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คำานิยม

 “การสอบัสวน” เป็็นการรวบรวมพยานหลัักฐานตามป็ระมวลักฎหมายวิธีีพิจารณาความอาญา  

เพ่�อทีี่�จะที่ราบข้้อเท็ี่จจริงหร่อพิสููจน์ความผิิดแลัะเพ่�อจะเอาตัวผู้ิกระที่ำาผิิดมาฟ้้องลังโที่ษ การสูอบสูวน

คดีอาญาจึงมีความสูำาคัญเป็็นอย่างมาก เป็็นต้นธีารแห่งกระบวนการยุติธีรรม เน่�องจากพยานหลัักฐานทีี่�

ป็รากฏในสูำานวนการสูอบสูวน จะใช้้เป็็นพยานหลัักฐานป็ระกอบการพิจารณาทัี่�งในชั้�นอัยการแลัะชั้�นศาลั 

นอกจากนี� การสูอบสูวนยังเป็็นกลัไกทีี่�สูำาคัญข้องรัฐ ทีี่�ใช้้ในการรักษาความสูงบเรียบร้อยข้องสัูงคม แลัะเป็็น

หลัักป็ระกันในความยุติธีรรม แลัะการคุ้มครองสิูที่ธิีเสูรีภาพข้องป็ระช้าช้นตามบที่บัญญัติแห่งรัฐธีรรมนูญ

 ป็ระเที่ศไที่ย มีกฎหมายมากกว่า 1,000 ฉบับ นอกจากนี�ยงัมีกฎหมายลัำาดับรองหร่ออนุบัญญัติ

อ่�นๆ อีกเป็็นจำานวนมาก ซึึ่�งกฎหมายต่างๆ เหล่ัานี� มีการแก้ไข้ ป็รับป็รุงตลัอดเวลัา เพ่�อให้สูอดคล้ัองกับ 

ยคุสูมัยทีี่�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็อย่างรวดเร็ว สูำานักงานตำารวจแห่งช้าติ ตระหนักถึึงความสูำาคัญข้องการสูอบสูวน 

คดีอาญา จึงได้มอบหมายให้คณะที่ำางานนโยบายการพัฒนางานสูอบสูวน รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ  

ทีี่�เกี�ยวข้้อง แยกเป็็นหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าแลัะอ้างอิง โดยจัดที่ำาคู่ม่อการป็ฏิบัติงานข้อง

พนักงานสูอบสูวนขึ้�น เป็็นคู่ม่อมาตรฐานการป็ฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures : SOPs) 

แบ่งเป็็น 5 เล่ัม ตามหัวข้้อใหญ่ๆ ค่อ การสูอบสูวนคดีอาญาทัี่�วไป็ การสูอบสูวนคดีความผิิดเกี�ยวกับ

ที่รัพยากรธีรรมช้าติแลัะสิู�งแวดล้ัอม ความผิิดเกี�ยวกับอาช้ญากรรมที่างเศรษฐกิจ ความผิิดเกี�ยวกับ 

การคุ้มครองผู้ิบริโภค แลัะความผิิดเกี�ยวกับยาเสูพติด

 หวังเป็็นอย่างยิ�งว่า คู่ม่อทัี่�ง 5 เล่ัมนี� จะเป็็นป็ระโยช้น์ต่อพนักงานสูอบสูวนแลัะเจ้าหน้าทีี่�ตำารวจ

ผู้ิป็ฏิบัติงานในทุี่กระดับ ที่ำาให้การบังคับใช้้กฎหมาย แลัะการอำานวยความยุติธีรรมเกิดป็ระสิูที่ธิีภาพสููงสุูด  

นำามาซึึ่�งความสูงบสุูข้ให้กับสัูงคม ให้สูมกับวิสัูยทัี่ศน์ “เป็็นองค์กรบังคับใช้้กฎหมายทีี่�นำาสูมัย ในระดับ

มาตรฐานสูากลั เพ่�อให้ป็ระช้าช้นเช่้�อมั�นศรัที่ธีา” แลัะข้อข้อบคุณ พลัตำารวจเอก ช้นสิูษฎ์  วัฒนวรางกูร 

รองผู้ิบัญช้าการตำารวจแห่งช้าติ / หัวหน้าคณะที่ำางานนโยบายการพัฒนางานสูอบสูวน ตามคำาสัู�งสูำานักงาน

ตำารวจแห่งช้าติ ทีี่� 524/2563 ลังวันทีี่� 12 ตุลัาคม 2563 รวมตลัอดถึึงสูถึาบันสู่งเสูริมงานสูอบสูวน  

สูำานักงานกฎหมายแลัะคดี แลัะผู้ิมีสู่วนเกี�ยวข้้องทุี่กท่ี่าน ทีี่�ได้ร่วมกันจัดที่ำาคู่ม่อพนักงานสูอบสูวนนี�ขึ้�น  

จนสูำาเร็จลุัล่ัวงไป็ด้วยดี

 พลัตำารวจเอก

  (สุูวัฒน์  แจ้งยอดสุูข้)

  ผู้ิบัญช้าการตำารวจแห่งช้าติ





คำานิยม

 เป็็นทีี่�ยอมรับกันว่า งานสูอบสูวน เป็็นงานสูำาคัญ ทีี่�เป็็นหัวใจข้องสูำานักงานตำารวจแห่งช้าติ แลัะ 

เป็็นจุดเริ�มต้นข้องกระบวนการยติุธีรรม ดังนั�น หากพนกังานสูอบสูวนมคีวามรู้ความสูามารถึในการป็ฏบัิติงาน  

ก็จะที่ำาให้สูามารถึดำาเนินการให้บรรลุัเป้็าหมายอย่างมีป็ระสูิที่ธิีภาพ อย่างไรก็ตาม พนักงานสูอบสูวน

จำาเป็็นต้องมีความรู้ ความช้ำานาญ ในการที่ำางาน จึงต้องศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ แลัะข้้อบังคับต่างๆ  

ทีี่�เกี�ยวข้้อง หลัักเกณฑ์์แลัะวิธีีการป็ฏิบัติงานในการสูอบสูวน ทีี่�กำาหนดไว้เป็็นอันมาก ซึึ่�งผู้ิบัญช้าการ

ตำารวจแห่งช้าติเล็ังเห็นถึึงความสูำาคัญข้องปั็ญหาดังกล่ัาว จึงมอบหมายให้คณะที่ำางานนโยบายการพัฒนา 

งานสูอบสูวน ตามคำาสัู�งสูำานักงานตำารวจแห่งช้าติ ทีี่� 524/2563 ลังวันทีี่� 12 ตุลัาคม 2563 จัดที่ำา 

คู่ม่อมาตรฐานการป็ฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures : SOPs) ข้องพนักงานสูอบสูวนขึ้�น 

 หนังสู่อคู่ม่อพนักงานสูอบสูวนชุ้ดนี�เป็็นคู่ม่อการป็ฏิบัติงานทีี่�ได้ป็รับป็รุงเพิ�มเติมจากคู่ม่อเก่า 

ทีี่�มีอยู่ โดยแยกเป็็นหมวดหมู่ตั�งแต่เริ�มต้นกระบวนการสูอบสูวน จนเสูร็จสิู�นกระบวนการสูอบสูวน  

เป็รียบเสูม่อนแผินทีี่� บอกเสู้นที่างการที่ำางานทีี่�มีจุดเริ�มต้นแลัะสิู�นสุูดข้องกระบวนการ ระบุถึึงขั้�นตอน  

รายลัะเอียดข้องกระบวนการต่างๆ ข้องการสูอบสูวน แลัะวิธีีการควบคุมกระบวนการสูอบสูวนในขั้�นตอน

ต่างๆ ในการป็ฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง กฎ ระเบียบ แลัะคำาพิพากษาฎีกาทีี่�เกี�ยวข้้องในการป็ฏิบัติงาน

เพ่�อให้เกิดความเข้้าใจแนวที่างแก้ไข้ปั็ญหาในการป็ฏิบัติงาน การจัดที่ำาคู่ม่อนี�จึงมีวัตถุึป็ระสูงค์เพ่�อไว้ใช้้

ป็ระโยช้น์ในการป็ฏิบัติงานมากกว่าทีี่�จะไว้ใช้้อ้างอิงที่างที่ฤษฎีหร่อหลัักเกณฑ์์ข้องกฎหมาย ด้วยวัตถุึป็ระสูงค์

ดังกล่ัาว คณะผู้ิเขี้ยนจึงต้องมีป็ระสูบการณ์ ความรู้ความช้ำานาญ ในการป็ฏิบัติงานสูอบสูวนในแต่ลัะเร่�อง 

ทีี่�เขี้ยนเป็็นอย่างดี คู่ม่อพนักงานสูอบสูวนชุ้ดนี� จึงเป็็นป็ระโยช้น์ต่อผู้ิมีหน้าทีี่�ป็ฏิบัติงานสูอบสูวนแลัะผู้ิมี 

หน้าทีี่�เกี�ยวข้้องกับงานสูอบสูวน เป็็นอย่างยิ�ง

 ผิมข้อข้อบคณุ คณะผู้ิเขี้ยน แลัะผู้ิมส่ีูวนร่วม ในการจดัที่ำาคู่ม่อพนักงานสูอบสูวนที่ี�ได้มีความวิริยะ

อุตสูาหะในการเรียบเรียงเอกสูารชุ้ดนี� ด้วยความเสีูยสูลัะมิได้หวังผิลัตอบแที่น ที่ำาให้มีคู่ม่อการสูอบสูวน 

ทีี่�ดีทัี่�งในสู่วนข้องการสูอบสูวนทัี่�วไป็ แลัะการสูอบสูวนเฉพาะเร่�อง โดยนอกจากการจดัพิมพ์เป็็นรูป็เลัม่แล้ัว  

ยังได้เผิยแพร่เป็็นหนังสู่ออิเล็ักที่รอนิกส์ู (E-Book) ไว้บนเว็บไซึ่ต์ข้องสูำานักงานตำารวจแห่งช้าติ เว็บไซึ่ต์ 

ข้องสูำานักงานกฎหมายแลัะคดี แลัะเว็บไซึ่ต์ข้องสูถึาบันสู่งเสูริมงานสูอบสูวนด้วย 

 หวังเป็็นอย่างยิ�งว่า หนังสู่อคู่ม่อพนักงานสูอบสูวนชุ้ดนี� จะเป็็นป็ระโยช้น์กับพนักงานสูอบสูวนแลัะ

ผู้ิป็ฏิบัติงานทีี่�เกี�ยวข้้อง ตลัอดจนผู้ิทีี่�สูนใจศึกษาหาความรู้โดยทัี่�วไป็ ได้อย่างดียิ�ง ในการจะนำาไป็ใช้้ในการ

ป็ฏิบัติงานให้ถูึกต้อง รวดเร็ว เป็็นธีรรมแกทุ่ี่กฝ่่าย อยา่งมีมาตรฐานแลัะเป็็นแนวที่างเดยีวกัน อันจะสู่งผิลัดี 

ต่อความเช่้�อมั�น ศรัที่ธีา ข้องป็ระช้าช้นแลัะหน่วยงานองค์กรทุี่กภาคสู่วนที่ี�มตีอ่สูำานักงานตำารวจแห่งช้าติตอ่ไป็ 

 พลัตำารวจเอก

  (ช้นสิูษฎ์  วัฒนวรางกูร)

  รองผู้ิบัญช้าการตำารวจแห่งช้าติ/

  หัวหน้าคณะที่ำางานนโยบายการพัฒนางานสูอบสูวน 





คำานำา

 เน่�องจากในสูถึานการณ์ปั็จจุบัน สูภาวะเศรษฐกิจ สัูงคม การเม่องการป็กครอง มีการเป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ 

อย่างรวดเร็ว สู่งผิลัต่อปั็ญหาสูถึานภาพอาช้ญากรรมทีี่�เกิดสููงขึ้�น การกระที่ำาความผิิดที่างอาญา มีลัักษณะ

เป็็นเคร่อข่้ายสูลัับซัึ่บซ้ึ่อนมากขึ้�น ป็ระกอบกับความเจริญที่างเที่คโนโลัยีก็เป็็นเคร่�องม่อให้ผู้ิกระที่ำาความผิิด

นำามาเป็็นช้อ่งที่างในการกอ่อาช้ญากรรมไดง่้ายขึ้�น ยากแกก่ารป็ราบป็รามจบักุม แลัะยากแกก่ารสูอบสูวน

รวบรวมพยานหลัักฐานดำาเนินคดีตามกฎหมาย

 สูำานักงานตำารวจแห่งช้าติตระหนักในปั็ญหาทีี่�เกิดขึ้�นดังกล่ัาว จึงให้ความสูำาคัญต่อการสูอบสูวน

โดยได้กำาหนดไว้ในนโยบายการบริหารงานข้องสูำานักงานตำารวจแห่งช้าติด้านการอำานวยความยุติธีรรม  

ให้พัฒนางานบริหารงานบุคคลัให้พนักงานสูอบสูวนมีความรู้ความเชี้�ยวช้าญในด้านการสูอบสูวน เพ่�อป็ฏิบตัิ

หน้าทีี่�ในการสูอบสูวนด้วยความรวดเร็ว โป็ร่งใสู เป็็นธีรรม อย่างตรงไป็ตรงมา โดยป็ราศจากอคติทัี่�งป็วง  

รวมทัี่�งจัดให้มีเคร่�องม่อเคร่�องใช้้ที่างเที่คโนโลัยี ตลัอดทัี่�งนำาเคร่�องม่อด้านนิติวิที่ยาศาสูตร์ทีี่�ทัี่นสูมัย  

มาช่้วยในงานสูอบสูวนในการพิสููจน์การกระที่ำาความผิิดที่างอาญาให้ได้มาตรฐานยิ�งขึ้�น

 ทีี่�ผ่ิานมา มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ แลัะคำาสัู�งทีี่�เกี�ยวข้้องกับการสูอบสูวน มีทัี่�งการยกเลิัก  

แก้ไข้เพิ�มเติม หร่อบัญญัติขึ้�นมาใหม่ เพ่�อให้สูอดคล้ัองกับบริบที่สูภาพปั็ญหาทีี่�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ ดังนั�น  

เพ่�อให้พนักงานสูอบสูวนมีความรู้ความช้ำานาญในการป็ฏิบัติงานด้านการสูอบสูวน สูำานักงานตำารวจแห่งช้าติ 

จึงได้จัดที่ำาคู่ม่อป็ฏิบัติงานสูอบสูวนขึ้�น โดยมีวัตถุึป็ระสูงค์ให้พนักงานสูอบสูวนใช้้เป็็นคู่ม่อหร่อแนวที่าง 

ในการป็ฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามหลัักสูากลั โดยคู่ม่อป็ฏิบัติงานสูอบสูวนเล่ัมนี�ได้แยกเป็็นหมวดหมู่

ตั�งแต่เริ�มกระบวนการสูอบสูวนจนเสูร็จสิู�นการสูอบสูวน เพ่�อความสูะดวกในการค้นคว้าเพ่�อป็ฏิบัติ 

ได้อย่างรวดเร็ว ถูึกต้อง เป็็นธีรรมแลัะมีป็ระสิูที่ธิีภาพ

 หวังเป็็นอยา่งยิ�งว่า คู่ม่อป็ฏิบัติงานสูอบสูวนเล่ัมนี� จะเป็็นป็ระโยช้น์ต่อพนักงานสูอบสูวนตลัอดจน

เจ้าหน้าทีี่�ทีี่�เกี�ยวข้้องในการนำาไป็ป็ฏิบัติหน้าทีี่�ให้ถูึกต้อง รวดเร็วแลัะเป็็นธีรรมแก่ทุี่กฝ่่าย อย่างมีมาตรฐาน

แลัะเป็็นแนวที่างเดียวกัน อันจะสู่งผิลัต่อความเช่้�อมั�นศรัที่ธีาข้องป็ระช้าช้นตลัอดไป็ถึึงหน่วยงานองค์กร 

ทุี่กภาคสู่วนทีี่�มีต่อสูำานักงานตำารวจแห่งช้าติต่อไป็

  คณะทำำางาน

21 มิถุุนายน 2564
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บทท่� 1
หลัักการสอบสวนคด่ีอาญาทั�วไป

	 เม่ื่�อมีื่ความื่ผิิดอาญาเกิิดข้ึ้�น	บุุคคลทีี่�มีื่อำานาจฟ้้องคดอีาญาต่่อศาล	ได้แก่ิ	ผ้้ิเสีียหาย	และพนกัิงาน
อัยกิาร	 สีำาหรับุในคดีทีี่�พนักิงานอัยกิารเป็็นโจที่ก์ินั�น	 กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้พนักิงานอัยกิารฟ้้องคดีต่่อศาล	 
หากิยังไม่ื่มีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดนั�นมื่าก่ิอน	กิารสีอบุสีวนอันเป็็นเง่�อนไขึ้สีำาคัญทีี่�ที่ำาให้พนักิงานอัยกิาร 
มีื่อำานาจฟ้้องคดีอาญาต่่อศาลนั�น	จะต้่องเป็็นกิารสีอบุสีวนโดยชอบุดว้ยกิฎหมื่ายด้วย	หากิสีอบุสีวนไมื่ช่อบุ
ถ่ือว่าไม่ื่มีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดนั�นมื่าก่ิอน	พนักิงานอัยกิารก็ิไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องเช่นเดียวกัิน	กิารสีอบุสีวน
จ้งต้่องดำาเนินกิารโดยพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจสีอบุสีวน	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๖)	 ป็ระกิอบุ 
มื่าต่รา	๒(๑๑)	ซ้ึ่�งเหตุ่เกิิดอย้ภ่ายในเขึ้ต่อำานาจกิารสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๘,	๑๙	และมื่าต่รา	๒๐	 
ในเบุ่�องต้่นพนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องที่ราบุว่าอำานาจหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนมีื่อะไรบุ้าง	 เขึ้ต่อำานาจ
กิารสีอบุสีวนขึ้องต่นครอบุคลุมื่พ่�นทีี่�ใดบุ้าง	 สีามื่ารถืเช่�อมื่โยงกัิบุอำานาจกิารสีอบุสีวนต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๘,	๑๙	อยา่งไร	เข้ึ้าใจโครงสีร้างความื่รับุผิิดในที่างอาญา	ที่ราบุขัึ้�นต่อนและวิธีีกิารในกิารที่ำาสีำานวน
กิารสีอบุสีวน	ป็ระเภที่ขึ้องสีำานวนกิารสีอบุสีวน	และกิารบุริหารสีำานวนกิารสีอบุสีวน					
 
