเร่่งด่่วน หากทนายความไม่่อาจมาพบผู้้�ต้้องหาได้้ โดยไม่่แจ้้งเหตุุขััดข้้องให้้พนัักงานสอบสวนทราบ
หรืือแจ้้งแต่่ไม่่มาพบผู้้�ต้้องหาภายในเวลาอัันสมควร ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนผู้้�ต้้องหาไปได้้
โดยไม่่ต้้องรอทนายความ แต่่พนัักงานสอบสวนต้้องบัันทึึกเหตุุนั้้�นไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนด้้วย
ข้้อสัังเกต
- กรณีีจะอ้้างเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน ควรจะมีีหลัักฐานการติิดต่่อกัับทนายความด้้วย เช่่น อาจมีีหนัังสืือ
ถึึงทนายความในการนััดให้้ทนายความมาพบกัับผู้้�ต้้องหาในการแจ้้งข้้อหาและการสอบสวนในวััน เวลา
และสถานที่่�ที่�ชั่ ัดเจน หากทนายความมาไม่่ได้้ก็็ควรจะมีีหลัักฐานไว้้ด้้วย เพื่่�อป้้องกัันการโต้้แย้้งภายหลััง  
		 (๒) การสอบปากคำำ�ผู้้�ต้้องหาที่่มีี� อายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๒
นอกจากสิิทธิิตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ แล้้ว จะต้้องนำำ�บทบััญญััติิมาตรา ๑๓๓ ทวิิ
มาใช้้บัังคัับกัับการสอบสวนผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี โดยอนุุโลมด้้วย ต้้องมีีพนัักงานอััยการ
นัักจิิตวิิทยาหรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ และบุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอ ร่่วมฟัังการสอบสวน หากฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิ
ดัังกล่่าว กฎหมายห้้ามมิิให้้รัับฟัังถ้้อยคำำ�ใด ๆ ของผู้้�ต้้องหานั้้�น (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคท้้าย)
ข้้อสัังเกต
- กรณีีไม่่อาจรอสหวิิชาชีีพหรืือบุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอ ร่่วมฟัังการสอบสวนสำำ�หรัับผู้้�เสีียหาย
หรืือพยาน หรืือผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กอายุุยัังไม่่เกิิน ๑๘ ปีี จะใช้้คำำ�ว่่า “กรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนอย่่างยิ่่�ง”
ต่่างจากกรณีีการสอบสวนผู้้�ต้อ้ งหาทั่่�วไป ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ ซึ่ง่� ใช้้คำำ�ว่า่ “กรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน”
จะเห็็นได้้ว่่ากฎหมายได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้สหวิิชาชีีพหรืือบุุคคลที่่�เด็็กร้้องขอมาร่่วมฟัังการสอบสวน
เป็็นอย่่างมาก แต่่อย่่างไรก็็ตามก็็ต้อ้ งปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามเงื่อ่� นไขกฎหมาย และควรมีีหลัักฐานในการติิดต่่อ
กัับสหวิิชาชีีพหรืือบุุคคลที่่�เด็็กร้้องติิดไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนด้้วย
(๓) ผู้้�ต้้องหามีีสิิทธิิให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบปากคำำ�ตนได้้ ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๓ หากฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิดัังกล่่าว กฎหมายห้้ามมิิให้้รัับฟัังถ้้อยคำำ�ใด ๆ
ของผู้้�ต้้องหานั้้�น (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคท้้าย)
(๔) การแจ้้งสิิทธิิให้้ผู้้�ต้้องหาทราบก่่อนถามคำำ�ให้้การ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔
หากฝ่่าฝืืนบทบััญญััติิดัังกล่่าว กฎหมายห้้ามมิิให้้รัับฟัังคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหานั้้�น (ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔
วรรคท้้าย)
ก่่อนถามคำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหา ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องทราบก่่อนว่่า
ก. ผู้้�ต้้องหามีีสิทธิ
ิ ิที่่�จะให้้การหรืือไม่่ก็็ได้้ ถ้้าผู้้�ต้้องหาให้้การ ถ้้อยคำำ�ที่่�ผู้้�ต้้องหาให้้การนั้้�น
อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีีได้้
ข. ผู้้�ต้้องหามีีสิทธิ
ิ ิให้้ทนายความหรืือผู้้�ซึ่่�งตนไว้้วางใจเข้้าฟัังการสอบปากคำำ�ตนได้้
๓) การรัับฟัังพยานหลัักฐานเกี่่�ยวกัับพยานวััตถุุ
พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิด ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๑/๑ ซึ่่�งเป็็นหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ ในคดีีความผิิดทางอาญาที่่�มีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิิน
๓ ปีี รวบรวมพยานหลัักฐานตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒ มีีอำ�ำ นาจในการตรวจยึึดสิ่่�งของตาม ป.วิิอาญา
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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มาตรา ๑๓๒(๔) ประกอบ ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ ไว้้เป็็นพยานหลัักฐานทางคดีี ในบางคดีีที่่�ต้้องตรวจ
สถานที่เ่� กิิดเหตุุ เพื่่อ� เก็็บร่อ่ งรอยหลัักฐาน มีีการบัันทึึกการตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุ ถ่า่ ยภาพ เขีียนแผนที่่เ� กิิดเหตุุ
ภาพวาด จำำ�ลอง หรืือพิิมพ์์ลายนิ้้�วมืือ ลายมืือลายเท้้า เหล่่านี้้�ถืือได้้ว่่าเป็็นพยานวััตถุุเกี่่�ยวกัับคดีี จะต้้อง
มีีขั้้�นตอนการจััดเก็็บและมิิให้้มีีการปนเปื้้�อนหรืือทำำ�ให้้เกิิดการเสื่่�อมสลายหรืือทำำ�ลายพยานหลัักฐานได้้
หากพยานหลัักฐานเหล่่านั้้�น เป็็นพยานหลัักฐานที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖
และพนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจโดยชอบตามกฎหมายยึึดมานำำ�เข้้าสำำ�นวนการสอบสวนพยานหลัักฐาน
ดัังกล่่าวก็็มีีน้ำ�ำ� หนัักให้้รัับฟัังได้้
๔) การรัับฟัังพยานหลัักฐานเกี่่�ยวกัับพยานเอกสาร
พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิด รวมถึึงพยานเอกสาร
ดัังกล่่าวด้้วย ตามที่ก่� ฎหมายให้้อำำ�นาจดัังกล่่าวแล้้วข้้างต้้น การยึึดสิ่่ง� ของ หมายความรวมถึึงสัังหาริิมทรัพั ย์์ใด
ซึ่่�งอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในคดีีอาญาได้้ ให้้รวมทั้้�งจดหมาย โทรเลข  และเอกสารอย่่างอื่่�น ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๘)
หากพยานหลัักฐานเหล่่านั้้�น เป็็นพยานหลัักฐานที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖
และพนัักงานสอบสวนใช้้อำำ�นาจโดยชอบด้้วยกฎหมายยึึดมานำำ�เข้้าสำำ�นวนการสอบสวน พยานหลัักฐาน
ดัังกล่่าวก็็มีีน้ำำ��หนัักให้้รัับฟัังได้้ ส่่วนเอกสารใดจะมีีน้ำำ��หนัักมากน้้อยเพีียงใดให้้พิิจารณาตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๓๘
- ต้้นฉบัับเอกสารเท่่านั้้�นที่่�อ้้างเป็็นพยานได้้
- ถ้้าหาต้้นฉบัับไม่่ได้้ สำำ�เนาที่รั่� บั รองว่่าถููกต้้องหรืือพยานบุุคคลที่่รู้� ้�ข้อ้ ความก็็อ้า้ งเป็็นพยานได้้
- ถ้้าอ้้างหนัังสืือราชการเป็็นพยาน แม้้ต้้นฉบัับยัังมีีอยู่่�จะส่่งสำำ�เนาที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รัับรองว่่า
ถููกต้้องก็็ได้้ เว้้นแต่่ในหมายเรีียกจะบ่่งไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น

๔. พยานหลัักฐานที่่�พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายตรวจยึึดส่่งมอบ
พนัักงานสอบสวนประกอบคดีี

พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจมีีหน้้าที่�สืืบส
่ วนแสวงหาข้้อเท็็จจริิงและหลัักฐานเพื่่อ� ที่จ�่ ะทราบ
รายละเอีียดแห่่งความผิิดหลัังเกิิดเหตุุตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๐) มีีอำำ�นาจจัับกุมป
ุ ราบปรามผู้้�กระทำำ�ผิิด
กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖) มีีอำ�ำ นาจที่่�จะตรวจยึึดสิ่่�งของที่่�อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานจากการ
ตรวจค้้นตััวผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ หรืือจากการตรวจค้้นสถานที่่�ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๙
หรืือ มาตรา ๙๒
พยานหลัักฐานที่่�พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจตรวจยึึดมา ดัังต่่อไปนี้้� สามารถรัับฟัังได้้
- สิ่่�งของที่่�มีีไว้้เป็็นความผิิด
- สิ่่�งของที่่�ได้้มาโดยได้้กระทำำ�ความผิิด
- สิ่่�งของที่่�บุุคคลใดได้้ใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด
- สิ่่�งของที่่�อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้
หากเป็็นพยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยชอบและได้้มาโดยชอบด้้วยกฎหมายแล้้ว พยานหลัักฐาน
ดัังกล่่าวสามารถรัับฟัังได้้  

๕. พยานหลัักฐานที่่อ� ยู่่�ในความครอบครองของบุุคคลใด ที่่ส่� ง่ มอบพนัักงานสอบสวนประกอบคดีี

พยานหลัักฐานในคดีี นอกจากพนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
จะเป็็นผู้้�ทำำ�การตรวจยึึดไว้้แล้้ว อาจมีีกรณีีที่ร่� าษฎรเป็็นผู้้�จับกุ
ั มผู้
ุ ้�กระทำำ�ผิิดในความผิิดซึ่่ง� หน้้าตามบััญชีีท้า้ ย
ป.วิิอาญา พร้้อมด้้วยสิ่่�งของที่่�เป็็นพยานหลัักฐานมาส่่งมอบกัับพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจหรืือส่่ง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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มอบต่่อพนัักงานสอบสวน หรืือพนัักงานสอบสวนหมายเรีียกบุุคคลซึ่่�งครอบครองสิ่่�งของซึ่่�งอาจใช้้เป็็น
พยานหลัักฐานตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๓) และใช้้อำำ�นาจยึึดไว้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕
เมื่่อ� เป็็นพยานหลัักฐานที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยชอบและได้้มาโดยชอบด้้วยกฎหมาย พยานหลัักฐานดัังกล่่าว
ก็็สามารถรัับฟัังได้้  

๖. พยานหลัักฐานที่่�รัับฟัังโดยมีีเงื่่�อนไข

พยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยชอบ แต่่ได้้มาโดยมิิชอบ หลัักห้้ามมิิให้้ศาลรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐาน
เว้้นแต่่เข้้าข้้อยกเว้้น
	๑) พยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยชอบ แต่่ได้้มาโดยมิิชอบ
พยานหลัักฐานดัังกล่่าว กฎหมายให้้ศาลใช้้ดุุลพิินิิจในการรัับฟัังภายใต้้เงื่่�อนไขของกฎหมาย
		
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๑ วรรคหนึ่่�ง
พยานหลัักฐานใดเป็็นพยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยชอบ  แต่่ได้้มาเนื่่�องจากการกระทำำ�
โดยมิิชอบหรืือเป็็นพยานหลัักฐานที่่�ได้้มาโดยอาศััยข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือได้้มาโดยมิิชอบ ห้้ามมิิให้้ศาลรัับฟััง
พยานหลัักฐานนั้้�น เว้้นแต่่การรัับฟังั พยานหลัักฐานนั้้�นจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การอำำ�นวยความยุุติธิ รรมมากกว่่า
ผลเสีียอัันเกิิดจากผลกระทบต่่อมาตรฐานของระบบงานยุุติิธรรมทางอาญาหรืือสิิทธิิเสรีีภาพพื้้�นฐาน
ของประชาชน
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๑ วรรคสอง
การใช้้ดุลุ พิินิจิ รัับฟังั พยานหลัักฐานตามวรรคหนึ่่�ง ให้้ศาลพิิจารณาถึึงพฤติิการณ์์ทั้้ง� ปวงแห่่งคดีี
โดยต้้องคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
(๑) คุุณค่่าในเชิิงพิิสููจน์์ ความสำำ�คััญ และความน่่าเชื่่�อถืือของพยานหลัักฐานนั้้�น
(๒) พฤติิการณ์์และความร้้ายแรงของความผิิดในคดีี
(๓) ลัักษณะและความเสีียหายที่่�เกิิดจากการกระทำำ�โดยมิิชอบ
(๔) ผู้้�ที่่�กระทำำ�การโดยมิิชอบอัันเป็็นเหตุุให้้ได้้พยานหลัักฐานมานั้้�น ได้้รัับการลงโทษหรืือไม่่
เพีียงใด
ข้้อสัังเกต
- เมื่่�อพิิจารณาตาม  (๔) นั้้�น เห็็นว่่า การจะทำำ�ให้้น้ำำ��หนัักพยานมีีความน่่าเชื่่�อถืือ เจ้้าพนัักงาน
อาจต้้องถููกดำำ�เนิินการทางอาญาหรืือทางวิินััย อัันเป็็นผลมาจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบได้้ ดัังนั้้�น
เมื่่อ� พยานหลัักฐานมีีอยู่่�แล้้วหรืือเกิิดขึ้้น� โดยชอบ การได้้มาซึ่่ง� พยานหลัักฐานก็็ต้อ้ งใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายด้้วย
ยกตััวอย่่างเช่่น มีีเหตุุควรเชื่่�อว่่ามีีพยานหลัักฐานอยู่่�ในที่่�รโหฐาน ไม่่มีีเหตุุอ้้างได้้ตามกฎหมายที่่�จะเข้้าไป
ตรวจค้้นโดยไม่่มีีหมายค้้นได้้ เจ้้าพนัักงานจะต้้องมีีหมายค้้นเสีียก่่อน ในการเข้้าตรวจค้้นและตรวจยึึด
พยานหลัักฐานนั้้�น การที่่เ� จ้้าพนัักงานให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับตัวั พยานหลัักฐานโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงวิิธีกี ารในการได้้มา
ซึ่ง่� พยานหลัักฐานนั้้�น แม้้ได้้พยานหลัักฐานมาจริิง แต่่พยานหลัักฐานนั้้�นก็็อาจไม่่สามารถใช้้พิสููิ จน์์ความจริิงได้้
	๒) การรัับฟัังพยานหลัักฐานเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดครั้้�งอื่่�น ๆ
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๒
โดยปกติิห้้ามมิิให้้ศาลรัับฟัังพยานหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดครั้้�งอื่่�น ๆ หรืือ
ความประพฤติิในทางเสื่่�อมเสีียของจำำ�เลย เพื่่�อพิิสููจน์์ว่่าจำำ�เลยเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดในคดีีที่่�ถููกฟ้้อง เว้้นแต่่
พยานหลัักฐานอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด ดัังต่่อไปนี้้�
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(๑) พยานหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องโดยตรงกัับองค์์ประกอบความผิิดของคดีีที่่�ฟ้้อง เช่่น
ความผิิดฐานดำำ�รงชีีพอยู่่�ด้้วยรายได้้จากหญิิงโสเภณีีตาม ป.อาญา มาตรา ๒๘๖ ประกอบด้้วยความประพฤติิ
ของจำำ�เลยที่เ่� ป็็นชายแมงดาซ้ำำ��กันั ต่่อเนื่่อ� งเป็็นระยะเวลาพอสมควร เช่่นนี้้�ไม่่ต้อ้ งห้้าม เพราะเป็็นองค์์ประกอบ
ความผิิดโดยตรง
(๒) พยานหลัักฐานที่่�แสดงถึึงลัักษณะ วิิธีี หรืือรููปแบบเฉพาะในการกระทำำ�ผิิดของจำำ�เลย
เช่่น จำำ�เลยมีีรููปแบบการประกอบอาชญากรรมที่่�เป็็นแบบเฉพาะตััว การนำำ�สืืบว่่าจำำ�เลยเคยประกอบ
อาชญากรรมครั้้�งก่่อนโดยมีีรููปแบบเฉพาะซึ่่�งตรงกัับรููปแบบของอาชญากรในคดีีนี้้� ย่่อมทำำ�ได้้ไม่่ต้้องห้้าม 
หรืือกรณีีจำ�ำ เลยฆ่่าผู้้�อื่น่� โดยฆาตกรในคดีีนี้้ไ� ด้้ตัดั นิ้้�วผู้้�ตายไป ดัังนี้้�โจทก์์นำำ�สืืบได้้ว่า่  จำำ�เลยเคยถููกลงโทษฐาน
ฆ่่าผู้้�อื่่�นซึ่่�งมีีการตััดนิ้้�วเหยื่่�อ เพื่่�อบ่่งชี้้�ว่่าจำำ�เลยน่่าจะเป็็นฆาตกรในคดีีนี้้� เป็็นต้้น
(๓) พยานหลัักฐานที่หั่� กล้
ั า้ งข้้อกล่่าวอ้้างของจำำ�เลยถึึงการกระทำำ�หรืือความประพฤติิในส่่วนดีี
ของจำำ�เลย
แต่่ไม่่ห้า้ มการนำำ�สืืบพยานเพื่่อ� ให้้ศาลใช้้ประกอบดุุลพิินิจิ ในการกำำ�หนดโทษหรืือเพิ่่�มโทษ
เนื่่อ� งจากเป็็นหน้้าที่่ข� องโจทก์์ที่จ่� ะพิิสููจน์์ว่า่ จำำ�เลยเคยต้้องโทษในคดีีอาญา และอยู่่�ในหลัักเกณฑ์์การบวกโทษ
หรืือการเพิ่่�มโทษ
จากบทบััญญััติิ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๒ มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
- ความประพฤติิดีี เป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เลยนำำ�สืืบได้้เสมอเพื่่�อให้้ศาลใช้้ดุุลพิินิิจปล่่อยจำำ�เลยหรืือ
เพื่่�อให้้ศาลใช้้ดุุลพิินิิจรอการลงอาญา
- ความประพฤติิชั่่ว� หรืือการที่จำ่� ำ�เลยเคยประกอบอาชญากรรมในหนหลัังนั้้�น โดยหลัักแล้้วโจทก์์
จะนำำ�สืืบไม่่ได้้ เพราะมิิอาจวางใจลงไปได้้เสมอไป ว่่าผู้้�ที่่�เคยประพฤติิชั่่�วในคราก่่อนนั้้�น จะต้้องมาประพฤติิ
ชั่่�วในครานี้้�ซ้ำำ��อีีก ทั้้�งยัังถืือเป็็นเรื่่�องนอกประเด็็นกัับเรื่่�องราวในคดีีนี้้�โดยประเด็็นแห่่งคดีีคืือข้้อเท็็จจริิง
ที่่�เกิิดในคดีีนี้้� มิิใช่่ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในอดีีตหนหลััง อย่่างไรก็็ดีี อาจมีีข้้อยกเว้้นบางประการที่่�โจทก์์
อาจสืืบความประพฤติิชั่่�วของจำำ�เลยได้้ ถ้้าความประพฤติิชั่่�วร้้ายดัังกล่่าวเป็็นประเด็็นสำำ�คััญแห่่งคดีี เช่่น
ฟ้้องฐานดำำ�รงชีีพอยู่่�ด้้วยรายได้้จากหญิิงโสเภณีี ความประพฤติิของจำำ�เลยที่่�เป็็นนัักเลงคุุมซ่่องย่่อมเป็็น
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับคดีีนี้้� หรืือกรณีีที่่�จำำ�เลยนำำ�สืืบถึึงความประพฤติิของตััวจำำ�เลยเอง โดยยกยอ
ความประพฤติิอันั ดีีงามของตนขึ้้น� เป็็นประเด็็นที่่ฝ่� า่ ยโจทก์์ย่อ่ มสามารถสืืบหัักล้า้ งได้้ว่า่ ความจริิงแล้้วจำำ�เลย
หาได้้มีีบริิสุุทธิ์์�ผุุดผ่่องดั่่�งที่่�จำำ�เลยกล่่าวอ้้างไม่่ หากแต่่จำำ�เลยประพฤติิชั่่�วเป็็นอาจิิณ
- พยานหลัักฐานเกี่่ย� วกัับความผิิดครั้้ง� ก่่อน ๆ หรืือความประพฤติิในทางเสื่่อ� มเสีียของจำำ�เลย
ต้้องห้้ามรัับฟัังเฉพาะเพื่่�อพิิสููจน์์ว่่าจำำ�เลยกระทำำ�ผิิดในคดีีนี้้�เท่่านั้้�น แต่่ถ้้านำำ�สืืบเพื่่�อประกอบการฟ้้อง
เพิ่่�มโทษหรืือฟ้้องบวกโทษจำำ�เลยย่่อมไม่่ต้้องห้้าม  เช่่น จำำ�เลยถููกพิิพากษาจำำ�คุุกมาก่่อนตาม ป.อาญา
มาตรา ๙๒ โจทก์์ย่่อมนำำ�สืืบประวััติิอาชญากรรมของจำำ�เลยได้้
- การห้้ามมิิให้้ศาลรัับฟังั พยานหลัักฐานที่เ่� กี่่ย� วกัับการกระทำำ�ผิิดในครั้้ง� อื่่น� ๆ พยานหลัักฐาน
ลัักษณะนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นแห่่งคดีีน้้อย และส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดอคติิแก่่ผู้้�ตััดสิินได้้มาก  เช่่น คดีีไม่่มีี
พยานหลัักฐานเพีียงพอพิิสููจน์์ได้้ว่า่ จำำ�เลยเป็็นคนร้้าย แต่่โจทก์์จะขอสืืบว่่าจำำ�เลยเคยกระทำำ�ผิิดในฐานความผิิด
เดีียวกัันนี้้�มาบ่่อยครั้้�ง อาจโน้้มน้้าวจิิตใจศาลให้้รู้้�สึึกว่่าจำำ�เลยเป็็นคนชั่่�วและอาจเป็็นคนร้้ายในคดีีนี้้� ทั้้�งที่่�
ไม่่แน่่เสมอไปว่่าจำำ�เลยเป็็นคนร้้ายในคดีีนี้้ห� รืือไม่่ กฎหมายจึึงต้้องวางหลัักเกณฑ์์ในการรัับฟังั พยานจำำ�พวกนี้้�ไว้้
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษา
- โจทก์์ฟ้้องว่่า จำำ�เลยมีีแป้้งเชื้้�อข้้าวหมากไว้้จำำ�หน่่ายโดยมิิได้้รัับอนุุญาต จำำ�เลยให้้การว่่าได้้ซื้้�อ
แป้้งของกลางมาเพื่่อ� ทำำ�น้ำำ��กระแช่่สาโทแต่่ถููกจับั เสีียก่่อน จำำ�เลยหาได้้มีไี ว้้เพื่่อ� จำำ�หน่่ายไม่่ โจทก์์แถลงจะขอ
สืืบพยานว่่า ก่่อนจัับจำ�ำ เลย ๑ วััน จำำ�เลยได้้ขายแป้้งเชื้้อ� ข้้าวหมากมาแล้้ว แต่่ไม่่ใช่่ของกลางรายนี้้� พิพิ ากษา
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
194 คูPolice
Investigation Manual

ยกฟ้้องโดยไม่่ให้้โจทก์์สืืบพยานได้้ เพราะเป็็นการขอสืืบนอกประเด็็น และแม้้จะสืืบได้้ความจริิงตามนั้้�น
ก็็ลงโทษจำำ�เลยไม่่ได้้ (ฎ.๗๐๐/๒๔๗๖)
- จะนำำ�ประวััติิของจำำ�เลยที่่� ๒ ที่่�เคยเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดให้้โทษมารัับฟัังเพื่่�อพิิสููจน์์ว่่า จำำ�เลย
กระทำำ�ผิิดฐานมีีเมทแอมเฟตามีีนไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายในคดีีนี้้�ไม่่ได้้ ต้้องห้้ามตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๒๖/๒ (ฎ.๒๐๖๙/๒๕๕๔)
- คำำ�เบิิกความของผู้้�เสีียหายในชั้้�นพิิจารณาและคำำ�ให้้การในชั้้�นสอบสวนว่่าจำำ�เลยเคยลัักทรััพย์์
ของผู้้�เสีียหายมาก่่อนหน้้านี้้� ไม่่อาจนำำ�มารัับฟัังให้้เป็็นผลร้้ายแก่่จำำ�เลยว่่าจำำ�เลยเป็็นคนร้้ายที่่�ลัักทรััพย์์
ของผู้้�เสีียหายในครั้้�งนี้้� เพราะเป็็นพยานหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวกัับความประพฤติิในทางเสื่่�อมเสีียของจำำ�เลย
ต้้องห้้ามมิิให้้รัับฟัังตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๒ (ฎ.๔๑๗/๒๕๖๑)    
๓) การรัับฟัังพยานหลัักฐานพยานบอกเล่่า
พยานประเภทนี้้�จะมีีน้ำำ��หนัักน้อ้ ย เพราะถููกถ่่ายทอดมาจากผู้้�อื่น่� อีีกทอดหนึ่่�ง ซึ่่ง� หากข้้อเท็็จจริิง
ไม่่เป็็นไปตามที่่บ� อกเล่่าพยานนั้้�นก็็ไม่่ต้อ้ งรัับผิิดฐานแจ้้งความหรืือเบิิกความเท็็จแต่่อย่่างใด แม้้จะมีีน้ำำ��หนัักน้อ้ ย
แต่่ก็็มิิใช่่จะไร้้ค่่าไปเสีียเลยทีีเดีียว โดยทั่่�วไปแล้้วศาลจะไม่่รัับฟัังพยานบอกเล่่าโดยลำำ�พัังเพื่่�อลงโทษจำำ�เลย
แต่่จะรัับฟัังประกอบกัับพยานหลัักฐานอื่่�น ๆ
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖/๓
ข้้อความซึ่ง่� เป็็นการบอกเล่่าที่พ่� ยานบุุคคลใดนำำ�มาเบิิกความต่่อศาล หรืือที่บั่� นั ทึึกไว้้ในเอกสาร
หรืือวััตถุอืุ่ น่� ใดซึ่่ง� อ้้างเป็็นพยานหลัักฐานต่่อศาล หากนำำ�เสนอเพื่่อ� พิิสููจน์์ความจริิงแห่่งข้้อความนั้้�น ห้้ามมิิให้้
ศาลรัับฟััง เว้้นแต่่
(๑) ตามสภาพ ลัักษณะ แหล่่งที่่ม� า และข้้อเท็็จจริิงแวดล้้อมของพยานบอกเล่่านั้้�น น่่าเชื่่อ� ว่่า
จะพิิสููจน์์ความจริิงได้้ หรืือ
(๒) มีีเหตุุจำำ�เป็็น เนื่่�องจากไม่่สามารถนำำ�บุุคคลซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่�ไ่ ด้้เห็็น ได้้ยิิน หรืือทราบข้้อความ
เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งที่จ่� ะให้้การเป็็นพยานนั้้�นด้้วยตนเองโดยตรงมาเป็็นพยานได้้ และมีีเหตุุผลสมควรเพื่่อ� ประโยชน์์
แห่่งความยุุติิธรรมที่่�จะรัับฟัังพยานบอกเล่่านั้้�น
กรณีีที่่�ศาลเห็็นว่่าไม่่ควรรัับไว้้ซึ่่�งพยานบอกเล่่าใด และคู่่�ความฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องร้้องคััดค้้าน
ก่่อนที่่�ศาลจะดำำ�เนิินคดีีต่่อไป ให้้ศาลจดรายงานระบุุนามหรืือชนิิดและลัักษณะของพยานบอกเล่่า เหตุุผล
ที่่�ไม่่ยอมรัับ  และข้้อคััดค้้านของคู่่�ความฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้ ส่่วนเหตุุผลที่่�คู่่�ความฝ่่ายคััดค้้านยกขึ้้�นอ้้างนั้้�น
ให้้ศาลใช้้ดุุลพิินิิจจดลงไว้้ในรายงานหรืือกำำ�หนดให้้คู่่�ความฝ่่ายนั้้�นยื่่�นคำำ�แถลงต่่อศาลเพื่่�อรวมไว้้ในสำำ�นวน
		 จากบทบััญญััติิดัังกล่่าว พยานบอกเล่่า มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
- พยานบอกเล่่า อาจเป็็นได้้ทั้้�งพยานบุุคคล พยานเอกสาร และพยานวััตถุุ ซึ่่�งมิิได้้พิิจารณา
พยานบอกเล่่าจากประเภทของพยาน แต่่พิจิ ารณาจากการถ่่ายทอดข้้อเท็็จจริิงซึ่่ง� ประจัักษ์พ์ ยานอาจถ่่ายทอด
สู่่�บุุคคล เอกสาร หรืือวััตถุุก็็ได้้  
- พยานบอกเล่่า หมายถึึง ข้้อความซึ่่�งเป็็นการบอกเล่่าของประจัักษ์์พยาน ให้้บุุคคล
อีีกคนหนึ่่�งฟััง หรืือเป็็นการบอกเล่่าของประจัักษ์พ์ ยานที่บั่� นั ทึึกไว้้ในเอกสาร หรืือบัันทึึกไว้้ในวััตถุอืุ่ น่� ใด เช่่น
เทปบัันทึึกเสีียง เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ เป็็นต้้น และมีีการนำำ�เอกสารหรืือวััตถุุนั้้�นมาอ้้างเป็็นพยานหลัักฐาน
- พยานบอกเล่่าที่่�จะรัับฟัังได้้ จะต้้องเข้้าข้้อยกเว้้น ตาม (๑) และ (๒)
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ข้้อสัังเกต
- บุุคคลซึ่่�งเป็็นผู้้�บอกเล่่าข้้อเท็็จจริิงให้้แก่่พยานบอกเล่่าอีีกทอดหนึ่่�งนั้้�น ไม่่ต้้องสาบานตน
ไม่่ต้้องเบิิกความในชั้้�นศาล และไม่่สามารถถููกซัักค้้านได้้ จึึงไม่่มีีหลัักประกัันใด ๆ ว่่าเขาจะพููดความจริิง
ต่่อพยานบอกเล่่า
- การเล่่าเรื่่�องต่่อกัันมาหลายทอด อาจทำำ�ให้้ข้้อความที่่�บอกเล่่าเปลี่่�ยนแปลงคลาดเคลื่่�อนได้้
ไม่่ว่่าจะด้้วยจงใจหรืือหาไม่่ก็็ตาม 
- พยานบอกเล่่าในคดีีอาญารัับฟัังได้้ แต่่มีีน้ำำ��หนัักน้้อย ต้้องรัับฟัังประกอบพยานหลัักฐานอื่่�น
จึึงจะมีีน้ำ�ำ� หนัักลงโทษจำำ�เลยได้้
ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษา
- คำำ�ให้้การพยานชั้้�นสอบสวนเป็็นพยานหลัักฐานอย่่างหนึ่่�งที่่�จะนำำ�มาประกอบการวิินิิจฉััย
ในการรัับฟังั เกี่่ย� วกัับข้อ้ เท็็จจริิงแห่่งพฤติิการณ์์และการกระทำำ�ทั้้ง� หลายได้้ ไม่่มีกี ฎหมายใดห้้ามไว้้โดยเด็็ดขาด
(ฎ.๓๖๒๐/๒๕๒๔, ฎ.๓๘๒๕/๒๕๒๔)
- แม้้คำำ�ให้้การชั้้น� สอบสวนของผู้้เ� สีียหายจะเป็็นพยานบอกเล่่า แต่่ก็ไ็ ม่่มีกี ฎหมายห้้ามรัับฟังั เสีียเลย
การที่่�จะรัับฟัังพยานบอกเล่่าได้้หรืือไม่่ ย่่อมสุุดแล้้วแต่่เหตุุผลเป็็นเรื่่�อง ๆ ไป  โดยรัับฟัังได้้ในฐานะพยาน
ประกอบหลัักฐานอื่่�นของโจทก์์ (ฎ.๔๙๗๙/๒๕๔๑)
- คำำ�ให้้การชั้้น� สอบสวนของจำำ�เลย แม้้จะเป็็นพยานบอกเล่่า แต่่ถ้า้ พนัักงานสอบสวนได้้ดำำ�เนิินการ
ถููกต้้องครบถ้้วนตามขั้้�นตอนการสอบสวนผู้้�ต้้องหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๑, ๑๓๔/๒, ๑๓๔/๓
และ ๑๓๔/๔ คำำ�ให้้การนั้้�นน่่าจะรัับฟัังได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคสอง   

๗. การใช้้ดุุลพิินิิจวิินิิจฉััยชั่่�งน้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานเพื่่�อลงโทษจำำ�เลยในคดีีอาญา

	๑) การชั่่�งน้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๗
ตามหลัักเกณฑ์์กฎหมาย ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๗ ให้้ศาลใช้้ดุุลพิินิิจวิินิิจฉััยชั่่�งน้ำำ��หนััก
พยานหลัักฐานทั้้�งปวง อย่่าพิิพากษาลงโทษจนกว่่าจะแน่่ใจว่่ามีีการกระทำำ�ผิิดจริิงและจำำ�เลยเป็็นผู้้�กระทำำ�
ความผิิดนั้้�น เมื่่�อมีีความสงสััยตามสมควรว่่าจำำ�เลยได้้กระทำำ�ผิิดหรืือไม่่ ให้้ยกประโยชน์์แห่่งความสงสััยนั้้�น
ให้้จำำ�เลย
หลัักทั่่ว� ไปในการรัับฟังั และชั่่ง� น้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานในคดีีอาญานั้้�น หากเป็็นพยานหลัักฐาน
ที่่�เกิิดขึ้้�นและได้้มาโดยชอบ  เพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดหรืือบริิสุุทธิ์์�ของจำำ�เลยแล้้ว ศาลจะรัับฟัังทั้้�งสิ้้�น พนัักงาน
สอบสวนสามารถสอบสวนและรวบรวมไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวนได้้ หลัักเบื้้�องต้้นในการชั่่�งน้ำำ��หนััก
พยานหลัักฐานในคดีีอาญา ผู้้�วินิิ จิ ฉััยในคดีีอาญาจะต้้องนำำ�พยานที่รั่� บฟั
ั งั ได้้มาชั่่ง� น้ำำ��หนัักพยานอีีกขั้้น� ตอนหนึ่่�ง
เพื่่อ� ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าพยานที่่รั� บฟั
ั งั ได้้เหล่่านั้้�นเมื่่อ� รวมกัันแล้้ว มีีน้ำำ��หนัักเพีียงพอที่จ่� ะให้้เชื่่อ� ว่่าผู้้�นั้้น� ได้้กระทำำ�ความผิิด
จริิงหรืือไม่่  ในคดีีอาญาศาลจะไม่่นำำ�พยานหลัักฐานของจำำ�เลยมาชั่่ง� น้ำำ��หนััก เนื่่อ� งจากภาระการพิิสููจน์์ความผิิด
ของจำำ�เลยตกอยู่่�ที่่�โจทก์์ หาใช่่จำำ�เลยไม่่ โดยโจทก์์ต้้องนำำ�สืืบพิิสููจน์์ความผิิดของจำำ�เลยให้้ได้้ดัังฟ้้องโดย
ปราศจากข้้อสงสััย จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ทางศาลจะทำำ�การชั่่�งน้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานของโจทก์์ให้้ปราศจาก
ความสงสััยเท่่านั้้�น ไม่่ต้้องนำำ�พยานของจำำ�เลยมาชั่่�งน้ำำ��หนัักก็็ได้้ หลัักเกณฑ์์การรัับฟัังพยานในคดีีอาญา
ในทางกฎหมายไม่่ได้้บััญญััติิหลัักเกณฑ์์การรัับฟัังพยานในคดีีอาญาไว้้โดยเฉพาะ จึึงต้้องถืือว่่าการรัับฟััง
พยานหลัักฐานในคดีีอาญาเป็็นไปอย่่างกว้้างขวาง หากไม่่มีีกฎหมายใดห้้ามศาลรัับฟัังพยานชนิิดใด
แล้้วศาลย่่อมมีีอำำ�นาจรัับฟัังพยานหลัักฐานนั้้�นได้้อย่่างเต็็มที่่� พยานหลัักฐานที่่�ศาลรัับฟัังนั้้�น ต้้องเป็็น
พยานหลัั ก ฐานที่่� ดีี ที่่� สุุ ด เพื่่� อ ที่่� จ ะพิิ สูู จน์์ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ได้้ ชัั ด แจ้้ ง หรืือมีี น้ำำ�� หนัั กน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ได้้ ยิ่่� ง กว่่ า
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พยานหลัักฐานอื่่น� และยัังมีีพยานหลัักฐานแวดล้้อมกรณีีหรืือพยานเหตุุผล ซึ่่ง� ไม่่ได้้พิสููิ จน์์เกี่่ย� วกัับข้อ้ เท็็จจริิง
ที่่เ� ป็็นประเด็็นโดยตรง หากแต่่เป็็นพยานหลัักฐานที่ส่� ามารถทำำ�ให้้ศาลวิินิจิ ฉััยได้้ว่า่ ข้้อเท็็จจริิงที่จ่� ะต้้องนำำ�สืืบ
พิิสููจน์์กันั นั้้�นมีีอยู่่�จริิง ซึ่ง่� เป็็นการพิิสููจน์์ข้อ้ เท็็จจริิงอื่่น� ๆ ที่่บ่� ง่ ชี้้ว่� า่ ข้้อเท็็จจริิงในประเด็็นโดยตรงนั้้�นเกิิดขึ้้น� แล้้ว
	๒) การชั่่�งน้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานพยานบอกเล่่าตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๗/๑
การรัับฟัังพยานบอกเล่่าจะรัับฟัังโดยลำำ�พัังไม่่ได้้แต่่ต้้องรัับฟัังประกอบพยานหลัักฐานอื่่�น
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๗/๑ ในการวิินิิจฉััยชั่่�งน้ำำ��หนัักพยานบอกเล่่า
พยานซััดทอด พยานที่จำ่� ำ�เลยไม่่มีโี อกาสถามค้้าน หรืือพยานหลัักฐานที่่มี� ข้ี อ้ บกพร่่องประการอื่่น� อัันอาจกระทบถึึง
ความน่่ าเชื่่� อถืื อของพยานหลัั กฐานนั้้� น ศาลจะต้้ องกระทำำ�ด้้ วยความระมัั ดระวัั ง และไม่่ ควรเชื่่� อ
พยานหลัักฐานนั้้�นโดยลำำ�พัังเพื่่�อลงโทษจำำ�เลย เว้้นแต่่จะมีีเหตุุผลอัันหนัักแน่่น มีีพฤติิการณ์์พิิเศษแห่่งคดีี
หรืือมีีพยานหลัักฐานประกอบอื่่�นมาสนัับสนุุน
พยานหลัักฐานประกอบอื่่�นตามวรรคหนึ่่�ง หมายถึึงพยานหลัักฐานอื่่�นที่่�รัับฟัังได้้ และ
มีีแหล่่งที่่�มาเป็็นอิิสระต่่างหากจากพยานหลัักฐานที่่�ต้้องการพยานหลัักฐานประกอบนั้้�น ทั้้�งจะต้้องมีี
คุุณค่่าเชิิงพิิสููจน์์ที่่�สามารถสนัับสนุุนให้้พยานหลัักฐานอื่่�นที่่�ไปประกอบมีีความน่่าเชื่่�อถืือมากขึ้้�นด้้วย
- คำำ�พยานชั้้น� ไต่่สวนซึ่่ง� ไม่่ได้้ตัวั มาเบิิกความในศาลนั้้�น จะฟัังลงโทษจำำ�เลยไม่่ได้้ เพราะจำำ�เลย
ไม่่มีีโอกาสซัักค้้าน (ฎ.๖๘๘/๒๔๖๙)
- ผู้้�ตายเขีียนจดหมายถึึงบิิดามารดาและสามีี เล่่าเหตุุการณ์์ที่่�ตนถููกกัักขัังและประสบเหตุุ
ให้้ฟััง จดหมายนั้้�นเป็็นพยานบอกเล่่า ศาลจะรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานไม่่ได้้ (ฎ.๔๘๔/๒๔๗๓)  

๘. พยานหลัักฐานที่่�ศาลไม่่รัับฟััง

เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์กฎหมาย ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๖ ได้้แก่่ พยานวััตถุุ พยานเอกสาร หรืือพยาน
บุุคคลที่่�เกิิดขึ้้�นจากการจููงใจ มีีคำำ�มั่่�นสััญญา ขู่่�เข็็ญ หลอกลวงหรืือโดยมิิชอบประการอื่่�น ศาลไม่่สามารถ
รัับฟังั ลงโทษจำำ�เลยได้้ พยานหลัักฐานที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยมิิชอบ เช่่น พนัักงานสอบสวนบัังคัับให้้ผู้้�ต้อ้ งหารัับสารภาพ,
ให้้ลงลายมืือชื่่�อในกระดาษเปล่่า แล้้วไปพิิมพ์์คำำ�ให้้การผู้้�ต้้องหาในภายหลััง เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยัังมีีพยานหลัักฐานที่่�กฎหมายได้้บััญญััติิห้้ามมิิให้้รัับฟัังไว้้เป็็นการเฉพาะ เช่่น คำำ�รัับ
สารภาพในชั้้�นจัับกุุมหรืือในชั้้�นรัับมอบตััวผู้้�ถููกจัับ ว่่าตนกระทำำ�ผิิด ไม่่สามารถรัับฟัังได้้ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๔ วรรคท้้าย แม้้จะแจ้้งสิิทธิิตามกฎหมายแล้้วก่่อนให้้การรัับสารภาพก็็ตามบทตััดพยานหลัักฐาน
บทนี้้�ตััดเด็็ดขาด แต่่เป็็นบทตััดพยานอย่่างแคบ กล่่าวคืือ ห้้ามมิิให้้รัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานเฉพาะถ้้อยคำำ�
ที่่�เป็็นคำำ�รัับสารภาพว่่าตนได้้กระทำำ�ผิิดเท่่านั้้�น และจะนำำ�มาตรา ๒๒๖/๑ มาใช้้มิิได้้ เพราะเป็็นเรื่่�อง
ที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้เป็็นการเฉพาะยกเว้้นหลัักกฎหมายทั่่�วไปตาม มาตรา ๒2๖/๑ หากถ้้อยคำำ�ที่่�ผู้้�ต้้องหา
ให้้ไว้้แก่่เจ้้าพนัักงานในชั้้�นจัับกุุมเป็็นถ้้อยคำำ�อื่่�น เช่่น ให้้การปฏิิเสธว่่าตนไม่่ได้้กระทำำ�ผิิดหรืือยอมรัับว่่า
อยู่่�ในที่่�เกิิดเหตุุแต่่ไม่่ได้้กระทำำ�ผิิด หรืือให้้การว่่าได้้กระทำำ�โดยขาดเจตนา หรืือกระทำำ�โดยไม่่รู้้�ข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นองค์์ประกอบแห่่งความผิิด  หรืือให้้การว่่าหลัังจากเกิิดเหตุุได้้นำำ�อาวุุธไปซุุกซ่อ่ นไว้้ในสถานที่แ�่ ห่่งใด
เป็็นต้้น เหล่่านี้้�ถืือว่่าเป็็นถ้้อยคำำ�อื่่�น ซึ่่�งจะรัับฟัังได้้ต่่อเมื่่�อได้้มีีการแจ้้งสิิทธิิตามมาตรา ๘๓ วรรคสองและ
มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่่�งแล้้ว
ถ้้อยคำำ�อื่น่� ๆ หากมิิได้้แจ้้งสิิทธิใิ ห้้ถููกต้อ้ ง ห้้ามรัับฟังั เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิสููจน์์ความผิิดของ
ผู้้�ถููกจัับเท่่านั้้�น แต่่มิิได้้ห้้ามรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานเพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดของคนอื่่�น เช่่น คำำ�ให้้การซััดทอด
ถืือเป็็นถ้้อยคำำ�อื่่�นที่่�มิิใช่่พยานหลัักฐานที่่�พิิสููจน์์ความผิิดของผู้้�ถููกจัับ  เป็็นต้้น ส่่วนจะรัับฟัังได้้มากน้้อย
เพีียงใดจะต้้องไปพิิจารณาที่่�ตััวบท มาตรา ๒๒๗/๑ ต่่อไป
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาฎีีกา
- การล่่อซื้้อ� ไม่่ใช่่เพื่่อ� จัับกุมุ คนที่่มี� เี จตนากระทำำ�ผิิดอยู่่�ก่่อนแล้้ว แต่่ไปล่่อซื้้อ� หรืือชัักจููงใจคนบริิสุทธิ์์
ุ �
ให้้กระทำำ�ผิิดอาญา โดยผู้้�นั้้�นไม่่มีีเจตนากระทำำ�ผิิดมาก่่อน ย่่อมเป็็นพยานหลัักฐานที่่�เกิิดโดยมิิชอบ 
รัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานไม่่ได้้ตามมาตรา ๒๒๖ (ฎ.๔๓๐/๒๕๔๓)
- พยานหลัักฐานที่่�เกิิดจากการหลอกลวง ต้้องห้้ามรัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐาน พนัักงานสอบสวน
รู้้�อยู่่�แล้้วว่่าคดีีนั้้�น ไม่่มีีพยานหลัักฐานเอาผิิดแก่่ผู้้�ต้้องหา แต่่หลอกลวงว่่ามีีพยานหลัักฐานเอาผิิดได้้
ผู้้�ต้อ้ งหาจึึงยอมให้้การรัับสารภาพ ดัังนี้้�คำำ�รับั เกิิดจากการล่่อลวง ต้้องห้้ามตามมาตรา ๒๒๖ (ฎ.๕๙๘/๒๔๘๔,
ฎ.๕๔๒-๕๔๓/๒๔๖๐)
- พยานหลัักฐานที่่เ� กิิดจากการบัังคัับขู่่�เข็็ญว่่าจะให้้พยานออกจากราชการโดยได้้รับบำ
ั ำ�นาญและ
จะไม่่จัับกุุมดำำ�เนิินคดีี รับฟั
ั ังไม่่ได้้ตามมาตรา ๒๒๖ (ฎ.๑๗๕๘/๒๕๒๓)
- หากจำำ�เลยไม่่ให้้การรัับสารภาพ จะจัับกุุมภริิยาและคนในบ้้านให้้หมด จำำ�เลยจึึงรัับสารภาพ
คำำ�รัับสารภาพรัับฟัังไม่่ได้้ ต้้องห้้ามตามมาตรา ๒๒๖ (ฎ.๔๗๓/๒๕๓๙)
- พนัักงานสอบสวนแนะนำำ�จำำ�เลยว่่า ถ้้ารัับเสีียจะได้้รับั ความกรุุณาจากศาลเพราะเรื่่อ� งนี้้�มีหี ลัักฐาน
เป็็นการทำำ�ให้้จำำ�เลยหลงเชื่่�อมิิใช่่คำำ�รัับโดยสุุจริิต (ฎ.๒๑๘/๒๔๗๕)
- บอกแก่่จำ�ำ เลยว่่า รัับเสีียดีี ๆ จะกัันไว้้เป็็นพยาน เป็็นการให้้สััญญา (ฎ.๑๐๓๙/๒๔๘๒)
- ก่่อนจัับกุม 
ุ พนัักงานสอบสวนได้้เรีียกจำำ�เลยมาสอบสวนในฐานะพยานและทำำ�บันั ทึึกคำำ�ให้้การไว้้
ซึ่่�งตามบัันทึึกคำำ�ให้้การดัังกล่่าวก็็ระบุุว่่าเป็็นคำำ�ให้้การของจำำ�เลยในฐานะเป็็นพยาน มิิใช่่ในฐานะผู้้�ต้้องหา
ไม่่มีข้ี อ้ ความที่แ่� สดงว่่าได้้บอกให้้ผู้้�ต้อ้ งหาทราบก่่อนว่่าถ้้อยคำำ�ที่่ผู้� ้�ต้อ้ งหากล่่าวนั้้�น อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐาน
ยัันตนในการพิิจารณาได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ (ปััจจุุบัันมาตรา ๑๓๔/๔) บััญญััติิไว้้เช่่นนี้้� จะถืือว่่า
เป็็นบัันทึึกคำำ�ให้้การของผู้้�ต้้องหาไม่่ได้้ เมื่่�อโจทก์์ไม่่มีีประจัักษ์์พยานหรืือพยานแวดล้้อมให้้ฟัังว่่าจำำ�เลย
กระทำำ�ความผิิดตามฟ้้อง ลำำ�พัังบัันทึึกคำำ�ให้้การชั้้�นสอบสวนของจำำ�เลยซึ่่�งให้้การไว้้ในฐานะพยาน มิิใช่่ใน
ฐานะผู้้�ต้้องหายัังฟัังลงโทษจำำ�เลยไม่่ได้้ (ฎ.๑๕๘๑/๒๕๓๑)
ข้้อสัังเกต
กรณีีตามตััวอย่่างคำำ�พิิพากษาดัังต่่อไปนี้้� ไม่่ถืือว่่าเป็็นการต้้องห้้ามตามกฎหมาย
- หากเป็็นพยานหลัักฐานที่่ไ� ด้้จากการล่่อซื้้อ�  ล่่อจัับ และล่่อให้้กระทำำ�ผิิด การใช้้สายลัับไปล่่อซื้้อ�
สิ่่�งของที่่�ผิิดกฎหมายจากผู้้�ที่�มี่ ีไว้้เพื่่�อจำำ�หน่่ายอยู่่�แล้้ว ไม่่เป็็นการแสวงหาพยานหลัักฐานโดยมิิชอบ แต่่เป็็น
วิิธีกี ารแสวงหาพยานหลัักฐานเพื่่อ� พิิสููจน์์ความผิิดที่ผู้่� ้�นั้้น� มีีเจตนากระทำำ�ผิิดอยู่่�ก่่อนแล้้ว ไม่่ขัดั ต่่อรััฐธรรมนููญ
และไม่่ต้้องห้้ามมิิให้้รัับฟัังเป็็นพยานหลัักฐานเพราะมิิได้้ล่่อหรืือชัักจููงใจให้้จำำ�เลยกระทำำ�ผิิดอาญาที่่�จำำ�เลย
ไม่่ได้้กระทำำ�ผิิดมาก่่อน (ฎ.๘๑๘๗/๒๕๔๓, ๕๙/๒๕๔๒) และเป็็นการกระทำำ�เท่่าที่จำ่� ำ�เป็็นและสมควรในการ
แสวงหาพยานหลัักฐานในการกระทำำ�ความผิิดของจำำ�เลย (ฎ.๔๔๑๗/๒๕๔๘)
- แต่่ถ้้าพนัักงานสอบสวนเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนโดยไม่่รู้้�ว่่าเป็็นความจริิง ไม่่เป็็นการหลอกลวงหรืือ
จููงใจให้้จำำ�เลยรัับสารภาพ ตามมาตรา ๑๓๕ ไม่่ต้้องห้้ามรัับฟัังตามมาตรา ๒๒๖ (ฎ.๙๒๔/๒๕๔๔)
- การที่่จำ� ำ�เลยลงชื่่อ� ในแผนที่่เ� กิิดเหตุุ เพราะพนัักงานสอบสวนบอกว่่าลงชื่่อ� แล้้วกลัับบ้า้ นได้้ ไม่่ได้้
หมายความว่่า จำำ�เลยถููกบัังคัับหรืือหลอกหลวง แต่่เป็็นการสมััครใจเอง (ฎ.๑๖๔๔/๒๕๓๑) แต่่ถ้้าพนัักงาน
สอบสวนพููดโดยแสดงอากััปกิิริยิ าท่่าทางประกอบ ทำำ�ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาเชื่่อ� ว่่าพนัักงานสอบสวนข่่มขู่่�ให้้ลงลายมืือชื่่อ�
หากไม่่ยอมปฏิิบัติั ติ าม จะต้้องถููกหน่่วงเหนี่่�ยวต่่อไป ไม่่สามารถกลัับบ้า้ นได้้ตามความประสงค์์ของผู้้�ต้อ้ งหา
จนกว่่าผู้้�ต้้องหาจะยอมลงลายมืือชื่่�อในแผนที่่�เกิิดเหตุุ โดยผู้้�ต้้องหาเห็็นว่่าแผนที่่�ดัังกล่่าวไม่่ถููกต้้องและ
ได้้ทัักท้้วงพนัักงานสอบสวนแล้้วว่่าแผนที่่�ที่่�พนัักงานสอบสวนจััดทำำ�ขึ้้�นมานั้้�นไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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แต่่พนัักงานสอบสวนก็็ยืืนยัันให้้ผู้้�ต้้องหาลงลายมืือชื่่�อ โดยกล่่าวว่่า “ลงชื่่�อแล้้วกลัับบ้้านได้้” น่่าจะถืือว่่า
เป็็นการกระทำำ�โดยขู่่�เข็็ญหรืือโดยมิิชอบประการอื่่�น และทำำ�ให้้ศาลอาจไม่่รัับฟัังแผนที่่�เกิิดเหตุุดัังกล่่าวได้้

๙. พยานหลัักฐานที่่�ศาลรัับฟัังโดยมีีเงื่่�อนไข

เป็็นพยานหลัักฐานที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยชอบ แต่่ได้้มาเนื่่อ� งจากการกระทำำ�โดยมิิชอบ เช่่น พยานหลัักฐาน
ที่่�ได้้มาจากการค้้นในที่่�รโหฐานโดยไม่่มีีหมายค้้น และไม่่มีีเหตุุให้้ค้้นได้้โดยไม่่ต้้องมีีหมายค้้น, ข้้อความที่�ไ่ ด้้
จากการดัักฟัังโทรศััพท์์โดยเจ้้าพนัักงานไม่่มีีอำ�ำ นาจตามกฎหมายในการดัักฟัังโทรศััพท์์, การใช้้กำำ�ลัังบัังคัับ
ตรวจเลืือดโดยฝ่่าฝืืนต่่อความสมััครใจของผู้้�รัับการตรวจ และไม่่มีีเหตุุตามกฎหมายให้้เจ้้าพนัักงานทำำ�
เช่่นนั้้�นได้้ เป็็นต้้น พยานหลัักฐานเหล่่านี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นพยานหลัักฐานที่่�ได้้มาจากการตรวจค้้นก็็ดีี ข้้อความ
ที่่�สื่่�อสารกัันทางโทรศััพท์์ก็็ดีี หรืือโลหิิตที่่�จััดเก็็บได้้ก็็ดีี ล้้วนเป็็นพยานหลัักฐานซึ่่�งได้้เกิิดขึ้้�นและมีีอยู่่�
โดยชอบแล้้ว มีีคุุณค่่าในเชิิงพิิสููจน์์ เพีียงแต่่วิิธีีการในการได้้มานั้้�นมิิชอบด้้วยกฎหมาย โดยทั่่�วไปแล้้ว
ศาลจะไม่่รัับฟัังพยานหลัักฐานเช่่นว่่านี้้� เว้้นแต่่ จะมีีเหตุุจำ�ำ เป็็นตามเงื่่�อนไขที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมายที่่�ทำำ�ให้้
ศาลอนุุโลมรัับฟัังพยานหลัักฐานนั้้�น
- ศาลไทยแบ่่งแยกการรัับฟังั พยานหลัักฐานออกเป็็น ๒ กรณีี คืือระหว่่าง “เกิิดขึ้้น� ” กัับ “ได้้มา”  
โดยมิิชอบ  โดยห้้ามมิิให้้รัับฟัังเฉพาะพยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นโดยมิิชอบเท่่านั้้�น (ฎ.๖๓๙๑/๒๕๔๗,
ฎ.๖๔๗๕/๒๕๔๗, ฎ.๕๑๔๔/๒๕๔๘)
จะเห็็นได้้ว่่า การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลัักฐานของพนัักงานสอบสวนนั้้�น กฎหมาย
ได้้ให้้อำำ�นาจรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเท่่าที่่จ� ะทำำ�ได้้ ให้้อำำ�นาจในการเข้้าถึึงพยานหลัักฐาน ให้้อำำ�นาจ
ในการยึึดสิ่่�งของหรืือของกลางในคดีีอาญา เมื่่�อเป็็นพยานหลัักฐานที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือมีีอยู่่�แล้้วโดยชอบ  แม้้ว่่า
จะได้้พยานหลัักฐานมาโดยมิิชอบ กฎหมายก็็ยัังให้้ศาลใช้้ดุุลพิินิิจในการรัับฟัังได้้ภายใต้้เงื่่�อนไขกฎหมาย
พนัักงานสอบสวนจึึงมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการสอบสวนให้้เป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย เพื่่�อให้้พนัักงาน
อััยการมีีอำำ�นาจฟ้้องในคดีีอาญาที่่�เป็็นความผิิดเกี่่�ยวกัับชีีวิิตร่่างกาย เพศ เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ และคดีีอื่่�นๆ
ซึ่่�งอาชญากรทิ้้�งร่่องรอยหลัักฐานไว้้ในที่่�เกิิดเหตุุ พนัักงานสอบสวนจึึงจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการตรวจสถานที่่�
เกิิดเหตุุเพื่่�อเก็็บร่่องรอยหลัักฐานตรวจพิิสููจน์์ หาพยานหลัักฐานเชื่่�อมโยงถึึงตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดให้้ได้้มากที่่�สุุด
การรวบรวมพยานหลัักฐานในที่่�เกิิดเหตุุจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เพราะโดยทั่่�วไปแล้้วพยานหลัักฐานส่่วนใหญ่่
จะอยู่่�ในที่่�เกิิดเหตุุ และถ้้าหากพนัักงานสอบสวนละเลยไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับสถานที่่�เกิิดเหตุุแล้้ว เมื่่�อเวลา
ล่่วงเลยไป  พนัักงานสอบสวนก็็จะไม่่สามารถหวนกลัับไปจััดเก็็บพยานหลัักฐานเหล่่านั้้�นได้้อีีก  เพราะอาจ
จะได้้สููญหาย ถููกทำำ�ลาย หรืือได้้เสื่่อ� มค่่าไปแล้้ว ทั้้�งความน่่าเชื่่อ� ถืือในตััวพยานหลัักฐานนั้้�นก็็ลดน้้อยลงไปด้้วย

๑๐. การรวบรวมพยานหลัักฐานในที่่�เกิิดเหตุุ

การเข้้าพื้้�นที่่�เกิิดเหตุุเพื่่�อเก็็บพยานหลัักฐาน พนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานซึ่่�งเป็็นผู้้�ช่่วย
หรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานให้้กัับพนัักงานสอบสวน จะต้้องมีีเครื่่�องมืือในการเก็็บร่่องรอยหลัักฐานและ
ต้้องปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนต่่าง ๆ เพื่่�อมิิให้้พยานหลัักฐานถููกทำำ�ลายหรืือมีีการปนเปื้้�อน พยานหลัักฐาน
บางอย่่างอาจเสื่่�อมสลายไปตามธรรมชาติิ เช่่น รอยนิ้้�วมืือแฝงหรืือรอยเท้้าของผู้้�ต้้องสงสััยในที่่�เกิิดเหตุุ
เมื่่�อถููกความร้้อนจากแสงแดดหรืือถููกชะล้้างโดยน้ำำ��ฝน จึึงต้้องเร่่งดำำ�เนิินการจััดเก็็บโดยเร็็ว เป็็นต้้น การที่่�
จะทำำ�ให้้พยานหลัักฐานนั้้�นอยู่่�ในสภาพเดิิมจะต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจที่่�ไปถึึง
สถานที่เ่� กิิดเหตุุเป็็นคนแรกและดููแลรัักษาสถานที่่เ� กิิดเหตุุ มีหี น้้าที่่ปิ� ดิ กั้้น� สถานที่่เ� กิิดเหตุุเพื่่อ� มิิให้้ผู้ไ้� ม่่เกี่่ย� วข้้อง
เข้้าไปทำำ�ลายร่่องรอยหลัักฐานในที่่เ� กิิดเหตุุก่อ่ นที่พ�่ นัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าหน้้าที่�พิ่ ิสููจน์์หลัักฐานเข้้าตรวจ
เก็็บพยานหลัักฐานดัังกล่่าวและพยานหลัักฐานบางอย่่างต้้องนำำ�ไปตรวจวิิเคราะห์์ทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์
ในห้้องปฏิิบััติิการต่่อไป 
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	ขั้้�นตอนพื้้�นฐานการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ
การตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุ เป็็นสถานที่่ที่� ค่� นร้้ายกระทำำ�ผิิด ในการกระทำำ�ความผิิด คนร้้ายมัักจะทิ้้�ง
ร่่องรอยต่่าง ๆ ไว้้ในที่่�เกิิดเหตุุเสมอ ที่่�เกิิดเหตุุจึึงนัับว่่าเป็็นคลัังสมบััติิแห่่งหลัักฐาน เมื่่�อได้้รัับแจ้้งเหตุุแล้้ว
พนัักงานสอบสวนจะต้้องมั่่น� ใจว่่าได้้มีกี ารสั่่ง� การให้้เจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่รี� บี เดิินทางไปยัังสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
เพื่่� อปิิ ดกั้้� นบริิ เวณสถานที่่� เกิิ ดเหตุุ โดยในการปิิ ดกั้้� นนั้้� นจะต้้ องครอบคลุุ มบริิเวณที่่� น่่าเชื่่� อว่่ าจะมีี
พยานหลัักฐานอยู่่� ตลอดจนเส้้นทางเข้้าออกและเส้้นทางหลบหนีีของผู้้�กระทำำ�ความผิิด และจะต้้องมิิให้้
ผู้้ที่� ไ่� ม่่เกี่่ย� วข้้องเข้้าไปทำำ�ลายร่่องรอยหลัักฐานและสภาพที่เ่� กิิดเหตุุ นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่ตำ่� ำ�รวจที่ไ่� ปถึึงสถาน
ที่่�เกิิดเหตุุจะต้้องบัันทึึกสภาพ รายละเอีียดของสถานที่่�เกิิดเหตุุ ตลอดจนบุุคคลและสิ่่�งของที่่�น่่าสงสััยหรืือ
ผิิดปกติิไว้้ เพื่่�อประโยชน์์ในการสืืบสวนสอบสวนหาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด เมื่่�อพนัักงานสอบสวนเดิินทางไปถึึง
สถานที่่�เกิิดเหตุุ ในบางคดีีอาจจะต้้องประสานความร่่วมมืือกัับฝ่่ายพิิสููจน์์หลัักฐานเพื่่�อให้้ร่่วมตรวจ
สถานที่เ่� กิิดเหตุุ และจััดเก็็บพยานหลัักฐานให้้เป็็นไปตามขั้้�นตอนวิิธีกี ารที่ถููกต้
่� อ้ ง เพื่่อ� ไม่่ให้้พยานหลัักฐานนั้้�น
เสีียหาย สำำ�หรัับขั้้�นตอนการจััดเก็็บพยานหลัักฐาน มีีหลัักคิิดดัังต่่อไปนี้้�
(๑) ต้้องเก็็บวััตถุุพยานโดยผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
(๒) ต้้องเก็็บและบรรจุุหีีบห่่อโดยถููกวิิธีี
(๓) ขนส่่งอย่่างเหมาะสม 
(๔) ช่่วงการครอบครองวััตถุุพยานไม่่ขาดช่่วงการครอบครอง
(๕) ตรวจพิิสููจน์์ตามมาตรฐานการตรวจพิิสููจน์์ และเป็็นไปตามหลัักการทางวิิทยาศาสตร์์
ทั้้�งนี้้� ประมวลระเบีียบตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๒ บทที่่� ๒ ได้้กำำ�หนดลัักษณะและวิิธีีการ
ในการตรวจที่เ่� กิิดเหตุุไว้้ ซึ่ง่� ในข้้อ ๑๐.๑ เมื่่อ� มีีคดีีอาญาเกิิดขึ้้น� ซึ่่ง� จำำ�เป็็นจะต้้องทำำ�การตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�การตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุเองเว้้นไว้้แต่่คดีีสำำ�คัญ
ั ซึ่ง่� พนัักงานสอบสวนเห็็นว่่ามีีร่อ่ งรอย
หลัักฐานซึ่ง่� ต้้องใช้้เครื่่อ� งมืือทางวิิทยาการและจำำ�เป็็นต้้องขอความร่่วมมืือจากเจ้้าหน้้าที่ก่� องพิิสููจน์์หลัักฐาน
ก็็ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งกองพิิสููจน์์หลัักฐาน เพื่่�อจััดเจ้้าหน้้าที่่�กองพิิสููจน์์หลัักฐานไปทำำ�การตรวจ
สถานที่่�เกิิดเหตุุ และถ่่ายรููปร่่วมกัับพนัักงานสอบสวนในคดีีต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) คดีีความผิิดต่่อชีีวิิต
(๒) คดีีฆ่่าตััวตาย แต่่มีีพฤติิการณ์์อัันน่่าสงสััยว่่าอาจถููกผู้้�อื่่�นฆ่่าตาย
(๓) คดีีความผิิดฐานลัักทรััพย์์ และมีีร่่องรอยในสถานที่่�เกิิดเหตุุ
(๔) คดีีความผิิดฐานชิิงทรััพย์์และมีีคนตาย
(๕) คดีีความผิิดฐานปล้้นทรััพย์์
(๖) คดีีวางเพลิิง หรืือเพลิิงไหม้้โดยไม่่ทราบสาเหตุุ
(๗) คดีีอุบัุ ัติิเหตุุรถชนแล้้วคนขัับขัับรถหลบหนีี หรืือ รถชนมีีคนตายที่่�เป็็นปััญหา
(๘) คดีีสำ�คั
ำ ัญอื่่�น ๆ ที่่�มีีร่่องรอยหรืือหลัักฐานในที่่�เกิิดเหตุุ
ขั้้น� ตอนพื้้�นฐานการตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุเป็็นกระบวนการทำำ�งาน (ซึ่่ง� เป็็นที่่ย� อมรัับตามหลัักสากล)
โดยมีีการแบ่่งขั้้�นตอนการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุออกเป็็น ๑๒ ขั้้�นตอนดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� ๑	 การเตรีียมความพร้้อม (Preparation)
เป็็นขั้้น� ตอนการประเมิินสภาพ ลัักษณะ ตำำ�แหน่่งที่ตั้้่� ง�  ของวััตถุพุ ยานในสถานที่เ่� กิิดเหตุุและวางแผน
การแบ่่งหน้้าที่่�เพื่่�อเข้้าไปในสถานที่่�เกิิดเหตุุโดยต้้องมีีการกำำ�หนดและชี้้�แจงหน้้าที่่�การปฏิิบััติิของแต่่ละคน
ให้้ชัดั เจนและเข้้าใจตรงกัันเสีียก่่อน นอกจากนี้้�จะต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของสถานที่เ่� กิิดเหตุุ ตลอดจน
การสนัับสนุุนต่่าง ๆ ในการเข้้าไปตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ หากเกิิดภาวะฉุุกเฉิินหรืือต้้องการความช่่วยเหลืือ
ฝ่่ายสนัับสนุนุ จะต้้องให้้การสนัับสนุนุ ได้้ทันั ท่่วงทีี อุปก
ุ รณ์์ป้อ้ งกัันความปลอดภััยของผู้้�ตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
200 คูPolice
Investigation Manual

การติิดต่่อสื่่�อสาร แสงสว่่าง สถานที่่�บััญชาการและจุุดพัักระหว่่างปฏิิบััติิงาน อาหาร อุุปกรณ์์ปฐมพยาบาล
ตลอดจนเครื่่�องมืือพิิเศษอื่่�น ๆ
ในขั้้น� ตอนการเตรีียมความพร้้อมยัังหมายความรวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมอยู่่�เสมอ ตั้้�งแต่่ก่อ่ นที่่เ� หตุุ
จะเกิิด เป็็นความพร้้อมปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่� ตลอดจนวััสดุุอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังต่่อไปนี้้�
๑. ผู้้�ปฏิบัิ ติั หิ น้้าที่ใ่� นสถานที่่เ� กิิดเหตุุจะต้้องมีีความรู้้โ� ดยผ่่านการอบรม มีีความพร้้อมทั้้�งทางด้้าน
ร่่างกายและจิิตใจ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมยึึดประโยชน์์ของสัังคมและประชาชนเป็็นหลััก สามารถติิดต่่อ
สื่่�อสารกัับผู้้�ชำำ�นาญการในการตรวจเก็็บวััตถุุพยาน ในการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุในบางครั้้�งอาจใช้้เวลานาน
จะต้้องมีีการวางแผนเกี่่�ยวกัับการจััดเตรีียมกำำ�ลัังพล สามารถผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันมาปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
โดยไม่่ขาดช่่วง
๒. วััสดุุอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ มีีความพร้้อมอยู่่�ตลอดเวลา มีีการบำำ�รุุงรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถ
ใช้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ตลอดเวลา เมื่่�อเกิิดเหตุุแล้้วสามารถเข้้าไปปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ทัันทีี โดยไม่่มีีอุปส
ุ รรคขััดข้้อง
วััตถุุอุุปกรณ์์พื้้�นฐานในการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ มีีดัังนี้้�
๒.๑ กระเป๋๋าบรรจุุอุุปกรณ์์ตรวจเก็็บวััตถุุพยาน ประกอบด้้วย
๒.๑.๑ ชุุดตรวจหาร่่องรอยนิ้้�วมืือแฝง ประกอบด้้วย แปรงปััดหาลายนิ้้�วมืือแฝง
ผงฝุ่่�นเคมีีหาลายนิ้้�วมืือแฝง เทปกาวลอกลายนิ้้�วมืือ แผ่่นกระดาษเก็็บลายนิ้้�วมืือ เป็็นต้้น
๒.๑.๒ ภาชนะเก็็บวัตถุ
ั พุ ยานที่ต้่� อ้ งนำำ�กลับั ไปตรวจหารอยลายนิ้้�วมืือแฝง ประกอบด้้วย
ถุุงกระดาษหรืือถุุงพลาสติิก ซิิปขนาดต่่าง ๆ ของกระดาษ พร้้อมก้้านไม้้พัันสำำ�ลีีเก็็บเขม่่าปืืนและน้ำำ��ยา
เก็็บข้้อมููลอื่่�น เป็็นต้้น
๒.๑.๓ ชุุดตรวจเก็็บวััตถุุพยานทางชีีววิิทยา เคมีี และสารพัันธุุกรรมดีีเอ็็นเอ (DNA)
ประกอบไปด้้วย ถุุงกระดาษหรืือถุุงพลาสติิก ซิิปขนาดต่่าง ๆ ของกระดาษ สำำ�หรัับบรรจุุก้้านไม้้พัันสำำ�ลีี
สำำ�หรัับเช็็ดคราบดีีเอ็็นเอและน้ำำ��กลั่่�นเก็็บดีีเอ็็นเอ และต้้องมีีบัันทึึกยิินยอมกรณีีจำำ�เป็็นต้้องเก็็บดีีเอ็็นเอ
เป็็นต้้น
๒.๒ ชุุดอุุปกรณ์์ถ่่ายภาพ (Photography kit)
๒.๒.๑ กล้้องถ่่ายภาพ
๒.๒.๒ หน่่วยบัันทึึกความจำำ�ของกล้้องส่่อง
๒.๒.๓ เลนส์์ชนิิดต่่าง ๆ
๒.๒.๔ แบตเตอรี่่�ที่่�ใช้้กัับกล้้องและไฟแฟลชอิิเล็็กทรอนิิกส์์
๒.๒.๕ ไฟอิิเล็็กทรอนิิกส์์
๒.๒.๖ ป้้ายหมายเลข  เพื่่�อวางแสดงตำำ�แหน่่งที่่�ถ่่ายภาพหรืือแสดงการเรีียงลำำ�ดัับ
ของการถ่่ายภาพ
๒.๒.๗ ปากกาเคมีี ใช้้ระบุุ หรืือถุุงเก็็บวััตถุุพยาน
๒.๒.๘ ตลัับเมตรใช้้ในการวััดขนาดพื้้�นที่บริ
่� เิ วณที่เ่� กิิดเหตุุและไม้้บรรทััดที่มี่� สี เกลใช้้ถ่า่ ยภาพ
๒.๓ อุุปกรณ์์อื่่�น
๒.๓.๑ อุุปกรณ์์หล่่อรอยเท้้า รอยยางรถยนต์์
๒.๓.๒ ถุุงเก็็บวััตถุุพยานขนาดต่่าง ๆ
๒.๓.๓ เทปปิิดผนึึก หีีบห่่อวััตถุุพยานหลัังจากทำำ�การบรรจุุแล้้ว
๒.๓.๔ ชุุดหรืืออุุปกรณ์์ป้้องกัันการปนเปื้้�อนและอัันตรายของผู้้�ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ
๒.๓.๕ ไฟฉายขนาดต่่าง ๆ พร้้อมแบตเตอรี่่�ที่่�สามารถใช้้ได้้ในระยะเวลานาน
๒.๓.๖ ภาชนะที่่�สามารถใส่่น้ำำ��เพื่่�อใช้้เก็็บวััตถุุพยานที่่�พบในน้ำำ��  เช่่น ปืืนที่่�ถููกทิ้้�งในน้ำำ��
ป้้องกัันสนิิมหรืือการกััดกร่่อนเพิ่่�ม
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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	ขั้้�นตอนที่่� ๒	 การดำำ�เนิินการเมื่่�อถึึงสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Approach of Scene)
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ เมื่่�อเดิินทางมาถึึงสถานที่่�เกิิดเหตุุไม่่ควรเร่่งรีีบในการเข้้าไปใน
สถานที่่�เกิิดเหตุุในทัันทีี ควรมีีการวางแผนปฏิิบััติิงาน โดยวางกรอบแนวทางการตรวจที่่�เกิิดเหตุุ เมื่่�อมาถึึง
วางแผนการบัันทึึกอย่่างชััดเจนและให้้พิิจารณาโดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�ตรวจเป็็นสำำ�คััญ
บุุคคลที่่�เดิินทางมาถึึงสถานที่่�เกิิดเหตุุเป็็นคนแรกมัักจะไม่่ใช่่พนัักงานสอบสวน หากแต่่จะเป็็น
เจ้้าหน้้าที่่�สายตรวจ (responding police officer) หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายสืืบสวน อาสาสมััคร หรืือประชาชน
ทั่่�วไป  เมื่่�อพนัักงานสอบสวนมาถึึงที่่�เกิิดเหตุุจึึงควรสอบถามและจดชื่่�อบุุคคลเหล่่านี้้�ไว้้เป็็นลำำ�ดัับแรก 
เพราะบุุคคลเหล่่านี้้�อาจรู้้�เห็็นเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อคดีี
พนัักงานสอบสวนจะต้้องวางแผนจััดการและประสานการทำำ�งานในสถานที่เ่� กิิดเหตุุ จัดั ทรััพยากร
ให้้เหมาะสมกัับคดีีอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยปฏิิบััติิดัังนี้้�
๑. ปิิดกั้้�นสถานที่�เ่ กิิดเหตุุด้้วยแถบกั้้�นสถานที่่�เกิิดเหตุุ (POLICELINE) หากมีีปิิดกั้้�นอยู่่�ก่่อนแล้้ว
ให้้พิิจารณาความเหมาะสมของวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการปิิดกั้้�นนั้้�น อาจพิิจารณาขยายบริิเวณการปิิดกั้้�น
ที่่�เกิิดเหตุุให้้เหมาะสมแก่่พฤติิการณ์์กรณีี โดยให้้ครอบคลุุมบริิเวณที่่�น่่าเชื่่�อว่่าจะมีีพยานหลัักฐานอยู่่� 
ตลอดจนเส้้นทางหลบหนีีหรืือเส้้นทางการเข้้าออกสถานที่เ่� กิิดเหตุุของผู้้�กระทำำ�ผิิด นอกจากนี้้� อาจพิิจารณา
ลดการปิิดกั้้น� สถานที่่เ� กิิดเหตุุก็ไ็ ด้้ หากพบว่่าการปิิดสถานที่่เ� กิิดเหตุุนั้้น� กว้้างขวางเกิินไป และส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด
การจััดการจราจรในบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุเกิิดติิดขััด เป็็นต้้น
๒. ตั้้ง� ประเด็็นคำำ�ถามว่่า มีีอะไรเกิิดขึ้้น� ในที่เ่� กิิดเหตุุ ความรุุนแรงของเหตุุการณ์์ในสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
มีีมากน้้อยเพีียงใด
๓. พิิจารณาว่่ามีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญพิิเศษหรืือความช่่วยเหลืือทางการแพทย์์เพิ่่�มเติิม
หรืือไม่่
๔. พิิจารณาว่่ามีีอัันตรายแฝงในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุหรืือไม่่ หากมีีอัันตรายให้้พิิจารณาหาวิิธีี
ป้้องกัันทั้้�งตััวเองและสมาชิิกผู้้�ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ อาจต้้องพิิจารณาขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยอื่่�น ๆ
เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�เก็็บกู้้�วััตถุุระเบิิด ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรก่่อสร้้าง เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมการควบคุุม
มลพิิษ การไฟฟ้้า เป็็นต้้น
๕. พิิจารณาว่่าสถานที่่เ� กิิดเหตุุอยู่่�ในอาคารหรืือภายนอกอาคาร ขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ านอาจแตกต่่าง
กัันออกไป พิิจารณาว่่าสถานที่่�เกิิดเหตุุอยู่่�ในที่่�ทุุรกัันดารหรืือไม่่ ประเมิินว่่ามีีทรััพยากรอะไรที่่�สามารถ
นำำ�มาใช้้ในการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ
๖. พิิจารณาว่่าต้้องมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ใดทราบเพิ่่�มเติิมหรืือไม่่ เช่่น ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๗. พิิจารณาว่่าการตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุต้อ้ งมีีการใช้้อุปก
ุ รณ์์พิเิ ศษเพิ่่�มหรืือไม่่ เพื่่อ� จะได้้ประสานงาน
ได้้ทัันท่่วงทีี
๘. พิิจารณาว่่าสภาพอากาศเป็็นอย่่างไร เพื่่�อหาวิิธีีป้้องกัันหรืือบรรเทาไม่่ให้้เกิิดสภาพอากาศ
ทำำ�ลายวััตถุุพยานได้้
๙. พิิจารณาลัักษณะการกระทำำ�ผิิด ลัักษณะคดีี เพื่่�อร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�พิิสููจน์์หลัักฐานในการ
วางแผนตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ
	ขั้้�นตอนที่่� ๓ การป้้องกัันรัักษาสถานที่่เ� กิิดเหตุุ (Protection of scene or Secure the scene)
การป้้องกัันรัักษาสถานที่่เ� กิิดเหตุุ เริ่่ม� จากการประเมิินข้้อมููลจากบุุคคลที่่เ� ข้้าไปในสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
ก่่อนหน้้านั้้�น เพื่่�อให้้รู้้�สภาพสถานที่่�เกิิดเหตุุนำำ�มาประเมิินขอบเขตสถานที่่�เกิิดเหตุุ โดยปกติิแล้้ว
คำำ�จำำ�กัดั ความของสถานที่่เ� กิิดเหตุุ หมายถึึง “สถานที่ที่่� มี่� กี ารกระทำำ�ผิิดเกิิดขึ้้น� และสามารถหาวััตถุพุ ยานได้้”
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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โดยหมายความรวมถึึงเส้้นทางเข้้าออกและเส้้นทางการหลบหนีีของผู้้�กระทำำ�ผิิด ทำำ�ให้้ขอบเขตสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
อาจมีีมากกว่่าหนึ่่�งบริิเวณ อาจมีีเส้้นทางของแต่่ละบริิเวณเชื่่อ� มโยงกััน และในเส้้นทางนั้้�นมีีวัตถุ
ั พุ ยานปรากฏ
อยู่่�ด้้วย จึึงนัับว่่าเป็็นดุุลยพิินิิจของพนัักงานสอบสวนโดยแท้้ที่่�จะกั้้�นบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุให้้กว้้างหรืือแคบ
ตามความเหมาะสม  โดยคำำ�นึึงถึึงพยานหลัักฐานเป็็นหลััก  และหากพนัักงานสอบสวนตรวจพบวััตถุุพยาน
นอกแนวบริิ เวณที่่� กั้้� น ไว้้ เ ป็็ น สถานที่่� เ กิิ ด เหตุุ พนัั ก งานสอบสวนสามารถพิิ จ ารณาขยายขอบเขต
สถานที่่�เกิิดเหตุุได้้
	วิิธีีการป้้องกัันและรัักษาสถานที่่�เกิิดเหตุุ
๑. ใช้้อุปก
ุ รณ์์ปิดิ กั้้น� สถานที่่เ� กิิดเหตุุ (POLICELINE) หรืืออุุปกรณ์์อื่น่� ในการปิิดล้้อมบริิเวณที่เ่� กิิดเหตุุ
กำำ�หนดวงล้้อมสถานที่่�เกิิดเหตุุ และจััดการต่่าง ๆ โดยรอบสถานที่่�เกิิดเหตุุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในคดีีใหญ่่
หรืือคดีีที่่�ประชาชนให้้ความสนใจ จะต้้องมีีการจััดการเกี่่�ยวกัับสถานที่่�เกิิดเหตุุ เช่่น การจััดการจราจร
การกั้้น� พื้้�นที่สำ่� ำ�หรัับผู้้�สื่อ่� ข่่าว การตั้้ง� ศููนย์์ปฏิบัิ ติั กิ ารส่่วนหน้้า กัันพื้้�นที่สำ่� ำ�หรัับประชาชนที่ม่� าดููที่เ่� กิิดเหตุุ เป็็นต้้น  
๑.๑ หากสถานที่เ่� กิิดเหตุุอยู่่�ภายในอาคารบ้้านเรืือนหรืือภายในห้้อง อาจทำำ�การรัักษาสถานที่่�
เกิิดเหตุุ โดยปิิดล็็อกประตููและหรืือใช้้แถบกั้้�นสถานที่่เ� กิิดเหตุุนั้้น� และมอบหมายให้้สายตรวจเฝ้้าสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
ไว้้ตลอดเวลา ถ้้าหากที่่�เกิิดเหตุุมีีความสำำ�คััญมาก
๑.๒ กรณีีสถานที่่�เกิิดเหตุุอยู่่�ภายนอกอาคาร เช่่น บนถนน ซอย ลานจอดรถยนต์์ ทุ่่�งหญ้้า
สนามหญ้้า เป็็นต้้น ให้้ปิดิ กั้้น� พื้้�นที่่บริ
� เิ วณสถานที่่เ� กิิดเหตุุโดยใช้้แถบกั้้�นซึ่่ง� มีีคำำ�ว่า่ “ห้้ามเข้้าสถานที่่เ� กิิดเหตุุ”
หรืือข้้อความอื่่�นที่่�มีีความหมายเดีียวกัันบนแถบกั้้�นเป็็นระยะ โดยให้้มีีพื้้�นที่่�เป็็นบริิเวณกว้้าง เนื่่�องจากวััตถุุ
พยานบางอย่่างโดยลัักษณะแห่่งคดีีแล้้วอาจอยู่่�ห่่างจากที่่�เกิิดเหตุุ เช่่น รอยยางรถยนต์์ของผู้้�กระทำำ�ผิิด
ซึ่ง่� อาจใช้้เชื่่อ� มโยงเส้้นทางเข้้าออกของยานพาหนะของผู้้�กระทำำ�ผิิด อาจอยู่่�ห่่างจากสถานที่่เ� กิิดเหตุุ เป็็นต้้น
จึึงควรมีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจดููแลโดยรอบ ตลอดจนตรวจตรายานพาหนะที่่�จะเข้้าไปในสถานที่่�เกิิดเหตุุด้้วย
หากเป็็นไปได้้ควรกำำ�หนดบริิเวณที่่จ� อดรถให้้กับั เจ้้าหน้้าที่ตำ่� ำ�รวจและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ป้้องกัันการทำำ�ลายวััตถุุ
พยานบริิเวณทางที่่�เกิิดเหตุุ
๒. จััดให้้มีเี จ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจดููแลบริิเวณโดยรอบสถานที่เ่� กิิดเหตุุ เจ้้าหน้้าที่ตำ่� ำ�รวจดัังกล่่าวมีีหน้้าที่่�
จดบัันทึึกรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบุุคคลและยานพาหนะที่่�ผ่่านเข้้าออกบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ โดยจะต้้อง
มีีวัันเวลากำำ�กัับด้้วยเสมอ และถ้้าหากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจเห็็นว่่าบุุคคลหรืือยานพาหนะมีีลัักษณะเป็็นพิิรุุธ
ให้้บัันทึึกไว้้ด้้วย
๓. ป้้องกัันไม่่ให้้ผู้�ที่้ ่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ประชาชนหรืือสื่่�อมวลชนเข้้าไปในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ
๔. การมีีผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องเข้้าไปภายในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุต้้องมีีการบัันทึึก
ชื่่อ� บุุคคลที่อ่� าจเข้้าออกจากสถานที่เ่� กิิดเหตุุ และกำำ�หนดเส้้นทางเข้้า-ออก และเส้้นทางเคลื่่อ� นที่่ภ� ายในบริิเวณ
สถานที่่�เกิิดเหตุุให้้ชััดเจน เพื่่�อป้้องกัันบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุถููกทำ�ำ ลายโดยการปนเปื้้�อน เช่่น การปนเปื้้�อน
จากรองเท้้าหรืือรอยเท้้าโดยรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ เป็็นต้้น
๕. ผู้้ที่� จ่� ะเข้้า-ออกบริิเวณสถานที่่เ� กิิดเหตุุต้อ้ งมีีการสวมถุุงคลุุมเท้้าและถุุงมืือ เพื่่อ� ป้้องกัันบริิเวณ
สถานที่่เ� กิิดเหตุุมิใิ ห้้ถููกปนเปื้้�อน ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีการป้้องกัันการปนเปื้้�อนในเบื้้�องต้้นแล้้วก็็ตาม จะต้้องพยายาม
มิิให้้มีีสิ่่�งแปลกปลอมอื่่�นเข้้าไปปนเปื้้�อนเพิ่่�มอีก ก
ี ารจัับต้้องสิ่่�งของต่่าง ๆ ในบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุก็็ต้้องกระทำำ�
ด้้วยความระมััดระวััง โดยตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าถุุงคลุุมเท้้าและถุุงมืือที่ใ่� ช้้ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่นั้้่� น� แม้้จะป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนรอยลายนิ้้�วมืือและรอยเท้้าหรืือรอยรองเท้้าได้้ แต่่ก็็อาจจะไปทำำ�ลายร่่องรอย
ลายนิ้้�วมืือและรอยเท้้าหรืือรอยรองเท้้าของผู้้�กระทำำ�ผิิด หากไปโดนหรืือเช็็ดเข้้ากัับบริเิ วณที่่มี� พี ยานหลัักฐานอยู่่� 
โดยไม่่ตั้้�งใจหรืือรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ และเมื่่�อออกจากบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุแล้้ว หากเป็็นไปได้้ถ้้าต้้องการ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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จะกลัับเข้้าไปอีีก  ควรมีีการเปลี่่�ยนถุุงมืือและถุุงคลุุมเท้้าทุุกครั้้�งโดยใช้้เส้้นทางเดิิมที่่�กำำ�หนดไว้้ในการเข้้า
บริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ เพื่่�อให้้สถานที่่�เกิิดเหตุุถููกรบกวนน้้อยที่่�สุุด
๖. กรณีีตรวจพบอาวุุธในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ เช่่น อาวุุธปืืน อาวุุธมีีด เป็็นต้้น ไม่่ควรจัับต้้อง
โดยตรง ควรใช้้วััสดุุที่่�เหมาะสม  เช่่น ในการเคลื่่�อนย้้ายอาวุุธปืืน ควรใช้้เชืือกคล้้องเข้้าไปในโกร่่งไกปืืน
เนื่่�องจากบริิเวณดัังกล่่าวไม่่มีีลายนิ้้�วมืือแฝงของคนร้้ายปรากฏอยู่่�  เป็็นต้้น โดยมีีหลัักคิิดว่่า การจัับหรืือ
ต้้องของกลางจะต้้องไม่่ส่่งผลกระทบต่่อพยานหลัักฐานที่่�ต้้องการใช้้ตรวจพิิสููจน์์
๗. กรณีีพบอาวุุธอยู่่�ในน้ำำ�� การเก็็บควรเก็็บไว้้ในสภาพที่่�มีีน้ำำ��  โดยใช้้น้ำำ��จากแหล่่งเดีียวกัันที่่�พบ
อาวุุธตกอยู่่�  เพื่่�อรัักษาให้้สภาพอาวุุธอยู่่�ในสภาพเดิิมมากที่่�สุุด และให้้รีีบนำำ�กลัับไปตรวจวิิเคราะห์์ในห้้อง
ปฏิิบััติิการโดยเร็็วเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดสนิิมทำำ�ลายวััตถุุพยาน
๘. กรณีีพบวััตถุุพยานอยู่่�ภายนอกอาคารและสภาพอากาศขณะนั้้�น อาจจะส่่งผลต่่อวััตถุุพยาน
เช่่น บริิเวณสถานที่่เ� กิิดเหตุุอาจมีีฝนตก ให้้รีบดำ
ี ำ�เนิินการกัับวัตถุ
ั พุ ยานนั้้�นเป็็นลำำ�ดับั แรก โดยถ่่ายภาพบัันทึึก
ตำำ�แหน่่งและทำำ�การตรวจเก็็บวััตถุุพยานนั้้�นก่่อน
๙. กรณีีการแถลงข่่าวให้้พิิจารณากำำ�หนดสถานที่่� เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นการขััดขวางการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของเจ้้าพนัักงาน และอาจทำำ�ให้้สถานที่่�เกิิดเหตุุได้้รัับความเสีียหาย อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�ใดจะเป็็นผู้้�แถลงข่่าว หรืือ
สามารถให้้ข้้อมููลแก่่สื่่�อมวลชนได้้มากน้้อยเพีียงใดนั้้�นจะต้้องไปดููระเบีียบคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป
	ขั้้�นตอนที่่� ๔	 การตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุเบื้้�องต้้น (Initiate Preliminary Survey)
ในขั้้�นตอนนี้้�เป็็นการที่่�พนัักงานสอบสวนเริ่่�มทำำ�การตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ โดยกำำ�หนดรููปแบบ
วิิธีีการการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุให้้เหมาะสมกัับสภาพสถานที่่�เกิิดเหตุุ รวมถึึงการบัันทึึกสภาพทั่่�ว ๆ ไป
เริ่่ม� จากการสำำ�รวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุเบื้้�องต้้น โดยมุ่่�งเน้้นที่่วั� ตถุ
ั พุ ยานที่่เ� สีียหายได้้ง่า่ ยก่่อน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
- คดีีเกี่่�ยวกัับทรััพย์์วััตถุุพยานที่่�เสีียหายง่่าย เช่่น บริิเวณประตููหน้้าต่่างที่่�ถููกผู้้�กระทำำ�ผิิดงััด
และบริิเวณที่่�มีีการรื้้�อค้้น อาจมีีการพบรอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือ รอยลายเท้้าแฝงและสารพัันธุุกรรม  (DNA)
การตรวจอาจแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานพิิสููจน์์หลัักฐานตำำ�รวจเข้้าร่่วมตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ
- คดีีเกี่่�ยวกัับชีีวิิตร่่างกายและเพศ วััตถุุพยานที่่�เสีียหายง่่าย เช่่น บริิเวณที่่�พบศพและรอบ ๆ ศพ
อาจมีีการพบคราบโลหิิต  เส้้นผม  เส้้นขน เสื้้�อผ้้าที่่�เปื้้�อนคราบโลหิิตของผู้้�กระทำำ�ผิิดซึ่่�งสามารถนำำ�มาหา
สารพัันธุุกรรม  (DNA) หรืือพบร่่องลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือ หรืือรอยเท้้าของผู้้�กระทำำ�ผิิด ควรแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�
สำำ�นัักงานพิิสููจน์์หลัักฐานตำำ�รวจและแพทย์์นิิติิเวชเข้้าร่่วมชัันสููตรพลิิกศพ หากเป็็นกรณีีเสีียชีีวิิตเกิิดขึ้้�น
โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่ง่� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่ห� รืือเสีียชีีวิติ ในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุม
ของเจ้้าพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาว่่าด้้วยการชัันสููตรพลิิกศพ
อย่่างเคร่่งครััด โดยต้้องแจ้้งพนัักงานอััยการและพนัักงานฝ่่ายปกครองเข้้าร่่วมชัันสููตรพลิิกศพด้้วย
- คดีีเกี่่�ยวกัับเพลิิงไหม้้ วััตถุุพยานที่่�เสีียหายง่่าย เช่่น สารเร่่งปฏิิกิิริิยาในการเผาไหม้้ ถ้้าพบใน
บริิเวณสถานที่เ่� กิิดเหตุุสงสััยว่่าเป็็นการวางเพลิิง ควรตรวจค้้นหารอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือ รอยลายเท้้าแฝงและ
สารพัันธุุกรรม (DNA) ของผู้้�กระทำำ�ผิิดหรืือผู้้�ต้้องสงสััยในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ และจะต้้องแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�
สํํานัักงานพิิสููจน์์หลัักฐานตํํารวจเข้้าร่่วมตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ จััดเก็็บพยานหลัักฐาน ตรวจหาสาเหตุุของ
การเกิิดเพลิิงไหม้้ นอกจากนี้้� ในคดีีที่ที่่� เ่� กิิดเหตุุเป็็นอาคารสููงซึ่ง่� เกิิดการไหม้้อย่่างรุุนแรงอาจทำำ�ให้้โครงสร้้าง
อาคารเกิิดไม่่แข็็งแรงปลอดภััย ควรประสานงานให้้เจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยโยธา หรืือวิิศวกรของวิิศวกรรมสถานแห่่ง
ประเทศไทย มาตรวจโครงสร้้างความปลอดภััยของอาคาร ก่่อนเข้้าตรวจในอาคารนั้้�น
- คดีีเกี่่�ยวกัับระเบิิด วััตถุุพยานที่่�เสีียหายง่่าย ได้้แก่่ สารระเบิิดหรืือเศษซากของส่่วนประกอบ
ระเบิิด ซึ่ง่� มีีความจํําเป็็นในการตรวจหาสารระเบิิด เพื่่อ� ให้้ทราบว่่าเป็็นระเบิิดชนิิดใด และทำำ�การตรวจค้้นหา
รอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือ รอยลายเท้้าแฝงและสารพัันธุุกรรม (DNA) ของผู้้�กระทํําผิิด ในการประกอบวััตถุรุ ะเบิิด
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับการระเบิิด เป็็นต้้น พนัักงานสอบสวนต้้องทราบถึึงแนวทางและวิิธีีการที่่�จะต้้องใช้้ในการ
ตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุ เพื่่อ� ให้้ทราบได้้ว่า่ จะต้้องใช้้กํําลัังพลเพิ่่�มเติิมในการตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุมากขึ้้น� เพีียงใด
จะต้้องใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์พิิเศษอะไรบ้้าง หรืือจะต้้องประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานพิิเศษใดบ้้าง เช่่น
หน่่วยงานเก็็บกู้้�วััตถุุระเบิิดของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เป็็นต้้น การให้้เจ้้าหน้้าที่่�เก็็บกู้�วั้ ัตถุุระเบิิดมาร่่วม
ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุนั้้�น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสถานที่่�เกิิดเหตุุนั้้�นปลอดภััยแล้้ว ไม่่มีีระเบิิดลููกที่่�สอง หรืือระเบิิด
ที่่�หลงเหลืืออยู่่�ในสถานที่่�เกิิดเหตุุ มีีความปลอดภััย จะไม่่เกิิดระเบิิดซ้ำำ�อี
� กี
- พนัักงานสอบสวนจะต้้องทํําการบัันทึึกสภาพแวดล้้อมของบริิเวณสถานที่เ่� กิิดเหตุุและวััตถุพุ ยาน
ในเบื้้�องต้้นไว้้ในขณะทํําการสํํารวจบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ เพื่่�อสามารถนํําไปอธิิบายหรืือชี้้�แจงให้้ผู้้�ชํํานาญ
พิิเศษในแต่่ละด้้าน เช่่น เจ้้าหน้้าที่สํํ�่ านัักงานพิิสููจน์์หลัักฐานตํํารวจ เจ้้าหน้้าที่่เ� ก็็บกู้�วั้ ตถุ
ั รุ ะเบิิด แพทย์์นิติิ เิ วช
เจ้้าหน้้าที่่�โยธา พนัักงานฝ่่ายปกครอง และพนัักงานอััยการ เป็็นต้้น ทราบถึึงแนวทางและวิิธีีปฏิิบััติิ
ในการเข้้าตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุต่่อไป
	ขั้้�นตอนที่่� ๕	 การประเมิินวััตถุุพยานที่่�พบในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Evaluate Physical
Evidence Possibility)
เป็็นขั้้�นตอนที่่�พนัักงานสอบสวนต้้องประเมิินว่่าวััตถุุพยานทุุกประเภทที่่�อาจพบในบริิเวณ
สถานที่่�เกิิดเหตุุ
- คดีีเกี่่�ยวกัับทรััพย์์ เช่่น รอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือ รอยลายเท้้าแฝง คราบโลหิิต  เพื่่�อตรวจหาสาร
พัันธุุกรรม (DNA) และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการงััดแงะ และบริิเวณที่่�มีีร่่องรอยการรื้้�อค้้น เป็็นต้้น
- คดีีเกี่่�ยวกัับชีีวิิต ร่่างกายและเพศ เช่่น รอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือ รอยลายเท้้าแฝง เส้้นผม เส้้นขน
คราบโลหิิต เพื่่อ� ตรวจหาสารพัันธุุกรรม (DNA) อาวุุธที่ใ่� ช้้ในการกระทํําความผิิด เป็็นต้้น โดยพิิจารณาบริิเวณ
ที่่�มีีการต่่อสู้้�  อาจจะปรากฏรอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือแฝง รอยลายเท้้าแฝง และเส้้นผม  เส้้นขน คราบโลหิิต
เพื่่�อตรวจหาสารพัันธุุกรรม (DNA)
- คดีีเกี่่�ยวกัับเพลิิงไหม้้ เช่่น สารเร่่งให้้ติิดไฟที่่�อยู่่�ในบริิเวณจุุดต้้นเพลิิง สาเหตุุของการเกิิด
เพลิิงไหม้้ บริิเวณจุุดต้้นเพลิิง เป็็นต้้น โดยพิิจารณาหาหลัักฐานบริิเวณจุุดต้้นเพลิิงพบสารเร่่งให้้ติิดไฟ เช่่น
รอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือแฝง รอยลายเท้้าแฝง เส้้นผม เส้้นขน คราบโลหิิต เพื่่�อตรวจหาสารพัันธุุกรรม (DNA)
ของผู้้�กระทํําผิิดที่่�มาวางเพลิิง
- คดีีระเบิิด เช่่น สารระเบิิดหรืือเศษซากอุุปกรณ์์ประกอบวััตถุุระเบิิด เป็็นต้้น เพื่่�อจะได้้ทํํา
การค้้นหาวััตถุพุ ยานอย่่างครอบคลุุม และป้้องกัันการทํําลายหรืือเพิ่่�มวััตถุพุ ยาน โดยการประเมิินหลัักฐาน
ทางวััตถุุพยาน การประเมิินจะเริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อไปถึึงบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ เพื่่�อประเมิินถึึงความปลอดภััยของ
ผู้้�ตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุและวััตถุพุ ยานในบริิเวณสถานที่่เ� กิิดเหตุุเป็็นสิ่่ง� สํําคััญที่่สุ� ดุ ในการตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
การประเมิินวััตถุุพยานจะเริ่่�มละเอีียดขึ้้�นในการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุเบื้้�องต้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ควรสัังเกตวััตถุุพยานชนิิดที่่�เสีียหายง่่ายไปยัังวััตถุุพยานที่่�เสีียหายยาก  ในกรณีีวััตถุุพยานที่่�เสีียหายง่่าย
โดยให้้พิิจารณาหาสารระเบิิดเพื่่�อให้้ตรวจวิิเคราะห์์ได้้ว่่าเป็็นสารระเบิิดชนิิดใด รอยลายนิ้้�วมืือ ฝ่่ามืือแฝง
รอยลายเท้้าแฝง เส้้นผม เส้้นขน คราบโลหิิต เพื่่อ� ตรวจหาสารพัันธุุกรรม (DNA) ของผู้้�กระทํําผิิดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับคดีีระเบิิด และเมื่่�อประเมิินวััตถุุพยานทั้้�งหมดเรีียบร้้อยแล้้ว ต้้องมั่่�นใจว่่า มีีวััสดุุสํําหรัับบรรจุุหีีบห่่อที่่�
เหมาะสมพร้้อมที่่�จะใช้้สํําหรัับเก็็บวััตถุุพยานทั้้�งหมดได้้ เพื่่�อนํําส่่งตรวจพิิสููจน์์ต่่อไปหรืือแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�
สํํานัักงานพิิสููจน์์หลัักฐานตํํารวจ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�เก็็บกู้้�วััตถุุระเบิิดเข้้าร่่วมตรวจและประเมิินวััตถุุพยาน
ในสถานที่่�เกิิดเหตุุพร้้อมกัับพนัักงานสอบสวน
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	ขั้้�นตอนที่่� ๖	 การบรรยายสภาพของสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Prepare Narrative Description)
การบรรยายสภาพของสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Prepare Narrative Description) เป็็นการบรรยาย
สภาพทั่่�วไปของสถานที่่�เกิิดเหตุุ ทั้้�งก่่อนและหลัังตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ สภาพแวดล้้อมของสถานที่่�เกิิดเหตุุ
สภาพวััตถุุพยานภายในสถานที่่�เกิิดเหตุุที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ง่่าย เช่่น ความสว่่าง กลิ่่�น สีีของเปลวไฟ  เป็็นต้้น
บัันทึึกข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�รัับแจ้้งจากผู้้�เสีียหาย พยานที่่�เห็็นเหตุุการณ์์ การบรรยายลัักษณะพิิเศษของ
สถานที่่�เกิิดเหตุุ บัันทึึกสภาพวััตถุุพยานที่่�ตรวจพบในบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ บัันทึึกบััญชีีของกลางที่่�จะส่่งมอบ
ให้้กับั พนัักงานสอบสวน ซึ่ง่� การบัันทึึกอาจทํําได้้หลายวิิธีี เช่่น บัันทึึกเสีียง การเขีียน บัันทึึกภาพวิิดีโี อ เป็็นต้้น
๑. การบรรยายหรืือพรรณนาถึึงสภาพบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ ให้้เห็็นภาพรวมของลัักษณะ
โดยทั่่�วไป และลัักษณะโดยเฉพาะ ดัังนี้้�
- การบรรยายลัักษณะโดยทั่่�วไป  หมายถึึง การบรรยายว่่าสภาพที่่�เกิิดเหตุุจากจุุดอ้้างอิิง
ในการมอง โดยทั่่� ว ไปแล้้ ว เป็็ น อย่่ า งไร เช่่ น ใช้้ บริิ เวณด้้ า นหน้้ า สถานที่่� เ กิิ ด เหตุุ เ ป็็ น จุุ ด อ้้ า งอิิ ง
แล้้วอธิิบายว่่าจากจุุดดัังกล่่าวมองเห็็นสถานที่่เ� กิิดเหตุุเป็็นลัักษณะใด เช่่น หากเป็็นอาคารควรบรรยายให้้เห็็นว่่า
เป็็นตึึกแถว เป็็นบ้้านเดี่่ย� ว หรืือเป็็นโรงงาน มีีสภาพอย่่างไร มีีขนาดเท่่าใด ทางเข้้าออกเป็็นอย่่างไร สภาพแสงสว่่าง
เป็็นอย่่างไร อยู่่�ติิดถนนหรืือไม่่ บริิเวณข้้างเคีียงเป็็นอะไร อยู่่�ติิดกัันในสภาพแออััดหรืือโปร่่ง มีีเส้้นทางใด
บ้้างที่่�สามารถเข้้าออกสถานที่่�เกิิดเหตุุได้้ เพื่่�อนํําไปใช้้ประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์ เช่่น การวิิเคราะห์์เส้้นทาง
เข้้าออกของผู้้�กระทํําผิิดหรืือพฤติิการณ์์การกระทำำ�ความผิิดของคนร้้าย
- การบรรยายสถานที่่เ� กิิดเหตุุโดยเฉพาะ หมายถึึง การบรรยายลัักษณะภายในของสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
เปรีียบเสมืือนผู้้�ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุมองสถานที่่�เกิิดเหตุุทะลุุเข้้าไป ว่่ามีีสภาพอย่่างไร หากที่่�เกิิดเหตุุ
อยู่่�ภายในบ้้านหรืืออาคาร บ้้านหรืืออาคารดัังกล่่าวมีีการแบ่่งกั้้น� ห้้องอย่่างไร วััสดุตก
ุ แต่่งภายในห้้องมีีอะไรบ้้าง
มีีเครื่่�องเฟอร์์นิิเจอร์์อะไรบ้้าง โดยการบรรยายมีีหลัักการเดีียวกัันกัับการบรรยายลัักษณะโดยทั่่�วไปคืือ
มีีการกํําหนดจุุดอ้้างอิิงในการมอง โดยจุุดอ้้างอิิงอาจเป็็นจุุดเดีียวกัับการบรรยายลัักษณะโดยทั่่�วไป 
หรืือกํําหนดจุุดอ้้างอิิงในการมองใหม่่ก็็ได้้
๒. บัันทึึกข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�เสีียหาย และพยานที่่�เห็็นเหตุุการณ์์
๓. บัันทึึกลัักษณะของวััตถุุพยานที่่�ตรวจพบในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ อาทิิเช่่น
- กรณีีวััตถุุพยานเป็็นอาวุุธปืืน ควรบัันทึึกชนิิด ขนาด ยี่่�ห้้อ หมายเลขประจํําปืืน หมายเลข
ทะเบีียนปืืน ฯลฯ
- กรณีีวััตถุุพยานเป็็นอาวุุธมีีด ควรบัันทึึกขนาด ยี่่�ห้้อ ความยาวและความกว้้างของใบมีีด
ด้้ามมีีด ลัักษณะพิิเศษ เช่่น รอยสึึกหรอ เป็็นต้้น
- กรณีีวััตถุุพยานเป็็นท่่อนไม้้ ควรบัันทึึกขนาดลัักษณะพิิเศษ เช่่น ร่่องรอยการใช้้งาน เช่่น
รอยตะปูู รอยฉีีกขาดหรืือรอยหัักที่่�ท่่อนไม้้ รวมถึึงวััตถุุพยานทางชีีววิิทยา คราบโลหิิตที่่�อาจติิดอยู่่� เป็็นต้้น  
๔. จััดทํํา และบัันทึึกบััญชีีของกลาง เพื่่�อใช้้ในการประกอบการส่่งของกลางตรวจพิิสููจน์์
๕. วิิธีกี ารบรรยาย อาจจะใช้้วิธีิ กี ารอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง หรืือหลายวิิธีปี ระกอบกััน เช่่น การบัันทึึกเสีียง
การจด บัันทึึก หรืือการบัันทึึกภาพวิิดีีโอ
	ขั้้�นตอนที่่� ๗	 การถ่่ายภาพในสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Depict Scene Photographically)
เป็็นการอธิิบายวิิธีีการถ่่ายภาพบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Depict Scene Photographically)
ประกอบรายงานการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ การถ่่ายภาพสถานที่่�เกิิดเหตุุ แบ่่งออกเป็็น ๓ ระยะ คืือ
การถ่่ายภาพระยะไกล การถ่่ายภาพระยะกลาง และการถ่่ายภาพระยะใกล้้ ให้้ครอบคลุุมสภาพหรืือ
พฤติิการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในสถานที่่�เกิิดเหตุุ โดยเฉพาะวััตถุุพยานที่่�พบในสถานที่่�เกิิดเหตุุ เพื่่�อให้้บุุคคลที่่�ไม่่ได้้
ไปร่่วมตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุได้้เห็็นสภาพของสถานที่่เ� กิิดเหตุุได้้ชัดั เจนขึ้้น� โดยการถ่่ายภาพในสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
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ของคดีีแต่่ละประเภท ได้้แก่่ คดีีเกี่่ย� วกัับทรัพั ย์์ คดีีเกี่่ย� วกัับเพลิิงไหม้้ คดีีเกี่่ย� วกัับชีวิี ต 
ิ คดีีเกี่่ย� วกัับเหตุุระเบิิด
หรืือคดีีอื่่�น ๆ ก็็จะต้้องถ่่ายภาพให้้ได้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสาระสํําคััญของคดีีครบถ้้วน ก่่อนการเคลื่่�อนย้้าย
หรืือทํําการเก็็บรวบรวมวััตถุพุ ยาน หลัังจากนั้้�นให้้ร่ว่ มพิิจารณากัับเจ้้าหน้้าที่�พิ่ ิสููจน์์หลัักฐาน ว่่าหากจํําเป็็น
ต้้องมีีการตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุเพิ่่�มเติิม  ให้้พนัักงานสอบสวนรัักษาสถานที่่�เกิิดเหตุุไว้้ก่่อน หากการตรวจ
สถานที่่�เกิิดเหตุุเสร็็จสิ้้�นแล้้วให้้ทํําการส่่งมอบสถานที่่�เกิิดเหตุุคืืนให้้กัับผู้้�เสีียหายต่่อไป
	ขั้้�นตอนที่่� ๘ การจััดทํําแผนผััง/แผนที่่� สเกตช์์ภาพสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Prepare diagram/
sketch of scene)
การจััดทํําแผนผััง/แผนที่่� หรืือภาพสเกตช์์สถานที่เ่� กิิดเหตุุ (Prepare diagram/sketch of scene)
เป็็นการสเกตช์์ภาพสถานที่่�เกิิดเหตุุ โดยมีีการกํําหนด ทิิศ มาตราส่่วน และระยะต่่าง ๆ เป็็นการสเกตช์์
โครงร่่างแบบคร่่าว ๆ ในสถานที่เ่� กิิดเหตุุแล้้วนํําข้้อมููลมาทํําแผนผัังหรืือแผนที่่อ� ย่่างละเอีียด โดยให้้มีสัี ดั ส่่วน
ที่่�ถููกต้้อง เพื่่�อใช้้ประกอบรายงานการตรวจสถานที่�เ่ กิิดเหตุุ อาจจํําเป็็นต้้องนํําข้้อมููลจากแผนผัังหรืือแผนที่่�
มาใช้้ในการจํําลองสถานที่เ่� กิิดเหตุุ และวิิเคราะห์์เพื่่อ� เชื่่อ� มโยงพฤติิการณ์์ของผู้้�กระทํําผิิดในสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
ขึ้้�นมาใหม่่ โดยการจััดทำำ�แผนผััง/แผนที่่�มีีหลัักการดัังนี้้�
๑. แสดงให้้เห็็นถึึงโครงร่่างแบบคร่่าวๆ ของบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ
๒. แสดงให้้เห็็นถึึงตํําแหน่่งของวััตถุุพยาน ได้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยํํา
๓. แสดงให้้เห็็นถึึงจํํานวนวััตถุพุ ยาน และหมายเลขที่่ใ� ช้้กํํากัับวัตถุ
ั พุ ยานในบริิเวณสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
ซึ่่ง� ต้้องสอดคล้้องกัับหมายเลขที่ใ่� ช้้กํํากัับในการถ่่ายภาพและการบัันทึึก/บรรยายสภาพบริิเวณสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
๔. แสดงให้้เห็็นถึึงขอบเขตหรืือขนาดของบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ และตํําแหน่่งที่่�ตรวจค้้นพบ
วััตถุุพยาน
	ขั้้�นตอนที่่� ๙ การตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุอย่่างละเอีียด (Conduct Detailed Search)
เป็็นขั้้น� ตอนที่่พ� นัักงานสอบสวนทํําการค้้นหาวััตถุพุ ยานที่อ่� าจพบในสถานที่เ่� กิิดเหตุุ โดยการค้้นหา
จะใช้้รููปแบบตามความเหมาะสม
๑. กํําหนดพื้้�นที่่�หรืือขอบเขตของสถานที่่�เกิิดเหตุุว่่าจะให้้ครอบคลุุมเพีียงใด ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพ
ของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
๒. กํําหนดวิิธีีการค้้นหาวััตถุุพยาน
๒.๑ การค้้นหาวััตถุุพยานในที่่�โล่่งแจ้้งหรืือภายนอกอาคาร
๒.๑.๑ วิิธีีค้้นหาแบบแถวหน้้ากระดาน (Strip Method)
- กํําลัังพลที่่�ใช้้ เจ้้าหน้้าที่่� ๓-๔ นาย หรืือมากกว่่า
- วิิธีกี าร ให้้ผู้้�ตรวจค้้นเดิินเรีียงกัันเป็็นแถวหน้้ากระดานจากจุุดเริ่่มต้
� น้ เดิินขนาน
กัับขอบพื้้�นที่่�ด้้านใดด้้านหนึ่่�ง เดิินไปจนสุุดบริิเวณแล้้วเลี้้�ยวกลัับไป มีีระยะเลี้้�ยวประมาณ ๑ เมตร
โดยในการเดิินให้้แบ่่งพื้้�นที่่�แต่่ละคนรัับผิิดชอบหาวััตถุุพยานในเขตของตน อาจแบ่่งเป็็นแถบ  (Strip)
ขนาดเท่่า ๆ กััน หลายแถบก็็ได้้ จึึงเรีียกว่่าแบบ Strip Method ในกรณีีที่่�มีีพุ่่�มไม้้ หรืือสิ่่�งกีีดขวางข้้างหน้้า
ต้้องทำำ�การตรวจค้้นข้้างใต้้สิ่่�งกีีดขวางโดยละเอีียด จะเดิินหลบไม่่ได้้ เมื่่�อพบวััตถุุพยาน ให้้ทุุกคนหยุุดรอ
จนกว่่าจะถ่่ายภาพ และเก็็บวััตถุุพยานเรีียบร้้อยแล้้วจึึงเดิินต่่อไป
ขนาดของแถบ (Strip) จะใหญ่่หรืือเล็็ก ขึ้้น� อยู่่�กัับสภาพพื้้�นที่่� หากเป็็นพื้้�นที่่โ� ล่่ง
เช่่น บนถนน ทางเท้้า ขนาดของแถบอาจจะใหญ่่ เนื่่�องจากผู้้�ตรวจค้้นมองเห็็นวััตถุุพยานได้้ง่่าย หากเป็็น
พื้้�นที่่ที่� มี่� หี ญ้้าขึ้้น� รก หรืือเป็็นทุ่่�งนา ขนาดของแถบ (Strip) จะแคบลงมา เนื่่อ� งจากมองเห็็นวััตถุพุ ยานได้้ยาก
๒.๑.๒ วิิธีีค้้นหาแบบแถวหน้้ากระดานประยุุกต์์ Grid Method or Applied Strip
Method เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นป่่ารก หรืือไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการตรวจสอบครั้้�งเดีียว
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- กำำ�ลัังพลที่่�ใช้้ เจ้้าหน้้าที่่� ๓-๔ นาย หรืือมากกว่่า
- วิิธีีการ ให้้ผู้้�ตรวจค้้นเดิินเรีียงกัันเป็็นแถวหน้้ากระดาน จากจุุดเริ่่�มต้้น
เดิินขนานกัับขอบพื้้�นที่่ด้� า้ นใดด้้านหนึ่่�ง เดิินไปจนสุุดบริิเวณแล้้วเลี้้ย� วกลัับไป มีีระยะเลี้้ย� วประมาณ ๑ เมตร
นำำ�ทางโดยในการเดิินไปแบ่่งพื้้�นที่่แ� ต่่ละคนรัับผิิดชอบ หาวััตถุพุ ยานในเขตของตน อาจแบ่่งเป็็นแถบ (Strip)
ขนาดเท่่า ๆ กััน ปลายแถบก็็ได้้ จึึงเรีียกว่่าแบบ Strip Method ในกรณีีมีีพุ่่�มไม้้หรืือสิ่่�งกีีดขวางข้้างหน้้า
ต้้องทำำ�การตรวจค้้นข้้างใต้้สิ่่�งกีีดขวางโดยละเอีียด จะเดิินหลบไม่่ได้้ เมื่่�อพบวััตถุุพยานให้้ทุุกคนหยุุดรอ
จนกว่่าจะถ่่ายภาพและเก็็บวััตถุุพยานเรีียบร้้อยแล้้วจึึงเดิินต่่อไป
เมื่่�อทำำ�การตรวจค้้นจนหมดพื้้�นที่่� ตามแนวตั้้�งของแถวหน้้ากระดาน แล้้วให้้
หมุุนกลัับทำำ�การตรวจค้้นในลัักษณะเดีียวกัันในแนวตั้้�งของพื้้�นที่่�อีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ทำำ�การตรวจค้้น
เวลามีีการตรวจค้้นถึึง ๒ ครั้้�ง (แนวตั้้�งและแนวนอน) ทำำ�ให้้ผลในการค้้นหามีีความละเอีียดมากขึ้้�น
๒.๑.๓ วิิธีีค้้นหาแบบวงล้้อ Wheel Method
- กำำ�ลัังพลที่่�ใช้้ เจ้้าหน้้าที่่� ๓-๔ นาย หรืือมากกว่่า
- วิิธีกี าร ให้้แบ่่งวงกลมออกเป็็นเสี้้ย� วขนาดเท่่า ๆ กััน โดยให้้แต่่ละคนรัับผิิดชอบ
ภายในเสี้้ย� ววงกลมนั้้�น ๆ  โดยในการเดิินตรวจค้้นจะให้้เริ่่มต
� รวจค้้นหาจากศููนย์์กลางพร้้อมกัันแล้้วเดิินหน้้า
ไปสู่่�เส้้นรอบวง เมื่่อ� พบวััตถุพุ ยานให้้ดำำ�เนิินการตามวิิธีกี ารเก็็บรวบรวม โดยวิิธีนี้้ี อ� าจมีีข้อ้ เสีีย เพราะวััตถุพุ ยาน
อาจถููกทำำ�ลายขณะที่่�ผู้้�ตรวจค้้นทุุกคนเดิินไป  อยู่่�ที่่�จุุดศููนย์์กลางหรืือหากการเดิินตรวจค้้นเมื่่�อเดิินห่่าง
จากจุุดศููนย์์กลางออกมา ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เสี้้�ยวของวงกลมที่่�แบ่่งไว้้กว้้างมากขึ้้�น ส่่งผลให้้การค้้นหาวััตถุุพยาน
อาจไม่่สามารถกระทำำ�ได้้โดยละเอีียดหรืืออาจถููกมองข้้าม
๒.๑.๔ วิิธีีค้้นหาแบบวงกลมหรืือก้้นหอย Spiral Method
- กำำ�ลัังพลที่่�ใช้้ เจ้้าหน้้าที่่� ๓-๔ นาย หรืือมากกว่่า
- วิิธีกี ารผู้้�ตรวจค้้นเดิินเป็็นวงกลมเริ่่ม� จากจุุดศููนย์์กลาง โดยเดิินไปในแนวเส้้น
รอบวง พื้้�นที่่�จนทั่่�วบริิเวณ เป็็นวิิธีีที่�เ่ หมาะสมสำำ�หรัับพื้้�นที่่�นอกอาคารที่่�มีีบริิเวณแคบ ๆ และมีีผู้�ต้ รวจค้้น
จำำ�กััด อาจใช้้เพีียงคนเดีียวก็็ได้้
๒.๑.๕ วิิธีีค้้นแบบโซน Zone Method
- กำำ�ลัังพลที่่�ใช้้ เจ้้าหน้้าที่่� ๓-๔ นาย หรืือมากกว่่า
- วิิธีกี ารแบ่่งพื้้�นที่ที่�่ จ่� ะค้้นหาวััตถุพุ ยานออกเป็็นส่่วน แต่่ละส่่วนให้้มอบหมาย
ให้้เจ้้าหน้้าที่่�แต่่ละคนตรวจค้้น หากพื้้�นที่่�มีีบริิเวณกว้้างและมีีกำำ�ลัังพลในการตรวจมาก หากมีีการแบ่่งเป็็น
พื้้�นที่่�ย่่อยอีีกก็็ได้้ วิิธีีนี้้�เหมาะสำำ�หรัับใช้้ในอาคารที่่�มีีพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ และมีีจำำ�นวนวััตถุุพยานแต่่ละบริิเวณ
ไม่่เท่่ากััน
๒.๒ การค้้นหาวััตถุุพยานในห้้องหรืือภายในอาคาร ซึ่่�งมัักมีีฝาผนััง ๔ ด้้านล้้อมรอบ 
อาจใช้้วิิธีีการตรวจค้้นลัักษณะเดีียวกัันกัับภายนอกอาคารแต่่ละแบบมาประยุุกต์์ใช้้ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของ
สถานที่่เ� กิิดเหตุุ แต่่เมื่่อ� พบพยานวััตถุ ต้
ุ อ้ งจดบัันทึึก ถ่่ายภาพ ทำำ�ตำำ�หนิิวัตถุ
ั พุ ยาน ในบริิเวณที่่ไ� ม่่ส่ง่ ผลกระทบ
ในการตรวจพิิสููจน์์ แล้้วจึึงทำำ�การตรวจเก็็บรวบรวม
๒.๓ การตรวจค้้นวััตถุุพยานในยานพาหนะ เช่่น รถยนต์์ รถไฟ เรืือ เป็็นต้้น ควรกระทำำ�ใน
๓ บริิเวณ คืือ
๒.๓.๑ จุุดที่่�พบยานพาหนะนั้้�น โดยวััตถุุพยานที่่�เชื่่�อมโยง เช่่น รอยเท้้า รอยยางรถ 
อาวุุธหรืือวััตถุุอื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�กระทำำ�ผิิดโยนทิ้้�งหรืือทำำ�ตกไว้้ เพื่่�อทราบเส้้นทางเข้้าออก จากบริิเวณยานพาหนะ
และให้้เชื่่�อมโยงการสืืบสวนเส้้นทางการกระทำำ�ความผิิดของผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้้
๒.๓.๒ การทำำ�การตรวจค้้นด้้านนอกของตััวพาหนะ เพื่่�อตรวจหาวััตถุุพยาน เช่่น
รอยลายนิ้้�วมืือ ร่่องรอยเฉี่่�ยวชน รอยครููด รอยแตกของกระจก สารพัันธุุกรรม
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
208 คูPolice
Investigation Manual

๒.๓.๓ การทำำ�การตรวจค้้นภายในยานพาหนะซึ่ง่� อาจประยุุกต์ใ์ ช้้การตรวจค้้นแบบโซน
เช่่น กรณีีตรวจค้้นยานพาหนะประเภทรถยนต์์ หากมีีการแบ่่งยานพาหนะเป็็นตอนหน้้า ๒ โซน และ
ตอนหลััง ๒ โซน ให้้ผู้้�รัับผิิดชอบแต่่ละโซน ทำำ�การตรวจค้้นให้้ละเอีียดแต่่ละพื้้�นที่่�จรดเพดาน
	ขั้้�นตอนที่่� ๑๐	 การบัันทึึกและตรวจเก็็บวััตถุุพยาน (Record and Collect Physical
Evidence)
ความสำำ�คััญของการเก็็บวััตถุุพยาน จนถึึงขั้้�นตอนการรวบรวมและจััดส่่งวััตถุุพยาน จากสถานที่่�
เกิิดเหตุุ จากร่่างกายของผู้้�เสีียหายหรืือผู้้�ตาย อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดในชั้้�น
การสืืบสวนสอบสวนและในชั้้�นศาล
การเก็็บวััตถุุพยานต้้องกระทำำ�ถููกต้้องตามกฎหมาย จึึงจะถืือเป็็นวััตถุุพยานที่่�ยอมรัับได้้ โดยเริ่่�ม
ตั้้�งแต่่
๑. ผู้้�จััดเก็็บวััตถุุพยาน ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�กฎหมายให้้อำำ�นาจไว้้ เช่่น พนัักงานสอบสวน หรืือเจ้้าหน้้าที่�่
พิิสููจน์์หลัักฐาน
๒. ผู้้�ที่�จ่ ะเก็็บวััตถุุพยาน ต้้องเลืือกวิิธีีที่่�เหมาะสมที่่�จะไม่่ทำำ�ให้้วััตถุุพยานเสีียคุุณค่่าไป
๓. การเก็็บวััตถุุพยานที่่�ผิิดวิิธีีหรืือไม่่เหมาะสม ทำำ�ให้้เกิิดข้้อโต้้แย้้งในชั้้�นศาลได้้ โดยการเก็็บ
วััตถุุพยานที่่�จะใช้้เป็็นวััตถุุพยานในชั้้�นศาลจะต้้อง
๓.๑ ระบุุรายละเอีียดของพยานวััตถุุอย่่างชััดเจน
๓.๒ แสดงช่่วงของการครอบครองพยานวััตถุุโดยตลอด
๓.๓ เป็็นพยานวััตถุุที่่�มีีความเป็็นสาระสำำ�คััญ
๓.๔ ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายทุุกขั้้�นตอน
๔. เจ้้าหน้้าที่พิ่� สููิ จน์์หลัักฐาน หรืือพนัักงานสอบสวน ที่อ่� ยู่่�ในสถานที่เ่� กิิดเหตุุ เป็็นผู้้�มีหี น้้าที่ใ่� นการ
เก็็บรวบรวม  และแสดงตำำ�แหน่่งของวััตถุุพยาน ที่่�ตรวจพบต้้องหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับวััตถุุพยานโดยตรง
และควรใส่่ถุุงมืือขณะทำำ�การเก็็บวััตถุุพยาน
	วิิธีีการเก็็บวััตถุุพยานในบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุ มีีหลัักปฏิิบััติิดัังนี้้�
๑. จัับจุุดที่่�เล็็กที่่�สุุดที่่�บุุคคลทั่่�วไปไม่่จัับ เช่่น ถ้้วยแก้้วให้้จัับที่่� ขอบปากด้้านบน หรืือมุุมก้้นแก้้ว
ขวดให้้นิ้้�วสอดเข้้าไปที่่�ปากขวด ในการจัับวััตถุุพยานต้้องใช้้ถุุงมืือจัับ  หรืือห่่อวััตถุุพยาน กรณีีวััตถุุพยาน
เป็็นชิ้้�นเล็็ก ให้้ใช้้ปากคีีบจัับสิ่่�งของนั้้�นขึ้้�นมา แล้้วเก็็บใส่่ในถุุงพลาสติิก หรืือกล่่องที่่�มีีฝาปิิด หากวััตถุุพยาน
ที่่�พบเป็็นกระดาษ ให้้จัับที่่�ริิมมุุมใดมุุมหนึ่่�ง หรืือใช้้ปากคีีบในการจัับ กรณีีวััตถุุพยานประเภทอาวุุธปืืน
ให้้ใช้้ลวดหรืือเชืือกสอดเข้้าที่โ่� กร่่งไกปืืนแล้้วยกขึ้้น�  ห้้ามใช้้ไม้้หรืือของแข็็งสอดเข้้าที่ป่� ากกระบอกปืืนและงััดขึ้้น�
๒. ในการเก็็บรวบรวมวััตถุุพยาน ก่่อนทำำ�การเก็็บวััตถุุพยานควรปฏิิบัติั ิดัังนี้้�
๒.๑ บัันทึึกตำำ�แหน่่งและสภาพของวััตถุุพยาน ก่่อนจะหยิิบจัับวัตถุ
ั ุพยานขึ้้�นมา ต้้องบัันทึึก
ตำำ�แหน่่งและสภาพของวััตถุุพยานอย่่างละเอีียด
๒.๒ ถ่่ายภาพวััตถุุพยาน ที่่�สามารถแสดงถึึงตำำ�แหน่่งที่่�พบ ก่่อนทำำ�การเก็็บ โดยในภาพถ่่าย
ควรถ่่ายภาพทั้้�งระยะไกล ระยะกลาง ระยะใกล้้ โดย
๒.๒.๑ การถ่่ายภาพในระยะไกล เพื่่�อยืืนยัันตำำ�แหน่่งที่่�พบ  และแสดงความสััมพัันธ์์
ของวััตถุุพยานกัับสภาพโดยรอบ
๒.๒.๒ การถ่่ายภาพในระยะกลาง
๒.๒.๓ การถ่่ายภาพในระยะใกล้้ เพื่่อ� ให้้เห็็นพยานวััตถุจุ ริิง และทราบขนาดที่แ่� น่่นอน
ของวััตถุุ ต้้องมีีมาตราวััดระยะกำำ�กัับ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๒.๓ การทำำ�ตำำ�หนิิสััญลัักษณ์์ อาจทำำ�ตำำ�หนิิสััญลัักษณ์์ที่่�วััตถุุพยานดัังกล่่าว เป็็นวััตถุุพยานที่่�
ได้้จากการตรวจบริิเวณที่่เ� กิิดเหตุุ ในคดีีใด ตรวจพบที่ไ�่ หน ตรวจพบเมื่่อ� ใด ใครเป็็นผู้้�ตรวจพบ และใครเป็็น
ผู้้�ตรวจเก็็บวััตถุุพยาน โดยหลัักในการทำำ�ตำำ�หนิิสััญลัักษณ์์ในวััตถุุพยานมีีดัังนี้้�
๒.๓.๑ ทำำ�ตำำ�หนิิสััญลัักษณ์์วััตถุุพยาน ในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่กระทบต่่อการพิิสููจน์์
๒.๓.๒ หากทำำ�ตำำ�หนิิสััญลัักษณ์์ที่่�ตััววััตถุุพยานไม่่ได้้ เช่่น วััตถุุพยานมีีขนาดเล็็ก 
หรืือหากทำำ�ตำำ�หนิิแล้้ว อาจกระทบกัับการตรวจพิิสููจน์์ ให้้ใช้้วิิธีีผููกป้้าย แสดงรายการไว้้กัับวััตถุุพยานนั้้�น
หรืือใช้้สลากปิิดบนวััตถุุพยาน หรืือภาชนะที่่�ใช้้บรรจุุก็็ได้้ โดยมีีรายละเอีียดของสลากปิิดบนพยานวััตถุุ
(ก) ชื่่�อผู้้�เก็็บ
(ข) เวลาที่่�เก็็บ
(ค) ชนิิดคดีี
(ง) ลัักษณะตำำ�แหน่่งที่่�พบ
(จ) รายละเอีียดคดีี
(ฉ) วัันเวลาที่่�เกิิดเหตุุ
(ช) สถานที่่�เกิิดเหตุุ
๒.๔ การเก็็บรวบรวม
- เป็็นขั้้�นตอนสุุดท้้ายของการเก็็บวััตถุุพยาน
- ถ้้าบกพร่่องอาจทำำ�ให้้วััตถุุพยานเกิิดการสููญหายหรืือแปรสภาพ
- เก็็บวัตถุ
ั พุ ยานที่สูู่� ญหายหรืือเสีียหายได้้ง่า่ ยก่่อนบรรจุุในภาชนะที่ส่� ะอาดและมีีขนาด
พอเหมาะกัับวััตถุุพยาน
- ถ้้ามีีวััตถุุพยานหลายชิ้้�นต้้องแยกบรรจุุไม่่นำ�ม
ำ าเก็็บในที่่�เดีียวกััน
- ทำำ�โดยผู้้�มีีหน้้าที่่�โดยตรงเท่่านั้้�นและให้้ผ่่านมืือคนน้้อยที่่�สุุด
- แสดงห่่วงโซ่่ของการครอบครองวััตถุุพยานได้้
- เก็็บตััวอย่่างวััตถุุพยานให้้มากที่่�สุุด
	ขั้้�นตอนที่่� ๑๑	 การตรวจสอบขั้้�นสุุดท้้าย (Conduct Final Survey)
การตรวจสอบสถานที่่�เกิิดเหตุุครั้้�งสุุดท้้ายเป็็นการทบทวนเกี่่�ยวกัับการวิิเคราะห์์รููปแบบทั้้�งหมด
ของการตรวจค้้นหาเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าวััตถุุพยานได้้ถููกเก็็บและสถานที่่�เกิิดเหตุุได้้ผ่่านการดำำ�เนิินการ
ตามขั้้�นตอนเรีียบร้้อยแล้้ว ก่่อนที่่�จะส่่งคืืนและออกจากสถานที่่�เกิิดเหตุุอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ เป็็นระบบ
การทบทวนสถานที่เ�่ กิิดเหตุุให้้แน่่ใจว่่าวััตถุพุ ยาน อุุปกรณ์์ เครื่่อ� งมืือหรืือวััตถุทีุ่ �ทำ่ ำ�ให้้เกิิดขึ้้น� จากการสำำ�รวจ
ด้้วยความไม่่ตั้้�งใจและวััตถุุ หรืือสภาวะต่่าง ๆ ที่่�เป็็นอัันตรายได้้ถููกรายงานและบัันทึึกไว้้เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยมีี หลัั กการว่่ าพนัั กงานสอบสวนเจ้้ าของคดีี ต้้ องเป็็ นผู้้�นำำ�ในการเข้้ าตรวจจนได้้ ข้้ อสรุุ ปสุุ ดท้้ าย
ของการตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุและทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าการตรวจสถานที่เ่� กิิดเหตุุนั้้น� มีีความสมบููรณ์์แล้้ว มีีขั้้น� ตอนดัังนี้้�
๑. พื้้�นที่่แ� ต่่ละส่่วนของสถานที่่เ� กิิดเหตุุที่ทำ่� ำ�การตรวจเก็็บวัตถุ
ั พุ ยานต้้องตรวจสอบอย่่างละเอีียด
ตามที่่�ปรากฏแก่่สายตา อภิิปรายการค้้นหาร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกฝ่่าย เช่่น แพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวน หรืือ
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจพิิสููจน์์หลัักฐาน เพื่่�อความสมบููรณ์์
๒. ชี้้แ� จงรายการวััตถุพุ ยานทั้้�งหมดที่่ทำ� ำ�การตรวจเก็็บในบริิเวณสถานที่่เ� กิิดเหตุุร่ว่ มกัับเจ้้าหน้้าที่่�
พิิสููจน์์หลัักฐาน ตรวจสอบเอกสารที่่�จะใช้้เป็็นพยานอีีกครั้้�งเพื่่�อตรวจสอบดููความผิิดพลาดที่่�อาจเกิิดจาก
ความไม่่ตั้้�งใจ รวมไปถึึงการรัับรองการตรวจสอบวััตถุุพยานทั้้�งหมดก่่อนออกจากสถานที่่�เกิิดเหตุุ     
๓. แสดงให้้เห็็นบริิเวณสถานที่่�เกิิดเหตุุในสภาวะสุุดท้้ายด้้วยการถ่่ายภาพ หลัังจากการตรวจ
สถานที่่�เกิิดเหตุุ
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๔. เก็็บรวบรวมเคลื่่อ� นย้้ายอุุปกรณ์์เครื่่อ� งมืือและวััตถุตุ่ า่ ง ๆ ทั้้�งหมดที่ใ่� ช้้ในการตรวจสถานที่่เ� กิิดเหตุุ
๕. จััดทำำ�รายงานและบัันทึึกเกี่่�ยวกัับวัตถุ
ั ุหรืือสภาวะที่่�เป็็นอัันตราย
๖. ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าไม่่ได้้มองข้้ามสถานที่่�ที่่�อาจมีีการปิิดบััง ซ่่อนเร้้น หรืือยากแก่่การเข้้าตรวจสอบ
พื้้�นที่่�ด้้วยการค้้นหาโดยละเอีียด
๗. สถานที่่�เกิิดเหตุุต้้องส่่งมอบคืืนตามข้้อตกลงตามขอบเขตอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวน
	ขั้้�นตอนที่่� ๑๒	 การออกและส่่งคืืนสถานที่่�เกิิดเหตุุ (Release Crime Scene)
การออกและส่่งมอบคืืนสถานที่่เ� กิิดเหตุุเป็็นความสำำ�เร็็จหลัังจากการสรุุปการตรวจสอบครั้้ง� สุุดท้้าย
ควรดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
๑. จััดทำำ�บัันทึึกส่่งมอบคืืนสถานที่่�เกิิดเหตุุ ข้้อมููลอย่่างน้้อยที่่�สุุดที่่�ควรมีีในเอกสารส่่งมอบคืือ
วัันเวลาที่่�ส่่งมอบคืืนสถานที่่�เกิิดเหตุุ ส่่งมอบให้้ใคร ส่่งมอบโดยใคร
๒. รัับรองหรืือยืืนยัันรายการวััตถุพุ ยานที่ต่� รวจเก็็บและยึึดไว้้ตามวััตถุปุ ระสงค์์ของกฎหมายและ
ทำำ�สััญลัักษณ์์เพื่่�อการระบุุชี้้�ชััด
๓. การพิิจารณาที่่�จำำ�เป็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่น วิิเคราะห์์รููปแบบของโลหิิตหรืือการทดสอบ
ทางการแพทย์์ ควรได้้รัับการสัังเกตก่่อนสถานที่่�เกิิดเหตุุจะถููกส่่งมอบคืืน
๔. ทัันทีีที่สถ
่� านที่่เ� กิิดเหตุุได้้ส่ง่ มอบคืืน การเข้้าตรวจสอบซ้ำำ��อีกี ครั้้ง� สามารถกระทำำ�ได้้ตามต้้องการ
ด้้วยเหตุุผลอัันสมควรและควรต้้องเก็็บสถานที่เ่� กิิดเหตุุนั้้น� ไว้้ก่อ่ นโดยบัันทึึกเป็็นหมายเหตุุไว้้ในบัันทึึกส่่งมอบ
๕. สถานที่่�เกิิดเหตุุควรจะถููกส่่งมอบคืืนเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ทั้้�งหมดพอใจว่่าสถานที่่�เกิิดเหตุุนั้้�นได้้ผ่่าน
การค้้นหาวััตถุุพยานอย่่างถููกต้้องเหมาะสมและสมบููรณ์์
๖. พนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�มีอำี ำ�นาจและหน้้าที่ใ่� นการส่่งมอบคืืนสถานที่เ่� กิิดเหตุุ เป็็นกฎที่่ทุ� กุ คน
ต้้องรู้้�และยึึดถืือปฏิิบัติั ิ

๑๑. ความต่่อเนื่่�องของการครอบครองพยานวััตถุุ/ห่่วงโซ่่พยานหลัักฐาน (Chain of custody)

ความต่่อเนื่่�องของการครอบครองรัักษาวััตถุุพยานหรืือลููกโซ่่การครอบครองวััตถุุพยานคืือ
การต่่อเนื่่�องของวััตถุุพยานที่่�มีีการบัันทึึกเอกสารและบุุคคลที่่�ได้้ครอบครองวััตถุุพยาน โดยปกติิเป็็นลำำ�ดับั
ของลายมืือชื่่�อที่่�แสดงการผ่่านจากบุุคคลหนึ่่�งไปยัังอีีกบุุคคลหนึ่่�ง
ความต่่อเนื่่อ� งของการครอบครองรัักษาวััตถุพุ ยาน เป็็นกระบวนการครอบครองวััตถุพุ ยาน ประกอบด้้วย
(๑) การจััดการ (Taking) เป็็นการกระทำำ�โดยผู้้เ� ก็็บวัตถุ
ั พุ ยาน จำำ�แนกวััตถุพุ ยานโดยการทำำ�ตำำ�หนิิ
ระบุุ วััน เดืือน ปีี ที่่�เก็็บ และรายละเอีียดต่่าง ๆ
(๒) การเก็็บ  (Keeping) เป็็นการพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่าการเก็็บและครอบครองวััตถุุพยานได้้กระทำำ�
อย่่างเหมาะสม ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
(๓) การขนส่่ง (Transporting) ต้้องรััดกุุม  แสดงให้้เห็็นว่่าไม่่เกิิดการสัับสนกัับวััตถุุพยานอื่่�น
มีีการลงทะเบีียน ถ้้าเป็็นการส่่งทางไปรษณีีย์์
(๔) การส่่งมอบ (Delivering) เป็็นการพิิสููจน์์ว่่าของกลางได้้ส่่งมอบให้้กัับผู้้�รัับอย่่างถููกต้้องและ
เหมาะสม มีีหลัักฐานแสดง วััน เดืือน ปีี ที่่�รัับของกลาง และมีีรายชื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบทุุกครั้้�ง
ความสำำ�คััญของความต่่อเนื่่�องของการครอบครองรัักษาวััตถุุพยาน
ความต่่อเนื่่อ� งของการครอบครองรัักษาวััตถุพุ ยาน มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการสืืบสวนสอบสวน
เป็็นการลำำ�ดัับติิดต่่อกัันของเหตุุการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิด โดยวััตถุุพยานที่่�พบในสถานที่่�เกิิดเหตุุเวลานั้้�น ไปจนถึึง
เวลาที่่�มีีการพิิจารณาคดีีในศาล ทุุก  ๆ การเชื่่�อมโยงของลููกโซ่่ได้้มีีการบัันทึึกเป็็นเอกสารไว้้ จากสิ่่�งที่่�พบ
ในสถานที่่เ� กิิดเหตุุ การรวบรวมวััตถุพุ ยาน การเก็็บรักั ษา การวิิเคราะห์์ในห้้องปฏิิบัติั กิ าร การส่่งไปเก็็บรักั ษา
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ต่่อเนื่่อ� งกัันไม่่ขาดสาย จนถึึงการนำำ�ไปแสดงในชั้้น� ศาล โดยจะต้้องระบุุวันั ที่่� เวลา การถือื ครองของแต่่ละบุุคคล
และบุุคคลที่่�ถืือวััตถุุพยานจะต้้องเป็็นเจ้้าพนัักงานซึ่่�งมีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง ถ้้ามีีการขาดของลููกโซ่่
การครอบครองวััตถุพุ ยานก็็ไม่่สามารถให้้คำำ�อธิิบายในขั้้น� ตอนการเดิินทางของวััตถุพุ ยานจากสถานที่เ่� กิิดเหตุุ
ไปถึึงห้้องพิิจารณาของศาลได้้ วััตถุุพยานนั้้�นก็็ไม่่มีีประโยชน์์ต่่อคดีี และอาจถููกส่่งคืืนโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ
การครอบครองรัักษาวััตถุุพยานเกี่่�ยวข้้องกัับเอกสารที่่�มีีลำำ�ดัับวััน เดืือน ปีี และเป็็นเส้้นทางของเอกสาร
ที่แ่� สดงถึึงการถืือเอาการครอบครอง การควบคุุม การถ่่ายโอน การวิิเคราะห์์ การกำำ�หนดว่่าพยานหลัักฐานเป็็น
โดยรููปร่่างหรืือทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพราะพยานหลัักฐานสามารถใช้้ในศาลลงโทษผู้้�กระทำำ�ความผิิดทางอาญาได้้
ซึ่่�งจะต้้องมีีการดููแลรัักษาอย่่างระมััดระวััง เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงข้้อกล่่าวอ้้างในภายหลัังว่่ามีีการให้้สิินบนหรืือ
การประพฤติิผิิด ซึ่่�งสามารถทำำ�ให้้ยอมความในคดีีที่่�มีีการฟ้้องร้้องให้้ไปทางที่่�พ้้นผิิด หรืือทำำ�ให้้ยกฟ้้อง
ในคำำ�ตััดสิินที่่�มีีพิิรุุธของคณะตุุลาการเกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริิงที่่�มีีการอุุทธรณ์์ ความคิิดหลัังจากการบัันทึึกลููกโซ่่
การครอบครองถููกสร้้างขึ้้น� เพื่่อ� ให้้พยานหลัักฐานที่่กล่
� า่ วถึึงเป็็นข้้อเท็็จจริิงที่่ค่� อ่ นข้้างสััมพันั ธ์์กับั ความผิิดทางอาญา
ตััวอย่่างเช่่น มีีการสร้้างพยานหลัักฐานที่่�เป็็นเท็็จทำำ�ให้้บุุคคลบางคนเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิดขึ้้�นได้้ การสร้้าง
ความต่่อเนื่่�องของการครอบครองรัักษาวััตถุุพยาน มีีความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษเมื่่�อพยานหลัักฐานเกิิดขึ้้�นจาก
ของที่่�แลกเปลี่่�ยนกัันได้้ในทางปฏิิบััติิส่่วนมากที่่�พบเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมาย ซึ่่�งถููกจัับกุุม
โดยบุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย ในแต่่ละคดีีจำำ�เลยปฏิิเสธไม่่ยอมรัับการเป็็นเจ้้าของวััตถุุสงสััยที่่�
ได้้เก็็บในเวลานั้้�น เอกสารประกอบของลููกโซ่่การครอบครองวััตถุุพยานและคำำ�ให้้การ ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้ในการ
ดำำ�เนิินการตามกฎหมาย เป็็นพยานหลัักฐานที่่�หนัักแน่่น เป็็นข้้อเท็็จจริิงที่่�ยืืนยัันได้้ว่่าจำำ�เลยเป็็นเจ้้าของ
ในการพิิสููจน์์บุุคคลจะต้้องใช้้ชิ้้�นส่่วนของวััตถุุพยานที่่�มีีการครอบครอง ในทางปฏิิบััติิ หมายถึึงว่่าเจ้้าหน้้าที่�่
ตำำ�รวจหรืือเจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวนจะต้้องเก็็บวััตถุุพยาน บัันทึึกเอกสารการเก็็บ  และมีีการเก็็บวััตถุุพยานไว้้ใน
สถานที่่�ปลอดภััย การจััดการในภายหลัังระหว่่างการเก็็บวัตถุ
ั ุพยานและการนำำ�ไปแสดงที่่�ศาล จะต้้องเป็็น
เอกสารที่่�มีีความสมบููรณ์์ที่่�มีีลำำ�ดัับวัันเดืือนปีี เป็็นพยานหลัักฐานที่่�เชื่่�อได้้อย่่างแน่่นอน แม้้จะมีีการคััดค้้าน
ตามกฎหมายก็็ตาม เอกสารนั้้�นควรจะรวมถึึงสภาวะที่่�วััตถุุพยานนั้้�นถููกเก็็บอยู่่�  หลัักฐานของผู้้�ครอบครอง
ทั้้�งหมด ระยะเวลาในการครอบครอง สภาวะความปลอดภััยขณะมีีการถืือครองหรืือการเก็็บวััตถุุพยาน
และวิิธีีการส่่งผ่่านวััตถุุพยานในแต่่ละเวลาที่่�เกิิดขึ้้�น จะต้้องปรากฏลายมืือชื่่�อของบุุคคลที่่�ครอบครอง
ในแต่่ละขั้้�นตอน
นอกจากห่่วงโซ่่พยานวััตถุุที่่�กล่่าวถึึงแล้้ว ในการรวบรวมพยานหลัักฐานจะต้้องมีีความเชื่่�อมโยง
ของพยานหลัักฐานทุุกชิ้้น� ที่เ่� กี่่ย� วกัับคดีีประกอบกัันร้้อยเรีียงกัันไม่่ขาดสาย ทั้้�งพยานบุุคคล พยานวััตถุแุ ละ
พยานเอกสาร พนัักงานสอบสวนต้้องสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานให้้สิ้้�นกระแสความ  พยานหลัักฐาน
ทุุกชนิิดมีีความสอดคล้้องและมีีพยานแวดล้้อมกรณีีที่่�เป็็นเหตุุเป็็นผลกััน เมื่่�อดำำ�เนิินการได้้ดัังนี้้� จึึงทำำ�ให้้
ห่่วงโซ่่พยานหลัักฐานมีีความสมบููรณ์์ ไม่่ขาดตอนทำำ�ให้้ศาลรัับฟังั ชั่่ง� น้ำำ��หนัักพยานหลัักฐานอย่่างสิ้้น� ข้้อสงสััย
บางกรณีีที่่�ยัังมีีประเด็็นข้้อสงสััย เนื่่�องจากในคดีีอาญาแล้้วไม่่มีีใครอยากเข้้ามาเป็็นพยานหากตนเอง
หรืือญาติิพี่่น้� อ้ งไม่่ได้้เป็็นผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียด้้วย พนัักงานสอบสวนก็็อาจใช้้วิธีิ กี ารกัันผู้้�ต้อ้ งหาบางคนที่่ไ� ม่่สำำ�คัญ
ั
ไว้้เป็็นพยาน เพื่่�อให้้ห่่วงโซ่่พยานหลัักฐานสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น  