1. โครงสร้างความรับผิิดีในทางอาญา
	 กิฎหมื่ายอาญา	 ค่อ	 กิฎหมื่ายที่ี�มีื่โที่ษที่างอาญา	 ได้แก่ิ	 ป็ระหารชีวิต่	 จำาคุกิ	 กัิกิขัึ้ง	 ป็รับุ	 และ 
ริบุที่รัพย์สิีน	 ไม่ื่จำากัิดอย่้เฉพาะในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญาเที่่านั�น	 ดังนั�นบุที่บุัญญัติ่กิฎหมื่ายใน 
พระราชบัุญญัติ่ต่่าง	ๆ 	ทีี่�มีื่โที่ษที่างอาญา	ถ่ือเป็็นกิฎหมื่ายอาญา	และกิารจะพิจารณาว่าบุุคคลใดจะต้่องรับุผิิด 
ที่างอาญาหร่อไม่ื่	จะต้่องพิจารณาโครงสีร้างความื่รับุผิิดที่างอาญา	(Structure	of	Crime) 	
 บุคคลัจะต้้องรับผิิดีในทางอาญาก็ต่้อเม่�อ
	 (๑)	 กิารกิระที่ำาครบุองค์ป็ระกิอบุทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่
	 (๒)	 กิารกิระที่ำาไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นความื่ผิิด
	 (๓)	 กิารกิระที่ำาไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นโที่ษ
	 กิารพิจารณาว่า	 บุุคคลจะต่้องรับุผิิดในที่างอาญาหร่อไม่ื่นั�น	 ป็ระกิารแรกิ	 ต่้องพิจารณาว่า	 
กิารกิระที่ำาขึ้องบุุคคลนั�นครบุองค์ป็ระกิอบุทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้หร่อไม่ื่	 ถ้ืาครบุองค์ป็ระกิอบุทีี่�กิฎหมื่าย 
บัุญญัติ่แล้ว	ก็ิต้่องด้ต่่อไป็ว่ากิารกิระที่ำานั�น	มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นความื่ผิิดหร่อไม่ื่	หากิไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นความื่ผิิด	 
ก็ิต้่องด้ต่่อไป็ว่ามีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นโที่ษหร่อไม่ื่	 หากิไมื่่มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นโที่ษ	 ก็ิหมื่ายความื่ว่า	 บุุคคลนั�น 
จะต้่องรับุผิิดในที่างอาญา	
 โครงสร้างข้้อ 1 การกระทำาครบองค์ประกอบท่�กฎหมายบัญญัติ้
	 กิารกิระที่ำาครบุองค์ป็ระกิอบุทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	หมื่ายความื่ว่า
	 -	 มีื่กิารกิระที่ำา	 ค่อกิารเคล่�อนไหวร่างกิาย	 โดยร้้สีำาน้กิ	 อย้่ภายใต้่บัุงคับุขึ้องจิต่ใจ	 และรวมื่ถ้ืง 
กิารงดเว้นกิารกิระที่ำาต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๕๙	วรรคท้ี่าย
	 -	 กิารกิระที่ำาครบุองค์ป็ระกิอบุภายนอกิขึ้องความื่ผิิด
	 -	 กิารกิระที่ำาครบุองค์ป็ระกิอบุภายในขึ้องความื่ผิิด	(กิระที่ำาโดยเจต่นา	หร่อโดยป็ระมื่าที่เฉพาะ
ความื่ผิิดทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนด)
	 -	 ผิลขึ้องกิารกิระที่ำาสัีมื่พันธ์ีกัิบุกิารกิระที่ำา	ต่ามื่หลกัิในเร่�องความื่สีมัื่พันธ์ีระหวา่งกิารกิระที่ำาและผิล 
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 โครงสร้างข้้อ 2 การกระทำาไม่ม่กฎหมายยกเว้นความผิิดี
	 กิารกิระที่ำาทีี่�ครบุองค์ป็ระกิอบุที่ี�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ต่ามื่โครงสีรา้งข้ึ้อ	๑	หากิเป็็นกิารกิระที่ำาทีี่�เข้ึ้าเหตุ่ 
ทีี่�มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นความื่ผิิด	 ผิ้้กิระที่ำาก็ิไม่ื่ต้่องรับุผิิด	 หร่ออาจกิล่าวได้ว่า	 กิฎหมื่ายรับุรองว่ากิารกิระที่ำา 
เช่นนั�นชอบุด้วยกิฎหมื่าย	ผ้้ิกิระที่ำามีื่อำานาจกิระที่ำาได้ต่ามื่กิฎหมื่าย	เช่น	มื่าต่รา	๖๘	ลงท้ี่ายว่า	“ผ้้ินั�นไม่ื่มีื่
ความื่ผิิด”	กิารกิระที่ำาอันเกิิดจากิความื่ยนิยอมื่โดยชอบุดว้ยกิฎหมื่ายอันเกิิดจากิสีญัญา	หร่อจารตี่ป็ระเพณี	
เช่น	อำานาจป็กิครองขึ้องบิุดามื่ารดาทีี่�มีื่ต่่อบุุต่ร	หร่อระหว่างคร้กัิบุศิษย์	เป็็นต้่น
 โครงสร้างข้้อ ๓ การกระทำานั�นไม่ม่กฎหมายยกเว้นโทษ
	 กิารกิระที่ำาทีี่�ครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	และไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นความื่ผิิด	 
แต่่ผ้้ิกิระที่ำาก็ิอาจไม่ื่ต้่องรับุโที่ษที่างอาญา	หากิมีื่กิฎหมื่ายยกิเว้นโที่ษแก่ิกิารกิระที่ำาต่่าง	ๆ 	ทีี่�เป็็นความื่ผิิดนั�น	 
เช่น	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดโดยจำาเป็็นต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๖๗	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	 
๑๐	ปี็	และไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๓	และมื่าต่รา	๗๔	กิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องคนวิกิลจริต่
ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๖๕	ผ้้ิม้ื่นเมื่าต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๖๖	กิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่คำาสัี�งทีี่�มิื่ชอบุด้วย
กิฎหมื่ายขึ้องเจ้าพนักิงานต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๐	กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุที่รัพย์ในบุางฐานความื่ผิิด
ระหว่างสีามีื่ภริยา	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๑	วรรคแรกิ