๑๒. การกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน

ไม่่มีีบทบััญญััติิของกฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนในการดำำ�เนิินการกัันตััวผู้้�ต้้องหา
เป็็นพยาน มีีแต่่แนวทางปฏิิบััติิตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๘ การสอบสวน
บทที่่� ๗  การกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยานในบางคดีี และหนัังสืือ ตร.ที่่� มท  ๐๖๐๖.๖/๖๑๔ ลง ๑๙ ม.ค. ๔๑
เรื่่�อง การกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน และหนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๐๑(ป)/๑๒๔ ลง ๒๘ ม.ค. ๔๒ เรื่่�อง แนวทาง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ปฏิิบััติิการกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน ประกอบระเบีียบสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด ว่่าด้้วยการดำำ�เนิินคดีีอาญาของ
พนัักงานอััยการ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่่วนที่่� ๑๐ การสั่่�งไม่่ฟ้้อง ข้้อ ๘๑ วางแนวทางในการสั่่�งคดีีไว้้ ซึ่่�ง ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๓๒ ได้้บััญญััติิเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ไว้้ว่่า ห้้ามมิิให้้โจทก์์อ้้างจำำ�เลยเป็็นพยาน การกัันตััวผู้้�ต้้องหา
เป็็นพยานจึึงนำำ�มาใช้้ได้้เท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อประโยชน์์ในการรวบรวมพยานหลัักฐานเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีกัับตััวการ
สำำ�คััญ
ในคดีีอาญา โจทก์์มีีหน้้าที่่�ในการนำำ�พยานเข้้าสืืบเพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดของจำำ�เลย ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๗๕, ๑๗๖ จนกระทั่่�งให้้ศาลเชื่่�อเป็็นที่่�แน่่ใจปราศจากข้้อสงสััยว่่าจำำ�เลยเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิด
ศาลจึึงจะพิิพากษาลงโทษจำำ�เลยตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๒๗ ดัังนั้้�น เมื่่�อโจทก์์มีีหน้้าที่่�นำำ�พยานเข้้าสืืบ 
ถึึงแม้้จำำ�เลยจะอ้้างพยานหลัักฐานเข้้าสืืบเพื่่�อหัักล้้าง หรืือแก้้ข้้อกล่่าวหาศาลก็็จะไปรัับฟัังพยานของ
จำำ�เลยที่่�นำำ�เข้้าสืืบนั้้�นมาเพิ่่�มเติิมพยานโจทก์์ที่่�บกพร่่องเพื่่�อลงโทษจำำ�เลยไม่่ได้้ ซึ่่�งในการวิินิิจฉััยชั่่�งน้ำำ��หนััก
พยานหลัักฐานของโจทก์์นั้้�น ศาลจะพิิจารณาในการชั่่�งน้ำำ��หนัักพยานดัังนี้้� คืือ
พยานหลัักฐานของโจทก์์มีีน้ำำ��หนัักไม่่น่่าเชื่่�อว่่าจำำ�เลยได้้กระทำำ�ความผิิด ศาลจะพิิพากษายกฟ้้อง
โดยไม่่ต้้องพิิจารณาพยานหลัักฐานของจำำ�เลย
พยานหลัักฐานของโจทก์์มีน้ำี ำ��หนัักเชื่่อ� ว่่าจำำ�เลยได้้กระทำำ�ความผิิด ศาลจึึงจะดููพยานหลัักฐานของ
จำำ�เลยว่่าสามารถหัักล้า้ งพยานหลัักฐานของโจทก์์ได้้หรืือไม่่ ถ้า้ หัักล้า้ งได้้ก็็พิพิ ากษายกฟ้้อง ถ้้าหัักล้า้ งไม่่ได้้
ไม่่น่า่ เชื่่อ� ถืือก็็พิพิ ากษาลงโทษจำำ�เลยในการรัับฟังั พยานหลัักฐานของศาล จึึงมีีหลัักที่ห้่� า้ มมิิให้้โจทก์์อ้า้ งจำำ�เลย
เป็็นพยาน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ เป็็นการให้้ความคุ้้�มครองจำำ�เลยแม้้จำำ�เลยจะยิินยอมเป็็นพยาน
ก็็ไม่่สามารถนำำ�จำำ�เลยเข้้าสืืบเป็็นพยานของฝ่่ายโจทก์์ได้้ ซึ่่�งถ้้าหากอนุุญาตให้้โจทก์์อ้้างจำำ�เลยเป็็นพยานได้้
จำำ�เลยก็็ต้้องต่่อสู้้�เพื่่�อให้้พ้้นผิิด อาจจะมีีความผิิดฐานเบิิกความเท็็จตาม ป.อาญา มาตรา ๑๗๗ ได้้
ย่่อมจะทำำ�ให้้มีีการดำำ�เนิินคดีีอาญากัับจำำ�เลยไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด การที่่�กฎหมายห้้ามโจทก์์อ้้างจำำ�เลยเป็็นพยาน
ในคดีีอาญานี้้� ต้้องตีีความโดยเคร่่งครััด ย่่อมต้้องห้้ามเฉพาะจำำ�เลยเท่่านั้้�น หากไม่่ได้้เป็็นจำำ�เลย เช่่น
เพีียงแต่่เป็็นผู้้�ต้อ้ งหาที่ไ่� ด้้กันั ไว้้เป็็นพยาน ย่่อมอ้้างเป็็นพยานได้้ หรืือหากเป็็นจำำ�เลยในคดีีอื่น่� โจทก์์ย่อ่ มอ้้าง
เป็็นพยานได้้
	๑) แนวทางตามหลัักเกณฑ์์กฎหมายที่่ต้� อ้ งพิิจารณาเกี่่ย� วกัับการกัันผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นพยาน ดัังนี้้�
(๑) ตามบทบััญญััตินี้้ิ  ห้
� า้ มโจทก์์อ้า้ งจำำ�เลยเป็็นพยาน แต่่พยานที่่เ� คยเป็็นจำำ�เลยร่่วมซึ่ง่� ได้้แยก
ฟ้้องเป็็นคดีีใหม่่ย่่อมไม่่ต้้องห้้ามตาม มาตรา ๒๓๒
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ ห้้ามมิิให้้โจทก์์อ้้างจำำ�เลยเป็็นพยานเท่่านั้้�น ฉะนั้้�น ถ้้าพยานเคย
ถููกฟ้้องเป็็นจำำ�เลยร่่วมกัับจำำ�เลยในคดีีนี้้�มาก่่อน แต่่ศาลก็็ได้้สั่่�งให้้แยกฟ้้องจำำ�เลยคดีีนี้้�เป็็นคดีีใหม่่ต่่างหาก
จากคดีีที่่�พยานเป็็นจำำ�เลยร่่วมกัับจำำ�เลย โจทก์์อ้้างพยานเป็็นพยานโจทก์์ได้้ (ฎ.๑๕๑๓/๒๕๒๗)
(๒) จำำ�เลยที่่�โจทก์์ถอนฟ้้องไปแล้้ว โจทก์์ก็อ้็ ้างเป็็นพยานได้้
- โจทก์์ อ้้ า งจำำ� เลยที่่� โจทก์์ ไ ด้้ ถ อนฟ้้ อ งไปแล้้ ว  มาเป็็ น พยานของโจทก์์ ใ นคดีี ไ ด้้
โดยไม่่ต้้องห้้ามตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ (ฎ.๒๒๗/๒๕๑๓)
- กฎหมายห้้ามมิิให้้โจทก์์อ้้างตััวจำำ�เลยเป็็นพยานโจทก์์เท่่านั้้�น มิิได้้ห้้ามโจทก์์อ้้างผู้้�ที่่�
กระทำำ�ผิิดเช่่นเดีียวกัับจำำ�เลยมาเป็็นพยาน (ฎ.๕๓๔/๒๕๑๒)
- โจทก์์อ้้าง ด. จำำ�เลยในคดีีอาญาหมายเลขแดงที่่� ๒๖๙๙/๒๕๒๙ ของศาลชั้้�นต้้น
มาเป็็นพยานในคดีีนี้้� โดยพนัักงานสอบสวนได้้สอบสวน ด. เป็็นพยาน แม้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒
ห้้ามมิิให้้โจทก์์อ้า้ งจำำ�เลยเป็็นพยาน แต่่ ด. มิิได้้เป็็นจำำ�เลยร่่วมกัับจำำ�เลยนี้้� กรณีีจึึงมิิใช่่โจทก์์อ้า้ งจำำ�เลยเป็็นพยาน
และแม้้พนัักงานสอบสวนจะมิิได้้สอบสวน ด. ไว้้ในฐานะพยานก็็ตาม แต่่พนัักงานได้้สอบพยานหลัักฐานต่่าง ๆ
ในคดีีนี้้�มาแล้้ว จึึงถืือว่่ามีีการสอบสวนโดยชอบด้้วยกฎหมายแล้้วและพยานโจทก์์ที่่�เบิิกความในศาล
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ก็็ ไ ม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งเป็็ น พยานในชั้้� น สอบสวน ศาลย่่ อ มรัั บฟัั ง คำำ� เบิิ ก ความของ ด. ลงโทษจำำ� เลยได้้
(ฎ.๔๐๑๒/๒๕๓๔)
- คำำ�เบิิกความของ ก. เป็็นการซััดทอดจำำ�เลยเพื่่�อให้้ตนเองพ้้นผิิด เมื่่�อ ก. เบิิกความ
ตนเองในฐานะที่่เ� ป็็นจำำ�เลยในอีีกคดีีหนึ่่�ง ซึ่่ง� ศาลชั้้น� ต้้นพิิจารณารวมกัับคดีีนี้้เ� ท่่านั้้�น หาใช่่เป็็นการเบิิกความ
ในฐานะเป็็นพยานโจทก์์ไม่่ จึึงเอาคำำ�เบิิกความของ ก. มาฟัังลงโทษจำำ�เลยหาได้้ไม่่ (ฎ.๑๕๓/๒๕๒๘)
(๓) การที่่�ศาลเอาคำำ�ให้้การในชั้้�นสอบสวนของจำำ�เลยมาประกอบการวิินิิจฉััยถืือไม่่ได้้ว่่า
เป็็นการอ้้างจำำ�เลยเป็็นพยาน
- คำำ�ให้้การของจำำ�เลยในชั้้�นสอบสวนที่่�พนัักงานสอบสวนทำำ�ไว้้โดยชอบย่่อมใช้้เป็็น
หลัักฐานยัันจำำ�เลยในการพิิจารณาได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ การที่่�ศาลนำำ�เอาคำำ�ให้้การชั้้�นสอบสวน
ที่่�โจทก์์อ้้างส่่งมาประกอบการวิินิิจฉััยพยานจำำ�เลย เพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่าคำำ�เบิิกความของจำำ�เลยในชั้้�น
พิิจารณาแตกต่่างกัับคำำ�ให้้การในชั้้น� สอบสวนเท่่านั้้�น หาได้้อาศััยแต่่เพีียงคำำ�ให้้การในชั้้น� สอบสวนมาลงโทษ
จำำ�เลยแต่่อย่่างใด กรณีีถืือไม่่ได้้ว่่าเป็็นการอ้้างจำำ�เลยเป็็นพยานของโจทก์์ จึึงไม่่ต้้องห้้ามตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒๓๒ (ฎ.๓๕/๒๕๓๒)
- ศาลรัับฟัังพยานแวดล้้อมกรณีีและคำำ�รัับของจำำ�เลยกัับผู้้�ร่่วมกระทำำ�ผิิดประกอบ
พยานอื่่�นได้้ เพราะคำำ�ให้้การชั้้�นสอบสวนของจำำ�เลยอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานยัันจำำ�เลยได้้ในชั้้�นพิิจารณา
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ ทั้้�งโจทก์์ก็็ไม่่ได้้อ้้างจำำ�เลยเป็็นพยานเพื่่�อค้้นเอาความจริิงจากจำำ�เลยมาลงโทษ
จำำ�เลย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ แต่่ประการใด (ฎ.๖๒๓/๒๕๓๕)
- ที่่โ� จทก์์ฟ้อ้ งขอให้้ลงโทษจำำ�เลยฐานมีีอาวุุธปืนื ไม่่มีหี มายเลขทะเบีียนไว้้ในครอบครอง
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต  แม้้จะได้้ความจากคำำ�เบิิกความของจำำ�เลยตอบคำำ�ถามค้้านของโจทก์์ว่่า จำำ�เลยไม่่เคย
ได้้รับั อนุุญาตจากนายทะเบีียนให้้มีอี าวุุธปืนื ไว้้ในครอบครองก็็ตาม ก็็เป็็นข้้อเท็็จจริิงที่ไ่� ด้้จากการที่จำ่� ำ�เลยตอบ
คำำ�ถามค้้านของโจทก์์ ถืือไม่่ได้้ว่า่ โจทก์์นำำ�สืืบถึึงข้้อเท็็จจริิงนั้้�น เพราะในการพิิจารณาคดีีอาญาโจทก์์มีหี น้้าที่่�
นำำ�สืืบให้้ฟังั ได้้ว่า่ จำำ�เลยกระทำำ�ผิิด ทั้้�งโจทก์์ก็ไ็ ม่่ได้้อาวุุธปืนื มาเป็็นของกลางยืืนยัันและไม่่มีพี ยานหลัักฐานอื่่น�
ที่่�พิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่าอาวุุธปืืนดัังกล่่าวไม่่มีีหมายเลขทะเบีียนตามที่่�โจทก์์ฟ้้อง จึึงลงโทษจำำ�เลยฐานมีีอาวุุธปืืน
ไม่่มีีหมายเลขทะเบีียนไว้้ในครอบครอง โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตไม่่ได้้ (ฎ.๘๕๓/๒๕๓๒ ป.)
(๔) ศาลอาจนำำ�คำำ�เบิิกความของพยานจำำ�เลยมาประกอบดุุลพิินิิจในการวิินิิจฉััยคดีีได้้ หาใช่่
เป็็นกรณีีที่�โ่ จทก์์อ้้างจำำ�เลยเป็็นพยานไม่่
- เบิิกความเป็็นพยานจำำ�เลย หาใช่่เป็็นกรณีีที่โ่� จทก์์อ้า้ งจำำ�เลยเป็็นพยาน อัันเป็็นการฝ่่าฝืืน
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ ไม่่ คำำ�เบิิกความของ ส. นำำ�มารัับฟัังเพื่่�อประกอบดุุลพิินิิจฯ ได้้ (ฎ ๒๖๗๐/๒๕๓๕)
(๕) จำำ�เลยตอบคำำ�ถามค้้านทำำ�ให้้พยานฝ่่ายโจทก์์มีีน้ำำ��หนัักเพิ่่�มขึ้้�น คำำ�ตอบคำำ�ถามค้้านของ
จำำ�เลยรัับฟัังไม่่ได้้
- ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ ที่ห้่� า้ มมิิให้้โจทก์์อ้า้ งจำำ�เลยเป็็นพยานยัังขยายความไปถึึงจำำ�เลย
ตอบคำำ�ถามค้้านโจทก์์ทำำ�ให้้ฟ้อ้ งเดิิมของโจทก์์ที่ไ่� ม่่ครบองค์์ประกอบความผิิด พอตอบคำำ�ถามค้้านของโจทก์์แล้้ว
ฟ้้องโจทก์์จึึงครบองค์์ประกอบความผิิด ห้้ามมิิให้้รัับฟัังตอบคำำ�ถามค้้านที่่�จำำ�เลยตอบแล้้วเป็็นประโยชน์์
ต่่อโจทก์์ในคดีีด้้วย (ฎ.๘๕๓/๒๕๓๒, ฎ.๘๕๘/๒๕๓๒, ฎ.๓๖๗๔/๒๕๓๒, ฎ.๒๑๓๒/๒๕๓๔)
- โจทก์์ฟ้อ้ งว่่าจำำ�เลยเล่่นการพนัันโดยมิิได้้รับั อนุุญาต ในการสืืบพยาน โจทก์์นำำ�สืืบเพีียง
คำำ�ให้้การรัับสารภาพชั้้�นสอบสวนของจำำ�เลยเป็็นพยานโดยไม่่มีีพยานหลัักฐานอื่่�นมาประกอบ  ซึ่่�งในทาง
ปฏิิบัติั ถืิ ือว่่าไม่่เพีียงพอที่่จ� ะให้้ศาลเชื่่อ� เป็็นยุุติไิ ด้้ แต่่ในชั้้น� พยานจำำ�เลย จำำ�เลยเบิิกความตอบคำำ�ถามค้้านว่่า
จำำ�เลยได้้เสีียเงิินไปในการเล่่นการพนัันจริิง ซึ่่�งถ้้านำำ�ไปประกอบกัับคำำ�รัับสารภาพในชั้้�นสอบสวนของ
จำำ�เลยแล้้ว จะทำำ�ให้้มีีน้ำำ��หนัักมั่่�นคงเพื่่�อลงโทษจำำ�เลยได้้ แต่่ศาลไม่่รัับฟัังคำำ�เบิิกความของจำำ�เลยไปเพิ่่�มเติิม
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พยานหลัักฐานของโจทก์์ ศาลพิิพากษายกฟ้้อง (ฎ.๕๔๐/๒๕๔๐) หมายเหตุุ แม้้โจทก์์จะอ้้างเป็็นพยานได้้
ไม่่ขััดกัับมาตรา ๒๓๒ ก็็ตาม คำำ�พยานดัังกล่่าวมีีน้ำำ��หนัักน้้อย ต้้องรัับฟัังด้้วยความระมััดระวัังเพราะ
อาจเป็็นคำำ�ซััดทอดของผู้้�ร่่วมด้้วยกััน
- ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒ บััญญััติห้ิ า้ มมิิให้้โจทก์์อ้า้ งจำำ�เลยเป็็นพยานนั้้�น หมายถึึงจำำ�เลย
ในคดีีเดีียวกััน แต่่ น. มิิได้้เป็็นจำำ�เลยร่่วมกัับจำำ�เลยในคดีีนี้้� กรณีีไม่่ต้้องห้้าม ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๒
(ฎ.๑๑๖๔/๒๕๔๗)
	๒) คดีีที่่�จะกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน
(๑) แนวทางปฏิิบััติิตามระเบีียบคำำ�สั่่�งของ ตร.
แนวทางปฏิิบััติิ ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะ ๘ การสอบสวน
บทที่่� ๗ การกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยานในบางคดีี และหนัังสืือ ตร.ที่่� มท  ๐๖๐๖.๖/๖๑๔ ลง ๑๙ ม.ค. ๔๑
เรื่่�อง การกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน และหนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๐๑(ป)/๑๒๔ ลง ๒๘ ม.ค. ๔๒ เรื่่�อง แนวทาง
ปฏิิบััติิการกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน  คดีีที่่�จะกัันตััวผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน เป็็นคดีีที่�มี่ ีลัักษณะ ดัังนี้้�
- คดีีที่่�เกิิดในที่่�ลี้้�ลัับ หรืือมีีเหตุุร้้ายแรงที่่�คนจำำ�นวนมากพากัันเกรงกลััว
- พนัักงานสืืบสวนสอบสวนได้้พยายามทุุกทางแล้้วก็็ไม่่ทำ�ำ ให้้ได้้หลัักฐานในคดีี
- ผู้้�สอบสวนพิิจารณาผู้้�ต้้องหาคนใดที่่�ไม่่ใช่่ตััวการสำำ�คััญ แต่่เป็็นผู้้�รู้้�เห็็นในคดีีนั้้�น
พอที่่�จะให้้การเป็็นพยานเบิิกความชั้้�นศาลได้้ ให้้กัันไว้้เป็็นพยาน
- ต้้องมีีพยานอื่่�น ๆ หรืืออาจอาศััยถ้้อยคำำ�พยานนี้้�สืืบสาวให้้ได้้หลัักฐานอื่่�น ๆ มาเป็็น
พยานหลัักฐานในคดีีอีีกด้้วย
(๒) ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุญาตให้้กัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน
- หััวหน้้าพนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�หรืือหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
- คดีีที่่�มีีลัักษณะเป็็นเหตุุฉกรรจ์์หรืือเหตุุที่่�ต้้องรายงานด่่วน ให้้เสนอผู้้�บัังคัับการขึ้้�นไป
เป็็นผู้้�สั่่�ง
- ความผิิดเกี่่ย� วกัับความมั่่�นคงแห่่งราชอาณาจัักร เดิิมเสนอถึึงสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
เป็็นผู้้�สั่่�ง แต่่ปััจจุุบัันได้้มีีคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๕๕๘/๖๓ ลง ๓๐ ต.ค. ๖๓ กำำ�หนดให้้ ผบช. เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจทำำ�
ความเห็็นทางคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงแห่่งราชอาณาจัักร การกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยานดัังกล่่าว
จึึงเห็็นควรเสนอให้้ ผบช. ซึ่่�งเป็็นหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนของหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจการสอบสวนนั้้�น ๆ
เป็็นผู้้�สั่่�ง
(๓) วิิธีีปฏิิบััติิในการกัันผู้้�ต้้องหาเป็็นพยาน
- ให้้พนัักงานสอบสวนสอบสวนผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นในฐานะผู้้�ต้อ้ งหาไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวน
- เมื่่อ� ได้้รับั อนุุญาตจากผู้้�มีอำี ำ�นาจให้้กันั ผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นพยานแล้้วให้้มีคี วามเห็็นสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ ง
ผู้้�ต้้องหากระทำำ�ผิิดด้้วยกััน
- ผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวอยู่่�ให้้ขอปล่่อยตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นไปจากการควบคุุม
- เสนอสำำ�นวนการสอบสวนนั้้�นไปยัังพนัักงานอััยการพิิจารณา
- พนัักงานอััยการอาจมีีคำำ�สั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาที่กั�่ นั ไว้้เป็็นพยานนั้้�นก็็ได้้ ถ้า้ พนัักงานอััยการ
สั่่�งฟ้้อง พนัักงานสอบสวนต้้องนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหานั้้�นส่่งมอบให้้พนัักงานอััยการเพื่่�อฟ้้องต่่อไป
- ถ้้าหากพนัักงานอััยการมีีคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้อง พนัักงานอััยการจะมีีคำำ�สั่่�งเด็็ดขาดไม่่ฟ้้อง
ผู้้�ต้้องหานั้้�น แจ้้งต่่อพนัักงานสอบสวนให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิมในฐานะพยาน
- เมื่่�อได้้รัับคำำ�สั่่�งเด็็ดขาดไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาแล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวนสอบสวนผู้้�ต้้องหา
นั้้�นไว้้ในฐานะพยาน โดยให้้ปฏิิญาณหรืือสาบานตนก่่อนให้้ถ้้อยคำำ�ด้้วย
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๔) การกัันข้้าราชการตำำ�รวจผู้้�ร่่วมกระทำำ�ผิิดเป็็นพยาน
กรณีีที่่�ข้้าราชการตำำ�รวจถููกกล่่าวหาว่่าร่่วมกระทำำ�ผิิดกัับผู้้�อื่่�น ห้้ามมิิให้้กัันข้้าราชการ
ตำำ�รวจที่่�ร่่วมกระทำำ�ผิิดด้้วยกัันเป็็นพยาน (ระเบีียบไม่่เกี่่�ยวกัับคดีีลัักษณะที่่� ๑ บทที่่� ๑๔)

๑๓. การสืืบพยานก่่อนฟ้้อง

คดีีอาญาบางเรื่่�องเป็็นคดีีอุุกฉกรรจ์์ บางเรื่่�องเป็็นคดีีที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นผู้้�มีีอิิทธิิพล โดยผู้้�ที่่�
รู้้เ� ห็็นเหตุุการณ์์ไม่่กล้า้ มาให้้การเป็็นพยานและหากเนิ่่�นช้้าพยานปากนั้้�นอาจไม่่ปลอดภััย หรืือคดีีบางเรื่่อ� งที่่�
พยานไม่่มีีที่่�อยู่่�เป็็นหลัักแหล่่ง หรืือพยานมีีความจำำ�เป็็นจะต้้องเดิินทางไปต่่างประเทศ หากรอให้้พนัักงาน
สอบสวนดำำ�เนิินการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานไปตามขั้้�นตอน เมื่่�อคดีีไปถึึงชั้้�นพิิจารณาของศาล
พยานอาจไม่่สามารถไปเบิิกความได้้ ทำำ�ให้้ขาดพยานหลัักฐานที่่�จะลงโทษจำำ�เลยได้้ กฎหมายจึึงได้้วาง
หลัั ก เกณฑ์์ ใ ห้้ มีี ก ารสืืบพยานก่่ อ นฟ้้ อ งได้้ หรืือการสืืบพยานล่่ ว งหน้้ า ซึ่่� ง ปรากฏหลัั ก เกณฑ์์ ต าม 
มาตรา ๒๓๗ ทวิิ หรืืออาจพบในกฎหมายพิิเศษบางฉบัับที่่�ระบุุไว้้เป็็นการเฉพาะนอกเหนืือจาก ป.วิิอาญา
ดัังกล่่าว  
	๑) การสืืบพยานก่่อนฟ้้อง ตามมาตรา ๒๓๗ ทวิิ
โดยหลัักการแล้้ว การพิิจารณาและสืืบพยานในศาล จะต้้องดำำ�เนิินการโดยเปิิดเผยต่่อหน้้า
จำำ�เลยตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๗๒ แต่่เนื่่อ� งจากมีีข้อ้ ขััดข้้องที่�ทำ่ ำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อกระบวนการยุุติธิ รรม
ทางอาญา เนื่่�องจากมีีเหตุุปััจจััยที่่�ไม่่สามารถนำำ�พยานมาสืืบในชั้้�นศาลในภายหน้้าได้้ กฎหมายจึึงได้้วาง
หลัักเกณฑ์์ยกเว้้นไว้้ให้้มีีการสืืบพยานก่่อนฟ้้องได้้เท่่าที่่�จำำ�เป็็น ตามบทบััญญััติิ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ
และคำำ�เบิิกความของพยานที่่�ให้้ไว้้ต่่อศาลในการสืืบพยานล่่วงหน้้านี้้� สามารถใช้้รัับฟัังเพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิด
หรืือความบริิสุุทธิ์์�ของจำำ�เลยได้้
ตามหลัักเกณฑ์์กฎหมาย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ ก่่อนฟ้้องคดีีต่่อศาล พนัักงาน
อััยการโดยตนเองหรืือโดยได้้รัับคำำ�ร้้องขอจากผู้้�เสีียหายหรืือจากพนัักงานสอบสวน จะยื่่�นคำำ�ร้้องโดยระบุุ
การกระทำำ�ทั้้�งหลายที่่�อ้้างว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิดต่่อศาล เพื่่�อให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้สืืบพยานนั้้�นไว้้ทัันทีีก็็ได้้
เมื่่�อมีีเหตุุอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งอัันควรเชื่่�อว่่า พยานบุุคคลใด
(๑) จะเดิินทางออกไปนอกราชอาณาจัักร
(๒) ไม่่มีีที่่�อยู่่�เป็็นหลัักแหล่่ง
(๓) เป็็นบุุคคลที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ห่่างไกลจากศาลที่่�พิิจารณาคดีี
(๔) มีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าจะยุ่่�งเหยิิงกัับพยานหลัักฐานนั้้�น ไม่่ว่่าโดยตรงหรืือทางอ้้อม
(๕) มีีเหตุุจำำ�เป็็นอื่่�น อัันเป็็นการยากแก่่การนำำ�พยานนั้้�นมาสืืบในภายหน้้า
กระบวนวิิธีกี ารสืืบพยานไว้้ก่่อน ถ้้ารู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด ถ้้าผู้้�นั้้�นถููกควบคุุมตััวอยู่่�ในอำำ�นาจ
ของพนัักงานสอบสวน หรืือพนัักงานอััยการ ให้้นำำ�ตััวผู้้�นั้้�นมาศาล หากถููกควบคุุมตััวอยู่่�ในอำำ�นาจศาล
ให้้ศาลเบิิกตััวผู้้�นั้้�นมาพิิจารณาต่่อไป  เมื่่�อศาลได้้รัับคำำ�ร้้องแล้้วให้้ศาลสืืบพยานนั้้�นทัันทีี ในการพิิจารณา
ผู้้�ต้้องหาซัักค้้าน หรืือตั้้�งทนายความซัักค้้านพยานนั้้�นด้้วยก็็ได้้ ถ้้าผู้้�ต้้องหาถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดอาญา
ซึ่่�งหากฟ้้องคดีีจะเป็็นคดีีที่่�ศาลจะต้้องตั้้�งทนายความให้้หรืือจำำ�เลยมีีสิิทธิิขอให้้ศาลตั้้�งทนายความให้้ตาม
มาตรา ๑๗๓ ก่่อนเริ่่มสืืบ
� พยานให้้ศาลถามว่่าผู้้�ต้อ้ งหามีีทนายความหรืือไม่่ ในกรณีีที่ศ่� าลต้้องตั้้ง� ทนายความให้้
ถ้้าศาลเห็็นว่่าตั้้�งทนายความให้้ทัันก็็ตั้้�งทนายความให้้ และดำำ�เนิินการสืืบพยานทัันทีี แต่่ถ้้าศาลเห็็นว่่า
ไม่่สามารถตั้้�งทนายความได้้ทััน หรืือผู้้�ต้้องหาไม่่อาจหาทนายความได้้ทััน ก็็ให้้ศาลถามพยานนั้้�นแทน
ให้้ศาลอ่่านคำำ�เบิิกความให้้พยานนั้้�นฟััง หากผู้้�ต้้องหาอยู่่�ด้้วย ก็็ให้้ศาลอ่่านคำำ�เบิิกความต่่อหน้้าผู้้�ต้้องหา
แต่่ถ้า้ พยานนั้้�นเป็็นเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ต้อ้ งนำำ�หลัักเกณฑ์์ มาตรา ๑๗๒ ตรีี ในคดีีที่พ่� ยานเป็็นเด็็กมาใช้้บังั คัับ 
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ผลของการสืืบพยานไว้้ก่อ่ น คืือ หากต่่อมา ผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นถููกฟ้้องเป็็นจำำ�เลยในการกระทำำ�ผิิดอาญา
นั้้�นก็็ให้้รัับฟัังคำำ�พยานดัังกล่่าวในการพิิจารณาคดีีนั้้�นได้้
กรณีีที่ผู้่� ้�ต้อ้ งหาร้้องขอสืืบพยานบุุคคลไว้้ก่อ่ นฟ้้องคดีีต่อ่ ศาล ก่่อนฟ้้องคดีีต่อ่ ศาล ให้้ผู้้�ต้อ้ งหา
ยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อศาล เพื่่�อให้้ศาลอนุุญาตให้้สืืบพยานบุุคคลหนึ่่�งบุุคคลใดได้้ทัันทีี เมื่่�อเห็็นว่่าหากตนถููกฟ้้อง
เป็็นคดีีต่่อศาลแล้้ว บุุคคลซึ่่�งจำำ�เป็็นจะต้้องนำำ�มาสืืบเป็็นพยานของตนเมื่่�อมีีเหตุุอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ดัังนี้้�
(๑) จะเดิินทางออกไปนอกราชอาณาจัักร
(๒) ไม่่มีีที่่�อยู่่�เป็็นหลัักแหล่่ง
(๓) เป็็นบุุคคลที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ห่่างไกลจากศาลที่่�พิิจารณาคดีี
(๔) มีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าจะมีีการยุ่่�งเหยิิงกัับพยานหลัักฐานนั้้�น ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
(๕) มีีเหตุุจำำ�เป็็นอื่่�นอัันเป็็นการยากที่่�จะนำำ�พยานนั้้�นมาสืืบในภายหน้้า
กระบวนการสืืบพยานไว้้ก่่อน
- ผู้้�ต้้องหาจะยื่่�นคำำ�ร้้องขอสืืบพยานบุุคคลไว้้ก่่อนต่่อศาล โดยแสดงเหตุุผลความจำำ�เป็็น
๕ ประการข้้างต้้น เพื่่�อให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตให้้สืืบพยานบุุคคลนั้้�นไว้้ทัันทีีก็็ได้้
- เมื่่�อศาลเห็็นสมควร ให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตให้้สืืบพยานนั้้�นและแจ้้งให้้พนัักงานสอบสวน
และพนัักงานอััยการที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบ
- ในการสืืบพยานดัังกล่่าว พนัักงานอััยการมีีสิิทธิิซักค้
ั ้านพยานนั้้�นได้้ และให้้นำำ�หลัักเกณฑ์์
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ วรรคสาม วรรคสี่่� และวรรคห้้า มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม 
- ถ้้าพยานนั้้�นเป็็นเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๘ ปีี ต้อ้ งนำำ�หลัักเกณฑ์์การสืืบพยานในคดีีที่พ่� ยานเป็็นเด็็ก
ตามมาตรา ๑๗๒ ตรีี มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม เช่่นเดีียวกััน
ผลของการสืืบพยานไว้้ก่่อนมีีผลเช่่นเดีียวกัับผลการสืืบพยานของโจทก์์
ข้้อสัังเกต
การรัับฟัังการสืืบพยานบุุคคลไว้้ล่่วงหน้้า เป็็นข้้อยกเว้้นของหลัักที่่�ว่่า การพิิจารณาคดีีนั้้�นต้้อง
ทำำ�ต่่อหน้้าจำำ�เลย และคำำ�ให้้การพยานนั้้�น จะต้้องอ่่านให้้พยานฟัังต่่อหน้้าจำำ�เลย เมื่่�อกฎหมายอนุุญาต
ให้้ทำำ�ได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ ศาลก็็ต้้องรัับฟัังคำำ�พยานเช่่นนี้้�
- เรื่่�องของการสืืบพยานผู้้�เสีียหายไว้้ก่่อนเพราะจะต้้องเดิินทางออกไปนอกราชอาณาจัักร
อัันเป็็นการยากแก่่การนำำ�สืืบ ซึ่่ง� อยู่่�ในหมวด ๒ พยานบุุคคล การสืืบพยานผู้้เ� สีียหายดัังกล่่าวจึึงไม่่อยู่่�ในบัังคัับ
มาตรา ๑๗๒ วรรค ๒ เพราะมิิใช่่การพิิจารณาหลัังฟ้้องคดีีต่อ่ ศาล ซึ่่ง� ศาลชั้้น� ต้้นจะต้้องอ่่านและอธิิบายฟ้้อง
ให้้จำำ�เลยฟััง และถามจำำ�เลยว่่าจำำ�เลยกระทำำ�ผิิดจริิงหรืือไม่่จะให้้การต่่อสู้้�อย่่างไร (ฎ.๗๕๗/๒๕๔๕)
- ก่่อนฟ้้องคดีีต่่อศาล เมื่่�อมีีเหตุุดัังที่่�ระบุุไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ วรรคแรก พนัักงาน
อััยการย่่อมมีีสิิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้อง เพื่่�อให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งสืืบพยานนั้้�นไว้้ทัันทีีก็็ได้้ โดยไม่่จำำ�กััดว่่าจะต้้องเป็็นกรณีี
ผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวอยู่่�หรืือไม่่ ประกอบกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ วรรคสี่่� ก็็ให้้ศาลสามารถ
มีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตให้้สืืบพยานและอ่่านคำำ�เบิิกความของพยานให้้พยานนั้้�นฟัังได้้ แม้้ผู้้�ต้้องหาจะไม่่ถููกจัับกุุม
หรืือควบคุุมตััวอยู่่� (ฎ.๒๙๘๐/๒๕๔๗)
	๒) การขอสืืบพยานก่่อนฟ้้องพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญและพยานหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ ตาม
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ตรีี
ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ตรีี “ให้้นำำ�ความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ มาใช้้บัังคัับ
โดยอนุุโลมแก่่กรณีีการสืืบพยานผู้้�เชี่่�ยวชาญและพยานหลัักฐานอื่่�น และแก่่กรณีีที่่�ได้้มีีการฟ้้องคดีีไว้้แล้้ว
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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แต่่มีเี หตุุจำำ�เป็็นที่่ต้� อ้ งสืืบพยานหลัักฐานไว้้ก่อ่ นถึึงกำำ�หนดเวลาสืืบพยานตามปกติิ ป.วิิอาญา ตามมาตรา ๑๗๓/๒
วรรคสองด้้วย
ในกรณีีพยานหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์จะสามารถพิิสููจน์์ให้้เห็็นข้้อเท็็จจริิงอัันสำำ�คัญ
ั ในคดีีได้้
หรืือมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่า หากมีีการเนิ่่�นช้้ากว่่าจะนำำ�พยานหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์อัันสำำ�คััญแก่่คดีี
มาสืืบในภายหน้้าพยานหลัักฐานนั้้�นจะสููญเสีียไปหรืือเป็็นการยากแก่่การตรวจพิิสููจน์์ ผู้้�ต้อ้ งหาหรืือพนัักงาน
อััยการโดยตนเองหรืือเมื่่�อได้้รัับคำำ�ร้้องขอจากพนัักงานสอบสวนหรืือผู้้�เสีียหาย จะยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้ศาลสั่่�ง
ให้้ทำำ�การตรวจพิิสููจน์์ทางวิิทยาศาสตร์์ตามความในมาตรา ๒๔๔/๑ ไว้้ก่่อนฟ้้องก็็ได้้ ทั้้�งนี้้�ให้้นำ�บทบั
ำ
ัญญััติิ
ในมาตรา ๒๓๗ ทวิิ มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
๓) การสืืบพยานก่่อนฟ้้องตามกฎหมายเฉพาะอื่่�น
ยกตััวอย่่างเช่่น ตาม พ.ร.บ.การป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีีหลัักเกณฑ์์
พื้้�นฐานเช่่นเดีียวกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิิ แต่่คดีีดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องนโยบายแห่่งรััฐและมีีผลกระทบ
ต่่อสัังคมอย่่างรุุนแรง กฎหมายจึึงวางกฎเกณฑ์์ไว้้เป็็นพิิเศษในการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์
ให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพเพื่่อ� ยัับยั้้ง� การกระทำำ�ผิิด โดยได้้วางหลัักไว้้ว่า่ ก่่อนฟ้้องคดีีต่อ่ ศาล ในกรณีีที่มี่� เี หตุุจำำ�เป็็น
เพื่่อ� ประโยชน์์ในการป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พนัักงานอััยการโดยตนเองหรืือโดยได้้รับก
ั ารร้้องขอ
จากพนัักงานสอบสวนจะนำำ�ผู้้�เสีียหายหรืือพยานบุุคคลมายื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาล โดยระบุุการกระทำำ�ทั้้�งหลาย
ที่่�อ้า้ งว่่าได้้มีีการกระทำำ�ความผิิดและเหตุุแห่่งความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องมีีการสืืบพยานไว้้โดยพลัันก็็ได้้ในกรณีีที่�่
ผู้้�เสีียหายหรืือพยานบุุคคลจะให้้การต่่อศาลเอง เมื่่อ� ผู้้�เสีียหายหรืือพยานบุุคคลแจ้้งแก่่พนัักงานอััยการแล้้ว
ให้้พนัักงานอััยการยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลโดยไม่่ชัักช้้าให้้ศาลสืืบพยานทัันทีีที่่�ได้้รัับคำำ�ร้้องตามวรรคหนึ่่�งหรืือ
วรรคสอง ในการนี้้� หากผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียในคดีีคนใดยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลแถลงเหตุุผลและความจำำ�เป็็นขอถามค้้าน
หรืือตั้้�งทนายความถามค้้านเมื่่�อเห็็นสมควรก็็ให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งอนุุญาตได้้ และให้้นำ�ำ ความในมาตรา ๒๓๗ ทวิิ
วรรคสอง วรรคสาม  และวรรคสี่่� แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญามาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม 
ถ้้าต่่อมามีีการฟ้้องผู้้�ต้้องหาเป็็นจำำ�เลยในการกระทำำ�ความผิิดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหมวด ๑ ก็็ให้้รัับฟัังพยาน
ดัังกล่่าวในการพิิจารณาพิิพากษาคดีีนั้้�น
	๔) การร้้องขอต่่อศาลให้้มีีคำำ�สั่่�งสืืบพยานก่่อนฟ้้อง
(๑) กรณีีผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมตััวอยู่่�ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งคำำ�ร้้องขอ พร้้อมพยานหลัักฐาน
การสอบสวนเบื้้�องต้้น พร้้อมนำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาส่่งพนัักงานอััยการ ให้้ระบุุการกระทำำ�ทั้้ง� หลายที่่อ้� า้ งว่่าผู้้�ต้อ้ งหา
ได้้กระทำำ�ผิิด เหตุุผลและความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องสืืบพยานไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้พนัักงานอััยการยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาล
มีีคำำ�สั่่�งให้้สืืบพยานนั้้�น
(๒) กรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหาได้้รัับการปล่่อยชั่่�วคราวให้้พนัักงานสอบสวนสั่่�งให้้นายประกัันนำำ�ตััว
ผู้้�ต้้องหามาส่่ง แล้้วส่่งคำำ�ร้้องขอและพยานหลัักฐานการสอบสวนเบื้้�องต้้น พร้้อมนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาส่่งพนัักงาน
อััยการ โดยระบุุการกระทำำ�ทั้้�งหลายที่่�อ้้างว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิด เหตุุผลและความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องสืืบพยาน
ไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้พนัักงานอััยการยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้สืืบพยานนั้้�น
(๓) กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาอยู่่�ในระหว่่างการฝากขัังตามอำำ�นาจศาล ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งคำำ�ร้อ้ งขอ
และพยานหลัักฐานการสอบสวนเบื้้�องต้้นต่่อพนัักงานอััยการ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องส่่งตััวผู้้�ต้้องหา โดยระบุุ
การกระทำำ�ทั้้ง� หลายว่่าผู้้�ต้อ้ งหาได้้กระทำำ�ผิิด เหตุุผลความจำำ�เป็็นที่่ต้� อ้ งสืืบพยานไว้้ก่อ่ น เพื่่อ� ให้้พนัักงานอััยการ
ยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้สืืบพยานนั้้�น ทั้้�งนี้้� ให้้รายงานไว้้ในคำำ�ร้้องขอด้้วยว่่าผู้้�ต้้องหาได้้ถููกขัังอยู่่�
โดยศาลแล้้วตามคำำ�ร้้องฝากขัังคดีีที่่�เท่่าใด ลงวััน เดืือน ปีีใดด้้วย
(๔) กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาเห็็นว่่าตนเองถููกฟ้้องเป็็นจำำ�เลยแล้้วบุุคคลซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องนำำ�มาสืืบเป็็นพยาน
ของตนจะเดิินทางออกไปนอกราชอาณาจัักรอัันเป็็นการยากแก่่การที่่�จะนำำ�บุุคคลนั้้�นมาสืืบในภายหน้้า
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ถ้้าเป็็นกรณีีผู้้�ต้้องหาถููกควบคุุมหรืือได้้รัับการปล่่อยชั่่�วคราวในชั้้�นสอบสวน จะยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่านพนัักงาน
สอบสวนก็็ได้้เพื่่�อดำำ�เนิินการตามข้้อ (๒) แล้้วแต่่กรณีี
(๕) คำำ�ร้้องขอให้้สืืบพยานไว้้ก่่อน ให้้ระบุุการกระทำำ�ทั้้�งหลายที่่�อ้้างว่่าผู้้�ต้้องหาได้้กระทำำ�ผิิด
เหตุุผลและความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องสืืบพยานไว้้ก่่อน ตามแบบ ส ๕๖-๕๔ (คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖
บทที่่� ๕ แบบพิิมพ์์ที่่�ใช้้เกี่่�ยวกัับคดีี ลำำ�ดัับที่่� ๖๓) ให้้รวมไว้้ในสำำ�นวนการสอบสวน
ข้้อสัังเกต
- บางกรณีี คดีีมีคี วามซัับซ้อ้ นและประเด็็นข้้อเท็็จจริิงมีีมาก พยานสำำ�คัญั ที่่จำ� ำ�ต้อ้ งสืืบพยานก่่อนฟ้้อง
มีีหลายปาก หลัังจากพนัักงานสอบสวนได้้มีหี นัังสืือไปยัังพนัักงานอััยการเพื่่อ� ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลขอสืืบพยาน
ก่่อนฟ้้องไปจำำ�นวนหนึ่่�ง ปรากฏว่่าได้้มีีการสืืบพยานก่่อนฟ้้องได้้บางส่่วน เหลืืออีีกบางส่่วนหลัังจาก
พนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนการสอบสวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว พนัักงานอััยการอาจต้้องฟ้้องผู้้�ต้้องหา
ไปก่่อนเนื่่อ� งจากครบกำำ�หนดฝากขัังผู้้�ต้อ้ งหา หลัังฟ้้องแล้้วพนัักงานอััยการอาจยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลขอสืืบพยาน
สำำ�คัั ญ ดัั ง กล่่ า วก่่ อ นการนัั ด สืืบพยานของศาลในชั้้� น พิิ จ ารณาได้้ ห รืือศาลเห็็ น สมควรเองก็็ ไ ด้้ ต าม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง  
❖❖❖
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บทที่่� 12

วัันกระทำำ�ความผิิดและอายุุความ
อายุุความ เป็็นหลัักทั่่�วไปที่่�กฎหมายกำำ�หนดระยะเวลาสิ้้�นสุุดของการดำำ�เนิินคดีีไว้้ เนื่่�องจากหาก
ทิ้้�งเวลาไว้้เนิ่่�นนานพยานหลัักฐานอาจเสื่่อ� มสภาพหรืือสููญหายหรืือความจำำ�ของพยานลบเลืือนได้้ อีกทั้้
ี ง� เป็็น
นโยบายของรััฐในการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย โดยการเร่่งรััดเจ้้าพนัักงานผู้้�มีหี น้้าที่ใ่� นกระบวนการยุุติธิ รรม
ดำำ�เนิินการให้้เสร็็จสิ้้�นโดยเร็็ว ทั้้�งไม่่มีีวััตถุุประสงค์์ให้้ความผิิดติิดชนัักหลัังผู้้�กระทำำ�ความผิิดไปตลอดชีีวิิต      
พนัักงานสอบสวนจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องทราบหลัักการพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่าอายุุความจะเริ่่�มต้้นและสิ้้�นสุุด
ลงเมื่่�อใด เพื่่�อเร่่งรััดสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานนำำ�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาลงโทษตามกฎหมายภายใน
อายุุความ 

๑.	วัันกระทำำ�ความผิิด

วัันกระทำำ�ความผิิดมีี ๓ ลัักษณะ ดัังนี้้�
	๑.๑	วัันแรกที่่�สามารถจะกระทำำ�ความผิิดให้้เสร็็จสิ้้�นลงไปได้้
เป็็นกรณีีที่ผู้่� ้�กระทำำ�ความผิิดได้้ลงมืือกระทำำ�โดยมีีเจตนาเฉพาะเจาะจงให้้เสร็็จสิ้้น� ไปในครั้้ง�
นั้้�น ๆ โดยปกติิจะเป็็นการกระทำำ�ความผิิดในวาระเดีียวกรรมเดีียว ซึ่่�งการกระทำำ�นั้้�นอาจเป็็นความผิิดต่่อ
กฎหมายหลายบทก็็ได้้ และการกระทำำ�ครั้้�งนั้้�นครบองค์์ประกอบความผิิดที่่�ได้้กระทำำ�ลงทัันทีี แม้้ผลของ
การกระทำำ�จะเกิิดขึ้้�นภายหลัังก็็ตาม เช่่น
- เอายาพิิษให้้ดื่่�มที่่�บ้้านที่่�เกิิดเหตุุ ถืือว่่าวัันกระทำำ�ความผิิดตั้้�งแต่่เอายาพิิษให้้ดื่่�มแล้้ว
แต่่ถ้้ารัักษาตััวที่่�โรงพยาบาลแล้้วต่่อมาอีีก  ๕ วััน ถึึงแก่่ความตาย ความตายเป็็นผลของการกระทำำ�ผิิด
ไม่่ถือื ว่่าเป็็นวัันกระทำำ�ความผิิด (ฎ.๓๓๓๗/๒๕๕๓)
- ความผิิดฐานแจ้้งความเท็็จ อายุุความให้้เริ่่มนั
� บตั้้
ั ง� แต่่วันั แจ้้งความเท็็จ มิิใช่่วันั ที่รู้่� ้�ว่า่ จำำ�เลย
กระทำำ�ความผิิด (ฎ.๘๐๘/๒๕๒๐)
- เข้้ามาในราชอาณาจัักรโดยใช้้หนัังสืือเดิินทางคนอื่่�น แจ้้งต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจตรวจคน
เข้้าเมืืองและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจว่่าตนมีีชื่่�อในหนัังสืือเดิินทางนั้้�น ความผิิดฐานแจ้้งความเท็็จเกิิดตั้้�งแต่่
วัันที่่�ทำ�ก
ำ ารแจ้้งความเท็็จ ไม่่ใช่่วัันที่่�เจ้้าพนัักงานรู้้�ว่่าเป็็นการกระทำำ�ความผิิด ส่่วนการอยู่่�ในราชอาณาจัักร
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตเป็็นความผิิดต่่อเนื่่�องตลอดมา (ฎ.๘๐๘/๒๕๒๐)
- คนต่่างด้้าวไม่่มีบัี ตั รประจำำ�ตัวั คนต่่างด้้าวเป็็นความผิิดสำำ�เร็็จในแต่่ละปีี ไม่่ใช่่ความผิิดต่่อเนื่่อ� ง
ความผิิดในปีีสุุดท้้ายจึึงไม่่ขาดอายุุความ (ฎ.๒๔๐/๒๕๒๓)
	๑.๒	วัันที่่�การกระทำำ�อัันก่่อให้้เกิิดความผิิดได้้กระทำำ�ครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้
เป็็นกรณีีที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดอาจวางแผนลงมืือกระทำำ�เป็็นขั้้�นตอน แต่่ละขั้้�นตอนไม่่ครบ
องค์์ประกอบความผิิดในตััวมัันเอง เมื่่อ� กระทำำ�ครบถึึงขั้้น� ตอนสุุดท้้ายจะครบองค์์ประกอบความผิิดตามเจตนานั้้�น
เช่่น
(๑) ความผิิดฐานฉ้้อโกง
การกระทำำ�ความผิิดเริ่่มตั้้
� ง� แต่่หลอกลวงผู้้เ� สีียหาย ถ้้าผู้้เ� สีียหายหลงเชื่่อ� ส่่งมอบทรััพย์์สินิ
เพราะการถููกหลอกลวงนั้้�น วัันส่่งมอบทรััพย์์สินิ นั้้�นถืือว่่าเป็็นวัันกระทำำ�ผิิดสำำ�เร็็จครบองค์์ประกอบความผิิด
(๒) ความผิิดเกี่่�ยวกัับเช็็ค
ไม่่ว่่าจะเป็็น พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดอัันเกิิดจากการใช้้เช็็ค พ.ศ.๒๔๙๙ (ฉบัับเก่่า)
หรืือ พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดอัันเกิิดจากการใช้้เช็็ค พ.ศ.๒๕๓๔ (ฉบัับใหม่่) หลัักการเกี่่�ยวกัับวัันเวลากระทำำ�
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ความผิิดก็็ไม่่แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ วัันที่่�เขีียนสั่่�งจ่่ายเช็็คออกเช็็คชำำ�ระหนี้้� เป็็นวัันเริ่่�มกระทำำ�ความผิิด
เกี่่�ยวกัับเช็็คเกิิดขึ้้�นและเริ่่�มกระทำำ�ความผิิด แต่่ความผิิดสำำ�เร็็จเมื่่�อธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิิน
- ความผิิดเกี่่�ยวกัับเช็็คเกิิดขึ้้�นและเริ่่�มนัับอายุุความเมื่่�อธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิิน
ตามเช็็ค (ฎ.๕๖๗/๒๕๓๑)
- นำำ�เช็็คไปถามเจ้้าหน้้าที่ธ่� นาคารว่่าเงิินของจำำ�เลยมีีตามเช็็คหรืือไม่่ เจ้้าหน้้าที่ธ่� นาคาร
ว่่าไม่่มีเี งิิน ดัังนั้้�นเป็็นการสอบถามกัันเป็็นทำำ�นองส่่วนตััวหาใช่่เป็็นเรื่่อ� งที่ธ่� นาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิินตามเช็็ค
นั้้�นไม่่ วัันนั้้�นความผิิดของจำำ�เลยยัังไม่่เกิิดยัังไม่่นัับอายุุความร้้องทุุกข์์ (ฎ.๒๑๒๖/๒๕๑๖)
- จะถืือว่่าธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิินได้้ต้้องปรากฏว่่าได้้มีีการยื่่�นเช็็คต่่อธนาคาร
และธนาคารได้้ปฏิิเสธการจ่่ายเงิินแล้้ว (ฎ.๓๔๔/๒๕๑๖)
	๑.๓ กรณีีความผิิดต่่อเนื่่�อง
เป็็นกรณีีที่่�ผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้ลงมืือกระทำำ�และการกระทำำ�นั้้�นครบองค์์ประกอบความผิิด
แต่่การกระทำำ�ยัังคงมีีความต่่อเนื่่�องไม่่ขาดตอน อาจจะเป็็นการกระทำำ�ผิิดต่่อเนื่่�องของวัันเวลาเกิิดเหตุุ
ที่่�ติิดต่่อกัันหลายวััน จนกระทั่่�งการกระทำำ�ความผิิดได้้ขาดตอนหรืือสิ้้�นสุุดลง เช่่น
- ความผิิดฐานมีีไม้้แปรรููปที่ไ่� ม่่ชอบด้้วยกฎหมายไว้้ในครอบครอง เป็็นความผิิดต่่อเนื่่อ� งกััน
ตลอดมาจนถึึงวัันที่่�เจ้้าพนัักงานจัับกุุมจำำ�เลย (ฎ.๑๓๘/๒๕๐๓)
- จำำ�เลยปิิดป้้ายประกาศหมิ่่น� ประมาทโจทก์์ การโฆษณาหมิ่่น� ประมาทนัับแต่่วันั ปิิดประกาศ
ก็็ยัังคงดำำ�เนิินต่่อเนื่่�องกัันไปอัันถืือได้้ว่่าเป็็นความผิิดต่่อเนื่่�องจนกว่่าจะมีีการปลดป้้ายประกาศออกไป 
(ฎ.๒๒๗๒/๒๕๒๗)
- จำำ�เลยเข้้าไปปัักเสาและปลููกต้้นมะขามในที่่�ดิินของโจทก์์ก็็เพื่่�อถืือการครอบครอง
ที่่�ดิินของโจทก์์ ดัังนั้้�นความผิิดฐานบุุกรุุกได้้เกิิดขึ้้�นและสำำ�เร็็จแล้้วเมื่่�อจำำ�เลยเข้้าไปกระทำำ�การดัังกล่่าว
ส่่วนการครอบครองที่ดิ่� นิ ต่่อมาเป็็นเพีียงผลของการบุุกรุก ก
ุ ารกระทำำ�ของจำำ�เลยจึึงไม่่เป็็นความผิิดต่่อเนื่่อ� ง
ตราบเท่่าที่่�จำำ�เลยยัังถืือการครอบครองที่่�ดิินของโจทก์์ (ฎ.๒๒๕๓/๒๕๓๑)
- ความผิิดฐานเข้้ายึึดถือื ครอบครองที่่ดิ� นิ สาธารณประโยชน์์ของแผ่่นดิินโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต 
ย่่อมมีีขึ้น้� ตั้้ง� แต่่จำำ�เลยเข้้ายึึดถือื ครอบครองและยัังคงมีีอยู่่�ตลอดเวลาที่่จำ� ำ�เลยครอบครองที่่ดิ� นิ สาธารณประโยชน์์
ซึ่่�งขณะที่่�โจทก์์ฟ้้อง จำำ�เลยยัังคงยึึดถืือครอบครองที่่�ดิินพิิพาทอยู่่�  แม้้จำำ�เลยจะครอบครองมานานเกิิน
๑๐ ปีี คดีีโจทก์์ก็็ไม่่ขาดอายุุความ (ฎ.๒๗๘๒/๒๕๕๕)
- มีีอาวุุธปืนื ผิิดกฎหมายไว้้ในความครอบครอง เป็็นความผิิดตลอดเวลาที่่ค� รอบครองจนกว่่า
ปืืนนั้้�นจะพ้้นจากความครอบครอง (ฎ.๙๓/๒๕๔๒)
- ปลููกสร้้างอาคารโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต  ความผิิดเกิิดขึ้้�นนัับแต่่วัันที่่�ปลููกสร้้างโดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตต่่อเนื่่�องไปถึึงวัันที่่�ปลููกสร้้างอาคารเสร็็จ อายุุความเริ่่�มนัับแต่่วัันที่่�ปลููกสร้้างอาคารเสร็็จ หาใช่่
ต่่อเนื่่�องกัันตลอดเวลาที่่�ผู้�ก้ ระทำำ�ยัังไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าหน้้าที่่� (ฎ.๑๖๕๔/๒๕๑๒)
- ความผิิดฐานฝ่่าฝืืนคำำ�สั่่�งให้้รื้้�อถอนอาคารเป็็นความผิิดต่่อเนื่่�องตลอดเวลาตราบใด
ที่่�ยัังไม่่ได้้รื้้�อถอน (ฎ.๗๓๓๐/๒๕๔๐)
ข้้อสัังเกต
- การกระทำำ�ผิิดในทางอาญา มีีขั้้�นตอนในการคิิด ตกลงใจที่่�จะกระทำำ�ความผิิด ตระเตรีียมการ
และลงมืือกระทำำ�ความผิิด โดยปกติิการกระทำำ�ใดจะเป็็นความผิิดและมีีโทษทางอาญา ผู้้�กระทำำ�นั้้น� ต้้องถึึงขั้้น�
ลงมืือกระทำำ�ผิิด หากความผิิดไม่่สำำ�เร็็จต้้องรัับโทษฐานพยายามกระทำำ�ความผิิด เว้้นแต่่บางฐานความผิิด
แม้้เพีียงอยู่่�ในขั้้�นตระเตรีียมการกฎหมายก็็ถืือว่่ามีีความผิิด แต่่ทั้้�งนี้้�ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ จึึงต้้องถืือเอา
วัันสุุดท้้ายที่่�ได้้กระทำำ�ลงเป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณาเรื่่�องอายุุความ 
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- ความผิิดที่่�เกิิดจากการละเว้้นไม่่กระทำำ�  อายุุความเริ่่�มนัับแต่่วัันสุุดท้้ายที่่�ละเลยไม่่กระทำำ�การ
เช่่น คำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� ๖๗๑/๒๔๘๖ จำำ�เลยไม่่ไปขึ้้�นทะเบีียนทหารภายในเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด
อายุุความเริ่่�มนัับแต่่วัันสุุดท้้ายที่่�กำำ�หนดให้้ไปขึ้้�นทะเบีียนทหาร โดยปกติิแล้้วจะมีีการกำำ�หนดระยะเวลา
ให้้มาขึ้้�นทะเบีียนทหาร เช่่น ๓๐ วััน พ้้นวัันที่่� ๓๐ ไปแล้้ว จึึงเริ่่�มนัับอายุุความ  ไม่่ใช่่เริ่่�มนัับแต่่วัันที่่� ๑
เพราะแม้้ไม่่มาขึ้้�นทะเบีียนในวัันที่่� ๑ อาจมาขึ้้�นทะเบีียนในวัันที่่� ๒๐ ก็็ได้้ จึึงต้้องถืือเอาวัันสุุดท้้าย
ที่ท่� างราชการกำำ�หนดให้้ขึ้น้� ทะเบีียนเป็็นวัันเริ่่มต้
� น้ นัับอายุุความในการกระทำำ�ความผิิด หากไปเริ่่มนั
� บวั
ั นั ที่่� ๑
ผู้้�กระทำำ�ผิิดจะหลุุดพ้้นจากการดำำ�เนิินคดีีอาญาไปก่่อนกำำ�หนดถึึง ๒๙ วััน
- วัันเวลาเกิิดเหตุุในคดีีอาญา อาจเป็็นช่่วงเวลา ซึ่่�งต้้องระบุุให้้ชััดเจนว่่าเหตุุเกิิดวัันเวลาใด
หรืือช่่วงวัันที่่เ� ท่่าใดแต่่เวลาเท่่าใด ถึึงวัันที่เ่� ท่่าใด เวลาใด ซึ่ง่� ต้้องระบุุลงในพฤติิการณ์์แห่่งคดีีในการแจ้้งข้้อหา
กัับผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ หรืือในร่่างฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๘(๕) ซึ่่�งต่่างกัับกรณีี
การนัับอายุุความ ซึ่่�งการนัับอายุุความต้้องถืือเอาวัันสุุดท้้ายแห่่งการกระทำำ�เป็็นเกณฑ์์ในการนัับอายุุความ  

๒. อายุุความฟ้้องคดีีอาญา

อายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕ กำำ�หนดให้้ทำำ�การฟ้้องโดยนำำ�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดมายัังศาล
ภายในกำำ�หนดระยะเวลานัับแต่่วัันกระทำำ�ความผิิด มิิเช่่นนั้้�นเป็็นอัันขาดอายุุความ ดัังนี้้�
๑) อายุุความ ๒๐ ปีี สำำ�หรัับความผิิดที่มี่� รี ะวางโทษประหารชีีวิต จำ
ิ ำ�คุกต
ุ ลอดชีีวิต 
ิ หรืือจำำ�คุก 
ุ ๒๐ ปีี
๒) อายุุความ ๑๕ ปีี สำำ�หรัับความผิิดที่่�มีีระวางโทษจำำ�คุุกกว่่า ๗ ปีี แต่่ยัังไม่่ถึึง ๒๐ ปีี
๓) อายุุความ ๑๐ ปีี สำำ�หรัับความผิิดที่่�มีีระวางโทษจำำ�คุุกกว่่า ๑ ปีี ถึึง ๗ ปีี
๔) อายุุความ ๕ ปีี สำำ�หรัับความผิิดที่่�มีีระวางโทษจำำ�คุุกกว่่า ๑ เดืือน ถึึง ๑ ปีี
๕) อายุุความ ๑ ปีี สำ�ำ หรัับความผิิดที่่�มีีระวางโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ เดืือนลงมา หรืือต้้องระวางโทษ
อย่่างอื่่�น
ในคดีีอาญา ต้้องได้้ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดและเอาตััวมาฟ้้องยัังศาลภายในกำำ�หนดอายุุความตาม 
ป.อาญา มาตรา ๙๕ ซึ่่�งมีีคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� ๒๗๙๑/๒๕๑๙ วิินิิจฉััยไว้้ว่่า อายุุความในคดีีอาญานั้้�น
เมื่่�อเริ่่�มนัับแล้้วอายุุความก็็เดิินเรื่่�อยไป  เว้้นแต่่กรณีีที่่�ได้้ฟ้้องและได้้ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดมายัังศาลแล้้ว
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดหลบหนีีหรืือวิิกลจริิตและศาลสั่่�งงดการพิิจารณาไว้้ จึึงจะเริ่่�มนัับอายุุความใหม่่
แต่่วันั หลบหนีีหรืือวัันที่ศ่� าลสั่่ง� งดการพิิจารณา ดัังที่บั่� ญ
ั ญััติไิ ว้้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคสอง
นอกจากนี้้� ป.อาญา มาตรา ๙๖ ยัังกำำ�หนดในความผิิดอัันยอมความได้้ ถ้้าผู้้�เสีียหายมิิได้้ร้้องทุุกข์์
ภายใน ๓ เดืือน นัับแต่่รู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด ถืือเป็็นอัันขาดอายุุความ

๓. การนัับอายุุความ

การนัับอายุุความ ป.อาญา ไม่่ได้้บัญั ญััติวิิ ธีิ กี ารนัับระยะเวลาอายุุความไว้้โดยเฉพาะ การนัับระยะเวลา
อายุุความคดีีอาญาจึึงอยู่่�ในบัังคัับของหลัักทั่่�วไปตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง มิิให้้นัับวัันแรก
แห่่งระยะเวลานั้้�นรวมเข้้าด้้วยกััน ต้้องเริ่่มนั
� บั อายุุความในวัันรุ่่�งขึ้้น� สำำ�หรัับความผิิดต่่อเนื่่อ� ง การนัับอายุุความ
เริ่่�มนัับขณะที่่�การกระทำำ�ผิิดนั้้�นสิ้้�นสุุดลง และมาตรา ๑๙๓/๕ ที่่�กำำ�หนดการนัับระยะเวลาให้้นัับเป็็น
สััปดาห์์ เดืือน หรืือปีี ตามปีีปฏิิทิิน ถ้้าระยะเวลามิิได้้กำำ�หนดนัับวัันต้้นแห่่งสััปดาห์์ วัันต้้นเดืือน หรืือปีีไว้้
ระยะเวลาย่่อมสิ้้�นสุุดในวัันก่่อนหน้้าจะถึึงวัันแห่่งสััปดาห์์ เดืือน หรืือปีีสุดุ ท้้าย อัันเป็็นวัันตรงกัับวันั เริ่่ม� ระยะ
เวลานั้้�น ถ้้าระยะเวลานัับเป็็นเดืือนหรืือปีี ไม่่มีีวัันตรงกัันในเดืือนสุุดท้้าย ให้้ถืือเอาวัันสุุดท้้ายเป็็นวัันสิ้้�นสุุด
ระยะเวลา ตััวอย่่างเช่่น
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- คดีีฆ่่าผู้้�อื่่�น อััตราโทษประหารชีีวิิต  อายุุความ  ๒๐ ปีี เกิิดเหตุุวัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
ดัังนั้้�นทางการสอบสวนต้้องทำำ�การสอบสวน และต้้องนำำ�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาฟ้้องต่่อศาลภายในกำำ�หนด
เวลาไม่่เกิินวัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๘๔ มิิเช่่นนั้้�นขาดอายุุความจะฟ้้องคดีีไม่่ได้้ รวมถึึงกรณีีได้้ตััวมาแล้้ว
แต่่ฟ้อ้ งไม่่ทันั ภายในกำำ�หนด ก็็ขาดอายุุความฟ้้องคดีีเช่่นกััน หรืือเป็็นกรณีีไม่่รู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิดหรืือไม่่มีี
การร้้องทุุกข์กล่
์ ่าวโทษ จนล่่วงพ้้นกำำ�หนดระยะเวลาดัังกล่่าว คดีีก็็เป็็นอัันขาดอายุุความ
- ผิิดตาม พ.ร.บ.คดีีเช็็คฯ อััตราโทษจำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๑ ปีี อายุุความ ๕ ปีี ธนาคารปฏิิเสธการจ่่ายเงิิน
ตามเช็็ค เมื่่อ� วัันที่่� ๒๐ พฤศจิิกายน ๒๕๓๙ การนัับอายุุความต้้องเริ่่มนั
� บตั้้
ั ง� แต่่วันั ที่่� ๒๑ พฤศจิิกายน ๒๕๓๙
อายุุความฟ้้องคดีีคืือต้้องนำำ�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดไปฟ้้องต่่อศาล ไม่่เกิินวัันที่่� ๒๐ พฤศจิิกายน ๒๕๔๔
รวมถึึงคดีีนี้้กำ� ำ�หนดให้้เป็็นความผิิดอัันยอมความได้้ จึึงต้้องนำำ�บทบัญ
ั ญััติติ าม ป.อาญา มาตรา ๙๖ มาบัังคัับใช้้
คืือ ผู้้�เสีียหายต้้องร้้องทุุกข์์ภายใน ๓ เดืือน นัับแต่่รู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด มิิเช่่นนั้้�นคดีีเป็็นอัันขาด
อายุุความ คดีีนี้้�ผู้้�เสีียหายต้้องร้้องทุุกข์์ภายในกำำ�หนด ๓ เดืือนด้้วย คืือภายในวัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๔๐
โจทก์์ฟ้้องจำำ�เลย วัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๔๐ เป็็นวัันครบกำำ�หนดอายุุความวัันสุุดท้้าย คดีีโจทก์์จึึงไม่่ขาด
อายุุความ ตามคำำ�พิิพากษาฎีีกาที่่� ๙๒๐/๒๕๕๐
- คดีีความผิิดอัันยอมความได้้ หากรู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด ในวัันที่่� ๓๐ พฤศจิิกายน
๒๕๖๓ อัันเป็็นวัันสุุดท้้ายของเดืือน การนัับกำำ�หนดอายุุความร้้องทุุกข์์ ๓ เดืือน ต้้องเริ่่มนั
� บวั
ั นั ที่่� ๑ ธัันวาคม 
๒๕๖๓ เป็็นวัันแรก  และจะครบกำำ�หนดร้้องทุุกข์์ ๓ เดืือน ในวัันสุุดท้้ายของเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
แต่่เดืือนดัังกล่่าวไม่่มีวัี นั ที่่� ๓๐ ดัังนั้้�นการร้้องทุุกข์เ์ มื่่อ� ไม่่ตรงกัับวันั สุุดท้้ายให้้ถือื เอาวัันสุุดท้้ายแห่่งเดืือนเป็็นวััน
สิ้้�นสุุดระยะเวลา คืือวัันที่่� ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา ๑๙๓/๕
ที่่�กล่่าวแล้้วข้้างต้้น ในทางกลัับกัันหากรู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด ในวัันที่่� ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
อัันเป็็นวัันสิ้้�นสุุดแห่่งเดืือน การนัับกำำ�หนดอายุุความร้้องทุุกข์์ ๓ เดืือน ต้้องเริ่่�มนับวั
ั ันที่่� ๑ มีีนาคม ๒๕๖๔
เป็็นวัันแรก และจะถืือว่่าวัันครบกำำ�หนดร้้องทุุกข์์ ๓ เดืือน คืือวัันสุุดท้้ายแห่่งเดืือนคืือวัันที่่� ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ มิิได้้ เพราะเดืือนพฤษภาคม มีีวัันที่่� ๒๘ อัันเป็็นวัันสิ้้�นสุุดก่่อนจะถึึงวัันเริ่่�มระยะเวลาร้้องทุุกข์์
คดีีนี้้�จึึงต้้องร้้องทุุกข์์ภายในวัันที่่� ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กรณีีดังั กล่่าวนี้้� บางความเห็็น เห็็นว่่า คดีีความผิิดต่่อส่่วนตััว หากรู้้เ� รื่่อ� งและรู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ในวัันสิ้้�นสุุดแห่่งเดืือน และต้้องเริ่่�มนัับอายุุความในวัันที่่� ๑ ของเดืือนถััดไป เป็็นวัันแรก และจะครบกำำ�หนด
อายุุความร้้องทุุกข์์ ในวัันสุุดท้้ายแห่่งเดืือนที่่�สาม  แต่่ไม่่ตรงกัับวัันที่่�ของเดืือนที่่�รู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด
หากเดืือนที่่�ครบกำำ�หนดอายุุความร้้องทุุกข์์นั้้�นมีีจำำ�นวนวัันมากกว่่าเดืือนที่่�มีีการรู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด
ก็็ยัังคงนัับวัันที่่�ครบ  ๓ เดืือนในวัันสิ้้�นสุุดแห่่งเดืือนที่่�ครบกำำ�หนดระยะเวลานั้้�นอยู่่�นั่่�นเอง ตามตััวอย่่าง
หากรู้้�เรื่่อ� งและรู้้�ตัวั ผู้้�กระทำำ�ผิิดในวัันที่่� ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔ ซึ่ง่� เป็็นวัันสิ้้น� สุุดแห่่งเดืือน การนัับอายุุความ
ร้้องทุุกข์์ เริ่่�มนัับแต่่ วัันที่่� ๑ มีีนาคม ๒๕๖๔ จะครบกำำ�หนด ๓ เดืือน ในวัันที่่� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซึ่่ง� เป็็นวัันสิ้้น� สุุดแห่่งเดืือน และถืือว่่าวัันที่่� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คดีียังั อยู่่�ในอายุุความร้้องทุุกข์์ ผู้้�เสีียหาย
ยัังสามารถร้้องทุุกข์์ได้้ หรืืออายุุความฟ้้องคดีีก็ทำ็ ำ�นองเดีียวกััน
เมื่่�อเป็็นดัังนี้้� ในกรณีีดัังกล่่าวข้้างต้้น หากมีีผู้้�เสีียหายมาร้้องทุุกข์์ต่่อพนัักงานสอบสวน ภายหลััง
วัันที่่� ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โดยยืืนยัันว่่ายัังอยู่่�ในอายุุความร้้องทุุกข์์ พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องรัับ
คำำ�ร้้องทุุกข์์ไว้้ทำำ�การสอบสวนและมีีความเห็็นส่่งสำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการ หากพนัักงาน
อััยการมีีความเห็็นเช่่นไรและหากมีีการสั่่�งให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิมก็็ให้้ดำำ�เนิินการไปตามที่่�พนัักงานอััยการสั่่�ง
ให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิมนั้้�น
กรณีีวัันสุุดท้้ายของเดืือนที่่�สามซึ่่�งครบอายุุความร้้องทุุกข์์ เป็็นวัันหยุุดราชการ การร้้องทุุกข์์ต่่อ
พนัักงานสอบสวน ร้้องทุุกข์์ได้้ทุุกวัันไม่่มีีวัันหยุุด ส่่วนการฟ้้องคดีีต่่อศาลสามารถฟ้้องต่่อศาลในวัันแรก
ที่่�ศาลเปิิดทำำ�การได้้ ตััวอย่่างเช่่น
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- การร้้องทุุกข์์ แม้้วัันสุุดท้้ายเป็็นวัันหยุุดราชการ แต่่การร้้องทุุกข์์สามารถทำำ�ได้้ทุุกวััน เมื่่�อไม่่
ร้้องทุุกข์์ในวัันสุุดท้้าย แต่่ไปร้้องทุุกข์์วัันรุ่่�งขึ้้�น คดีีโจทก์์จึึงขาดอายุุความ (ฎ.๑๗๗๗/๒๕๕๔)
- การฟ้้องคดีี แม้้ผู้เ้� สีียหายไม่่ได้้ร้อ้ งทุุกข์ใ์ นวัันสุุดท้้ายที่เ่� ป็็นวัันหยุุดราชการ แต่่ผู้เ้� สีียหายก็็สามารถ
นำำ�คดีีมาฟ้้องต่่อศาลในวัันแรกที่่�เปิิดทำำ�การได้้ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๖๑ (ปััจจุุบััน ป.พ.พ.มาตรา ๑๙๓/๘)
ฟ้้องโจทก์์จึึงไม่่ขาดอายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๖ (ฎ.๒๒๑๒/๒๕๑๕)
การร้้องทุุกข์์คดีีความผิิดอัันยอมความได้้ ต้้องมีีองค์์ประกอบรู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ถึึงเป็็นการเริ่่มนั
� บั อายุุความให้้ร้อ้ งทุุกข์ภ์ ายใน ๓ เดืือน บางกรณีีที่อ่� งค์์ประกอบยัังไม่่ครบอายุุความร้้องทุุกข์์
จึึงยัังไม่่เกิิด เช่่น นาย ก. ทราบว่่ามีีการลงข้้อความหมิ่่�นประมาทตนแต่่ไม่่ทราบว่่าผู้้�ใดเป็็นผู้้�กระทำำ� 
ถืือว่่ามีีการรู้้�เรื่่�องกระทำำ�ความผิิดเกิิดขึ้้�น แต่่อายุุความร้้องทุุกข์์ภายใน ๓ เดืือน ยัังไม่่เกิิดเพราะยัังไม่่รู้้�ตััว
ผู้้�กระทำำ�ความผิิด การเริ่่�มนัับอายุุความร้้องทุุกข์์ดัังกล่่าวจะเกิิดต่่อเมื่่�อนาย ก. รู้้�ตััวว่่าผู้้�ใดเป็็นผู้้�กระทำำ�การ
หมิ่่�นประมาทตนอัันเป็็นการครบองค์์ประกอบของการร้้องทุุกข์์คืือรู้้�เรื่่�องและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
- จำำ�เลยยืืมเครื่่�องมืือก่่อสร้้างไปจากโจทก์์เมื่่�อปีี ๒๕๓๒ โดยจะนำำ�มาส่่งคืืนเมื่่�อแล้้วเสร็็จหรืือ
ทวงถาม หลัังจากนั้้�นโจทก์์ไม่่พบจำำ�เลยอีีกเลยจนปีี ๒๕๓๗ โจทก์์พบจำำ�เลยและทวงถามถึึงเครื่่อ� งมืือดัังกล่่าว
แต่่จำำ�เลยปฏิิเสธ  ถืือได้้ว่่าโจทก์์ทราบว่่าจำำ�เลยมีีเจตนาเบีียดบัังเอาเครื่่�องมืือของโจทก์์ไปในวัันที่่�ทวงถาม
ซึ่่�งเป็็นวัันที่่�โจทก์์รู้้�เรื่่�องความผิิดและรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด อายุุความเริ่่�มนัับตั้้�งแต่่วัันนั้้�น เมื่่�อโจทก์์แจ้้งความ
ร้้องทุุกข์์ให้้ดำำ�เนิินคดีีแก่่จำำ�เลยในวัันดัังกล่่าว คดีีของโจทก์์จึึงไม่่ขาดอายุุความ (ฎ.๑๑๘๔/๒๕๔๓)
- โจทก์์ร่่วมรู้้�ว่่าจำำ�เลยเจตนาฉ้้อโกงตนในวัันใดอายุุความร้้องทุุกข์์ต้้องเริ่่�มนัับตั้้�งแต่่วัันนั้้�น
การที่โ่� จทก์์ร่ว่ มพยายามโทรศััพท์์ถึึงจำำ�เลยอีีกหลายครั้้ง� หลายหนในเวลาต่่อมาทั้้�ง ๆ ที่จำ่� ำ�เลยรัับบ้า้ งไม่่รับบ้
ั า้ ง
หรืือบางครั้้ง� รัับปากว่่าจะนำำ�เงิินไปชำำ�ระแต่่แล้้วก็็ผิดิ นััดเป็็นเรื่่อ� งที่่โ� จทก์์ร่ว่ มผ่่อนผัันหรืือให้้โอกาสแก่่จำำ�เลย   
ถืือไม่่ได้้ว่่าโจทก์์ร่่วมเพิ่่�งทราบถึึงการกระทำำ�ความผิิดของจำำ�เลย (ฎ.๓๙/๒๕๕๒)

๔. อายุุความฟ้้องขอให้้กัักกััน

อายุุความฟ้้องขอให้้กัักกััน จะฟ้้องไปพร้้อมกัับการฟ้้องคดีีอัันเป็็นเหตุุที่�ข่ อให้้กัักกัันหรืืออย่่างช้้า
ภายใน ๖ เดืือนนัับแต่่วัันที่่�ฟ้้องคดีีดัังกล่่าว ตาม ป.อาญา มาตรา ๙๗

๕.	กำำ�หนดอายุุความล่่วงเลยการลงโทษ

กรณีีที่ผู้่� ้�กระทำำ�ผิิดถููกฟ้้องต่่อศาลแล้้ว และเมื่่อ� มีีคำำ�พิพิ ากษาถึึงที่สุ่� ดุ ให้้ลงโทษ หากมิิได้้มีกี ารลงโทษ
เกิินกำำ�หนดเวลาตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดตาม ป.อาญา มาตรา ๙๘ ก็็ไม่่สามารถลงโทษผู้้�นั้้�นได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) ๒๐ ปีี สำำ�หรัับโทษประหารชีีวิิต จำำ�คุุกตลอดชีีวิิตหรืือจำำ�คุุกยี่่�สิิบปีี
(๒) ๑๕ ปีี สำำ�หรัับโทษจำำ�คุุกกว่่าเจ็็ดปีีแต่่ยัังไม่่ถึึงยี่่�สิิบปีี
(๓) ๑๐ ปีี สำำ�หรัับโทษจำำ�คุุกกว่่าหนึ่่�งปีีถึึงเจ็็ดปีี
(๔) ๕ ปีี สำ�ำ หรัับโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่หนึ่่�งปีีลงมาหรืือโทษอย่่างอื่่�น

๖. อายุุความตามกฎหมายพิิเศษบางเรื่่�อง

โดยปกติิอายุุความฟ้้องคดีีและอายุุความลงโทษจะกำำ�หนดไว้้เป็็นหลัักเกณฑ์์ทั่่�วไปตาม ป.อาญา
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๘ แต่่บางเรื่่อ� งรััฐเห็็นว่่าเป็็นความผิิดที่มี่� ผี ลกระทบต่่อสัังคม เศรษฐกิิจ
หรืือทางการเมืืองค่่อนข้้างรุุนแรง จึึงกำำ�หนดอายุุความแตกต่่างไปจาก ป.อาญา เป็็นกฎหมายพิิเศษเฉพาะ
ในบางเรื่่�อง ดัังนี้้�
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๖.๑ อายุุ ค วามคดีี ย าเสพติิ ด ในคดีี มีี อัั ต ราโทษประหารชีี วิิ ต หรืือจำำ�คุุ กต ลอดชีี วิิ ต ต าม 
พ.ร.บ.วิิธีีพิิจารณาคดีียาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๒
- มีีอายุุความ ๓๐ ปีี
๖.๒ อายุุความตาม พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘
- อายุุความสะดุุดหยุุดอยู่่�ระหว่่างหลบหนีี โดยมิิให้้นัับระยะเวลาที่่�หลบหนีีเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของอายุุความตามคำำ�สั่่�ง คสช.ที่่� ๖๙/๒๕๕๙ เรื่่�อง แก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับกฎหมาย
ประมง ลง ๒๙ พฤศจิิกายน ๒๕๕๙ ข้้อ ๑ ในการดำำ�เนิินคดีีตามพระราชกำำ�หนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
และฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหรืือคำำ�สั่่ง� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� ๑๐/๒๕๕๘ เรื่่อ� ง การแก้้ไขปััญหา
การทำำ�การประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม และฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม 
๖.๓ อายุุความตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗
- อายุุความสะดุุดหยุุดอยู่่�  ระหว่่างหลบหนีีโดยมิิให้้นัับระยะเวลาที่่�หลบหนีีเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของอายุุความ
๖.๔ อายุุความตามพระราชบััญญััติิมาตรการของฝ่่ายบริิหารในการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖๑/๑
- อายุุความสะดุุดหยุุดอยู่่�ระหว่่างหลบหนีี โดยมิิให้้นัับระยะเวลาที่่�หลบหนีีเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของอายุุความ
๖.๕ อายุุความคดีีค้า้ มนุุษย์์ ตามพระราชบััญญััติวิิ ธีิ พิี จิ ารณาคดีีค้า้ มนุุษย์์ พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๒๑
- อายุุความสะดุุดหยุุดอยู่่�ระหว่่างหลบหนีี โดยมิิให้้นัับระยะเวลาที่่�หลบหนีีเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของอายุุความ
๖.๖ อายุุความตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยวิิธีพิี ิจารณาคดีีอาญาของผู้้�ดำ�ำ รง
ตำำ�แหน่่งทางการเมืือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕
- อายุุความสะดุุดหยุุดอยู่่�ระหว่่างหลบหนีี โดยมิิให้้นัับระยะเวลาที่่�หลบหนีีเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของอายุุความ
เกี่่�ยวกัับอายุุความ มีีความสำำ�คััญมากตามหลัักทั่่�วไปแล้้ว กฎหมายจะกำำ�หนดอายุุความ
การกระทำำ�ผิิดต่่างๆ เอาไว้้ หากไม่่ได้้ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหามาฟ้้องภายในอายุุความก็็ไม่่สามารถดำำ�เนิินคดีีกับผู้
ั ้�กระทำำ�ผิิด
นั้้�นอีีก  เว้้นแต่่คดีีที่่�เป็็นเรื่่�องเฉพาะดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้นอายุุความจะสะดุุดหยุุดอยู่่�ระหว่่างหลบหนีี
สิ่่�งที่่�พนัักงานสอบสวนจะต้้องคำำ�นึึงถึึงอีีกประการหนึ่่�งคืือพฤติิการณ์์แห่่งคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นคดีีที่่�เป็็น
ความผิิดกรรมเดีียว ผิิดต่่อกฎหมายหลายบทหรืือต่่างกรรมต่่างวาระ ซึ่่�งแต่่ละบทแต่่ละกรรมมีีอััตราโทษ
ไม่่เท่่ากัันและมีีอายุุความต่่างกััน พนัักงานสอบสวนจึึงควรแจ้้งข้้อหาดำำ�เนิินคดีีกับผู้
ั ้�ต้อ้ งหาให้้ครบถ้้วนทุุกบท
ทุุกกรรม การลงโทษผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นอำำ�นาจของศาลจะพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
การกระทำำ�ความผิิดกรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบท
หลัักเกณฑ์์การพิิจารณากฎหมายบทที่่�มีีโทษหนัักที่่�สุุดตาม ป.อาญา มาตรา ๙๐ มีีดัังนี้้�
๑) พิิจารณาลำำ�ดัับโทษตาม ป.อาญา มาตรา ๑๘ โดยโทษที่่�อยู่่�ลำำ�ดัับก่่อนเป็็นโทษหนัักกว่่าโทษ
ในลำำ�ดัับถััดไป
๒) ถ้้าความผิิดแต่่ละบทมีีโทษลำำ�ดัับเดีียวกััน ให้้พิิจารณาอััตราโทษขั้้�นสููงเป็็นเกณฑ์์
๓) ถ้้าความผิิดแต่่ละบทมีีอัตั ราโทษขั้้น� สููงเท่่ากััน ให้้พิจิ ารณาโทษลำำ�ดับถั
ั ดั ไปในบทนั้้�น ๆ ประกอบ
๔) ถ้้าความผิิดแต่่ละบทมีีอััตราโทษขั้้�นสููงเท่่ากัันและโทษลำำ�ดัับถััดไปก็็มีีอััตราโทษเท่่ากััน
ให้้พิิจารณาอััตราโทษขั้้�นต่ำำ��เป็็นเกณฑ์์
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๕) ถ้้าความผิิดแต่่ละบทมีีอััตราโทษเท่่ากัันทุุกอย่่างทั้้�งอััตราโทษขั้้�นสููงและอััตราโทษขั้้�นต่ำำ�� 
ให้้อยู่่�ในดุุลพิินิิจของศาลที่่�จะลงโทษตามบทหนึ่่�งบทใดก็็ได้้
การกระทำำ�ความผิิดต่่างกรรมต่่างวาระหรืือหลายกระทง
หลัักเกณฑ์์การลงโทษในความผิิดหลายกระทงตาม ป.อาญา มาตรา ๙๑ มีีดัังต่่อไปนี้้� กรณีีที่�ผู้่ ้�ใด
กระทำำ�การอัันเป็็นความผิิดหลายกรรมต่่างกัันให้้ศาลลงโทษผู้้�นั้้�นทุุกกรรมเป็็นกระทงความผิิดไป แต่่ไม่่ว่่า
จะมีีการเพิ่่�มโทษ ลดโทษ หรืือลดมาตราส่่วนโทษด้้วยหรืือไม่่ก็็ตาม  เมื่่�อรวมโทษทุุกกระทงแล้้วจำำ�คุุก
ทั้้�งสิ้้�นต้้องไม่่เกิินกำำ�หนดดัังนี้้�
๑) ๑๐ ปีี สำำ�หรัับกรณีีความผิิดกระทงที่่�หนัักที่่�สุุดมีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงไม่่เกิิน ๓ ปีี
๒) ๒๐ ปีี สำำ�หรัับกรณีีความผิิดกระทงที่่�หนัักที่่�สุุดมีีอััตราโทษจำำ�คุุกอย่่างสููงเกิิน ๓ ปีี
แต่่ไม่่เกิิน ๑๐ ปีี
๓) ๕๐ ปีี สำำ�หรัับกรณีีความผิิดกระทงที่่ห� นัักที่่สุ� ดุ  มีีอัตั ราโทษจำำ�คุกุ อย่่างสููงเกิิน ๑๐ ปีี ขึ้้น� ไป 
เว้้นแต่่กรณีีที่่�ศาลลงโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิต
❖❖❖
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บทที่่� 13

การชัันสููตรพลิิกศพ
การชัันสููตรพลิิกศพ เป็็นการสอบสวนลัักษณะหนึ่่�งนอกจากการสอบสวนสามััญ ดัังที่มี่� บัี ญ
ั ญััติไิ ว้้ใน
ป.วิิอาญา ภาค ๒ สอบสวน ในส่่วนของการชัันสููตรพลิิกศพ กฎหมายได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ใน ป.วิิอาญา
หมวดที่่� ๒ ตั้้�งแต่่มาตรา ๑๔๘ ถึึงมาตรา ๑๕๖ และประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐
ได้้วางแนวทางการปฏิิบััติิไว้้ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๙ ประกอบมาตรา ๑๕๕ ให้้นำำ�บทบััญญััติิว่่าด้้วย
การสอบสวนมาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม  และวางหลัักว่่ากรณีีที่่�ความตายเป็็นผลจากการกระทำำ�ผิิดอาญา
ถ้้าการชัันสููตรพลิิกศพยัังไม่่เสร็็จห้้ามมิิให้้ฟ้้องผู้้�ต้้องหายัังศาล การชัันสููตรพลิิกศพจึึงมีีความสำำ�คััญกัับ
การดำำ�เนิินคดีีอาญา

๑. ความหมายของการชัันสููตรพลิิกศพ

การชัันสููตรพลิิกศพ (Post-mortem Examination or Post- mortem Inquest) กฎหมาย
ไม่่ได้้ให้้คำำ�จำำ�กััดความไว้้ แต่่ปรากฏความหมายอยู่่�ในประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐
การชัันสููตรพลิิกศพ บทที่่� ๑ อำำ�นาจและหน้้าที่ใ่� นการชัันสููตรพลิิกศพ ข้้อ ๒ ว่่าการชัันสููตรพลิิกศพหมายถึึง
การตรวจพิิสููจน์์ศพโดยพนัักงานสอบสวน แพทย์์และเจ้้าพนัักงานอื่่�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เพื่่�อค้้นหา
สาเหตุุและพฤติิการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการตายตามที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้

๒.	วััตถุุประสงค์์ของการชัันสููตรพลิิกศพ

เพื่่อ� ทราบเหตุุและพฤติิการณ์์ที่ต่� าย ผู้้�ตายคืือใคร ตายที่่ไ� หน เมื่่อ� ใด ถ้้าตายโดยคนทำำ�ร้า้ ยให้้กล่า่ วว่่า
ใครเป็็นผู้้�ทำำ�ร้า้ ยเท่่าที่จ่� ะทราบได้้ ซึ่ง่� ตามความมุ่่�งหมายของกฎหมาย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคห้้า
เป็็นการมุ่่�งไปที่่�ผู้้�ตายเป็็นหลัักเพื่่อ� ค้้นหาความจริิงเกี่่ย� วกัับสาเหตุุการตาย ไม่่ได้้มุ่่�งไปที่�ตั่ วั ผู้้�กระทำำ�ให้้ถึึงแก่่
ความตายเป็็นหลััก  เพราะเหตุุว่่าหากความตายเกิิดจากการกระทำำ�ของบุุคคลอื่่�นหรืือของเจ้้าพนัักงาน
ซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่ห่� รืือตายในระหว่่างการควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่ง่� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการ
ตามหน้้าที่่�ก็็ต้้องแยกคดีีทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนอีีกส่่วนหนึ่่�งต่่างหากว่่าผู้้�ที่่�กระทำำ�ให้้ตายนั้้�น ได้้กระทำำ�ผิิด
ทางอาญาที่่ทำ� ำ�ให้้เขาตายหรืือไม่่ โดยต้้องนำำ�ส่ว่ นของการชัันสููตรพลิิกศพไปเป็็นส่่วนประกอบในคดีีอาญานั้้�น
นอกจากนั้้�น ในการสอบสวนรวมทั้้�งการชัันสููตรพลิิกศพ ในกรณีีที่่�ความตายเป็็นผลแห่่งการ
กระทำำ�ผิิดอาญา ถ้้ากรณีีที่มี่� กี ารชัันสููตรแล้้วต้้องทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพต่่อเนื่่อ� งให้้เสร็็จสิ้้น� หากได้้มีกี ารทำำ�การ
ชัันสููตรแล้้วแต่่ยัังไม่่เสร็็จสิ้้�น กรณีีดัังกล่่าวนี้้�ยัังไม่่สามารถฟ้้องผู้้�ต้้องหาเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ดัังกล่่าว ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๒๙ แต่่อย่่างใดก็็ตามในกรณีีนี้้�ถ้้าหากไม่่มีีการชัันสููตรตั้้�งแต่่ต้้นเช่่นนี้้� หากพนัักงาน
สอบสวนได้้ทำำ�การสอบสวนโดยชอบ ไม่่ตัดั อำำ�นาจการฟ้้องของพนัักงานอััยการแต่่อย่่างใดซึ่ง่� มีีคำำ�พิพิ ากษา
ฎีีกาไว้้วางหลัักในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
การชัันสููตรพลิิกศพเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการรวบรวมพยานหลัักฐานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของพนัักงาน
สอบสวน เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�การสอบสวนโดยชอบแล้้ว แม้้ไม่่มีีการชัันสููตรพลิิกศพก็็หาเป็็นเหตุุ
ให้้พนัักงานอััยการไม่่มีีอำำ�นาจฟ้้องไม่่ (ฎ.2410/2530)
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๓. หลัักเกณฑ์์กฎหมายในการชัันสููตรพลิิกศพ

การใดจะต้้องทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพนั้้�น ต้้องเข้้าหลัักเกณฑ์์อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๔๘ ซึ่่�งวางหลัักไว้้ ดัังนี้้�
๑. ปรากฏแน่่ชััดหรืือมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าบุุคคลใดตายโดยผิิดธรรมชาติิ
๒. ตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน
๓. การตายโดยการประหารชีีวิิตตามกฎหมาย ไม่่ต้้องมีีการชัันสููตรพลิิกศพ
๔. กำำ�หนดกรอบการตายโดยผิิดธรรมชาติิ มีี ๕ ประการ คืือ ๑.ฆ่่าตััวตาย ๒.ถููกผู้้�อื่่�นทำำ�ให้้ตาย
๓.ถููกสััตว์์ทำ�ร้
ำ ้ายตาย ๔.ตายโดยอุุบััติิเหตุุ ๕.ตายโดยยัังมิิปรากฏเหตุุ
ดัังนั้้�น การตายตามธรรมชาติิจึึงไม่่ต้อ้ งทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพ ซึ่ง่� ได้้แก่่ ป่ว่ ยตาย ตายจากชราภาพ
และนอกจากนี้้�การตายจากการถููกประหารชีีวิตต
ิ ามกฎหมายก็็ไม่่ต้อ้ งทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพ แต่่อย่่างไรก็็ตาม
หากการตายนั้้�นยัังมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าเป็็นการตายโดยผิิดธรรมชาติิหรืือไม่่ ก็็ต้้องทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพ
หาสาเหตุุการตายให้้สิ้้�นข้้อสงสััย การสงสััยไม่่เพีียงแต่่การสงสััยของเจ้้าพนัักงานเท่่านั้้�น แต่่หากญาติิหรืือ
ผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีียเกิิดความสงสััย เจ้้าพนัักงานก็็ต้้องดำำ�เนิินการให้้สิ้้�นข้้อสงสััยเช่่นเดีียวกััน
ข้้อสัังเกต
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๘ ไม่่ได้้กล่า่ วถึึงการตายที่เ่� กิิดจากการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่ง่� อ้้างว่่า
ปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� แต่่ไปปรากฏถ้้อยคำำ�ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ว่่าความตายที่่�เกิิดขึ้้�น
จากเหตุุดัังกล่่าวให้้พนัักงานอััยการและพนัักงานฝ่่ายปกครองร่่วมชัันสููตรพลิิกศพด้้วย กล่่าวได้้ว่่าการตาย
ดัังกล่่าวก็็ถืือเป็็นการตายโดยผิิดธรรมชาติิตามหลัักเกณฑ์์หนึ่่�งในห้้าประการคืือถููกผู้้�อื่่�นทำำ�ให้้ตาย ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๘ นั่่�นเอง

๔.	ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการชัันสููตรพลิิกศพกรณีีทั่่�วไป

ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ ได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ให้้เจ้้าพนัักงานมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการชัันสููตร
พลิิกศพ ดัังนี้้�
๑) พนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�พบศพนั้้�น
๒) แพทย์์ทางนิิติเิ วชศาสตร์์ซึ่ง่� ได้้รับวุ
ั ฒิ
ุ บัิ ตั รหรืือได้้รับั หนัังสืืออนุุมัติั จิ ากแพทยสภาเกี่่ย� วกัับแพทย์์
ผู้้�มีีหน้้าที่่�นั้้�น กฎหมายได้้ลำำ�ดัับความสำำ�คััญไว้้ไม่่ได้้ให้้เลืือกเอาอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง การจะให้้แพทย์์ใด
ร่่วมชัันสููตรพลิิกศพกฎหมายได้้จัดั ลำำ�ดับั ไว้้ โดยลำำ�ดับั แรกไม่่มีหี รืือไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้เท่่านั้้�นจึึงจะใช้้แพทย์์อื่น่�
เป็็นไปตามลำำ�ดับดั
ั ังนี้้�
(1) แพทย์์ทางนิิติิเวชศาสตร์์ซึ่่�งได้้รัับวุุฒิิบััตรหรืือได้้รัับหนัังสืืออนุุมััติิจากแพทยสภา
(2) แพทย์์ประจำำ�โรงพยาบาลของรััฐ
(3) แพทย์์ประจำำ�สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
(4) แพทย์์ประจำำ�โรงพยาบาลของเอกชนหรืือแพทย์์ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรมที่ขึ้่� น้� ทะเบีียน
เป็็นแพทย์์อาสาสมััครตามระเบีียบของกระทรวงสาธารณสุุข
จะเห็็นได้้ว่่าเฉพาะลำำ�ดัับที่่� ๔ มีีแพทย์์อยู่่�  ๒ ประเภท สามารถเลืือกแพทย์์ประเภทใด
ประเภทหนึ่่�งได้้ กรณีีแพทย์์ตามลำำ�ดับั ใดไม่่มีหี รืือไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้ให้้พนัักงานสอบสวนบัันทึึกเหตุุผล
อัันเป็็นข้้อเท็็จจริิงให้้ปรากฏความจำำ�เป็็นต้้องใช้้แพทย์์ผู้้�นั้้�นร่่วมทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพให้้ชััดเจนว่่าไม่่มีี
หรืือไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่ไ่� ด้้ ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้เป็็นที่่แ� น่่นอนว่่าการชัันสููตรพลิิกศพเป็็นไปโดยถููกต้้องตามกฎหมาย
ดัังที่่�ปรากฏในประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บท ๑ วรรค ๑๐ ตอนท้้าย  
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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๕.	ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการชัันสููตรพลิิกศพในกรณีีพิิเศษ

นอกเหนืือจากกรณีีทั่่ว� ไปดัังกล่่าวแล้้ว จะต้้องมีีพนัักงานอััยการและพนัักงานฝ่่ายปกครอง ตำำ�แหน่่ง
ตั้้�งแต่่ระดัับปลััดอำำ�เภอหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไปแห่่งท้้องที่่�ที่่�พบศพนั้้�นอยู่่�เป็็นผู้้�ทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพร่่วมด้้วย
ในกรณีีใดกรณีีหนึ่่�งตามหลัักเกณฑ์์ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ดัังต่่อไปนี้้�
1) ความตายที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�
อย่่างใดจึึงจะเข้้าหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
(1) เป็็นเจ้้าพนัักงานหรืือไม่่ ก็็ต้้องมีีกฎหมายวางหลัักเกณฑ์์ไว้้ว่่า ใครบ้้างเป็็นเจ้้าพนัักงาน
ซึ่่�งตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒ ได้้ให้้คำำ�จำำ�กััดความไว้้ เป็็นต้้นว่่า
- พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ หมายความถึึง เจ้้าพนัักงานซึ่ง่� กฎหมายให้้มีอำี ำ�นาจ
และหน้้าที่่รั� กั ษาความสงบเรีียบร้้อยของประชาชน ให้้รวมทั้้�งพััศดีี เจ้้าพนัักงานกรมสรรพสามิิต กรมศุุลกากร
กรมเจ้้าท่่า พนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง และเจ้้าพนัักงานอื่่�น ๆ ในเมื่่�อทำำ�การอัันเกี่่�ยวกัับการจัับกุุม
ปราบปรามผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมาย ซึ่่�งตนมีีหน้้าที่่�ต้้องจัับกุมุ หรืือปราบปราม ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖)
(2) เป็็นการปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�หรืือไม่่ มีีข้้อพิิจารณาว่่าขอบเขตการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของเจ้้าพนัักงานจะต้้องมีีกฎหมายบััญญััติใิ ห้้อำำ�นาจและหน้้าที่ไ�่ ว้้ว่า่ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่อ�่ ย่่างไรได้้บ้า้ ง การกระทำำ�
นอกเหนืือหรืือเกิินขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิจึึงไม่่สามารถทำำ�ได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม 
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการชัันสููตรพลิิกศพนี้้� กฎหมายใช้้คำำ�ว่่า “อ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�”
ดัังนั้้�น เมื่่�อพิิจารณาแล้้วผู้้�กระทำำ�เป็็นเจ้้าพนัักงาน เพีียงแต่่เจ้้าพนัักงานผู้้�นั้้�นอ้้างว่่าปฏิิบััติิ
ราชการตามหน้้าที่่� ก็็ครบองค์์ประกอบแล้้วในการที่่�จะทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพในกรณีีพิิเศษ ร่่วมกััน ๔ ฝ่่าย
ได้้แก่่ พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�พบศพ แพทย์์ พนัักงานอััยการ และพนัักงานฝ่่ายปกครอง ตั้้�งแต่่ระดัับ
ปลััดอำำ�เภอขึ้้น� ไป โดยไม่่ต้อ้ งพิิจารณาว่่าจะปฏิิบัติั หิ น้้าที่ช่� อบด้้วยกฎหมายตามที่ไ่� ด้้อ้า้ งหรืือไม่่ การชัันสููตร
พลิิกศพกัับการดำำ�เนิินคดีีอาญากัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดเป็็นคนละส่่วนกััน หากในทางคดีีอาญาพบว่่าผู้้ที่� อ้่� า้ งว่่า
ปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�แท้้ที่่�จริิงแล้้วไม่่เป็็นเช่่นนั้้�น ก็็ต้้องรัับผิิดในทางอาญา ตััวอย่่างที่่�จะต้้องร่่วมกััน
ชัันสููตรพลิิกศพในกรณีีนี้้� เช่่น การวิิสามััญฆาตกรรมคนร้้ายของเจ้้าพนัักงาน กรณีีเข้้าทำำ�การจัับกุุมคนร้้าย
ระหว่่างการจัับกุุมคนร้้ายได้้ยิิงต่่อสู้้� เจ้้าพนัักงานจึึงได้้ยิิงคนร้้ายถึึงแก่่ความตาย เป็็นต้้น
2)	ตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�
อย่่างใดจึึงจะเข้้าหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว มีีข้้อพิิจารณา ดัังนี้้�
(1) อยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ก็็ต้อ้ งมีีกฎหมายวางหลัักเกณฑ์์เอาไว้้คำำ�ว่า่ “ควบคุุม”
ปรากฏอยู่่�ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๒๑) หมายความถึึง การคุุมหรืือกัักขัังผู้้�ถููกจัับโดยพนัักงานฝ่่ายปกครอง
หรืือตำำ�รวจในระหว่่างสืืบสวนสอบสวน นอกจากนี้้�เห็็นว่่ารวมถึึงการคุุมขัังตามอำำ�นาจศาลที่่�อยู่่�ใน
ความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานอื่่�นด้้วย
(2) เป็็นการปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่ห� รืือไม่่  เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์เช่่นเดีียวกัันกัับ (๒) ของ
ข้้อ ๑) ความตายที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� โดยในระหว่่าง
การควบคุุมนั้้น� เจ้้าพนัักงานผู้้�นั้้น� เพีียงแต่่อ้า้ งว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่ ผู้
่� ้�มีอำี ำ�นาจชัันสููตรพลิิกศพไม่่ต้อ้ ง
พิิจารณาว่่าเป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่
ข้้อสัังเกต
	๑. การควบคุุมในระหว่่างการสืืบสวนสอบสวนในแต่่ละช่่วงเวลา ดัังนี้้�
๑.๑ อยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖)
ได้้แก่่ ในชั้้�นจัับกุุมผู้้�ต้้องหา ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ วรรคแรก ว่่าการจัับเป็็นการแจ้้งแก่่ผู้้�ที่�ถููกจั
่ ับนั้้�น
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ว่่าเขาต้้องถููกจัับ  แล้้วสั่่�งให้้ผู้้�ถููกจัับไปยัังที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�ถููกจัับพร้้อมด้้วยผู้้�จัับ 
เว้้นแต่่สามารถนำำ�ส่่งที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบได้้ในขณะนั้้�น ก็็ให้้นำำ�ส่่งที่่�ทำำ�การของ
พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ แต่่ถ้้าจำำ�เป็็นก็็ให้้จัับตััวไป 
๑.๒ อยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานตาม  พ.ร.บ.ป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
พ.ศ.๒๕๑๙ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมซึ่่�งใช้้อำำ�นาจจัับกุุมตามมาตรา ๑๔(๓) และมีีอำำ�นาจควบคุุมผู้้�ถููกจัับตาม
มาตรา ๑๔(๓) ไว้้เป็็นเวลาไม่่เกิิน ๓ วััน ก่่อนส่่งตััวผู้้�ถููกจัับไปยัังพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีี
๑.๓ การควบคุุมตัวั ผู้้�ถููกจับั หรืือผู้้�ต้อ้ งหาในระหว่่างการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๘๗ ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง หรืือกรณีีเด็็กหรืือเยาวชน ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่่เกิิน ๒๔ ชั่่�วโมง
๒. การควบคุุมตััวตามคำำ�สั่่ง� ศาลในระหว่่างสอบสวนการพิิจารณาและพิิพากษาลงโทษจำำ�คุกุ
จำำ�เลย
๒.๑ การควบคุุมตััวเด็็กหรืือเยาวชนของเจ้้าพนัักงานในสถานพิินิิจ ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๕๓
๒.๒ การคุุมขัังผู้้�ต้้องหาในคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลแขวงหรืือศาลอาญาหรืือศาลจัังหวััดหรืือ
แม้้แต่่ศาลทหาร หากทำำ�การสอบสวนไม่่เสร็็จสิ้้�น ก็็ต้้องขออำำ�นาจศาลฝากขัังผู้้�ต้้องหาต่่อศาล เมื่่�อศาล
อนุุญาตและมีีคำำ�สั่่�งขัังผู้้�ต้้องหาไว้้ระหว่่างสอบสวน จึึงต้้องรวมถึึงการ “ขััง” ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๒๒)
ซึ่่�งให้้คำำ�จำำ�กััดความว่่า หมายความรวมถึึงการกัักขัังจำำ�เลยหรืือผู้้�ต้้องหาโดยศาล หรืือแม้้ผู้้�ต้้องหาถููกฟ้้อง
ตกเป็็นจำำ�เลยหรืือศาลได้้มีีคำำ�พิิพากษาให้้จำำ�คุุกจำำ�เลย การคุุมขัังตั้้�งแต่่ชั้้�นฝากขัังของพนัักงานสอบสวน
ชั้้�นพิิจารณาและพิิพากษาลงโทษจำำ�คุุก ก็็จะอยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�กรมราชทััณฑ์์หรืือเรืือนจำำ�
ทหาร ดัังนั้้�น องค์์ประกอบจะต้้องเป็็นการควบคุุมตามกฎหมายและโดยเจ้้าพนัักงานที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตาม
กฎหมายด้้วย
ดัังนั้้�น การตายระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่�
จึึงต้้องชัันสููตรพลิิกศพในกรณีีพิิเศษ ร่่วมกััน ๔ ฝ่่าย ประกอบด้้วยพนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�พบศพ แพทย์์
พนัักงานอััยการ และพนัักงานฝ่่ายปกครอง โดยมีีข้้อสัังเกตว่่าแม้้ในระหว่่างการควบคุุม ผู้้�ที่่�ถููกควบคุุม
คุุมขัังจะตายโดยธรรมชาติิ ก็็ยัังต้้องทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพแบบกรณีีพิิเศษเดีียวกัันนี้้� ส่่วนจะเป็็นความจริิง
และเป็็นการกระทำำ�โดยชอบด้้วยกฎหมายตามที่เ่� จ้้าพนัักงานผู้้�นั้้น� อ้้างหรืือไม่่ การชัันสููตรพลิิกศพกัับเรื่่อ� งว่่า
เจ้้าพนัักงานจะต้้องรัับผิิดทางอาญาหรืือไม่่เป็็นคนละส่่วนกััน ยกตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ถููกจัับตายในระหว่่าง
ถููกควบคุุมส่่งสถานีีตำำ�รวจหรืือจัับกุุมตััวแล้้วส่่งไปรัักษาที่่�โรงพยาบาล หรืือตายในห้้องควบคุุมของสถานีี
ตำำ�รวจ หรืือตายในระหว่่างถููกขัังในเรืือนจำำ� เป็็นต้้น
๓. การควบคุุมผู้้�ต้อ้ งหาในระหว่่างนำำ�ส่ง่ โรงพยาบาลเพื่่อ� รัักษาตััว ต้้องพิิจารณาในข้้อเท็็จจริิง
ขณะนั้้�นด้้วยว่่าผู้้�ต้อ้ งหาซึ่ง่� ได้้รับบ
ั าดเจ็็บและถููกนำำ�ส่ง่ โรงพยาบาลเพื่่อ� รัักษาอยู่่�ในฐานะพยานหรืือผู้้�ต้อ้ งหา
หากยัังไม่่เป็็นผู้้�ต้้องหาเช่่นนี้้�ภายหลัังได้้เสีียชีีวิิต  (ขณะเสีียชีีวิิต) ก็็ไม่่ได้้ตกเป็็นผู้้�ต้้องหา เช่่นนี้้�การชัันสููตร
พลิิกศพกรณีีนี้้�ไม่่ถืือว่่า เป็็นการตายในระหว่่างการควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ไม่่จำำ�เป็็นต้้องนำำ�การชัันสููตร
พลิิกศพกรณีีพิิเศษมาปรัับใช้้แต่่อย่่างใด ซึ่่�งมีีคำำ�พิิพากษาฎีีกาไว้้วางหลัักในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
- จำำ�เลยได้้ทำำ�ร้า้ ยผู้้�ตายหลัังจากนั้้�นจำำ�เลยจึึงไปแจ้้งความว่่าผู้้�ตายบุุกรุก 
ุ เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ
นำำ�ตััวผู้้�ตายส่่งโรงพยาบาลและต่่อมาถึึงแก่่ความตาย พนัักงานสอบสวนจึึงร่่วมกัับแพทย์์ชัันสููตรพลิิกศพ
ผู้้�ตายไว้้โดยที่่ข� ณะผู้้�ตายถููกจำำ�เลยทำำ�ร้า้ ยนั้้�นผู้้�ตายมิิได้้เป็็นผู้้�ต้อ้ งหาในข้้อหาบุุกรุกุ และมิิได้้อยู่่�ในความควบคุุมตัวั
ของเจ้้าพนัักงานแต่่อย่่างใด แม้้ผู้้�ตายจะถึึงแก่่ความตายในระหว่่างที่่เ� จ้้าพนัักงานตำำ�รวจนำำ�ตัวั ส่่งโรงพยาบาล
ก็็ไม่่ใช่่กรณีีที่มี่� คี วามตายเกิิดขึ้้น� โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่ง่� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่ห่� รืือตาย
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� จึึงไม่่ใช่่กรณีีที่่�ต้้อง
ดำำ�เนิินการตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญามาตรา 150 วรรคสาม เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนและ
แพทย์์ทำ�ก
ำ ารชัันสููตรพลิิกศพเสร็็จแล้้ว พนัักงานอััยการโจทก์์จึึงมีีอำำ�นาจฟ้้องจำำ�เลยได้้ (ฎ.1530/2539)

๖. ขั้้�นตอนการชัันสููตรพลิิกศพ

ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ ประกอบ ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๐ การชัันสููตร
พลิิกศพ บทที่่� ๑ ข้้อ ๓ ให้้อำ�ำ นาจพนัักงานสอบสวนจััดให้้มีกี ารชัันสููตรพลิิกศพ เมื่่อ� ปรากฏแน่่ชัดั หรืือมีีเหตุุ
อัันควรสงสััยว่่าบุุคคลใดตายโดยผิิดธรรมชาติิหรืือตายระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ซึ่ง่� รวมถึึง
ความตายที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานที่อ้่� า้ งว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่ต่� ามที่ไ่� ด้้อธิิบายมาแล้้ว
ข้้างต้้นด้้วย โดยปกติิกฎหมายได้้บััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๙ ระบุุให้้ผู้้�ที่่�พบศพมีีหน้้าที่่�เก็็บศพไว้้
ณ ที่่�ซึ่่�งพบนั้้�นเองเพีียงเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ แล้้วแจ้้งความแก่่พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจโดยเร็็วที่่�สุุด
ซึ่่�งได้้กำำ�หนดโทษทางอาญาสำำ�หรัับผู้้�ฝ่่าฝืืนเอาไว้้ด้้วย โดยมีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
๑) ให้้เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจหรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�รับั แจ้้ง บัันทึึกการรัับแจ้้งลงรายงานประจำำ�วันั ไว้้
๒) รีีบไปยัังที่่�พบศพเพื่่�อดำำ�เนิินการรัักษาศพ สภาพแวดล้้อมในบริิเวณที่่�พบศพ ตลอดจนวััตถุุ
ร่่องรอย อัันเป็็นหลัักฐานแสดงถึึงเหตุุที่่�ตายนั้้�นให้้อยู่่�ในสภาพเดิิมทุกป
ุ ระการ จนกว่่าการชัันสููตรพลิิกศพ
จะแล้้วเสร็็จ เว้้นแต่่มีเี หตุุจำำ�เป็็นต้้องกระทำำ�เพื่่อ� ป้้องกัันอัันตรายแก่่อนามััยของประชาชนหรืือเพื่่อ� ประโยชน์์
สาธารณะอย่่างอื่่�น
๓) ในการชัันสููตรพลิิกศพ ให้้พนัักงานสอบสวนมีีหน้้าที่่�แจ้้งผู้้�มีีหน้้าที่่�ไปทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพ
ทราบ อัันได้้แก่่ แพทย์์ พนัักงานอััยการ พนัักงานฝ่่ายปกครอง แล้้วแต่่กรณีี และก่่อนชัันสููตรพลิิกศพ
ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งให้้สามีี ภริิยา ผู้้�บุุพการีี ผู้้�สืืบสัันดาน ผู้้�แทนโดยชอบธรรม ผู้้�อนุุบาลหรืือญาติิของ
ผู้้�ตายอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนทราบเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
๔) กรณีีจะต้้องชัันสููตรพลิิกศพ ให้้พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�พบศพและแพทย์์ร่่วมกัันชัันสููตร
พลิิกศพดัังกล่่าว ทำำ�บัันทึึกรายละเอีียดแห่่งการชัันสููตรพลิิกศพทัันทีี และเป็็นหน้้าที่่�ของแพทย์์ทำ�ำ รายงาน
แนบท้้ายบัันทึึกรายละเอีียดแห่่งการชัันสููตรพลิิกศพ รายงานดัังกล่่าวให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสำำ�นวน
การชัันสููตรพลิิกศพ
๕) หากจำำ�เป็็นเพื่่อ� พบเหตุุของการตายเจ้้าพนัักงานผู้้�ทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพมีีอำำ�นาจสั่่ง� ให้้ผ่า่ ศพ
แยกธาตุุ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๒ ได้้ การชัันสููตรพลิิกศพผู้้�นัับถืือศาสนาอิิสลาม ถ้้าไม่่จำำ�เป็็น
จะต้้องทำำ�การผ่่าศพ ก็็ให้้พยายามหลีีกเลี่่�ยง เพื่่�อมิิให้้เป็็นการละเมิิดข้้อบััญญััติิทางศาสนาอิิสลาม 
๖) ถ้้าศพฝัังแล้้ว ให้้ผู้�ชั้ ันสููตรพลิิกศพจััดให้้ขุุดศพขึ้้�นเพื่่�อตรวจดูู เว้้นแต่่จะเห็็นว่่าไม่่จำำ�เป็็นหรืือ
จะเป็็นอัันตรายแก่่อนามััยของประชาชน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๓
๗) ให้้ผู้้�ชัันสููตรพลิิกศพทำำ�ความเห็็นเป็็นหนัังสืือแสดงเหตุุและพฤติิการณ์์ที่่�ตาย ผู้้�ตายคืือใคร
ตายที่่�ไหน เมื่่�อใด ถ้้าตายโดยคนทำำ�ร้้ายให้้กล่่าวว่่าใครหรืือสงสััยว่่าใครเป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิดเท่่าที่่�จะทราบได้้
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๔
ข้้อสัังเกต
(๑) การชัันสููตรพลิิกศพเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการรวบรวมพยานหลัักฐานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของพนัักงานสอบสวน เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้ทำ�ก
ำ ารสอบสวนโดยชอบแล้้ว แม้้ไม่่มีีการชัันสููตรพลิิกศพ
ก็็หาเป็็นเหตุุให้้พนัักงานอััยการไม่่มีีอำำ�นาจฟ้้องไม่่
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- การชัันสููตรพลิิกศพเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการรวบรวมพยานหลัักฐานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของพนัักงานสอบสวน เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้ทำ�ก
ำ ารสอบสวนโดยชอบแล้้ว แม้้ไม่่มีีการชัันสููตรพลิิกศพ           
ก็็หาเป็็นเหตุุให้้พนัักงานอััยการไม่่มีีอำ�ำ นาจฟ้้องไม่่ (ฎ.๒๔๑๐/๒๕๓๐)
(๒) แม้้ว่า่ จะไม่่มีกี ารชัันสููตรพลิิกศพหรืือการชัันสููตรพลิิกศพจะไม่่ชอบ ก็็ไม่่มีกี ฎหมายห้้ามไม่่ให้้ฟ้อ้ ง
- กฎหมายหาได้้ห้า้ มไม่่ให้้ฟ้อ้ งในกรณีีที่ไ่� ม่่มีกี ารชัันสููตรพลิิกศพไม่่และแม้้การชัันสููตรพลิิกศพ
จะไม่่ชอบก็็ไม่่มีีกฎหมายห้้ามไม่่ให้้ฟ้้อง (ฎ.๓๖๓/๒๔๙๓)

๗. การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพ

การชัันสููตรพลิิกศพกัับการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพเป็็นคนละส่่วนกััน
แต่่เมื่่�อทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพเสร็็จแล้้ว ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ ประกอบประมวลระเบีียบการตำำ�รวจ
เกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ ข้้อ ๕ รายงานผลการชัันสููตรพลิิกศพให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสำำ�นวนการชัันสููตร
พลิิกศพ ดัังนั้้�นจึึงต้้องนำำ�รายงานดัังกล่่าวมาประกอบสำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพในการสอบสวน ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๒๙ ประกอบมาตรา ๑๕๕ ให้้นำำ�บทบััญญััติิว่่าด้้วยการสอบสวนมาใช้้แก่่การชัันสููตรพลิิกศพ
โดยอนุุโลม ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�พบศพเป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจ
และหน้้าที่่�ทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพและทำำ�การสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพ
วิิธีกี ารทำำ�และรายละเอีียดประเด็็นการสอบสวน เป็็นไปตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี
ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑ ประกอบข้้อ ๙ และคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๓ ข้้อ ๓.๑๓
พนัักงานสอบสวนจะต้้องทำำ�สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพ โดยดำำ�เนิินการเหมืือนเช่่นสำำ�นวนการสอบสวน
ทั่่�วไปแบ่่งเป็็น ๓ กรณีี ดัังนี้้�
	๑. กรณีีความตายมิิได้้เป็็นผลแห่่งการกระทำำ�ผิิดอาญา
ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑ กล่่าวไว้้ว่่าหากเป็็น
ความตายโดยผิิดธรรมชาติิ จะต้้องทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพตามที่่�บััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา การสอบสวนและ
การชัันสููตรพลิิกศพจะต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�กัันไป
ขั้้�นตอนการสอบสวน
๑. ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนเช่่นเดีียวกัับการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนคดีีอาญาทั่่�วไป 
- มีีการลงบัันทึึกประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีีข้้อรัับแจ้้ง และรัับเลขคดีีชัันสููตรพลิิกศพ
- ทำำ�การสอบสวนผู้้�แจ้้งหรืือญาติิผู้้�ตายระบุุฐานะเป็็น “ผู้้�กล่่าวหา” โดยไม่่ใช้้คำำ�ว่่า “ผู้้�ร้้อง”
- ตรวจสถานที่่�เกิิดเหตุุ ชัันสููตรพลิิกศพร่่วมกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวบรวมพยานหลัักฐาน
ต่่าง ๆ รายละเอีียดประเด็็นการสอบสวนตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี และคำำ�สั่่�ง ตร.
ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น
๒. เมื่่�อสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเสร็็จสิ้้�นแล้้ว หััวหน้้าพนัักงานสอบสวนมีีความเห็็น
เสนอสำำ�นวนไปยัังผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจนครบาล หรืือผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจภููธรจัังหวััด เพื่่�อพิิจารณาสั่่�งการแล้้ว
ส่่งสำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพไปยัังพนัักงานอััยการท้้องที่่ที่� ชั่� นั สููตรพลิิกศพพิิจารณาโดยเร็็ว และเป็็นหน้้าที่่�
ของอััยการส่่งสำำ�นวนไปยัังผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััด ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๖ ประกอบประมวลระเบีียบการ
ตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๐.๑
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	๒. กรณีีความตายเป็็นผลจากการกระทำำ�ความผิิดอาญา
ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑ กล่่าวไว้้ว่่าในการ
สอบสวนคดีีอาญานั้้�น หากความตายเป็็นผลจากการกระทำำ�อาญา จะต้้องทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพตามที่่�
บััญญััติิไว้้ใน ป.วิิอาญา ถ้้าการชัันสููตรพลิิกศพยัังไม่่เสร็็จ ห้้ามมิิให้้ฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาล การสอบสวนและ
การชัันสููตรพลิิกศพจะต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�กัันไป
ขั้้�นตอนการสอบสวน
๑. ขั้้น� ตอนการสอบสวนเช่่นเดีียวกัับกรณีีความตายมิิได้้เป็็นผลแห่่งการกระทำำ�ผิิดอาญาตามข้้อ ๑
๒. ให้้ทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนชัันสููตรพลิิกศพประกอบสำำ�นวนการสอบสวนคดีีอาญา ถ้้าพนัักงาน
สอบสวนผู้้�ชัันสููตรพลิิกศพ เป็็นพนัักงานสอบสวนคนละท้้องที่่�กัับพนัักงานสอบสวนผู้้�มีีอำำ�นาจสอบสวน
คดีีอาญา ไม่่ว่า่ พนัักงานสอบสวนนั้้�นจะได้้ขอมาหรืือไม่่ ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีีลักั ษณะ ๑๐
บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๐.๒ ก็็ต้้องดำำ�เนิินการเช่่นเดีียวกััน
ข้้อสัังเกต
- ไม่่ปรากฏว่่าสำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพกรณีีนี้้� จะต้้องส่่งสำำ�นวนให้้ผู้้�บัังคัับการเพื่่�อเสนอต่่อ
ให้้กัับพนัักงานอััยการดำำ�เนิินการแต่่อย่่างใด เนื่่�องจากภายหลัังการทำำ�สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพ
เสร็็จสิ้้�นแล้้วกฎหมายไม่่ได้้บััญญััติิว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการอย่่างไร
- ไม่่ต้้องไต่่สวนการตายแต่่อย่่างใด
- ปรากฏในคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๓ ข้้อ ๓.๘ การเรีียงลำำ�ดับั เอกสารและ
การให้้หมายเลขเอกสารในสำำ�นวนการสอบสวน ซึ่่�งเป็็นสำำ�นวนการสอบสวนคดีีอาญาทั่่�วไป อยู่่�ในลำำ�ดับั ที่่�
๓.๘.๑.๙ และข้้อ ๓.๘.๒ การเรีียงลำำ�ดัับเอกสารในคดีีที่่�มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อนพยานหลัักฐานจำำ�นวนมาก 
อยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� ๓.๘.๒.๑๘ และข้้อ ๓.๑๐ การทำำ�สำำ�นวนคดีีที่่�ไม่่ปรากฏว่่าผู้้�ใดเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด อยู่่�ใน
ลำำ�ดับั ที่่� ๓.๑๐.๗ เรีียงลำำ�ดับสำ
ั ำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพเฉพาะกรณีีที่มี่� คี วามตายอัันเป็็นผลแห่่งการกระทำำ�ผิิด
ซึ่่�งมิิใช่่เป็็นความตายที่่�เกิิดขึ้้�นโดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�หรืือตาย
ในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� และพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รัับผิิดชอบคดีีจะต้้องนำำ�สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพมาประกอบสำำ�นวนคดีีอาญาหรืือคดีีจราจรทางบก 
- หากดููตาม ป.วิิอาญา และระเบีียบคำำ�สั่่ง� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง การชัันสููตรพลิิกศพทุุกครั้้ง� จะต้้องทำำ�สำำ�นวน
การชัันสููตรพลิิกศพควบคู่่�กัันไปทุุกครั้้ง� ไม่่ว่า่ จะเป็็นกรณีีที่ต่� ายโดยผิิดธรรมชาติิที่มิ่� ไิ ด้้เป็็นผลแห่่งการกระทำำ�ผิิด
อาญา หรืือกรณีีความตายเกิิดจากผลของการกระทำำ�ผิิดอาญาหรืือกรณีีความตายเกิิดจากการกระทำำ�ของ
เจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�หรืือตายในระหว่่างการควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่า
ปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�ก็็ตาม
- แต่่พบว่่าในทางปฏิิบัติั ิ โดยปกติิหากท้้องที่ที่่� พ่� บศพและคดีีอาญาหรืือจราจรเกิิดในท้้องที่เ่� ดีียวกััน
พนัักงานสอบสวนเพีียงแต่่ทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพแล้้วนำำ�รายงานการชัันสููตรพลิิกศพประกอบไว้้ในสำำ�นวน
คดีีอาญาหรืือจราจร โดยไม่่ทำำ�สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพแต่่อย่่างใด กรณีีท้อ้ งที่ที่่� พ่� บศพและคดีีอาญาหรืือ
คดีีจราจรเกิิดต่่างท้้องที่่�กััน พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�พบศพจะทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพแล้้วส่่งรายงานผล
การชัันสููตรพลิิกศพไปให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบในคดีีอาญาหรืือจราจรซึ่ง่� อยู่่�ต่า่ งท้้องที่นั้้่� น� โดยมิิได้้ทำำ�
สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพเช่่นเดีียวกััน กรณีีที่พ�่ บเห็็นตััวอย่่าง เช่่น มีีเหตุุรถเฉี่่ย� วชนในท้้องที่ห�่ นึ่่�งมีีผู้้�ได้้รัับ
บาดเจ็็บและถููกนำำ�ส่่งไปรัักษาที่่�โรงพยาบาลที่่�ตั้้�งอยู่่�นอกพื้้�นที่่� อำำ�นาจการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน
เจ้้าของคดีีอีีกท้้องที่่�หนึ่่�งแล้้วถึึงแก่่ความตายที่่�โรงพยาบาลดัังกล่่าว พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�พบศพ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ที่โ่� รงพยาบาลตั้้ง� อยู่่�เป็็นผู้้�ทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพแล้้วนำำ�ส่ง่ รายงานผลการชัันสููตรพลิิกศพไปยัังพนัักงานสอบสวน
เจ้้าของคดีีจราจรดัังกล่่าว เพื่่�อประกอบสำำ�นวนโดยไม่่ทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพ เป็็นต้้น
ซึ่่�งในทางปฏิิบััติิพนัักงานสอบสวนถืือรายงานชัันสููตรพลิิกศพเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคดีีอาญา หากทำำ�สำำ�นวน
ชัันสููตรพลิิกศพด้้วยก็็จะเห็็นว่่าเป็็นการสอบสวนซ้ำำ��กัับคดีีอาญาหรืือจราจรซึ่่�งรวมอยู่่�ในสำำ�นวนเดีียวกััน
ที่่�ผ่่านมาส่่วนใหญ่่ปฏิิบััติิไปในแนวทางดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องปกติิและพนัักงานอััยการก็็ไม่่ได้้โต้้แย้้งอัันใด
		 ๓. กรณีีความตายเกิิดจากการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่�
หรืือตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม วรรคสี่่แ� ละวรรคห้้าประกอบประมวลระเบีียบการ
ตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๕ วรรคสาม  วรรคสี่่�และวรรคห้้า กล่่าวไว้้ว่่าเมื่่�อได้้มีี
การชัันสููตรพลิิกศพตามวรรคสาม กล่่าวคืือ ชัันสููตรพลิิกศพกรณีีพิเิ ศษ ซึ่ง่� ต้้องมีีพนัักงานสอบสวนท้้องที่ที่่� พ่� บศพ
แพทย์์ พนัักงานอััยการ และพนัักงานฝ่่ายปกครอง แล้้วให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�สำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ
แล้้วส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อทำำ�คำำ�ร้้องขอต่่อศาลชั้้�นต้้นแห่่งท้้องที่่�ที่่�พบศพนั้้�นอยู่่�เพื่่�อให้้ศาล
ทำำ�การไต่่สวนและทำำ�คำ�สั่่
ำ �งแสดงว่่าผู้้�ตายคืือใคร ตายที่่�ไหน เมื่่�อไร เหตุุและพฤติิการณ์์ที่่�ตาย ถ้้าตายโดย
คนทำำ�ร้า้ ยให้้กล่า่ วว่่าใครเป็็นผู้้�ทำำ�ร้า้ ยเท่่าที่จ่� ะทราบได้้ กรณีีดังั กล่่าวนี้้�ก็เ็ ช่่นเดีียวกัันต้้องดำำ�เนิินการสอบสวน
และชัันสููตรพลิิกศพควบคู่่�กัันไป
ขั้้�นตอนการสอบสวน
๑. ขั้้�นตอนการสอบสวนเช่่นเดีียวกัับกรณีีความตายมิิได้้เป็็นผลแห่่งการกระทำำ�ผิิดอาญาตาม
ข้้อ ๑ แต่่ต้้องมีีพนัักงานอััยการเข้้าร่่วมการสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่�   
๒. เมื่่อ� สอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานเสร็็จสิ้้น� แล้้ว หััวหน้้าพนัักงานสอบสวน มีีความเห็็นเสนอ
สำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคห้้า ประกอบประมวลระเบีียบการตำำ�รวจ
เกี่่�ยวกัับคดีี ข้้อ ๕ วรรคห้้า เพื่่�อยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลชั้้�นต้้นทำำ�การไต่่สวนการตาย
๓. คำำ�สั่่�งของศาลชั้้�นต้้นให้้ถึึงที่่�สุุดตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิิบ 
๔. เมื่่อ� ศาลมีีคำำ�สั่่ง� แล้้ว ให้้ส่ง่ สำำ�นวนการไต่่สวนของศาลไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่อ� ส่่งแก่่พนัักงาน
สอบสวน เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไป ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิิบเอ็็ด
๕. สิ่่�งที่่�พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการตามข้้อ ๔ ได้้แก่่ นำำ�สำำ�นวนการไต่่สวนของศาล
ไปประกอบเพื่่�อพิิจารณาในสำำ�นวนอื่่�น ๆ ที่่�พนัักงานสอบสวนรัับไว้้ทำำ�การสอบสวนควบคู่่�กัันกัับสำำ�นวน
การชัันสููตรพลิิกศพ เช่่น สำำ�นวนที่่�มีีการกล่่าวหาเจ้้าพนัักงานของรััฐที่่�กระทำำ�ให้้เป็็นเหตุุบุุคคลนั้้�นถึึงแก่่
ความตายหรืือตายในระหว่่างการควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่ง�่ อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่�่ หรืือกล่่าวหา
ผู้้�ตายนั้้�นว่่าต่่อสู้้�ขััดขวางการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี
ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๐.๓
ข้้อสัังเกต
- ห้้ามเจ้้าพนัักงานหรืือผู้้�ควบคุุมผู้้�ทำำ�ให้้ตายทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพนัักงานสอบสวนผู้้�ทำำ�การชัันสููตร
พลิิกศพตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๑๒
- ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๔ ข้้อ ๓.๒.๒, ข้้อ ๔.๓ กำำ�หนดให้้
รองผู้้�บัังคัับการหรืือพนัักงานสอบสวนผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ได้้รัับมอบหมายทำำ�การสอบสวนด้้วยตนเอง
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๘. การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนกรณีีความตายเกิิดจากการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่า
ปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�หรืือตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่า
ปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�

พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนเป็็น ๓ สำำ�นวน ตามหนัังสืือ ตร.
ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/๕๐๑๔ ลง ๒๑ พ.ย. ๕๖ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบัติั ิการสอบสวนคดีีอาญากรณีีพิิเศษบางประเภท 
ดัังนี้้�
๑. สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพ ซึ่ง่� การชัันสููตรพลิิกศพต้้องกระทำำ�ด้ว้ ยเจ้้าพนัักงาน ๔ ฝ่่าย ได้้แก่่
๑.พนัักงานสอบสวนท้้องที่่�ที่่�พบศพ ๒.แพทย์์ ๓.พนัักงานอััยการ ๔.พนัักงานฝ่่ายปกครอง และในการทำำ�
สำำ�นวนการสอบสวนชัันสููตรพลิิกศพ พนัักงานสอบสวนต้้องร่่วมกัับพนัักงานอััยการทำำ�การสอบสวน
โดยตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๔ ข้้อ ๔.๓ พนัักงานสอบสวนระดัับรองผู้้�บัังคัับการ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจะต้้องทำำ�การสอบสวนด้้วยตนเอง เมื่่�อสอบสวนเสร็็จต้้องส่่งสำำ�นวนการสอบสวน
ให้้พนัักงานอััยการ เพื่่อ� ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลชั้้น� ต้้นทำำ�การไต่่สวนสาเหตุุการตาย เมื่่อ� ศาลมีีคำำ�สั่่ง� แล้้วถืือเป็็นที่่สุ� ดุ
และศาลส่่งสำำ�นวนการไต่่สวนยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อส่่งให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการต่่อไป 
๒. สำำ�นวนคดีีฆาตกรรมที่่�ผู้้�ตายถููกเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�ฆ่่าตายและ
คดีีฆาตกรรมซึ่่ง� ผู้้�ตายตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่ง่� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่�
(คดีีวิิสามััญฆาตกรรมและไม่่ใช่่คดีีวิิสามััญฆาตกรรม) สำำ�นวนดัังกล่่าวต้้องมีีพนัักงานอััยการเข้้าร่่วม
การสอบสวนตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๕/๑ โดยตามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ข้้อ ๔.๓
พนัักงานสอบสวนระดัับรองผู้้�บัังคัับการที่่�ได้้รับม
ั อบหมาย จะต้้องทำำ�การสอบสวนด้้วยตนเอง เมื่่�อทำำ�การ
สอบสวนเสร็็จสิ้้น� แล้้ว จะต้้องนำำ�สำำ�นวนการไต่่สวนการตายของศาลมาประกอบและใช้้ในการพิิจารณาด้้วย
โดยต้้องทำำ�ความเห็็นเสนอไปยัังอััยการสููงสุุดเป็็นผู้้�สั่่�งคดีี แต่่การทำำ�สำำ�นวนดัังกล่่าวต้้องเสนอผ่่าน
ผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�นจนถึึง ตร. เพื่่�อพิิจารณาก่่อนส่่งให้้อััยการสููงสุุดพิิจารณาและสั่่�งคดีี
๓. สำำ�นวนคดีีที่ผู้่� ้�ตายถููกกล่่าวหาว่่าต่่อสู้้�ขัดั ขวางเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่�
สำำ�นวนดัังกล่่าวต้้องมีีพนัักงานอััยการเข้้าร่่วมการสอบสวนตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๕/๑ โดยตาม
คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ข้้อ ๔.๓ พนัักงานสอบสวนระดัับรองผู้้�บัังคัับการที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จะต้้องทำำ�การสอบสวนด้้วยตนเอง เมื่่�อทำำ�การสอบสวนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว จะต้้องนำำ�สำำ�นวนการไต่่สวนการตาย
ของศาลมาประกอบและใช้้ในการพิิจารณาด้้วย โดยต้้องทำำ�ความเห็็นเสนอไปยัังอััยการจัังหวััดท้้องที่่�
ที่่�เกิิดเหตุุพิิจารณาสั่่�งคดีี
ข้้อสัังเกต
- รองผู้้�บัังคัับการที่่�ได้้รัับมอบหมาย เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบทำำ�การสอบสวน โดยให้้ผู้้�บัังคัับการหรืือ
ผู้้�รักั ษาราชการแทนเป็็นหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ วรรคสี่่� และเป็็นพนัักงาน
สอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๐ ในคดีีที่�เ่ กิิดในเขตท้้องที่่�ของตน
- สำำ�นวนคดีีฆาตกรรมที่�ผู้่ ้�ตายถููกเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบััติริ าชการตามหน้้าที่่ฆ่� า่ ตาย และคดีี
ฆาตกรรมซึ่่�งผู้้�ตายตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�
(คดีีวิสิ ามััญฆาตกรรมและไม่่ใช่่คดีีวิสิ ามััญฆาตกรรม) หลัังจาก ผบก. หรืือผู้้�รักั ษาราชการแทนพิิจารณาและ
มีีความเห็็นแล้้ว ให้้เสนอสำำ�นวนพร้้อมความเห็็นไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดับชั้้
ั �นจนถึึง ตร. เพื่่�อพิิจารณา
และส่่งสำำ�นวนให้้อััยการสููงสุุดหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๓ ต่่อไป 
- การสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๕/๑ ประกอบคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖
บทที่่� ๔ ข้้อ ๔.๓ กรณีีแจ้้งให้้พนัักงานอััยการเข้้าร่่วมทำำ�การสอบสวน กำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนเป็็น
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ผู้้�รัับผิิดชอบ กรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนและมีีเหตุุอัันควรไม่่อาจรอพนัักงานอััยการเข้้าร่่วมในการทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวน ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�สำำ�นวนต่่อไปได้้ แต่่ต้้องบัันทึึกเหตุุที่่�ไม่่อาจรอพนัักงานอััยการ
ไว้้ในสำำ�นวนและถืือว่่าเป็็นการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
- ในการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนที่่�กล่่าวหาเจ้้าพนัักงานที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�นั้้�นถึึงแก่่ความตาย โดยอ้้างว่่า
ปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� หากทางการสอบสวนได้้ความว่่าไม่่ได้้เป็็นเช่่นที่่�อ้้าง พนัักงานสอบสวนก็็ต้้องทำำ�
ความเห็็นควรสั่่�งฟ้้องเจ้้าพนัักงานผู้้�นั้้�นไปในฐานความผิิดฐานฆ่่าผู้้�อื่น่� หรืืออาจเป็็นการป้้องกัันเกิินกว่่าเหตุุ
ก็็เป็็นได้้ หรืือในบางกรณีีพนัักงานสอบสวนมีีความเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องไปยัังอััยการสููงสุุด แต่่อััยการสููงสุุด
อาจมีีความเห็็นแย้้งสั่่�งฟ้้องเจ้้าพนัักงานผู้้�นั้้�นได้้
ดัังนั้้�น พนัักงานสอบสวนควรทราบถึึงหลัักเกณฑ์์ในการมีีความเห็็นทางคดีีว่า่  มีีหลัักเกณฑ์์อย่่างไร    
ซึ่่�งโดยปกติิในฐานะเจ้้าพนัักงานการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ก็็ต้้องอยู่่�ภายใต้้ขอบเขตของกฎหมายเช่่นเดีียวกััน
หากกฎหมายไม่่ได้้บัญ
ั ญััติใิ ห้้ทำำ�ได้้ เจ้้าพนัักงานก็็ไม่่มีสิี ทธิ
ิ ทำิ ำ�ได้้ การฆ่่าผู้้�ร้า้ ยในขณะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นทางการ
ตำำ�รวจเราเรีียกกัันอย่่างคุ้้�นหููว่่า “การวิิสามััญฆาตกรรม” ซึ่ง่� มีีคำำ�อธิิบายในหนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/๕๐๑๔
ลง ๒๑ พ.ย. ๕๖ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิการสอบสวนคดีีอาญากรณีีพิิเศษบางประเภท ข้้อ ๑.๑
คดีีวิิสามััญฆาตกรรม  หมายถึึง คดีีฆาตกรรมซึ่่�งผู้้�ตายถููกเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�
ฆ่่าตาย แต่่อย่่างไรก็็ตาม การวิิสามััญฆาตกรรมคนร้้ายที่่จ� ะไม่่เป็็นความผิิดก็็ต้อ้ งพิิจารณานำำ�หลัักการป้้องกััน
ตามมาตรา ๖๘ แห่่ง ป.อาญา มาใช้้เพื่่�อเป็็นการระงัับยัับยั้้�งเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเฉพาะหน้้าในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�เพื่่�อบัังคัับใช้้กฎหมาย เหตุุที่่�จะอ้้างได้้ มีีดัังนี้้�
(๑) เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันสิิทธิิของตนหรืือของผู้้�อื่่�น
(๒) ให้้พ้้นภยัันตราย
(๓) ซึ่่�งเกิิดจากการประทุุษร้้ายอัันละเมิิดต่่อกฎหมาย และ
(๔) เป็็นภยัันตรายที่่�ใกล้้จะถึึง และ
(๕) ต้้องกระทำำ�พอสมควรแก่่เหตุุ
การป้้องกััน ไม่่จำำ�เป็็นต้้องป้้องกัันสิิทธิขิ องตนเองเท่่านั้้�น แต่่สามารถป้้องกัันสิิทธิขิ องคนอื่่น� ได้้ด้ว้ ย
การจะอ้้างป้้องกัันต้้องได้้สััดส่่วน หากคนร้้ายมีีและใช้้อาวุุธปืืน เจ้้าพนัักงานก็็สามารถใช้้อาวุุธปืืนได้้ถืือว่่า
ได้้สััดส่่วนกััน ภยัันตรายที่่�ใกล้้จะถึึง ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องให้้คนร้้ายยิิงก่่อน เจ้้าพนัักงานสามารถยิิงคนร้้ายก่่อนได้้
หากตามพฤติิการณ์์เห็็นว่่าขณะนั้้�นเป็็นภยัันตรายที่่�ใกล้้จะถึึง เช่่น คนร้้ายชัักอาวุุธปืืนจากสะเอวแล้้วยก
ปืืนขึ้้�นมาเพื่่�อจะยิิงเจ้้าพนัักงานไม่่จำำ�ต้้องถึึงขั้้�นเล็็งตรงเป้้าหมายแต่่อย่่างใด และในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
เจ้้าพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยชอบด้้วย หากปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบก็็ไม่่มีีสิิทธิิอ้้างป้้องกัันได้้และ
คนร้้ายต้้องกระทำำ�การประทุุษร้้ายอัันละเมิิดต่่อกฎหมาย นอกจากนั้้�นกฎหมายยัังวางหลัักว่่าต้้องกระทำำ�
พอสมควรแก่่เหตุุ หมายความว่่า กฎหมายให้้เจ้้าพนัักงานกระทำำ�ได้้เพื่่อ� การระงัับยับยั้้
ั ง� การที่่ค� นร้้ายประทุุษร้้าย
โดยการต่่อสู้้�เจ้้าพนัักงาน ตััวอย่่างเจ้้าพนัักงานจะเข้้าจัับกุุมคนร้้าย ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ ให้้อำำ�นาจ
เจ้้าพนัักงานในการจัับกุุมเพื่่�อนำำ�ตััวไปดำำ�เนิินคดีี ป.วิิอาญา มาตรา ๘๓ วรรคท้้าย บััญญััติิว่่า “ถ้้าบุุคคล
ซึ่ง่� จะถููกจัับขัดั ขวางหรืือจะขััดขวางการจัับหรืือหลบหนีี หรืือพยายามจะหลบหนีี ผู้้�ทำำ�การจัับมีอำี ำ�นาจใช้้วิธีิ ี
หรืือการป้้องกัันทั้้�งหลายเท่่าที่่�เหมาะสมแก่่พฤติิการณ์์แห่่งเรื่่�องในการจัับนั้้�น” ดัังนั้้�น เจ้้าพนัักงานจึึงต้้อง
ใช้้มาตรการเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็นก็็เพื่่�อการจัับกุุมเท่่านั้้�น หากคนร้้ายซึ่่�งมีีอาวุุธปืืนเพื่่�อใช้้ต่่อสู้้�เจ้้าพนัักงาน แต่่ได้้ทิ้้�ง
อาวุุธปืนื ยอมมอบตััวแล้้ว ภยัันตรายก็็หมดไปแล้้วหรืือคนร้้ายวิ่่ง� หลบหนีี ไม่่ต่อ่ สู้้แ� ล้้ว อย่่างนี้้� ก็ไ็ ม่่จำำ�ต้อ้ งยิิง
คนร้้ายให้้ถึึงแก่่ความตายแต่่อย่่างใด มิิฉะนั้้�นจะเป็็นการกระทำำ�ที่่�เกิินกว่่าเหตุุได้้
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๙. การไต่่สวนการชัันสููตรพลิิกศพ