2. ความหมายข้องคำาว่า “การสอบสวน”
	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๑๑)	 ได้บัุญญัติ่ให้ความื่หมื่ายขึ้องคำาว่า	 “กิารสีอบุสีวน”	 ไว้ว่าหมื่ายถ้ืง 
กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	 และกิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�น	 ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�	 
ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนไดท้ี่ำาไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหา	เพ่�อทีี่�จะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงหร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิด	และ
เพ่�อทีี่�จะเอาต่วัผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าฟ้้องลงโที่ษ	บุที่บุญัญัติ่ใน	ป็.วอิาญา	ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารสีอบุสีวนอย้่ในภาค	๒	 
สีอบุสีวน	ลักิษณะ	๑	หลักิทัี่�วไป็	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๑๒๐	ถ้ืงมื่าต่รา	๑๒๙	ลักิษณะ	๒	กิารสีอบุสีวน	หมื่วด	๑	 
กิารสีอบุสีวนสีามื่ญั	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๑๓๐	ถ้ืงมื่าต่รา	๑๔๗	หมื่วด	๒	กิารชนัส้ีต่รพลกิิศพ	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๑๔๘	ถ้ืง
มื่าต่รา	๑๕๖	กิระบุวนกิารสีอบุสีวนเริ�มื่ตั่�งแต่่กิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๒๓	 
หร่อมื่าต่รา	๑๒๗	แล้วที่ำากิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานและดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่าย
บัุญญัติ่ให้อำานาจไว้	จนกิระทัี่�งสีำานวนกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นมีื่ความื่เห็นส่ีงพนักิงานอัยกิาร	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑	หร่อ	๑๔๒	เม่ื่�อส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยงัพนักิงานอยักิารแลว้	พนักิงานสีอบุสีวนไมื่มี่ื่
อำานาจสีอบุสีวนในคดีนั�นอีกิต่่อไป็	เว้นแต่่พนักิงานอัยกิารจะสัี�งให้ที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๑๔๓	 ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสีอบุสีวนเฉพาะในป็ระเด็นทีี่�พนักิงานอัยกิารสัี�งให้สีอบุสีวน 
เพิ�มื่เติ่มื่เท่ี่านั�น	 หร่อกิรณีพบุพยานหลักิฐานใหม่ื่ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๔๗	 ในกิารสีอบุสีวนพนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่อำานาจต่ามื่กิฎหมื่าย	 ยกิตั่วอย่างเช่น	 อำานาจสัี�งมิื่ให้บุุคคลใดออกิไป็จากิทีี่�นั�น	 ๆ	 ชั�วเวลาเท่ี่าทีี่�
จำาเป็็นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๗,	อำานาจส่ีงป็ระเด็นกิารสีอบุสีวนไป็ยังเจ้าพนักิงานอ่�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๒๘(๑),	อำานาจต่รวจตั่วผ้้ิเสีียหายเม่ื่�อผ้้ิเสีียหายยินยอมื่	หร่อต่รวจตั่วผ้้ิต้่องหา	หร่อต่รวจสิี�งขึ้อง
หร่อทีี่�ที่างอันสีามื่ารถือาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒(๑),	อำานาจป็ล่อยชั�วคราว
หร่อควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔/๑,	อำานาจออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิเสีียหายหร่อบุุคคลใดซ้ึ่�งมีื่เหตุ่
อันควรเช่�อว่าถ้ือยคำาขึ้องเขึ้าอาจเป็็นป็ระโยชน์แก่ิคดี	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	วรรคแรกิ,	อำานาจร้องขึ้อ
ให้ศาลออกิหมื่ายจับุ	ออกิหมื่ายค้น	หมื่ายขัึ้ง	หร่อหมื่ายป็ล่อยผ้้ิต้่องหา	เป็็นต้่น	
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๓. สาระสำาคัญข้องการสอบสวนคด่ีอาญา	มีื่	๓	ป็ระกิาร	ดังนี�
 1) เป็นเร่�องท่�พนักงานสอบสวนได้ีทำาไปเก่�ยวกับความผิิดีท่�กล่ัาวหา	ซ้ึ่�งได้แก่ิกิารดำาเนินกิาร
ทัี่�งหลายต่ามื่ขัึ้�นต่อน	ดังต่่อไป็นี�
	 	 (๑)	 พิจารณาความื่ผิิดในคดีทีี่�กิล่าวหา	ต่ามื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ	ซ้ึ่�งจะต้่องป็รากิฏ
รายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาทีี่�กิล่าวหาว่าเป็็นความื่ผิิด	พฤติ่กิารณ์แห่งกิารกิระที่ำาต่่าง	ๆ 	ความื่เสีียหาย
ทีี่�ได้รับุ	ต่ลอดจนข้ึ้อม้ื่ลเกีิ�ยวกัิบุบุุคคล	สิี�งขึ้อง	และสีถืานทีี่�ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	ต่ามื่สีมื่ควร	เป็็นหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนจะพิจารณาว่ากิารกิระที่ำาต่ามื่ทีี่�มีื่กิารกิล่าวหานั�น	เป็็นความื่ผิิดข้ึ้อหาใด	ต่ามื่ตั่วบุที่กิฎหมื่ายใด	
	 	 (๒)	 ถืามื่และบัุนท้ี่กิป็ากิคำาผ้้ิเสีียหายและพยาน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	โดยพนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่อำานาจออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิเสีียหายหร่อบุุคคลใดซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าถ้ือยคำาขึ้องเขึ้าอาจเป็็น
ป็ระโยชน์แก่ิคดีมื่าเพ่�อถืามื่และบัุนท้ี่กิป็ากิคำาได้
	 	 (๓)	 แจ้งข้ึ้อหาและบุันท้ี่กิป็ากิคำาผ้้ิต้่องหา	 เม่ื่�อคดีมีื่พยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่าบุุคคลใด 
น่าจะได้กิระที่ำาความื่ผิิดที่างอาญา	พนักิงานสีอบุสีวนมื่อีำานาจแจ้งข้ึ้อหา	ถืามื่ป็ากิคำาและบัุนท้ี่กิป็ากิคำาบุุคคล
นั�นไว้ในฐานะผ้้ิต้่องหา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ในกิารสีอบุสีวนป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาพนักิงานสีอบุสีวนจะต้่อง
ให้ความื่สีำาคัญกัิบุเร่�องกิารแจ้งข้ึ้อหาให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุ	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องแจ้งข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�กิล่าวหาว่า 
ผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด	 วันเวลา	 สีถืานทีี่�	 บุุคคลและสิี�งขึ้องทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 เพ่�อให้ผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าใจข้ึ้อกิล่าวหา 
ได้ดี	นอกิจากินี�	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ขัึ้�นต่อนและวิธีีกิารทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้	เช่น	ก่ิอนกิาร
สีอบุสีวนป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาพนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องแจ้งสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิต้่องหาในชั�นสีอบุสีวน	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๓๔/๑,	 
๑๓๔/๒,	 ๑๓๔/๓	 และ	๑๓๔/๔	 จะต้่องจัดหาล่ามื่ให้ในกิรณีทีี่�ผ้้ิให้ป็ากิคำาไม่ื่สีามื่ารถืฟั้งและต่อบุคำาถืามื่
เป็็นภาษาไที่ยได้	จะต้่องสีอบุถืามื่เกีิ�ยวกัิบุกิารมีื่ที่นายความื่หร่อจัดหาที่นายความื่ให้	จะต้่องจัดให้พนักิงาน
อัยกิาร	นักิจิต่วิที่ยาหร่อนักิสัีงคมื่สีงเคราะห์	บุุคคลทีี่�เด็กิไว้วางใจ	เข้ึ้าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน	ในป็ระเภที่คดีทีี่�
กิฎหมื่ายบัุญญัติ่		หากิพนักิงานสีอบุสีวนป็ฏิบัุติ่ไม่ื่ครบุถ้ืวนแล้ว	จะมีื่ผิลที่ำาให้คำาให้กิารใด	ๆ 	ทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้ไว้
ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	จะรับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องผ้้ินั�นไม่ื่ได้	เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาเต็่มื่ใจ
ให้กิารอย่างใดก็ิให้จดคำาให้กิารไว้	ถ้ืาผ้้ิต้่องหาไม่ื่เต็่มื่ใจให้กิารเลย	ก็ิให้บัุนท้ี่กิไว้	
	 	 (๔)	 กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเป็็นกิารดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๑,	๑๓๑/๑,	 
๑๓๒	พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีอำานาจรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทีุ่กิชนิดเท่ี่าทีี่�สีามื่ารถืที่ำาได้	 ได้แก่ิ	 พยานบุุคคล		
พยานเอกิสีาร		และพยานวัต่ถุื	ต่ลอดจนกิารที่ำาภาพถ่ืาย	แผินทีี่�	หร่อภาพวาด	จำาลองหร่อพิมื่พ์ลายนิ�วม่ื่อ	
ลายม่ื่อหร่อลายเท้ี่า	ให้บัุนท้ี่กิรายละเอียดทัี่�งหลายซ้ึ่�งน่าจะที่ำาให้คดีแจ่มื่กิระจ่างข้ึ้�น
 2) เพ่�อท่�จะทราบข้้อเท็จจริงหร่อพิสูจน์ความผิิดี	 กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่่าง	 ๆ	 
มีื่วัต่ถุืป็ระสีงค์เพ่�อที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหา	หร่อพิส้ีจน์ว่ากิารกิระที่ำาเป็็นความื่ผิิด 
หร่อไม่ื่	 นอกิจากินี�	 ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาอาจไม่ื่ใช่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดก็ิได้	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องรวบุรวมื่ 
พยานหลักิฐานซ้ึ่�งชี�ว่าผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาเป็็นผ้้ิบุริสุีที่ธิี�อีกิด้วย	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน 
ให้ได้มื่ากิทีี่�สุีดเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้	ศาลจะพิพากิษาลงโที่ษจำาเลยในคดีอาญาได้ก็ิต่่อเม่ื่�อคดีมีื่พยานหลักิฐานแน่ใจ
ว่ามีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดจริง	และจำาเลยเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดนั�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๗
 ๓) เพ่�อท่�จะเอาตั้วผู้ิกระทำาผิิดีมาฟ้้องลังโทษ	 วิธีีกิารทีี่�จะนำาตั่วผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนกิาร 
สีอบุสีวน	มีื่ดังนี�
	 	 (๑)	 ออกิหมื่ายเรียกิให้มื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๒
	 	 (๒)	 ย่�นคำาร้องต่่อศาลเพ่�อให้ศาลออกิหมื่ายจับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๖
	 	 (๓)	 รับุตั่วมื่าจากิเจ้าพนักิงาน	หร่อราษฎรผ้้ิที่ำากิารจับุ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔
	 	 (๔)	 ผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าพบุหร่อเข้ึ้ามื่อบุตั่วต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔
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4. พนักงานสอบสวนแลัะเข้ต้อำานาจการสอบสวน
 4.1 พนักงานสอบสวน 
	 	 กิารสีอบุสีวนจะต้่องดำาเนินกิารโดยพนักิงานสีอบุสีวนผ้ิ้มีื่อำานาจ	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๖)	
ได้ให้คำาจำากัิดความื่ไว้คำาว่า	“พนักิงานสีอบุสีวน”	หมื่ายความื่ถ้ืง	เจ้าพนักิงานซ้ึ่�งกิฎหมื่ายให้มีื่อำานาจและ
หน้าทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวน	
	 	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๘	 บัุญญัติ่เร่�องอำานาจกิารสีอบุสีวนไว้	 สีำาหรับุในส่ีวนขึ้องข้ึ้าราชกิาร
ต่ำารวจ	ขึ้า้ราชกิารต่ำารวจซ้ึ่�งมีื่ยศตั่�งแต่่ชั�นนายร้อยต่ำารวจต่รหีร่อเทีี่ยบุเท่ี่านายร้อยต่ำารวจต่รข้ีึ้�นไป็	มีื่อำานาจ
สีอบุสีวนความื่ผิิดอาญาซ้ึ่�งได้เกิิด	หร่ออ้าง	หร่อเช่�อว่าได้เกิิดภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	หร่อผ้้ิต้่องหามีื่ทีี่�อย้่	 
หร่อถ้ืกิจับุภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	แต่่มิื่ได้บัุญญัติ่ว่าพนักิงานสีอบุสีวนคนใดมีื่เขึ้ต่อำานาจสีอบุสีวนทีี่�ใดบุ้าง	
จ้งต้่องพิจารณาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๖	อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องเป็็นไป็ต่ามื่กิฎหมื่ายและ
ข้ึ้อบัุงคับุทัี่�งหลายซ้ึ่�งว่าด้วยอำานาจและหน้าทีี่�ขึ้องต่ำารวจ		
	 	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 อาศัยอำานาจต่ามื่	 มื่าต่รา	๑๑(๔)	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ต่ำารวจแห่งชาติ่ 
พ.ศ.๒๕๔๗	มีื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	เร่�อง	กิารอำานวยความื่ยุติ่ธีรรมื่ในคดีอาญา	กิารที่ำา
สีำานวนกิารสีอบุสีวนและมื่าต่รกิารควบุคุมื่	 ต่รวจสีอบุ	 เร่งรัดกิารสีอบุสีวนคดีอาญา	 เพ่�อเป็็นกิฎเกิณฑ์์
แนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่เพ่�อให้กิารสีอบุสีวนเป็็นไป็ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 ซ้ึ่�งคำาสัี�งดังกิล่าว	 ผิบุ.ต่ร.ได้ออกิเพ่�อเป็็น 
ข้ึ้อบัุงคับุต่ามื่ความื่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๖	เกีิ�ยวกัิบุกิารกิำาหนดขึ้อบุเขึ้ต่อำานาจหน้าทีี่�ให้กัิบุเจ้าพนักิงาน 
ฝ่่ายต่ำารวจในกิารสีอบุสีวนคดอีาญา	เพ่�อให้กิระบุวนกิารและขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนเป็็นไป็โดยชอบุดว้ยกิฎหมื่าย	 
“หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน”	หมื่ายถ้ืง	 สีถืานีต่ำารวจ	 กิลุ่มื่งานสีอบุสีวนหร่อกิองกิำากัิบุกิารทีี่�มีื่อำานาจ
หน้าทีี่�ในกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนในสัีงกัิดกิองบัุญชากิารต่ำารวจนครบุาล	ต่ำารวจภ้ธีรภาค	๑-๙	กิองบัุญชากิาร
ต่ำารวจสีอบุสีวนกิลาง	สีำานักิงานต่รวจคนเข้ึ้าเม่ื่อง	และกิลุ่มื่งานสีอบุสีวนและต่รวจสีอบุที่รัพย์สิีนในสัีงกัิด
กิองบัุญชากิารต่ำารวจป็ราบุป็รามื่ยาเสีพติ่ด	 ซ้ึ่�งต่่อมื่าได้มีื่พระราชกิฤษฎีกิาแบุ่งส่ีวนราชกิารในสีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่อีกิ	 ๒	 หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนค่อ	 กิองบัุญชากิารต่ำารวจท่ี่องเทีี่�ยว	 (บุช.ที่ที่.)	 และ 
กิองบัุญชากิารต่ำารวจส่ีบุสีวนสีอบุสีวนอาชญากิรรมื่ที่างเที่คโนโลยี	(บุช.สีอที่.)				
	 	 กิำาหนดหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวน	ไว้ในบุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๒.๕	ดังนี�
	 	 (๑)	 หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจ	หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	
ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญา	เป็็นหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีี�	และมื่าต่รา	๑๔๐	
แห่ง	ป็.วิอาญา	ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�รับุผิิดชอบุขึ้องต่น
	 	 (๒)	 ผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจ	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญา	เป็็น
หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีี�	และมื่าต่รา	๑๔๐	แห่ง	ป็.วิอาญา	ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�รับุผิิดชอบุ 
ขึ้องต่น	
	 	 (๓)	 ผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจ	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญา	เป็็น
หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีี�	และมื่าต่รา	๑๔๐	แห่ง	ป็.วิอาญา	ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�รับุผิิดชอบุ 
ขึ้องต่น
	 	 (๔)	 ผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	เป็็นหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวน
ทัี่�วราชอาณาจักิร	และมีื่อำานาจสัี�งกิารเกีิ�ยวกัิบุคดีในทุี่กิกิรณี	
	 	 ให้หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	(๑)-(๔)	มีื่อำานาจมื่อบุหมื่ายข้ึ้าราชกิารต่ำารวจทีี่�มีื่ยศตั่�งแต่่	 
ร.ต่.ต่.	หร่อเทีี่ยบุเท่ี่า	ร.ต่.ต่.	ข้ึ้�นไป็ในสัีงกัิด	ที่ำาหน้าทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวนในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�รับุผิิดชอบุขึ้องต่น	ทัี่�งนี�
ต่ามื่ทีี่�สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่กิำาหนด
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	 	 กิารจะใหข้้ึ้าราชกิารต่ำารวจผ้้ิใดเป็็นพนกัิงานสีอบุสีวน	นั�น	สีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาติ่	ได้วาง
หลักิเกิณฑ์์เกีิ�ยวกัิบุกิารแต่่งตั่�งให้ข้ึ้าราชกิารต่ำารวจป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�เป็็นพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	พ.ร.บุ.ต่ำารวจ
แห่งชาติ่	พ.ศ.๒๕๔๗	ป็ระกิอบุคำาสัี�ง	คสีช.ทีี่�	๗/๒๕๕๙	ลงวันทีี่�	๕	กิ.พ.	๒๕๕๙	เร่�องกิารกิำาหนดต่ำาแหน่ง
ขึ้องข้ึ้าราชกิารต่ำารวจซ้ึ่�งมีื่อำานาจหน้าทีี่�ในกิารสีอบุสีวน	 ข้ึ้อทีี่�	 ๒	 ให้ยุบุต่ำาแหน่งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 –	 
พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิเชี�ยวชาญพิเศษ	 ให้ดำารงต่ำาแหน่ง	 รอง	 สีว.	 –	 ผิบุกิ.	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๔๔(๖)	 –	 (๑๑)	 
โดยให้ถ่ือว่าผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งพนักิงานสีอบุสีวน	–	พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิเชี�ยวชาญพิเศษ	ต่ามื่มื่าต่รา	๔๔	เดิมื่นั�น	 
เป็็นต่ำาแหน่ง	รอง	สีว.-	ผิบุกิ.	แล้วแต่่กิรณี	(ต่ามื่ข้ึ้อ	๙)	และบุรรดาบุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่าย	กิฎ	ระเบีุยบุ	 
ข้ึ้อบัุงคับุ	 ป็ระกิาศ	 คำาสัี�ง	 หร่อมื่ติ่ขึ้องคณะรัฐมื่นต่รีใด	 ทีี่�อ้างถ้ืงพนักิงานสีอบุสีวน	 –	พนักิงานสีอบุสีวน 
ผ้้ิชำานาญกิารพิเศษ	และพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่มื่าต่รา	๔๔(๙)	(๑๐)	และ	(๑๑)	แห่ง	พ.ร.บุ.ต่ำารวจแห่งชาติ่	 
พ.ศ.๒๕๔๗	ให้ถ่ือว่าอ้างถ้ืงข้ึ้าราชกิารต่ำารวจซ้ึ่�งดำารงต่ำาแหน่งต่ามื่มื่าต่รา	๔๔(๙)	(๑๐)	และ	(๑๑)	ทีี่�มีื่อำานาจ 
และหน้าทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวนและอย้่ในสีายงานสีอบุสีวน	 นั�นหมื่ายความื่ว่าพนักิงานสีอบุสีวนขึ้องสีำานักิงาน 
ต่ำารวจแหง่ชาติ่	ทีี่�มีื่อำานาจและหนา้ทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวนต่ามื่คำาสัี�ง	คสีช.ที่ี�	๗/๒๕๕๙	ถ้ืกิจำากัิดไว้เฉพาะต่ำาแหน่ง	 
รอง	สีว.	-	รอง	ผิกิกิ.	(	ปั็จจุบัุนก็ิค่อ	รอง	สีว.(สีอบุสีวน)	–	รอง	ผิกิกิ.(สีอบุสีวน	)	)	ส่ีวนต่ำาแหนง่พนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิที่รงคุณวุฒิิ	–	พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิเชี�ยวชาญพิเศษ	ต่ามื่	มื่าต่รา	๔๔(๖)	(๗)	และ	(๘)	แห่ง	พ.ร.บุ.ต่ำารวจแห่งชาติ่	 
พ.ศ.๒๕๔๗	 ถ้ืกิต่ัดโอนไป็อย่้ในหน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจสีอบุสีวนสีังกัิดต่่าง	 ๆ	 ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 
โดยกิำาหนดต่ำาแหนง่เอาไว้ในกิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	และใหถ่้ือว่าอย้ใ่นสีายงานสีอบุสีวน	ยงัคงมีื่อำานาจสีอบุสีวน
คดีอาญาได้	เม่ื่�อได้รับุคำาสัี�งหร่อได้รับุมื่อบุหมื่ายจากิผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	หร่อ
ผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	ทัี่�งนี�	ต่ามื่พระราชกิฤษฎีกิาหร่อกิฎกิระที่รวงในกิารแบุ่งส่ีวนราชกิารสีำานักิงานต่ำารวจ
แห่งชาติ่ระดับุกิองบุญัชากิารหร่อระดบัุกิองบุงัคับุกิาร	แล้วแต่่กิรณี	ต่ามื่	พ.ร.บุ.ต่ำารวจแห่งชาติ่	พ.ศ.๒๕๔๗	 
มื่าต่รา	๑๐	วรรคสีอง	โดยกิำาหนดอำานาจหน้าทีี่�ไว้ในพระราชกิฤษฎีกิาหร่อกิฎกิระที่รวงนั�น	แล้วแต่่กิรณี	
	 	 สีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาติ่	แบุ่งส่ีวนราชกิารออกิเป็็น	๒	ส่ีวน	ค่อ	สีำานักิงานผิ้บัุ้ญชากิารต่ำารวจ 
แห่งชาต่	ิและกิองบุญัชากิาร	ซ้ึ่�งต่ามื่พระราชกิฤษฎกีิาแบุง่ส่ีวนราชกิารสีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาต่	ิพ.ศ.๒๕๕๒	 
มื่าต่รา	๕	 กิ.	 ค่อสีำานักิงานผ้ิ้บัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่	 ไม่ื่ได้ระบุุให้มีื่อำานาจหน้าทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวน	 หร่อ
ป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	ป็.วิอาญา	 และกิฎหมื่ายอ่�นอันเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดที่างอาญาเอาไว้	 จะมีื่ก็ิแต่่กิองบัุญชากิาร
หร่อส่ีวนราชกิารอ่�นทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	ต่ามื่	มื่าต่รา	๕	ขึ้.	ซ้ึ่�งได้กิำาหนดอำานาจหนา้ทีี่�เกีิ�ยวกัิบุ 
กิารป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	ป็.วิอาญา	และกิฎหมื่ายอ่�นอันเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดที่างอาญา	ได้แก่ิ	
	 	 (๑)	 ต่ำารวจภ้ธีรภาค	๑-๙	ต่ามื่	มื่.๕	(๑๐)	-	(๑๘)(ฉ)	มีื่อำานาจรับุผิิดชอบุภายในเขึ้ต่พ่�นทีี่�
กิารป็กิครองขึ้องต่น
	 	 (๒)	 กิองบัุญชากิารสีอบุสีวนกิลาง	หร่อ	บุช.กิ.(๒๐)(ค)	เขึ้ต่พ่�นทีี่�รับุผิิดชอบุทัี่�วราชอาณาจักิร 
	 	 (๓)	 กิองบัุญชากิารป็ราบุป็รามื่ยาเสีพติ่ด	 หร่อ	 บุช.ป็สี.(๒๑)(ขึ้)	 มีื่เขึ้ต่พ่�นทีี่�รับุผิิดชอบุ							
ทัี่�วราชอาณาจักิร
	 	 (๔)	 สีำานักิงานต่รวจคนเข้ึ้าเม่ื่อง	(๒๓)(ขึ้)	เขึ้ต่พ่�นทีี่�รับุผิิดชอบุทัี่�วราชอาณาจักิร	
	 	 ปั็จจุบัุนได้มีื่กิองบัุญชากิารจัดตั่�งข้ึ้�นใหม่ื่อีกิ	 ๒	 กิองบัุญชากิาร	 ค่อ	 กิองบัุญชากิารต่ำารวจ
ท่ี่องเทีี่�ยว	(บุช.ที่ที่.)	จัดตั่�งข้ึ้�นต่ามื่พระราชกิฤษฎีกิาแบุ่งส่ีวนราชกิารในสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	(ฉบัุบุทีี่�	๓)	 
พ.ศ.๒๕๖๐	 ลงวันทีี่�	 ๒๗	 สิีงหาคมื่	 ๒๕๖๐	 และกิองบุัญชากิารต่ำารวจส่ีบุสีวนสีอบุสีวนอาชญากิรรมื่	 
ที่างเที่คโนโลยี	 (บุช.สีอที่.)	 จัดตั่�งข้ึ้�นต่ามื่พระราชกิฤษฎีกิาแบุ่งส่ีวนราชกิารสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 
(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๖๓	ลงวันทีี่�	๖	กัินยายน	๒๕๖๓	ซ้ึ่�งมีื่อำานาจหน้าทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวนความื่ผิิดที่างอาญา
ภายในเขึ้ต่อำานาจ	
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	 	 นอกิจากินี�ในแต่่ละกิองบัุญชากิาร	 หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	 
ก็ิจะมีื่หน่วยงานย่อย	ๆ	ลงไป็อีกิ	ได้แก่ิ	กิองบัุงคับุกิาร	กิองกิำากัิบุกิาร	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวนและสีถืานีต่ำารวจ 
ซ้ึ่�งกิฎหมื่ายระบุุให้มีื่อำานาจหน้าทีี่�ในกิารสีอบุสีวน	หร่อป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	หร่อกิฎหมื่ายอ่�นอันเกีิ�ยวกัิบุ
ความื่ผิิดที่างอาญาภายในเขึ้ต่อำานาจรับุผิิดชอบุขึ้องหน่วยงานนั�น	ๆ 	เช่นเดียวกัิน	นอกิจากินี�	ยังมีื่กิองบัุงคับุกิาร
กิฎหมื่ายและคดี	ต่ำารวจภ้ธีรภาค	๑-๙	จัดตั่�งข้ึ้�นต่ามื่กิฎกิระที่รวงแบุ่งส่ีวนราชกิารเป็็นกิองบัุงคับุกิารหร่อ
ส่ีวนราชกิารอย่างอ่�นในสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	(ฉบัุบุทีี่�	๑๕)	พ.ศ.๒๕๖๓	ลงวันทีี่�	๒๔	มิื่ถุืนายน	๒๕๖๓	 
ระบุุให้อำานาจในกิารสีอบุสีวนคดีอาญาไว้ด้วยต่ามื่ข้ึ้อ	 ๒	 อนุ	 ๗)	 พนักิงานสีอบุสีวนนอกิเหน่อจากิท้ี่องทีี่�	 
สีถืานีต่ำารวจภ้ธีรหร่อสีถืานีต่ำารวจนครบุาลแล้ว	 หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจกิารสีอบุสีวนอ่�นจะเป็็นหน่วยงาน
สีนับุสีนุนกิารจะมีื่อำานาจกิารสีอบุสีวนในคดีป็ระเภที่ใด	จะมีื่ระเบีุยบุวางหลักิเกิณฑ์์และแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้ 
และหร่อผ้้ิบัุงคับุบัุญชาทีี่�เป็็นหัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจกิารสีอบุสีวนในแต่่ละระดับุมีื่คำาสัี�งให้ที่ำากิาร
สีอบุสีวนคดีทีี่�เกิิดภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	
	 	 เม่ื่�อพิจารณาป็ระกิอบุคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๕๓๗/๕๕	ลง	๒๗	กิ.ย.	๕๕		เร่�อง	กิารกิำาหนดอำานาจ
หน้าทีี่�ขึ้องต่ำาแหน่งในสีถืานีต่ำารวจ	ซ้ึ่�งโครงสีร้างสีถืานีต่ำารวจให้แบุ่งงานในสีถืานีต่ำารวจนครบุาลและสีถืานี
ต่ำารวจภ้ธีรออกิเป็็น	๕	สีายงาน	กัิบุ	๑	หน่วยป็ฏิบัุติ่กิาร	ค่อ	(๑)	งานอำานวยกิาร	(๒)	งานป้็องกัินป็ราบุป็รามื่	 
(๓)	งานจราจร	(๔)	งานส่ีบุสีวน	(๕)	งานสีอบุสีวน	และหนว่ยป็ฏิบัุติ่กิารพิเศษ	โดยมีื่หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจเป็็น
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาส้ีงสุีดในสีถืานีต่ำารวจนั�นๆ	ควบุคุมื่กิำากัิบุด้แลกิารป็ฏิบัุติ่งานขึ้องทุี่กิสีายงาน	และมื่าต่รา	๑๘	 
วรรคสีี�	 (วรรคท้ี่าย)	 กิำาหนดไว้ว่า	 ท้ี่องทีี่�ใดมีื่พนักิงานสีอบุสีวนหลายคน	กิารดำาเนินกิารสีอบุสีวนให้อย้่ใน
ความื่รบัุผิิดชอบุขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวนผิ้เ้ป็็นหัวหน้าในท้ี่องทีี่�นั�น	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	เม่ื่�อป็ระกิอบุคำาสัี�ง	 
ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๒๕๕๖	 ลง	 ๑	 กิ.ค.	 ๕๖	 บุที่ทีี่�	 ๔	 ข้ึ้อ	 ๒.๕(๑)	 หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจ	 หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่ 
อำานาจสีอบุสีวน	 หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	 ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญา	 เป็็นหัวหน้าพนักิงาน
สีอบุสีวนต่ามื่	 มื่าต่รา	 ๑๘	 วรรคสีี�	 และมื่าต่รา	 ๑๔๐	 แห่ง	 ป็.วิอาญา	 ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�รับุผิิดชอบุขึ้องต่น	 
หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจในสีถืานตี่ำารวจนครบุาลและหวัหน้าสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรจ้งเป็็นหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวน
ในระดับุสีถืานีต่ำารวจ	 ส่ีวนในระดับุเหน่อจากินั�นไป็	 จะมีื่ระดับุผ้้ิบัุงคับุกิาร	 ผ้้ิบัุญชากิาร	 และผ้้ิบัุญชากิาร
ต่ำารวจแห่งชาติ่	มีื่อำานาจภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	ดังได้กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น	
	 	 ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนดังได้กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น	 จ้งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่ความื่ใน										
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๖)	และมีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๑)	ส่ีวนข้ึ้าราชกิารต่ำารวจ 
สีายงานอ่�น	 ไม่ื่มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 เว้นแต่่ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาทีี่�มีื่อำานาจต่ามื่กิฎเกิณฑ์์แห่งกิฎหมื่าย	 ระเบีุยบุ	 
คำาสัี�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	จะมีื่คำาสัี�งให้ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�สีอบุสีวนเท่ี่านั�น
 4.2 เข้ต้อำานาจการสอบสวนแลัะพนักงานสอบสวนผู้ิรับผิิดีชอบ
	 	 เขึ้ต่อำานาจกิารสีอบุสีวน	หมื่ายถ้ืง	 อาณาบุริเวณพ่�นทีี่�ที่างภ้มิื่ศาสีต่ร์ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน 
มีื่อำานาจหน้าทีี่�ความื่รับุผิิดชอบุอย้ต่่ามื่กิฎหมื่าย	โดยทัี่�วไป็แล้วหมื่ายถ้ืงเขึ้ต่พ่�นทีี่�รับุผิิดชอบุขึ้องสีถืานตี่ำารวจ 
นั�น	ๆ 	เขึ้ต่อำานาจสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายต่ำารวจ	เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	และมื่าต่รา	๑๙	 
ส่ีวนมื่าต่รา	๒๐	เป็็นเขึ้ต่อำานาจกิารสีอบุสีวนทีี่�อัยกิารส้ีงสุีดเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	
  4.2.1 เข้ต้อำานาจการสอบสวนแลัะพนักงานสอบสวนผู้ิรับผิิดีชอบ ต้าม ป.วิอาญา       
มาต้รา 1๘ 
	 	 	 พนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิทีี่�ได้รับุกิารแต่่งตั่�งจากิข้ึ้าราชกิารต่ำารวจซ้ึ่�งมีื่ยศตั่�งแต่่ 
ชั�นนายร้อยต่ำารวจต่รีหร่อเทีี่ยบุเท่ี่านายร้อยต่ำารวจต่รีข้ึ้�นไป็	 จะเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒(๖)	และมีื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญาซ้ึ่�งได้เกิิด	หร่ออ้าง	หร่อเช่�อว่าได้เกิิดภายในเขึ้ต่อำานาจ
ขึ้องต่น	หร่อผ้้ิต้่องหามีื่ทีี่�อย้่	หร่อถ้ืกิจับุภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น		ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	
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	 	 	 (๑)	 ความื่ผิิดอาญา	“ได้ีเกิดี”	ภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	เช่น	นายแดงลักิที่รัพย์
นายดำา	ทีี่�บุางลำาพ้	ความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์ได้เกิิดภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	สีน.ชนะสีงครามื่	
พนักิงานสีอบุสีวน	สีน.ชนะสีงครามื่	จ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวน
	 	 	 	 -	 จำาเลยจะเดินที่างจากิป็ระเที่ศซึ่าอุดีอาระเบุีย	 กิลับุมื่ายังป็ระเที่ศไที่ย	 
ผ้้ิเสีียหายได้ฝ่ากิที่รัพย์สิีนมื่ากัิบุจำาเลย	เพ่�อฝ่ากิให้ภริยาผ้้ิเสีียหายในป็ระเที่ศไที่ย	ต่่อมื่าผ้้ิเสีียหายเดินที่าง
กิลับุมื่าป็ระเที่ศไที่ย	 ที่ราบุว่าจำาเลยมิื่ได้นำาที่รัพย์สิีนทีี่�ฝ่ากิมื่าให้กัิบุภริยาผ้้ิเสีียหาย	 จ้งได้ไป็ที่วงถืามื่ทีี่� 
บุ้านจำาเลยทีี่�	อ.กุิมื่ภวาป็	ีจว.อดุรธีานี	จำาเลยบุอกิวา่จะค่นให้ภายหลัง	แล้วจำาเลยป็ฏิเสีธีว่าไม่ื่ได้รับุฝ่ากิที่รพัย์	 
เหตุ่จ้งเกิิดทีี่�	อ.กุิมื่ภวาปี็	จว.อุดรธีานี	ป็ระเที่ศไที่ย	มิื่ใช่ทีี่�ป็ระเที่ศซึ่าอุดีอาระเบีุย	ผ้้ิเสีียหายไป็ร้องทุี่กิข์ึ้ทีี่�สีถืานี
ต่ำารวจภ้ธีรกุิมื่ภวาปี็	พนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรกุิมื่ภวาปี็	จ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๑๕๗๓/๒๕๓๕)
	 	 	 	 -	 จำาเลยให้ผ้้ิต่ายด่�มื่สีารพิษทีี่�บุ้านพักิผ้้ิต่าย	 ความื่ผิิดอาญาเกิิดข้ึ้�นที่ี�บุน
บุ้านพักิผ้้ิต่าย	 ซ้ึ่�งอย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้อง	 สีน.ดอนเม่ื่อง	 ผ้้ิต่ายถ้ืงแก่ิความื่ต่ายทีี่�โรงพยาบุาลพระมื่งกุิฎเกิล้า	 
ความื่ต่ายเป็็น	 “ผิล”	 ขึ้องกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 พนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.ดอนเม่ื่อง	 จ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวน 
(ฎ.๓๓๓๗/๒๕๔๓)	
	 	 	 (๒)	 ความื่ผิิดอาญา	“อ้างว่าได้ีเกิดี”	ภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	เช่น	มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ 
โดยผ้้ิเสีียหายโดยอ้างว่ากิารลักิที่รัพย์ได้เกิิดทีี่�บุางลำาพ้	 เช่นนี�	 พนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.ชนะสีงครามื่	 
มีื่อำานาจสีอบุสีวน
	 	 	 (๓)	 ความื่ผิิดอาญา	“เช่�อว่าได้ีเกิดี”	ภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	หมื่ายถ้ืง	พนักิงาน
สีอบุสีวน	 เช่�อว่ากิารมีื่คดีอาญาเกิิดข้ึ้�นในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	 ไม่ื่ว่าจะโดยได้รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษ	หร่อ
ป็รากิฏพยานหลกัิฐานอันที่ำาให้น่าเช่�อว่ามีื่คดีอาญาเกิิดข้ึ้�น	ยกิตั่วอย่างเช่น	พบุศพคนถ้ืกิยงิต่ายทีี่�ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	 
อ.สีามื่พราน	แม้ื่ไม่ื่มีื่ป็ระจักิษ์พยานร้้เห็นเหตุ่กิารณ์โดยต่รง	แต่่เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนพิจารณาจากิร่องรอย 
พยานหลักิฐานต่่าง	 ๆ	 แล้ว	 เช่�อว่าได้มีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานฆ่่าผ้้ิอ่�นในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	 อ.สีามื่พราน	 ดังนี�	 
พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.สีามื่พราน	จ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวนในคดีนี�	เน่�องจากิเช่�อว่าความื่ผิิดฐานฆ่่าผ้้ิอ่�นเกิิดข้ึ้�น
ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	 ถ้ืงแมื่้ว่าความื่จริงจะป็รากิฏในภายหลังว่า	 ผ้้ิต่ายถ้ืกินายแดงผิ้้ต้่องหา	 ฆ่่าในท้ี่องทีี่�	
อ.นครชัยศรี	แล้วนำามื่าทิี่�งไว้ในเขึ้ต่พ่�นทีี่�	อ.สีามื่พราน	ก็ิต่ามื่	กิารสีอบุสีวนทีี่�ได้กิระที่ำาไป็แล้วโดยพนักิงาน
สีอบุสีวน	สีภ.สีามื่พราน	นั�นชอบุด้วยกิฎหมื่าย	เป็็นต้่น
	 	 	 (๔)	 ผ้้ิต้่องหามีื่ทีี่�อย้ใ่นเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	เช่น	กิรณีต่ามื่	(๓)	หากินายแดงผ้้ิต้่องหา
มีื่บุ้านอย้่ทีี่�	 อ.สีามื่พราน	พนักิงานสีอบุสีวน	 สีภ.สีามื่พราน	 ก็ิมีื่อำานาจสีอบุสีวนเช่นเดียวกัินกัิบุพนักิงาน
สีอบุสีวน	สีภ.นครชัยศรี
	 	 	 (๕)	 ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	 เช่น	 กิรณีต่ามื่	 (๓)	 หากิต่่อมื่า 
นายแดงถ้ืกิจับุได้ในท้ี่องทีี่�	สีภ.เม่ื่องนครป็ฐมื่	พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.เม่ื่องนครป็ฐมื่	มีื่อำานาจสีอบุสีวน
   ข้้อสังเกต้	จากิตั่วอยา่งเร่�อง	ฆ่่าผ้้ิอ่�นทีี่�	อ.นครชัยศรี	พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.นครชัยศรี	
(ความื่ผิิดทีี่�ได้เกิิด)	สีภ.สีามื่พราน	(ผ้้ิต้่องหามีื่ทีี่�อย้่)	และ	สีภ.เม่ื่องนครป็ฐมื่	(ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุ)	ต่่างมีื่อำานาจ
สีอบุสีวนคดีนี�
		 	 	 อย่างไรก็ิต่ามื่	เม่ื่�อมีื่ความื่ผิิดอาญาเร่�องใดเกิิดข้ึ้�น	จะต้่องมีื่พนักิงานสีอบุสีวนเพียง
ท้ี่องทีี่�เดียวทีี่�เป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุ	มีื่หน้าทีี่�รวบุรวมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวนจากิพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ 	ทีี่�มีื่
อำานาจสีอบุสีวน	มื่าที่ำาความื่เห็นที่างคดีส่ีงพนักิงานอัยกิาร	บุที่บัุญญัติ่มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีามื่	แห่ง	ป็.วิอาญา	
ได้กิำาหนดให้ท้ี่องทีี่�ทีี่�เหตุ่เกิิดในเขึ้ต่อำานาจเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	เน่�องจากิกิฎหมื่ายเล็งเห็นว่า
ความื่ผิิดอาญาได้เกิิดข้ึ้�นในสีถืานที่ี�ใด	 โดยทัี่�วไป็แล้วสีถืานที่ี�นั�นจะมีื่พยานหลักิฐานสีำาคัญอย้่	 จ้งให้ท้ี่องทีี่� 



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual๘

ทีี่�เหตุ่เกิิดในเขึ้ต่อำานาจเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 กิรณีพนักิงานสีอบุสีวนที่้องทีี่�ทีี่�ผ้้ิต้่องหามีื่ทีี่�อย้่
หร่อถ้ืกิจับุในเขึ้ต่อำานาจจะเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุได้นั�น	จะต้่องเข้ึ้ากิรณีดังต่่อไป็นี�	ค่อ	
	 	 	 (๑)	 มีื่เหตุ่จำาเป็็น	เช่น	เกิิดอุที่กิภัย	เส้ีนที่างกิารคมื่นาคมื่ขึ้าดและมีื่ความื่จำาเป็็น	
ต้่องรีบุสีอบุสีวนและสีรุป็สีำานวนพร้อมื่ความื่เห็นเสีนอพนักิงานอัยกิาร	เพราะคดีจะขึ้าดอายุความื่	หร่อ
	 	 	 (๒)	 เพ่�อความื่สีะดวกิ	 เช่น	พยานหลักิฐานและขึ้องกิลางต่่าง	ๆ	อย้่	ณ	สีถืานทีี่� 
ซ้ึ่�งผ้้ิต้่องหามีื่ทีี่�อย้่หร่อถ้ืกิจับุ	เป็็นต้่น
	 	 	 ทัี่�งนี�	 หากิไม่ื่มีื่เหตุ่จำาเป็็นหร่อเพ่�อความื่สีะดวกิดังกิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น	 พนักิงาน
สีอบุสีวนในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�ทีี่�ความื่ผิิดเกิิด	จะเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	
    - พนักงานสอบสวนผู้ิรับผิิดีชอบ	 หมื่ายถ้ืง	 พนักิงานสีอบุสีวนที่ี�มีื่หน้าทีี่�
รับุผิิดชอบุในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานขัึ้�นสุีดท้ี่าย	 เข้ึ้าสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 แล้วที่ำาความื่เห็นเสีนอต่่อ
พนักิงานอัยกิารว่าควรสัี�งฟ้้องหร่อสัี�งไม่ื่ฟ้้อง	หร่องดกิารสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑,	๑๔๒	 
(ด้	ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙	ป็ระกิอบุ)	โดยป็กิติ่ความื่ผิิดอาญาได้เกิิดในเขึ้ต่อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนคนใด	ก็ิให้
เป็็นหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนคนนั�น	 เป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุในกิารสีอบุสีวนความื่ผิิดนั�น	 ๆ	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา 
มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีามื่
	 	 	 	 ในเขึ้ต่ที่้องทีี่�ใดมีื่พนักิงานสีอบุสีวนหลายคน	 กิารดำาเนินกิารสีอบุสีวนให้อย้่
ในความื่รับุผิิดชอบุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิเป็็นหัวหน้าในท้ี่องทีี่�นั�น	 หร่อผ้้ิรักิษากิารแที่น	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๑๘	 วรรคสีี�	 และคำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๒๕๕๖	บุที่ทีี่�	 ๔	 มื่าต่รกิารควบุคุมื่	 ต่รวจสีอบุ	 และเร่งรัด 
กิารสีอบุสีวนคดีอาญา	ข้ึ้อ	๒.๕	
  4.2.2 เข้ต้อำานาจการสอบสวนแลัะพนักงานสอบสวนผู้ิรับผิิดีชอบ กรณี่ความผิิดี 
เก่�ยวพันกันหลัายท้องท่� ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 1๙  
   - พนักงานสอบสวนท่�ม่อำานาจสอบสวน  
	 	 	 	 มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	 ได้กิล่าวถ้ืงตั่วพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�จะมีื่อำานาจสีอบุสีวน
ในกิรณีความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�นหลายท้ี่องทีี่�เกีิ�ยวพันกัิน	หร่อต่่อเน่�องกัินต่ามื่มื่าต่รา	๑๙	(๑)	ถ้ืง	(๖)	ว่า	“พนักิงาน
สีอบุสีวนที่้องทีี่�หน้�งท้ี่องทีี่�ใดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องมีื่อำานาจสีอบุสีวนได้”	 ย่อมื่หมื่ายถ้ืงพนักิงานสีอบุสีวนทีุ่กิท้ี่องทีี่� 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุความื่ผิิดที่ี�เกิิดข้ึ้�นต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๙	 (๑)	 ถ้ืง	 (๖)	 นั�น	 มีื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดที่ี�กิล่าวหา	 
ต่ลอดจนความื่ผิิดฐานอ่�น	ๆ	ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องซ้ึ่�งเกิิดข้ึ้�นนอกิเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�ขึ้องต่นได้	(ด้	ฎ.๑๑๘๐/๒๕๓๗	ป็ระกิอบุ)
   - พนักงานสอบสวนผู้ิรับผิิดีชอบ
	 	 	 	 พนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 ค่อ	 พนักิงานสีอบุสีวนซึ่้�งมีื่อำานาจสีรุป็สีำานวน	
ที่ำาความื่เห็นที่างคดี	และส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑,	 
๑๔๒	โดยมื่าต่รา	๑๙	วรรคสีามื่	(กิ)	และ	(ขึ้)	ได้วางหลักิเกิณฑ์์กิำาหนดตั่วพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุไว้ 
ดังนี�
	 	 	 	 (กิ)	 ถ้ืาจับุผ้้ิต้่องหาได้แล้ว	 ค่อพนักิงานสีอบุสีวนซึ่้�งท้ี่องทีี่�ทีี่�จับุผ้้ิต้่องหาได้ 
อย้่ในเขึ้ต่อำานาจ
	 	 	 	 (ขึ้)	 ถ้ืาจับุผ้้ิต้่องหายังไม่ื่ได้	 ค่อพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุกิารกิระที่ำาผิิด
ก่ิอนอย้่ในเขึ้ต่อำานาจ
	 	 	 	 -	 เม่ื่�อมื่าต่รา	๑๙	วรรคสีามื่	(กิ)	และ	(ขึ้)	ได้วางหลักิเกิณฑ์์ว่าในบุรรดาพนักิงาน
สีอบุสีวนทุี่กิท้ี่องทีี่�ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องนั�น	 ใครเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุแล้ว	 หากิพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้ที่ำา
หน้าทีี่�สีรุป็สีำานวนและที่ำาความื่เห็นที่างคดีมิื่ใช่พนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 จะสี่งผิลให้กิารสีอบุสีวน
ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 และไมื่่ถ่ือว่ามีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดนั�นมื่ากิ่อน	พนักิงานอัยกิารไมื่่มีื่อำานาจฟ้้อง	 
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(ด้ฎีกิาทีี่�	๑๙๗๔/๒๕๓๙,	๓๔๖๖/๒๕๔๗,	๑๒๐๔/๒๕๔๒,	๑๑๒๖/๒๕๔๔,	๔๕๑๒/๒๕๓๐,	๒๒๘๐/๒๕๔๘	 
ป็ระกิอบุ)
   (1) กรณ่ีเป็นการไม่แน่ว่าการกระทำาผิิดีอาญาได้ีกระทำาในท้องท่�ใดีในระหว่าง
หลัายท้องท่� ต้ามมาต้รา 1๙(1)		ตั่วอย่าง	เช่น	
	 	 	 	 -	 พบุศพผ้้ิต่ายในท้ี่องทีี่�	 สีน.ชนะสีงครามื่	 แต่่พบุรอยเล่อดผ้้ิต่ายในท้ี่องทีี่�	 
สีน.พระราชวัง	หร่อล้กิจ้างมีื่หน้าทีี่�เก็ิบุเงินจากิล้กิหนี�ขึ้องนายจ้างทีี่�อย้่ต่่างจังหวัด	แล้วต้่องส่ีงมื่อบุเงินนั�น 
ให้แก่ินายจ้างซ้ึ่�งมีื่ภ้มิื่ลำาเนาอย้ใ่นท้ี่องทีี่�	สีน.บุางรกัิ	ล้กิจ้างรับุเงินจากิล้กิหนี�ขึ้องนายจ้างในอีกิท้ี่องทีี่�หน้�งแล้ว
เอาเงินไป็ใช้ส่ีวนตั่ว	จ้งเป็็นกิารไม่ื่แน่ว่ามีื่เจต่นาที่ำากิารยักิยอกิเงินในท้ี่องทีี่�ใด	วินิจฉัยว่าพนักิงานสีอบุสีวน	
สีน.บุางรักิ	มีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๑๖๕๕/๒๕๓๐)
	 	 	 	 -	 จำาเลยแจ้งข้ึ้อความื่อันเป็็นเท็ี่จเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดอาญาแกิพ่นักิงานสีอบุสีวน		 
สีภ.ป็่าพะยอมื่	 กิับุกิารเบุิกิความื่อันเป็็นเที่็จในกิารพิจารณาคดีต่่อศาลจังหวัดพัที่ลุง	 ซ้ึ่�งอย้่ในที่้องทีี่�	 
สีภ.เม่ื่องพทัี่ลุง	ถ่ือว่าเป็็นกิารไมื่แ่น่ว่ากิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยในความื่ผิิดฐานแจ้งความื่เที่จ็และเบุกิิความื่เที่จ็	
ได้กิระที่ำาในท้ี่องทีี่�ใดในระหว่างหลายท้ี่องทีี่�	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙(๑)	พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.ป็า่พะยอมื่	 
จ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๑๖๙๑/๒๕๖๑)
   (2) เม่�อความผิิดีส่วนหน่�งกระทำาในท้องท่�หน่�ง แต่้อ่กส่วนหน่�งในอ่กท้องท่�หน่�ง 
ต้ามมาต้รา 1๙(2)	ตั่วอย่าง	เช่น	
	 	 	 	 -	 นายแดงย่นอย่้ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	สีน.ชนะสีงครามื่	ยิงนายดำาซ้ึ่�งอย่้ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	 
สีน.พระราชวังดังนี�	 พนักิงานสีอบุสีวนขึ้องแต่่ละสีถืานีต่ำารวจมื่ีอำานาจสีอบุสีวนได้	 เพราะเป็็นที่้องทีี่�หน้�ง 
ท้ี่องทีี่�ใดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	แต่่พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ใดในสีองท้ี่องทีี่�ดังกิล่าวนั�น	 
จะเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุที่ี�จะที่ำาความื่เห็นที่างคดีส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิาร
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑,	๑๔๒	หร่อไม่ื่นั�น	ต้่องด้	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีามื่	
	 	 	 	 	 ตั่วอย่างนายแดงวางยาพิษนายดำาทีี่�บุ้านซ้ึ่�งตั่�งอย้่ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�สีถืานี 
ต่ำารวจภ้ธีรสัีต่หีบุ	เม่ื่�อนายดำาอย่้ในโรงพยาบุาลในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�สีถืานีต่ำารวจภ้ธีรเม่ื่องระยองนายแดงต่ามื่ไป็เอา 
ยาพิษกิรอกิป็ากินายดำาอีกิครั�งหน้�งจ้งเป็็นกิรณีต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๙(๒)	 ดังนั�น	 พนักิงานสีอบุสีวน
สีถืานีต่ำารวจภ้ธีรเม่ื่องระยอง	 ซ้ึ่�งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนในที่้องทีี่�ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องมีื่อำานาจสีอบุสีวนได้ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๑๙	วรรคหน้�ง
   (๓) เม่�อความผิิดีนั�นเป็นความผิิดีต่้อเน่�อง แลัะกระทำาต่้อเน่�องกันในท้องท่� 
ต่้าง ๆ เกินกว่าท้องท่�หน่�งข่้�นไป	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙(๓)	 	 	
	 	 	 	 ความื่ผิิดต่่อเน่�อง	ค่อ	ความื่ผิิดทีี่�เกิิดจากิกิารกิระที่ำาทีี่�มีื่สีภาพติ่ดต่่อส่ีบุเน่�องกัิน
ไป็เป็็นความื่ผิิดทีี่�สีำาเร็จมีื่ความื่ผิิดอย้ต่่ลอดเวลา	เช่น	มีื่ธีนบัุต่รป็ลอมื่อย้ใ่นความื่ครอบุครองอันเป็็นความื่ผิิด 
ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๔๔	 มีื่เคร่�องม่ื่อสีำาหรับุป็ลอมื่เงินต่ราอย้่ในความื่ครอบุครองต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๒๔๖	มีื่ยาเสีพติ่ดอย้ใ่นความื่ครอบุครอง	ฯลฯ	ตั่วอย่างคำาพิพากิษาฎีกิา	เช่น
	 	 	 	 -	 นายแดงอย้ส่ีระบุุรี	หลอกินางสีาวดำา	อาย	ุ๒๒	ปี็	จากิบุ้านพักิทีี่�เขึ้ต่ต่ลิ�งชัน
กิรุงเที่พฯ	 ไป็ค้างค่นทีี่�บุ้านหลังหน้�งในอำาเภอจอมื่บุ้ง	 จังหวัดราชบุุรี	 โดยมุ่ื่งหมื่ายจะขึ้่มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเรา
และถ้ืกิต่ำารวจจับุได้เสีียก่ิอน	 นายแดงมื่ีความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๘๔	 วรรคแรกิ	 ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิด 
ต่่อเน่�องกิารกิระที่ำาในหลายท้ี่องทีี่�เริ�มื่ตั่�งแต่่	สีน.ต่ลิ�งชัน	(สีถืานที่ี�ถ้ืกิหลอกิ)	เป็็นต้่นไป็จนกิระทัี่�งถ้ืง	สีภ.จอมื่บุ้ง	 
ทุี่กิสีถืานีต่ำารวจทีี่�นายแดงนำานางสีาวดำาเดินที่างผ่ิานต่่างมีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙)
	 	 	 	 -	 นายแดงออกิเช็คเพ่�อชำาระหนี�ค่าสิีนค้าทีี่�ซ่ึ่�อจากินายดำา	ออกิเช็คทีี่�อำาเภอเม่ื่อง	 
จังหวัดสีงขึ้ลา	แต่่ธีนาคารทีี่�อำาเภอหาดใหญ่ป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงิน	พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.เม่ื่องสีงขึ้ลา	มีื่อำานาจ
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สีอบุสีวน	 เน่�องจากิความื่ผิิดที่ี�ได้กิระที่ำามีื่ลักิษณะเป็็นกิารกิระที่ำาต่่อเน่�องกัินระหว่างท้ี่องทีี่�ทีี่�ออกิเช็คและ
ท้ี่องทีี่�ทีี่�ธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงิน	(ฎ.๑๐๑๐/๒๕๐๘,	๑๗๐๒-๑๗๐๓/๒๕๒๓)	
	 	 	 	 ข้ึ้อสัีงเกิต่	 เม่ื่�อพิจารณาจากิคำาพิพากิษาดังกิล่าวแล้ว	 เห็นว่าความื่ผิิดต่ามื่	 
พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดอันเกิิดจากิกิารใช้เช็คฯ	 มื่าต่รา	 ๔	 มีื่กิารกิระที่ำาทีี่�แยกิออกิได้เป็็นส่ีวน	 ๆ	 ส่ีวนหน้�ง
ค่อกิารออกิเช็คโดยมีื่เจต่นาทีี่�จะไม่ื่ให้มีื่กิารใช้เงินต่ามื่เช็ค	 อีกิส่ีวนหน้�งค่อธีนาคารป็ฏิเสีธีไม่ื่ใช้เงินต่ามื่เช็ค	 
วันออกิเช็คจ้งเป็็นวันทีี่�ความื่ผิิดส่ีวนหน้�งได้กิระที่ำาลง	เพราะเป็็นวนัทีี่�จำาเลยกิระที่ำากิารอันเป็็นองค์ป็ระกิอบุ
ความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.วา่ด้วยความื่ผิิดอันเกิิดจากิกิารใช้เช็คฯ	ส่ีวนวันทีี่�ธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินก็ิเป็็นวันทีี่�
ความื่ผิิดอีกิส่ีวนหน้�งได้กิระที่ำาลงเพราะเป็็นวันทีี่�ความื่ผิิดเกิิด	กิรณีนี�เป็รียบุเทีี่ยบุได้กัิบุเร่�องฉ้อโกิงทีี่�หลอกิ
ขึ้ายขึ้องในท้ี่องทีี่�หน้�ง	 แต่่ผ้้ิหลอกิได้เงินไป็จากิผ้้ิถ้ืกิหลอกิในอีกิท้ี่องทีี่�หน้�ง	 ด้วยเหตุ่นี�ขึ้้อเท็ี่จจริงในเร่�อง 
ออกิเช็คในท้ี่องทีี่�หน้�ง	 แต่่ธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินในอีกิท้ี่องทีี่�หน้�ง	 จ้งน่าจะเป็็นกิรณีต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๙(๒)	แต่่ศาลฎีกิาวินิจฉัยไว้ในคำาพิพากิษาฎีกิาหลายเร่�องว่าเป็็นกิรณีต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙(๓)	
อยา่งไรก็ิดี	มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่าไม่ื่ว่าจะป็รับุใช้อนุมื่าต่ราใด	ผิลก็ิเป็็นอย่างเดียวกัินค่อพนักิงานสีอบุสีวนแต่่ละท้ี่องทีี่� 
มีื่อำานาจสีอบุสีวน	และลบุล้างฎีกิาทีี่�	๑๕๗๕/๒๕๒๑	ซ้ึ่�งวินิจฉัยว่าเฉพาะท้ี่องทีี่�ธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงิน
เท่ี่านั�นทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน
    ข้ึ้อพ้งระวัง กิรณีทีี่�มีื่กิารโอนเช็คเป็ลี�ยนม่ื่อกัินก่ิอนนำาไป็เรียกิเก็ิบุเงิน	 
ท้ี่องทีี่�ทีี่�มีื่กิารโอนเช็คไม่ื่ถ่ือเป็็นท้ี่องทีี่�ทีี่�ความื่ผิิดต่่อเน่�องกัิบุท้ี่องทีี่�ทีี่�ธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงิน	ยกิตั่วอยา่งเช่น	 
ดำาสัี�งจ่ายเช็คให้แดงหร่อผ้้ิถ่ือในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	สีน.บุางนา	แดงนำาเช็คฉบัุบุดังกิล่าวโอนชำาระหนี�ค่าซ่ึ่�อสิีนค้าให้
เขีึ้ยวในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	สีน.บุางพลัด	นายเขีึ้ยวนำาเช็คไป็เรียกิเก็ิบุยงัธีนาคารถุืงที่องสีาขึ้าบุางเขึ้น	ธีนาคารถุืงที่อง 
สีาขึ้าบุางเขึ้น	 ป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินท้ี่องทีี่�ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนได้แก่ิท้ี่องทีี่�	 สีน.บุางนา	 และ	 สีน.บุางเขึ้น	 
ส่ีวน	สีน.บุางพลัด	ท้ี่องทีี่�ทีี่�มีื่กิารโอนเช็คเป็ลี�ยนม่ื่อไม่ื่มีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๖๕๐/๒๕๒๘)
	 	 	 	 -	 จำาเลยกัิบุพวกิบัุงคับุหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งผ้้ิเสีียหายชาวมื่าเลเซีึ่ย	 เพ่�อเรียกิ
ค่าไถ่ืและบัุงคับุให้ผ้้ิเสีียหายขัึ้บุรถืไป็ส่ีงยงัชายแดนป็ระเที่ศไที่ย	ซ้ึ่�งน่าจะได้หน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งเข้ึ้าไป็ในเขึ้ต่ 
แดนไที่ยด้วย	เพราะภ้มื่ลิำาเนาขึ้องจำาเลยกัิบุพวกิอย้่ในราชอาณาจกัิรซึ่้�งเป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องทัี่�งในและนอกิ
ราชอาณาจักิร	พนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรกิิ�งอำาเภอควนโดน	จังหวัดสีต้่ล	ซ้ึ่�งจับุจำาเลยจ้งมีื่อำานาจ
สีอบุสีวนดำาเนินคดีกัิบุจำาเลยได้	(ฎ.๑๕๘๖/๒๕๒๖)
    ข้้อสังเกต้	 ค่อ	 มื่าต่รา	 ๑๙(๓)	 จะต้่องเป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�อง	 และกิระที่ำา 
ต่่อเน่�องกัินในหลายท้ี่องทีี่�	หากิเป็็นกิารกิระที่ำาต่่อเน่�องกัินในหลายท้ี่องทีี่�แต่่ไม่ื่ใช่ความื่ผิิดต่่อเน่�อง	ก็ิไม่ื่เข้ึ้า
มื่าต่รา	๑๙	(๓)	แต่่อาจจะเข้ึ้าอนุมื่าต่ราอ่�น	ๆ
	 	 	 	 -	 หลอกิลวงผ้้ิเสีียหายจากิท้ี่องทีี่�	 สีน.บุางยี�ขัึ้น	 พาไป็ยังบุ้านเกิิดเหตุ่ทีี่�	
อ.ที่า่มื่ะกิา	กิกัิขัึ้งหน่วงเหนี�ยวและขึ้ม่ื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเราทีี่�บุ้านทีี่�เกิิดเหต่	ุถ่ือว่าเป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องและกิระที่ำา
ต่่อเน่�องกัินในท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ	เกิินกิว่าท้ี่องทีี่�หน้�งข้ึ้�นไป็	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�หน้�งท้ี่องทีี่�ใดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องมีื่
อำานาจสีอบุสีวนได้ต่ามื่มื่าต่รา	๑๙	วรรคหน้�ง	(๓)	(๔)	และวรรคสีอง	พนักิงานสีอบุสีวน	สีน.บุางยี�ขัึ้น	จ้งมีื่
อำานาจสีอบุสีวน	แต่่จำาเลยถ้ืกิจับุทีี่�	อ.ท่ี่ามื่ะกิา	พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.ท่ี่ามื่ะกิา	จ้งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๙	 วรรคสีามื่	 (กิ)	 พนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.บุางยี�ขัึ้น	 ไม่ื่เป็็นพนักิงานสีอบุสีวน 
ผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 ไม่ื่มีื่อำานาจสีรุป็สีำานวนและที่ำาความื่เห็นว่าควรสัี�งฟ้้องหร่อสัี�งไม่ื่ฟ้้อง	 พร้อมื่กัิบุส่ีงสีำานวน 
เพ่�อให้พนักิงานอัยกิารพิจารณา	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๔๐	และ	๑๔๑	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวน	สีน.บุางยี�ขัึ้น	เป็็นผ้้ิสีรุป็
สีำานวน	ที่ำาความื่เห็น	พร้อมื่ส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	คดีนี�ถ่ือได้ว่าไม่ื่มีื่กิารสีอบุสีวน	และพนักิงาน
อัยกิารไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้อง	(ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙)
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ข้้อสังเกต้
	 -	 ความื่ผิิดต่่อเน่�อง	ได้แก่ิ	ความื่ผิิดฐานพาไป็เพ่�อกิารอนาจาร,	หน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้ง
	 -	 ข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเรา	เป็็นความื่ผิิดอีกิกิรรมื่หน้�ง	ไม่ื่เป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�อง