เป็็นกรณีีความตายเกิิดขึ้้น� โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่ห� รืือ
ตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ซึ่่�งต้้องมีีการชัันสููตรพลิิกศพ ๔ ฝ่่ายและพนัักงานอััยการจะต้้องเข้้ามาร่่วมทำำ�การ
สอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่� เมื่่อ� ส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงานอััยการแล้้ว พนัักงานอััยการจะต้้อง
ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลชั้้น� ต้้นแห่่งท้้องที่ที่่� ศ่� พนั้้�นอยู่่� เพื่่อ� ทำำ�การไต่่สวนและมีีคำำ�สั่่ง� แสดงว่่าผู้้�ตายคืือใคร ตายที่่ไ� หน
เมื่่�อใด เหตุุและพฤติิการณ์์ที่่�ตาย หากตายโดยคนทำำ�ร้้าย ให้้กล่่าวว่่าใครเป็็นผู้้�กระทำำ�ร้้ายเท่่าที่่�จะทราบได้้
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคห้้า และคำำ�สั่่�งของศาลให้้เป็็นที่่�สุุดตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิิบ 
เมื่่�อศาลมีีคำำ�สั่่�งแล้้ว ให้้ส่่งสำำ�นวนการไต่่สวนของศาลไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่�อส่่งแก่่พนัักงานสอบสวน
ดำำ�เนิินการต่่อไป ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิิบเอ็็ด
ในการไต่่สวนการเสีียชีีวิิตนั้้�น การยื่่�นคำำ�ร้้องจะยื่่�นต่่อศาลชั้้�นต้้นแห่่งที่่�ศพนั้้�นอยู่่�  อย่่างไรก็็ตาม
หากเป็็นกรณีีที่่�ทหารเสีียชีีวิิตในระหว่่างการควบคุุมหรืือการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงาน เช่่นนี้้�การยื่่�นคำำ�ร้้อง
ไต่่สวนการเสีียชีีวิตข
ิ องทหารผู้้�นั้้น� ต้้องยื่่น� ต่่อศาลทหารหรืือศาลพลเรืือน ซึ่ง่� ในเรื่่อ� งนี้้�มีแี นวทางของกฤษฎีีกา
วางไว้้ หลัักการยื่่�นคำำ�ร้้องยัังคงยื่่�นไต่่สวนต่่อศาลพลเรืือน และคำำ�วิินิิจฉััยชี้้�ขาดอำำ�นาจหน้้าที่่�ระหว่่างศาล
โดยคณะกรรมการวิินิจิ ฉััยชี้้ข� าดอำำ�นาจหน้้าที่่ร� ะหว่่างศาล ซึ่่ง� มีีประธานศาลฎีีกา ประธานศาลปกครองสููงสุุด
และหััวหน้้าสำำ�นัักตุุลาการทหาร ร่่วมเป็็นกรรมการอยู่่�ด้้วย ได้้วางหลัักเช่่นกัันว่่า ถ้้าไม่่แน่่ชััดอยู่่�ในอำำ�นาจ
ศาลใด ศาลพลเรืือนย่่อมมีีอำำ�นาจไต่่สวนเช่่นกััน
คณะกรรมการกฤษฎีีกา เรื่่�องเสร็็จที่่� ๑๒๙/๒๕๐๑
ในกรณีีที่่�มีีความตายเกิิดขึ้้�นโดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงาน ซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�
หรืือตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� เมื่่�อได้้มีีการ
ชัันสููตรพลิิกศพแล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพไปยัังพนัักงานอััยการ ให้้พนัักงาน
อััยการทำำ�คำำ�ร้้องขอต่่อศาลชั้้�นต้้นแห่่งท้้องที่่�ที่่�ศพนั้้�นอยู่่�ให้้ทำำ�การไต่่สวนและทำำ�คำำ�สั่่�งแสดงว่่าผู้้�ตายคืือใคร
ตายที่่�ไหน เมื่่�อใด และถึึงเหตุุ และพฤติิการณ์์ที่�ต่ าย ถ้้าตายโดยคนทำำ�ร้้าย ให้้กล่่าวว่่าใครเป็็นผู้้�กระทำำ�ร้้าย
เท่่าที่จ่� ะทราบได้้ ฯลฯ จะเห็็นได้้ว่า่  วิิธีกี ารเหล่่านี้้�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของการสอบสวนเพื่่อ� ทราบถึึงสาเหตุุแห่่ง
ความตายนั้้�นเท่่านั้้�น หาใช่่เป็็นการให้้ศาลพลเรืือนพิิจารณาพิิพากษาคดีีแต่่อย่่างใดไม่่ ฉะนั้้�นแม้้ว่า่ เป็็นกรณีี
ที่่�ผู้้�ตายและเจ้้าพนัักงานนั้้�นเป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหารก็็จะต้้องอยู่่�ในบัังคัับมาตรานี้้�เช่่นเดีียวกััน
กล่่าวคืือ จะต้้องมีีการสอบสวนและการชัันสููตรพลิิกศพด้้วย และตามคำำ�สั่่�งของกระทรวงกลาโหม
ที่่� ๒๖๙/๑๖๘๘๗ ลงวัันที่่� ๑๕ กัันยายน ๒๔๙๙ ซึ่่ง� ได้้วางข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้�ไว้้ตามที่่ก� ระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทยตกลงกััน ก็็สอดคล้้องกัับบทบัญั ญััติใิ นประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาที่กำ่� ำ�หนดว่่า
เมื่่อ� มีีความตายเกิิดขึ้้น� โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่่ง� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่� หรืือตายในระหว่่าง
อยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงาน ซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่�โดยผู้้�ตายเป็็นทหาร ก็็ให้้จััดให้้มีี
การสอบสวนและชัันสููตรพลิิกศพตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา โดยในการสอบสวนของ
เจ้้าพนัักงานสอบสวนนั้้�นให้้มีีนายทหารชั้้�นสััญญาบััตรเข้้านั่่�งฟัังอยู่่�ด้้วย ถ้้าจะทำำ�บัันทึึกหลัักฐานเกี่่�ยวกัับ
การชัันสููตรพลิิกศพและขอส่่งเอกสารนั้้�นต่่อพนัักงานชัันสููตรพลิิกศพ ก็็ให้้พนัักงานชัันสููตรพลิิกศพรัับบันั ทึึก
รวมเข้้าสำำ�นวนไว้้ แล้้วให้้พนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพไปยัังพนัักงานอััยการ เพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาลพลเรืือนให้้ทำำ�การไต่่สวนและทำำ�คำำ�สั่่ง� ต่่อเมื่่อ� ศาลพลเรืือนได้้ไต่่สวนและทำำ�คำำ�สั่่ง� อย่่างใดแล้้ว
จึึงดำำ�เนิินการต่่อไป คืือถ้้าปรากฏว่่าความตายนั้้�นมิิได้้เกิิดขึ้้�นจากการกระทำำ�อัันมิิชอบด้้วยกฎหมายแล้้ว
กรณีีก็็เป็็นอัันยุุติิลงได้้ แต่่ถ้้าเจ้้าพนัักงานได้้กระทำำ�การไปโดยมิิชอบแล้้ว ถ้้าเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจ
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ศาลพลเรืือนก็็เป็็นหน้้าที่่ข� องพนัักงานอััยการที่จ่� ะดำำ�เนิินคดีีในศาลพลเรืือนตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณา
ความอาญา แต่่ถ้้าเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลทหาร ก็็คงเป็็นหน้้าที่่�ของอััยการทหารที่่�จะดำำ�เนิินคดีี
ในศาลทหารตามพระราชบััญญััติิธรรมนููญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ ต่่อไปอีีกชั้้�นหนึ่่�ง
คำำ�วิินิิจฉััยชี้้�ขาดอำำ�นาจหน้้าที่่�ระหว่่างศาลที่่� 92/2558
การไต่่สวนชัันสููตรพลิิกศพตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ เป็็นการ
สอบสวนอย่่างหนึ่่�ง เพื่่อ� หาตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดมาลงโทษด้้วยวิิธีกี ารพิิเศษที่่บั� ญ
ั ญััติใิ ห้้ศาลต้้องเข้้าไปเกี่่ย� วข้้อง
ด้้วยในชั้้น� สอบสวน เพื่่อ� ให้้ศาลทำำ�การไต่่สวนและทำำ�คำำ�สั่่ง� แสดงว่่าผู้้�ตายคืือใคร ตายที่่ไ� หน เมื่่อ� ใด และถึึงเหตุุ
และพฤติิการณ์์ที่ต่� าย ถ้้าตายโดยคนทำำ�ร้า้ ยให้้กล่า่ วว่่าใครเป็็นผู้้�กระทำำ�ร้า้ ยเท่่าที่่จ� ะทราบได้้ แม้้ตามคำำ�ร้อ้ ง
จะระบุุว่า่ ผู้้�ตายเป็็นทหารกองประจำำ�การและตายในระหว่่างถููกคุุมขังั ในเรืือนจำำ�จังั หวััดทหารบกเพชรบููรณ์์
ซึ่่�งอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานทหารก็็ตาม  แต่่กรณีียัังเป็็นการไม่่อาจทราบแน่่ชััดว่่าผู้้�ตายคืือใคร
ตายที่่ไ� หน เมื่่อ� ใด เหตุุและพฤติิการณ์์ที่ต่� ายเป็็นอย่่างไร ถ้้าตายโดยคนทำำ�ร้า้ ยแล้้วใครเป็็นผู้้�กระทำำ�ร้า้ ยและ
ผู้้ที่� ทำ่� ำ�ร้า้ ยเป็็นทหารซึ่ง่� ปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่ต� ามที่่ป� รากฏในคำำ�ร้อ้ งจริิงหรืือไม่่ หากศาลไต่่สวนแล้้วปรากฏว่่า
การตายของผู้้�ตายมิิได้้เกิิดจากการถููกเจ้้าพนัักงานที่่�เป็็นทหารทำำ�ร้้ายหรืือเกิิดจากการที่่�ทหารกัับพลเรืือน
กระทำำ�ความผิิดด้้วยกัันหรืือเป็็นคดีีที่่�เกี่่�ยวพัันกัับคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลพลเรืือน หรืือเป็็นคดีีที่่�ต้้องดำำ�เนิิน
ในศาลคดีีเด็็กและเยาวชน คดีีก็็จะไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลทหารตามพระราชบััญญััติิธรรมนููญศาลทหาร
พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๑๔ กรณีีจึึงยัังเป็็นการไม่่แน่่ชััดว่่าคดีีจะอยู่่�ในอำำ�นาจศาลใดกัันแน่่ ดัังนั้้�น การไต่่สวน
ชัันสููตรพลิิกศพคดีีนี้้� จึึงอยู่่�ในอำำ�นาจพิิจารณาของศาลยุุติิธรรม
ข้้อสัังเกต
การไต่่สวนการตายเป็็นอำำ�นาจของศาลจัังหวััด มิิใช่่อำำ�นาจของศาลแขวง เนื่่�องจากตาม
พระธรรมนููญศาลยุุติธิ รรม มาตรา ๑๗ กำำ�หนดให้้ศาลแขวงมีีอำำ�นาจตามมาตรา ๒๔, ๒๕ ซึ่่ง� ตามมาตรา ๒๔, ๒๕
มิิได้้บััญญััติิให้้ผู้้�พิิพากษานายเดีียวมีีอำำ�นาจเกี่่�ยวกัับการชัันสููตรพลิิกศพแต่่อย่่างใด จึึงต้้องกลัับไป
พิิจารณาตามพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม มาตรา ๑๘ ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ศาลจัังหวััดมีีอำำ�นาจพิิจารณาคดีีแพ่่ง
และคดีีอาญาทั้้�งปวงที่่�มิิได้้อยู่่�ในอำำ�นาจของศาลยุุติิธรรมอื่่�น

๑๐. ระยะเวลาในการชัันสููตรพลิิกศพและการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนชัันสููตรพลิิกศพ
กัับแพทย์์

๑๐.๑	 ระยะเวลาการดำำ�เนิินการกรณีีทั่่�วไป เป็็นการชัันสููตร ๒ ฝ่่าย ได้้แก่่ พนัักงานสอบสวน

(๑) การทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนและการชัันสููตรพลิิกศพให้้ทำำ�ควบคู่่�กัันไป โดยให้้พนัักงาน
สอบสวนและแพทย์์ทำำ�บัันทึึกรายละเอีียดแห่่งการชัันสููตรพลิิกศพทัันทีี และให้้แพทย์์ดัังกล่่าวทำำ�รายงาน
แนบท้้ายรายละเอีียดแห่่งการชัันสููตรพลิิกศพด้้วยภายใน ๗ วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งเรื่่�อง ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่่�ง ประกอบประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๕
(รายงานดัังกล่่าวให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ)
(๒) ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นให้้ขยายเวลาไปได้้ไม่่เกิิน ๒ ครั้้ง� ๆ ละไม่่เกิิน ๓๐ วัันโดยต้้องบัันทึึก
เหตุุผลและความจำำ�เป็็นในการขยายระยะเวลาทุุกครั้้�งติิดไว้้ในสำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก โดยการขยายระยะเวลาการสอบสวน ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖
บทที่่� ๔ ข้้อ ๓.๒.๑ ให้้ขอขยายระยะเวลากัับผู้้�บัังคัับการที่่�รัับผิิดชอบการสอบสวนในเขตพื้้�นที่่�นั้้�น
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ข้้อสัังเกต
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก ให้้ชัันสููตรพลิิกศพเสร็็จสิ้้�นภายใน ๗ วััน หากไม่่เสร็็จ
ขยายระยะเวลาได้้อีีกไม่่เกิิน ๒ ครั้้�ง ๆ ละไม่่เกิิน ๓๐ วััน รวมแล้้วใช้้เวลาการชัันสููตรพลิิกศพและสอบสวน
๖๗ วััน
- ตามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ บทที่่� ๔ ข้้อ ๓.๒.๑ ให้้ทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนให้้เสร็็จภายใน ๓๐ วััน
นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้ง หากไม่่เสร็็จขอขยายระยะเวลาต่่อผู้้�บัังคัับการฯ ได้้ แต่่ไม่่ได้้กำำ�หนดว่่าจะขอขยายได้้
กี่่ค� รั้้ง� แสดงให้้เห็็นว่่าระยะเวลาในการสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ เป็็นระยะเวลา
เร่่งรััด แม้้จะใช้้เวลาในการสอบสวนเกิินระยะเวลาตามที่่� ป.วิิอาญา กำำ�หนดไว้้ก็็ไม่่ทำำ�ให้้การสอบสวน
เสีียไปแต่่อย่่างใด แต่่อย่่างไรก็็ตาม หากไม่่จำำ�เป็็นก็็ควรจะดำำ�เนิินการให้้เสร็็จสิ้้น� ภายในระยะเวลาที่กำ่� ำ�หนดไว้้
ตาม ป.วิิอาญา กล่่าวคืือ รวมแล้้วไม่่เกิิน ๖๗ วััน
๑๐.๒	 ระยะเวลาการดำำ�เนิินการกรณีีพิิเศษ เป็็นการชัันสููตร ๔ ฝ่่าย ได้้แก่่ พนัักงานสอบสวน
แพทย์์ พนัักงานอััยการ และพนัักงานฝ่่ายปกครอง
(๑) ระยะเวลาการชัันสููตรพลิิกศพ ๗ วััน เช่่นเดีียวกัับ  ๑๐.๑(๑) เพีียงแต่่ต้้องแจ้้ง
ให้้พนัักงานอััยการและฝ่่ายปกครองเข้้าร่่วมทำำ�การชัันสููตรพลิิกศพ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม 
ประกอบประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๕ วรรคสาม 
(๒) กรณีีความตายเกิิดขึ้้น� โดยการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานซึ่ง่� อ้้างว่่าปฏิิบัติั ริ าชการตามหน้้าที่่�
หรืือตายในระหว่่างอยู่่�ในความควบคุุมของเจ้้าพนัักงานซึ่่�งอ้้างว่่าปฏิิบััติิราชการตามหน้้าที่่� เมื่่�อได้้ทำำ�การ
ชัันสููตรพลิิกศพตามวรรคสามเสร็็จสิ้้�นแล้้ว ให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งพนัักงานอััยการเข้้าร่่วมทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวนชัันสููตรพลิิกศพให้้เสร็็จภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วันั ที่่ไ� ด้้รับั แจ้้งตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่�
และประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๕ วรรค ๔ ใช้้คำำ�ว่่า “นัับแต่่วัันที่�่
ได้้ทราบเรื่่�อง”
(๓) ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นให้้ขยายระยะเวลาออกไปได้้ไม่่เกิิน ๒ ครั้้�ง ๆ ละไม่่เกิิน ๓๐ วััน
โดยต้้องบัันทึึกเหตุุผลและความจำำ�เป็็นในการขยายเวลาทุุกครั้้ง� ไว้้ในสำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่� ซึ่่�งตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๐ บทที่่� ๑ ข้้อ ๕ วรรคสี่่�
ระบุุว่่าในกรุุงเทพมหานครให้้เสนอขอขยายระยะเวลาไปยัังผู้้�บัังคัับการ (ในกองบััญชาการตำำ�รวจนครบาล
ก็็คืือ ผู้้�บัังคัับการต่่าง ๆ ในสัังกััดนั่่�นเอง) ส่่วนในจัังหวััดอื่่�นให้้เสนอไปยัังผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจภููธรจัังหวััด
ข้้อสัังเกต
- ตาม ๑๐.๒(๒) ข้้อความที่่ว่� า่ เมื่่อ� ชัันสููตรพลิิกศพตามวรรคสามเสร็็จแล้้ว พอจะอธิิบายความได้้ว่า่
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม เกี่่�ยวกัับระยะเวลามีีข้้อความปรากฏตอนท้้ายวรรคสามความว่่า
“ให้้พนัักงานอััยการและพนัักงานฝ่่ายปกครอง”...ร่่วมกัับพนัักงานสอบสวนและแพทย์์ตามวรรคหนึ่่�ง
ความหมายก็็คืือว่่า ระยะเวลาการชัันสููตรพลิิกศพกรณีีทั่่ว� ไปกัับกรณีีพิเิ ศษ ต้้องดำำ�เนิินการให้้เสร็็จสิ้้น� ภายใน
๗ วัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก นั่่�นเอง หากไม่่เสร็็จสิ้้�นก็็ให้้ขยายระยะเวลาได้้
- การนัับระยะเวลาการสอบสวนในกรณีีพิิเศษ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่� ระบุุให้้ทำำ�
สำำ�นวนการสอบสวนให้้เสร็็จภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วันั ที่ไ่� ด้้รับั แจ้้ง กรณีีการชัันสููตรพลิิกศพและการทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวนเป็็นคนละขั้้�นตอนกััน สัังเกตจากขั้้�นตอนการชัันสููตรพลิิกศพมีีเจ้้าพนัักงานผู้้�ชัันสููตรพลิิกศพ
๔ ฝ่่าย แต่่ในขั้้�นตอนการสอบสวนมีี ๒ ฝ่่าย คืือ พนัักงานอััยการกัับพนัักงานสอบสวนเท่่านั้้�น การนัับ
ระยะเวลาการสอบสวน ๓๐ วััน กรณีีนัับแต่่วัันรัับแจ้้งตามที่่� ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่�กำำ�หนดไว้้
จึึงยัังไม่่ชััดเจนว่่าหมายถึึงการนัับระยะเวลานัับแต่่การรัับแจ้้งกรณีีพบศพในขั้้�นตอนแรก  หรืือหมายถึึง
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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พนัักงานอััยการรัับแจ้้งจากพนัักงานสอบสวนหลัังจากการชัันสููตรพลิิกศพ ๔ ฝ่่าย เพื่่�อทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวนชัันสููตรพลิิกศพ ๒ ฝ่่าย (ระหว่่างพนัักงานสอบสวนกัับพนัักงานอััยการ) ในขั้้�นตอนที่่� ๒
- ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๔ ข้้อ ๓.๒.๒ กำำ�หนดให้้รองผู้้�บัังคัับการ
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทำำ�การสอบสวนด้้วยตนเองและให้้แจ้้งพนัักงานอััยการเข้้าร่่วมกัับพนัักงานสอบสวน
ในการทำำ�สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพให้้เสร็็จภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วันั ที่่ไ� ด้้รับั แจ้้ง ถ้้ามีีความจำำ�เป็็นให้้ขยาย
ระยะเวลาออกไปได้้ไม่่เกิิน ๒ ครั้้�ง ๆ ละไม่่เกิิน ๓๐ วััน แต่่ก็็ไม่่ได้้ระบุุว่่าหลัังจากสิ้้�นระยะเวลาดัังกล่่าวแล้้ว
จะดำำ�เนิินการอย่่างไรต่่อไป  และการนัับระยะเวลานัับแต่่รัับแจ้้ง คำำ�ว่่า “นัับแต่่รัับแจ้้ง” ก็็ไม่่ชััดเจน
เช่่นเดีียวกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่� เช่่นเดีียวกััน
- ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ระยะเวลาในการสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพ
ในกรณีีตาม ๑๐.๑ ซึ่ง่� ขอขยายเวลาได้้ตามความจำำ�เป็็นไม่่ระบุุขอบเขตไว้้ว่า่ จะขยายเวลาได้้กี่่ค� รั้้ง� แตกต่่างกัับ
ระยะเวลาในกรณีีตาม ๑๐.๒ ซึ่่�งกรณีีตาม ๑๐.๒ กำำ�หนดให้้ขยายเวลาได้้ ๒ ครั้้�ง ทั้้�งที่่�ขั้้�นตอนและความ
ยุ่่�งยากซัับซ้้อนมากกว่่า แต่่ก็เ็ ห็็นว่่าระยะเวลาการสอบสวนดัังกล่่าวเป็็นเพีียงระยะเวลาการเร่่งรััด หากเลย
กำำ�หนดเวลาดัังกล่่าวเห็็นว่่าการสอบสวนก็็ไม่่เสีียไป แต่่อย่่างไรก็็ตามก็็ควรที่่�จะทำำ�การสอบสวนให้้เสร็็จสิ้้�น
ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ตามคำำ�สั่่ง�  ตร.ที่�่ ๔๑๙/๕๖ ลงวัันที่�่ ๑ ก.ค. ๕๖ ข้้อ ๓.๒.๒ เนื่่อ� งจากสอดคล้้อง
กัับระยะเวลาตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่่� กำ�ำ หนดให้้ทำำ�สำ�ำ นวนการสอบสวนการชัันสููตรพลิิกศพ
ให้้เสร็็จภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งและขยายได้้ไม่่เกิิน ๒ ครั้้�ง ๆ ละ ๓๐ วััน
- เพื่่�อเป็็นแนวทางเดีียวกัันในการเริ่่�มนัับระยะเวลาการทำำ�สำำ�นวนการสอบสวนชัันสููตรพลิิกศพ
เนื่่�องจากตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่่�ง กล่่าวว่่า รายงานการชัันสููตรพลิิกศพให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของสำำ�นวนชัันสููตรพลิิกศพ จึึงเห็็นควรเริ่่�มนัับเวลาการทำำ�สำำ�นวนการชัันสููตรพลิิกศพตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้ง
การพบศพทั้้�ง ๒ กรณีีคืือ ทั้้�งกรณีีทั่่ว� ไปที่่�ชันั สููตรพลิิกศพ ๒ ฝ่่ายและทั้้�งกรณีีพิเิ ศษที่�ทำ่ ำ�การชัันสููตรพลิิกศพ
๔ ฝ่่าย
- นอกจากนี้้�หากเป็็นไปได้้พนัักงานสอบสวนควรดำำ�เนิินการใน ๒ กรณีีดัังกล่่าว โดยชัันสููตร
พลิิกศพให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน ๗ วััน โดยทั้้�งการชัันสููตรพลิิกศพและการสอบสวนหากไม่่เสร็็จสิ้้�นภายใน ๗ วััน
ก็็พยายามขยายเวลาออกไปไม่่ควรเกิิน ๒ ครั้้�ง ๆ ละ ๓๐ วััน เพื่่�อจะได้้สอดคล้้องกัับระยะเวลาตาม 
ป.วิิอาญา

๑๑. โทษของการกระทำำ�แก่่ศพหรืือสภาพแวดล้้อมบริิเวณที่่�พบศพ

ป.วิิอาญา มาตรา ๑๕๐ ทวิิ ได้้วางบทลงโทษไว้้ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�กระทำำ�การใด ๆ แก่่ศพหรืือ
สภาพแวดล้้อมในบริิเวณที่่�พบศพ ก่่อนการชัันสููตรพลิิกศพเสร็็จสิ้้�น ในประการที่่�น่่าจะทำำ�ให้้การชัันสููตร
พลิิกศพหรืือผลทางคดีีเปลี่่�ยนแปลงไป  ซึ่่�งมีีอััตราโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๖ เดืือนถึึง ๒ ปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่
หนึ่่�งหมื่่�นบาท ถึึงสี่่�หมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ 
เว้้นแต่่จำำ�เป็็นต้้องกระทำำ�เพื่่อ� ป้้องกัันอัันตรายแก่่อนามััยของประชาชนหรืือเพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะ
อย่่างอื่่�น
ถ้้าเป็็นการกระทำำ�โดยทุุจริิตหรืือเพื่่�ออำำ�พรางคดีีผู้้�กระทำำ�ต้้องระวางโทษเป็็น ๒ เท่่า ของโทษ
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้สำำ�หรัับความผิิดนั้้�น
สำำ�หรัับในความผิิดตามมาตรานี้้ใ� นบางครั้้ง� การกระทำำ�ดังั กล่่าวจะมีีความผิิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาตามมาตรา ๑๙๙ ในเรื่่อ� ง การกระทำำ� ลอบฝััง ซ่่อนเร้้น ย้้ายหรืือทำำ�ลายศพหรืือส่่วนของศพเพื่่อ� ปิิดบััง
การเกิิด การตายหรืือเหตุุแห่่งการตาย เกี่่ย� วข้้องด้้วย ซึ่ง่� การกระทำำ�ดังั กล่่าวนั้้�นต้้องระวางโทษจำำ�คุกุ ไม่่เกิิน
หนึ่่�งปีีซึ่่�งมีีคำำ�พิิพากษาฎีีกาไว้้วางหลัักในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- การที่่�จำำ�เลยลากศพผู้้�ตายไปไว้้ที่่�ถนนสาธารณะหน้้าบ้้านห่่างออกไปประมาณ 30  เมตร
แม้้บริเิ วณนั้้�นไม่่อาจปิิดบัังการตายได้้ ก็เ็ ป็็นการกระทำำ�เพื่่อ� ปิิดบัังเหตุุแห่่งการตายและเพื่่อ� อำำ�พรางการกระทำำ�
ความผิิดของตนด้้วย ประกอบกัับจำำ�เลยให้้การรัับสารภาพในความผิิดฐานนี้้�มาตั้้�งแต่่ต้้น การกระทำำ�ของ
จำำ�เลยจึึงเป็็นความผิิดฐานเคลื่่�อนย้้ายศพเพื่่�อปิิดบัังเหตุุแห่่งการตาย และเพื่่�ออำำ�พรางคดีี จำำ�เลยมีีความผิิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา 150 ทวิิ
วรรคสอง (ฎ.๑๐๒๗๘/๒๕๕๕)
ข้้อสัังเกต
มัักพบบ่่อยครั้้�งเมื่่�อพบศพในถิ่่�นทุุรกัันดาร แพทย์์มัักจะให้้พนัักงานสอบสวนนำำ�ศพไปชัันสููตร
ที่่�โรงพยาบาล จึึงต้้องอธิิบายให้้แพทย์์เข้้าใจว่่ากฎหมายต้้องการที่่�จะให้้ทำ�ก
ำ ารชัันสููตรพลิิกศพในที่่�เกิิดเหตุุ
มิิฉะนั้้�นอาจมีีผลต่่อรููปคดีีได้้ และควรหลีีกเลี่่�ยงการเคลื่่�อนย้้ายศพก่่อนการชัันสููตรพลิิกศพเสร็็จสิ้้�น
❖❖❖
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บทที่่� 14

การเปรีียบเทีียบคดีีอาญา
การเปรีียบเทีียบ ไม่่ปรากฏคำำ�จำำ�กััดความในกฎหมายใดเมื่่�อพิิจารณาตาม ป.อาญา มาตรา ๑๘      
โทษสำำ�หรัับลงแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิด มีี ๕ สถาน ได้้แก่่ ประหารชีีวิิต จำำ�คุุก กัักขััง ปรัับ  และริิบทรััพย์์สิิน      
โดยปกติิโทษดัังกล่่าวจะปรากฏอยู่่�ในคำำ�พิพิ ากษาของศาล แต่่การเปรีียบเทีียบจะปรากฏในชั้้น� เจ้้าพนัักงาน
โดยกฎหมายให้้อำำ�นาจเจ้้าพนัักงานเมื่่อ� เห็็นว่่าผู้้�กระทำำ�ผิิดนั้้�นไม่่ควรที่่จ� ะรัับโทษถึึงจำำ�คุก ก็
ุ ใ็ ห้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ตามที่่�กฎหมายได้้วางหลัักเกณฑ์์ไว้้ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบแล้้วทำำ�ให้้คดีีอาญาเลิิกกัันตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๓๗ และสิิทธิกิ ารนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องย่่อมระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๓) และปรากฏแนวทาง
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการเปรีียบเทีียบคดีีอาญา ลัักษณะ ๙ แห่่งประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี

๑. แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการเปรีียบเทีียบ

เกี่่�ยวกัับการเปรีียบเทีียบถืือเป็็นโทษทางอาญาหรืือไม่่ มีีผู้้�ให้้แนวคิิดไว้้ ๒ แนวคิิด กล่่าวคืือ
แนวคิิดที่่� ๑ เห็็นว่่าโทษในทางอาญา ต้้องพิิจารณาตาม ป.อาญา มาตรา ๑๘ โทษที่่�จะลงแก่่
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดมีี ๕ สถานและมีีโทษ “ปรัับ” อยู่่�ด้้วย การลงโทษตามมาตรา ๑๘ เป็็นอำำ�นาจของศาล
เท่่านั้้�น และตามมาตราดัังกล่่าวไม่่ปรากฏคำำ�ว่่า “เปรีียบเทีียบ” จึึงเห็็นว่่าการเปรีียบเทีียบไม่่ใช่่โทษ
ทางอาญา และกฎหมายก็็ให้้อำ�ำ นาจเจ้้าพนัักงานในการที่่�จะเปรีียบเทีียบได้้ ถ้้อยคำำ�ที่่�ใช้้ในชั้้�นเจ้้าพนัักงาน
จะใช้้ถ้้อยคำำ�ว่่า “เปรีียบเทีียบ” จะไม่่ใช้้คำำ�ว่่า “ปรัับ” แนวคิิดดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นเพื่่�อนำำ�ไปใช้้แก้้ไขปััญหา
เกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินคดีีกับั เด็็กหรืือเยาวชนช่่วงที่มี่� ี พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ออกมาบัังคัับใช้้ใหม่่ ๆ ซึ่่�งกฎหมายวางหลัักการใหม่่ อย่่างกรณีีการจัับเด็็ก
หรืือเยาวชน ต้้องให้้ศาลเยาวชนและครอบครััวตรวจสอบการจัับตลอดถึึงการแจ้้งข้้อหาและการสอบสวน
ต้้องมีีที่่�ปรึึกษากฎหมาย (ทนายความที่่�ผ่่านการอบรมและขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับศาลเยาวชน) ร่่วมอยู่่�ด้้วย
โดยในคดีีใดที่เ�่ ห็็นว่่าการกระทำำ�ของเด็็กหรืือเยาวชนนั้้�นไม่่ควรได้้รัับโทษถึึงจำำ�คุุกและเป็็นการคุ้้�มครองเด็็ก
หรืือเยาวชน เพื่่�อนำำ�ออกจากกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา โดยวิิธีีการเปรีียบเทีียบในคดีีบางประเภทที่่�
มีีโทษปรัับและอยู่่�ในอำำ�นาจของเจ้้าพนัักงานเช่่นเดีียวกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�มีีอายุุแต่่ ๑๘ ปีีขึ้้�นไป (ผู้้�ใหญ่่
กระทำำ�ความผิิด) เพื่่อ� ให้้คดีีเลิิกกันั และสิิทธิกิ ารนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับไปตาม ป.วิิอาญา ดัังได้้กล่า่ วมาแล้้ว
แนวคิิดที่่� ๒ เห็็นว่่าต้้องพิิจารณาว่่ามีีกฎหมายบััญญััติิไว้้ว่่าการกระทำำ�ใดเป็็นความผิิดทาง
อาญาและมีีโทษทางอาญาหรืือไม่่ การกระทำำ�ใดหากกฎหมายไม่่บััญญััติิโทษทางอาญาไว้้ เจ้้าพนัักงาน
จะไม่่สามารถเปรีียบเทีียบได้้ และความผิิดบางฐานความผิิดจะมีีโทษปรัับอยู่่�ด้้วย และกฎหมายก็็ให้้อำำ�นาจ
เจ้้าพนัักงานไว้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗, ๓๘ คดีีใดที่เ�่ ห็็นว่่าผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ควรได้้รัับโทษถึึงจำำ�คุก ก็
ุ ใ็ ห้้ทำำ�การ
เปรีียบเทีียบทำำ�ให้้คดีีเลิิกกันั ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ และสิิทธิกิ ารนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับไปตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๓๙(๓) จึึงเห็็นว่่า การเปรีียบเทีียบเป็็นโทษทางอาญาเช่่นเดีียวกัับโทษที่่�กำำ�หนดไว้้ตาม ป.อาญา
มาตรา ๑๘

๒. การเปรีียบเทีียบตามแนวทางการปฏิิบัติั ิของคณะกรรมการกฤษฎีีกา

กรมควบคุุมโรค ได้้มีีหนัังสืือ ที่่� สธ  ๐๔๐๗.๘/๘๑๗ ลงวัันที่่� ๙ ก.พ. ๕๕ ถึึงสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีีกา หารืือ มาตรา ๔๕ แห่่ง พ.ร.บ.ควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ พ.ศ.๒๕๕๑ บััญญััติใิ ห้้
คณะกรรมการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบบรรดาความผิิดตาม  พ.ร.บ.ดัังกล่่าว
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และมีีอำำ�นาจมอบหมายให้้คณะอนุุกรรมการ พนัักงานสอบสวน หรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการ
เปรีียบเทีียบได้้ และได้้หารืือคณะกรรมการกฤษฎีีกาใน ๔ ประเด็็น คืือ
(1) การเปรีียบเทีียบถืือเป็็นโทษตาม มาตรา ๑๘ แห่่ง ป.อาญา หรืือไม่่
(2) กรณีีผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นเด็็กหรืือเยาวชน พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการสามารถดำำ�เนิินการ
เปรีียบเทีียบได้้หรืือไม่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องหาเป็็นเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีีบริิบููรณ์์
(3) หากสามารถเปรีียบเทีียบผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชน จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความยิินยอม
จากผู้้�ปกครองของเด็็กหรืือเยาวชนหรืือไม่่
(4) การดำำ�เนิินการเปรีียบเทีียบผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นเด็็กหรืือเยาวชนควรมีีขั้้�นตอนหรืือกระบวนการ
อย่่างไรเพื่่�อไม่่ให้้ขััดกัับ ป.อาญา และ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ รวมถึึงกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา ตอบข้้อหารืือตามเรื่่�องเสร็็จที่่� ๕๗๓/๒๕๕๕ ดัังนี้้�
(1) ประเด็็นที่่� ๑ เห็็นว่่า ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๘ โทษสำำ�หรัับลงแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ได้้แก่่
ประหารชีีวิิต จำำ�คุุก กัักขััง ปรัับ  และริิบทรััพย์์สิิน เมื่่�อพิิจารณาบทกำำ�หนดโทษตาม  พ.ร.บ.ควบคุุม
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ฯ ซึ่่�งมีีโทษจำำ�คุุกและโทษปรัับเช่่นเดีียวกัับโทษตาม มาตรา ๑๘ แห่่ง ป.อาญา
เมื่่�อมาตรา ๔๕ แห่่ง พ.ร.บ.ควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ฯ บััญญััติิให้้เปรีียบเทีียบได้้ทำำ�นองเดีียวกัับ
มาตรา ๓๗(๔) แห่่ง ป.วิิอาญา ซึ่่�งทำำ�ให้้คดีีอาญาเลิิกกัันเมื่่�อได้้ชำำ�ระค่่าปรัับตามที่่�เปรีียบเทีียบแล้้ว
จึึงเห็็นได้้ว่่า การเปรีียบเทีียบจะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อการกระทำำ�นั้้�นมีีกฎหมายบััญญััติิว่่าเป็็นความผิิด
และกำำ�หนดโทษไว้้ ดัังนั้้�น การเปรีียบเทีียบตาม พ.ร.บ.ควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ฯ จึึงเป็็นกระบวนการ
ลงโทษปรัับตามมาตรา ๑๘ แห่่ง ป.อาญา
(2) ประเด็็นที่่� ๒ เห็็นว่่า ตามมาตรา ๗๓ แห่่ง ป.อาญา บััญญััติิให้้กรณีีเด็็กอายุุยัังไม่่เกิิน ๑๐ ปีี
กระทำำ�การอัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด เด็็กนั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ และมาตรา ๗๔ แห่่ง ป.อาญา บััญญััติิ
ให้้กรณีีเด็็กอายุุกว่่า ๑๐ ปีี แต่่ยัังไม่่เกิิน ๑๕ ปีี กระทำำ�การอัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด เด็็กนั้้�นไม่่ต้้อง
รัับโทษเช่่นกััน เมื่่�อทั้้�ง ๒ กรณีีบััญญััติิให้้เด็็กไม่่ต้้องรัับโทษแล้้ว จึึงไม่่อาจที่่�จะเปรีียบเทีียบได้้
สำำ�หรัับกรณีีเยาวชนซึ่ง่� อายุุกว่า่ ๑๕ ปีีแต่่ต่ำำ��กว่า่ ๑๘ ปีีเป็็นผู้้�ต้อ้ งหาว่่ากระทำำ�การอัันกฎหมาย
บััญญััติิเป็็นความผิิด มาตรา ๗๕ แห่่ง ป.อาญา บััญญััติิให้้ศาลพิิจารณาถึึงความรู้้�ผิิดชอบและสิ่่�งอื่่�นทั้้�งปวง
เกี่่ย� วกัับผู้้�นั้้น� ในอัันที่่ค� วรวิินิจิ ฉััยว่่าสมควรพิิพากษาลงโทษผู้้�นั้้น� หรืือไม่่ ถ้า้ ศาลเห็็นว่่าไม่่ควรพิิพากษาลงโทษ
ก็็ให้้จััดการตามมาตรา ๗๔ หรืือถ้้าศาลเห็็นว่่าสมควรพิิพากษาลงโทษ ก็็ให้้ลดมาตราส่่วนโทษที่่�กำำ�หนดไว้้
สำำ�หรัับความผิิดลงกึ่่ง� หนึ่่�ง กรณีีเป็็นการกระทำำ�ความผิิดที่ก่� ฎหมายมิิได้้ยกเว้้นโทษ จึึงสามารถเปรีียบเทีียบได้้
(3) ประเด็็นที่่� ๓ เห็็นว่่า เมื่่�อได้้วินิิ ิจฉััยประเด็็นที่่� ๒ แล้้วว่่ากรณีีเด็็กอายุุยัังไม่่เกิิน ๑๐ ปีี และ
กรณีีเด็็กอายุุกว่า่ ๑๐ ปีีแต่่ยังั ไม่่เกิิน ๑๕ ปีี กระทำำ�การอัันกฎหมายบััญญััติเิ ป็็นความผิิดไม่่อาจเปรีียบเทีียบ
ได้้แล้้ว จึึงไม่่ต้้องวิินิิจฉััยว่่า การเปรีียบเทีียบเด็็กจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ปกครองหรืือไม่่
สำำ�หรัับกรณีีเยาวชนผู้้�มีีอายุุกว่่า ๑๕ ปีีแต่่ต่ำำ��กว่่า ๑๘ ปีี กระทำำ�ความผิิดและถืือว่่าเป็็น
ผู้้�ต้อ้ งหาซึ่ง่� สามารถถููกเปรีียบเทีียบตาม พ.ร.บ.ควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ฯ ได้้นั้้น�  กรณีีนี้้� ไม่่ได้้มีกี ฎหมาย
บััญญััติิเกี่่�ยวกัับการใช้้อำำ�นาจจััดการแทนหรืือการให้้ความยิินยอมไว้้ ดัังเช่่นกรณีีผู้้�มีีอำำ�นาจจััดการแทน
ผู้้�เสีียหายตามมาตรา ๓ แห่่ง ป.วิิอาญา จะมีีก็็แต่่เพีียงบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับสิทธิ
ิ ิของผู้้�ต้้องหาตาม ป.วิิอาญา
เช่่น สิิทธิติ ามมาตรา ๗/๑ หรืือสิิทธิิตามมาตรา ๑๓๔/๓ ประกอบกัับการเป็็นผู้้�ต้้องหาเป็็นเรื่่�องเฉพาะตััว
และไม่่ใช่่การทำำ�นิิติิกรรมซึ่่�งเป็็นนิิติิสััมพัันธ์์ทางแพ่่ง ดัังนั้้�น ในการเปรีียบเทีียบจึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ
ความยิินยอมจากผู้้�ปกครอง
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(4) ประเด็็นที่่� ๔ เห็็นว่่า กรณีีที่�ผู้่ ้�ต้้องหาเป็็นเด็็ก ได้้วิินิิจฉััยไว้้แล้้วในประเด็็นที่่� ๒ และประเด็็น
ที่่� ๓ ส่่วนกรณีีที่่�ผู้�ต้้ ้องหาเป็็นเยาวชน มาตรา ๗๒ วรรคสาม แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและ
วิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ บััญญััติิให้้พนัักงานสอบสวนสามารถเปรีียบเทีียบ
เยาวชนได้้
ซึ่ง่� ต่่อมาได้้มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ บััญญััติมิ าตรา ๖๙/๑ เกี่่ย� วกัับหลัักเกณฑ์์การเปรีียบเทีียบ
เด็็กอายุุกว่่า ๑๐ ปีี ถึึง ๑๕ ปีี ไว้้ในวรรคหนึ่่�ง และการปฏิิบััติิกัับเด็็กอายุุ ๑๐ ปีีลงมาไว้้ในวรรคสอง
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาข้้อขััดข้้องโดยไม่่ต้้องทำำ�การสอบสวนและนำำ�วิิธีีการว่่ากล่่าวตัักเตืือนมาใช้้และการส่่งเด็็ก
ไปยัังเจ้้าพนัักงานว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กดำำ�เนิินการต่่อไป

๓. หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายการเปรีียบเทีียบคดีีอาญา

กฎหมายได้้วางหลัักเกณฑ์์ทั่่�วไปไว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ คดีีอาญาเลิิกกัันได้้ ๒ วิิธีี ดัังนี้้�
๑) คดีีอาญาเลิิกกัันโดยยอมเสีียค่่าปรัับอย่่างสููงตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๑)
(๑) ต้้องเป็็นคดีีอาญาที่่�มีีโทษปรัับสถานเดีียว
(๒) เมื่่�อผู้้�กระทำำ�ผิิดยิินยอมเสีียค่่าปรัับในอััตราอย่่างสููงสำำ�หรัับความผิิดนั้้�นแก่่พนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ก่่อนศาลพิิจารณา
๒) คดีีอาญาเลิิกกัันโดยเปรีียบเทีียบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๒), (๓) และ (๔)
(๑) ในคดีีความผิิดที่่�เป็็นลหุุโทษหรืือความผิิดที่่�มีีอััตราโทษไม่่สููงกว่่าความผิิดลหุุโทษหรืือ
คดีีอื่่�นที่่�มีีโทษปรัับสถานเดีียวอย่่างสููงไม่่เกิินหนึ่่�งหมื่่�นบาท  หรืือความผิิดต่่อกฎหมายเกี่่�ยวกัับภาษีีอากร
ซึ่ง่� มีีโทษปรัับอย่่างสููงไม่่เกิินหนึ่่�งหมื่่น� บาท เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาชำำ�ระค่่าปรัับตามที่พ่� นัักงานสอบสวนได้้เปรีียบเทีียบ
แล้้วตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๒)
(2) ในคดีีความผิิดที่่เ� ป็็นลหุุโทษหรืือความผิิดที่มี่� อัี ตั ราโทษไม่่สููงกว่่าความผิิดลหุุโทษ หรืือคดีี
ที่มี่� โี ทษปรัับสถานเดีียวอย่่างสููงไม่่เกิินหนึ่่�งหมื่่น� บาท ซึ่ง่� เกิิดในกรุุงเทพมหานคร เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาชำำ�ระปรัับตาม
ที่่�นายตำำ�รวจประจำำ�ท้้องที่่�ตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่งสารวััตรขึ้้�นไป หรืือนายตำำ�รวจชั้้�นสััญญาบััตรผู้้�ทำ�ก
ำ ารในตำำ�แหน่่ง
นั้้�น ๆ ได้้เปรีียบเทีียบแล้้วตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๓)
(๓) ในคดีีซึ่ง่� เปรีียบเทีียบได้้ตามกฎหมายอื่่น� เมื่่อ� ผู้้�ต้อ้ งหาได้้ชำำ�ระค่่าปรัับตามคำำ�เปรีียบเทีียบ
ของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�แล้้ว ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๔)
ข้้อสัังเกต
- การเปรีียบเทีียบผู้้�ต้้องหาต้้องยิินยอมให้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบก่่อน พนัักงานสอบสวนจึึงจะมีี
อำำ�นาจเปรีียบเทีียบได้้
- การเปรีียบเทีียบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๔) ของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายอื่่�น
จะต้้องชำำ�ระค่่าปรัับก่่อนถููกฟ้้องศาล เช่่น
- กรณีีตามพระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 65 เมื่่�อคดีีถึึงพนัักงานสอบสวน การที่�่
พนัักงานสอบสวนจะส่่งเรื่่อ� งให้้แก่่คณะกรรมการเปรีียบเทีียบคดีีได้้นั้้น�  ผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นต้้องแสดงความยิินยอม
ให้้เปรีียบเทีียบปรัับเสีียก่่อน ผู้้�ต้อ้ งหานั้้�นจะแสดงความยิินยอมให้้เปรีียบเทีียบปรัับในระหว่่างการพิิจารณา
ของศาลหาได้้ไม่่ คดีีนี้้จำ� ำ�เลยไม่่ได้้แสดงความยิินยอมต่่อพนัักงานสอบสวนว่่าจำำ�เลยยิินยอมให้้เปรีียบเทีียบปรัับ 
พนัักงานสอบสวนย่่อมไม่่จำำ�ต้้องส่่งเรื่่�องให้้แก่่คณะกรรมการเปรีียบเทีียบคดีีก่่อน ดัังนั้้�น การที่่�พนัักงาน
สอบสวนส่่งเรื่่�องให้้พนัักงานอััยการโจทก์์ฟ้้องคดีี โดยไม่่ได้้ส่่งเรื่่�องให้้แก่่คณะกรรมการเปรีียบเทีียบคดีี
จึึงมิิใช่่เป็็นการไม่่ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนที่่�กฎหมายบััญญััติิ โจทก์์จึึงมีีอำำ�นาจฟ้้อง (ฎ.๓๖๕๑/๒๕๔๑)
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- จำำ�เลยเป็็นผู้้�จัดั การของบริิษััท ท. จำำ�กัดั ได้้สั่่ง� เครื่่อ� งจัักรหลายประเภทเข้้ามาในราชอาณาจัักร
โดยสำำ�แดงในใบขนสิินค้้าขาเข้้าเพื่่�อชำำ�ระอากรต่ำำ��กว่่าราคาที่่�แท้้จริิงอัันเป็็นการกระทำำ�ความผิิดตาม
พระราชบััญญััติิศุลุ กากร ทั้้�งฐานสำำ�แดงเท็็จตามมาตรา ๙๙ และฐานหลีีกเลี่่ย� งค่่าภาษีีอากรตามมาตรา ๒๗
ซึ่่ง� เป็็นความผิิดต่่างกรรมกััน แม้้โจทก์์จะมิิได้้ฟ้อ้ งจำำ�เลยในความผิิดตามมาตรา ๙๙ เพราะขาดอายุุความแล้้ว
ก็็ย่่อมฟ้้องจำำ�เลยในความผิิดตามมาตรา ๒๗ ได้้ ความผิิดตามมาตรา ๒๗ แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร
นอกจากจะเอาความผิิดต่่อผู้้�หลีีกเลี่่�ยงค่่าภาษีีอากรแล้้ว ยัังเอาผิิดต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการหลีีกเลี่่�ยง
ค่่าภาษีีอากรด้้วย ฉะนั้้�นแม้้บริิษััท ท. จำำ�กััด จะเป็็นผู้้�นำำ�เครื่่�องจัักรเข้้ามาในราชอาณาจัักร แต่่เมื่่�อจำำ�เลย
ซึ่ง่� เป็็นตััวแทนของบริิษัท ท
ั . จำำ�กัดั เกี่่ย� วข้้องในการหลีีกเลี่่ย� งภาษีีอากรของบริิษัท ท
ั . จำำ�กัดั  ด้้วย จำำ�เลยย่่อมมีี
ความผิิดฐานดัังกล่่าว เจ้้าพนัักงานผู้้�ปฏิบัิ ติั หิ น้้าที่่แ� ทนอธิิบดีกี รมศุุลกากรได้้เรีียกให้้จำำ�เลยไปตกลงระงัับคดีี
โดยจะเปรีียบเทีียบปรัับแก่่จำำ�เลย แต่่เมื่่�อจำำ�เลยไม่่ยอมชำำ�ระค่่าปรัับตามที่่�ตกลงยิินยอมกรณีีก็็ถืือไม่่ได้้ว่่า
มีีการเปรีียบเทีียบปรัับอันั จะทำำ�ให้้คดีีของจำำ�เลยเลิิกกันั ตามพระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร มาตรา ๑๐๒, ๑๐๒ ทวิิ
และประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๓๗(๔) (ฎ.๔๐๘๒/๒๕๓๔)
เงื่่�อนไขกฎหมายในการเปรีียบเทีียบ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๘
เงื่่�อนไขตามกฎหมายในการเปรีียบเทีียบตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๒) (๓) และ (๔) ซึ่่�งบััญญััติิไว้้
ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๓๘ ถ้้าเจ้้าพนัักงานดัังกล่่าวในมาตรานั้้�นเห็็นว่่าผู้้�ต้้องหาไม่่ควรได้้รัับโทษถึึงจำำ�คุุก 
ให้้มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบ ดัังนี้้�
(1) ให้้กำำ�หนดค่่าปรัับซึ่่�งผู้้�ต้้องหาจะพึึงชำำ�ระ ถ้้าผู้้�ต้้องหาและผู้้�เสีียหายยิินยอมตามนั้้�น
เมื่่�อผู้้�ต้้องหาได้้ชำำ�ระเงิินค่่าปรัับตามจำำ�นวนที่่�เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�หนดให้้ภายในเวลาอัันสมควร แต่่ไม่่เกิิน
สิิบห้้าวัันแล้้ว คดีีนั้้�นเป็็นอัันเสร็็จเด็็ดขาด
ถ้้าผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ยินิ ยอมตามที่เ่� ปรีียบเทีียบ หรืือเมื่่อ� ยิินยอมแล้้วไม่่ชำำ�ระเงิินค่่าปรัับภายในเวลา
กำำ�หนดในวรรคก่่อน ให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
(2) ในคดีีมีีค่่าทดแทน ถ้้าผู้้�เสีียหายและผู้้�ต้้องหายิินยอมให้้เปรีียบเทีียบให้้เจ้้าหน้้าที่่�กะจำำ�นวน
ตามที่่�เห็็นควรหรืือตามที่่�คู่่�ความตกลงกััน
ข้้อสัังเกต
- การเปรีียบเทีียบตาม มาตรา   ๓๘   แห่่ง ป.วิิอาญา เป็็นดุุลพิินิิจของเจ้้าพนัักงาน มิิได้้เป็็น
บทบัังคัับให้้ต้้องเปรีียบเทีียบ  หากเห็็นว่่าผู้้�ต้้องหาควรถููกดำำ�เนิินคดีีในศาล เช่่น กระทำำ�ผิิดหลายครั้้�ง
เป็็นนิิสััย จึึงไม่่เปรีียบเทีียบ  แต่่หากเห็็นสมควรพนัักงานอััยการมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้พนัักงานสอบสวนพยายาม
เปรีียบเทีียบได้้ ในกรณีีนี้้�พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจโต้้แย้้งคำำ�สั่่�งของพนัักงานอััยการ
เงื่่�อนไขกฎหมายเกี่่�ยวกัับการฟ้้องตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙
กรณีีมีีการเปรีียบเทีียบโดยชอบด้้วยกฎหมาย ทำำ�ให้้คดีีอาญาเลิิกกัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗  
และทำำ�ให้้สิิทธินำิ �ำ คดีีอาญามาฟ้้องย่่อมระงัับไป ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๓)
เงื่่�อนไขการระงัับคดีีตาม ป.อาญา มาตรา ๗๙
คดีีที่่�มีีโทษปรัับสถานเดีียว ถ้้าผู้้�ที่่�ต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดนำำ�ค่่าปรัับอััตราอย่่างสููงสำำ�หรัับ
ความผิิดนั้้�นมาชำำ�ระก่่อนที่่�ศาลเริ่่�มต้้นสืืบพยาน ให้้คดีีนั้้�นเป็็นระงัับไป ตาม ป.อาญา มาตรา ๗๙
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(๑) พนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา  ๑๘, ๑๙ และ ๒๐
(๒) สำำ�หรัับคดีีที่เ่� กิิดในกรุุงเทพมหานครให้้อำำ�นาจนายตำำ�รวจประจำำ�ท้อ้ งที่ตั้้่� ง� แต่่ตำำ�แหน่่งสารวััตร
ขึ้้�นไป หรืือนายตำำ�รวจชั้้�นสััญญาบััตรผู้้�ทำำ�การในตำำ�แหน่่งนั้้�น ซึ่่�งระบุุไว้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๓) ได้้แก่่
คดีีความผิิดที่่เ� ป็็นลหุุโทษหรืือความผิิดที่่มี� อัี ตั ราโทษไม่่สููงกว่่าความผิิดลหุุโทษ หรืือคดีีที่มี่� โี ทษปรัับสถานเดีียว
อย่่างสููงไม่่เกิิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�มี้ ีอำำ�นาจตามกฎหมายอื่่�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๔) เช่่น
- เทศมนตรีี มีีอำ�ำ นาจตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๔๐
- อธิิบดีีกรมสรรพากร มีีอำ�ำ นาจตามประมวลรััษฎากร มาตรา ๓ ทวิิ
ข้้อสัังเกต
- คดีีอาญาที่่เ� ปรีียบเทีียบได้้ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๔) นั้้�น พนัักงานสอบสวนอาจเปรีียบเทีียบได้้
หากเจ้้าพนัักงานผู้้�มีีอำ�ำ นาจตามกฎหมายนั้้�น ๆ มอบอำำ�นาจให้้ทำ�ก
ำ ารเปรีียบเทีียบ
- คดีีอาญาใดที่่อ� ยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่�อื่่ น่� พนัักงานสอบสวนจะทำำ�การ
เปรีียบเทีียบปรัับได้้ เมื่่อ� ได้้ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามที่ไ่� ด้้รับม
ั อบอำำ�นาจจากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่นั้้่� น� คดีีอาญา
จึึงจะเลิิกกััน เช่่น ความผิิดตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ, พ.ร.บ.การขนส่่งทางบก เป็็นต้้น และ
ต้้องเปรีียบเทีียบตามหลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี าร เงื่อ่� นไขที่่ม� อบอำำ�นาจกำำ�หนดให้้เท่่านั้้�น การเปรีียบเทีียบจึึงจะชอบ
ด้้วยกฎหมาย

๕.	อำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนในคดีีที่่�อาจเปรีียบเทีียบเด็็ก

พิิจารณาตาม มาตรา ๖๙/๑ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๓๙ ดัังนี้้�
	๑) การดำำ�เนิินการกัับเด็็ก (อายุุกว่่า ๑๐ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๑๕ ปีีบริิบูรู ณ์์) ตามหลัักเกณฑ์์ มาตรา ๖๙/๑
วรรคหนึ่่�ง
(1) ถ้้าความผิิดนั้้�น กฎหมายบััญญััติิให้้อยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบของพนัักงานสอบสวน
หรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น
(2) คำำ�ว่่า “เด็็ก” ตามคำำ�จำำ�กััดความมาตรา ๔ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััว
และวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๓๙ หมายความว่่า บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิินกว่่า
อายุุที่�กำ่ ำ�หนดไว้้ตาม มาตรา ๗๓ แห่่ง ป.อาญา แต่่ยัังไม่่เกิิน ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์ ซึ่่�งตาม ป.อาญา มาตรา ๗๓
กฎหมายวางหลัักเกณฑ์์ไว้้ว่่า เด็็กอายุุยัังไม่่เกิิน ๑๐ ปีี กระทำำ�การอัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด เด็็กนั้้�น
ไม่่ต้อ้ งรัับโทษ ดัังนั้้�น คำำ�ว่า่ “เด็็ก” ตามคำำ�จำำ�กัดั ความดัังกล่่าว จึึงหมายถึึงเด็็กอายุุกว่า่ ๑๐ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๑๕ ปีี
บริิบููรณ์์
(๓) หากเป็็นการกระทำำ�ผิิดครั้้�งแรก ให้้พนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานนั้้�นเรีียกเด็็ก บิิดา
มารดา ผู้้�ปกครอง หรืือบุุคคลหรืือผู้้�แทนองค์์การซึ่่�งเด็็กนั้้�นอาศััยอยู่่�ด้้วย มาว่่ากล่่าวตัักเตืือน
(๔) ถ้้าเด็็กสำำ�นึึกในการกระทำำ� และบิิดา มารดา ผู้้�ปกครอง หรืือบุุคคลหรืือองค์์การซึ่่ง� เด็็กนั้้น�
อาศััยอยู่่�ด้้วย สามารถดููแลเด็็กได้้ ก็็ให้้งดการสอบสวนและปล่่อยตััวไป 
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ข้้อสัังเกต
- ตาม (๔) ใช้้คำำ�ว่่า “ให้้งดการสอบสวนและปล่่อยตััวไป” เห็็นว่่า มาตรา ๖๙/๑ ต่่อเนื่่�องจาก
มาตรา ๖๙ ซึ่่ง� ตามมาตรา ๖๙ เป็็นกรณีีการจัับกุมุ เด็็กหรืือเยาวชน แล้้วนำำ�ส่ง่ พนัักงานสอบสวนท้้องที่่ที่� ถููกจั
่� บั
เพื่่�อส่่งต่่อพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ แสดงให้้เห็็นว่่ามาตรา ๖๙/๑ แม้้เด็็กถููกจัับมาก็็สามารถว่่ากล่่าว
ตัักเตืือนโดยไม่่ต้้องสอบสวนและปล่่อยตััวไปได้้เลย โดยไม่่ต้้องตรวจสอบการจัับตามมาตรา ๗๒ วรรคสาม 
แต่่แม้้ว่า่ เด็็กไม่่ถููกจับ 
ั แต่่ถููกเรีียกมา ส่่งตััวมา เข้้าหาพนัักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตััวอยู่่�ต่อ่ หน้้าพนัักงาน
สอบสวน หรืือมีีผู้้�นำำ�ตัวั เด็็กนั้้น� เข้้ามอบตััวต่่อพนัักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๐ พนัักงานสอบสวนก็็สามารถ
ดำำ�เนิินการว่่ากล่่าวตัักเตืือนโดยงดการสอบสวนให้้คดีีเสร็็จสิ้้�นไปได้้เช่่นเดีียวกััน
- กรณีีตามมาตรา ๖๙/๑ วรรคหนึ่่�ง (เด็็กอายุุกว่่า ๑๐ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์) หากเด็็ก
มิิได้้มีีการกระทำำ�ผิิดครั้้�งแรก  หรืือแม้้จะกระทำำ�ความผิิดครั้้�งแรกก็็ตาม  หากเด็็กไม่่สำำ�นึึกในการกระทำำ� 
มีีข้้อพิิจารณาว่่า จะไม่่สามารถว่่ากว่่าตัักเตืือนได้้ ดัังนั้้�นเมื่่�อกรณีีเข้้าลัักษณะดัังกล่่าว จะต้้องดำำ�เนิินคดีี
ไปตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบัับแก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ เนื่่อ� งจากผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นเด็็กตามคำำ�จำำ�กัดั ความตามมาตรา ๔ ที่มี่� อี ายุุเกิินกว่่า
๑๐ ปีี แต่่ไม่่เกิิน ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์ และเป็็นคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนและครอบครััวตามความใน
มาตรา ๑๐(๑) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ ป.อาญา มาตรา ๗๔ บััญญััติิว่่า เด็็กอายุุกว่่า ๑๐ ปีี แต่่ยัังไม่่เกิิน ๑๕ ปีี
กระทำำ�การอัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด เด็็กนั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ แต่่ให้้ศาลมีีอำำ�นาจที่่�จะดำำ�เนิินการ
ได้้ตาม (๑) – (๕)  เช่่นว่่ากล่่าวตัักเตืือนเด็็กแล้้วปล่่อยตััวไปตาม (๑) เป็็นต้้น    
	๒) การดำำ�เนิินการกัับเด็็ก อายุุ ๑๐ ปีี ลงมา ตามหลัักเกณฑ์์ มาตรา ๖๙/๑ วรรคสอง
(๑) ให้้นำำ�ความในมาตรา ๖๙/๑ วรรคหนึ่่�ง มาบัังคัับใช้้กัับบุุคคลซึ่่�งมีีอายุุไม่่เกิินกว่่าอายุุ
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ตามมาตรา ๗๓ แห่่ง ป.อาญาด้้วย  
(๒) เว้้นแต่่บุุคคลนั้้�น กระทำำ�การอัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิดอื่่�นนอกจากวรรคหนึ่่�ง
ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งตััวบุุคคลนั้้�นให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� ามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กเพื่่อ� ดำำ�เนิินการ
คุ้้�มครองสวััสดิิภาพตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�น ในโอกาสแรกที่่�กระทำำ�ได้้ แต่่ต้้องภายในเวลาไม่่เกิิน
๒๔ ชั่่�วโมงนัับแต่่เวลาที่่�บุุคคลนั้้�นมาถึึงสถานที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบ 
ข้้อสัังเกต
- เด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี ที่่�ไม่่ต้้องรัับโทษตาม ป.อาญา มาตรา ๗๓ นั้้�น ตามวรรคสอง บััญญััติิว่่า
ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งตััวเด็็กให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็ก  เพื่่�อดำำ�เนิินการ
คุ้้�มครองสวััสดิิภาพตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินการตาม  พ.ร.บ.ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม  (ฉบัับที่่� ๕)
พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมาตรา ๖๙/๑ วรรคสองดัังกล่่าว
- ห้้ามมิิให้้ผู้�เ้ สีียหายฟ้้องบุุคคลซึ่่�งมีีอายุุไม่่เกิินกว่่า ๑๐ ปีี เป็็นคดีีอาญาต่่อศาลใดตามที่่�บััญญััติิ
ไว้้ในมาตรา ๖๙/๑ วรรคสาม  แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
- การกระทำำ�ความผิิดอื่่�นนอกจากวรรคหนึ่่�งตามมาตรา ๖๙/๑ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและ
ครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
หมายความว่่า เป็็นการกระทำำ�ความผิิดที่่�ไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบของพนัักงานสอบสวน หรืือ
เจ้้าพนัักงานอื่่น� ซึ่ง่� มาตรา ๖๙/๑ วรรคสอง ได้้กำำ�หนดกฎเกณฑ์์ให้้ส่ง่ ตััวเด็็กอายุุไม่่เกิิน ๑๐ ปีี ไปยัังพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่เ่� ช่่นเดีียวกััน ไม่่สามารถว่่ากล่่าวตัักเตืือนได้้
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- กรณีีตาม ๒) (๑) ที่่ใ� ห้้นำำ�มาตรา ๖๙/๑ วรรคหนึ่่�งมาใช้้กับั เด็็กอายุุ ๑๐ ปีีลงมาด้้วยนั้้�น หมายความว่่า
หากการกระทำำ�ผิิดของเด็็กไม่่ใช่่เป็็นความผิิดครั้้�งแรก  หรืือแม้้จะกระทำำ�ผิิดครั้้�งแรกก็็ตามแต่่เด็็กไม่่สำำ�นึึก
ในการกระทำำ� ก็ต้็ อ้ งส่่งเด็็กไปยัังพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� ามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กนั้้น� ด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ตาม ป.อาญา มาตรา ๗๓ วรรคสอง

๖.	อำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนในคดีีที่่�อาจเปรีียบเทีียบเยาวชน

พิิจารณาตาม มาตรา ๔ แห่่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี ิจารณาคดีีเยาวชนและ
ครอบครััว พ.ศ.๒๕๕๓ ให้้คำำ�จำำ�กััดความ  “เยาวชน” หมายความว่่า บุุคคลอายุุเกิินกว่่า ๑๕ ปีีบริิบููรณ์์
แต่่ยัังไม่่ถึึง ๑๘ ปีีบริิบููรณ์์ ประกอบมาตรา ๖๙ การจัับกุุมเด็็กหรืือเยาวชน ซึ่่�งกฎหมายไม่่ได้้เปิิดช่่อง
ให้้ว่่ากล่่าวตัักเตืือนได้้อย่่างเช่่นกรณีีเด็็กอายุุกว่่า ๑๐ ปีีแต่่ไม่่เกิิน ๑๕ ปีี ตามมาตรา ๖๙/๑ แต่่อย่่างใด
และจะต้้องตรวจสอบการจัับภายใน ๒๔ ชั่่�วโมง นัับแต่่เด็็กหรืือเยาวชนถึึงที่่�ทำ�ก
ำ ารของพนัักงานสอบสวน
ผู้้�รับั ผิิดชอบ แต่่กรณีีที่เ่� ข้้าข้้อยกเว้้นไม่่ต้อ้ งตรวจสอบการจัับหากเป็็นคดีีที่พ่� นัักงานสอบสวนเห็็นว่่า เป็็นคดีี
ที่่�อาจเปรีียบเทีียบปรัับได้้ตามมาตรา ๗๒ วรรคสาม  ซึ่่�งก็็หมายความว่่าพนัักงานสอบสวนสามารถ
เปรีียบเทีียบปรัับเยาวชนในความผิิดที่่�สามารถเปรีียบเทีียบปรัับได้้ ตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗   
เหมืือนเช่่นการเปรีียบเทีียบปรัับบุุคคลที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ ๑๘ ปีีขึ้้�นไปที่่�คดีีไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจศาลเยาวชนทั่่�ว ๆ ไป
นั่่�นเอง ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวทางคำำ�วิินิิจฉััยของคณะกรรมการกฤษฎีีกา เรื่่�องเสร็็จที่่� ๕๗๓/๒๕๕๕ ดัังกล่่าว
มาแล้้วตามข้้อ ๒
ข้้อสัังเกต
- กรณีีบางเรื่่�องพนัักงานสอบสวนก็็สามารถว่่ากล่่าวตัักเตืือนเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดได้้ แต่่เป็็น
กรณีีที่่�มิิใช่่เป็็นไปตาม  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ แต่่เป็็นไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่่อ� งนั้้�น ๆ เช่่น พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ การกระทำำ�ผิิด
บางข้้อหา กฎหมายให้้อำำ�นาจเจ้้าพนัักงานว่่ากล่่าวตัักเตืือนได้้ เป็็นต้้น

๗.	วิิธีีการเปรีียบเทีียบ

(๑) ความผิิดที่่�เปรีียบเทีียบได้้ต้้องเป็็นความผิิดตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ (๒), (๓) และ (๔)
(๒) หากเป็็นความผิิดที่่มี� โี ทษปรัับสถานเดีียว เจ้้าพนัักงานกำำ�หนดค่่าปรัับได้้ทันั ทีีหากเป็็นความผิิด
ที่่�มีีโทษจำำ�คุุกด้้วย เจ้้าพนัักงานจะเปรีียบเทีียบก็็ต่่อเมื่่�อเห็็นว่่าผู้้�ต้้องหานั้้�น ไม่่สมควรได้้รัับโทษถึึงจำำ�คุุก 
ถ้้าเห็็นว่่าผู้้�ต้้องหาสมควรได้้รัับโทษจำำ�คุุกเจ้้าพนัักงานมีีอำำ�นาจที่่�จะไม่่เปรีียบเทีียบและดำำ�เนิินคดีีต่่อไปได้้
(๓) ให้้เจ้้าพนัักงานกำำ�หนดค่่าปรัับซึ่่�งผู้้�ต้้องหาจะพึึงชำำ�ระแต่่ต้้องไม่่เกิิน หรืือต่ำำ��กว่่าที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดไว้้ โดยผู้้�ต้้องหาและผู้้�เสีียหายต้้องยิินยอมทั้้�งสองฝ่่าย ถ้้าฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งไม่่ยิินยอมจะเปรีียบเทีียบ
ไม่่ได้้ คดีีอาญาไม่่เลิิกกััน และให้้ดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
(๔) ในกรณีีที่่�ยิินยอมด้้วยกัันทั้้�งสองฝ่่าย เจ้้าพนัักงานอาจกำำ�หนดให้้ผู้้�ต้้องหาได้้ชำำ�ระค่่าปรัับ
ตามจำำ�นวนที่่�เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�หนดให้้ภายในเวลาอัันสมควร แต่่ไม่่เกิิน ๑๕ วััน  
(๕) เมื่่�อผู้้�ต้้องหาได้้ชำำ�ระค่่าปรัับตามหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวแล้้วคดีีเป็็นอัันเสร็็จเด็็ดขาด คืือจะนำำ�
มาฟ้้องร้้องกัันอีีกไม่่ได้้ และจะอุุทธรณ์์การเปรีียบเทีียบอีีกไม่่ได้้ ถ้้าผู้้�ต้้องหาไม่่ยิินยอมตามที่่�เปรีียบเทีียบ
หรืือยิินยอมแล้้วไม่่ชำำ�ระเงิินค่่าปรัับภายในเวลากำำ�หนด คดีีไม่่เลิิกกัันให้้เจ้้าพนัักงานดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
(๖) ในคดีีที่่�มีีค่่าทดแทน ถ้้าผู้้�เสีียหายและผู้้�ต้้องหายิินยอมให้้เปรีียบเทีียบให้้เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�หนด
จำำ�นวนตามที่่�เห็็นสมควรหรืือตามที่่�ตกลงกััน หากเจ้้าหน้้าที่่�เปรีียบเทีียบแล้้ว แม้้ผู้้�ต้้องหาจะยัังไม่่จ่่าย
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ค่่าทดแทน คดีีอาญาก็็ระงัับไปแล้้ว ผลมีีเพีียงว่่าหนี้้�ทางแพ่่งไม่่ระงัับเท่่านั้้�น ซึ่่�งชอบที่่�จะไปว่่ากล่่าวกััน
ทางแพ่่งต่่อไป แต่่หาทำำ�ให้้การเปรีียบเทีียบที่่�ชอบไปแล้้วเสีียไปไม่่ ถืือว่่าคดีีอาญาเป็็นอัันเลิิกกััน ผู้้�เสีียหาย
จะมารื้้�อฟื้้�นคดีีอาญาอีีกไม่่ได้้
ข้้อสัังเกต
- คู่่�สััญญาตกลงยกเว้้นมิิให้้สิิทธิินำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับ  ไม่่มีีผลบัังคัับกัันได้้ ข้้อตกลงดัังกล่่าว
เป็็นโมฆะเพราะถืือว่่ามีีวััตถุุประสงค์์ขััดต่่อกฎหมายโดยชััดแจ้้ง
- ตาม ป.อาญา  มาตรา ๗๙ ในคดีีที่่�มีีโทษปรัับสถานเดีียวถ้้าผู้้�ที่่�ต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิด
นำำ�ค่า่ ปรัับในอััตราอย่่างสููงสำำ�หรัับความผิิดนั้้�นมาชำำ�ระก่่อนที่่ศ� าลเริ่่�มต้น้ สืืบพยานให้้คดีีนั้้น� เป็็นอัันระงัับไป
การชำำ�ระค่่าปรัับตาม ป.อาญา มาตรา ๗๙ มีี ๒ ลัักษณะ คืือ
(1) การชำำ�ระค่่าปรัับก่่อนที่่�ศาลรัับฟ้้องคดีี เป็็นกรณีีที่�ยั่ ังอยู่่�ในอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวน
หรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ต้้องหาสามารถชำำ�ระค่่าปรัับต่่อพนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ได้้
แต่่ไม่่สามารถชำำ�ระค่่าปรัับต่่อศาลได้้
(2) การชำำ�ระค่่าปรัับหลัังจากที่่ศ� าลรัับฟ้้องคดีีแล้้ว เป็็นกรณีีที่ศ่� าลรัับฟ้้องคดีีของโจทก์์ไว้้แล้้ว
และกำำ�หนดนััดวัันสืืบพยานเรีียบร้้อยแล้้ว ผู้้�ต้้องหานำำ�ค่่าปรัับมาชำำ�ระโดยต้้องชำำ�ระต่่อศาลที่่�รัับฟ้้องคดีี
ไว้้พิิจารณานั้้�น จะกลัับไปชำำ�ระต่่อพนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่ได้้ เพราะเลยขั้้�นตอน
ของพนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าหน้้าที่่�มาแล้้ว
- เมื่่อ� มีีกฎหมายให้้อำำ�นาจพนัักงานเจ้้าหน้้าที่ต่� ามกฎหมายนั้้�นมีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบตามกฎหมาย
นั้้�น ๆ แล้้ว ไม่่เป็็นการตััดอำำ�นาจเปรีียบเทีียบของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา พนัักงานสอบสวนยัังมีี
อำำ�นาจเปรีียบเทีียบตามกฎหมายในเรื่่�องนั้้�น ๆ ได้้
- กรณีีความผิิดที่่�รััฐเป็็นผู้้�เสีียหาย ไม่่มีีเอกชนเป็็นผู้้�เสีียหายโดยตรง พนัักงานสอบสวนไม่่ต้้อง
ให้้ผู้้�เสีียหายคนใดยิินยอม โดยพนัักงานสอบสวนในฐานะเจ้้าพนัักงานของรััฐเป็็นผู้้�เสีียหายอยู่่�แล้้ว
- การกำำ�หนดค่่าปรัับซึ่่�งได้้มีีคำำ�สั่่�งหรืือระเบีียบของเจ้้ากระทรวงกำำ�หนดค่่าเปรีียบเทีียบขั้้�นต่ำำ��ไว้้
พนัักงานสอบสวนต้้องกำำ�หนดค่่าปรัับให้้เป็็นไปตามคำำ�สั่่�งหรืือระเบีียบนั้้�น
- คดีี อ าญาใดที่่� เ ป็็ น ความผิิ ด ต่่ อ ส่่ ว นตัั ว พนัั ก งานสอบสวนจะทำำ�ก ารเปรีี ย บเทีี ย บปรัั บ
ได้้ต่่อเมื่่�อผู้้�เสีียหายได้้ร้้องทุุกข์์มอบคดีีให้้พนัักงานสอบสวนก่่อนแล้้วเท่่านั้้�น
- เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบคดีีอาญาแล้้ว ให้้ส่ง่ บัันทึึกและสำำ�นวนคดีีเปรีียบเทีียบ 
ไปยัังพนัักงานอััยการโดยไม่่ชัักช้้าหลัังจากที่่�มีีการเปรีียบเทีียบแล้้ว ภายใน ๑๕ วััน แต่่หากเป็็นกรณีี
ใกล้้ขาดอายุุความให้้รีีบส่่งโดยพลัันก่่อนขาดอายุุความ
- คดีีเลิิกกัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๑) และ (๔) มีีความแตกต่่างกัันกัับคดีีเลิิกกัันตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๒) และ (๓) กล่่าวคืือ กรณีีตาม มาตรา ๓๗(๑) และ (๔) เงื่่�อนไขการระงัับคดีี
เป็็นไปตามระเบีียบสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด ว่่าด้้วยการดำำ�เนิินคดีีอาญาของพนัักงานอััยการ พ.ศ.๒๕๖๓
ลง ๒๗ ส.ค. ๖๓ ข้้อ ๔๘ (๓) การสั่่ง� คดีีตามระเบีียบข้้อ ๔๘ ให้้พนัักงานอััยการสั่่ง� คดีีว่า่ “ยุุติกิ ารดำำ�เนิินคดีี”
ส่่วนกรณีีตาม มาตรา ๓๗(๒) และ (๓) ตามระเบีียบข้้อ ๔๘(๔) การสั่่�งคดีี ให้้พนัักงานอััยการดำำ�เนิินการ
ตามหลัักการปฏิิบัติั แิ ละการสั่่ง� คดีีเปรีียบเทีียบตามข้้อ ๗๙ และข้้อ ๘๐ ซึ่่ง� ตามข้้อ ๘๐ การสั่่ง� คดีีเปรีียบเทีียบ 
เมื่่�อพนัักงานอััยการเห็็นว่่าการเปรีียบเทีียบนั้้�นถููกต้้องแล้้ว ให้้สั่่�งว่่า “การเปรีียบเทีียบชอบแล้้ว”
ถ้้าพนัักงานอััยการเห็็นว่่าการเปรีียบเทีียบไม่่ถููกต้้อง ให้้พนัักงานอััยการสั่่�งพนัักงานสอนสวนดำำ�เนิินการ
เสีียให้้ถููกต้้อง หรืือถ้้าเห็็นว่่าเป็็นการเปรีียบเทีียบเกิินอำำ�นาจและเป็็นคดีีที่่�อาจต้้องฟ้้องให้้สั่่�งแจ้้งข้้อหา
หรืือสอบสวนเพิ่่�มเติิมเสีียก่่อนแล้้วจึึงพิิจารณาสั่่ง� คดีีต่อ่ ไป จะเห็็นได้้ว่า่ การใช้้อำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๑)
และ ๓๗(๔) เป็็นการใช้้อำำ�นาจของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ซึ่ง่� ไม่่ใช่่อำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนหรืือข้้าราชการตำำ�รวจ
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ซึ่่�งต่่างจากการใช้้อำ�ำ นาจตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๒) และ (๓) ที่่�พนัักงานอััยการตรวจสอบความชอบ
ในการเปรีียบเทีียบให้้เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๔๔ แต่่อย่่างไรก็็ตามพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� าม ป.วิิอาญา
มาตรา ๓๗(๑) และ (๔) อาจมอบหมายให้้พนัักงานสอบสวนหรืือข้้าราชการตำำ�รวจทำำ�การเปรีียบเทีียบได้้
ซึ่ง่� ต้้องดำำ�เนิินการตามขอบเขตที่ไ่� ด้้รับม
ั อบหมายนั้้�นด้้วยและการดำำ�เนิินการเปรีียบเทีียบก็็ในฐานะพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
- สำำ�นวนการสอบสวนคดีีใดที่่อ� ยู่่�ในอำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนที่่จ� ะเปรีียบเทีียบได้้ แต่่ผู้้�ต้อ้ งหา
ไม่่ยิินยอมให้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบ  หรืือเป็็นคดีีที่่�ผู้้�ต้้องหาหลบหนีี เมื่่�อพนัักงานสอบสวนส่่งสำำ�นวนไปยััง
พนัักงานอััยการแล้้ว  ภายหลัังต่่อมาผู้้�ต้้องหามาพบและสมััครใจยิินยอมให้้พนัักงานสอบสวนเปรีียบเทีียบ
ให้้แจ้้งพนัักงานอััยการเพื่่อ� ทราบ หากพนัักงานอััยการสั่่ง� ให้้เปรีียบเทีียบให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามนั้้�น
แต่่หากพนัักงานสอบสวนทำำ�การเปรีียบเทีียบไปโดยไม่่มีคำี ำ�สั่่ง� ของพนัักงานอััยการก่่อน ย่่อมเป็็นการเปรีียบเทีียบ
ที่่�ไม่่ชอบ  เพราะในคดีีดัังกล่่าวเมื่่�อพนัักงานสอบสวนทำำ�การสอบสวนเสร็็จและได้้ส่่งสำำ�นวนให้้พนัักงาน
อััยการแล้้ว พนัักงานสอบสวนย่่อมหมดอำำ�นาจที่่�จะทำำ�การสอบสวนคดีีต่่อไป  เว้้นแต่่พนัักงานอััยการ
จะสั่่ง� ให้้สอบสวนเพิ่่�มเติิม (คำำ�พิพิ ากษาฎีีกาที่�่ ๙/๒๔๘๑ ประกอบบัันทึึกสำำ�นักั งานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
เรื่่�องเสร็็จที่่� ๗๖๖/๒๕๔๖  เรื่่�อง หารืือเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจสอบสวนเพิ่่�มเติิมของพนัักงานสอบสวน)
- กรณีีเด็็กอายุุไม่่เกิินสิิบปีี หรืือเด็็กอายุุกว่่าสิิบปีีแต่่ยัังไม่่เกิินสิิบห้้าปีี กระทำำ�การอัันกฎหมาย
บััญญััติิเป็็นความผิิด เมื่่�อมาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ แห่่ง ป.อาญาได้้กำำ�หนดไว้้ว่่าเด็็กนั้้�นไม่่ต้้องรัับโทษ
ซึ่ง่� รวมถึึงโทษปรัับตามมาตรา ๑๘(๔) แห่่ง ป.อาญาด้้วย ถึึงแม้้จะปรากฏว่่าเด็็กที่มี่� อี ายุุดังั กล่่าว กระทำำ�การ
อัันกฎหมายบััญญััติิเป็็นความผิิด และความผิิดนั้้�นมีีลัักษณะตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในมาตรา ๓๗ แห่่ง
ป.วิิอาญา ก็็ตาม แต่่เมื่่อ� เด็็กนั้้น� ไม่่ต้อ้ งรัับโทษ จึึงไม่่สามารถชำำ�ระค่่าปรัับในอััตราอย่่างสููงสำำ�หรัับความผิิดนั้้�น
แก่่พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ก่่อนศาลพิิจารณาตามมาตรา ๓๗(๑) แห่่ง ป.วิิอาญา ได้้ และในคดีีความผิิด
ตามมาตรา ๓๗(๒) (๓) (๔) แห่่ง ป.วิิอาญา เจ้้าพนัักงานผู้้�มีอำี ำ�นาจเปรีียบเทีียบก็็ไม่่สามารถทำำ�การเปรีียบเทีียบได้้
เพราะไม่่อาจกำำ�หนดค่่าปรัับซึ่่�งเป็็นโทษที่่�ผู้้�ต้้องหาจะพึึงชำำ�ระซึ่่�งทำำ�ให้้ไม่่มีีค่่าปรัับที่่�ผู้้�ต้้องหาจะชำำ�ระ
เพื่่�อให้้คดีีเสร็็จเด็็ดขาด
ดัังนั้้�น พนัักงานสอบสวนไม่่สามารถรัับชำำ�ระค่่าปรัับในคดีีมีีอััตราโทษปรัับสถานเดีียว กรณีีเด็็ก
อายุุไม่่เกิินสิิบห้้าปีี กระทำำ�ผิิดและยิินยอมเสีียค่่าปรัับในอััตราอย่่างสููงตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๑)
หรืือจะทำำ�การเปรีียบเทีียบตาม  (๒), (๓) และ (๔)  ก็็ไม่่ได้้เช่่นกััน (ความเห็็นคณะกรรมการกฤษฎีีกา
เรื่่�องเสร็็จที่่� ๗๑๖/๒๕๕๖ และหนัังสืือ  ตร.ที่่� ๐๐๑๑.๒๖/๒๙๓๔ ลง ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิ
การเปรีียบเทีียบปรัับเด็็กอายุุไม่่เกิินสิิบห้้าปีีซึ่�ง่ ต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิด)