	 	 	 	 -	 วินิจฉัยว่าโจที่ก์ิฟ้้องว่าจำาเลยทัี่�งสีองร่วมื่กัินมีื่เมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามื่นีไว้ในครอบุครอง 
เพ่�อจำาหน่ายและจำาหน่ายเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นดังกิล่าวแก่ิผ้้ิมีื่ช่�อหลายคน	เจ้าพนักิงานต่ำารวจจับุจำาเลยทัี่�งสีอง 
พร้อมื่ย้ดเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามื่ีน	 และจับุ	 ศ.	 อ.	 ณ.	 น.	 ภ.	 จ.	 และ	 ห.	 พร้อมื่ย้ดเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามื่ีนทีี่�บุุคคล 
ทัี่�งเจ็ดซ่ึ่�อจากิจำาเลยทัี่�งสีองได้ทีี่�บุ้านจำาเลยทีี่�	 ๒	 ซ้ึ่�งอย้่ในท้ี่องทีี่�	 สีน.แสีมื่ดำา	 กิรณีมีื่เมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นไว้ใน 
ครอบุครองเพ่�อจำาหน่ายและกิารจำาหน่ายเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นจ้งเกิิดในท้ี่องทีี่�	 สีน.แสีมื่ดำา	 ทัี่�งสิี�น	 และโจที่ก์ิ
มิื่ได้ฟ้้องว่าจำาเลยทีี่�	๑	ร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิดกัิบุ	สี.	และ	ร.	ดังนั�นแม้ื่	สี.	และ	ร.ถ้ืกิจับุในท้ี่องทีี่�	สีน.บุางบุอน	 
กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยทีี่�	 ๑	 ก็ิหาใช่ความื่ผิิดทีี่�เป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องและกิระที่ำาต่่อเน่�องกัินในท้ี่องทีี่�ต่่าง	 ๆ	 
เกิินกิว่าท้ี่องทีี่�หน้�งข้ึ้�นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙(๓)	ไม่ื่	แต่่กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยทีี่�	๑	ป็รากิฏชัดแจ้งว่า 
เหตุ่เกิิดในท้ี่องทีี่�	 สีน.แสีมื่ดำา	 ซ้ึ่�งอย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.แสีมื่ดำา	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีอง	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๒(๖)	ทีี่�จะเป็็นผ้้ิสีอบุสีวน	มิื่ใช่อย้ใ่นเขึ้ต่อำานาจสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	
สีน.บุางบุอน	ทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวนคดีนี�	โจที่ก์ิ	(พนักิงานอัยกิาร)	จ้งไม่ื่มื่อีำานาจฟ้้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	 
เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายเป็็นเหตุ่อย้่ในลักิษณะคดีศาลฎีกิาพิพากิษาต่ลอดไป็ถ้ืงจำาเลยทีี่�	 ๒	 
ทีี่�ถือนฎีกิาไป็แล้วต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๑๓	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๒๒๕	(ฎ.๑๗๕๖/๒๕๕๐)
   (4) เม่�อเป็นความผิิดีซ่ึ่�งม่หลัายกรรม กระทำาลังในท้องท่�ต่้าง ๆ กัน	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙(๔)
	 	 	 	 ลักิษณะสีำาคัญขึ้องคดีต่ามื่มื่าต่รา	๑๙(๔)	แต่กิต่่างจากิคดีต่ามื่มื่าต่รา	๑๙(๒)	
ต่รงทีี่�คดีต่ามื่มื่าต่รา	๑๙(๒)	เป็็นความื่ผิิดกิรรมื่เดียวแต่่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้แยกิกิระที่ำาส่ีวนหน้�งขึ้องความื่ผิิดใน
ท้ี่องทีี่�หน้�ง	และอกีิส่ีวนหน้�งในอีกิท้ี่องทีี่�หน้�ง	แต่่สีำาหรบัุความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	๑๙(๔)	นั�น	ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้
กิระที่ำาผิิดหลายกิรรมื่ต่่างกัิน	โดยความื่ผิิดแต่่ละกิรรมื่นั�นได้กิระที่ำาลงในท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ	กัิน	เช่น	ค่นเกิิดเหตุ่ 
จำาเลยลักิรถืจักิรยานยนต์่ในท้ี่องทีี่�หน้�ง	 แล้วขัึ้บุรถืจักิรยานยนต์่คันดังกิล่าวไป็ชิงที่รัพย์อีกิท้ี่องทีี่�หน้�ง	 
หลังจากินั�นจำาเลยได้ใช้อาวุธีปื็นยิงต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วาง	 และพยายามื่ฆ่่าเจ้าพนักิงานต่ำารวจท้ี่องทีี่�	 ตั่�งด่านสีกัิด
จับุจำาเลยอีกิท้ี่องทีี่�หน้�ง	 กิรณีเช่นนี�ย่อมื่ถ่ือได้ว่าจำาเลยกิระที่ำาผิิดหลายกิรรมื่ในท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ	 กัิน	 อันได้แก่ิ	 
ความื่ผิิดฐานลกัิที่รพัย	์ชิงที่รัพย	์ต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วางเจ้าพนักิงาน	และพยายามื่ฆ่่าเจ้าพนักิงานฯ	และกิระที่ำาความื่ผิิด 
เหล่านั�นต่่อเน่�องในท้ี่องทีี่�ต่่าง	 ๆ	 กัินต่ามื่มื่าต่รา	๑๙(๔)	พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�หน้�งท้ี่องทีี่�ใดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	
ไม่ื่ว่าจะเป็็นท้ี่องทีี่�ทีี่�จำาเลยลักิรถืจักิรยานยนต์่	ท้ี่องทีี่�ทีี่�จำาเลยชิงที่รัพย์	หร่อท้ี่องทีี่�ทีี่�จำาเลยต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วางและ
พยายามื่ฆ่่าเจ้าพนักิงาน	ล้วนมีื่อำานาจสีอบุสีวนทุี่กิฐานความื่ผิิดในคดีนี�ได้	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๙(๔)	ส่ีวนปั็ญหา
ว่าท้ี่องทีี่�ใดจะเป็็นพนกัิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุนั�นจะต้่องพิจารณาต่ามื่มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(กิ)	หร่อ	(ขึ้)	 
แล้วแต่่กิรณี	 กิล่าวค่อถ้ืาจับุผ้้ิต้่องหาได้แล้วค่อพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�จับุได้อย้่ในเขึ้ต่อำานาจต่ามื่ 
มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(กิ)	ถ้ืาจับุผ้้ิต้่องหายังไม่ื่ได้ค่อพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุกิารกิระที่ำาผิิดก่ิอนอย้่
ในเขึ้ต่อำานาจต่ามื่มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(ขึ้)	เช่น
	 	 	 	 -	 ผ้้ิต้่องหาวิ�งราวที่รัพย์สีร้อยคอขึ้องผ้้ิเสีียหายในท้ี่องทีี่�	 สีน.ชนะสีงครามื่	 
เม่ื่�อได้ที่รัพย์สิีนแล้วได้วิ�งหลบุหนีเข้ึ้าไป็ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	 สีน.นางเลิ�ง	 และได้ที่ำากิารลักิที่รัพย์รถืจักิรยานยนต์่
ขัึ้บุรถืจักิรยานยนต์่หลบุหนีเข้ึ้าไป็ในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	 สีน.พญาไที่	 เจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจ	 สีน.พญาไที่	 ที่ราบุเหตุ่ 
จ้งได้สีกัิดจับุ	เกิิดกิารยิงต่่อส้้ีกัิบุเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจ	สีน.พญาไที่	และจับุกุิมื่ตั่วได้ในท้ี่องทีี่�	สีน.พญาไที่	กิรณีนี� 
พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�	 สีน.ชนะสีงครามื่,	 สีน.นางเลิ�ง	 และ	สีน.พญาไที่	 มีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวน	และ
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พนักิงานสีอบุสีวน	สีน.พญาไที่	เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(กิ)	 
เพราะเป็็นท้ี่องทีี่�ทีี่�จับุตั่วผ้้ิต้่องหาได้ก่ิอน	 มีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดวิ�งราวที่รัพย์ในท้ี่องทีี่�	 
สีน.ชนะสีงครามื่	และความื่ผิิดลักิที่รัพย์ในท้ี่องทีี่�	สีน.นางเลิ�ง	ได้ด้วย	แต่่ถ้ืาในทัี่นทีี่ทัี่นใดหลังจากิเกิิดเหตุ่
วิ�งราวที่รัพย์	 ผ้้ิเสีียหายได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจ	 สีน.ชนะสีงครามื่	 ที่ราบุ	 และพนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.	
ชนะสีงครามื่	ได้ที่ราบุเหตุ่แล้ว	ว่าได้มีื่เหตุ่วิ�งราวที่รัพย์เกิิดข้ึ้�นในท้ี่องทีี่�ขึ้องต่น	ก่ิอนทีี่�ผ้้ิต้่องหาจะถ้ืกิจับุกุิมื่
โดยเจ้าพนักิงานต่ำารวจ	 สีน.พญาไที่	 เช่นนี�	 ถ่ือว่าพนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.ชนะสีงครามื่	พบุเหตุ่ก่ิอน	 ต่ามื่	 
ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(ขึ้)	พนักิงานสีอบุสีวนสีน.ชนะสีงครามื่	เป็็นพนกัิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุ	
	 	 	 	 -	 ความื่ผิิดฐานพาหญิงไป็เพ่�อกิารอนาจารโดยใช้อุบุายหลอกิลวงเป็็น 
ความื่ผิิดต่่อเน่�องและกิระที่ำาต่่อเน่�องกัินในท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ	เกิินกิว่าท้ี่องทีี่�หน้�งข้ึ้�นไป็	และความื่ผิิดดังกิล่าวกัิบุ
ความื่ผิิดฐานหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งผ้้ิอ่�นและข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเรา	 เป็็นความื่ผิิดหลายกิรรมื่	 กิระที่ำาลงในท้ี่องทีี่�
ต่่าง	ๆ	กัิน	รวมื่ทัี่�งท้ี่องทีี่�	สีน.บุางยี�ขัึ้น	และ	สีภ.ท่ี่ามื่ะกิา	พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�หน้�งท้ี่องทีี่�ใดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง
มีื่อำานาจสีอบุสีวนได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๙	 วรรคหน้�ง	 (๓),	 (๔)	 พนักิงานสีอบุสีวน	 สีน.บุางยี�ขัึ้น	 
ซ้ึ่�งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องจ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๑๙๗๔/๒๕๓๙)
   (5) กรณ่ีเม่�อความผิิดีเกิดีข่้�นข้ณีะผู้ิต้้องหากำาลัังเดิีนทาง ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๙(๕)
	 	 	 	 กิรณีความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�นขึ้ณะทีี่�ผ้้ิต้่องหากิำาลังเดินที่าง	เช่น	ผ้้ิต้่องหาขึ้นยาเสีพติ่ด 
ให้โที่ษ	ข้ึ้�นรถืไฟ้เดินที่างจากิ	จว.เชียงใหม่ื่	มื่ากิรุงเที่พฯ	ในกิรณีเช่นนี�	พนักิงานสีอบุสีวนทุี่กิท้ี่องทีี่�ทีี่�ผ้้ิต้่องหา	 
เดินที่างผ่ิาน	 ถ่ือว่าพนักิงานสีอบุสีวนในที่้องทีี่�ใดท้ี่องทีี่�หน้�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 ย่อมื่มีื่อำานาจสีอบุสีวนได้	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	(๕)		เช่น
	 	 	 	 -	 ผ้้ิเสีียหายและผ้้ิต้่องหาเป็็นผ้้ิโดยสีาร	ข้ึ้�นรถืโดยสีารป็ระจำาที่างจากิสีถืานี
ขึ้นส่ีงหมื่อชิต่	 เขึ้ต่ท้ี่องทีี่�	 สีน.บุางซ่ึ่�อ	 เพ่�อจะไป็ลงทีี่�จังหวัดนครสีวรรค์	 ระหว่างที่างผ้้ิต้่องหาได้ชักิชวนให้ 
ผ้้ิเสีียหาย	เล่นกิารพนนับุนรถืป็ระจำาที่าง	ผ้้ิเสีียหายไดเ้ล่นกิารพนนัด้วย	และผิ้ต้้่องหาไดลั้กิที่รัพยผ้้์ิเสีียหาย	 
ต่่อมื่าผ้้ิต้่องหาได้ลงรถืทีี่�สีถืานีขึ้นส่ีงจังหวัดสิีงห์บุุรี	 ผ้้ิเสีียหายได้เดินที่างต่่อไป็ลงรถืทีี่�สีถืานีขึ้นส่ีงจังหวัด
นครสีวรรค์	และได้ไป็แจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.เม่ื่องนครสีวรรค์	กิรณีเช่นนี�	กิารกิระที่ำาผิิด 
เกิิดข้ึ้�นระหว่างท้ี่องทีี่�	 สีน.บุางซึ่่�อ	 จนถ้ืง	 สีภ.เม่ื่องสีิงห์บุุรี	 พนักิงานสีอบุสีวนทีุ่กิท้ี่องทีี่�ทีี่�ผ่ิานมื่าดังกิล่าว	 
มีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวน	สีภ.เม่ื่องนครสีวรรค์	 ไม่ื่มีื่อำานาจสีอบุสีวน	หากิผ้้ิเสีียหายไป็ 
แจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ใดระหว่าง	สีน.บุางซ่ึ่�อ	ไป็จนถ้ืง	สีภ.เม่ื่องสิีงห์บุุรี	นั�น	พนักิงาน
สีอบุสีวนท้ี่องทีี่�นั�นจะเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(ขึ้)
   (6) กรณ่ีเม่�อความผิิดีเกิดีข่้�นข้ณีะผู้ิเส่ยหายกำาลัังเดิีนทาง ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๙	(๖)
	 	 	 	 กิรณีความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�นขึ้ณะผ้้ิเสีียหายกิำาลังเดินที่าง	เช่น	ผ้้ิเสีียหายได้เดินที่าง
โดยรถืไฟ้จากิสีถืานีขึ้นส่ีงหัวลำาโพง	และได้นำากิระเป๋็าถ่ือไว้บุนชั�นทีี่�วางขึ้อง	และได้นั�งหลับุไป็ในระหว่างที่าง	 
เม่ื่�อไป็ถ้ืงสีถืานีรถืไฟ้อุต่รดิต่ถ์ืจ้งได้ลงจากิรถื	ป็รากิฏว่ากิระเป๋็าถ่ือดังกิล่าวได้หายไป็	จ้งไป็แจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ 
ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	 สีภ.เม่ื่องอุต่รดิต่ถ์ื	 กิรณีเช่นนี�พนักิงานสีอบุสีวน	 สีภ.เม่ื่องอุต่รดิต่ถ์ื	 เป็็นพนักิงาน
สีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(ขึ้)	แต่่หากิผ้้ิเสีียหายที่ราบุว่ากิระเป็า๋ขึ้องต่นหาย 
เม่ื่�อถ้ืงสีถืานีรถืไฟ้พิษณุโลกิ	 แต่่ต่นเองจะต่้องไป็ลงที่ี�สีถืานีรถืไฟ้อุต่รดิต่ถ์ื	 เม่ื่�อไป็ถ้ืงจ้งได้ไป็แจ้งความื่
ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	 สีภ.เม่ื่องอุต่รดิต่ถ์ื	 กิรณีเช่นนี�	 พนักิงานสีอบุสีวนที่้องทีี่�ทีี่�รถืไฟ้ผ่ิานตั่�งแต่่	 
สีน.ป็ทีุ่มื่วัน	 จนถ้ืง	 สีภ.เม่ื่องพิษณุโลกิ	 มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 และท้ี่องทีี่�ใดได้รับุแจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ก่ิอนเป็็น
พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	วรรคสีอง	(ขึ้)
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		 	 	 	 อย่างไรก็ิดี	 กิารทีี่�ผ้้ิเสีียหายไป็แจ้งความื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�ไม่ื่มีื่อำานาจ
สีอบุสีวน	ไม่ื่เป็็นเหตุ่ให้พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่รับุแจ้งความื่	เน่�องจากิกิารแจ้งความื่สีามื่ารถืแจ้งต่่อเจ้าพนักิงาน
ต่ำารวจทุี่กินาย	 และ	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ได้วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้ให้ร้องทุี่กิข์ึ้ในท้ี่องทีี่�ใดก็ิได้	 ต่ามื่ 
คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๑.๑.๓	ป็ระกิอบุคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๑๗๗/๒๕๖๔	ลง	๙	เมื่.ย.	๖๔	 
เร่�อง	 กิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษความื่ผิิดอาญานอกิเขึ้ต่อำานาจกิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวน
จะต้่องส่ีงเร่�องไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่่อไป็	 โดยให้นำาระบุบุอิเล็กิที่รอนิกิส์ี
มื่าใช้ได้ด้วย	 	
  4.2.๓ พนักงานสอบสวนผู้ิรับผิิดีชอบกรณี่ความผิิดีเกิดีนอกราชอาณีาจักร ต้าม  
ป.วิอาญา มาต้รา 20 
	 	 	 หลักิกิารลงโที่ษที่างอาญาต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ย	 มีื่	 ๓	 ป็ระกิาร	 ต่ามื่ทีี่�	 ป็.วิอาญา	 
ได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้	 ค่อ	หลักิดินแดน	ต่ามื่มื่าต่รา	๔,	๕	และ	๖	หลักิอำานาจลงโที่ษสีากิล	ต่ามื่มื่าต่รา	๗		
และหลักิบุุคคลต่ามื่	มื่าต่รา	๘	และ	๙	ความื่ผิิดซ้ึ่�งมีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ยทีี่�ได้กิระที่ำาลงนอกิราชอาณาจักิร	 
ได้แก่ิ	กิรณีความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗,	๘	และ	๙	ซ้ึ่�งกิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้อย่างชัดเจน	ส่ีวนกิรณีต่ามื่		
ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	๕	และ	๖	แม้ื่	ป็.อาญา	ก็ิให้ถ่ือว่ากิระที่ำาผิิดในราชอาณาจักิร	ก็ิหมื่ายความื่ว่า 
ศาลไที่ยมื่ีอำานาจพิจารณาพิพากิษาในคดีดังกิล่าวได้	 แต่่กิารสีอบุสีวนจะต้่องเป็็นไป็ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒๐	กิล่าวค่อ	อัยกิารส้ีงสุีดเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	
	 	 	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	ซ้ึ่�งได้บัุญญัติ่ข้ึ้�นมื่าใหม่ื่	(แก้ิไขึ้โดย	พ.ร.บุ.แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	ป็.วิอาญา	 
(ฉบัุบุทีี่�	๒๙)	พ.ศ.๒๕๕๑	มื่าต่รา	๓)	ได้วางหลักิกิารไว้	ดังนี�
	 	 	 (๑)	 อัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	 เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 
หร่อจะมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานอัยกิาร	หร่อพนักิงานสีอบุสีวนคนใดเป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุที่ำากิารสีอบุสีวนแที่นก็ิได้	
	 	 	 (๒)	 หากิอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนคนใด 
เป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุที่ำากิารสีอบุสีวน	 อัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นจะมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานอัยกิาร 
คนใดที่ำากิารสีอบุสีวนร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนก็ิได้
	 	 	 (๓)	 ให้พนักิงานอัยกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	หร่อ
ให้ที่ำากิารสีอบุสีวนร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 มื่ีอำานาจและหน้าทีี่�เช่นเดียวกัินกัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 และ 
ยังคงมีื่อำานาจหน้าทีี่�ป็ระกิารอ่�น	ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้ให้เป็็นอำานาจและหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานอัยกิาร													
	 	 	 (๔)	 ในกิรณทีีี่�พนักิงานอยักิารที่ำากิารสีอบุสีวนรว่มื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	พนักิงาน
สีอบุสีวนต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งและคำาแนะนำาขึ้องพนักิงานอัยกิารในเร่�องทีี่�เกีิ�ยวกัิบุกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	 
	 	 	 (๕)	 เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารหร่อพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุในกิารสีอบุสีวน			 
แล้วแต่่กิรณี	เห็นว่า	กิารสีอบุสีวนเสีร็จแล้วให้ที่ำาความื่เห็นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐	มื่าต่รา	๑๔๑	หร่อ
มื่าต่รา	๑๔๒	กิล่าวค่อ	ความื่เห็นทีี่�ควรให้งดกิารสีอบุสีวน	ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	หร่อสัี�งไม่ื่ฟ้้องพร้อมื่สีำานวน
ไป็ยังอัยกิารส้ีงสุีด
	 	 	 ๖)	 ในกิรณีจำาเป็็นระหว่างรอคำาสัี�งขึ้องอัยกิารส้ีงสุีด	 หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	
พนักิงานสีอบุสีวนต่่อไป็นี�มีื่อำานาจสีอบุสีวน
	 	 	 	 กิ.	 พนักิงานสีอบุสีวนทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุอย้ใ่นเขึ้ต่อำานาจ
	 	 	 	 ขึ้.	 พนักิงานสีอบุสีวนที่ี�รัฐบุาลป็ระเที่ศอ่�น	 หร่อบุุคคลทีี่�ได้รับุความื่เสีียหาย
ได้ร้องฟ้้องให้ที่ำาโที่ษผ้้ิต้่องหา
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 1) แนวทางปฏิิบัติ้เก่�ยวกับการสอบสวนคด่ีความผิิดีท่�เกิดีนอกราชอาณีาจักร 
	 	 (๑)	 ระเบุยีบุสีำานักิงานอยักิารส้ีงสุีด	ว่าด้วยกิารดำาเนนิคดีอาญาขึ้องพนกัิงานอยักิาร	(ฉบุบัุทีี่�	๘)	 
พ.ศ.๒๕๕๑	ข้ึ้อ	๒๘,	๒๙	
	 	 	 กิรณีอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นได้มื่อบุหมื่ายหน้าทีี่�นั�นให้พนักิงานสีอบุสีวน
คนใดเป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุที่ำากิารสีอบุสีวนแที่นแล้ว	 หากิอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นได้มื่อบุหมื่าย 
ให้พนักิงานอัยกิารคนใดร่วมื่สีอบุสีวนกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนดังกิล่าว	ให้พนักิงานอัยกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายนั�น 
ดำาเนินกิาร
	 	 	 -	 หาร่อร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อกิำาหนดแนวที่างกิารสีอบุสีวน
	 	 	 -	 ร่วมื่สีอบุสีวนพยานหร่อผ้้ิต้่องหาและเข้ึ้าร่วมื่หร่อมีื่คำาสัี�งหร่อคำาแนะนำาพนักิงาน
สีอบุสีวนในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานอ่�นต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร
	 	 	 -	 รายงานผิลกิารสีอบุสีวนให้อัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นที่ราบุเป็็นระยะ	
	 	 	 -	 เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นให้ที่ำาความื่เห็นต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๔๐,	 ๑๔๑	หร่อ	
๑๔๒	ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นเพ่�อสัี�ง	โดยส่ีงให้พนักิงานอัยกิาร
ในท้ี่องทีี่�ซ้ึ่�งมีื่เขึ้ต่อำานาจดำาเนินคดีรับุไว้แล้วส่ีงอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นสัี�งต่่อไป็	
	 	 	 -	 ระหว่างรอคำาสัี�งขึ้องอยักิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	สีามื่ารถืดำาเนนิกิารเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวผ้้ิต้่องหา	ควบุคุมื่	ขึ้อให้ศาลขัึ้งหร่อดำาเนินกิารอ่�นต่ามื่ความื่จำาเป็็นแล้วแต่่กิรณี	
	 	 (๒)	 หนังส่ีอสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	 ทีี่�	 อสี	 ๐๐๐๗(พกิ)/ว	 ๓๔๙	 ลง	 ๒๘	 กิ.ย.	 ๕๙	 เร่�อง	 
แนวที่างกิารป็ฏบัิุติ่งานขึ้องพนักิงานอัยกิารในกิารสีอบุสีวนคดคีวามื่ผิิดซ้ึ่�งมีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ย	ได้กิระที่ำา
ลงนอกิราชอาณาจักิรไที่ยต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	เวียนถ้ืงทุี่กิหน่วยงานขึ้องสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	
	 	 	 -	 กิรณีอัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานอัยกิารที่ำากิารสีอบุสีวนร่วมื่กัิบุพนักิงาน
สีอบุสีวน	ได้แบุ่งช่วงกิารสีอบุสีวนออกิเป็็น	๓	ระยะ	
	 	 	 	 ระยะทีี่�	๑	 นับุแต่่พนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ	 ก่ิอนพนักิงาน
สีอบุสีวนขึ้อใหอั้ยกิารส้ีงสุีดพิจารณาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	ช่วงนี�พนักิงานสีอบุสีวนมื่อีำานาจสีอบุสีวนคด ี
ได้เองโดยไม่ื่ต้่องมีื่พนักิงานอัยกิารร่วมื่สีอบุสีวน	เป็็นกิารสีอบุสีวนทีี่�ชอบุด้วย	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	หร่อ
มื่าต่รา	๑๙	
	 	 	 	 ระยะทีี่�	๒	 ระหว่างรอคำาสัี�งอัยกิารส้ีงสุีด	 นับุแต่่วันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีหนังส่ีอ
ถ้ืงอัยกิารส้ีงสุีด	 จนถ้ืงวันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้รับุหนังส่ีอมื่อบุหมื่ายจากิอัยกิารส้ีงสุีด	 ในช่วงนี�พนักิงาน
สีอบุสีวนสีอบุสีวนคดีได้เม่ื่�อมีื่กิรณีจำาเป็็นและสีอบุสีวนโดยพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	วรรคห้า	กิรณีจำาเป็็น	เช่น	พยานจะเดินที่างไป็ต่่างป็ระเที่ศ	หร่อจะถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	 
หร่อความื่จำาเป็็นเร่งด่วนเกีิ�ยวกัิบุพยานหลักิฐาน	 หากิไม่ื่รวบุรวมื่ในทัี่นทีี่พยานหลักิฐานจะส้ีญหายหร่อ
เส่ี�อมื่ค่าไป็ได้
	 	 	 	 ระยะทีี่�	๓	 กิารสีอบุสีวนหลังจากิอัยกิารส้ีงสุีด	 มีื่คำาสัี�งมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานอัยกิาร
เข้ึ้าร่วมื่สีอบุสีวน	นับุแต่่พนักิงานสีอบุสีวนได้รับุหนังส่ีอมื่อบุหมื่ายหน้าทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุจนถ้ืง
วันสีอบุสีวนเสีร็จสิี�น	กิารสีอบุสีวนช่วงนี�	จะต้่องมีื่พนักิงานอัยกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายเข้ึ้าร่วมื่กิารสีอบุสีวนกัิบุ
พนักิงานสีอบุสีวนเสีมื่อ	
	 	 	 -	 กิรณีจำาเป็็น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	วรรคห้า	(๑)	หร่อ	(๒)	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่
อำานาจสีอบุสีวนคดีระหว่างรอคำาสัี�งอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นนั�น	กิรณีจำาเป็็นอันเป็็นข้ึ้อยกิเว้น	
มีื่ดังนี�
	 	 	 	 (๑)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้จากิผ้้ิเสีียหาย	ถ่ือเป็็นกิรณีจำาเป็็นทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนต้่องสีอบุป็ากิคำาผ้้ิเสีียหายเพ่�อเริ�มื่คดี	
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	 	 	 	 (๒)	 ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุและส่ีงตั่วมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวน	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่อง 
สีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาและพิจารณาป็ล่อยตั่วชั�วคราวหร่อฝ่ากิขัึ้ง
	 	 	 	 (๓)	 กิรณีพยานหลักิฐานจะส้ีญหายหร่อเสีียหาย	หากิป็ล่อยให้เนิ�นช้า
	 	 	 	 (๔)	 กิรณีผ้้ิเสีียหาย	พยาน	จะเดินที่างไป็ต่่างป็ระเที่ศหร่อใกิล้ถ้ืงแก่ิความื่ต่าย
	 	 	 	 (๕)	 กิรณีอ่�นๆ	ทีี่�เป็็นกิรณีจำาเป็็นซ้ึ่�งจะต้่องพิจารณาเป็็นรายกิรณีไป็	
	 	 	 -	 กิารสีอบุสีวนพยานขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�ดำาเนินกิารในช่วงก่ิอนขึ้อให้อัยกิารส้ีงสุีด 
พิจารณาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๐	 ไม่ื่ถื่อว่าเป็็นกิารสีอบุสีวนในระหว่างรอคำาสัี�งจากิอัยกิารส้ีงสุีด	 
ต่ามื่ข้ึ้อยกิเว้นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	วรรคห้า	กิารสีอบุสีวนดังกิล่าวถ่ือว่าเป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	 
หร่อมื่าต่รา	 ๑๙	 ตั่�งแต่่แรกิทีี่�ที่ำากิารสีอบุสีวน	 แม้ื่ภายหลังอัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่ายพนักิงานอัยกิารคนใด
ที่ำากิารสีอบุสีวนร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 กิ็ไม่ื่ที่ำาให้กิารสีอบุสีวนที่ี�กิระที่ำาไป็กิ่อนหน้านี�เสีียไป็	 พนักิงาน
สีอบุสีวนไม่ื่ต่อ้งสีอบุพยานใหม่ื่อกีิ	นอกิจากิเป็็นกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ภายหลังจากิทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้รับุ 
หนังส่ีอทีี่�อัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่ายหน้าทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุแล้ว	พนักิงานอัยกิารจะต้่องเข้ึ้าร่วมื่ 
กิารสีอบุสีวนด้วยหร่อหากิจะต้่องขึ้อความื่ร่วมื่ม่ื่อระหว่างป็ระเที่ศในเร่�องที่างอาญาไป็ยังต่่างป็ระเที่ศ	 
พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องส่ีงเร่�องมื่ายังอัยกิารส้ีงสุีดพิจารณาดำาเนินกิาร
	 	 (๓)	 หนังส่ีอ	 กิองคดีอาญา	 ทีี่�	 ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๓๓๑	 ลงวันทีี่�	 ๒๙	 ธี.ค.	 ๔๙	 เร่�อง	 หาร่อ
ปั็ญหากิารสีอบุสีวนความื่ผิิดซึ่้�งมีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ยได้กิระที่ำาลงนอกิราชอาณาจักิรต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒๐	ถ้ืง	ผิบุช.กิ.,	น.,	ป็สี.,	สีต่มื่.,	และ	ผิบุช.ภ.๑-๙	แจ้งเวียนผิลกิารต่อบุข้ึ้อหาร่อปั็ญหาข้ึ้อกิฎหมื่าย
ขึ้องสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	 เพ่�อกิำาชับุพนักิงานสีอบุสีวนให้ระมัื่ดระวังในกิารสีอบุสีวนต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒๐	อ้างต่ามื่หนังส่ีอสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	ด่วนทีี่�สุีด	ทีี่�	อสี	๐๐๓๖/๑๖๓๗๑	ลงวันทีี่�	๑๗	พ.ย.	๔๙	 
ต่อบุข้ึ้อหาร่อ	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ต่ามื่หนังส่ีอ	 ด่วนทีี่�สีุด	 ทีี่�	 ต่ช	 ๐๐๓๑.๒๑๒/๕๒๓๓	 
ลงวันทีี่�	๑๙	กิ.ย.	๔๙	เป็็นกิรณีหาร่อสีำานวนกิารสีอบุสีวนคดีอาญาทีี่�	๒๘๘/๒๕๔๘	ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
กิองกิำากัิบุกิาร	๕	กิองบัุงคับุกิารป็ราบุป็รามื่ไป็ยังอัยกิารส้ีงสุีด	เพ่�อดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐ 
โดยสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีดต่อบุข้ึ้อหาร่อว่า	 ความื่ผิิดทีี่�มื่ีโที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ยที่ี�ได้กิระที่ำาลง 
นอกิราชอาณาจักิรไที่ยต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๐	 นั�น	 พิจารณาต่ามื่สีภาพภ้มิื่ศาสีต่ร์เป็็นสีำาคัญ	 คดีนี�	 
แม้ื่จะถ่ือว่าได้กิระที่ำาความื่ผิิดในราชอาณาจักิรต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๕	 แต่่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าว 
เกิิดข้ึ้�นนอกิราชอาณาจักิร	อัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นจ้งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๐	 และคดีนี�จะต้่องพิจารณากิารกิระที่ำาขึ้องผิ้้ต้่องหาทีุ่กิคนรวมื่กิัน	 ไม่ื่อาจพิจารณา	 
แยกิส่ีวนกิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิต้่องหาแต่่ละคนได้	 เน่�องจากิผ้้ิต้่องหาทุี่กิคนได้ร่วมื่กัินกิระที่ำาความื่ผิิดในฐานะ
ตั่วกิารต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๘๓	และคดีนี�อัยกิารส้ีงสุีดจ้งมื่อบุหมื่ายให้ผ้้ิบัุงคับุกิารกิองป็ราบุป็รามื่	สีำานักิงาน
ต่ำารวจแหง่ชาติ่หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุ	โดยให้ที่ำากิารสีอบุสีวนรว่มื่กัิบุ
พนักิงานอัยกิารสีำานักิงานคดีอาญา		
	 	 หลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	มีื่อย้่ว่า	เขึ้ต่อำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องอัยกิารส้ีงสุีดหร่อ
ผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	 ค่อคดีความื่ผิิดทีี่�มีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ยและเป็็นคดีทีี่�เกิิดข้ึ้�นนอกิราชอาณาจักิรไที่ย	 
ซ้ึ่�งให้ถ่ือต่ามื่ความื่เป็็นจริง	 มิื่ให้นำาหลักิกิารต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	มื่าต่รา	๕	และมื่าต่รา	๖	 
กิรณีทีี่�ให้ถ่ือว่าเป็็นความื่ผิิดทีี่�เกิิดข้ึ้�นในราชอาณาจักิรไที่ยมื่าใช้	กิล่าวค่อ	ให้พิจารณาต่ามื่ความื่เป็็นจริงว่า 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�นอย่้นอกิราชอาณาจักิรหร่อไม่ื่	 เช่น	 กิระที่ำาความื่ผิิดบุนเร่อไที่ยขึ้ณะกิำาลังแล่นอย่้ใน 
น่านนำ�าสีากิล	ซ้ึ่�งถ่ือว่าอย้น่อกิราชอาณาจกัิรไที่ย	เป็็นต้่น	ก็ินับุว่าเป็็นกิารกิระที่ำานอกิราชอาณาจกัิร	หร่อต่ามื่
มื่าต่รา	๕	ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดทีี่�เกีิ�ยวเน่�องระหว่างภายในและภายนอกิราชอาณาจักิร	ก็ิถ่ือว่าส่ีวนใดส่ีวนหน้�ง 
เกิิดภายนอกิราชอาณาจักิร	หร่อมื่าต่รา	๖	กิรณีผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดเป็็นตั่วกิารร่วมื่	ผ้้ิสีนับุสีนุนหร่อผ้้ิใช้	ซ้ึ่�งกิระที่ำา
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นอกิราชอาณาจักิร	กิฎหมื่ายให้ถ่ือว่าบุุคคลเหล่านั�นได้กิระที่ำาในราชอาณาจักิร	เกีิ�ยวกัิบุกิารสีอบุสีวนก็ิหลักิ
เช่นเดียวกัิน	สีาเหตุ่ทีี่�ไม่ื่นำาหลักิกิารต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	มื่าต่รา	๕	และมื่าต่รา	๖	มื่าใช้กัิบุ
อำานาจกิารสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๒๐	เน่�องจากิเจต่นารมื่ณข์ึ้องกิฎหมื่ายทัี่�งสีองฉบุบัุในเร่�องเกีิ�ยวกัิบุ 
ความื่ผิิดนอกิราชอาณาจักิรแต่กิต่่างกัิน	โดยกิฎหมื่ายอาญามื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	มื่าต่รา	๕	และมื่าต่รา	๖	 
ได้บัุญญัติ่ข้ึ้�นโดยมีื่เจต่นารมื่ณ์ให้ศาลไที่ยมีื่อำานาจพิจารณาพิพากิษาคดีความื่ผิิดต่่าง	 ๆ	 ทีี่�เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ต่ามื่
มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	มื่าต่รา	๕	และมื่าต่รา	๖	แต่่ถ้ืาจะพิจารณาเร่�องอำานาจกิารสีอบุสีวนจะต้่องพิจารณา
โดยใช้	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	ซ้ึ่�งมีื่เจต่นารมื่ณ์เพ่�อให้อำานาจและหน้าทีี่�อัยกิารส้ีงสุีดเป็็นพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุในความื่ผิิดทีี่�เกิิดข้ึ้�นนอกิราชอาณาจักิร	โดยจะนำา	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	มื่าต่รา	๕	และ 
มื่าต่รา	๖	มื่าพิจารณาป็ระกิอบุร่วมื่ด้วยไม่ื่ได้	เน่�องจากิเจต่นารมื่ณ์ขึ้อง	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	ให้อัยกิารส้ีงสุีด 
เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุในคดีความื่ผิิดทีี่�เกิิดข้ึ้�นนอกิราชอาณาจักิร	 ค่อ	 กิารทีี่�เกิิดเหตุ่ 
ในอำานาจอธิีป็ไต่ยขึ้องรัฐอ่�นแล้วมีื่กิารดำาเนินคดีอาญาเกิิดข้ึ้�นอาจสุ่ีมื่เสีี�ยงต่่อความื่สัีมื่พันธ์ีระหว่างป็ระเที่ศ	 
กิารดำาเนินคดีอาญาจะต้่องเป็็นไป็โดยรอบุคอบุระมัื่ดระวังอย่างมื่ากิ	 ป็ระกิอบุกัิบุอัยกิารส้ีงสุีดเป็็น 
ผ้้ิป็ระสีานงานกิลางต่ามื่	พ.ร.บุ.ความื่ร่วมื่ม่ื่อระหว่างป็ระเที่ศในเร่�องที่างอาญาฯ	มีื่อำานาจในกิารป็ระสีาน
ความื่ร่วมื่ม่ื่อกัิบุป็ระเที่ศอ่�น	 ๆ	 ในส่ีวนทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพยานหลักิฐาน	 คำาพิพากิษาศาลฎีกิาทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง 
ในเร่�องนี�	มีื่ดังต่่อไป็นี�
	 	 	 -	 คดีนี�โจที่ก์ิฟ้้องและนำาส่ีบุว่า	 จำาเลยพา	 ร.ผ้้ิเสีียหายจากิป็ระเที่ศไที่ยส่ีงออกิไป็นอกิ 
ราชอาณาจักิร	ยังป็ระเที่ศญี�ปุ่็น	แล้วหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งไว้และจัดให้อย้อ่าศัยในป็ระเที่ศญี�ปุ่็นเพ่�อให้ผ้้ิเสีียหาย 
ที่ำากิารค้าป็ระเวณีทีี่�สีถืานกิารค้าป็ระเวณีทีี่�ป็ระเที่ศญี�ปุ่็นโดยกิารฉ้อฉลและใช้อุบุายหลอกิลวงผ้้ิเสีียหาย	 
เพ่�อบัุงคับุข่ึ้มื่ข่้ึ้ให้ผ้้ิเสีียหายกิระที่ำากิารค้าป็ระเวณีหร่อเพ่�อสีนองความื่ใคร่หร่อสีำาเร็จความื่ใคร่ในที่าง
กิามื่ารมื่ณ์ขึ้องผิ้้อ่�น	 อันเป็็นกิารสีำาส่ีอนเพ่�อสิีนจ้างหร่อป็ระโยชน์อ่�นใดอันเป็็นกิารมื่ิชอบุเพ่�อจำาเลยจะได้ 
แสีวงหาป็ระโยชน์จากิกิารค้าป็ระเวณีขึ้องผ้้ิเสีียหาย	 โดยผ้้ิเสีียหายไม่ื่ยินยอมื่และไม่ื่สีามื่ารถืขัึ้ดข่ึ้นได้	 
เหตุ่เกิิดทีี่�ป็ระเที่ศไที่ยและป็ระเที่ศญี�ปุ่็นหลายท้ี่องทีี่�เกีิ�ยวพันกัิน	อันเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.ป้็องกัิน
และป็ราบุป็รามื่กิารค้ามื่นุษย์	พ.ศ.๒๕๕๑	มื่าต่รา	๖,	๕๒	พ.ร.บุ.ป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารค้าป็ระเวณี	 
พ.ศ.๒๕๓๙	มื่าต่รา	 ๙	ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๘๓	 กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยดังกิล่าวจ้งเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
ทีี่�มีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ยและไดก้ิระที่ำาลงนอกิราชอาณาจกัิรด้วย	ซ้ึ่�ง	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	วรรคหน้�ง	บัุญญัติ่
ให้อัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุหร่อจะมื่อบุหมื่ายหน้าทีี่�นั�นให้
พนักิงานอัยกิารหร่อพนักิงานสีอบุสีวนคนใดเป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุที่ำากิารสีอบุสีวนแที่นก็ิได้	เม่ื่�อข้ึ้อเท็ี่จจริงป็รากิฏว่า	 
อัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนกิองบุังคับุกิารป็ราบุป็รามื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารค้ามื่นุษย์ที่ำากิารสีอบุสีวน	 โดยให้พนักิงานอัยกิารสีำานักิงานคดีอาญาร่วมื่ที่ำากิารสีอบุสีวน	 และให้ 
ผ้้ิบัุงคับุกิารป็ราบุป็รามื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารค้ามื่นุษยห์ร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นเป็็นพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 ดังนี�	 พนักิงานสีอบุสีวนกิองบัุงคับุกิารป็ราบุป็รามื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารค้ามื่นุษย์	 
จ้งมีื่อำานาจสีอบุสีวนคดีนี�	โจที่ก์ิจ้งมีื่อำานาจฟ้้อง	(ฎ.๖๕๕๒/๒๕๕๙)	
	 	 	 -	 ข้ึ้อสีอบุเนติ่บัุณฑิ์ต่	สีมัื่ยทีี่�	๕๑	ปี็กิารศ้กิษา	๒๕๔๑	กิรณีเกีิ�ยวกัิบุเร่�องกิารกิระที่ำาผิิดบุน
เคร่�องบิุนขึ้องบุริษัที่กิารบิุนไที่ย	จำากัิด	ขึ้ณะทีี่�เคร่�องบิุนกิำาลังบิุนอย้เ่หน่อน่านฟ้้าป็ระเที่ศสิีงคโป็ร์	ธีงคำาต่อบุ 
เฉลยว่า	กิารกิระที่ำาผิิดบุนเคร่�องบิุนขึ้ณะกิำาลังบิุนอย้เ่หน่อน่านฟ้้าป็ระเที่ศสิีงคโป็ร์	เป็็นกิรณีทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิด 
เกิิดข้ึ้�นนอกิราชอาณาจักิร	 แม้ื่ต่ามื่กิฎหมื่ายจะบัุญญัติ่ให้ถ่ือว่าเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดทีี่�เกิิดข้ึ้�นใน 
ราชอาณาจักิร	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	ก็ิต่ามื่	แต่่ก็ิอย้ภ่ายใต้่บัุงคับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	
	 	 	 -	 ข้ึ้อสีอบุผ้้ิช่วยผ้้ิพิพากิษา	 พ.ศ.๒๕๐๐	 ข้ึ้อ	 ๕	 และข้ึ้อสีอบุคัดเล่อกิอัยกิารผ้้ิช่วย	 
ปี็	๒๕๔๑	ข้ึ้อ	๑	ธีงคำาต่อบุเฉลยว่า	กิารกิระที่ำาผิิดบุนเร่อไที่ยหร่ออากิาศยานไที่ยขึ้ณะทีี่�อย้น่อกิราชอาณาจักิร														
แม้ื่กิฎหมื่ายให้ถ่ือว่ากิระที่ำาผิิดในราชอาณาจักิร	แต่่อย้ภ่ายใต้่บัุงคับุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	เช่นเดียวกัิน	
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ข้้อสังเกต้ 
	 คำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	 ๖๕๕๒/๒๕๕๙	 ได้วางแนวที่างคำาวินิจฉัยแต่กิต่่างจากิเดิมื่กัิบุคำาพิพากิษา 
ฎีกิาทีี่�	๒๖๗๐/๒๕๓๕	ดังกิล่าวข้ึ้างต้่น	ต่ลอดจนคำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	๒๖๗๙/๒๕๕๙	และ	๓๑๑๘/๒๕๕๙	
	 -	 โจที่ก์ิร่วมื่ดำาเนินกิารติ่ดต่่อซ่ึ่�อขึ้ายข้ึ้าวสีารจากิจำาเลยทีี่�	 ๑	 ในป็ระเที่ศไที่ย	 และมีื่กิารติ่ดต่่อ
ผ่ิานที่างโที่รศัพท์ี่และจดหมื่ายอิเล็กิที่รอนิกิส์ีในขึ้ณะทีี่�โจที่ก์ิร่วมื่อย้่ต่่างป็ระเที่ศ	 ซ้ึ่�งจำาเลยทีี่�	 ๑	 อย้่ใน
ป็ระเที่ศไที่ย	 กิารทีี่�จำาเลยทีี่�	 ๑	 พ้ดหลอกิลวงโจที่ก์ิร่วมื่ให้หลงเช่�อและมีื่กิารโอนเงินเข้ึ้าบัุญชีธีนาคารขึ้อง
จำาเลยทีี่�	๑	ทีี่�ป็ระเที่ศไที่ย	แม้ื่จะมีื่กิารส่ีงมื่อบุเงนิจำานวนหน้�งในต่่างป็ระเที่ศกิต็่ามื่	แต่่มีื่กิารกิระที่ำาส่ีวนหน้�ง
อย้ใ่นป็ระเที่ศไที่ย	จ้งไม่ื่ใช่เป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดนอกิราชอาณาจกัิร	ซ้ึ่�งพนักิงานอัยกิารต้่องเป็็นพนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	(ฎ.๒๖๗๙/๒๕๕๙)	
	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องกิล่าวหาว่า	 จำาเลยร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายกิรรมื่ต่่างกัิน	 โดยเหตุ่เกิิด
ทีี่�	ต่.นากิลาง	อ.นากิลาง	จว.หนองบัุวลำาภ้	และแขึ้วงบุางนา	เขึ้ต่บุางนา	กิรุงเที่พฯ	และป็ระเที่ศสิีงคโป็ร์	 
เกีิ�ยวพันกัิน	จ้งเป็็นกิรณีกิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยเป็็นความื่ผิิดซ้ึ่�งมีื่หลายกิรรมื่กิระที่ำาลงในท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ 	กัิน	ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๙(๔)	 พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุจ้งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งท้ี่องทีี่�ทีี่�จับุจำาเลยได้ 
อย้ใ่นเขึ้ต่อำานาจ	ไม่ื่ใช่กิรณีความื่ผิิดซ้ึ่�งมีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ยได้กิระที่ำาลงนอกิราชอาณาจักิรไที่ยอย่างเดียว 
ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๐	 ซ้ึ่�งอัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 
คดีนี�ต่ามื่ฟ้้องจับุจำาเลยได้เม่ื่�อวันทีี่�	 ๑๐	 มื่.ค.	 ๒๕๕๓	 และนำาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวน	ที่ำากิารสีอบุสีวนแล้ว	 
กิารสีอบุสีวนจ้งเป็็นไป็โดยชอบุ	 และโจที่ก์ิมีื่อำานาจฟ้้องคดีนี�ได้	 ปั็ญหานี�เป็็นปั็ญหาข้ึ้อกิฎหมื่ายเกีิ�ยวกัิบุ 
ความื่สีงบุเรียบุร้อย	แม้ื่จำาเลยจะเพิ�งยกิข้ึ้�นฎีกิา	ไม่ื่ได้ยกิข้ึ้�นในศาลชั�นต้่นและศาลอุที่ธีรณ์	ก็ิไม่ื่ต้่องห้ามื่ต่ามื่	
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙๕	วรรคสีอง	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๒๒๕	(ฎ.๓๑๑๘/๒๕๕๙)	
	 -	 กิรณีโพสีต์่ข้ึ้อความื่หมิื่�นป็ระมื่าที่ผ้้ิเสีียหายด้วยกิารโฆ่ษณาผ่ิานระบุบุอินเที่อร์เน็ต่ที่าง	 
www.Facebook.com	ซ้ึ่�งป็รากิฏขึ้อ้เท็ี่จจริงว่า	ขึ้ณะเกิิดเหต่	ุผ้้ิต้่องหาและผิ้เ้สีียหายอย้ใ่นราชอาณาจกัิรไที่ย	 
ส่ีวนผ้้ิให้บุริกิาร	 Facebook	 มีื่ถิื�นฐานและทีี่�ที่ำากิารอย้่ป็ระเที่ศสีหรัฐอเมื่ริกิา	 ซ้ึ่�งที่างอัยกิารส้ีงสุีดเห็นว่า					
หากิผ้้ิเสีียหายและผ้้ิต้่องหาเป็็นคนไที่ยและมีื่ภ้มิื่ลำาเนาอย่้ในป็ระเที่ศไที่ย	 ป็ระกิอบุกัิบุพฤติ่กิารณ์นำาเข้ึ้า
ข้ึ้อความื่หมิื่�นป็ระมื่าที่	ได้กิระที่ำาผ่ิานระบุบุเที่คโนโลยีสีารสีนเที่ศและกิารส่ี�อสีารที่างโป็รแกิรมื่	Facebook	
โดยไม่ื่ป็รากิฏว่ากิารกิระที่ำาความื่ผิิดด้วยกิารนำาเข้ึ้าข้ึ้อความื่หมิื่�นป็ระมื่าที่และกิารเปิ็ด	Facebook	พบุเห็น
ข้ึ้อความื่หมิื่�นป็ระมื่าที่	ได้มีื่กิารกิระที่ำา	ณ	ทีี่�ใด	หร่อกิระที่ำาความื่ผิิดส่ีวนหน้�งส่ีวนใดได้กิระที่ำาขึ้ณะอย้่นอกิ 
ราชอาณาจกัิรไที่ย	กิารทีี่�โป็รแกิรมื่	Facebook	มื่ทีีี่�ตั่�งถิื�นฐานทีี่�เก็ิบุข้ึ้อม้ื่ลคอมื่พวิเต่อร์อย้น่อกิราชอาณาจกัิรไที่ย	 
ก็ิเป็็นเพียงทีี่�เก็ิบุข้ึ้อม้ื่ลในระบุบุคอมื่พิวเต่อร์ทีี่�เช่�อมื่กิารที่ำางานขึ้องระบุบุคอมื่พิวเต่อร์เท่ี่านั�น	 กิรณีไม่ื่มีื่
หลักิฐานเพียงพอว่ากิารกิระที่ำาขึ้องผิ้้ต้่องหาเป็็นความื่ผิิดซึ่้�งมีื่โที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายไที่ย	 ทีี่�ได้กิระที่ำาลงนอกิ 
ราชอาณาจักิรทีี่�จะให้อัยกิารส้ีงสุีดเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๒๐	จ้งเห็นได้ว่า 
กิรณีกิารโพสีต์่ข้ึ้อความื่หมิื่�นป็ระมื่าที่ใน	 Facebook	 หากิมีื่กิารต่รวจสีอบุ	 IP	 Address	 และที่ราบุ 
ตั่วต่นเจ้าขึ้อง	 IP	 Address	 อาจต้่องมีื่กิารต่รวจสีอบุกิารเข้ึ้าออกิราชอาณาจักิรขึ้องบุุคคลดังกิล่าว 
ป็ระกิอบุด้วยเพ่�อจะที่ราบุว่าขึ้ณะเกิิดเหตุ่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้อย้น่อกิราชอาณาจักิรหร่อไม่ื่ป็ระกิารใดด้วย	
	 -	 กิารที่ี�อัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนคนใดเป็็นผิ้้รับุผิิดชอบุในกิารสีอบุสีวน	 
หากิอัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานอัยกิารคนใดที่ำากิารสีอบุสีวนร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนกิรณีเช่นนี�
พนักิงานอยักิารผิ้นั้�นมิื่ใช่พนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุ	ผิ้รั้บุผิิดชอบุในกิารสีอบุสีวนกิค่็อพนกัิงานสีอบุสีวน
ทีี่�อัยกิารส้ีงสุีดมื่อบุหมื่าย	 อย่างไรก็ิต่ามื่	 พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุในกิารสีอบุสีวนก็ิต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ 
คำาสัี�งและคำาแนะนำาขึ้องพนักิงานอัยกิารในเร่�องทีี่�เกีิ�ยวกัิบุกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานนั�น
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5. ผู้ิม่อำานาจช่�ข้าดีความเปน็พนักงานสอบสวนผู้ิรบัผิิดีชอบ ต้าม ป.วอิาญา มาต้รา 21, 21/1 
	 	 กิรณีจะกิล่าวถ้ืงแต่่พนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายต่ำารวจเท่ี่านั�น	
	 -	 กิรณีจังหวัดพระนครและธีนบุุรี	 (กิรุงเที่พมื่หานคร)	 ให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ซ้ึ่�งมีื่ต่ำาแหน่งตั่�งแต่่รองอธิีบุดีกิรมื่ต่ำารวจข้ึ้�นไป็เป็็นผ้้ิชี�ขึ้าด	(รอง	ผิบุ.ต่ร.ข้ึ้�นไป็)	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๑	
วรรคหน้�ง	
	 -	 กิรณีจังหวัดอ่�น	 นอกิจากิกิรุงเที่พมื่หานคร	 สีำาหรับุกิารสีอบุสีวนซ้ึ่�งอย้่ในความื่รับุผิิดชอบุ 
ขึ้องเจ้าพนักิงานต่ำารวจ	ในจังหวัดเดียวกัินหร่อในกิองบัุญชากิารเดยีวกัิน	ให้ผ้้ิบัุญชากิารซึ่้�งเป็็นผ้้ิบัุงคับุบัุญชา 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	เป็็นผ้้ิชี�ขึ้าด	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๑/๑	
	 -	 กิรณีหลายจังหวัดทีี่�อย้่ต่่างกิองบัุญชากิารกัิน	ให้อธิีบุดีกิรมื่อัยกิารหร่อผ้้ิที่ำากิารแที่น	(ปั็จจุบัุน
ค่ออัยกิารส้ีงสุีด)	เป็็นผ้้ิชี�ขึ้าด	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๑	
	 -	 กิารรอคำาชี�ขึ้าดนั�น	ไม่ื่เป็็นเหตุ่ให้งดกิารสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๑,	๒๑/๑		

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 อำานาจกิารชี�ขึ้าดในจังหวัดอ่�นนอกิจากิกิรุงเที่พมื่หานคร	 เป็็นขึ้องผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจทีี่�เป็็น 
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	 ไม่ื่อาจมื่อบุหมื่ายให้ผ้้ิอ่�น	 “ที่ำากิารแที่น”	 ได้เพราะเป็็นอำานาจ
เฉพาะตั่ว	เว้นแต่่	จะเป็็นรักิษาราชกิารแที่นเท่ี่านั�น	
	 -	อำานาจกิารชี�ขึ้าดในกิรุงเที่พมื่หานคร	เป็็นขึ้อง	ผิบุ.ต่ร.และ	รอง	ผิบุ.ต่ร.ซ้ึ่�งต่ำาแหน่ง	รอง	ผิบุ.ต่ร.
อาจมีื่หลายคน	ส่ีวนต่ำาแหน่งอ่�นไม่ื่มีื่อำานาจชี�ขึ้าด	เน่�องจากิ	ป็.วิอาญา	กิำาหนดไว้เป็็นอำานาจเฉพาะตั่ว				
	 -	คดีทีี่�อย้ใ่นอำานาจขึ้องพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	(ต่ามื่กิฎหมื่าย	๑๖	ฉบัุบุ)	สีำาหรับุจังหวัดอ่�นนอกิจากิ
กิรุงเที่พมื่หานคร	หากิไม่ื่แน่ใจว่าพนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายป็กิครองคนใดในจังหวัดเดียวกัินควรเป็็นพนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	ผ้้ิว่าราชกิารจังหวัดนั�นมีื่อำานาจชี�ขึ้าด	แต่่ถ้ืาระหว่างหลายจังหวัด	อัยกิารส้ีงสุีดหร่อ
ผ้้ิที่ำากิารแที่น	เป็็นผ้้ิชี�ขึ้าดต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๑	