๘.	บัันทึึกการเปรีียบเทีียบ

ให้้ปฏิิบัติั ิตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๙ ได้้แก่่
(๑) คดีีใดที่่พ� นัักงานสอบสวนได้้รวบรวมพยานหลัักฐานไว้้แล้้วก่่อนที่จ�่ ะมีีการเปรีียบเทีียบให้้นำำ�
หลัักฐานดัังกล่่าวนั้้�นมารวมกัับบัันทึึกและสำำ�นวนคดีีเปรีียบเทีียบด้้วย โดยไม่่ต้้องสรุุปสำำ�นวนมีีความเห็็น
ทางคดีีอีีก 
(๒) ให้้พนัักงานสอบสวนบัันทึึกการเปรีียบเทีียบไว้้ลงรายงานประจำำ�วัันเป็็นรายคดีีหรืือรวมกััน
หลาย ๆ คดีีก็็ได้้โดยให้้ปรากฏเลขคดีี ชื่่�อผู้้�ต้้องหา ข้้อหา จำำ�นวนเงิินที่่�เปรีียบเทีียบและอื่่�นๆ เช่่น ในคดีี
ที่่�อาจมีีการเรีียกค่่าเสีียหายกััน เป็็นต้้น ผู้้�กล่่าวหา ผู้้�ต้้องหา ไม่่ต้้องลงลายมืือชื่่�อในรายงานประจำำ�วััน
(๓) ตาม (๒) มีีหนัังสืือ ตร.ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/ว ๐๐๗๓ ลง ๒๕ ก.ย. ๕๒ เรื่่อ� ง กำำ�ชับก
ั ารปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับ
การเปรีียบเทีียบคดีีอาญา และการออกใบเสร็็จรัับชำำ�ระเงิินของพนัักงานสอบสวนและเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับเงิิน โดยกำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�ทำำ�การเปรีียบเทีียบจะต้้องเป็็นผู้้�ออกใบเสร็็จรัับเงิิน
ให้้แก่่ผู้้�ต้้องหา และให้้พนัักงานสอบสวนเวรคดีีอาญาเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบตรวจการลงเลขคดีีเปรีียบเทีียบและ
รายการต่่าง ๆ ในแบบพิิมพ์์การเปรีียบเทีียบ ตลอดจนใบเสร็็จรัับเงิินให้้ถููกต้้อง ทั้้�งนี้้�ให้้พนัักงานสอบสวน
เวรคดีีอาญาแต่่ละคน นำำ�บัันทึึกการเปรีียบเทีียบคดีีอาญาภายในเวรของตนเสนอสารวััตรใหญ่่ (ปััจจุุบััน
ผกก., สวญ., สว.) ให้้พนัักงานสอบสวนและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับเงิินทำำ�การตรวจสอบและส่่งเงิินให้้แก่่
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบเมื่่�อพ้้นหน้้าที่่�เวรสอบสวนผลััดนั้้�นหรืือวัันนั้้�น ๆ
(๔) ให้้ส่่งสำำ�นวนการเปรีียบเทีียบผ่่านหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการ
(๕) ถ้้าพนัักงานอััยการเห็็นว่่าการเปรีียบเทีียบไม่่ชอบด้้วยกฎหมายและมีีคำำ�สั่่�งให้้ฟ้้องหรืือ
แจ้้งให้้ส่่งตััวผู้้�ต้้องหามาฟ้้องให้้พนัักงานสอบสวนปฏิิบัติั ิตามนั้้�น
(๖) คดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบแต่่ผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ยอมให้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบเมื่่อ� พนัักงานสอบสวน
ส่่งสำำ�นวนไปยัังพนัักงานอััยการดำำ�เนิินการฟ้้อง หากพนัักงานอััยการเห็็นสมควรและผู้้�ต้้องหายิินยอม
ให้้เปรีียบเทีียบ ให้้พนัักงานสอบสวนขอสำำ�นวนการสอบสวนคืืนมาเพื่่�อทำำ�การเปรีียบเทีียบต่่อไป
(๗) ในคดีีที่่�มีีโทษปรัับสถานเดีียว เมื่่�อผู้้�ต้้องหายิินยอมเสีียค่่าปรัับในอััตราอย่่างสููงที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดต่่อพนัักงานสอบสวนก่่อนศาลพิิจารณาให้้ดำำ�เนิินการเสีียค่่าปรัับและบัันทึึกรวมไว้้ในสำำ�นวน
การสอบสวน แล้้วส่่งสำำ�นวนการเปรีียบเทีียบผ่่านหััวหน้้าพนัักงานสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการ

๙. เงิินค่่าปรัับและการถอนเงิินค่่าปรัับ

ให้้ปฏิิบััติิตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๙ ได้้แก่่
(๑) การกำำ�หนดเงิินค่่าเปรีียบเทีียบแก่่ผู้้�กระทำำ�ผิิด ให้้พนัักงานสอบสวนใช้้ดุุลพิินิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
ฐานะของผู้้�กระทำำ�ผิิดและความร้้ายแรงของความผิิด แต่่ต้้องไม่่เกิินกว่่าที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้ และพนัักงาน
สอบสวน อาจผ่่อนผัันให้้ผู้้�ต้้องหาชำำ�ระเงิินในกำำ�หนด ๑๕ วัันก็็ได้้ ถ้้าครบกำำ�หนดไม่่ชำำ�ระก็็ให้้ดำำ�เนิินคดีี
ทางศาลต่่อไป 
(๒) การรัับเงิิน ให้้ผู้้�ทำำ�การเปรีียบเทีียบออกใบเสร็็จรัับเงิินให้้ผู้้�ต้อ้ งหารัับไป ส่่วนการเก็็บรักั ษาเงิิน
ส่่งเงิิน และถอนเงิินค่่าเปรีียบเทีียบ ให้้ปฏิิบััติิตามระเบีียบว่่าด้้วยการนี้้�โดยเฉพาะ  
(๓) คดีีอาญาที่่มี� โี ทษปรัับสถานเดีียวและผู้้�กระทำำ�ผิิดนำำ�เงิินค่่าปรัับอย่่างสููงตามที่ก่� ฎหมายกำำ�หนดไว้้
มาชำำ�ระเพื่่อ� ขอให้้เลิิกคดีี ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่รั่� บั เงิินค่่าปรัับอย่่างสููงตามที่ก่� ฎหมายกำำ�หนดไว้้เลิิกคดีีนั้้น� เสีีย
ส่่วนการปฏิิบััติิในการรัับเงิินนั้้�น ให้้ใช้้บัันทึึกการเปรีียบเทีียบคดีีอาญาตามธรรมดา โดยใช้้เลขลำำ�ดัับเรีียง
กัันไปและปฏิิบััติิการอนุุโลมวิิธีีเปรีียบเทีียบคดีีอาญาทุุกประการ ส่่วนเงิินค่่าปรัับอย่่างสููงนั้้�นให้้พนัักงาน
สอบสวนส่่งมอบแก่่พนัักงานสอบสวนผู้้เ� ป็็นหััวหน้้าในท้้องที่นั้้่� น� หรืือผู้้�รักั ษาราชการแทน เพื่่อ� นำำ�ส่ง่ กองการเงิิน
ตร. หรืือคลัังจัังหวััดแล้้วแต่่กรณีีต่่อไป 
ข้้อสัังเกต
- ถ้้าพนัักงานอััยการเห็็นว่่าการเปรีียบเทีียบไม่่ชอบด้้วยกฎหมายให้้พนัักงานสอบสวนจััดการ
คืืนเงิินค่่าปรัับแก่่ผู้้�ต้้องหา
- การถอนเงิินค่่าปรัับที่่�นำำ�ส่่งแล้้วคืืนแก่่ผู้้�ต้้องหา ให้้พนัักงานสอบสวนทำำ�รายงานถอนโดยทัันทีี
เมื่่อ� ถอนเงิินค่่าปรัับคืืนมาแล้้วให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งผู้้�ต้อ้ งหามารัับเงิินโดยบัันทึึกให้้ผู้้�ต้อ้ งหาลงลายมืือชื่่อ�
รัับเงิินไว้้เป็็นหลัักฐาน ถ้้าผู้้�นั้้น� ไม่่มารัับให้้หัวั หน้้าพนัักงานสอบสวนเก็็บรักั ษาไว้้ตามระเบีียบของทางราชการ
- คดีีบางประเภทที่พ่� นัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ไ์ ว้้ทำำ�การสอบสวนแล้้ว พนัักงานสอบสวนไม่่มีี
อำำ�นาจเปรีียบเทีียบและไม่่ได้้รัับมอบอำำ�นาจจากหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบตามกฎหมายเฉพาะนั้้�นให้้ทำำ�การ
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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เปรีียบเทีียบ หากแต่่พนัักงานเจ้้าหน้้าที่ต่� ามกฎหมายอื่่น� อาจใช้้อำำ�นาจเปรีียบเทีียบตามกฎหมายเฉพาะเหล่่านั้้�น
ไปได้้ ประกอบกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗(๔) ทำำ�ให้้คดีีอาญาเลิิกกััน เช่่น การเปรีียบเทีียบในชั้้�นพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่� ตาม พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕, พ.ร.บ.ควบคุุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
เป็็นต้้น ทางปฏิิบัติั พิ นัักงานสอบสวนจะรัับหลัักฐานการเปรีียบเทีียบจากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ม� ารวมไว้้ในสำำ�นวน
การสอบสวนแล้้วทำำ�ความเห็็นควรสั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาส่่งพนัักงานอััยการพิิจารณาเช่่นเดีียวกัับสำ�ำ นวนปกติิ

๑๐. การเปรีียบเทีียบคดีีที่่�กระทำำ�ความผิิดกรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบท

หากมิิได้้เปรีียบเทีียบในบทหนัักสุดุ ที่่ส� ามารถเปรีียบเทีียบได้้หรืือบทหนัักสุดุ ไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจเปรีียบเทีียบ 
การเปรีียบเทีียบนั้้�นก็็ไม่่ทำำ�ให้้คดีีเลิิกกันั  ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ สิิทธิกิ ารนำำ�คดีีอาญามาฟ้้องไม่่ระงัับไป
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๓)
- กรณีีที่่�เป็็นความผิิดกรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบท  แม้้ข้้อหาที่่�เบากว่่ามีีอััตราโทษที่่�อยู่่�
ในข่่ายที่่จ� ะเปรีียบเทีียบปรัับได้้ แต่่ถ้า้ ข้้อหาที่ห่� นัักกว่า่ อััตราโทษไม่่อยู่่�ในข่่ายที่จ่� ะเปรีียบเทีียบปรัับได้้ เช่่นนั้้�น
พนัักงานสอบสวนไม่่มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบปรัับในข้้อหาที่่เ� บากว่่า เพราะการกระทำำ�ที่่เ� ป็็นกรรมเดีียวผิิดต่่อ
กฎหมายหลายบทนั้้�นต้้องลงโทษบทหนัักตามมาตรา ๙๐ ดัังนี้้� หากพนัักงานสอบสวนเปรีียบเทีียบปรัับไป
ก็็ไม่่มีีผลทำำ�ให้้คดีีเลิิกกันั ศาลยัังมีีอำ�ำ นาจพิิจารณาพิิพากษาต่่อไปได้้ (ฎ.๒๘๔๙/๒๕๔๐, ฎ.๑๕๑๓/๒๕๓๒,
ฎ.๑๑๐๐/๒๕๑๖)
- จำำ�เลยกระทำำ�ความผิิดกรรมเดีียวผิิดกฎหมายหลายบท เป็็นทั้้�งความผิิดลหุุโทษและที่มิ่� ใิ ช่่ลหุุโทษ
แต่่ชั้้�นสอบสวนพนัักงานสอบสวนตั้้�งข้้อหาในความผิิดลหุุโทษแต่่บทเดีียว แล้้วเปรีียบเทีียบปรัับไป  ถืือว่่า
เป็็นการเปรีียบเทีียบที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย ไม่่ทำำ�ให้้คดีีเลิิกกัันอัันเป็็นเหตุุให้้สิิทธิินำำ�คดีีมาฟ้้องระงัับไป 
พนัักงานอััยการมีีสิทธิ
ิ ฟ้ิ อ้ งจำำ�เลยในความผิิดที่มิ่� ใิ ช่่ลหุุโทษอีีกได้้ คืืนเกิิดเหตุุมีกี ารชุุมนุมกั
ุ นั กระทำำ�พิธีิ สี วดมนต์์
ทำำ�บุุญฉลองกระดููกผู้้�ตายตามพุุทธศาสนาบนหอสวดมนต์์ จำำ�เลยขึ้้�นมาส่่งเสีียงเอะอะอื้้�อฉาวซ้ำำ�ยั
� ังกล่่าวว่่า
พระนี่่�ยุ่่�งจริิง พระไม่่มีีความหมายแล้้วจำำ�เลยนั่่�งลงใช้้มืือตบกระดาน ๗-๘ ครั้้�งและชัักปืืนพกออกจากเอว
มาถืือไว้้ หัันปากกระบอกปืืนมาทางพระ แล้้วปืืนตกลงยัังพื้้�นหอสวดมนต์์ การกระทำำ�ของจำำ�เลยดัังกล่่าว
ถึึงแม้้ผู้ที่้� ไ่� ปชุุมนุมกั
ุ นั จะไม่่มีปฏิ
ี กิิ ริิ ยิ าวุ่่�นวายขึ้้น� ก็็ตาม ก็็ยังั ถือื ได้้ว่า่ เป็็นความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐๗ (ฎ.๑๑๐๐/๒๕๑๖)
- คดีีที่่�พนัักงานอััยการโจทก์์บรรยายฟ้้องว่่า ได้้มีีการสอบสวนแล้้วย่่อมสัันนิิษฐานได้้ว่่า มีีการ
สอบสวนชอบด้้วยกฎหมายแล้้ว เมื่่อ� จำำ�เลยไม่่คัดั ค้้าน โดยเสนอหรืือนำำ�สืืบเป็็นข้้อต่่อสู้้ไ� ว้้ ถือื ว่่าไม่่มีข้ี อ้ โต้้เถีียงกััน
หากตามสำำ�นวนไม่่มีีข้้อเท็็จจริิงที่่�แสดงว่่าการสอบสวนนั้้�นไม่่ชอบ จำำ�เลยเพิ่่�งมาคััดค้้านขึ้้�นในชั้้�นอุุทธรณ์์
ย่่อมไม่่มีเี หตุุที่จ�่ ะวิินิจิ ฉััยให้้กรณีีถือื ได้้ว่า่ มีีการสอบสวนในความผิิดที่่�กล่า่ วหาตามฟ้้องแล้้ว แม้้ศาลอุุทธรณ์์
ยัังมิิได้้วิินิิจฉััยปััญหาข้้อเท็็จจริิงตามอุุทธรณ์์ของจำำ�เลย เมื่่�อโจทก์์จำำ�เลยได้้นำำ�สืืบพยานมาจนสิ้้�นกระแส
ความแล้้ว ศาลฎีีกาก็็มีีอำำ�นาจวิินิิจฉััยปััญหาข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าวไปได้้เองโดยไม่่ต้้องย้้อนสำำ�นวนไปให้้
ศาลอุุทธรณ์์วินิิ จิ ฉััยชี้้ข� าดก่่อน แม้้ อ. จะเคยถููกฟ้้องร่่วมกัับจำำ�เลยมาก่่อน แต่่ศาลได้้ สั่่ง� แยกฟ้้องจำำ�เลยเป็็นคดีีใหม่่
ต่่างหากจากคดีีที่่� อ. ถููกฟ้้องร่่วมกัับจำำ�เลย โจทก์์จึึงอ้้าง อ. เป็็นพยานได้้โดยขณะที่่� อ. เบิิกความเป็็น
พยานโจทก์์ในคดีีนี้้� อ. มิิได้้อยู่่�ในฐานะเป็็นจำำ�เลย การกระทำำ�ของจำำ�เลยเป็็นการกระทำำ�ผิิดกรรมเดีียว
ผิิดต่่อกฎหมายหลายบท คืือเป็็นความผิิดตาม พระราชบััญญััติิจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๕, ๖๑
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ให้้ใช้้กฎหมายบท
ที่่�หนัักที่่�สุุดลงโทษพนัักงานสอบสวน ไม่่มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบปรัับจำำ�เลยในความผิิดที่่�มีีโทษเบากว่่า
เพื่่อ� ให้้ความผิิดทุุกกรรมรวมทั้้�งความผิิดที่่มี� โี ทษหนัักกว่า่ เลิิกกันั  ตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๓๗ ได้้ ดัังนั้้�น แม้้พนัักงานสอบสวนจะเปรีียบเทีียบปรัับจำำ�เลยไปแล้้วตาม พระราชบััญญััติิจราจร
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ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๑ ซึ่ง่� เป็็นความผิิดบทเบาที่สุ่� ดุ  การเปรีียบเทีียบนั้้�นก็็ไม่่ชอบ คดีีไม่่เลิิกกันั ตาม 
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญามาตรา ๓๗ ศาลฎีีกามีีอำำ�นาจวิินิิจฉััยปรัับบทลงโทษจำำ�เลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ ซึ่่�งเป็็นบทที่่�หนัักที่่�สุุดให้้ถููกต้้องได้้ (ฎ.๑๕๑๓/๒๕๓๒)
- จำำ�เลยขัับรถในขณะเมาสุุราและโดยประมาทหรืือน่่าหวาดเสีียวอัันอาจเกิิดอัันตรายแก่่บุุคคล
หรืือทรััพย์์สิิน เป็็นการกระทำำ�กรรมเดีียวเป็็นความผิิดต่่อกฎหมายหลายบท ต้้องใช้้กฎหมายที่่�มีีโทษหนััก
ที่สุ่� ดุ ลงโทษ พนัักงานสอบสวนจึึงไม่่มีอำี ำ�นาจเปรีียบเทีียบปรัับจำำ�เลยในความผิิดฐานขัับรถโดยประมาทตาม
พระราชบััญญััติิจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓(๔), ๑๕๗ ซึ่่�งเป็็นความผิิดที่่�มีีโทษเบากว่่าความผิิด
ฐานขัับรถในขณะเมาสุุรา เพื่่�อให้้ความผิิดทั้้�งหมดเลิิกกัันตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๗ ได้้ แม้้พนัักงานสอบสวนจะเปรีียบเทีียบปรัับจำำ�เลยไปแล้้วก็็ไม่่ชอบ  คดีีไม่่เลิิกกัันศาลชั้้�นต้้น
จึึงมีีอำำ�นาจลงโทษจำำ�เลยในความผิิดฐานขัับรถในขณะเมาสุุราตามพระราชบััญญััติจิ ราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๔๓(๒), ๑๖๐ วรรคสาม ตามฟ้้องได้้ (ฎ.๒๘๔๙/๒๕๔๐)

๑๑. การเปรีียบเทีียบคดีีที่่�กระทำำ�ความผิิดหลายกรรมต่่างกััน

หากกรณีีเป็็นความผิิดหลายกรรมต่่างกัันหรืือเป็็นการกระทำำ�ต่่างกรรมต่่างวาระ การเปรีียบเทีียบ
ต้้องเรีียงกระทงความผิิดทุุกกรรมไป หากกรรมใดไม่่ได้้เปรีียบเทีียบหรืือบางกรรมไม่่มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบ
การเปรีียบเทีียบกรรมใดที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจไปแล้้วคดีีเลิิกกัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ และสิิทธิิการนำำ�คดีี
อาญามาฟ้้องระงัับไปเฉพาะกรรมที่ไ่� ด้้มีกี ารเปรีียบเทีียบไปแล้้วเท่่านั้้�น ส่่วนกรรมที่ยั่� งั ไม่่มีกี ารเปรีียบเทีียบ
หรืือไม่่มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบคดีีก็็ยัังไม่่เลิิกกัันตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ และสิิทธิิการฟ้้องคดีีอาญาย่่อม
ไม่่ระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๓) ก็็ต้้องดำำ�เนิินคดีีต่่อไป 

๑๒.	ผลของการเปรีียบเทีียบไม่่ชอบ

การเปรีียบเทีียบที่ไ่� ม่่ชอบ ย่่อมไม่่ทำำ�ให้้คดีีเลิิกกันั ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๗ สิิทธิกิ ารนำำ�คดีีอาญา
มาฟ้้องย่่อมไม่่ระงัับไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๓๙(๓) เช่่น
- โจทก์์ฟ้้องว่่าจำำ�เลยทำำ�ร้้ายร่่างกายโจทก์์ถึึงบาดเจ็็บ  แต่่พนัักงานสอบสวนได้้เปรีียบเทีียบปรัับ
จำำ�เลยโดยไม่่มีอำี ำ�นาจทำำ�ได้้เพราะบาดแผลของโจทก์์ถึึงบาดเจ็็บจำำ�เลยต่่อสู้้�ว่า่  บาดแผลของโจทก์์ไม่่ถึึงบาดเจ็็บ 
พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบได้้สิิทธิินำำ�คดีีอาญามาฟ้้องระงัับไปแล้้วดัังนี้้� ประเด็็นเรื่่�อง
การสอบสวนจะชอบด้้วยกฎหมายหรืือไม่่อยู่่�ที่่�บาดแผลของโจทก์์ถึึงบาดเจ็็บหรืือไม่่ ถ้้าบาดแผลของโจทก์์
ถึึงบาดเจ็็บเป็็นความผิิดตามมาตรา ๒๕๔ พนัักงานสอบสวนก็็ไม่่มีีอำำ�นาจเปรีียบเทีียบ  นอกจากนั้้�นแล้้ว
หากผู้้�เสีียหายและผู้้�ต้้องหาไม่่ได้้ให้้ความยิินยอมในการเปรีียบเทีียบ การเปรีียบเทีียบนั้้�นถืือว่่าไม่่ชอบด้้วย
กฎหมาย (ฎ.๓๖๕/๒๕๐๒)
- โจทก์์แจ้้งความกล่่าวหาว่่าจำำ�เลยทั้้�งสองร่่วมกัันทำำ�ร้้ายร่่างกายโจทก์์ พนัักงานสอบสวนแจ้้ง
ข้้อกล่่าวหาว่่าจำำ�เลยทั้้�งสองทำำ�ร้้ายร่่างกายโจทก์์ไม่่ถึึงกัับเป็็นเหตุุอัันตรายแก่่กายหรืือจิิตใจ จำำ�เลยทั้้�งสอง
ให้้การรัับสารภาพ พนัักงานสอบสวนทำำ�การเปรีียบเทีียบปรัับ โจทก์์และจำำ�เลยทั้้�งสองต่่างยิินยอม คดีีย่่อม
เลิิกกัันตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา 37(2) สิิทธิินำำ�คดีีอาญาในความผิิดลหุุโทษ
ของโจทก์์มาฟ้้องย่่อมระงัับไปตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) แต่่ปรากฏว่่า
หลัังจากนั้้�นในวัันเดีียวกัันโจทก์์เกิิดอาการมึึนศีีรษะ และอาเจีียนจึึงกลัับไปให้้แพทย์์ตรวจใหม่่ พบว่่าสมอง
ได้้รัับการกระทบกระเทืือนและมีีเลืือดคั่่�งต้้องรัักษานานประมาณ 30 วััน โดยโจทก์์อ้้างว่่าเป็็นผลเกิิดจาก
ถููกจำำ�เลยทั้้�งสองร่่วมกัันใช้้แท่่งเหล็็กกลวงตีี หากเป็็นจริิงตามที่่�โจทก์์กล่่าวอ้้าง คดีีก็็ไม่่อาจเลิิกกัันได้้
เพราะกรณีีมิใิ ช่่ความผิิดลหุุโทษเสีียแล้้ว สิิทธินำิ ำ�คดีีอาญามาฟ้้องของโจทก์์จึึงยัังไม่่ระงัับไป (ฎ.๓๕๔/๒๕๔๑)
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๑๓.	ผลของการเปรีียบเทีียบไม่่ผููกพัันคำำ�พิิพากษาของศาล

การที่่�จำำ�เลยให้้การรัับสารภาพในชั้้�นสอบสวนในข้้อหาขัับรถประมาทเป็็นเหตุุให้้ทรััพย์์สิิน
ของผู้้�อื่่�นเสีียหาย และยิินยอมให้้พนัักงานสอบสวนเปรีียบเทีียบปรัับ ผลของการเปรีียบเทีียบปรัับดัังกล่่าว
ไม่่ใช่่คำำ�พิพิ ากษาในส่่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา มาตรา 46 ดัังนั้้�นการพิิพากษา
คดีีส่่วนแพ่่งศาลจึึงไม่่จำำ�ต้้องถืือข้้อเท็็จจริิงตามดัังที่่�บััญญััติิไว้้ในบทมาตราดัังกล่่าว และจำำ�เลยอาจนำำ�สืืบ
โต้้แย้้งเป็็นอย่่างอื่่�นได้้ (ฎ.๔๙๔๙/๒๕๒๘)
การที่่�จำำ�เลยที่่� 1  ยอมรัับต่่อพนัักงานสอบสวนในคดีีอาญาว่่าตนขัับรถยนต์์โดยประมาทชน
รถยนต์์คัันที่่� ว. ขัับและยอมให้้พนัักงานสอบสวนเปรีียบเทีียบปรัับมีีผลเพีียงทำำ�ให้้คดีีอาญาเลิิกกัันตาม
ประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา มาตรา 37 แต่่การเปรีียบเทีียบปรัับดังั กล่่าวไม่่ใช่่คำำ�พิพิ ากษาคดีี
ส่่วนอาญาไม่่ต้้องด้้วยมาตรา 46  ที่่�คดีีในส่่วนแพ่่งจะต้้องถืือข้้อเท็็จจริิงตามการที่่�ศาลถืือเอาข้้อเท็็จจริิง
ในคดีีอาญาดัังกล่่าวมาชี้้�ขาดตััดสิินคดีีแพ่่งจึึงไม่่ชอบ (ฎ.๑๗๖/๒๕๓๘)
❖❖❖
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บทที่่� 15

ของกลางในคดีีอาญาและของส่่วนตััวผู้้�ต้้องหา
คำำ�ว่า่ “ของกลาง” ปรากฏความหมาย ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๑๕
บทที่่� ๑ ข้้อ ๔๑๓ หมายความว่่า วััตถุุใด ๆ หรืือทรััพย์์สิินซึ่่�งตกมาอยู่่�ในความคุ้้�มครองของเจ้้าพนัักงาน
โดยอำำ�นาจแห่่งกฎหมาย หรืือโดยหน้้าที่่�ในทางราชการและยึึดไว้้เป็็นของกลางเพื่่�อพิิสููจน์์ในทางคดีี
หรืือเพื่่�อจััดการอย่่างอื่่�นตามหน้้าที่่�ราชการ
ของกลางในคดีีอาญา คืือ สิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องจััดการทางคดีีอาญา เช่่น สิ่่�งของที่่�บุุคคลมีีไว้้ใช้้           
เป็็นความผิิดหรืือสิ่่�งของที่่�ใช้้เป็็นหลัักฐานพิิสููจน์์ความผิิด
ของกลางอย่่างอื่่�น คืือ ของกลางที่่�ไม่่เข้้าอยู่่�ในลัักษณะของกลางในคดีีอาญา เช่่น ของที่่�เก็็บ
ตกหล่่น หลุุด ลอยได้้ เป็็นต้้น
คำำ�ว่า่ “สิ่่ง� ของที่เ่� กี่่ย� วข้้องต้้องจััดการทางคดีีอาญา” ความหมายคำำ�ว่า่ “สิ่่ง� ของ” ตามมาตรา ๒(๑๘)
แห่่ง ป.วิิอาญา หมายความถึึง สัังหาริิมทรัพั ย์์ใดซึ่่ง� อาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในคดีีอาญาได้้ ให้้รวมทั้้�งจดหมาย
โทรเลขและเอกสารอย่่างอื่่�น ๆ
ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ได้้วางแนวทางปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการเก็็บรักั ษา การจำำ�หน่่าย    
การขายทอดตลาด ของกลาง ตลอดจนคำำ�แนะนำำ�ในการจััดส่่งของกลางไปตรวจพิิสููจน์์ไว้้แล้้ว

๑.	ของกลางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีอาญา และหลัักเกณฑ์์กฎหมาย

สิ่่�งของใดที่่�เจ้้าพนัักงานจะยึึดไว้้ในคดีีอาญาได้้ จะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์แห่่งกฎหมาย
ที่ใ่� ห้้อำำ�นาจแก่่เจ้้าพนัักงานนั้้�น เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์ห์ รืือกล่่าวโทษไว้้แล้้ว ต้้องทำำ�การสอบสวน
รวบรวมพยานหลัักฐาน ในขั้้น� ตอนดัังกล่่าวนอกจากการสอบสวนแล้้ว ยัังมีีการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่น� ตาม
บทบััญญััติแิ ห่่งกฎหมาย ซึ่ง่� พนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�ไปเกี่่ย� วกัับความผิิดที่กล่
่� า่ วหา เพื่่อ� ที่จ่� ะทราบข้้อเท็็จจริิง
หรืือพิิสููจน์์ความผิิดและเพื่่�อจะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ ตามความใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๑)
ซึ่่�งในขั้้�นตอนนี้้� มีีการยึึดสิ่่�งของที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีไว้้เป็็นของกลางดัังกล่่าวไม่่ว่่าเป็็นการยึึดโดยพนัักงาน
สอบสวนเอง หรืือเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจที่่�ทำำ�การยึึดมาแล้้วส่่งมอบพนัักงานสอบสวน
หรืือมีีบุุคคลหรืือหน่่วยงานใดส่่งมอบมาประกอบคดีีก็็ตาม สิ่่�งใดยึึดได้้หรืือไม่่ได้้ต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
แห่่งกฎหมาย ดัังนี้้�
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.อาญา
(1) หลัักเกณฑ์์ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๒
ทรััพย์์สิินใดที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้ว่่า ผู้้�ใดทำำ�หรืือมีีไว้้เป็็นความผิิด ให้้ริิบเสีียทั้้�งสิ้้�น ไม่่ว่่า
เป็็นของผู้้�กระทำำ�ความผิิดและมีีผู้�ถููก
้ ลงโทษตามคำำ�พิิพากษาหรืือไม่่
เช่่น ยาเสพติิด ปืืนเถื่่�อน ธนบััตรปลอม เป็็นต้้น
(๒) หลัักเกณฑ์์ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๓
การริิบทรััพย์์สิิน นอกจากศาลจะมีีอำำ�นาจริิบตามกฎหมายที่่�บััญญััติิไว้้เป็็นการเฉพาะแล้้ว
ให้้ศาลมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้ริิบทรััพย์์สิิน ดัังต่่อไปนี้้�อีีกด้้วย คืือ
- ทรััพย์์สิินซึ่่�งบุุคคลได้้ใช้้ หรืือมีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด หรืือ
- ทรััพย์์สิินซึ่่�งบุุคคลได้้มาโดยได้้กระทำำ�ความผิิด
- เว้้นแต่่ ทรัพั ย์์สินิ เหล่่านี้้�เป็็นทรััพย์์สินิ ของผู้้�อื่น่� ซึ่ง่� มิิได้้รู้เ้� ห็็นเป็็นใจด้้วยในการกระทำำ�ความผิิด
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(๓) หลัักเกณฑ์์ตาม ป.อาญา มาตรา ๓๔
บรรดาทรััพย์์สิิน
- ซึ่่�งได้้ให้้ตามความในมาตรา ๑๔๓, มาตรา ๑๔๔, มาตรา ๑๔๙, มาตรา ๑๕๐,
มาตรา ๑๖๗, มาตรา ๒๐๑ หรืือมาตรา ๒๐๒ หรืือ
- ซึ่่�งได้้ให้้เพื่่�อจููงใจบุุคคลให้้กระทำำ�ความผิิด หรืือเพื่่�อเป็็นรางวััลในการที่่�บุุคคลได้้กระทำำ�
ความผิิด
- ให้้ริบิ เสีียทั้้�งสิ้้น� เว้้นแต่่ทรัพั ย์์สินิ นั้้�นเป็็นของผู้้�อื่น่� ซึ่ง่� มิิได้้รู้เ้� ห็็นเป็็นใจด้้วยในการกระทำำ�ความผิิด
(๔) หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายเฉพาะตามพระราชบััญญััติิอื่่�นที่่�มีีโทษทางอาญา
นอกจากนี้้� ยัังมีีกฎหมายอื่่�นที่่�บััญญััติิเกี่่�ยวกัับการริิบทรััพย์์สิินไว้้เป็็นการเฉพาะ ซึ่่�งได้้มีี
การบััญญััติิในทำำ�นองที่่�สอดคล้้องกัับมาตรา ๓๒, ๓๓, ๓๔ แห่่ง ป.อาญา เนื่่�องจากตาม ป.อาญา เป็็นการ
บััญญััติิไว้้เป็็นการทั่่�วไป  หากกฎหมายใดมิิได้้บััญญััติิไว้้ในเรื่่�องการริิบทรััพย์์สิินไว้้เป็็นการเฉพาะก็็ต้้องนำำ� 
ป.อาญา ไปใช้้บังั คัับหรืือหากกฎหมายเฉพาะบางฉบัับซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งนโยบายและเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ที่่มี� ผี ลกระทบ
ต่่อสาธารณะโดยรวม ก็็จะบััญญััติิให้้การริิบทรััพย์์สิินมีีความแตกต่่างกัับ ป.อาญา ที่่�ให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิด
รัับผลที่รุ่� นุ แรงมากขึ้้น� กว่่าปกติิ เพื่่อ� เป็็นการยัับยั้้ง� การกระทำำ�ความผิิดในเรื่่อ� งดัังกล่่าว ทรััพย์์สินิ หรืือสิ่่ง� ของ
ที่่�ยึึดไว้้ในชั้้�นเจ้้าพนัักงานตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีีลัักษณะ ๑๕ จะเรีียกว่่าของกลาง
ทรััพย์์สิินใดที่่�ศาลจะมีีคำำ�พิิพากษาสั่่�งริิบหรืือไม่่ริิบ ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๘(๕) ถืือเป็็นโทษอย่่างหนึ่่�ง
กฎหมายเฉพาะตามที่่�กล่่าวถึึงยกตััวอย่่าง เช่่น
		 - พ.ร.บ.ยาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติิดให้้โทษประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรืือประเภท ๕
เครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ ยานพาหนะหรืือวััตถุุอื่่�นซึ่่�งบุุคคลได้้ใช้้ในการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ให้้โทษอัันเป็็นความผิิดตาม พ.ร.บ.นี้้� ให้้ริิบเสีียทั้้�งสิ้้�น
มาตรา ๑๐๒ ทวิิ ในกรณีีที่่�มีีการฟ้้องคดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดให้้โทษในประเภท ๑
หรืือในประเภท ๒ ต่่อศาล และไม่่ได้้มีีการโต้้แย้้งเรื่่�องประเภท จำำ�นวน หรืือน้ำำ��หนัักของยาเสพติิดให้้โทษ
ถ้้าศาลชั้้น� ต้้นมีีคำำ�พิพิ ากษาหรืือมีีคำำ�สั่่ง� ให้้ริบิ ยาเสพติิดให้้โทษดัังกล่่าวตามมาตรา ๑๐๒ หรืือตามกฎหมายอื่่น�
และไม่่มีีคำำ�เสนอว่่าผู้้�เป็็นเจ้้าของแท้้จริิงไม่่ได้้รู้้�เห็็นเป็็นใจด้้วยในการกระทำำ�ความผิิดภายในกำำ�หนด
๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งให้้ริิบยาเสพติิดให้้โทษนั้้�น ให้้กระทรวงสาธารณสุุขหรืือ
ผู้้�ซึ่่�งกระทรวงสาธารณสุุขมอบหมายทำำ�ลายหรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ตามระเบีียบที่่�กระทรวงสาธารณสุุข
กำำ�หนด
- พ.ร.บ.ป่่าไม้้ พ.ศ.๒๔๘๔
มาตรา ๗๔ บรรดาไม้้และของป่่าอัันได้้มาหรืือมีีไว้้เนื่่อ� งจากการกระทำำ�ความผิิดต่่อ พ.ร.บ.นี้้�
และสิ่่�งประดิิษฐ์์ เครื่่�องใช้้ และสิ่่�งอื่่�นใด บรรดาที่่�ทำำ�ด้้วยไม้้หวงห้้ามที่่�มีีไว้้เนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิด
ตามมาตรา ๕๓ ตรีี ให้้ริิบเสีียทั้้�งสิ้้�น
มาตรา ๗๔ ทวิิ บรรดาเครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ สัตว์
ั ์พาหนะ ยานพาหนะหรืือเครื่่�องจัักรกลใด ๆ
ซึ่่�งบุุคคลใดได้้ใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด หรืือได้้ใช้้เป็็นอุุปกรณ์์ให้้ได้้รัับผลในการกระทำำ�ความผิิด
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรืือมาตรา ๖๙ ให้้ริิบเสีียทั้้�งสิ้้�นไม่่ว่่าจะมีีผู้้�ถููกลงโทษตาม
คำำ�พิิพากษาหรืือไม่่
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๒.	อำำ�นาจตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการตรวจยึึดสิ่่�งของหรืือของกลางของเจ้้าพนัักงาน		

	๑)	อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจยึึดของกลางในคดีีอาญา
		 หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา
ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐาน พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจยึึดสิ่่�งของซึ่่�งอาจใช้้เป็็น
พยานหลัักฐานในคดีีอาญาได้้ ตามที่่บั� ญ
ั ญััติไิ ว้้ใน ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๘) ซึ่่ง� สิ่่ง� ของดัังกล่่าวอาจเป็็นบรรดา
ทรััพย์์สิินตาม ป.อาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๓๔
	อำำ�นาจในการยึึดสิ่่�งของหรืือพยานหลัักฐานตาม ป.วิิอาญา
ในการยึึดสิ่่�งของไว้้เป็็นพยานหลัักฐานในคดีีอาญากฎหมายจะต้้องให้้อำำ�นาจไว้้ หากไม่่มีี
บทบััญญััติิแห่่งกฎหมาย เจ้้าพนัักงานก็็ไม่่สามารถยึึดได้้
		
หลัักเกณฑ์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒ เพื่่อ� ประโยชน์์แห่่งการรวบรวมหลัักฐานให้้พนัักงาน
สอบสวนมีีอำ�ำ นาจดัังต่่อไปนี้้�
- ค้้นเพื่่�อพบสิ่่�งของ ซึ่่�งมีีไว้้เป็็นความผิิด หรืือได้้มาโดยการกระทำำ�ผิิด หรืือได้้ใช้้หรืือสงสััยว่่า
ได้้ใช้้ในการกระทำำ�ผิิด หรืือซึ่่�งอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้ แต่่ต้้องปฏิิบััติิตามบทบััญญััติิแห่่ง ป.วิิอาญาว่่า
ด้้วยการค้้นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๒)  
- หมายเรีียกบุุคคลซึ่่�งครอบครองสิ่่�งของ ซึ่่�งอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้ แต่่บุุคคล
ที่่�ถููกหมายเรีียกไม่่จำำ�ต้้องมาเอง เมื่่�อจััดส่่งสิ่่�งของมาตามหมายแล้้ว ให้้ถืือเสมืือนว่่าได้้ปฏิิบััติิตามหมาย
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๓)  
- ยึึดไว้้ซึ่่�งสิ่่�งของที่่�ค้้นพบหรืือส่่งมาดัังกล่่าวใน (๒) และ (๓) แห่่ง ป.วิิอาญา
จะเห็็นว่่า มาตรา ๑๓๒ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิด ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๑ แต่่การรวบรวมพยานหลัักฐานเข้้าสำำ�นวนการสอบสวนนั้้�น ต้้องอาศััยอำำ�นาจ
ในการตรวจค้้น ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๒) หมายเรีียกให้้บุุคคลส่่งสิ่่�งของที่่�อยู่่�ในความครอบครอง
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๓) เมื่่�อนำำ� ป.อาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๓๔ มาประกอบแล้้ว พนัักงานสอบสวน
จึึงใช้้อำำ�นาจยึึดสิ่่�งของไว้้เป็็นของกลางในคดีีอาญา
นอกจากนี้้�ยัังมีีอำำ�นาจตรวจตััวผู้้�เสีียหายเมื่่�อผู้้�นั้้�นยิินยอมหรืือตรวจตััวผู้้�ต้้องหา หรืือ
ตรวจสิ่่ง� ของหรืือที่่�ทางอัันสามารถอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้ ให้้รวมทั้้�งทำำ�ภาพถ่่าย แผนที่่� หรืือภาพวาด
จำำ�ลอง หรืือพิิมพ์์ลายนิ้้�วมืือ ลายมืือ หรืือลายเท้้า กัับให้้บัันทึึกรายละเอีียดทั้้�งหลาย ซึ่่�งน่่าจะกระทำำ�ให้้คดีี
แจ่่มกระจ่่างขึ้้�นตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒(๑) โดยอาจให้้เจ้้าพนัักงานอื่่�นช่่วยตรวจก็็ได้้
มีีอำำ�นาจที่่�จะทำำ�การตรวจพิิสููจน์์บุุคคล วััตถุุหรืือเอกสารใด ๆ โดยวิิธีีการทางวิิทยาศาสตร์์
ได้้ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ โดยให้้แพทย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญดำำ�เนิินการตรวจแล้้วรายงานผลประกอบ
สำำ�นวนการสอบสวน
การยึึดสิ่่�งของใดไว้้เป็็นของกลางเพื่่อ� ให้้มาอยู่่�ในความคุ้้�มครองของเจ้้าพนัักงานตามประมวล
ระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะที่่� ๑๕ จึึงต้้องพิิจารณาว่่าเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์แห่่งกฎหมาย
หรืือไม่่ และเมื่่อ� เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์แล้้ว ก็็ต้อ้ งดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามขั้้�นตอนกฎหมายและแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่ไ� ด้้วางระเบีียบไว้้ ระเบีียบใดที่ขั่� ดั แย้้งกัับกฎหมายที่่อ� อกภายหลััง ก็็ให้้ถือื ตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายนั้้�น
	๒) การใช้้อำ�ำ นาจยึึดของเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๐) อำำ�นาจการสืืบสวน
การสืืบสวน หมายความถึึง การแสวงหาข้้อเท็็จจริิงและหลัักฐานซึ่่�งพนัักงานฝ่่ายปกครอง
หรืือตำำ� รวจได้้ ปฏิิ บัั ติิ ไ ปตามอำำ� นาจและหน้้ า ที่่� เพื่่� อ รัั ก ษาความสงบเรีี ย บร้้ อ ยของประชาชนและ
เพื่่�อที่่�จะทราบรายละเอีียดแห่่งความผิิด
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖) อำำ�นาจพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ หมายความถึึง เจ้้าพนัักงานซึ่่�งกฎหมายให้้อำำ�นาจและหน้้าที่่�รัักษา
ความสงบเรีียบร้้อยของประชาชน และเจ้้าพนัักงานอื่่�น ๆ ในเมื่่�อทำำ�การอัันเกี่่�ยวกัับการจัับกุุมปราบปราม
ผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมาย ซึ่่�งตนมีีหน้้าที่่�ต้้องจัับกุุมหรืือปราบปราม 
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๗ อำำ�นาจการสืืบสวนคดีีอาญา
พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจมีีอำำ�นาจทำำ�การสืืบสวนคดีีอาญาได้้ซึ่ง่� มาตรา ๑๗ บััญญััติไิ ว้้
ในลัักษณะ ๒ อำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนและศาล หมวด ๒ อำำ�นาจสืืบสวนและสอบสวน การสืืบสวน
นอกจากพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจได้้ปฏิบัิ ติั ไิ ปตามอำำ�นาจและหน้้าที่ใ่� นการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย
ของประชาชนซึ่ง�่ อาจถือื ได้้ว่า่ เป็็นการใช้้อำำ�นาจในการป้้องกัันมิิให้้เหตุุเกิิดขึ้้น� แล้้ว กฎหมายยัังให้้อำำ�นาจใน
การแสวงหาข้้อเท็็จจริิงและหลัักฐานภายหลัังเกิิดเหตุุด้้วย ก็็เพื่่�อที่่�จะทราบรายละเอีียดแห่่งความผิิด
เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖) ซึ่่�งเป็็นเจ้้าพนัักงานที่�่
กฎหมายให้้อำำ�นาจและหน้้าที่่�รัักษาความสงบเรีียบร้้อยของประชาชน หรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�นในเมื่่�อทำำ�การ
อัันเกี่่ย� วกัับการจัับกุมป
ุ ราบปรามผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมาย ซึ่่ง� ตนมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งจัับกุมุ หรืือปราบปราม หรืือมีีหน้้าที่่�
ในการสืืบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๐) ประกอบมาตรา ๑๗ จึึงมีีอำำ�นาจในการยึึดสิ่่�งของโดยอำำ�นาจ
กฎหมาย และหากเกี่่ย� วข้้องกัับคดีีที่อ่� ยู่่�ในอำำ�นาจการสอบสวนของพนัักงานสอบสวนแล้้ว พนัักงานสอบสวน
ก็็มีีอำำ�นาจในการรัับไว้้ซึ่่�งสิ่่�งของหรืือพยานหลัักฐานที่่�เจ้้าพนัักงานอื่่�นยึึดมาได้้ เพื่่�อการสอบสวนรวบรวม
พยานหลัักฐานให้้เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๑, ๑๓๑/๑, ๑๓๒ และการจััดการเกี่่�ยวกัับของกลาง
ในคดีีอาญาก็็ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป
ข้้อสัังเกต
- สิ่่ง� ของหรืือของกลางที่่เ� จ้้าพนัักงานตรวจยึึด นอกจากจะตรวจค้้นยึึดได้้จากตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
หรืือยึึดจากบุุคคลอื่่�นที่่�มิิใช่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดแล้้ว ยัังอาจได้้จากการตรวจค้้นในที่่�รโหฐาน ตามหมายค้้น
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๖๙ หรืือค้้นโดยมีีเหตุุยกเว้้นกฎหมาย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๙๒ ซึ่่�งเหตุุที่่�จะออก
หมายค้้น ได้้แก่่
(๑) เพื่่�อพบและยึึดสิ่่�งของซึ่่�งจะเป็็นพยานหลัักฐานประกอบการสอบสวน ไต่่สวนมููลฟ้้อง
หรืือพิิจารณา
(๒) เพื่่�อพบและยึึดสิ่่�งของซึ่่�งมีีไว้้เป็็นความผิิด หรืือได้้มาโดยผิิดกฎหมาย หรืือมีีเหตุุอัันควร
สงสััยว่่าได้้ใช้้หรืือตั้้�งใจจะใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด
(๓) เพื่่�อพบและช่่วยบุุคคลซึ่่�งได้้ถููกหน่่วงเหนี่่�ยวหรืือกัักขัังโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
(๔) เพื่่�อพบบุุคคลซึ่่�งมีีหมายให้้จัับ
(๕) เพื่่�อพบและยึึดสิ่่�งของตามคำำ�พิิพากษาหรืือตามคำำ�สั่่�งศาลในกรณีีที่่�จะพบหรืือจะยึึด
โดยวิิธีีอื่่�นไม่่ได้้แล้้ว
๓)	อำำ�นาจการตรวจยึึดของเจ้้าพนัักงานผู้้�จัับหรืือผู้้�รัับตััวผู้้�ถููกจัับ
หลัักเกณฑ์์กฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่่�ง วรรคสอง
เจ้้าพนัักงานผู้้�จับั หรืือรัับตััวผู้้�ถููกจัับไว้้ มีีอำ�ำ นาจค้้นตััวผู้้�ต้้องหา และยึึดสิ่่�งของต่่าง ๆ ที่่�อาจใช้้
เป็็นพยานหลัักฐานได้้ การค้้นจัักต้้องทำำ�โดยสุุภาพ ถ้้าค้้นผู้้�หญิิงต้้องให้้หญิิงอื่่�นเป็็นผู้้�ค้้น
จะเห็็นได้้ว่่าเจ้้าพนัักงานผู้้�จัับนั้้�นก็็คืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒(๑๖) ส่่วนผู้้�รับตั
ั วั ผู้้�ถููกจับั เป็็นไปตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๔ ผู้้�รับตั
ั วั อาจเป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครอง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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หรืือตำำ�รวจหรืือพนัักงานสอบสวนก็็ได้้ ซึ่่�งเป็็นไปได้้ทั้้�งกรณีีที่่�เจ้้าพนัักงานเป็็นผู้้�จัับกุุมหรืือราษฎรเป็็น
ผู้้�จัับกุุมในความผิิดซึ่่�งหน้้าตามบััญชีีท้้าย ป.วิิอาญา พยานหลัักฐานใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีก็็ต้้องส่่งมอบให้้กัับ
พนัักงานสอบสวนเพื่่�อการรวบรวมพยานหลัักฐานตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๑, ๑๓๑/๑, ๑๓๒ ดัังที่่�ได้้
กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น
	๔)	ผลทางกฎหมายของการอายััดสิ่่�งของหรืือของกลาง
ตาม ป.วิิอาญา ไม่่ได้้กำำ�หนดบทนิิยามคำำ�ว่่า “ยึึด” หรืือ “อายััด” ไว้้ ตร.จึึงได้้มีีหนัังสืือที่่�
ตช ๐๐๐๔.๖/๒๕๔๖ ลง ๒๖ มีี.ค. ๔๗ หารืือไปยัังสำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา และคณะกรรมการ
กฤษฎีีกาได้้ตอบข้้อหารืือเรื่่�องเสร็็จที่่� ๕๒๙/๒๕๔๗ มีีความเห็็นว่่า แม้้ ป.วิิอาญา จะมิิได้้กำำ�หนดบทนิิยาม
คำำ�ว่า่ “ยึึด” หรืือ “อายััด” ไว้้ก็ต็ าม แต่่เมื่่อ� พิิจารณามาตรา ๒(๑๑) มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ ประกอบ
กัันแล้้ว จะเห็็นได้้ว่่า ป.วิิอาญา ได้้กำำ�หนดกระบวนการและขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในการสอบสวนไว้้เป็็นลำำ�ดัับ
โดยมาตรา ๒(๑๑) ได้้กำำ�หนดนิิยามคำำ�ว่า่ “การสอบสวน” ไว้้ว่า่ “การสอบสวน” หมายความถึึงการรวบรวม
พยานหลัักฐานและการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่น� ตามบทบััญญััติแิ ห่่งประมวลกฎหมายนี้้� ซึ่ง่� พนัักงานสอบสวน
ได้้ทำำ�ไปเกี่่ย� วกัับความผิิดที่กล่
่� า่ วหา เพื่่อ� ที่่จ� ะทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิดและเพื่่อ� จะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิด
มาฟ้้องลงโทษ และมาตรา ๑๓๑ ได้้กำำ�หนดให้้พนัักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเท่่าที่่�
สามารถจะทำำ�ได้้ เพื่่�อประสงค์์จะทราบข้้อเท็็จจริิงและพฤติิการณ์์ต่่างๆ อัันเกี่่�ยวกัับความผิิดที่่�ถููกกล่่าวหา
และเพื่่�อที่่�จะรู้้�ตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดและพิิสููจน์์ให้้เห็็นความผิิด ซึ่่�งบทบััญญััติิดัังกล่่าวเป็็นบทบััญญััติิที่่�ให้้อำำ�นาจ
ทั่่�วไปแก่่พนัักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลัักฐานต่่าง ๆ เพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิด ส่่วนมาตรา ๑๓๒
เป็็นบทบััญญััติที่ิ กำ่� ำ�หนดวิิธีกี ารรวบรวมหลัักฐานเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� ข้้อเท็็จจริิงและพฤติิการณ์์ต่า่ งๆ อัันเกี่่ย� วกัับ
ความผิิด ดัังนั้้�น คณะกรรมการกฤษฎีีกา (คณะที่่� ๑๑) จึึงมีีความเห็็นว่่า แม้้ว่่ามาตรา ๑๓๒(๔)
แห่่ง ป.วิิอาญา จะกำำ�หนดให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวนยึึดไว้้ซึ่่�งสิ่่�งของที่่�ค้้นพบหรืือส่่งมาเท่่านั้้�น โดยมิิได้้
กำำ�หนดถึึงกรณีีการอายััดไว้้ด้้วยก็็ตาม  แต่่ก็็ต้้องตีีความในความหมายอย่่างกว้้างให้้คำำ�ว่่า “ยึึด” ตาม
มาตรา ๑๓๒(๔) มีีความหมายรวมถึึง “อายััด” ด้้วย มิิฉะนั้้�นทรััพย์์ของกลางที่่�มีีขนาดใหญ่่ซึ่่�งไม่่สะดวก
แก่่การเคลื่่�อนย้้ายเพื่่�อนำำ�มาเก็็บรัักษาไว้้ที่่�พนัักงานสอบสวน จะไม่่สามารถดำำ�เนิินการใด ๆ ได้้ ทั้้�งนี้้�
ได้้มีคำี ำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่� ๑๔๓๗/๒๔๙๒ วิินิิจฉััยเป็็นบรรทััดฐานไว้้แล้้ว
- ตาม พ.ร.บ.ลัักษณะปกครองท้้องที่่� พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา ๑๐๖ กำำ�หนดให้้เป็็นหน้้าที่�ข่ อง
กรมการอำำ�เภอที่่จ� ะรัับอายััดทรััพย์์ ปลัดั อำำ�เภอมีีอำ�ำ นาจตามกฎหมายที่่จ� ะยึึดหรืืออายััดของกลางได้้ ฉะนั้้�น
จึึงมีีอำำ�นาจมอบหมายให้้จำำ�เลยผู้้�มีีข้้าวไม่่แจ้้งปริิมาณ เป็็นผู้้�รัักษาข้้าวของกลางไว้้ได้้ คดีี ๒ สำำ�นวนนี้้�
ศาลชั้้น� ต้้นพิิจารณารวมกััน สำำ�นวนที่่� ๑ โจทก์์ฟ้อ้ งหาว่่านายเปรย จำำ�เลยไม่่แจ้้งปริิมาณและสถานที่เ่� ก็็บข้า้ ว
สำำ�นวนที่่� ๒ โจทก์์ฟ้้องหาว่่านางผ่่อง, นายเปรย จำำ�เลย ยัักยอกข้้าวเปลืือกที่่�เจ้้าพนัักงานได้้อายััดไว้้และ
จำำ�เลยได้้ขายข้้าวเปลืือกเกิินกว่่าราคาสููงสุุด ขอให้้ลงโทษจำำ�เลย ทั้้�ง ๒ ให้้การปฏิิเสธ  ศาลชั้้�นต้้นเห็็นว่่า
พยานหลัักฐานไม่่พอฟัังว่่าจำำ�เลยกระทำำ�ผิิด ให้้ยกฟ้้อง ศาลอุุทธรณ์์เห็็นพ้้องกัับศาลชั้้�นต้้นในข้้อที่่�ให้้
ยกฟ้้องข้้อหาไม่่แจ้้งปริิมาณและสถานที่่เ� ก็็บข้า้ วกัับข้อ้ หาฐานขายข้้าวเกิินราคาสููงสุุด ส่่วนข้้อหาฐานจำำ�เลย
ยัักยอกข้้าวของกลางที่ต้่� อ้ งอายััดนั้้�นเห็็นว่่าปลััดอำำ�เภอไม่่มีอำี ำ�นาจสั่่ง� อายััดข้้าวของกลางได้้ จึึงไม่่จำำ�ต้อ้ งยก
พยานจำำ�เลยขึ้้น� กล่่าว พิิพากษายืืน โจทก์์ฎีกี าว่่าตามกฎหมาย ปลััดอำำ�เภอมีีอำำ�นาจอายััดของกลางได้้จำำ�เลย
จึึงมีีความผิิดกฎหมายลัักษณะอาญา มาตรา ๑๒๒, ๓๑๖ ศาลฎีีกาเห็็นว่่า พ.ร.บ.ลัักษณะปกครองท้้องที่่�
พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๑๐๖ กำำ�หนดให้้เป็็นหน้้าที่่�ของกรมการอำำ�เภอที่่�จะรัับอายััดทรััพย์์ แต่่กรณีีนี้้�เป็็นเรื่่�อง
ปลััดอำำ�เภอมอบหมายให้้จำำ�เลยผู้้�มีีข้้าวไม่่แจ้้งปริิมาณเป็็นผู้้�รัักษาไว้้ เพื่่�อดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจที่่�มีีอยู่่�ตาม 
ป.วิิอาญา มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๓๒(๔) ปลััดอำำ�เภอจึึงมีีอำำ�นาจที่่�จะยึึดหรืืออายััดข้้าวของกลาง
รายนี้้�ไว้้โดยชอบด้้วยกฎหมาย จำำ�เลยจึึงอาจมีีผิิดตามข้้อที่่�โจทก์์ฎีีกาขึ้้�นมา แต่่ศาลอุุทธรณ์์มิิได้้ชี้้�ขาด
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ข้้อเท็็จจริิงไว้้ จึึงพิิพากษายกคำำ�พิิพากษาศาลอุุทธรณ์์ ให้้ศาลอุุทธรณ์์ชี้้�ขาดข้้อเท็็จจริิงแล้้วพิิพากษาใหม่่
(ฎ.๑๔๓๗ - ๑๔๓๘/๒๔๙๒)
ข้้อสัังเกต
- การอายััดของกลาง เป็็นการที่เ่� จ้้าพนัักงานแจ้้งผู้้ค� รอบครองมิิให้้จำำ�หน่่าย จ่่าย โอน สิ่่�งของนั้้�นไว้้
	๕)	บุุคคลหรืือหน่่วยงานอื่่�นใดซึ่่�งพบหรืือครอบครองสิ่่�งของที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการสอบสวน
ตามคำำ�จำำ�กัดั ความ “การสอบสวน” ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๑) ให้้อำำ�นาจพนัักงานสอบสวน
ในการรวบรวมพยานหลัักฐานซึ่่�งพนัักงานสอบสวนได้้ทำำ�ไปเกี่่�ยวกัับความผิิดที่่�กล่่าวหา เพื่่�อที่่�จะทราบ
ข้้อเท็็จจริิงหรืือพิิสููจน์์ความผิิดเพื่่อ� จะเอาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ ประกอบมาตรา ๑๓๑ ที่ใ่� ห้้พนัักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดเพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดหรืือความบริิสุทธิ์์
ุ �ของผู้้�ต้้องหา
เมื่่อ� พิิจารณา ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๒ (๓) ที่พ่� นัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจออกหมายเรีียกบุุคคล
ซึ่่�งครอบครองสิ่่�งของซึ่่�งอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้ จััดส่่งสิ่่�งของมาตามหมาย ประกอบมาตรา ๑๓๓
พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจออกหมายเรีียกบุุคคลซึ่่�งมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าถ้้อยคำำ�ของเขาอาจเป็็นประโยชน์์
แก่่คดีีมาพบและถามปากคำำ�ได้้แล้้ว จึึงเห็็นว่่าหากบุุคคลหรืือหน่่วยงานใดที่่ค� รอบครองสิ่่ง� ของที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ต่่อการสอบสวน ในเมื่่อ� พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการเรีียกหรืือให้้บุคุ คลจััดส่่งสิ่่ง� ของนั้้�นเข้้ามาประกอบ
คดีีได้้ ดัังนั้้�น การที่่�บุุคคลหรืือหน่่วยงานใดต้้องการส่่งมอบสิ่่�งของให้้กัับพนัักงานสอบสวนที่่�เกี่่�ยวแก่่คดีี
แม้้พนัักงานสอบสวนจะมิิได้้ใช้้อำำ�นาจเรีียกเอามาตามกฎหมายก็็ตาม  พนัักงานสอบสวนยัังคงมีีอำำ�นาจ
ที่่�จะรัับสิ่่�งของนั้้�นมาเป็็นของกลางไว้้ในความคุ้้�มครองของเจ้้าพนัักงานตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจ
เกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕ ได้้
	๖) เงื่่�อนไขตามกฎหมายในการตรวจยึึดสิ่่�งของหรืือของกลางของเจ้้าพนัักงาน
หลัักเกณฑ์์กฎหมาย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ วรรคสาม บััญญััติิว่่า
สิ่่�งของใดที่่�ยึึดไว้้ เจ้้าพนัักงานมีีอำำ�นาจยึึดไว้้จนกว่่าคดีีถึึงที่่�สุุด เมื่่�อเสร็็จคดีีแล้้วให้้คืืนแก่่
ผู้้�ต้้องหาหรืือแก่่ผู้้�อื่่�นซึ่่�งมีีสิิทธิิเรีียกร้้องขอคืืนสิ่่�งของนั้้�น เว้้นแต่่ศาลจะสั่่�งเป็็นอย่่างอื่่�น
คำำ�ว่่าเจ้้าพนัักงาน เห็็นว่่าหมายถึึงเจ้้าพนัักงานในชั้้�นก่่อนฟ้้องคดีี ปกติิคดีีอาญาจะมาอยู่่�ใน
อำำ�นาจการสอบสวนของพนัักงานสอบสวน ๒ ทางคืือ พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจจัับกุุมผู้้�ต้้องหา
หรืือราษฎรจัับกุุมผู้้�ต้้องหามาส่่งมอบพนัักงานสอบสวนพร้้อมกัับร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษให้้ดำำ�เนิินคดีี บางกรณีี
มีีการยึึดของกลางมาด้้วย ส่่วนอีีกทางหนึ่่�งจะมีีผู้้�มาร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวนโดยตรง
เพื่่อ� ให้้ทำำ�การสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานและพนัักงานสอบสวนได้้ใช้้อำำ�นาจสืืบสวนสอบสวนตรวจยึึด
สิ่่ง� ของที่อ�่ าจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานมาประกอบคดีี ส่ว่ นสิ่่ง� ของหรืือของกลางดัังกล่่าวนั้้�น พนัักงานสอบสวน
ก็็จะพิิจารณาว่่าจะยึึดไว้้เป็็นของกลางหรืือไม่่ หากยึึดไว้้เป็็นของกลางแล้้วก็็มีีอำำ�นาจยึึดไว้้ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๕ กล่่าวคืือมีีอำ�ำ นาจยึึดไว้้จนกว่่าคดีีจะถึึงที่่�สุุด คำำ�ว่่า “มีีอำำ�นาจ” ยึึดไว้้ กฎหมายไม่่ได้้บัังคัับว่่า
จะต้้องยึึดไว้้จนกว่่าคดีีจะถึึงที่่�สุุดเพีียงอย่่างเดีียว อาจดำำ�เนิินการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งกัับของกลางดัังกล่่าว
ได้้ด้้วย หากกฎหมายเปิิดช่่องให้้มีีอำ�ำ นาจทำำ�ได้้
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๓. การบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับสิ่่�งของที่่�พนัักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐาน

จะเห็็นได้้ว่า่ พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิดสิ่่ง� ของที่ยึึ่� ดไว้้
มีีทั้้�งพยานวััตถุุและพยานเอกสารตลอดจนหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ เช่่น การตรวจเก็็บตััวอย่่างปััสสาวะ
เลืือด สารคััดหลั่่�ง ตรวจทางเคมีีหรืือทางฟิิสิิกส์์ เป็็นต้้น เมื่่�อสิ่่�งของเหล่่านี้้�พนัักงานสอบสวนได้้ใช้้อำำ�นาจ
ในการรวบรวมพยานหลัักฐาน หากมีีการยึึดสิ่่ง� ของดัังกล่่าวไว้้เป็็นของกลางในคดีีอาญาก็็จะต้้องมีีการดำำ�เนิินการ
ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕ ในการเก็็บรัักษา จำำ�หน่่าย ขายทอดตลาด
ซึ่่�งจะต้้องบัันทึึกลงในรายการสมุุดยึึดทรััพย์์ และสิ่่�งของทุุกรายการจะต้้องมีีการจำำ�หน่่ายของกลาง
ออกจากบััญชีี ซึ่่�งบางกรณีีเกิิดปััญหาข้้อขััดข้้องในทางปฏิิบัติั ิ เช่่น เจ้้าพนัักงานผู้้�จัับกุุม  ได้้จัับกุุมผู้้�ต้้องหา
ในคดีีเสพยาเสพติิด ได้้จััดทำำ�บัันทึึกการจัับกุุม  พร้้อมกัับจััดเก็็บตััวอย่่างปััสสาวะจากผู้้�ต้้องหาและ
มีีการทดสอบด้้วยชุุดตรวจสารเสพติิด แล้้วระบุุในบัันทึึกการจัับกุุมว่่า ยึึดของกลางคืือน้ำำ�ปั
� ัสสาวะ ๑ ขวด
พร้้อมชุุดตรวจสารเสพติิดที่่แ� สดงเป็็นสีีม่ว่ ง จำำ�นวน ๑ ชุุด เป็็นของกลาง เมื่่อ� พนัักงานสอบสวนรัับตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา
พร้้อมบัันทึึกการจัับกุุม  และปััสสาวะพร้้อมชุุดตรวจปััสสาวะไว้้ และนำำ�มาลงประจำำ�วัันรัับเลขคดีี
หากลงยึึดน้ำำ��ปััสสาวะพร้้อมชุุดตรวจลงเป็็นของกลางลงเลขยึึดทรััพย์์บัันทึึกลงในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลาง
เมื่่�อส่่งน้ำำ��ปััสสาวะไปตรวจที่่�ศููนย์์วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์แล้้วก็็ใช้้หมดไปกัับการตรวจพิิสููจน์์ หรืือหากไม่่มีี
การส่่งชุุดของกลางดัังกล่่าวไปตรวจแต่่เก็็บไว้้ที่่�สถานีีตำำ�รวจ โดยพนัักงานสอบสวนอาจจะเก็็บตััวอย่่าง
น้ำำ��ปััสสาวะใหม่่อีีกครั้้�งเพื่่�อส่่งตรวจวิิเคราะห์์หาสารเสพติิดสิ่่�งของที่่�ถููกระบุุไว้้เป็็นของกลางในบัันทึึก
การจัับกุุมที่่�ส่่งมอบพนัักงานสอบสวนนั้้�น ภายหลัังสิ่่�งของดัังกล่่าวอาจมีีการเสื่่�อมสลายไปตามกาลเวลา
จะทำำ�ให้้การจำำ�หน่่ายของกลางออกจากบััญชีีในสมุุดยึึดทรััพย์์เป็็นปััญหาในทางปฏิิบัติั กัิ บั พนัักงานสอบสวน
เพราะอย่่างไรก็็แล้้วแต่่สิ่่�งของใดที่่�มีีการยึึดไว้้เป็็นของกลางจะต้้องดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕
จึึงเห็็นควรให้้พนัักงานสอบสวนปฏิิบัติั ิในแนวทางต่่อไปนี้้�
(1) สิ่่�งของใดที่่�ยึึดไว้้เป็็นพยานวััตถุุก็็ให้้ดุุลพิินิิจพนัักงานสอบสวนลงเป็็นของกลางในคดีีรัับเป็็น
เลขยึึดทรััพย์์ไว้้ได้้ และจััดทำำ�บััญชีีของกลางไว้้ติิดในสำำ�นวนการสอบสวน
(2) สิ่่ง� ของใดที่่ยึึ� ดไว้้เป็็นเอกสาร ไม่่ควรลงเลขยึึดทรััพย์์ในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลาง พยานเอกสาร
ควรติิดอยู่่�ในเนื้้�อสำำ�นวนการสอบสวน
(๓) สิ่่ง� ของใดที่่ไ� ด้้จากการตรวจทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์ การรวบรวมพยานหลัักฐานตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๑๓๑/๑, ๑๓๒ หรืือจากการใช้้อำำ�นาจของเจ้้าพนัักงานในการจััดเก็็บพยานหลัักฐานจากเนื้้�อตััวร่่างกาย
ของผู้้�ต้อ้ งหา หรืือบุุคคลหรืือจากสถานที่เ่� กิิดเหตุุ เช่่น เก็็บตัวั อย่่างปััสสาวะ, เลืือด, สารคััดหลั่่ง� จากผู้้�ต้อ้ งหา
ผู้้�ต้้องสงสััย หรืือบุุคคลใด ๆ หรืือตรวจเก็็บร่่องรอยหลัักฐานจากสถานที่่�เกิิดเหตุุซึ่่�งที่่�มิิใช่่เป็็นพยานวััตถุุ
ตาม  (๑) ไม่่ควรลงเลขยึึดทรััพย์์ในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลาง เนื่่�องจากสิ่่�งของดัังกล่่าวพนัักงานสอบสวน
จะต้้องมีีหนัังสืือนำำ�ส่่งหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ตรวจพิิสููจน์์ทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์ และผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการตรวจ
ดัังกล่่าวจะออกรายงานผลการตรวจพิิสููจน์์ให้้กัับพนัักงานสอบสวนประกอบคดีี หากมีีความจำำ�เป็็นให้้ใช้้วิธีิ ี
การถ่่ายภาพสิ่่�งของดัังกล่่าวไว้้เพื่่�อประกอบสำำ�นวนการสอบสวน
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว จะแก้้ปััญหาให้้กัับพนัักงานสอบสวน เพราะตาม (๒) และ (๓) หากลงใน
บััญชีีของกลาง พนัักงานอััยการอาจจะไม่่สั่่�งให้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ ทั้้�งการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าวก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้การสอบสวนเสีียไปโดยถืือว่่าการรวบรวมพยานหลัักฐานได้้บรรลุุเป้้าหมายแล้้ว
ก็็เพื่่�อพิิสููจน์์ความผิิดหรืือบริิสุุทธิ์์�ของผู้้�ต้้องหาและไม่่ต้้องยุ่่�งยากในการดำำ�เนิินการตามระเบีียบเกี่่�ยวกัับ
ของกลางดัังกล่่าวด้้วย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๙ ว่่าให้้เอาบัันทึึก  เอกสารอัันซึ่่�งได้้มา
อีีกทั้้�งบัันทึึกและเอกสารทั้้�งหลายซึ่่�งพนัักงานอื่่�นผู้้�สอบสวนคดีีเดีียวกัันนั้้�นส่่งมารวมเข้้าสำำ�นวน
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๔.	บััญชีีของกลางคดีีอาญาติิดสำำ�นวนการสอบสวน