6. ความสำาคัญข้องการสอบสวนต่้อการฟ้้องคด่ีอาญา
	 กิารสีอบุสีวนเป็็นเง่�อนไขึ้ขึ้องกิารฟ้้อง	กิรณพีนักิงานอยักิารเป็็นโจที่กิ	์ต่ามื่	ป็.วอิาญา		มื่าต่รา	๑๒๐	 
ห้ามื่พนักิงานอยักิารย่�นฟ้้องคดีต่่อศาล	โดยมิื่ได้มีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดนั�นก่ิอน	คำาว่า	“มิื่ได้มีื่กิารสีอบุสีวน
ก่ิอน”	รวมื่ถ้ืงกิารสีอบุสีวนโดยมิื่ชอบุด้วย	กิารสีอบุสีวนโดยมิื่ชอบุต้่องเป็็นกิรณีที่ำาให้กิารสีอบุสีวนเสีียไป็ทัี่�ง
สีำานวน	มิื่ใช่เพียงแต่่เสีียไป็บุางส่ีวน	เพราะกิารสีอบุสีวนทีี่�เสีียไป็เพียงบุางส่ีวนจะมีื่ผิลเพียงที่ำาให้ไม่ื่สีามื่ารถื
รับุฟั้งพยานหลักิฐานเฉพาะส่ีวนทีี่�มิื่ได้ป็ฏิบัุติ่ให้ถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายเท่ี่านั�น
	 กิารสีอบุสีวนที่ี�มิื่ได้กิระที่ำาต่ามื่บุที่บุญัญัติ่ว่าด้วยเขึ้ต่อำานาจสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๒(๖)	 
ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๑๘	 มื่าต่รา	 ๑๙	 หร่อมื่าต่รา	 ๒๐	 ซ้ึ่�งอัยกิารส้ีงสุีดเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 
รวมื่ถ้ืงกิารสีอบุสีวนความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วโดยมิื่ได้มีื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่ระเบีุยบุต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๒๑	
เท่ี่านั�น	ทีี่�จะมีื่ผิลที่ำาให้กิารสีอบุสีวนเสีียไป็ทัี่�งหมื่ด	ซ้ึ่�งกิระที่บุถ้ืงอำานาจฟ้้อง	เช่น
	 	 -	กิารสีอบุสีวนทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	 ต้่องสีอบุสีวนโดยพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�
ระบุุไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๖)	ป็ระกิอบุด้วยมื่าต่รา	๑๘	เม่ื่�อเหตุ่เกิิดในท้ี่องทีี่�สีถืานีต่ำารวจภ้ธีรสีำาโรงใต้่	 
มื่.เจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจสีถืานีต่ำารวจนครบุาลบุางซ่ึ่�อย่อมื่ไม่ื่มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 เม่ื่�อไม่ื่มีื่เหตุ่อ่�นต่ามื่	 ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๘	วรรคสีอง	ทีี่�จะที่ำาให	้มื่.มีื่อำานาจสีอบุสีวนได	้ทัี่�งถ่ือไมื่ไ่ด้ว่าเป็็นกิารที่ำากิารแที่นพนกัิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิมีื่อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๘	บัุญญัติ่ไว้	กิารสีอบุสีวนพยานผ้้ิกิล่าวหาขึ้อง	มื่.จ้งเป็็นกิารสีอบุสีวนทีี่�
ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายแม้ื่	จ.พนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรสีำาโรงใต้่	จะสีอบุสีวนจำาเลยที่ำาแผินทีี่�เกิิดเหตุ่	 
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ต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 และที่ำาบัุนท้ี่กิกิารนำาชี�ทีี่�เกิิดเหตุ่ป็ระกิอบุคำารับุสีารภาพขึ้องจำาเลย	 ก็ิไม่ื่ที่ำาให้ 
กิารสีอบุสีวนคดีนี�ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 จ.เห็นว่ากิารสีอบุสีวนเฉพาะส่ีวนขึ้องต่นเป็็นกิารสีอบุสีวนเสีร็จแล้ว
ต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๔๐	 กิารสีอบุสีวนขึ้อง	 จ.เป็็นกิารสีอบุสีวนเพียงบุางส่ีวนขึ้องคดี	 
เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนทัี่�งคดีรวมื่กิารสีอบุสีวนที่ี�ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายไว้ด้วย	 กิารสีอบุสีวนคดีนี�	 จ้งไม่ื่ชอบุด้วย	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	และไม่ื่เป็็นกิารสีอบุสีวนต่ามื่ทีี่�ระบุุไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	โจที่ก์ิจ้งไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้อง	 
คำาร้องขึ้อเข้ึ้าเป็็นโจที่ก์ิร่วมื่ขึ้องผ้้ิเสีียหายยอ่มื่ต่กิไป็ด้วย	ข้ึ้อทีี่�ว่ากิารสีอบุสีวนไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายเป็็นเหตุ่ 
อย้ใ่นลักิษณะคดี	ศาลฎีกิาพิพากิษาต่ลอดไป็ถ้ืงจำาเลยทีี่�มิื่ได้ฎีกิาด้วย	(ฎ.๓๗๑/๒๕๓๑)	
	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องวา่	จำาเลยทัี่�งสีองรว่มื่กัินมีื่เมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามื่นีไว้ในความื่ครอบุครองเพ่�อจำาหน่าย	๕๗๐	เม็ื่ด	 
และจำาหน่ายเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นดังกิล่าว	๗๐	เม็ื่ด	แก่ิผ้้ิมีื่ช่�อ	และโจที่ก์ินำาส่ีบุว่าเจ้าพนักิงานต่ำารวจจับุจำาเลย
ทัี่�งสีองพร้อมื่ย้ดเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่น	๕๐๐	เม็ื่ด	และจับุพวกิจำาเลย	๗	คน	พร้อมื่ย้ดเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นทีี่�บุุคคล
ทัี่�งเจ็ดซ่ึ่�อจากิจำาเลยทัี่�งสีองคนละ	๑๐	เม็ื่ด	ได้ทีี่�บุ้านจำาเลยทีี่�	๒	ซ้ึ่�งอย่้ในท้ี่องทีี่�สีถืานีต่ำารวจนครบุาลแสีมื่ดำา	 
กิารมีื่เมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นไว้ในครอบุครองเพ่�อจำาหน่ายและจำาหน่าย	 จ้งเกิิดในท้ี่องทีี่�สีถืานีต่ำารวจนครบุาล
แสีมื่ดำาทัี่�งสิี�น	และโจที่ก์ิมิื่ได้ฟ้้องว่าจำาเลยทีี่�	๑	ร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิดกัิบุพวกิจำาเลยอีกิ	๒	คนทีี่�ถ้ืกิจับุในท้ี่องทีี่� 
สีถืานีต่ำารวจนครบุาลบุางบุอน	กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยทีี่�	๑	ก็ิมิื่ใช่ความื่ผิิดต่่อเน่�องและกิระที่ำาต่่อเน่�องกัินใน 
ท้ี่องทีี่�ต่่าง	ๆ 	เกิินกิว่าท้ี่องทีี่�หน้�งข้ึ้�นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙(๓)	จ้งอย้ใ่นเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
สีถืานีต่ำารวจนครบุาลแสีมื่ดำาต่ามื่มื่าต่รา	๑๘	 วรรคสีอง	 ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๒(๖)	 มิื่ใช่อย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนสีถืานตี่ำารวจนครบุาลบุางบุอนที่ี�สีอบุสีวนคดนีี�	โจที่ก์ิจ้งไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องต่ามื่มื่าต่รา	๑๒๐		 
(ฎ.๑๗๕๖/๒๕๕๐)
	 -	 กิารสีอบุสีวนทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๒๐	 ต้่องสีอบุสีวนโดยพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�
ระบุุไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๖)	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๑๘	เม่ื่�อเหตุ่ทีี่�อ้างว่าจำาเลยจำาหน่ายเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่น	 
ขึ้องกิลางแก่ิ	สี.เกิิดทีี่�บุ้านใน	อำาเภอคลองลาน	 จังหวัดกิำาแพงเพชร	โดยไม่ื่ป็รากิฏว่าจำาเลยกัิบุ	สี.ร่วมื่กัิน 
มีื่เมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามื่ีนขึ้องกิลางไว้ในความื่ครอบุครองเพ่�อจำาหน่ายภายหลังจากินั�นอีกิในป็ระกิารใด	 ที่้องทีี่� 
ซ้ึ่�งจำาเลยถ้ืกิจับุก็ิอย้ภ่ายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรเม่ื่องกิำาแพงเพชร	และไม่ื่ป็รากิฏ
เหตุ่อ่�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	วรรคหน้�ง	 ทีี่�จะที่ำาให้พนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรป็างศิลาที่อง	 
มีื่อำานาจสีอบุสีวนได้	ทัี่�งถ่ือไม่ื่ได้ว่าเป็็นกิารที่ำากิารแที่นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจต่ามื่ทีี่�	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๘	 
บัุญญัติ่ไว้	 กิารสีอบุสีวนจำาเลยโดยพนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจภ้ธีรป็างศิลาที่องจ้งเป็็นกิารสีอบุสีวนทีี่� 
ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายและไม่ื่เป็็นกิารสีอบุสีวนต่ามื่ทีี่�ระบุุไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	โจที่ก์ิจ้งไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้อง	 
(ฎ.๒๕๒๙/๒๕๔๙)	
	 -	 เหตุ่คดีนี�เกิิดในพ่�นทีี่�อำาเภอเม่ื่องอำานาจเจริญ	ซ้ึ่�งอย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนสีถืานี
ต่ำารวจภ้ธีรเม่ื่องอำานาจเจริญ	มิื่ได้เกิิดในเขึ้ต่อำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องสีถืานตี่ำารวจภ้ธีรอำาเภอไที่ยเจริญ	จังหวัด
ยโสีธีร	พนักิงานสีอบุสีวนสีถืานตี่ำารวจภ้ธีรอำาเภอไที่ยเจรญิ	จ้งไมื่มี่ื่อำานาจสีอบุสีวนความื่ผิิดซึ่้�งได้เกิิดข้ึ้�นใน
คดีนี�	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	วรรคหน้�ง	ข้ึ้อทีี่�โจที่ก์ิอ้างในฎีกิาว่า	เป็็นกิรณีพยานโจที่ก์ิ	ผ้้ิจับุกุิมื่ไม่ื่แน่ใจ
ว่ากิารกิระที่ำาผิิดอาญาได้กิระที่ำาในที่้องทีี่�ใดระหว่างหลายท้ี่องทีี่�	 พนักิงานสีอบุสีวนในที่้องทีี่�หน้�งท้ี่องทีี่�ใด 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องมีื่อำานาจสีอบุสีวนได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	นั�น	หมื่ายความื่เฉพาะเม่ื่�อสีภาพกิารกิระที่ำาผิิด 
อาญานั�นเองเป็็นทีี่�ป็ระจักิษ์ชัดอย้่ในตั่วว่าเป็็นกิารไม่ื่แน่ว่ากิระที่ำาข้ึ้�นในท้ี่องทีี่�ใดในระหว่างหลายท้ี่องทีี่�
ต่่างเขึ้ต่อำานาจสีอบุสีวน	 มิื่ได้หมื่ายความื่ถ้ืงกิรณีทีี่�ตั่วพนักิงานสีอบุสีวนหร่อผ้้ิจับุกุิมื่สัีบุสีนในเร่�องพ่�นทีี่� 
เขึ้ต่อำานาจขึ้องต่นเสีียเอง	ทัี่�งทีี่�เป็็นกิารแน่นอนแล้วว่าความื่ผิิดนั�นได้กิระที่ำาในท้ี่องทีี่�ใด	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวน
สีถืานีต่ำารวจภ้ธีรไที่ยเจริญ	 ยังข่ึ้นสีอบุสีวนความื่ผิิดนี�	 กิารสีอบุสีวนนั�นจ้งไมื่่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 ถ่ือได้ว่า
คดีนี�ไม่ื่มีื่กิารสีอบุสีวน	 เม่ื่�อยังมิื่ได้มีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดนั�นโจที่ก์ิจ้งต้่องห้ามื่	 มิื่ให้ฟ้้องคดีต่่อศาลต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	(ฎ.๕๘๒/๒๕๔๙)		
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	 -	 ผ้้ิใดจะเป็็นผ้้ิที่รงเช็คต่ามื่กิฎหมื่าย	ย่อมื่ต้่องถ่ือต่ามื่	ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๙๐๔	 ซ้ึ่�งหมื่ายถ้ืงบุุคคล 
ผ้้ิมีื่ตั่�วเงินไว้ในความื่ครอบุครองโดยฐานะเป็็นผ้้ิรับุเงินหร่อเป็็นผ้้ิรับุสีลักิหลัง	ถ้ืาและเป็็นตั่�วเงินสัี�งจ่ายให้แก่ิ
ผ้้ิถ่ือ	 ผ้้ิถ่ือก็ินับุว่าเป็็นผ้้ิที่รงเช่นกัิน	 ดังนั�น	ต่ามื่ข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�ป็รากิฏขึ้ณะทีี่�ธีนาคารต่ามื่เช็คป็ฏิเสีธีกิารจ่าย	
ผ้้ิที่รงเช็คพิพาที่ในขึ้ณะนั�น	ค่อ	พ.น.	และ	จ.	หาใช่โจที่ก์ิร่วมื่ซ้ึ่�งมีื่ฐานะเป็็นบุุคคลต่่างหากิจากิบุุคคลทัี่�งสีามื่ไม่ื่	 
แม้ื่บุุคคลทัี่�งสีามื่	จะมีื่ความื่สัีมื่พันธ์ีในฐานะเป็็นตั่วแที่นขึ้องโจที่ก์ิร่วมื่ในกิารรับุเช็คพิพาที่มื่าดังทีี่�โจที่ก์ิร่วมื่
กิล่าวอ้างก็ิต่ามื่	แต่่ก็ิไม่ื่มีื่ผิลที่ำาให้โจที่ก์ิร่วมื่มีื่ฐานะเป็็นผิ้ท้ี่รงเช็คพิพาที่ต่ามื่กิฎหมื่ายแต่่อยา่งใด	เม่ื่�อป็รากิฏวา่ 
ขึ้ณะทีี่�ธีนาคารต่ามื่เช็คพิพาที่ป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินต่ามื่เช็ค	โจที่ก์ิร่วมื่ไม่ื่ใช่ผ้้ิที่รงเช็คพิพาที่	โจที่ก์ิร่วมื่จ้งไม่ื่ใช่ 
ผ้้ิเสีียหายในความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.วา่ด้วยความื่ผิิดอนัเกิิดจากิกิารใช้เช็ค	ย่อมื่ไม่ื่มีื่อำานาจรอ้งทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงาน
สีอบุสีวนให้ดำาเนินคดีแก่ิจำาเลยได้	โจที่ก์ิจ้งไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้อง	(ฎ.๕๕๒๖/๒๕๕๒)
	 -	 กิารต่รวจค้นและจับุกุิมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานต่ำารวจจะชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่	เป็็นเร่�องทีี่�จำาเลย
จะต้่องไป็ว่ากิล่าวกัินอีกิส่ีวนหน้�งต่่างหากิและเป็็นคนละขัึ้�นต่อนกัิบุกิารสีอบุสีวน	 หามีื่ผิลกิระที่บุไป็ถ้ืง 
กิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนและอำานาจในกิารฟ้้องคดีขึ้องอัยกิารโจที่ก์ิไม่ื่	(ฎ.๖๓๙๑/๒๕๕๔)		
 การสอบสวนท่�ชอบด้ีวยกฎหมายซ่ึ่�งทำาให้พนักงานอัยการม่อำานาจฟ้้อง
	 (๑)	 ต้่องสีอบุสีวนโดยพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘,	๑๙	หร่อ	๒๐
	 (๒)	 ผ้้ิทีี่�ที่ำาความื่เห็นที่างคดีพร้อมื่ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารพิจารณาต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๔๐,	 ๑๔๑	 หร่อ	 ๑๔๒	 ต้่องเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๑๘,	 ๑๙	 หร่อ	 ๒๐	 กิล่าวค่อ	 ในมื่าต่รา	 ๑๘	 โดยหลักิแล้วจะต้่องเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่� 
ทีี่�เหตุ่เกิิด	 เว้นแต่่จะมีื่เหตุ่จำาเป็็นในมื่าต่รา	 ๑๙	 จะต้่องเป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๙	 วรรคสีอง	 (กิ)	 และ	 (ขึ้)	 
และในมื่าต่รา	๒๐	พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุค่ออัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษากิารแที่น
	 (๓)	 คดีความื่ผิิดต่่อสี่วนตั่วต้่องมีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๒๓	หร่อมื่าต่รา	 ๑๒๔	 
ก่ิอน	กิรณีร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่มื่าต่รา	๑๒๔	จะมีื่กิารส่ีงคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อไป็ยังท้ี่องทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	
พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจะมีื่อำานาจสีอบุสีวนและพนักิงานอัยกิารมีื่อำานาจฟ้้อง	
	 	 -	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้จะต้่องเป็็นกิารกิล่าวหาโดยมีื่เจต่นาจะให้ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้รับุโที่ษ	
	 	 -	 ต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายในกิำาหนดอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	 ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๙๖	 กิล่าวค่อ	 
จะต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายในกิำาหนด	๓	เด่อน	นับุแต่่วันร้้เร่�องความื่ผิิด	และร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ทัี่�งนี�	จะต้่อง
ร้องทุี่กิข์ึ้และดำาเนินคดีภายในอายุความื่คดีอาญา	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕	ด้วย