หลัักเกณฑ์์ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๙ ได้้บััญญััติิว่่าเอกสารที่่�ยื่่�นเป็็นพยานให้้รวมเข้้าสำำ�นวน
ถ้้าเป็็นสิ่่ง� ของอย่่างอื่่น� นอกจากเอกสารให้้ทำำ�บัญ
ั ชีีรายละเอีียดรวมเข้้าสำำ�นวนไว้้ จากนั้้�นจึึงกำำ�หนดแบบบััญชีี
ของกลางที่่�จะรวมเข้้าสำำ�นวนไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) ในการลงรายละเอีียดสิ่่�งของกลางในบััญชีีนั้้�นให้้ตรวจสิ่่�งของให้้ถููกต้้องกัับสมุุดยึึดทรััพย์์
ของกลาง รายงานประจำำ�วันั และคำำ�ให้้การของจำำ�นวนห่่อ จำำ�นวนสิ่่ง� ของต้้องให้้ถููกต้อ้ งตรงกัันอย่่าให้้คลาดเคลื่่อ� น
ประการที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือไม่่ควรมีีการขีีดฆ่่าหรืือแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเพราะจะทำำ�ให้้เกิิดการสงสััย ถ้้าจำำ�เป็็นก็็ให้้
ขีีดฆ่่าแล้้วลงนามกำำ�กัับไว้้
(๒) สิ่่�งของอย่่างใดที่่�ค้้นได้้จากผู้้�ต้้องหาหรืือบุุคคลผู้้�ครอบครองสิ่่�งของนั้้�นต้้องให้้ผู้้�ต้้องหาหรืือ
บุุคคลนั้้�นลงนามกำำ�กัับไว้้ในบััญชีีของกลางนั้้�นด้้วย
การจััดทำำ�บััญชีีของกลาง
ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ บทที่่� ๓ ข้้อ ๓.๒.๑ ได้้วางแนวทางและวิิธีีปฏิบัิ ัติิให้้
และมีีแบบพิิมพ์์ตามบทที่่� 5 ลำ�ดั
ำ ับที่่� 11 (แบบ ส 56-7) ดัังนี้้�

๑

คำำ�สั่่�งสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ที่่� 419/2556 ลง 1 กรกฎาคม 2556 บทที่่� 3 ข้้อ 3.2.1
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คำำ�อธิิบาย
(๑) ให้้ระบุุเลขลำำ�ดัับบััญชีีของกลาง (ดููจากสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลางของที่่�ทำ�ก
ำ ารพนัักงานสอบสวน)
(๒) ให้้ระบุุที่�ทำ่ ำ�การของพนัักงานสอบสวน
(๓) ให้้ระบุุลำ�ดั
ำ ับเลขคดีีรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์คดีีอาญา
(๔) ให้้ระบุุวััน เดืือน ปีี ที่่�รัับเลขคดีีตามข้้อ (๓)
(๕) ให้้ระบุุลำำ�ดัับเลขบัันทึึกรายงานประจำำ�วัันที่่�รัับเลขคดีีตามข้้อ (๓) (แม้้ไม่่มีีในแบบพิิมพ์์ก็็ควรใส่่
ข้้อ ปจว.ไว้้)
(๖) ให้้ระบุุชื่่�อและนามสกุุลผู้้�กล่่าวหา
(๗) ให้้ระบุุชื่่�อและนามสกุุลผู้้�ต้้องหา
(๘) ให้้ระบุุฐานความผิิดที่่�มีีการกล่่าวหาดำำ�เนิินคดีีนี้้�
(๙) ให้้ระบุุลำ�ดั
ำ ับเลขของกลาง เริ่่�มจากลำำ�ดัับที่่� ๑
(๑๐) ให้้ระบุุรายการของทรััพย์์โดยคร่่าว ๆ โดยไม่่ต้อ้ งปรากฏรายละเอีียดรููปพรรณทรััพย์์นั้้น� เพราะจะปรากฏ
อยู่่�ในคำำ�ให้้การแล้้ว (คำำ�สั่่ง� กรมตำำ�รวจที่่� ๗๕๓/๒๕๔๑ ลง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่่อ� ง การทำำ�สำำ�นวน
การสอบสวน ข้้อ ๒)
(๑๑) ให้้ระบุุจำำ�นวนของทรััพย์์ตามข้้อ (๑๐)
(๑๒) ให้้ระบุุราคาของทรััพย์์ตามข้้อ (๑๐) ใช้้เป็็นราคารวม โดยนำำ�รายการที่่� (๑๐) คููณกัับรายการที่่� (๑๑)
(๑๓) ให้้ระบุุรายการทรััพย์์ตามข้้อ (๑๐) นั้้�น ได้้มาจากใคร เช่่น ผู้้�กล่่าวหามอบให้้ หรืือตรวจค้้นพบ
(๑๔) ให้้ระบุุวััน เดืือน ปีี ที่่�ได้้ทรััพย์์รายการที่่� (๑๐) มา และควรลงบัันทึึกรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี
เกี่่�ยวกัับการได้้มาของทรััพย์์นั้้�นไว้้ด้้วย พร้้อมนำำ�ลำำ�ดัับเลขบัันทึึกรายงานประจำำ�วััน วััน เดืือน ปีี
ที่่�บันั ทึึกมาลงไว้้ช่อ่ งนี้้� เพื่่อ� ความสะดวกในการตรวจสอบ การบัันทึึกนี้้�อาจจะไม่่ตรงกัับการบัันทึึกใน
หมายเลข  (๓)-(๕) เพราะการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ในบางครั้้�งอาจยัังไม่่มีีการตรวจยึึดทรััพย์์ของกลาง
บางกรณีีจะได้้ทรััพย์์ของกลางภายหลััง เป็็นต้้น
(๑๕) ให้้ระบุุ กรณีีมีเี หตุุในการจำำ�หน่่ายของกลางนั้้�น ๆ หรืือเหตุุอื่น่� ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง เช่่น ของกลาง ได้้รับั อนุุญาต
ให้้คืืน เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์รั� บคืื
ั นไปชั่่�วคราว หากมีีกรณีีดังั กล่่าว ให้้บันั ทึึกด้้วยว่่า คืืนไปตามวััน เดืือน ปีี ใด
ลำำ�ดัับเลขบัันทึึกรายงานประจำำ�วัันข้้อใด เป็็นต้้น
(๑๖) ให้้บัันทึึกจำำ�นวนของทรััพย์์ของกลางว่่ามีีจำำ�นวนรวมกี่่�รายการ ราคารวมเท่่าใด
(๑๗) ให้้บัันทึึกรายละเอีียดคร่่าว ๆ ของการได้้ของกลางแต่่ละรายการมา และให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องพร้้อม
พนัักงานสอบสวน ผู้้�บัันทึึก ผู้้�อ่่าน ลงลายมืือชื่่�อไว้้เป็็นหลัักฐาน ตััวอย่่างเช่่น
ของกลางดัังกล่่าวข้้างต้้น เป็็นของกลางที่่�ผู้้�กล่่าวหากัับพวก ตรวจค้้นพบได้้จากตััวผู้้�ต้้องหา จึึงได้้ยึึด
ไว้้เป็็นของกลางนำำ�ส่่งพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีี
อ่่านให้้ฟัังแล้้วรัับว่่าถููกต้้องเป็็นความจริิง
(ลงชื่่�อ) ........................................................ผู้้�กล่่าวหา/ตรวจยึึด
(ลงชื่่�อ) ........................................................สอบสวน/บัันทึึก/อ่่าน
ข้้อแนะนำำ�
กรณีีได้้ทรััพย์์ของกลางเพิ่่�มเติิม ให้้ดำำ�เนิินการตามข้้อ (๙) - (๑๗) ไว้้เพิ่่�มเติิมด้้วย
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๕. การเก็็บรัักษา การจำำ�หน่่าย การขายทอดตลาด

พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจมีีอำำ�นาจหน้้าที่ใ่� นการสืืบสวนก่่อนเกิิดเหตุุ ก็เ็ พื่่อ� รัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยของประชาชน การสืืบสวนหลัังเกิิดเหตุุก็็เพื่่�อที่่�จะทราบรายละเอีียดแห่่งความผิิดตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒(๑๐) มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่ใ� นการจัับกุมป
ุ ราบปรามผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖)
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อาจมีีการยึึดสิ่่�งของไว้้เป็็นของกลางเพื่่�อเป็็นหลัักฐานในทางคดีีและมีีการส่่งมอบ
ให้้กัับพนัักงานสอบสวนประกอบคดีี
สิ่่�งของที่่�ยึึดไว้้เป็็นของกลาง อาจเป็็นได้้ทั้้�งสิ่่�งของที่่�ทำำ�ขึ้้�นหรืือมีีไว้้เป็็นความผิิด หรืือสิ่่�งของ
ที่่�ได้้ใช้้หรืือมีีไว้้เพื่่�อใช้้ในการกระทำำ�ความผิิด หรืือเป็็นสิ่่�งของที่่�ได้้มาโดยได้้กระทำำ�ความผิิด ตาม ป.อาญา
มาตรา ๓๒, ๓๓, ๓๔ หรืือสิ่่ง� ของหรืือวััตถุหุ รืือเอกสารใด ๆ ที่่�ยึึดไว้้เพื่่อ� เป็็นหลัักฐานทางคดีี ตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๒(๑๐) ประกอบ มาตรา ๑๗ ในการสืืบสวนของพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ หรืือพนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจผู้้�จัับกุุมปราบปราม ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๖) ได้้ใช้้อำำ�นาจตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๕ ในการยึึดสิ่่�งของที่่�อยู่่�ในหลัักเกณฑ์์กฎหมายจากตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
สิ่่�งของบางอย่่างอาจเป็็นทรััพย์์ของผู้้�เสีียหายที่่�ถููกประทุุษร้้าย สิ่่�งของบางอย่่างอาจไม่่มีีเจ้้าของ
หรืืออาจเป็็นทรััพย์์ที่ไ่� ม่่อาจมีีราคาและถือื เอาได้้แต่่ยึึดไว้้เพื่่อ� เป็็นหลัักฐานยืืนยัันการกระทำำ�ผิิดของผู้้�ต้อ้ งหา
สิ่่�งของบางอย่่างผู้้�อื่่�นที่่�เป็็นเจ้้าของที่่�แท้้จริิงอาจมิิได้้รู้้�เห็็นเป็็นใจด้้วยในการกระทำำ�ความผิิด เมื่่�อสิ่่�งของ
ดัังกล่่าวถููกส่่งมาอยู่่�ในความคุ้้�มครองของเจ้้าพนัักงานและถููกส่่งมายัังพนัักงานสอบสวนแล้้ว นอกจาก
จะมีีอำำ�นาจสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานแล้้ว พนัักงานสอบสวนยัังมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินการ
ทั้้�งหลายอื่่น� ตามบทบััญญััติแิ ห่่งกฎหมายตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๒(๑๑) เกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ของหรืือของกลางดัังกล่่าว
พนัักงานสอบสวนจึึงต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามขั้้�นตอนกฎหมาย แนวทางการปฏิิบัติั ติ ามประมวลระเบีียบการ
ตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๕ และคำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	๑) การเก็็บรัักษาของกลาง
(๑) ของกลางสิ่่�งใดมาถึึงสถานีีตำำ�รวจ ให้้พนัักงานสอบสวนจดรููปพรรณสิ่่�งของลงใน
รายงานประจำำ�วัันและสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลาง แล้้วเขีียนเลขลำำ�ดัับที่่�ยึึดทรััพย์์ติิดไว้้กัับสิ่่�งของนั้้�นให้้มั่่�นคง
อย่่าให้้หลุุดหรืือสููญหายได้้ และเก็็บของกลางไว้้ตามระเบีียบ การยึึด การมอบ การรัับคืืนของกลาง ให้้ผู้้�ยึึด
ผู้้�มอบ ผู้้�รัับ ลงชื่่�อไว้้ในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลางและรายงานประจำำ�วัันเป็็นสำำ�คััญ ตามประมวลระเบีียบการ
ตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะ ๑๕ ข้้อ ๔๑๘(๑)
(๒) ของกลางรายใดที่่เ� ป็็นของใหญ่่โต หรืือมีีเป็็นจำำ�นวนมาก หรืือที่่ทำ� ำ�การไม่่มีสถ
ี านที่่จั� ดั เก็็บ
เพีียงพอ ไม่่สามารถจะนำำ�มาเก็็บรัักษาไว้้ ก็็ให้้ฝากไว้้ยัังสถานีีตำำ�รวจอื่่�นเก็็บรัักษาไว้้จนกว่่าจะมารัับคืืนไป 
และให้้สถานีีตำำ�รวจนั้้�นรัับฝากไว้้ลงรายงานประจำำ�วันั และสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลางตามระเบีียบ หากจำำ�เป็็น
ต้้องจััดหาสถานที่่�อื่่�นในการเก็็บรัักษาของกลางและจััดจ้้างผู้้�ดููแลสถานที่่� ก็็ให้้ดำำ�เนิินการตามระเบีียบของ
ทางราชการว่่าด้้วยการพััสดุุ ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕ ข้้อ ๔๑๘ (๑๑)
(๓) ผู้้�มีีหน้้าที่่�การเก็็บรัักษาของกลางและการมอบหมายผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา ให้้เป็็นไปตาม
ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕
(๔) ของกลางในคดีี อาญา ซึ่่�งเกี่่� ย วแก่่กรมในกระทรวงใดมีี ระเบีี ย บหรืือข้้ อตกลงไว้้
โดยเฉพาะก็็ให้้ปฏิบัิ ติั ไิ ปตามระเบีียบหรืือข้้อตกลงนั้้�น ๆ ตามประมวลระเบีียบตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๑๕
บทที่่� ๑ ข้้อ ๔๑๔(๒)
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	๒) การจำำ�หน่่ายของกลาง การขายทอดตลาด
(๑) ของกลางรายใดเห็็นว่่าจะเก็็บรัักษาไว้้อาจเน่่าเปื่่�อยเสีียหายได้้ ก่่อนที่่�จะส่่งคดีีฟ้้องศาล
จะจำำ�หน่่าย หรืือป้้องกัันมิิให้้เน่่าเปื่่�อยก็็ให้้จััดการไปตามสมควร เช่่น เนื้้�อโค กระบืือ และสุุกร ถ้้าจะขาย
เอาเงิินเก็็บรัักษาไว้้ก็ไ็ ด้้ ถ้า้ ของกลางรายใดมีีการเถีียงกรรมสิิทธิ์์ห� รืือเป็็นพยานหลัักฐานสำำ�คัญ
ั ประกอบคดีี
ถ้้าจะกระทำำ�ไปก็็จะเกิิดการคััดค้้านได้้ภายหลััง ก็็ให้้ระงัับไม่่ต้้องขายหรืือจััดการดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
ตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕ ข้้อ ๔๑๘(๑๒)  
(๒) ของกลางซึ่่�งตกเป็็นของรััฐบาลและเป็็นของที่่�ชำำ�รุุดเสีียหายไม่่มีีราคาหรืือเป็็นของ
ที่่�ปราศจากราคาโดยสภาพของมัันเอง หรืือเป็็นของบุุคคลไม่่อาจมีีได้้โดยผิิดต่่อกฎหมายเป็็นของ
ที่่�ไม่่ควรขาย ให้้สำำ�รวจเสนอผู้้�บัังคัับบััญชาสั่่�งทำำ�ลายเสีียหรืือส่่งไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�แผนกการนั้้�น แล้้วแต่่กรณีี
(๓) การขายทอดตลาดของกลางของกลางสิ่่�งใดที่่�จะขายทอดตลาด ถ้้าเห็็นว่่าของกลางนั้้�น
เป็็นประโยชน์์ใช้้ในราชการตำำ�รวจได้้ ให้้สารวััตรหรืือผู้้�รักั ษาการแทน (หััวหน้้าหน่่วยงานที่่มี� อำี ำ�นาจสอบสวน)
รายงานเสนอเหตุุผลไปยัังผู้้�บังั คัับการหรืือผู้้�รักั ษาการแทนเป็็นผู้้�พิจิ ารณาสั่่ง� ก่่อนขายทอดตลาด ตามประมวล
ระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๔๑๖
การขายทอดตลาดของกลาง ให้้ตั้้ง� กรรมการพิิจารณาขายให้้ได้้ราคาใกล้้ชิดิ กัับราคาท้้องตลาด
ในขณะนั้้�น องค์์ประกอบของคณะกรรมการเป็็นไปตาม ประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี
ลัักษณะ ๑๕ บทที่่� ๑ ข้้อ ๔๑๗
การจำำ�หน่่ายรถของกลาง
- การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับรถของกลางให้้ดำำ�เนิินการตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวคดีี
ลัักษณะ ๑๕ บทที่่� ๙ ข้้อ ๕ เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้ประกาศหาเจ้้าของ หรืือผู้้�มีีสิิทธิ์์�รัับรถคืืนครบกำำ�หนด
๖ เดืือน นัับแต่่วันั ยึึดรถแล้้ว และพนัักงานสอบสวน เห็็นว่่ารถของกลางนั้้�น หากหน่่วงช้้าไว้้จะเป็็นการเสี่่ย� ง
ต่่อความเสีียหายหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยจะเกิินส่่วนกัับค่า่ ของทรััพย์์สินิ และไม่่เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพิิสููจน์์ทางคดีีต่อ่ ไป 
ก็็ให้้เสนอต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิขายทอดตลาดดำำ�เนิินการขายทอดตลาด ตามข้้อ ๑๕ แต่่ก่่อนจะขาย
ทอดตลาด พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการ ตามข้้อ ๖, ๗, ๙ และ ๑๐ แห่่งบทนี้้�
แนวทางการปฏิิบััติิในการจำำ�หน่่ายรถของกลาง
๑) รถของกลางในคดีี เมื่่�อได้้รัับแจ้้งเกี่่�ยวกัับของกลางในคดีีจากสำำ�นัักงานอััยการแล้้ว
ให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
(๑) ก่่อนประมููล
- ทำำ�หนัังสืือไปยัังศาลเพื่่�อให้้ออกหนัังสืือรัับรองผลคดีีถึึงที่่�สุุด
- ตรวจสอบรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับของกลางในคดีีที่่�ได้้รัับแจ้้งผลคดีี จััดทำำ�บััญชีี
ของกลางคดีีอาญาที่่�ถึึงที่่�สุุดแล้้ว
- ทำำ�บันั ทึึกเสนอ ภ.จว. พร้้อมเอกสารที่เ่� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� เสนอผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอนุุมัติั ิ
ขายทอดตลาด ในส่่วนตำำ�รวจนครบาลเสนอผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจนครบาล อนุุมััติิขายทอดตลาด
- ภ.จว. ส่่งสำำ�เนาคำำ�สั่่�งจัังหวััด แต่่งตั้้�งคณะกรรมการจำำ�หน่่ายของกลาง
- ทำำ�หนัังสืือถึึงประธานกรรมการขายทอดตลาดเพื่่�อแจ้้งให้้ทราบและกำำ�หนดวััน
เวลา และ สถานที่่�ทำำ�การประมููล พร้้อมทั้้�งประกาศขายทอดตลาดเพื่่�อประธานจะได้้ลงนาม
- ประธานคณะกรรมการขายทอดตลาดส่่งหนัังสืือแจ้้งให้้ทราบว่่าจะมาเป็็น
ประธานด้้วยตนเองหรืือส่่งผู้้�แทนมาดำำ�เนิินการ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด วััน เวลา และสถานที่่�ทำำ�การประมููล
ขายทอดตลาด
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- ทำำ�หนัังสืือถึึงผู้้แ� ทนที่่ไ� ด้้รับก
ั ารแต่่งตั้้ง� จากประธานฯ (กรณีีประธานแต่่งตั้้ง� ผู้้แ� ทน)
และสรรพากรอำำ�เภอเพื่่�อให้้ทราบถึึง วััน เวลา และสถานที่่�ที่�จ่ ะทำำ�การประมููลขายทอดตลาดของกลาง
- เตรีียมช่่างผู้้ที่� มี่� คี วามชำำ�นาญการไว้้เพื่่อ� ทำำ�การประเมิินราคาของทรััพย์์ที่จ่� ะทำำ�การ
ประมููลขายทอดตลาดในวัันที่่�จะทำำ�การประมููล
- นำำ�ประกาศขายทอดตลาด ติิดไว้้ป้้ายประกาศต่่าง ๆ ตามหน่่วยงานราชการ เช่่น
อำำ�เภอ เทศบาล องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เพื่่�อทราบทั่่�วกััน
(๒) วัันประมููลขายทอดตลาด
- นำำ�ของกลางที่่�จะทำำ�การประมููลออกมาตรวจสอบรายละเอีียด ว่่าตรงกัับบััญชีี
ของกลางหรืือไม่่
- ลงบัันทึึกประจำำ�วััน แจ้้งว่่า ได้้ทำำ�การเปิิดประมููลขายทอดตลาดของกลาง
- แจ้้งให้้คณะกรรมการทราบถึึงช่่างผู้้�ชำำ�นาญการที่จ่� ะมาทำำ�การประเมิินราคาทรััพย์์
ที่่�จะทำำ�การขายทอดตลาด
- ทำำ�บัันทึึกผลการประเมิินราคารถของกลาง ที่่�จะทำำ�การขายทอดตลาด
- แจ้้งให้้ผู้เ้� ข้้าร่่วมประมููลทราบถึึงราคากลาง ที่ช่่� า่ งผู้้�ชำำ�นาญการได้้ประเมิินราคาไว้้
พร้้อมให้้ทำ�ก
ำ ารประมููล
- ทำำ�บันั ทึึกการประมููลของกลาง หลัังเสร็็จสิ้้น� การประมููลและได้้ผู้ที่้� ช่� นะการประมููล
พร้้อมชำำ�ระเงิินค่่าของกลางที่่�ประมููลได้้ในครั้้�งนี้้�
- ออกใบเสร็็จรัับเงิิน ตามมููลค่่าของกลาง ที่่�ทำำ�การประมููลแต่่ละรายการให้้กัับ
ผู้้�ที่�ป่ ระมููลได้้
- บัันทึึกประจำำ�วัันเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการประมููล
(๓) หลัังการประมููล
- นำำ�เงิินที่ไ่� ด้้จากการประมููล ส่่งเจ้้าหน้้าที่ก่� ารเงิิน เพื่่อ� นำำ�เงิินส่่งเก็็บรักั ษา ที่ค่� ลัังจัังหวััด
ในส่่วนของเงิินนอกงบประมาณ
- ลงประจำำ�วันั ส่่งเงิินให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่ก� ารเงิินเก็็บรักั ษา โดยลงรายละเอีียดให้้ชัดั เจน
ว่่าเป็็นเงิินประเภทใด จำำ�นวนเท่่าใด
- ถ่่ายสำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิินทุุกฉบัับ เพื่่�อประกอบเอกสารการขายทอดตลาด
- จััดทำำ�และเสนอเอกสารทั้้�งหมดให้้ ภ.จว. ทราบต่่อไป พร้้อมทั้้�งทำำ�สำ�ำ เนาเอกสาร
เก็็บรัักษาไว้้ที่่� สภ. ๑ ชุุด
- เงิินที่่�ฝากไว้้ที่่�คลัังจัังหวััด เมื่่�อกำำ�หนดระยะเวลาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๒๗
ยัังไม่่มีผู้ี ใ้� ดมาแสดงความเป็็นเจ้้าของ ให้้เงิินดัังกล่่าวตกเป็็นของแผ่่นดิิน หากระหว่่างนั้้�นมีีผู้้�มาแสดงให้้ตรวจสอบ
หลัักฐานให้้แน่่ชััดแล้้วให้้คืืนเงิินดัังกล่่าวแก่่ผู้้�นั้้�น โดยขออนุุมััติิจากผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิขายทอดตลาด
(ระเบีียบเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะที่่� ๑๕ บทที่่� ๙ ข้้อ ๑๔)
	๒) รถที่่�ตรวจยึึดไว้้ตรวจสอบหาเจ้้าของ
- จััดทำำ�ประกาศให้้ทราบถึึงรายละเอีียดรถที่่�ยึึดไว้้ ตรวจสอบ  เพื่่�อหาเจ้้าของที่่�แท้้จริิงติิดไว้้
ให้้ประชาชนทราบ 
- ทำำ�การตรวจสอบทะเบีียนรถที่่�ยึึด
- กรณีีมีีการขููดลบ  หมายเลขเครื่่�องยนต์์ เลขตััวรถ  ให้้จััดส่่งยัังกองพิิสููจน์์หลัักฐาน
เพื่่�อตรวจสอบหาหมายเลขเครื่่�องและเลขตััวรถที่่�แท้้จริิง
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
270 คูPolice
Investigation Manual

ตามระเบีียบ

- กรณีีพบเจ้้าของรถให้้ทำำ�หนัังสืือแจ้้ง อย่่างน้้อย ๓ ครั้้�ง หากไม่่ประสงค์์รัับให้้ดำำ�เนิินการ

- กรณีีไม่่พบเจ้้าของ เมื่่�อครบกำำ�หนดตามระเบีียบการเก็็บรัักษาของกลางให้้ดำำ�เนิินการ
ตามระเบีียบต่่อไป 
- ประมููลขายทอดตลาดรถที่ยึึ่� ดไว้้ตรวจสอบแล้้วไม่่พบเจ้้าของและตรวจสอบพบเจ้้าของแล้้ว
แต่่ไม่่มารัับรถคัันดัังกล่่าวซึ่่�งได้้ทำำ�การเก็็บรัักษาไว้้ที่่�สถานีีเกิินกว่่า ๖ เดืือน (การดำำ�เนิินการก่่อนประมููล
วัันประมููล หลัังประมููล คล้้ายคลึึงกัันกัับการประมููลรถของกลางในคดีี)
ข้้อสัังเกต
- ของกลางที่่�ยึึดไว้้ และได้้ส่่งตรวจพิิสููจน์์และหมดไปกัับการตรวจพิิสููจน์์ สามารถจำำ�หน่่าย
ของกลางลงบัันทึึกไว้้ในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลางได้้ โดยให้้หมายเหตุุไว้้ตามหนัังสืือรายงานผลการ
ตรวจพิิสููจน์์นั้้�น ๆ
- ของกลางในคดีีอาญา ซึ่่ง� เกี่่ย� วกัับกรมหรืือกระทรวงใด มีีระเบีียบหรืือข้้อตกลงไว้้เป็็นการเฉพาะ
ที่่�ให้้พนัักงานสอบสวนส่่งของกลางไปยัังหน่่วยงานดัังกล่่าวเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับของกลาง ก็็สามารถ
จำำ�หน่่ายของกลางลงบัันทึึกไว้้ในสมุุดยึึดทรััพย์์ของกลางได้้ โดยมีีการลงชื่่�อรัับมอบกัันไว้้เป็็นหลัักฐาน
- เขตกรุุงเทพมหานคร ให้้ผู้้�บัังคัับการหรืือเทีียบผู้้�บัังคัับการ เป็็นผู้้�อนุุมััติิขายทอดตลาด สำำ�หรัับ
ในจัังหวััดอื่่น� นอกกรุุงเทพมหานคร ให้้เสนอผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััด เป็็นผู้้�อนุุมััติิ โดยให้้ถือื ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ
การเก็็บรัักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๘๐ (ป.ระเบีียบเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๑๕ บทที่�่ ๙
ข้้อ ๑๑)

๖. การขอรัับสิ่่�งของหรืือของกลางไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์ระหว่่างการสอบสวน ตาม
ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕/๑

เหตุุผลในการเพิ่่�มเติิมบทบัญ
ั ญััติใิ นมาตรานี้้� เนื่่อ� งจาก ป.วิิอาญาให้้อำำ�นาจเจ้้าพนัักงานยึึดสิ่่ง� ของ
ต่่าง ๆ ที่อ่� าจใช้้เป็็นพยานหลัักฐานได้้จนกว่่าคดีีถึึงที่สุ่� ดุ บางกรณีี อาจต้้องยึึดสิ่่ง� ของดัังกล่่าวไว้้เป็็นเวลานาน
ทำำ�ให้้สิ่่�งของนั้้�นชำำ�รุุดบกพร่่อง เสื่่�อมประโยชน์์ หรืือเสื่่�อมราคา ก่่อความเสีียหายแก่่ผู้้�เสีียหาย ผู้้�ต้้องหา
จำำ�เลย หรืือผู้้�อื่น่� ซึ่่ง� มีีสิทธิ
ิ เิ รีียกร้้องขอคืืนสิ่่ง� ของนั้้�นจึึงให้้อำำ�นาจเจ้้าพนัักงานใช้้ดุลุ พิินิจิ ผ่่อนผััน ให้้รับสิ่่
ั ง� ของ
ที่่�ยึึดไว้้ไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์ระหว่่างการดำำ�เนิินคดีีอาญาเพื่่�อเป็็นการบรรเทาความเสีียหายและ
เพื่่อ� คุ้้�มครองสิิทธิขิ องประชาชนผู้้�สุจุ ริิต ตลอดจนลดภาระหน้้าที่่ข� องเจ้้าพนัักงานในการดููแลรัักษาสิ่่ง� ของนั้้�น
แต่่มิิใช่่เป็็นการคืืนทรััพย์์สิินของกลางให้้แก่่เจ้้าของโดยเด็็ดขาด
หลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนกฎหมาย ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕/๑
(๑) สิ่่�งของที่่�เจ้้าพนัักงานยึึดไว้้
(๒) มิิใช่่ทรััพย์์สิินที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้ว่่าผู้้�ใดทำำ�หรืือมีีไว้้เป็็นความผิิด
(๓) ถ้้ายัังไม่่ได้้นำำ�สืืบหรืือแสดงเป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีี
(๔) เจ้้าของหรืือผู้้�ซึ่่�งมีีสิทธิ
ิ ิเรีียกร้้องขอคืืนสิ่่�งของที่่�เจ้้าพนัักงานยึึดไว้้
(๕) อาจยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อพนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการแล้้วแต่่กรณีี
(๖) เพื่่� อขอรัับสิ่่� งของนั้้� นไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์ โดยไม่่มีีประกัั น หรืือมีีประกัั น
หรืือมีีประกัันและหลัักประกัันก็็ได้้  
(๗) การสั่่ง� คืืนดัังกล่่าวจะต้้องไม่่กระทบถึึงการใช้้สิ่่ง� ของนั้้�นเป็็นพยานหลัักฐานเพื่่อ� พิิสููจน์์ข้อ้ เท็็จจริิง
ในภายหลััง
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๘) หากมีีการยื่่�นคำำ�ร้้องขอตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕/๑ ให้้มีีคำำ�สั่่�งโดยมิิชัักช้้า
(๙) กรณีีมีีคำำ�สั่่�งไม่่อนุุญาต ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องมีีสิิทธิิอุทธ
ุ รณ์์คำำ�สั่่�งต่่อศาลชั้้�นต้้นภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่
วัันได้้รัับแจ้้งการไม่่อนุุญาตและให้้ศาลพิิจารณาให้้เสร็็จภายใน ๓๐ วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับอุุทธรณ์์
(๑๐) คำำ�สั่่�งอนุุญาตของศาลเป็็นที่่�สุุด
รายละเอีียดขั้้�นตอนและแนวทางปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎกระทรวง กำำ�หนดวิิธีีการคืืนสิ่่�งของ
ที่่�เจ้้าพนัักงานยึึดไว้้ไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์ พ.ศ.๒๕๕๓ และหนัังสืือ ตร. ที่่� ๐๐๑๑.๒๕/๔๑๕๗
ลง ๕ พ.ย. ๕๓ โดยให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รัับผิิดชอบหรืือพนัักงานสอบสวนซึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�เวรสอบสวน  
ในขณะนั้้�นกรณีีมีบุี คุ คลมายื่่น� คำำ�ขอ ให้้รับคำ
ั ำ�ร้อ้ งและเป็็นคู่่�สััญญาประกััน แล้้วรีีบเสนอคำำ�ร้อ้ งพร้้อมด้้วยสััญญา
ประกัันและบัันทึึกเสนอสััญญาประกัันไปยัังผู้้�กำำ�กับ ส
ั ารวััตรใหญ่่ สารวััตรหััวหน้้าสถานีีตำ�ำ รวจหรืือหััวหน้้า
หน่่วยงานระดัับกองกำำ�กัับหรืือผู้้�รัักษาราชการแทนหรืือผู้้�ปฏิิบััติิราชการแทนซึ่่�งมีียศตั้้�งแต่่ร้้อยตำำ�รวจตรีี
ขึ้้�นไปเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุญาตคืืนสิ่่�งของนั้้�น
การพิิจารณาคำำ�ร้้องขอคืืนสิ่่�งของดัังกล่่าว จะต้้องมีีคำำ�สั่่�งโดยเร็็ว แต่่ต้้องไม่่เกิิน ๗ วััน นัับแต่่
วัันที่่�ได้้รัับคำำ�ร้้อง เว้้นแต่่มีีเหตุุจำำ�เป็็นที่่�ไม่่สามารถมีีคำำ�สั่่�งได้้ภายในกำำ�หนดระยะเวลาดัังกล่่าว ให้้แจ้้ง
ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องทราบโดยมิิชัักช้้า
กรณีีส่ง่ สำำ�นวนการสอบสวนไปยัังพนัักงานอััยการแล้้ว หากมีีผู้้�มายื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอให้้พนัักงานสอบสวน
แจ้้งหรืือแนะนำำ�ให้้ไปยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อพนัักงานอััยการ เมื่่�อพนัักงานอััยการสั่่�งการเกี่่�ยวกัับสิ่่�งของเป็็นอย่่างไร
ก็็ให้้ปฏิิบััติิไปตามนั้้�น แต่่การทำำ�สััญญาประกัันในชั้้�นพนัักงานอััยการเป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานอััยการ
กรณีีผู้ไ้� ด้้รับั อนุุญาตส่่งคืืนสิ่่ง� ของตามเงื่อ่� นไขที่่กำ� ำ�หนดในกฎกระทรวงหรืือส่่งคืืนก่่อนครบกำำ�หนด
ระยะเวลาที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาต ให้้พนัักงานสอบสวนผู้้�รับั ผิิดชอบหรืือพนัักงานสอบสวนซึ่่ง� ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� วรขณะนั้้�น
เป็็นผู้้�รับคืื
ั นโดยให้้ตรวจสอบสภาพ ร่่องรอยและความถููกต้้องของสิ่่ง� ของนั้้�นและจััดทำำ�บันั ทึึกให้้ผู้้�รับั อนุุญาต
ลงชื่่�อไว้้เป็็นหลัักฐาน กรณีีพบว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลง แก้้ไข  หรืือกระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ ที่่�ทำำ�ให้้การใช้้
เป็็นพยานหลัักฐานเพื่่�อพิิสููจน์์ในทางคดีีเปลี่่�ยนแปลงไปและเข้้าข่่ายเป็็นความผิิดทางอาญาก็็ให้้พิิจารณา
ดำำ�เนิินคดีีแก่่ผู้้�รัับผิิดชอบนั้้�นตามกฎหมาย
การเก็็บรัักษาเงิินประกััน หลัักทรััพย์์ประกััน การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับกรณีีมีีบุุคคลเป็็นประกััน
และการบัังคัับสััญญาประกััน รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้นำำ�ระเบีียบ คำำ�สั่่�งว่่าด้้วย
การปล่่อยชั่่�วคราวมาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม 
-	บุุคคลที่่มีีสิ
� ิทธิิยื่่�นคำำ�ร้้องขอคืืนสิ่่�งของที่่�เจ้้าพนัักงานยึึดไว้้ได้้ ได้้แก่่
(๑) เจ้้าของ หรืือผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์�
(๒) ผู้้�ซึ่่�งมีีสิิทธิิในการใช้้, ครอบครอง, ยึึดหน่่วง หรืือสิิทธิิเรีียกร้้องอื่่�นตามที่่�กฎหมายรัับรอง
รวมถึึงผู้้�เช่่าซื้้�อ, ทายาทผู้้�มีีสิิทธิิรัับมรดก หรืือผู้้�จััดการมรดก
- หลัักฐานที่่�ใช้้ประกอบคำำ�ขอ
(๑) ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องจะต้้องแสดงหลัักฐานแห่่งการเป็็นเจ้้าของ หรืือเอกสารหรืือหลัักฐานใด ๆ
เพื่่�อแสดงถึึงสิิทธิิที่่�ตนมีีอยู่่�เหนืือสิ่่�งของนั้้�น
(๒) ในกรณีีผู้้�ยื่น่� คำำ�ร้อ้ ง มีีสิทธิ
ิ ใิ นสิ่่ง� ของ ซึ่ง่� มีีเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ห� ลายรายรวมกััน จะต้้องแสดง
เอกสารหลัักฐานแสดงความยิินยอมในการร้้องขอคืืนสิ่่�งของจากเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ทุุกราย
-	คำำ�ร้้องต้้องมีีรายละเอีียดอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) สิ่่�งของ ที่่�ประสงค์์จะขอคืืน
(๒) เหตุุผล ความจำำ�เป็็น และความเร่่งด่่วน ที่่�ร้้องขอคืืนสิ่่�งของไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
(๓) ระยะเวลาที่่�ประสงค์์จะนำำ�สิ่่�งของไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
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(๔) ผู้้�ที่่�จะดููแลรัักษา หรืือใช้้ประโยชน์์จากสิ่่�งของ
(๕) สถานที่่�ที่่�นำำ�สิ่่�งของไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
(๖) หลัักฐาน ในการแสดงสิิทธิิตามข้้อ ๑
- การพิิจารณาคำำ�ร้้องคำำ�นึึงถึึงเหตุุดัังต่่อไปนี้้�
(๑) เหตุุผล ความจำำ�เป็็น และความเร่่งด่่วนที่่�ต้้องนำำ�สิ่่�งของไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
(๒) ความเสี่่ย� งภััย หรืือเสี่่ย� งต่่อความเสีียหาย สููญหาย ถููกทำำ�ลาย ปลอม หรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�อาจเกิิดกัับสิ่่�งของที่่�จะนำำ�ไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
(๓) ความน่่าเชื่่�อถืือของหลัักประกััน
(๔) ความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ที่่�จะนำำ�สิ่่�งของไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
(๕) ระยะเวลาที่่�จะนำำ�สิ่่�งของไปดููแลรัักษาหรืือใช้้ประโยชน์์
(๖) คำำ�คััดค้้านของผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิยื่่�นคำำ�ร้้อง คำำ�คััดค้้านของผู้้�ต้้องหา หรืือคำำ�คััดค้้านของผู้้�เสีียหาย
(๗) พฤติิการณ์์ต่่าง ๆ แห่่งคดีี
-	ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องหลายรายต่่างอ้้างสิิทธิิในสิ่่�งของเดีียว
(๑) กรณีีมีีผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องหลายรายขอคืืนสิ่่�งของอย่่างเดีียวกััน โดยอ้้างสิิทธิิต่่างกัันให้้พนัักงาน
สอบสวนมีีอำำ�นาจกำำ�หนดให้้ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องดำำ�เนิินการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดตามที่่�เห็็นสมควร เพื่่�อพิิสููจน์์สิิทธิิ
ของตนก่่อนมีีคำำ�สั่่�ง
(๒) เมื่่�อมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องรายใดเป็็นเจ้้าของหรืือผู้้�มีีสิิทธิิเหนืือสิ่่�งของดีีกว่่าผู้้�อื่่�น
ให้้พนัักงานสอบสวนมีีคำำ�สั่่�งคืืนสิ่่�งของแก่่ผู้้�นั้้�น

๗. การคืืนสิ่่�งของหรืือของกลาง

หลัักเกณฑ์์กฎหมายเกี่่ย� วกัับการคืืนสิ่่ง� ของหรืือของกลางตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ วรรคสาม
(1) สิ่่�งของใดที่่�ยึึดไว้้เจ้้าพนัักงานมีีอำ�ำ นาจยึึดไว้้จนกว่่าคดีีถึึงที่่�สุุด
(2) เมื่่�อเสร็็จคดีีแล้้วก็็ให้้คืืนแก่่ผู้้�ต้้องหา หรืือ
(3) ผู้้�อื่่�นซึ่่�งมีีสิิทธิิเรีียกร้้องขอคืืนสิ่่�งของนั้้�น
(4) เว้้นแต่่ศาลจะสั่่�งเป็็นอย่่างอื่่�น
เมื่่อ� พิิจารณาตามบทบััญญััติดัิ งั กล่่าวแล้้ว จะเห็็นได้้ว่า่ ขั้้น� ตอนการคืืนสิ่่ง� ของที่ยึึ่� ดไว้้หรืือของกลาง
ในคดีีจะเกิิดขึ้้น� ได้้ในชั้้น� เจ้้าพนัักงานหรืือชั้้น� ก่่อนฟ้้องเนื่่อ� งจากกฎหมายใช้้คำำ�ว่า่ เมื่่อ� เสร็็จคดีีแล้้ว คดีีบางคดีี
หากพนัักงานอััยการสั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหา คดีีเรื่่�องนั้้�นก็็ไม่่ขึ้้�นไปสู่่�ศาลเกี่่�ยวกัับสิ่่�งของหรืือของกลางที่่�ยึึดไว้้
พนัักงานอััยการก็็จะสั่่ง� ให้้พนัักงานสอบสวนจััดการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ หรืือแม้้แต่่บางคดีีที่พ่� นัักงาน
อััยการฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาล แต่่พิิจารณาแล้้วไม่่เห็็นควรยื่่�นคำำ�ขอต่่อศาลให้้ริิบหรืือทำำ�ลายของกลางในคดีี
ดัังกล่่าว ซึ่่�งศาลมิิอาจพิิพากษาหรืือสั่่�งเกิินคำำ�ขอของพนัักงานอััยการโจทก์์ได้้ ซึ่่�งกรณีีดัังกล่่าวพนัักงาน
อััยการก็็จะมีีคำำ�สั่่�งมายัังพนัักงานสอบสวนเกี่่�ยวกัับสิ่่�งของหรืือของกลางดัังกล่่าวให้้จััดการตาม ป.วิิอาญา
มาตรา ๘๕ เช่่นเดีียวกััน
หากคดีีใดที่่�พนัักงานอััยการยื่่�นฟ้้องผู้้�ต้้องหาต่่อศาลและมีีคำำ�ขอให้้ศาลสั่่�งริิบหรืือทำำ�ลายสิ่่�งของ
หรืือของกลางในคดีีอาญา เมื่่อ� คดีีถึึงที่่สุ� ดุ ศาลมีีคำำ�สั่่ง� ประการใดเกี่่ย� วกัับของกลาง พนัักงานอััยการก็็จะแจ้้ง
ผลคดีีมายัังพนัักงานสอบสวนทราบและในคำำ�พิิพากษาดัังกล่่าวศาลจะสั่่�งเกี่่�ยวกัับของกลางด้้วยว่่าให้้ริิบ
หรืือทำำ�ลายหรืือสั่่�งไม่่ริิบหรืือสั่่�งอย่่างอื่่�นก็็ต้้องดำำ�เนิินการไปตามคำำ�พิิพากษานั้้�น ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ
ก็็ต้้องพิิจารณาดำำ�เนิินการไปตามประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี ลัักษณะ ๑๕
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	พิิจารณาคำำ�สั่่�งของพนัักงานอััยการ กรณีีให้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕
ปกติิ พนัักงานอััยการจะไม่่สั่่�งในรายละเอีียดว่่าให้้พนัักงานสอบสวนจััดการกัับสิ่่�งของหรืือ
ของกลางในคดีีอาญาว่่าให้้ดำำ�เนิินการอย่่างไร แต่่จะสั่่ง� ตามกฎหมายว่่า ให้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕
ซึ่่ง� ในทางคดีีอาจสั่่ง� ฟ้้องหรืือสั่่ง� ไม่่ฟ้อ้ งผู้้�ต้อ้ งหาก็็ได้้ พนัักงานสอบสวนจำำ�นวนมากเมื่่อ� เห็็นคำำ�สั่่ง� ของพนัักงาน
อััยการดัังกล่่าวแล้้ว โดยเฉพาะเมื่่�อมีีคำำ�สั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาด้้วยแล้้ว เข้้าใจไปว่่าจะต้้องคืืนสิ่่�งของหรืือ
ของกลางให้้กัับผู้้�ต้้องหาเท่่านั้้�น ซึ่่�งตามกฎหมายไม่่จำำ�ต้้องคืืนให้้กัับผู้้�ต้้องหาเสมอไป  แต่่อาจคืืนให้้กัับ
บุุคคลอื่่�นหรืืออาจไม่่คืืนให้้กัับผู้้�ใดเลยก็็ได้้ แต่่พนัักงานสอบสวนต้้องยึึดหลัักเกณฑ์์แห่่งกฎหมายและ
ต้้องจำำ�หน่่ายของกลางไปตามระเบีียบ การที่่�พนัักงานอััยการสั่่�งให้้ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕
เป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�เท่่านั้้�น ไม่่มีีสภาพเด็็ดขาด
การพิิจารณาเกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (กรมตำำ�รวจ) ได้้หารืือกรมอััยการเพื่่�อยึึดถืือเป็็นแนวทางปฏิิบััติิในคดีี
ความผิิดเกี่่�ยวกัับป่่าไม้้ที่่�มีีการยึึดไม้้ของกลางเป็็นไม้้ที่่�ทำำ�ออกโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย ซึ่่�งพนัักงานอััยการ       
สั่่�งไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาทั้้�งหมดและของกลางให้้จััดการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ ซึ่่�งเป็็นปััญหาว่่าพนัักงาน
สอบสวนจะไม่่คืืนไม้้ของกลางได้้หรืือไม่่ กรมอััยการ มีีบัันทึึก  ที่่� มท  ๑๒๐๒/๙๓๘๖ ลง ๒๗ ส.ค. ๓๐
ตอบข้้อหารืือของกรมตำำ�รวจว่่า การแจ้้งคืืนของกลางของพนัักงานอััยการเป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�ของพนัักงาน
อััยการเท่่านั้้�น เจ้้าพนัักงานผู้้�ยึึดมีีอำำ�นาจยึึดของกลางไว้้จนกว่่าคดีีจะถึึงที่่สุ� ดุ เมื่่อ� เสร็็จคดีีแล้้วย่่อมต้้องพิิจารณา
ดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๘๕ ส่่วนการคืืนของกลางให้้แก่่ผู้้�ต้้องหาหรืือผู้้�อื่่�นหรืือจะดำำ�เนิินการ
ประการใดต่่อไปเป็็นอำำ�นาจของเจ้้าพนัักงานผู้้�ยึึดจะดำำ�เนิินการตามที่่�เห็็นว่่าถููกต้้อง
กรณีีดัังกล่่าว กรมตำำ�รวจเห็็นว่่าการตอบข้้อหารืือของกรมอััยการยัังไม่่ชััดเจนพอ จึึงมีีหนัังสืือที่่�
มท  ๐๖๐๓.๓/๗๒๖๒ ลง ๒๓ ก.ย. ๓๐ หารืือไปยัังสำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา คณะกรรมการ
กฤษฎีีกาพิิจารณาเรื่่อ� งเสร็็จที่่� ๔๓๖/๒๕๓๐ เห็็นว่่า อำำ�นาจในการคืืนสิ่่ง� ของที่่ยึึ� ดไว้้เป็็นอำำ�นาจของพนัักงาน
สอบสวนไม่่ใช่่อำำ�นาจของพนัักงานอััยการ และการคืืนสิ่่ง� ของต้้องคืืนให้้แก่่ผู้้�ต้อ้ งหาหรืือผู้้�อื่น่� ซึ่่ง� มีีสิทธิ
ิ เิ ท่่านั้้�น
ส่่วนการที่่จ� ะคืืนสิ่่ง� ของได้้เมื่่อ� ใดนั้้�น กฎหมายบััญญััติใิ ห้้เจ้้าพนัักงานมีีอำำ�นาจยึึดสิ่่ง� ของไว้้จนกว่่าคดีีจะถึึงที่่สุ� ดุ
ซึ่่�งหมายความว่่า แม้้ว่่าคดีีจะยัังไม่่ถึึงที่่�สุุด หากมีีผู้้�มีีสิิทธิิเรีียกร้้องขอคืืนสิ่่�งของเรีียกร้้องขอคืืนของนั้้�น
และพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่าสิ่่�งของนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีี พนัักงาน
สอบสวนก็็อาจคืืนสิ่่�งของดัังกล่่าวก่่อนคดีีถึึงที่่�สุุด และในทางกลัับกัันแม้้ว่่าคดีีถึึงที่่�สุุดแล้้ว แต่่ไม่่มีีผู้้�มีีสิิทธิิ
เรีียกร้้องขอคืืนสิ่่ง� ของ พนัักงานสอบสวนก็็ไม่่จำำ�ต้อ้ งคืืนสิ่่ง� ของนั้้�นให้้แก่่ผู้ใ้� ด และสิ่่ง� ของนั้้�นย่่อมตกเป็็นของ
แผ่่นดิินเมื่่�อเข้้าเกณฑ์์ตามมาตรา ๑๓๒๗ แห่่ง ป.พ.พ. สำำ�หรัับปััญหาที่่�หารืือมานี้้� การที่่�พนัักงานอััยการ
แจ้้งให้้พนัักงานสอบสวนจััดการเกี่่�ยวกัับไม้้ของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่่ง ป.วิิอาญา เป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�
ของพนัักงานอััยการเพื่่�อให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามกฎหมายต่่อไป  หลัังจากพนัักงานอััยการ
มีีคำำ�สั่่�งเด็็ดขาดไม่่ฟ้้องคดีี ดัังนั้้�น เมื่่�อพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่า ตามพยานหลัักฐานไม้้ของกลางที่่�ยึึดไว้้
เป็็นไม้้ที่่�ทำำ�ออกโดยไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย พนัักงานสอบสวนย่่อมมีีอำำ�นาจไม่่คืืนไม้้ของกลางดัังกล่่าวแก่่
ผู้้�ต้้องหาหรืือผู้้�อื่่�น ซึ่่�งไม่่มีีสิิทธิิเรีียกร้้องขอคืืนไม้้นั้้�น
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๗๒ ภายในบัังคัับแห่่งกฎหมายอาญา กรรมสิิทธิ์์�แห่่งสิ่่�งใด ๆ ซึ่่�งได้้ใช้้ในการ
กระทำำ�ผิิด หรืือได้้มาโดยการกระทำำ�ผิิด หรืือเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดโดยประการอื่่�น และได้้ส่่งไว้้ใน
ความรัักษาของกรมในรััฐบาลนั้้�น ท่่านว่่าตกเป็็นของแผ่่นดิิน ถ้้าเจ้้าของมิิได้้เรีียกเอาภายใน ๑ ปีี นับั แต่่วันั ส่่ง
หรืือถ้้าได้้ฟ้้องคดีีอาญาต่่อศาลแล้้วนัับแต่่วัันที่่�คำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุด แต่่ถ้้าไม่่ทราบตััวเจ้้าของท่่านให้้ผ่่อน
เวลาออกไปเป็็น ๕ ปีี
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ถ้้าทรััพย์์สิินเป็็นของเสีียง่่าย หรืือถ้้าหน่่วงช้้าไว้้จะเป็็นการเสี่่�ยงความเสีียหายหรืือค่่าใช้้จ่่าย
จะเกิินส่่วนกัับค่า่ ของทรััพย์์สินิ นั้้�นไซร้้ ท่า่ นว่่ากรมในรััฐบาลจะจััดให้้เอาออกขายทอดตลาดก่่อนถึึงกำำ�หนดก็็ได้้
แต่่ก่่อนที่่�จะขายให้้จััดการตามควรเพื่่�อบัันทึึกรายการอัันเป็็นเครื่่�องให้้บุุคคลผู้้�มีีสิิทธิิจะรัับทรััพย์์สิินนั้้�น
อาจทราบว่่าเป็็นทรััพย์์สิินของตนและพิิสููจน์์สิิทธิิได้้ เมื่่�อขายแล้้วได้้เงิินเป็็นจำำ�นวนสุุทธิิเท่่าใดให้้ถืือไว้้
แทนตััวทรััพย์์สิิน
ข้้อสัังเกต
- ของกลางที่่ยึึ� ดไว้้ กรณีีเป็็นทรััพย์์ที่ถููกป
่� ระทุุษร้้ายและไม่่มีกี ารโต้้แย้้งกรรมสิิทธิ์์� พนัักงานสอบสวน
สามารถคืืนให้้กัับผู้้�เสีียหายไปได้้ ไม่่ต้้องรอให้้คดีีถึึงที่่�สุุด
- อำำ�นาจในการคืืนสิ่่�งของที่่�ยึึดไว้้เป็็นอำำ�นาจของพนัักงาน ไม่่ใช่่อำำ�นาจของพนัักงานอััยการ
- แม้้คดีีจะยัังไม่่ถึึงที่่�สุุดหากมีีผู้้�มีีสิิทธิ์์�เรีียกร้้องขอคืืนสิ่่�งของนั้้�นและพนัักงานสอบสวนเห็็นว่่า
สิ่่ง� ของนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาคดีี พนัักงานสอบสวนก็็อาจคืืนสิ่่ง� ของได้้ก่อ่ น
คดีีถึึงที่่�สุุด
- แม้้คดีีถึึงที่่�สุุดแล้้วแต่่ไม่่มีีผู้้�มีีสิิทธิ์์�เรีียกร้้องขอคืืนสิ่่�งของพนัักงานสอบสวนก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องคืืน
สิ่่ง� ของให้้แก่่ผู้ใ้� ดและสิ่่ง� ของนั้้�นย่่อมตกเป็็นของแผ่่นดิินตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์มาตรา ๑๓๒๗
- การคืืนหรืือไม่่คืืนสิ่่�งของหรืือของกลางที่่�ยึึดไว้้ ที่่�ว่่าเป็็นอำำ�นาจของเจ้้าพนัักงานนั้้�น ต้้องยึึด
หลัักเกณฑ์์ตามกฎหมาย ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง การใช้้ดุุลพิินิิจที่่�มิิชอบอาจต้้องรัับผิิดในทางละเมิิดได้้

๘. การคืืนรถของกลางในคดีจี ราจร

กรณีีที่่�มีีพนัักงานสอบสวนยึึดรถชนแล้้วหลบหนีีเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองได้้ร้้องขอรัับรถคืืน
ให้้พิิจารณาจากหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
(๑) เมื่่�อพนัักงานสอบสวนได้้จััดการเกี่่�ยวกัับการตรวจพิิสููจน์์ของกลางในทางคดีีเสร็็จแล้้ว
(๒) มีีพยานหลัักฐานแสดงว่่าผู้้�ร้้องขอรัับรถคืืนเป็็นเจ้้าของที่่�แท้้จริิงหรืือเป็็นผู้้�ครอบครองรถ
โดยชอบด้้วยกฎหมาย
(๓) เมื่่�อเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองรถได้้ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
- เจ้้าของหรืือผู้้ค� รอบครองมิิได้้ปกปิดิ ช่่วยเหลืือผู้้�ขับั รถของตนให้้พ้น้ จากการจัับกุม 
ุ แต่่ได้้กระทำำ�
การใดอัันแสดงว่่าได้้พยายามช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้พนัักงานจัับกุมุ คนขัับที่่�หลบหนีี เช่่น ได้้นำำ�เอกสารหลัักฐาน
อัันสำำ�คััญที่่�น่่าเชื่่�อว่่าเป็็นผู้้�ขัับรถคัันเกิิดเหตุุแล้้วหลบหนีีไป
- เจ้้าของหรืือผู้้ค� รอบครองได้้ช่ว่ ยเหลืือและได้้บรรเทาผลร้้าย เช่่น ช่่วยเหลืือค่่ารัักษาพยาบาล
ค่่าทำำ�ศพ ค่่าเสีียหาย จนผู้้เ� สีียหายพอใจ แต่่ในกรณีีที่ผู้่� เ้� สีียหายเรีียกร้้องค่่าเสีียหายเกิินสมควรจนเห็็นได้้ชัดั
ถ้้าเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองยิินยอมชดใช้้ค่่าเสีียหายให้้พอสมควรแล้้ว แม้้ผู้้�เสีียหายยัังไม่่พอใจหรืือ
ยัังไม่่ยอมรัับก็็อาจคืืนรถให้้ไปได้้

๙. การคืืนรถของกลางกรณีีคู่่�กรณีีโต้้แย้้งกรรมสิิทธิ์์�
ดัังนี้้�

ตามหนัังสืือ กองคดีี  กรมตำำ�รวจ ๐๖๐๓.๓/๘๙๔๑ ลงวัันที่่� ๒๑ กัันยายน ๒๕๓๐ มีีหลัักพิจิ ารณา
(๑) ให้้พนัักงานสอบสวนแนะนำำ�ให้้คู่่�กรณีีใช้้สิิทธิ์์�ฟ้้องเรีียกร้้องกัันเอง
(๒) ศาลสั่่ง� อย่่างไรให้้ปฏิิบัติั ิไปตามคำำ�สั่่�งศาล
(๓) รถของกลางเก็็บรัักษาไว้้ระหว่่างรอคำำ�สั่่�งศาล
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๑๐. การปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับอาวุุธปืืนและเครื่่อ� งกระสุุนปืืนของกลางที่่ศ� าลมีีคำำ�พิพิ ากษาสั่่ง� ริิบให้้ตกเป็็น
	ของแผ่่นดิิน ตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� ๓๒๓/๒๕๖๓ ลง ๑๘ มิิถุุนายน ๒๕๖๓

ตามคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวมีีส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวน กล่่าวคืือ นอกจากของกลางที่่�จะต้้อง
คืืนให้้กับผู้
ั ้�มีสิี ทธิ
ิ เิ รีียกร้้องขอคืืนตามกฎหมาย ให้้เก็็บรักั ษาอาวุุธปืนื และเครื่่อ� งกระสุุนปืืนของกลางไว้้ที่สถ
่� านีี
ตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวน และกรณีีอาวุุธปืืนและเครื่่�องกระสุุนปืืนที่่�มีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุด
ให้้ริิบเป็็นของแผ่่นดิิน ได้้ให้้อำำ�นาจแก่่สถานีีตำำ�รวจหรืือหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจสอบสวนโดยได้้รัับอนุุมััติิจาก
ผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับผู้้�บัังคัับการ ตั้้�งคณะกรรมการทำำ�ลายอาวุุธปืืนและเครื่่�องกระสุุนปืืนของกลางประเภท
อาวุุธปืนื บรรจุุปากทุุกชนิิด ปืืนอััดลมประกอบเอง (ไทยประดิิษฐ์์) ปืืนลููกซองประกอบเอง (ไทยประดิิษฐ์์) ได้้  
โดยให้้ดำำ�เนิินการให้้เสร็็จสิ้้�นก่่อนวัันที่่� ๓๐ กัันยายน ของทุุกปีี ขั้้�นตอนและวิิธีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
แนวทางที่่�สำำ�นัักงานส่่งกำำ�ลัังบำำ�รุุงกำำ�หนด ตามหนัังสืือ สกบ.ที่่� ๐๐๐๘.๔๒๒/๑๔๐๖ ลง ๓ ส.ค. ๖๓
เรื่่�อง การกำำ�หนดแนวทาง ขั้้�นตอน และวิิธีีการทำำ�ลายอาวุุธปืืนของกลาง  ส่่วนอาวุุธปืืนนอกเหนืือจากนั้้�น
ต้้องส่่งไปยัังกองสรรพาวุุธดำำ�เนิินการ

๑๑.	สิ่่�งของส่่วนตััวผู้้�ต้้องหา

ประมวลระเบีียบเกี่่�ยวกัับคดีี ลักั ษณะที่่� ๑๕ บทที่่� ๒ ข้้อ ๔๒๓-๔๒๖ กำำ�หนดวิิธีีไว้้ เมื่่�อพนัักงาน
สอบสวน ฝ่่ายปกครอง หรืือตำำ�รวจจัับผู้้�ต้้องหามา ถ้้าผู้้�ต้้องหามีีทรััพย์์สิ่่�งของส่่วนตััว และผู้้�ต้้องหายิินยอม
ให้้เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจเก็็บรักั ษาไว้้ก็ใ็ ห้้เก็็บรักั ษาไว้้ตามระเบีียบถ้้าผู้้�ต้อ้ งหาไม่่ยินิ ยอมก็็ให้้ชี้้แ� จงกัับผู้้�ต้อ้ งหา
ให้้ทราบถึึงประโยชน์์ของการที่เ่� จ้้าพนัักงานเก็็บรัักษาไว้้ให้้ และลงประจำำ�วัันไว้้แล้้วให้้ผู้้�ต้้องหาลงนามไว้้ใน
รายงานประจำำ�วัันข้้อนั้้�นด้้วย
การเก็็บรัักษาให้้จดบัันทึึกข้้อความลงในรายงานประจำำ�วััน และ สมุุดยึึดทรััพย์์ส่่วนตััวผู้้�ต้้องหา
สมุุดนี้้�ใช้้แบบเดีียวกัันกัับสมุดุ ยึึดทรััพย์์ของกลาง แต่่ให้้แยกใช้้คนละเล่่ม และให้้เขีียนไว้้หน้้าสมุุดว่่า “บััญชีี
ของส่่วนตััวผู้้�ต้อ้ งหาคดีี” เมื่่อ� จะมอบสิ่่�งของที่ยึึ่� ดไว้้ให้้ผู้้�ต้อ้ งหาก็็ให้้ลงประจำำ�วันั และข้้อความในสมุุดยึึดทรััพย์์
ส่่วนตััวให้้ชััดเจนแล้้วให้้ผู้้�ยึึด ผู้้�มอบ ผู้้�รัับ ลงนามไว้้ในสมุุดประจำำ�วััน และสมุุดยึึดทรััพย์์ส่่วนตััวเป็็นสำำ�คััญ
❖❖❖
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การสอบสวนตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ เป็็นองค์์กรอิิสระมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ ในกรณีีจำำ�เป็็นจะมอบหมาย
ให้้หน่่วยงานของรััฐที่มี่� หี น้้าที่แ่� ละอำำ�นาจเกี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตดำำ�เนิินการแทน
ในเรื่่�องที่่�มิิใช่่เป็็นความผิิดร้้ายแรงหรืือที่่�เป็็นการกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐบางระดัับหรืือกำำ�หนด
ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยธุุรการของคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการสอบสวนหรืือไต่่สวนเบื้้�องต้้นตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขที่่�บััญญััติิไว้้ใน
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตก็็ได้้
จะเห็็นได้้ว่่าในการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต  เป็็นหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ ซึ่่�งหลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิกำำ�หนดรายละเอีียดไว้้ใน
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑

1. หน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ

ตามความในมาตรา ๒๘ แห่่งพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑ ดัังนี้้�
๑. ไต่่สวนและมีีความเห็็นกรณีีมีกี ารกล่่าวหาผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง ตุุลาการศาลรััฐธรรมนููญ
หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระผู้้�ใดมีีพฤติิการณ์์ร่ำำ��รวยผิิดปกติิทุุจริิตต่่อหน้้าที่่�หรืือจงใจปฏิิบััติิหน้้าที่่�
หรืือใช้้อำำ�นาจขััดต่่อบทบััญญััติิแห่่งรััฐธรรมนููญหรืือกฎหมายหรืือฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรฐานทาง
จริิยธรรมอย่่างร้้ายแรง
๒. ไต่่สวนและวิินิจิ ฉััยว่่าเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐร่ำำ��รวยผิิดปกติิ กระทำำ�ความผิิดฐานทุุจริิตต่่อหน้้าที่่ห� รืือ
กระทำำ�ความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการหรืือความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในการยุุติิธรรม
๓. กำำ�หนดให้้ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง ตุุลาการศาลรััฐธรรมนููญ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ
และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐยื่่�นบััญชีีทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินของตน คู่่�สมรส  และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมทั้้�ง
ตรวจสอบและเปิิดเผยผลการตรวจสอบทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินของบุุคคลดัังกล่่าว
๔. ไต่่สวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีในฐานความผิิดอื่่�นที่่�พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญนี้้� กำำ�หนด
หรืือที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๕. หน้้าที่่�และอำำ�นาจอื่่�นตามที่่�บััญญััติิไว้้ในรััฐธรรมนููญ พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญนี้้�
หรืือกฎหมายอื่่�น
๖. ในการดำำ�เนิินการตามข้้อ ๔ ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วกัับความผิิดตามพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญนี้้�
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำำ�เนิินการเองหรืือมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่มี� หี น้้าที่่แ� ละอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการ
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการก็็ได้้

2. องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจการไต่่สวนข้้อเท็็จจริิงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดัังนี้้�

๑. บุุคคลที่่�ถููกไต่่สวนข้้อเท็็จจริิงต้้องเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐ
๒. กระทำำ�ความผิิดที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้้แก่่ กระทำำ�ความผิิด
ฐานทุุจริิตต่่อหน้้าที่่� หรืือกระทำำ�ความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการ หรืือความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ในการยุุติิธรรมหรืือความผิิดอื่่�นที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เช่่น กฎหมายว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ เป็็นต้้น
๓. บุุคคลอื่่�นแม้้มิิใช่่เจ้้าพนัักงานของรััฐ แต่่หากกระทำำ�ความผิิดดัังต่่อไปนี้้� ก็็อยู่่�ในหน้้าที่่�
และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาทิิ ความผิิดพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต  พ.ศ.๒๕๖๑ เช่่น ความผิิดฐานขััดขวางกระบวนการยุุติิธรรมตาม
มาตรา ๑๑๗  ความผิิดฐานไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๑๗๙
ความผิิดฐานเปิิดเผยข้้อความ ข้้อเท็็จจริิง หรืือข้้อมููลที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้้มาเนื่่�องจากการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� เป็็นต้้น
๔. ตััวการ ผู้้�ใช้้ ผู้้�สนัับสนุุน รวมทั้้�งผู้้�ให้้ ผู้้�ขอให้้ หรืือผู้้�รัับว่่าจะให้้ หรืือนิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การให้้ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดแก่่เจ้้าพนัักงานของรััฐนั้้�น เพื่่�อจููงใจให้้กระทำำ�การ ไม่่กระทำำ�การหรืือ
ประวิิงการกระทำำ�อัันมิิชอบด้้วยกฎหมาย แม้้ตััวการ ผู้้�ใช้้ ผู้้�สนัับสนุุนดัังกล่่าวจะไม่่ใช่่เจ้้าพนัักงานของรััฐ
รวมทั้้�งผู้้�ให้้ ผู้้�ขอให้้ หรืือผู้้�รัับว่่าจะให้้ และรวมถึึงกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�รััฐต่่างประเทศหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การ
ระหว่่างประเทศด้้วย
๕. กรณีีการกระทำำ�กรรมเดีียวผิิดต่่อกฎหมายหลายบท  หากบทใดบทหนึ่่�งเป็็นฐานความผิิด
ที่่�อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็็มีีอำำ�นาจไต่่สวนทุุกฐานความผิิด แม้้มีีฐานอื่่�นที่่�ไม่่อยู่่�
ในอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๖. กรณีีกระทำำ�ความผิิดหลายกรรมต่่างกััน แม้้กรรมใดกรรมหนึ่่�งไม่่อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หากความผิิดของกรรมต่่างๆ มีีความเกี่่ย� วข้้องกัันและต้้องดำำ�เนิินการในคราวเดีียวกััน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็็มีีอำำ�นาจไต่่สวนทุุกกรรม 

3. เจ้้าพนัักงานของรััฐ

ตามความหมายในพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิต  พ.ศ.๒๕๖๑ คำำ�นิิยาม “เจ้้าพนัักงานของรััฐ” หมายความว่่า เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ทางการเมืือง ตุุลาการศาลรััฐธรรมนููญ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
คำำ�นิิยาม  “เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ” หมายความว่่า ข้้าราชการหรืือพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�นซึ่่�งมีีตำำ�แหน่่ง
หรืือเงิินเดืือนประจำำ� ผู้้�ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงานของรััฐหรืือในรััฐวิิสาหกิิจ ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น รองผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น และสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เจ้้าพนัักงานตาม
กฎหมายว่่าด้้วยลัักษณะปกครองท้้องที่่� หรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�นตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ และให้้หมายความ
รวมถึึงกรรมการ อนุุกรรมการ ลููกจ้้างของส่่วนราชการ หน่่วยงานของรััฐ หรืือรััฐวิิสาหกิิจ และบุุคคลหรืือ
คณะบุุคคลบรรดาซึ่่�งมีีกฎหมายกำำ�หนดให้้ใช้้อำำ�นาจหรืือได้้รัับมอบให้้ใช้้อำำ�นาจทางปกครองที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
ในระบบราชการ รััฐวิิสาหกิิจ หรืือกิิจการอื่่น� ของรััฐด้้วย แต่่ไม่่รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง ตุุลาการ
ศาลรััฐธรรมนููญผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง
คำำ�นิิยาม “ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง” หมายความว่่า
(๑) นายกรััฐมนตรีี
(๒) รััฐมนตรีี
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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(๓) สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร
(๔) สมาชิิกวุุฒิิสภา
(๕) ข้้าราชการการเมืืองอื่่�นนอกจาก  (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการ
(๖) ข้้าราชการรััฐสภาฝ่่ายการเมืืองตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการรััฐสภา

	ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ
คำำ�นิิยาม “ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ” หมายความว่่าผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระตามที่�่
รััฐธรรมนููญบััญญััติิ ยกเว้้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิินด้้วย
ยกเว้้นกรณีีตามมาตรา ๑๑ (๑)

4. ความผิิดที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจไต่่สวน

๑. ป.อาญา ภาค ๒ ความผิิด ลัักษณะ ๒ ความผิิดเกี่่�ยวกัับการปกครอง หมวด ๒ ความผิิด
ต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการ มาตรา ๑๔๗ ถึึงมาตรา ๑๖๖ ลัักษณะ ๓ ความผิิดเกี่่�ยวกัับการยุุติิธรรม 
หมวด ๒ ความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในการยุุติิธรรม มาตรา ๒๐๐ ถึึงมาตรา ๒๐๕
๒. ความผิิดตามพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต 
พ.ศ.๒๕๖๑
๓. ความผิิดตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์การหรืือหน่่วยงานของรััฐ
พ.ศ.๒๕๐๒
๔. พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๕. อำำ�นาจการไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีีอื่่�นๆ แม้้มิิใช่่เจ้้าพนัักงานของรััฐ
ตามมาตรา ๒๘(๔) เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ
ความเกี่่�ยวข้้องของพนัักงานสอบสวนกัับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยปกติิคดีีที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจการไต่่สวนข้้อเท็็จจริิงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทางคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะต้้องดำำ�เนิินการเอง แต่่รัฐั ธรรมนููญได้้วางหลัักว่า่ หากเป็็นกรณีีจำำ�เป็็นและเป็็นคดีีที่ไ่� ม่่มีคี วามร้้ายแรง
และคำำ�นึึงถึึงบุุคคลบางระดัับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจในการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตดำำ�เนิินการแทนได้้ ซึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวนของฝ่่ายตำำ�รวจปรากฏ
อยู่่�ในมาตรา ๖๑ และ ๖๓ แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑ ที่่ค� ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการไปตาม ป.วิิอาญา
และรายงานให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕

5. หลัักเกณฑ์์กฎหมายที่่�ให้้พนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจมีีอำำ�นาจสอบสวน

หลัักเกณฑ์์ตามมาตรา ๖๑ วรรคแรกแห่่งพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. มีีการร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวน
๒. ผู้้�ถููกกล่่าวหาเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐหรืือบุุคคลใดในข้้อหาใด ๆ บรรดาที่่�อยู่่�ในหน้้าที่่�
และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. พนัักงานสอบสวนต้้องแสวงหาข้้อเท็็จจริิง รวมทั้้�งรวบรวมพยานหลัักฐานเบื้้�องต้้น
๔. หากกรณีีเป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้้องส่่งเรื่่�อง
ให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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หลัักเกณฑ์์ ตามมาตรา ๖๑ วรรคสองแห่่งพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็็นกรณีีที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิิจารณาแล้้วส่่งเรื่่�อง
กลัับให้้พนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา
๑. เมื่่�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าเรื่่�องที่่�ได้้รัับมาตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่่�ง
ไม่่อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรมการ ป.ป.ช. หรืือ
๒. แม้้เรื่่อ� งกล่่าวหาจะอยู่่�ในหน้้าที่แ่� ละอำำ�นาจ แต่่เป็็นเรื่่อ� งไม่่ร้า้ ยแรงที่่เ� ป็็นการกล่่าวหาเจ้้าพนัักงาน
ของรััฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็็นสมควรมอบหมายให้้พนัักงานสอบสวนเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ ก็็ให้้ส่ง่ เรื่่อ� งคืืน
พนัักงานสอบสวนภายใน ๓๐ วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับเรื่่�องจากพนัักงานสอบสวนโดยจะกำำ�หนดระยะเวลา
ในการดำำ�เนิินการให้้พนัักงานสอบสวนต้้องปฏิิบััติิด้้วยก็็ได้้
หลัักเกณฑ์์ตาม มาตรา ๖๓ แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีีดัังกล่่าว การเริ่่�มคดีีไม่่ได้้เริ่่�มจากการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือ
คำำ�กล่่าวโทษจากพนัักงานสอบสวน แต่่เป็็นกรณีีที่่�คดีีอยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และต้้องการให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา
๑. เป็็นกรณีีที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิิจารณาเห็็นสมควร
๒. อาจส่่งเรื่่�องที่่�อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘(๒) และ (๔)
ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญา
๓. แต่่ต้้องเป็็นเรื่่�องที่่�มิิใช่่ความผิิดร้้ายแรง
หลัักเกณฑ์์ตาม มาตรา ๖๕ แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็็นกรณีีหลัังจากพนัักงานสอบสวนได้้รับั เรื่่อ� งที่่อ� ยู่่�ในหน้้าที่่�
และอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาทำำ�การสอบสวนตาม ป.วิิอาญา ตามความในมาตรา ๖๑ หรืือ ๖๓ แล้้ว
ต้้องรายงานผลให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 
๑. เมื่่อ� คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้้หน่่วยงานของรััฐตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔ แล้้วให้้หน่่วยงานของรััฐนั้้�นดำำ�เนิินการไปตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจของตน
๒. ต้้องรายงานผลให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารและภายในกำำ�หนด
ระยะเวลาที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำำ�หนด

6. ระเบีียบ คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑

- บัันทึึกข้้อตกลงระหว่่างสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
กัับสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ฉบัับลงวัันที่่� 25 มีีนาคม 2545  เรื่่�อง ความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงานสอบสวน สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต 
พ.ศ.2542 
- ระเบีียบสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ว่า่ ด้้วยแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการดำำ�เนิินคดีีความผิิดตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.2546 ลงวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2546
- คำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� 244/2563 ลงวัันที่่� 29 เมษายน 2563 เรื่่�อง แนวทางการปฏิิบััติิและแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการกลั่่�นกรองเรื่่อ� ง กรณีีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีีมติิส่ง่ เรื่่อ� งให้้พนัักงานสอบสวนของสำำ�นัักงาน
ตำำ�รวจแห่่งชาติิ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
- หนัังสืือ ตร. ด่่วนที่่�สุุด ที่่� 0011.26/1937  ลงวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2563  เรื่่�อง ซัักซ้้อม
การปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�ง ตร.ที่่� 244/2563 ลงวัันที่่� 29 เมษายน 2563
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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- หนัังสืือ ตร.ด่่วนที่่�สุุด ที่่� 0011.26/3488  ลงวัันที่่� 16  พฤศจิิกายน 2563  เรื่่�อง
กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิกรณีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีีมติิส่่งเรื่่�องกล่่าวหาให้้พนัักงานสอบสวนของ ตร.
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการสอบสวน ตาม ป.วิิอาญา

7. การออกหมายจัับ การจัับกุุม ผู้้�ถููกกล่่าวหา

หลัักเกณฑ์์กฎหมาย ตามมาตรา ๖๑ วรรคสี่่ถึึ� งวรรคหก แห่่งพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑
	ตามมาตรา ๖๑ วรรคสี่่�
๑. กรณีีที่่�มีีเหตุุจะต้้องขอให้้ศาลออกหมายจัับบุุคคลตามวรรคหนึ่่�งหรืือวรรคสอง
๒. ให้้พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจชั้้น� ผู้้ใ� หญ่่มีอำี ำ�นาจยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาล
ที่่�มีีเขตอำำ�นาจเพื่่�อให้้ออกหมายจัับบุุคคลดัังกล่่าวได้้ หรืือ
๓. กรณีีที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็นอย่่างอื่่�นที่่�จะจัับโดยไม่่มีีหมายจัับได้้ ให้้พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจมีีอำำ�นาจจัับบุุคคลดัังกล่่าวได้้

8. การควบคุุม การปล่่อยชั่่�วคราวผู้้�ถููกกล่่าวหา

	ตามมาตรา ๖๑ วรรคห้้าและวรรคหก
๑. พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจที่่�จัับผู้้�ถููกกล่่าวหาไว้้
๒. ต้้องส่่งตััวผู้้�ถููกจัับพร้้อมทั้้�งบัันทึึกการจัับมายัังพนัักงานสอบสวนหรืือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใน ๔๘ ชั่่�วโมงนัับแต่่เวลาที่่�ผู้�ถููกจั
้ ับมาถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวนโดยมิิให้้นัับระยะเวลาเดิินทาง
ตามปกติิที่�นำ่ ำ�ตััวผู้้�ถููกจัับจากที่่�จับม
ั ายัังที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน รวมเข้้าในกำำ�หนดเวลา ๔๘ ชั่่�วโมง
นั้้�นด้้วย
๓. กรณีีที่่�ไม่่จำำ�ต้้องมีีการควบคุุมตััวผู้้�ถููกจัับไว้้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่่อยตััวผู้้�ถููกจัับไป
โดยมีีประกัันหรืือไม่่มีีประกัันก็็ได้้
๔. กรณีีที่มี่� คี วามจำำ�เป็็นต้้องมีีการควบคุุมตัวั ผู้้�ถููกจับั ไว้้ ให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งต่่อศาล
เพื่่�อให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ถููกจัับไว้้ได้้ ตามหลัักเกณฑ์์และระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญาสำำ�หรัับความผิิดที่่�มีีการร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษนั้้�น

9. อายุุความ

เป็็นไปตาม ป.อาญา มาตรา ๙๕ เว้้นแต่่ หากผู้้�ถููกกล่า่ วหาหรืือจำำ�เลยหลบหนีีระหว่่างถููกดำำ�เนิินคดีี
หรืือระหว่่างการพิิจารณาของศาล มิิให้้นัับระยะเวลาหลบหนีีรวมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอายุุความ  และ
หากจำำ�เลยหลบหนีีระหว่่างต้้องคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดให้้ลงโทษก็็มิิให้้นำำ�อายุุความตาม ป.อาญา มาตรา ๙๘
มาใช้้บัังคัับด้้วย การหลบหนีีจึึงเป็็นเหตุุให้้อายุุความสะดุุดหยุุดอยู่่�ตามมาตรา ๗ แห่่งพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑

10. การดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนชั้้�นพนัักงานสอบสวน

พนัักงานสอบสวนจะต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายและระเบีียบคำำ�สั่่�ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อมีีผู้้�มาร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษให้้ดำำ�เนิินคดีีกัับบุุคคลที่่�ถููกกล่่าวหา ซึ่่�งอยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการได้้ตามมาตรา ๖๑ แห่่งพระราชบััญญััติิ
ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต  พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบระเบีียบสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ว่่าด้้วยแนวทางปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินคดีีความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันปราบปรามการทุุจริิต 
พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศ ณ วัันที่่� ๑๔ พฤษภาคม 25๔๖ เพิ่่�มเติิมประมวลระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่�ยวกัับคดีี
แนบท้้ายระเบีียบนี้้� ลัักษณะ ๑๘ กรณีีบางเรื่่อ� งที่่�มีีวิธีิ ีปฏิิบััติเิ ป็็นพิิเศษ บทที่�่ ๒๔ แนวทางการปฏิิบัติั ใิ นการ
ดำำ�เนิินคดีีความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ระเบีียบบางส่่วนซึ่ง่� ที่อ่� อกมา
รองรัับตามกฎหมายเดิิมไม่่สอดคล้้องกัับกฎหมาย ป.ป.ช. ปััจจุุบันั  จึึงสามารถนำำ�มาใช้้ได้้เท่่าที่ไ่� ม่่ขัดั แย้้งกัับ
กฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่่) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการพอสรุุปได้้ ดัังนี้้�
๑. สอบสวนปากคำำ�ผู้้�ร้้องทุุกข์์หรืือผู้้�กล่่าวโทษแล้้วบัันทึึกการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือคำำ�กล่่าวโทษ
ในสมุุดรายงานประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับคดีี โดยไม่่ต้้องบัันทึึกการรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษในสมุุดสารบบ
การดำำ�เนิินคดีีอาญาทั่่�วไป และไม่่ต้้องรัับเลขคดีี
๒. สอบสวนพยานบุุคคลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อรููปคดีีและรวบรวมพยานหลัักฐานเพื่่�อประกอบคดีี
เมื่่�อตรวจสอบพบว่่าบุุคคลที่่�ถููกกล่่าวหาเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐและพฤติิการณ์์แห่่งคดีีเป็็นความผิิด
ซึ่่� ง อยู่่�ในหน้้ า ที่่� แ ละอำำ� นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืือไม่่ หากครบองค์์ ป ระกอบดัั ง กล่่ า ว
พนัักงานสอบสวนต้้องส่่งเรื่่�องให้้กัับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วััน
๓. หากไม่่ครบองค์์ประกอบตามข้้อ ๒ ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการไปตาม ป.วิิอาญา ปกติิ
๔. ตามกฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่่) ระหว่่างการสอบสวน พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการแจ้้งข้้อหา
จัับกุุมและควบคุุมผู้้�ถููกกล่่าวหา ตาม ป.วิิอาญา ได้้ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมงและเป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในการปล่่อยตััวชั่่�วคราวหรืือขออำำ�นาจศาลให้้ออกหมายขัังผู้้�ถููกจัับได้้ ซึ่่�งตามระเบีียบ ตร.ดัังกล่่าว
ได้้ระบุุว่า่ หากผู้้�ถููกกล่า่ วหาเข้้าหาหรืือปรากฏตััวต่่อหน้้าพนัักงานสอบสวน ให้้ดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อหาให้้ทราบ 
ตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ และเมื่่�อพนัักงานสอบสวนส่่งเรื่่�องให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้้วอำำ�นาจ
ของพนัักงานสอบสวนย่่อมสิ้้�นสุุดลง อำำ�นาจในการควบคุุมตััวผู้้�ถููกกล่่าวหาหรืือสััญญาประกัันกรณีีที่่�มีี
การปล่่อยตััวชั่่ว� คราวย่่อมสิ้้�นสุุดลงเช่่นเดีียวกััน และให้้ปล่อ่ ยตััวหรืือขอให้้ศาลปล่่อยตััวผู้้�ถููกกล่า่ วหาไปทัันทีี
ซึ่่�งเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจการควบคุุมมีีความไม่่สอดคล้้องกัับกฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่่)
๕. หากภายหลัั งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่่ งเรื่่� องคืืนมาให้้ พนัั กงานสอบสวนดำำ�เนิิ นการ
ตาม ป.วิิ อ าญา ให้้ พ นัั ก งานสอบสวนบัั น ทึึกการรัั บคำำ�ร้้ อ งทุุ กข์์ ห รืือกล่่ า วโทษลงในสมุุ ด สารบบ
การดำำ�เนิินคดีีอาญาทั่่�วไปและรัับเลขคดีี แล้้วรีีบสอบสวนโดยมิิชัักช้้า
ปััจจุุบัันพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้้วางหลัักเกณฑ์์ใหม่่ไว้้ตาม มาตรา ๖๑ แตกต่่างจากกฎหมาย ป.ป.ช.(เดิิม) โดยให้้พนัักงาน
สอบสวนรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ในการกล่่าวหาเจ้้าพนัักงานของรััฐทุุกประเภทรวมถึึงข้้าราชการฝ่่ายการเมืืองด้้วย  
ในขณะที่่�กฎหมายเดิิมจะไม่่มีีอำำ�นาจรัับคำำ�ร้้องทุุกข์์ในกรณีีที่่�เป็็นข้้าราชการฝ่่ายการเมืือง และได้้มีีคำำ�สั่่�ง
ตร.ที่่� ๒๔๔/๖๓ ลง ๒๙ เม.ย. ๖๓ วางแนวทางปฏิิบััติิและแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกลั่่�นกรองเรื่่�อง กรณีี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีีมติิส่่งเรื่่�องให้้พนัักงานสอบสวนของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา ซึ่่�งมีีคณะกรรมการกลั่่�นกรองระดัับ ตร. และ
ระดัับ บช. เพื่่�อพิิจารณาว่่าเรื่่�องกล่่าวหาที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่่งมาให้้พนัักงานสอบสวนฝ่่ายตำำ�รวจ
ดำำ�เนิินการนั้้�นเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ถููกต้อ้ งตามกฎหมายหรืือไม่่ หากไม่่ต้อ้ งตามหลัักเกณฑ์์จะต้้องส่่งเรื่่อ� ง
กลัับคืืนไปยัังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ต่่อไป
๖. กรณีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่่งเรื่่อ� งกล่่าวหาที่อ่� ยู่่�ในหน้้าที่แ่� ละอำำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตามมาตรา ๖๓ แห่่งพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่่�งตามหลัักเกณฑ์์เป็็นเรื่่�องกล่่าวหาที่่�ไม่่มีีความร้้ายแรง
ก็็ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการไปตาม ป.วิิอาญา เหมืือนกัับการรัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์กล่่าวหาแล้้วสอบสวน
ไปตามปกติิ เพีียงแต่่ต้้องรายงานผลให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ข้้อสัังเกต
๑. ตามกฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่่) พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจจัับกุม 
ุ และควบคุุมตัวั ผู้้�ต้อ้ งหาไว้้ระหว่่าง
สอบสวนได้้ไม่่เกิิน ๔๘ ชั่่�วโมง แต่่หากคดีียัังอยู่่�ระหว่่างการสอบสวนซึ่่�งยัังอยู่่�ในเงื่่�อนเวลาภายใน ๓๐ วััน
ตามมาตรา ๖๑ ที่่�จะต้้องส่่งเรื่่�องกล่่าวหาให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่่ได้้ระบุุว่่า
ให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการปล่่อยตััวชั่่ว� คราวหรืือควบคุุมตัวั ผู้้�ถููกกล่า่ วหาไปขออำำ�นาจศาลฝากขัังได้้
แต่่มีีการบััญญััติิให้้อำำ�นาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปล่่อยตััวผู้้�ถููกจัับไป โดยมีีประกัันหรืือไม่่มีีประกััน
ก็็ได้้ ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีการควบคุุมตััวผู้้�ถููกจัับไว้้ ให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาล
เพื่่�อให้้ศาลออกหมายขัังผู้้�ถููกจัับไว้้ได้้
๒. ตามข้้อ ๑. จะเห็็นได้้ว่่ากฎหมายไม่่ได้้บััญญััติิให้้พนัักงานสอบสวนมีีอำำ�นาจในการปล่่อยตััว
ชั่่�วคราวหรืือควบคุุมตััวผู้้�ถููกจัับไปยื่่�นคำำ�ร้้องขอฝากขัังต่่อศาล ซึ่่�งเป็็นปััญหาข้้อขััดข้้องในทางปฏิิบััติิ
พนัักงานสอบสวนส่่วนใหญ่่จึึงมัักทำำ�การสอบสวนเบื้้�องต้้นเท่่านั้้�นโดยไม่่แจ้้งข้้อหา และไม่่มีีการจัับกุุม
หรืือควบคุุมตััวผู้้�ถููกกล่่าวหาแต่่อย่่างใด
๓. ตามระเบีียบการตำำ�รวจเกี่่ย� วกัับคดีีฯ ที่่ร� ะบุุว่า่ อำำ�นาจของพนัักงานสอบสวนในการควบคุุมตัวั
ผู้้�ถููกกล่่าวหาหรืือสััญญาประกัันกรณีีที่่�มีีการปล่่อยตััวชั่่�วคราวสิ้้�นสุุดลง และให้้ปล่่อยตััวหรืือขอให้้ศาล
ปล่่อยตััวผู้้�ถููกกล่า่ วหาไปทัันทีีเมื่่อ� มีีการส่่งเรื่่อ� งกล่่าวหาไปยัังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในปััจจุุบันั จึึงไม่่น่า่ จะใช้้ได้้
๔. กรณีีเรื่่�องที่่�กล่่าวหาไม่่เฉพาะตััวการเท่่านั้้�นที่่�กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
แต่่อาจมีีผู้้�สนับสนุ
ั นุ (ไม่่เป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐ) หากบุุคคลที่่เ� ป็็นผู้้�สนับสนุ
ั นุ อายุุไม่่ถึึง ๑๘ ปีี ก็ยั็ งั เป็็นปััญหา
ว่่ าจะต้้ องมีีการตรวจสอบการจัับภายใน ๒๔ ชั่่� วโมงนัับแต่่ มาถึึงที่่�ทำำ�การของพนัักงานสอบสวน
หรืือต้้องผััดฟ้้องตามพระราชบััญญััติิศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ.๒๕๕๓ หรืือไม่่
๕. เรื่่�องที่่�กล่่าวหาดัังกล่่าว เมื่่�อส่่งให้้กัับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำำ�เนิินการตามมาตรา ๖๑ แล้้ว
อาจเป็็นไปได้้ว่า่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจส่่งกลัับมาให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการตาม ป.วิิอาญาก็็เป็็นได้้
กรณีีคดีีประเภทนี้้�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นคดีีที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลและพยานหลัักฐานจำำ�นวนมาก ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินคดีี
อาจต้้องใช้้ระยะเวลานานกว่่าคดีีธรรมดาทั่่�วไป  อาจทำำ�ให้้หมดอำำ�นาจการควบคุุมตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ดัังนั้้�นในชั้้น� สอบสวนอย่่างมากพนัักงานสอบสวนก็็เพีียงแจ้้งข้้อหาแล้้วทำำ�การสอบสวนโดยไม่่มีกี ารควบคุุม
เท่่านั้้�น ซึ่่�งคดีีดัังกล่่าวเป็็นเรื่่�องละเอีียดอ่่อนต้้องสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐานอย่่างรอบคอบด้้วยความ
ระมััดระวััง ประกอบกัับตาม ป.วิิอาญา มาตรา ๑๓๔ (แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย พ.ร.บ.แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญา (ฉบัับที่่� ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๗) ได้้ออกมาบัังคัับใช้้ภายหลัังระเบีียบเกี่่�ยวกัับ
คดีีฯ ดัังกล่่าวแล้้ว โดยวางหลัักเกณฑ์์ใหม่่ว่่าการแจ้้งข้้อหา จะต้้องมีีหลัักฐานตามสมควรว่่าผู้้�นั้้�น น่่าจะได้้
กระทำำ�ผิิดตามข้้อหานั้้�น ซึ่่�งต่่างจากหลัักเกณฑ์์เดิิมว่่าเมื่่�อผู้้�ต้้องหาเข้้าพบหรืือเข้้าหาหรืือปรากฏตััวต่่อหน้้า
พนัักงานสอบสวนให้้พนัักงานสอบสวนแจ้้งข้้อหากัับผู้้�ต้อ้ งหานั้้�น ซึ่ง่� แต่่เดิิมหากไม่่แจ้้งข้้อหาพนัักงานสอบสวน
อาจมีีความผิิดเกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการได้้ จึึงทำำ�ให้้ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินคดีีเกิิดความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น

11. ประเด็็นการสอบสวน

ตััวอย่่างคำำ�ถามการสอบปากคำำ�ผู้้�กล่่าวหา และหรืือพยานในเบื้้�องต้้นก่่อนที่่�จะส่่งเรื่่�องไปยััง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่่�อไต่่สวนข้้อเท็็จจริิงตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ ในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
๑. ผู้้�ถููกกล่่าวหาเป็็นใคร ภููมิิลำำ�เนาและที่่�พัักของผู้้�ถููกกล่่าวหาอยู่่�ที่�ใ่ ด
๒. ขณะกระทำำ�ผิิดผู้้�ถููกกล่่าวหาเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐหรืือไม่่อย่่างไร ตำำ�แหน่่งและสัังกััด
หน่่วยงานใด
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๓. ผู้้�ถููกกล่่าวหามีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างไร
๔. ผู้้�ถููกกล่่าวหากระทำำ�ความผิิดเรื่่�องใด อาทิิ ความผิิดฐานทุุจริิตต่่อหน้้าที่่� กระทำำ�ความผิิด
ต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ราชการ หรืือกระทำำ�ความผิิดต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในการยุุติิธรรม ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑
๕. พฤติิการณ์์เกี่่�ยวกัับคดีีเป็็นอย่่างไรและเกิิดความเสีียหายในเรื่่�องใดบ้้าง  อย่่างไร
๖. มีีผู้้�ใดร่่วมกระทำำ�ผิิด  และหรืือมีีผู้้�ใดใช้้  สนัับสนุุนให้้กระทำำ�ความผิิดหรืือไม่่ อย่่างไร
๗. ตำำ�หนิิรููปพรรณของผู้้�ถููกกล่่าวหาและผู้้�ร่่วมกระทำำ�ความผิิด (ถ้้ามีี)  
๘. เกิิดเหตุุวััน เวลาใด สถานที่่�เกิิดเหตุุเป็็นที่่�ใด และพนัักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่่�
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อเท็็จจริิงพอสมควรก่่อนว่่ามีีการกระทำำ�ผิิดตามที่่�มีีการร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษหรืือไม่่
๙. ปััจจุุบัันผู้้�ถููกกล่่าวหายัังเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐอยู่่�หรืือไม่่ หากเป็็นอยู่่�ขณะนี้้�อยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่ใ่� ด  หรืืออยู่่�ในตำำ�แหน่่งหน้้าที่อื่่� น่�   หากออกจากการเป็็นเจ้้าพนัักงานของรััฐแล้้ว  ขณะที่่อ� อกมีีตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่�ใด สาเหตุุในการออก และออกมาเป็็นเวลานานเท่่าใด
๑๐. ประเด็็นการสอบสวนอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ตามรููปคดีี

12.	ผลการดำำ�เนิินการของพนัักงานสอบสวนตาม ป.วิิอาญา

หลัักเกณฑ์์ตามมาตรา ๖๖ แห่่งพระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๖๑ การสอบสวนของพนัักงานสอบสวนที่่ดำ� ำ�เนิินการไปตามป.วิิอาญา นั้้�นไม่่เป็็น
อำำ�นาจเด็็ดขาดของพนัักงานสอบสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถทบทวนได้้กล่่าวคืือ
๑. กรณีีที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่่เห็็นด้้วยกัับผลการดำำ�เนิินการตามรายงานตามมาตรา ๖๕
หรืือ     
๒. มีีกรณีีเห็็นว่่าผู้้�ถููกร้้องอาจไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม หรืือการดำำ�เนิินการนั้้�นจะไม่่เที่่�ยงธรรม
๓. ให้้อำำ�นาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่่�งการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืืออาจเรีียกสำำ�นวนการไต่่สวน
หรืือสอบสวนมาเพื่่อ� ดำำ�เนิินการได้้ โดยจะดำำ�เนิินการไต่่สวนใหม่่ทั้้ง� หมดหรืือนำำ�ผลการไต่่สวนหรืือสอบสวน
ของหน่่วยงานของรััฐนั้้�นทั้้�งหมด หรืือบางส่่วนมาถืือเป็็นการไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็็ได้้
แผนผัังอํํานาจการไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณีีเจ้้าพนัักงานของรััฐเป็็นผู้้�กระทํําความผิิดเจ้้าพนัักงานของรััฐ
- ความผิิดฐานทุุจริิตต่่อหน้้าที่�่
- ความผิิดต่่อตํําแหน่่งหน้้าที่่�ราชการ
- ความผิิดต่่อตํําแหน่่งหน้้าที่่�ในการยุุติิธรรม  
เจ้้าพนัักงานของรััฐ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
- ความผิิดอื่่น� ที่่ก� ฎหมายกํําหนดให้้อยู่่�ในหน้้าที่่�
และอํํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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แผนผัังเจ้้าพนัักงานของรััฐ 1
เจ้้าพนัักงานของรััฐ
1. เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ
2. ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง

เจ้้าพนัักงานของรััฐ

5. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

4. ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในองค์์กรอิิสระ

3. ตุุลาการศาลรััฐธรรมนููญ

แผนผัังเจ้้าพนัักงานของรััฐ ๒
เจ้าพนักงานของรัฐ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
๓. ตุุลาการ
๔. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ๕. คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทางการเมือง
ศาลรััฐธรรมนููญ
ในองค์กรอิสระ
ป.ป.ช.
ผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านในหน่่ ว ยงานอื่่� น ของรัั ฐ ๑. นายกรัฐมนตรี
๑. ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งองค์์กร
หรืือในรััฐวิิสาหกิิจ
๒. รัฐมนตรี
อิิสระตามรััฐธรรมนููญ
ผู้บริหารท้องถิ่น/รองฯ/ผู้ช่วยฯ
๓. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยกเว้้นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. สมาชิกวุฒิสภา
ป.ป.ช.
เจ้้าพนัักงานตามกฎหมายว่่าด้้วยลัักษณะ ๕. ข้้าราชการการเมืืองอื่่�น
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปกครองท้้องที่่�/เจ้้าพนัักงานอื่่�นตามที่่� นอกจาก 1 และ 2 ตาม
กฎหมายบััญญััติิ
กฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบ
คณะกรรมการ อนุุกรรมการ ลููกจ้้าง ข้้าราชการการเมืือง
ของส่่ ว นราชการ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ๖. ข้้ า ร า ช ก า ร รัั ฐ ส ภ า
หรืือรััฐวิิสาหกิิจ
ฝ่่ายการเมืือง
บุุคคลหรืือคณะบุุคคลซึ่่�งมีีกฎหมายกำำ�หนด ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับสููงคืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐซึ่่�งกำำ�หนดตำำ�แหน่่งดัังต่่อไปนี้้�
ให้้ใช้้อำำ�นาจ หรืือได้้รัับมอบให้้ใช้้อำ�ำ นาจ ๑. หััวหน้้าส่่วนราชการระดัับกระทรวง ทบวง กรม หรืือส่่วนราชการที่�มี่ ฐี านะเป็็นนิิติบุิ คุ คล
ทางปกครองที่จั่� ดั ตั้้ง� ขึ้้น� โดยระบบราชการ
ซึ่�ง่ มิิใช่่ผู้�ดำ้ ำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองสำำ�หรัับข้้าราชการพลเรืือน
รััฐวิิสาหกิิจ หรืือกิิจการอื่่�นของรััฐ
๒. กระทรวงกลาโหม  ผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด  ผู้้�บััญชาการเหล่่าทััพ สำำ�หรัับข้้าราชการทหาร
๓. ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ
๔. ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
6. คณะกรรมการและผู้้�บริิหารสููงสุุดของรััฐวิิสาหกิิจ
๗. หััวหน้้าหน่่วยงานขององค์์กรอิิสระ/ศาลรััฐธรรมนููญ  แต่่ไม่่รวมถึึงผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
๘. ผู้้�บริิหารสููงสุุดของหน่่วยงานอื่่�นของรััฐตามที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำำ�หนด
๙. ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่น� ตามที่ก่� ฎหมายกำำ�หนด หรืือผู้้ซึ่� ง่� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าตามที่ค่� ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำำ�หนด
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13.	คำำ�อธิิบายเกี่่�ยวกัับความหมายเจ้้าพนัักงานของรััฐ ตำำ�แหน่่งและหน่่วยงานต่่าง ๆ ตาม
	คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานสอบสวน จััดทำำ�โดยสำำ�นักั กฎหมาย สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
ป.ป.ช.

เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
หมายความว่่าข้้าราชการซึ่่ง� มีีตํําแหน่่งหรืือเงิินเดืือนประจํํา จากการพิิจารณานิิยามคํําว่่า “ข้้าราชการ”
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องตามมาตรา ๓ แห่่ง พ.ร.บ.กองทุุนบํําเหน็็จบํํานาญข้้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ ได้้แก่่
ข้้าราชการพลเรืือนตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการพลเรืือน ข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการ ข้้าราชการฝ่่ายอััยการตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการ
ฝ่่ายอััยการ ข้้าราชการพลเรืือนในมหาวิิทยาลััยตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการพลเรืือนในมหาวิิทยาลััย
ข้้าราชการครููตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการครูู ข้้าราชการรััฐสภาสามััญตามกฎหมายว่่าด้้วย
ระเบีียบข้้าราชการฝ่่ายรััฐสภา ข้้าราชการตํํารวจตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการตํํารวจ ข้้าราชการ
ทหารตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการทหาร ข้้าราชการสำำ�นัักงานศาลรััฐธรรมนููญตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยสำำ�นักั งานศาลรััฐธรรมนููญและข้้าราชการซึ่ง่� มีีกฎหมายบััญญััติใิ ห้้เป็็นข้้าราชการตาม พ.ร.บ.นี้้� ซึ่ง่� ตาม
มาตรา ๔ แห่่ง พ.ร.ฎ.การจ่่ายเงิินเดืือน เงิินปีี บำำ�เหน็็จ บำำ�นาญและเงิินอื่่�นในลัักษณะเดีียวกััน พ.ศ.๒๕๓๕
หมายความว่่าบุุคคลซึ่่�งรัับราชการโดยได้้รัับเงิินเดืือนจากงบประมาณรายจ่่ายหมวดเงิินเดืือน
ฉะนั้้�นจึึงสรุุปความหมายของข้้าราชการได้้ว่่าบุุคคลซึ่่�งได้้รัับบรรจุุและแต่่งตั้้�งให้้รัับราชการ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการประเภทต่่าง ๆ โดยได้้รัับเงิินเดืือนจากงบประมาณรายจ่่าย
หมวดเงิินเดืือน
พนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�นซึ่่�งมีีตำำ�แหน่่งหรืือเงิินเดืือนประจำำ�
พนัักงานส่่วนท้้องถิ่่น� ซึ่ง่� มีีตำำ�แหน่่งหรืือเงิินเดืือนประจำำ�ตาม พ.ร.บ.ระเบีียบบริิหารงานบุุคคลส่่วนท้้องถิ่่น�
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้้แก่่ ข้า้ ราชการองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด พนัักงานเทศบาล พนัักงานส่่วนตำำ�บล ข้้าราชการ
กรุุงเทพมหานคร พนัักงานเมืืองพััทยา และข้้าราชการ หรืือพนัักงานขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น
ที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�งซึ่่�งได้้รัับการบรรจุุและแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิราชการ โดยได้้รัับเงิินเดืือนจากงบประมาณ
หมวดเงิินเดืือนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หรืือจากเงิินงบประมาณหมวดเงิินอุุดหนุุนของรััฐบาลที่่�
ให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนํํามาจััดเป็็นเงิินเดืือนของข้้าราชการ
หรืือพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�น        
เจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยธุุรการขององค์์กรอิิสระ
รััฐธรรมนููญได้้กํําหนดให้้มีอี งค์์กรอิิสระ โดยองค์์กรอิิสระของแต่่ละองค์์กรจะมีีหน่่วยงานที่รั่� บั ผิิดชอบ
งานธุุรการดํําเนิินการและอํํานวยความสะดวก โดยหน่่วยงานอิิสระดัังกล่่าวจะมีีหน่่วยธุุรการในการบริิหาร
งานบุุคคล การงบประมาณ และการดํําเนิินการตามหน้้าที่่�และอํํานาจ พร้้อมทั้้�งมีีฐานะเป็็นนิิติิบุุคคล
หน่่วยงานประเภทดัังกล่่าว ได้้แก่่
๑) สํํานัักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง   
๒) สํํานัักงานผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน            
๓) สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
๔) สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
๕) สำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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ผู้้�ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงานของรััฐ
หน่่วยงานของรััฐในนิิยามดัังกล่่าวนี้้� เป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ไม่่อยู่่�ในนิิยามของส่่วนราชการ
ตาม พ.ร.บ.ระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่่�งได้้แก่่องค์์การมหาชนและหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ
๑) องค์์การมหาชนเป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบบริิการสาธารณะทางสัังคมและวััฒนธรรม  เช่่น
การศึึกษา การวิิจัยั  การฝึึกอบรม การทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ ศิิลปวััฒนธรรม การพััฒนาและส่่งเสริิมการกีีฬา การพััฒนา
และถ่่ายทอดทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม การบริิการทางสาธารณสุุขและ
การแพทย์์ การสัังคมสงเคราะห์์ นันั ทนาการ สวนสััตว์ ก
์ ารอํํานวยการบริิการแก่่ประชาชน หรืือการดํําเนิินการ
อัันเป็็นสาธารณประโยชน์์อื่น่� ใด ซึ่่ง� ไม่่เหมาะที่่จ� ะใช้้วิธีิ กี ารของราชการในการบริิหาร และต้้องไม่่เป็็นกิิจการ
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการแข่่งขัันกัับภาคเอกชน ปััจจุุบัันตามข้้อมููลของสํํานัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบ
ราชการ แบ่่งประเภทองค์์การมหาชนตามกฎหมายจััดตั้้�ง ออกเป็็น ๓ ประเภท ดัังนี้้�       
๑.๑) องค์์การมหาชนที่จั่� ดั ตั้้ง� โดยพระราชกฤษฎีีกา ซึ่่ง� ออกตามความใน พ.ร.บ.องค์์การมหาชน
พ.ศ.๒๕๔๒         
๑.๒) องค์์การมหาชนที่่�จััดตั้้�งตามพระราชบััญญััติิเฉพาะ (หน่่วยงานในกำำ�กับั )
๑.๓) มหาวิิทยาลััยในกำำ�กับข
ั องรััฐ ซึ่่�งจััดตั้้�งตามพระราชบััญญััติิเฉพาะ
	๒) เจ้้าหน้้าที่่ใ� นหน่่วยธุุรการของหน่่วยงานที่่เ� ป็็นอิิสระ เป็็นหน่่วยงานที่�จั่ ดั ตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่�่
ควบคุุม กำำ�กัับ ดููแลกิิจการของรััฐ หรืือดำำ�เนิินกิิจการบริิการสาธารณะตามนโยบายสำำ�คััญที่่�ต้้องการ
ความเป็็นกลางอย่่างเคร่่งครััดปราศจากการแทรกแซงทางการเมืือง ซึ่่ง� จะมีีคณะกรรมการที่่เ� ป็็นองค์์อํํานาจ
และมีีหน่่วยงานธุุรการเพื่่�อทํําหน้้าที่่�อํํานวยการ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในรััฐวิิสาหกิิจ แบ่่งการพิิจารณาออกเป็็น
๑) หน่่วยงานใดเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ และ ๒) ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานในรััฐวิิสาหกิิจ
		
(๑) หน่่วยงานใดเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ เมื่่อ� พิิจารณานิิยามของ “รััฐวิิสาหกิิจ” แล้้ว อาจพิิจารณา
ตาม พ.ร.บ.วิิธีีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดัังนี้้�
			 “รััฐวิิสาหกิิจ” หมายความว่่า
(ก) องค์์การของรััฐบาลตามกฎหมายว่่าด้้วย การจััดตั้้ง� องค์์การของรััฐบาล กิิจการของรััฐ
ซึ่่�งมีีกฎหมายจััดตั้้�งขึ้้�น หรืือหน่่วยงานธุุรกิิจที่่�รััฐบาลเป็็นเจ้้าของ         
(ข) บริิษััทจํํากััดหรืือบริิษััทมหาชนจํํากััดที่่�ส่่วนราชการหรืือรััฐวิิสาหกิิจตาม  (ก) มีีทุุน
รวมอยู่่�ด้้วยเกิินร้้อยละห้้าสิิบ         
(ค) บริิษััทจํํากััดหรืือบริิษััทมหาชนจํํากััดที่่�ส่่วนราชการและรััฐวิิสาหกิิจตาม  (ก) หรืือ
(ข) หรืือที่่�รััฐวิิสาหกิิจตาม (ก) และ (ข) หรืือที่่�รััฐวิิสาหกิิจตาม (ข) มีีทุุนเกิินร้้อยละห้้าสิิบ       
			 ข้้อมููลของสํํานัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ แบ่่งกลุ่่�มรััฐวิิสาหกิิจได้้ ดัังนี้้�
			 สาขาพลัังงาน ได้้แก่่ บริษัิ ัท ปตท.จํํากััด (มหาชน), การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค, การไฟฟ้้า
นครหลวง, การไฟฟ้้าฝ้้ายผลิิตแห่่งประเทศไทย      
			 สาขาขนส่่ง ได้้แก่่ การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย, การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย,
การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย, การรถไฟแห่่งประเทศไทย, บริิษัท ก
ั ารบิินไทย จํํากััด (มหาชน),
บริิษัท ข
ั นส่่ง จํํากััด, บริิษัท ท่
ั า่ อากาศยานไทย จํํากััด (มหาชน), บริิษัท วิ
ั ทยุ
ิ กุ ารบิินแห่่งประเทศไทย จํํากััด,
สถาบัันการบิินพลเรืือน, องค์์การขนส่่งมวลชน
			 สาขาสื่่�อสาร ได้้แก่่ บริิษััท  อสมท จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท  ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด,
บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท กสท.โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน)
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			 สาขาสาธารณููปการ ได้้แก่่ การเคหะแห่่งชาติิ, การประปานครหลวง, การประปา
ส่่วนภููมิิภาค, องค์์การจััดการน้ำำ��เสีีย, การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย, บริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนา
สิินทรััพย์์ จำำ�กััด
			 สาขาอุุตสาหกรรมและพาณิิชยกรรม ได้้แก่่ โรงพิิมพ์์ตำำ�รวจ สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ,
บริิษััท อู่่�กรุุงเทพ จำำ�กััด, โรงงานไพ่่ กรมสรรพสามิิต, โรงงานยาสููบ กระทรวงการคลััง, องค์์การสุุรา
กรมสรรพสามิิต, สำำ�นัักงานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล, บริิษััท สหโรงแรมไทยและการท่่องเที่่�ยว จำำ�กััด,
องค์์การตลาด
			 สาขาเกษตร ได้้แก่่ การยางแห่่งประเทศไทย, องค์์การตลาดเพื่่�อเกษตรกร, องค์์การ
ส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย, องค์์การสะพานปลา, องค์์การคลัังสิินค้้า
			 สาขาทรััพยากรธรรมชาติิ ได้้แก่่ องค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้, องค์์การสวนพฤกษศาสตร์์,
องค์์การสวนสััตว์์
			 สาขาสัังคมและเทคโนโลยีี ได้้แก่่ การท่่องเที่ย่� วแห่่งประเทศไทย, การกีีฬาแห่่งประเทศไทย,
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย, องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ,
องค์์การเภสััชกรรม
			 สาขาสถาบัันการเงิิน ได้้แก่่ สํํานัักงานธนานุุเคราะห์์ กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ,
ธนาคารกรุุงไทย จํํากััด (มหาชน), ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย,
ธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร, ธนาคารเพื่่อ� การส่่งออกและนํําเข้้าแห่่งประเทศไทย, ธนาคาร
ออมสิิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์์, ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย, บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย,
บรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม   
(๒)	ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในรััฐวิิสาหกิิจ อาจพิิจารณาจาก พ.ร.บ.คุุณสมบััติมิ าตรฐานสํําหรัับกรรมการ
และพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ อัันได้้แก่่ “กรรมการ” หมายความว่่า กรรมการในคณะกรรมการ
ของรััฐวิิสาหกิิจ และให้้หมายความรวมถึึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้้วย     
			 “ผู้้�บริิหาร” หมายความว่่า ผู้้�ว่่าการ ผู้้�อํํานวยการ กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�จััดการ หรืือ
บุุคคลซึ่่�งดํํารงตํําแหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดที่่�มีีอํํานาจหน้้าที่่�คล้้ายคลึึงกัันในรััฐวิิสาหกิิจนั้้�น     
			 “พนัักงาน” หมายความว่่า พนัักงานและลููกจ้้างของรััฐวิิสาหกิิจ และให้้รวมตลอดถึึง
ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการที่่�ปรึึกษารััฐวิิสาหกิิจ เลขานุุการ ผู้้�ช่่วยเลขานุุการของคณะกรรมการ หรืือบุุคคล
ซึ่่�งดํํารงตํําแหน่่งที่่�มีีอํํานาจหน้้าที่่�คล้้ายคลึึงกััน แต่่เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�นในรััฐวิิสาหกิิจด้้วย
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น รองผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น และสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น รองผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น และสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นให้้พิิจารณาจากกฎหมาย
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นดัังกล่่าว ส่่วนตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นให้้พิิจารณาจากประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่่อ� ง กำำ�หนดตำำ�แหน่่งผู้้�ทำำ�หน้้าที่ช่่� ว่ ยเหลืือผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่่น� และผู้้�ทำำ�หน้้าที่ช่่� ว่ ยเหลืือ
สภาท้้องถิ่่น� หรืือสมาชิิกสภาท้้องถิ่่น� ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เป็็นผู้้�ช่ว่ ยผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่่น� พ.ศ.๒๕๖๑
ได้้แก่่
	๑) พ.ร.บ.ระเบีียบบริิหารราชการกรุุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ได้้แก่่
(๑) ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร
(๒) รองผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร
(๓) ประธานที่ปรึึก
่� ษา ที่ปรึึก
่� ษา เลขานุุการและผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการผู้้�ว่า่ ราชการกรุุงเทพมหานคร
(๔) เลขานุุการประธานสภากรุุงเทพมหานคร (๕) เลขานุุการรองประธานสภากรุุงเทพมหานคร
(๖) สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานคร
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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	๒) พ.ร.บ.ระเบีียบบริิหารราชการเมืืองพััทยา พ.ศ.๒๕๔๒ ได้้แก่่
(๑) นายกเมืืองพััทยา
(๒) รองนายกเมืืองพััทยา        
(๓) ประธานที่่�ปรึึกษา ที่่�ปรึึกษา เลขานุุการ และผู้้�ช่่วยเลขานุุการนายกเมืืองพััทยา
(๔) เลขานุุการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ ประธานสภาเมืืองพััทยา        
(๕) สมาชิิกสภาเมืืองพััทยา     
๓) พ.ร.บ.องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด พ.ศ.๒๕๔๐ ได้้แก่่
(๑)  นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
(๒) รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
(๓)  ที่่�ปรึึกษาและเลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด        
(๔)  สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
๔) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้้แก่่
(๑)  นายกเทศมนตรีี
(๒) รองนายกเทศมนตรีี
(๓) ที่่�ปรึึกษาและเลขานุุการนายกเทศมนตรีี (๔) สมาชิิกสภาเทศบาล
	๕) พ.ร.บ.สภาตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้้แก่่
(๑) นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
(๒) รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
(๓) เลขานุุการนายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล (๔) สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
6) เจ้้าพนัักงานตามกฎหมายว่่าด้้วยลัักษณะปกครองท้้องที่่� ตาม พ.ร.บ.ลัักษณะปกครอง
ท้้องที่่� พ.ศ.๒๔๕๗ ได้้แก่่
๑) กำำ�นััน ๒) ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ๓) ผู้้�ช่่วยผู้้�ใหญ่่บ้้าน ๔) แพทย์์ประจำำ�ตำ�บ
ำ ล
ข้้ อ สัั ง เกตสารวัั ต รกํํานัั น ไม่่ ใช่่ เจ้้ า พนัั ก งาน แต่่ เ ป็็ น เพีี ย งผู้้�ช่่ ว ยเหลืือเจ้้ า พนัั ก งานเท่่ า นั้้� น
(ฎ.๑๐๓๗/๒๕๐๓)
เจ้้าพนัักงานอื่่�นตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ
ได้้แก่่ เลขาธิิการ กสทช. และ พนัักงานของ กสทช. ถืือเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต และเป็็นเจ้้าพนัักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ประธานกรรมการ
นโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริิหารผู้้�อํํานวยการ รองผู้้�อํํานวยการ และพนัักงานขององค์์การ
กระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑ (พ.ร.บ.จััดสรรคลื่่�นความถี่่�และประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖๔, พ.ร.บ.องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพฯ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔๑)
- กรรมการ อนุุกรรมการ ลููกจ้้างของส่่วนราการ หน่่วยงานของรััฐ หรืือรััฐวิิสาหกิิจ
- บุุคคลหรืือคณะบุุคคลธรรดา ซึ่่�งมีีกฎหมายกำำ�หนดให้้ใช้้อำำ�นาจหรืือได้้รัับมอบให้้ใช้้อำำ�นาจ
ทางปกครองที่่�จัดั ตั้้ง� ขึ้้น� ในระบบราชการ รััฐวิิสาหกิิจ หรืือกิิจการอื่่น� ของรััฐด้้วย อาทิิเช่่น สภามหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ คณะกรรมการข้้าราชการตำำ�รวจ ผู้้�อำำ�นวยการตลาดนััดกรุุงเทพมหานคร คณะอนุุกรรมการ
เกี่่�ยวกัับอุุทธรณ์์ ร้้องทุุกข์์ และจรรยาบรรณ (อ.ก.พ.อ.) ลููกจ้้างชั่่�วคราวในมหาวิิทยาลััยในกํํากัับของรััฐ
(เทีียบมติิคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้้ง� ที่่� ๗๙๗-๗๑/๒๕๕๙, ๔๔๘-๑๓/๒๕๕๖, ๕๘๙-๓๐/๒๕๖๐, ๓๔/๒๕๔๖)
ข้้อสัังเกต
ผู้้�ปฏิบัิ ติั งิ านในสถาบัันอาหาร คณะกรรมการ ผู้้�อำำ�นวยการ พนัักงานเจ้้าหน้้าที่แ่� ละลููกจ้้างสำำ�นักั งาน
ทรััพย์์สินิ ส่่วนพระมหากษััตริย์ิ   ผู้
์ ้�ปฏิบัิ ติั งิ านสถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ  คณะกรรมการกองทุุนหมู่่�บ้้าน
ไม่่มีีฐานะเป็็นพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ตามมาตรา 4 แห่่ง พ.ร.บ.ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต 
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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พ.ศ.๒๕๖๑ (เทีียบมติิคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้้�งที่่� ๖๗/๒๕๔๔, ๑๘/๒๕๔๔, ๘๐/๒๕๖๒ มติิอนุุกรรมการ
และกฎหมาย ครั้้�งที่่� ๓๘-๕/๒๕๖๑)
ผู้้�ดํํารงตํําแหน่่งในองค์์กรอิิสระ
หมายความถึึง ผู้้�ดํํารงตํําแหน่่งในองค์์กรอิิสระตามที่่รั� ฐั ธรรมนููญบััญญััติิ และให้้หมายความรวมถึึง
ผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิินด้้วย ยกเว้้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑)  คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
(๒) ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน
(๓)  คณะกรรมการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
(๔) คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
(๕)  ผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ข้้อสัังเกต
หากเป็็นการกล่่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่่าทุุจริิตต่่อหน้้าที่่� อํํานาจการไต่่สวนเป็็นของ
คณะผู้้�ไต่่สวนอิิสระซึ่่�งแต่่งตั้้�งโดยประธานศาลฎีีกา (รธน.พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๖)
ความผิิดตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์การหรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.๒๕๐๒
ประมวลกฎหมายอาญา ได้้บัญั ญััติคิ วามผิิดเกี่่ย� วกัับเจ้้าพนัักงานเอาไว้้ ซึ่่ง� เจ้้าพนัักงานนั้้�นมีีความหมาย
ตามมาตรา 1(16) คืือ “บุุคคลซึ่่�งกฎหมายบััญญััติิว่่าเป็็นเจ้้าพนัักงาน หรืือได้้รัับแต่่งตั้้�งตามกฎหมาย
ให้้ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ราชการ ไม่่ว่่าเป็็นประจํําหรืือครั้้�งคราว และไม่่ว่่าจะได้้รัับค่่าตอบแทนหรืือไม่่”  
ตามมาตรานี้้� เจ้้าพนัักงานย่่อมมีีความหมายถึึงข้้าราชการ แต่่จะไม่่รวมพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจหรืือ
องค์์การมหาชน เพราะโดยสภาพแล้้วพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจหรืือองค์์การมหาชน “มิิได้้รับั แต่่งตั้้ง� ตามกฎหมาย
ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการ” หากแต่่เป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามสััญญาจ้้าง ดัังนั้้�น หากมิิได้้เป็็นการกระทํํา
ที่่�กฎหมายให้้ถือื ว่่ากระทำำ�ในฐานะเจ้้าพนัักงานแล้้วพนัักงานผู้้�นั้้�นก็็มิิใช่่เจ้้าพนัักงาน อย่่างไรก็็ตามด้้วยเหตุุ
ที่่�รััฐวิิสาหกิิจหรืือองค์์การมหาชนเป็็นหน่่วยงานของรััฐให้้บริิการสาธารณะอย่่างเดีียวกัับส่่วนราชการ
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่โ� ดยมิิชอบของพนัักงานในหน่่วยงานดัังกล่่าวสามารถส่่งผลกระทบต่่อภาครััฐและส่่วนรวม
ได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่าข้้าราชการ ดัังนั้้�น จึึงได้้มีกี ารออก พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์การหรืือหน่่วยงาน
ของรััฐ พ.ศ.๒๕๐๒ (ฎ.๕๐๕๓/๒๕๕๕) ขึ้้�นเพื่่�อปกป้้องรัักษาทรััพย์์สิินหรืือผลประโยชน์์ของรััฐเป็็นสำำ�คััญ
กฎหมายฉบัับนี้้�กำำ�หนดความผิิดของ “พนัักงาน” ซึ่่�งตามมาตรา ๓ บััญญััติิว่่า “พนัักงาน” หมายความว่่า
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรืือบุุคคลผู้้�ปฏิิบััติิงานในองค์์การบริิษััทจำำ�กััด
ห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติบุิ คุ คลหรืือหน่่วยงานที่เ่� รีียกชื่่อ� อย่่างอื่่น� ซึ่ง่� ทุุนทั้้�งหมดหรืือทุุนเกิินกว่่าร้้อยละห้้าสิิบเป็็นของรััฐ
โดยได้้รัับเงิินเดืือนหรืือประโยชน์์ตอบแทนอย่่างอื่่�นจากองค์์การ บริิษััทจำำ�กััด ห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคล
หรืือหน่่วยงานนั้้�น ทั้้�งนี้้� นอกจากผู้้�เป็็นเจ้้าพนัักงานอยู่่�แล้้วตามกฎหมาย เพราะฉะนั้้�นผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ซึ่่�งจะถููกลงโทษตามพระราชบััญญััติินี้้�ต้้องเป็็นพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจหรืือองค์์การมหาชนเท่่านั้้�น หากเป็็น
บุุคคลธรรมดาอาจถููกลงโทษได้้ในฐานเป็็นผู้้�สนัับสนุุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ เท่่านั้้�น
(ฎ.๕๑๓๓/๒๕๔๑, ฎ.๗๗๔/๒๕๒๐, ฎ.๒๑๕๙/๒๕๑๘) นอกจากนี้้�หากพนัักงานผู้้�กระทำำ�ความผิิดใช้้อำำ�นาจ
ตามกฎหมาย และกฎหมายให้้ถือื ว่่าการกระทำำ�นั้้น� เป็็นการกระทำำ�ของเจ้้าพนัักงานแล้้ว ก็็ต้อ้ งไปใช้้ประมวล
กฎหมายอาญาแทนฐานความผิิดที่่�ถููกกํําหนดไว้้ใน พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดของพนัักงานในองค์์การหรืือ
หน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.๒๕๐๒ มีีทั้้�งหมด ๘ มาตรา ตั้้�งแต่่มาตรา ๔ – ๑๑ โดยเปรีียบเทีียบกัับฐานความผิิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาได้้ตามตาราง เนื่่อ� งจากบทบััญญััติทั้้ิ ง� หมดมีีข้อ้ ความแบบเดีียวกัันกัับในประมวล
กฎหมายอาญา เพีียงแต่่เปลี่่�ยนคํําว่่า “เจ้้าพนัักงาน” เป็็น “พนัักงาน” ดัังนั้้�น จึึงสามารถเทีียบเคีียง
การตีีความองค์์ประกอบความผิิดได้้เหมืือนกััน ดัังนี้้�
่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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ตารางแสดงการเปรีียบเทีียบฐานความผิิด ตาม ป.อาญา กัับ
พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดในองค์์การหรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.๒๕๐๒
ฐานความผิด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ป.อาญา

ยักยอก
มาตรา  ๑๔๗
ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยมิชอบ
มาตรา ๑๔๘
เรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน
มาตรา ๑๔๙
ใช้อ�ำนาจโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
มาตรา ๑๕๐
ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยทุจริต
มาตรา ๑๕๑
เข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการที่ตนมีหน้าที่ดูแล
มาตรา ๑๕๒
จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย
มาตรา ๑๕๓
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบ มาตรา ๑๕๗
หรืือโดยทุุจริิต

พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดในองค์์การ
หรืือหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.๒๕๐๒
มาตรา ๔
มาตรา ๕
มาตรา ๖
มาตรา ๗
มาตรา ๘
มาตรา ๙
มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑

14. การกระทำำ�ความผิิดฐานอื่่�นตาม พ.ร.ป.ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
พ.ศ.๒๕๖๑ กำำ�หนดหรืือที่่�มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้อยู่่�ในหน้้าที่่�และอำำ�นาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.

พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐ พ.ศ.๒๕๔๒
กฎหมายดัังกล่่าวกำำ�หนดให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีีอำำ�นาจสอบสวนข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับ
การกระทำำ�ที่่เ� ป็็นความผิิดเกี่่ย� วกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงานของรััฐตามกฎหมายนี้้� (ฎ.๑๒๖๕/๒๕๑๓) ใน
กรณีีที่มี่� พี ฤติิการณ์์ปรากฏแก่่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืือมีีการกล่่าวหาร้้องเรีียนว่่าการดำำ�เนิินการซื้้อ�  การจ้้าง
การแลกเปลี่่�ยน การเช่่า การจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน การได้้รัับสััมปทานหรืือการได้้รัับสิิทธิิใด ๆ ของหน่่วยงาน
ของรััฐครั้้ง� ใดมีีการกระทำำ�อันั เป็็นความผิิดตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยความผิิดเกี่่ย� วกัับการเสนอราคาต่่อหน่่วยงาน
ของรััฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่่�งมีีบทลงโทษแก่่บุุคคลดัังนี้้� คืือความผิิดบุุคคลทั่่�วไป  (มาตรา ๔ - ๙) ความผิิด
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ (มาตรา ๑๐ - ๑๓) และตััวการ ผู้้ใ� ช้้ ผู้้�สนับสนุ
ั นุ (มาตรา ๑๐ – ๑๓) และประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจทำำ�การสอบสวนข้้อเท็็จจริิง เพื่่�อให้้รู้้�ว่่ามีีมููล
การกระทำำ�ความผิิดหรืือไม่่ และเป็็นการกระทำำ�ความผิิดของผู้้�ใดโดยกฎหมายกำำ�หนดการดำำ�เนิินการ
แยกเป็็น ๓ กรณีี ดัังนี้้�
กรณีีที่่� ๑ หากสอบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้ว พบว่่าเป็็นการกระทํําความผิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
หรืือผู้้�ดํํารงตํําแหน่่งทางการเมืืองตามพ.ร.ป.ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต ให้้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดํําเนิินการกัับผู้้�นั้้�นตาม พ.ร.ป.ว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ.๒๕๖๑
กรณีีที่่� ๒ หากสอบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้ว พบว่่าเป็็นการกระทํําความผิิดของบุุคคลอื่่�นนอกจาก
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐและหรืือผู้้�ดํํารงตํําแหน่่งทางการเมืือง ให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดํําเนิินการกล่่าวโทษ
บุุคคลนั้้�นต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่�อดํําเนิินคดีีตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา โดยกฎหมาย
ได้้บัญ
ั ญััติไิ ว้้ด้ว้ ยว่่าในการสอบสวนให้้พนัักงานสอบสวนถือื รายงานการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็็นหลััก      
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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กรณีีที่่� ๓ หากสอบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้ว พบว่่าเป็็นการกระทํําความผิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
และหรืือผู้้�ดํํารงตํําแหน่่งทางการเมืืองร่่วมกระทํําความผิิดกัับบุุคคลอื่่�นที่่�ลัักษณะคดีีมีีความเกี่่�ยวเนื่่�อง
เป็็นความผิิดเดีียวกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นตััวการ ผู้้�ใช้้ ผู้้�สนัับสนุุน กฎหมายบััญญััติิให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดํําเนิินการได้้ ๒ วิิธีี ดัังนี้้�        
วิิธีีแรก ถ้้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็็นสมควรดํําเนิินการสอบสวนเพื่่�อดํําเนิินคดีีกัับบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดในคราวเดีียวกััน และเมื่่�อดํําเนิินการเสร็็จให้้ส่่งรายงานเอกสารและความเห็็นไปยััง
อััยการสููงสุุด เพื่่อ� ดำำ�เนิินการให้้มีกี ารฟ้้องคดีีในศาล ซึ่ง่� มีีเขตอำำ�นาจพิิจารณาพิิพากษาคดีีสำำ�หรัับผู้ที่้� ก่� ระทำำ�
ความผิิดนั้้�น โดยให้้ถือื ว่่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็็นสำำ�นวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญา
วิิธีีที่่�สอง ถ้้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็็นว่่าการกระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าวสมควรให้้ดำำ�เนิินการ
สอบสวนโดยพนัักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา ให้้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ส่่งผลการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงไปยัังพนัักงานสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีต่่อไป

15.	อำำ�นาจไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีีอื่่�น

เรื่่อ� งกล่่าวหาที่่อ� ยู่่�ในอำำ�นาจไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีีเจ้้าพนัักงานของรััฐเป็็นผู้้�กระทำำ�
ความผิิดแล้้วว่่าอำำ�นาจในการไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยหลัักจะต้้องเป็็นกรณีีที่่�เจ้้าพนัักงาน
ของรััฐกระทำำ�ความผิิดในฐานต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้ว่่าเป็็นอำำ�นาจไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีี
อื่่�นว่่าความผิิดตามที่่�จะกล่่าวต่่อไปนี้้� แม้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดจะมิิใช่่เจ้้าพนัักงานของรััฐ แต่่ก็็ยัังอยู่่�ในอํํานาจ
ไต่่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่่�ปรากฏในมาตรา ๒๘(๔) ซึ่่�งความผิิดดัังกล่่าวเป็็นไปตามท้้าย
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต  พ.ศ.๒๕๖๑ ได้้แก่่กรณีี
ดัังต่่อไปนี้้�    
(๑) กรณีีเจ้้าหน้้าที่ข่� องรััฐต่่างประเทศ หรืือเจ้้าหน้้าที่ข่� ององค์์การระหว่่างประเทศ เรีียก รัับ หรืือ
ยอมจะรัับทรัพั ย์์สินิ หรืือประโยชน์์อื่น่� ใดสำำ�หรัับตนเองหรืือผู้้�อื่น่� โดยมิิชอบเพื่่อ� กระทำำ�การหรืือไม่่กระทำำ�การ
อย่่างใดในตำำ�แหน่่ง ไม่่ว่่าการนั้้�นจะชอบหรืือมิิชอบด้้วยหน้้าที่่� (มาตรา ๑๗๓)
(๒) กรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ กระทำำ�การ
หรืือไม่่กระทำำ�การอย่่างใดในตำำ�แหน่่งโดยเห็็นแก่่ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใดซึ่่�งตนได้้เรีียก รัับ  หรืือยอม
จะรัับไว้้ก่่อนที่่�ตนได้้รัับแต่่งตั้้�งในตำำ�แหน่่งนั้้�น (มาตรา ๑๗๔)
(๓) กรณีีผู้ใ้� ดเรีียก รัับ หรืือยอมจะรัับทรัพั ย์์สินิ หรืือประโยชน์์อื่น่� ใดสำำ�หรัับตนเองหรืือผู้้�อื่น่� เป็็นการ
ตอบแทนในการที่่�จะจููงใจหรืือได้้จููงใจเจ้้าพนัักงานของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ขององค์์กรระหว่่างประเทศโดยวิิธีีอัันทุุจริิตหรืือผิิดกฎหมายหรืือโดยอิิทธิิพลของตนให้้กระทำำ�การหรืือ
ไม่่กระทำำ�การในหน้้าที่่�อัันเป็็นคุุณหรืือเป็็นโทษแก่่บุุคคลใด (มาตรา ๑๗๕)
(๔) กรณีีผู้้�ใดให้้ ขอให้้ หรืือรัับว่่าจะให้้ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นให้้แก่่เจ้้าพนัักงานของรััฐ
เจ้้าหน้้าที่ข่� องรััฐต่่างประเทศหรืือเจ้้าหน้้าที่ข่� ององค์์กรระหว่่างประเทศ เพื่่อ� จููงใจให้้กระทำำ�การ ไม่่กระทำำ�การ
หรืือประวิิงการกระทำำ�อัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่� (มาตรา ๑๗๖)
(๕) กรณีีผู้ใ้� ดขััดขวางกระบวนการยุุติธิ รรมตาม พ.ร.ป. นี้้� หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตในการสอบสวนหรืือไต่่สวน ฟ้้องร้้อง หรืือดํําเนิินคดีีเพื่่�อมิิให้้เป็็นไปด้้วย
ความเรีียบร้้อย  (มาตรา ๑๗๗)
(๖) กรณีีผู้้�ใดไม่่ปฏิิบััติิตามคํําสั่่�งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่่สวน หรืือหััวหน้้า
พนัักงานไต่่สวนตามมาตรา ๓๔(๑) (๒) หรืือ (๔) หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรา ๑๑๖ (มาตรา ๑๗๘)
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(๗) กรณีีผู้้�ใดไม่่ปฏิิบััติิตามคํําสั่่�งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๑๒ โดยไม่่มีีเหตุุ
อัันสมควร (มาตรา ๑๗๙)
(๘) กรณีีผู้้�ใดเปิิดเผยข้้อความ ข้้อเท็็จจริิง หรืือข้้อมููลที่่�คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืือพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่ไ่� ด้้มาเนื่่อ� งจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� าม พ.ร.ป.นี้้� เว้้นแต่่ เป็็นการเปิิดเผยตามมาตรา ๓๖ (มาตรา ๑๘๐)
(๙) กรณีีผู้ใ้� ดยัักย้า้ ย ทํําให้้เสีียหาย ทํําลาย ซ่่อนเร้้น เอาไปเสีีย ทํําให้้สููญหายหรืือทํําให้้ไร้้ประโยชน์์
ซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�หััวหน้้าพนัักงานไต่่สวน คณะกรรมการไต่่สวน หรืือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยึึดหรืืออายััดไว้้
หรืือสั่่�งให้้ส่่งหรืือที่่�ตนรู้้� หรืือควรรู้้�ว่่าจะตกเป็็นของแผ่่นดิินตาม พ.ร.ป.นี้้� (มาตรา ๑๘๑)
(๑๐) กรณีีผู้้�ใดขััดขวางการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิิการ
คณะกรรมการไต่่สวน หััวหน้้าพนัักงานไต่่สวน พนัักงานไต่่สวน หรืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิตาม 
พ.ร.ป.นี้้� หรืือตามที่่�กฎหมายอื่่�นกำำ�หนด (มาตรา ๑๘๒)
(๑๑) กรณีีผู้ใ้� ดแจ้้งข้้อความอัันเป็็นเท็็จแก่่เจ้้าพนัักงาน ฟ้้องเท็็จหรืือเบิิกความอัันเป็็นเท็็จต่่อศาล
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อจะแกล้้งบุุคคลใดให้้ถููกไต่่สวนให้้ได้้รัับโทษหรืือรัับโทษหนัักขึ้้�น (มาตรา ๑๘๔)
แผนผัังแสดงหน้้าที่่�และอำำ�นาจในการไต่่สวนเจ้้าพนัักงานของรััฐและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตัวการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไต่่สวน

เจ้้าพนัักงานของรััฐ

ผู้้�ใช้้
ผู้้�สนัับสนุุน

-	ผู้้�ให้้ ผู้้�ขอให้้ หรืือรัับว่่าจะให้้
ทรััพย์์สิินหรืือประโยชน์์อื่่�นใด
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ผนวก ก.
ระเบีียบ คำำ�สั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา
พ.ศ.2548
2. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา
(ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2558
3. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา
(ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2560
4. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการออกคำำ�สั่่�งหรืือหมายอาญา
(ฉบัับที่่� 4) พ.ศ.2561
5. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับการเรีียกประกัันฯ
พ.ศ.2548
6. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับการเรีียกประกัันฯ
(ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2562
7. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับการเรีียกประกัันฯ
(ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2562
8. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยวิิธีีการดำำ�เนิินคดีีทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ พ.ศ.2559
9. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยวิิธีีการดำำ�เนิินคดีีทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ  (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ.2560
10. ข้้อบัังคัับของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยวิิธีีการดำำ�เนิินคดีีทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ  (ฉบัับที่่� 3)
พ.ศ.2562
11. ระเบีียบสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี ว่า่ ด้้วยการปฏิิบัติั แิ ละประสานงานกรณีีทหารถููกหาว่่ากระทำำ�ความผิิดอาญา
พ.ศ.2544
12. ระเบีียบราชการศาลทหาร (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2545
13. คำำ�ชี้้�แจงกรมพระธรรมนููญ เรื่่�อง แนวทางปฏิิบััติิในการขอให้้ศาลทหารมีีคำำ�สั่่�งหรืือออกหมายขััง
หมายจัับ และหมายค้้น
14. คำำ�ร้้องขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�งส่่งตััวผู้้�ต้้องหาไปฟื้้�นฟูู
15. บัันทึึกการจัับกุุมเด็็กหรืือเยาวชน ตามแบบใหม่่
16. คำำ�ร้้องตรวจสอบการจัับเด็็กหรืือเยาวชนฯ
17. บัันทึึกการแจ้้งสิิทธิิของผู้้�ต้้องหาในชั้้�นสอบสวน
18. บัันทึึกผู้้�ต้้องหาพบและปรึึกษาทนาย
19. บัันทึึกการจัับกุุมทั่่�วไป
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

บัันทึึกการแจ้้งข้้อกล่่าวหารัับมอบตััว
บัันทึึกการแจ้้งการมอบตััวเด็็กหรืือเยาวชน ไปยัังสถานพิินิิจฯ
บัันทึึกการแจ้้งการจัับกุุมเด็็กหรืือเยาวชน ไปยัังสถานพิินิิจฯ
บัันทึึกการแจ้้งสิิทธิิของผู้้�เสีียหายตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา 44/3
หนัังสืือแจ้้งความคืืบหน้้าการสอบสวนคดีีอาญา
จรรยาบรรณพนัักงานสอบสวน

QR CODE
ผนวก ก.
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ผนวก ข.
กฎหมาย ระเบีียบ คำำ�สั่่�ง และแนวทางในการเบิิกจ่่ายเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานสอบสวน
หรืือที่่�พนัักงานสอบสวนเบิิกจ่่ายได้้

QR CODE
ผนวก ข.
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รายชื่่�อ คณะทำำ�งานจััดทำำ�คู่่�มืือพนัักงานสอบสวน
คณะทำำ�งานส่่วนบัังคัับบััญชา
1. พล.ต.อ.ชนสิิษฎ์์ วััฒนวรางกููร
2. พล.ต.ท.รอย
อิิงคไพโรจน์์
๓. พล.ต.ท.นิิรัันดร เหลื่่�อมศรีี
4. พล.ต.ท.สุุรพงษ์์ ชััยจัันทร์์
5. พล.ต.ต.ชนะชััย ลิ้้�มประเสริิฐ
6. พล.ต.ต.คีีรีีศัักดิ์์�
ตัันติินวะชััย
7. พล.ต.ต.นพพร
ศุุภพััฒน์์
8. พ.ต.อ.สมชาย
ธีีรภััทรไพศาล
9. พ.ต.ท.รุ่่�งโรจน์์
ตัังอำำ�นวย
10. ร.ต.อ.ธีีรพงศ์์
พิินิิจมนตรีี
11. ว่่าที่่� ร.ต.ท.หญิิง โชติิกา  เพ็็ชรสุุวรรณ
คณะทำำ�งาน ค้้นคว้้า เรีียบเรีียง
1. พ.ต.อ.อนัันต์์
พิิมพ์์เจริิญ
๒. พ.ต.อ.สมเกีียรติิ ค้ำำ��ชูู
๓. พ.ต.อ.ประยงค์์
กอศรีี
๔. พ.ต.อ.ภานุุเทพ
ไชยคํําภา
๕. พ.ต.อ.เด่่น
สุุขใหม่่
๖. พ.ต.อ.พููนศัักดิ์์�
ชาติิเพชร
๗. พ.ต.อ.พาวิิน
พานกระโทก
๘. พ.ต.อ.เจตติ์์�
บััวทิิพย์์
๙. พ.ต.อ.สุุพััตร
สุุพรม
๑๐. พ.ต.อ.ดร.ดํํารงฤทธิ์์�เดช  ทองพิิทัักษ์์
1๑. พ.ต.อ.สุุพล
สุุราวุุธ
1๒. พ.ต.อ.เกษตร
วิิณวัันก์์
1๓. พ.ต.อ.สุุธีีภััค
วชิิรโชติิกุุล
1๔. พ.ต.อ.วิิหาร
นวลงาม
1๕. พ.ต.อ.สุุรชััย
บุุญเอก
1๖. พ.ต.ท.พิิชญ์์ศรุุตม์์   หิิรััญวััฒนะ
1๗. ร.ต.อ.จิิรวััฒน์์
ประยููรพัันธ์์

รอง ผบ.ตร.
ผู้้�ช่่วย ผบ.ตร.
ผบช.รร.นรต.
ผบช.กมค.
รอง ผบช.กมค.
รอง ผบช.ภ.3
ผบก.สบส.
ผกก.ฝอ.บก.ทท.๑
รอง ผกก.สส.สภ.บััวใหญ่่ ภ.จว.นม.
รอง สวป.สภ.โพธิ์์�กลาง ภ.จว.นม.
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3

หััวหน้้าคณะทำำ�งาน
รองหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
เจ้้าหน้้าที่�ฝ่่ ่ายประสานงาน
เจ้้าหน้้าที่�ฝ่่ ่ายประสานงาน
เจ้้าหน้้าที่�ฝ่่ ่ายประสานงาน
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายเทคนิิค

ข้้าราชการบำำ�นาญ
หััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๙ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.ฝ่่ายกฎหมายคดีีปกครองและคดีีแพ่่ง บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
สว.ฝ่่ายกฎหมาย คดีีปกครองและแพ่่ง บก.กค.ภ.๓ คณะทำำ�งาน
รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลกรััง ภ.จว.นครราชสีีมา คณะทำำ�งาน
คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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คณะทำำ�งานส่่วนตรวจทาน
1. รศ.พ.ต.อ.ปพััฒน์์ วสุุธวััช
2. รศ.พ.ต.อ.จรััส
ธรรมธนารัักษ์์
๓. พ.ต.อ.ดร.มานะ เผาะช่่วย
๔. พ.ต.อ.อนัันต์์
พิิมพ์์เจริิญ
๕. พ.ต.อ.สมเกีียรติิ ค้ำำ��ชูู 
๖. พ.ต.อ.เมธีี
สงวนสััตย์์
๗. พ.ต.อ.ศัักยฐิิปฏ์์ ศิิรสุุกล
๘. พ.ต.อ.พััฒพงศ์์
คนแรง
๙. พ.ต.ท.วััชรพล
ศรีีปัักษา
๑๐. พ.ต.ท.เนติิ
ศรีีสกุุล

่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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อาจารย์์(สบ5) กลุ่่�มงานคณาจารย์์ คณะตำำ�รวจศาสตร์์ รร.นรต.
อาจารย์์(สบ5) กลุ่่�มงานคณาจารย์์ คณะตำำ�รวจศาสตร์์ รร.นรต.
เลขาธิิการสมาคมพนัักงานสอบสวน
ข้้าราชการบำำ�นาญ
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.๙
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.7
ผกก.กลุ่่�มงานตรวจสอบสํํานวนคดีี บก.กค.ภ.7
ผกก.(สอบสวน) กลุ่่�มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม
อาจารย์์(สบ3) กลุ่่�มงานคณาจารย์์ คณะตำำ�รวจศาสตร์์ รร.นรต.
อาจารย์์(สบ2) กลุ่่�มงานคณาจารย์์ คณะตำำ�รวจศาสตร์์ รร.นรต.

คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน
คณะทำำ�งาน

คู่มือพนักงานสอบสวน

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
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คู่มือการสอบสวน

คดีความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

คู่มือการสอบสวน

คดีความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

คู่มือการสอบสวน

คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คู่มือการสอบสวน

คดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
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จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๘-๒๘๑๑-๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๖๕๘