7. ผิลัข้องการส่งสำานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการหลัังการสอบสวนเสร็จสิ�นแล้ัว
	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จแล้วมีื่ความื่เห็นและส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยัง
พนักิงานอัยกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑	หร่อ	๑๔๒	แล้ว	ถ่ือว่ากิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�น	พนักิงาน
สีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจในกิารสีอบุสีวนในคดีดังกิล่าวอีกิต่่อไป็	เว้นแต่่พนักิงานอัยกิารจะสัี�งสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่
ต่ามื่ความื่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๓	หากิพนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่โดยพลกิาร	ทัี่�งทีี่�ไม่ื่มีื่
คำาสัี�งให้สีอบุเพิ�มื่จากิพนักิงานอัยกิาร	 จะเป็็นกิารสีอบุสีวนโดยไมื่่ชอบุ	 กิารสีอบุสีวนเฉพาะที่ี�เพิ�มื่เต่ิมื่นั�น 
ไม่ื่สีามื่ารถืรับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานได้	ตั่วอย่าง	เช่น	
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จแล้ว	 ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิาร	 
ย่อมื่หมื่ดอำานาจสีอบุสีวน	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หมื่ายเรียกิพยานอีกิ	 พยานไม่ื่ขึ้อให้กิารหามีื่ความื่ผิิดไม่ื่									
(ฎ.๙/๒๔๘๑)	
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	 เกีิ�ยวกัิบุเร่�องนี�ได้มีื่แนวที่างต่ามื่หนังส่ีอสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีดและต่อบุข้ึ้อหาร่อขึ้องคณะกิรรมื่กิาร
กิฤษฎีกิา	ดังนี�
	 -	 หนังส่ีอสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	 ทีี่�	 อสี(สีฝ่ป็ผิ.)๐๐๑๘/ว๒๐๒	 ลงวันทีี่�	 ๒๐	 พ.ค.	 ๔๗	 เร่�อง	 
อำานาจสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 เวียนถ้ืงหน่วยงานในสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	 แนบุบัุนท้ี่กิ
สีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 เร่�อง	 หาร่อเกีิ�ยวกัิบุอำานาจสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 
เร่�องเสีร็จทีี่�	๗๖๖/๒๕๔๖	ว่าเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นและส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้
พนักิงานอัยกิารแล้ว	อำานาจกิารสีอบุสีวนก็ิยุติ่ลงดังกิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น	
	 -	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ได้มีื่หนังส่ีอ	ทีี่�	ต่ช	๐๐๐๔.๖/๖๘๙๓	ลงวันทีี่�	๑๐	กิ.ค.	๔๖		หาร่อถ้ืง 
สีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 กิรณีพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นและได้ส่ีงสีำานวน 
กิารสีอบุสีวนที่ี�ยงัเรียกิหร่อจับุตั่วผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้ไป็ให้พนักิงานอยักิารแลว้	ภายหลังจับุตั่วผ้้ิต้่องหาได้จะสีามื่ารถื
สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่โดยทีี่�ไม่ื่ต้่องให้พนักิงานอัยกิารสัี�งให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ได้หร่อไม่ื่อยา่งไร		ซ้ึ่�งคณะกิรรมื่กิาร
กิฤษฎีกิาได้ต่อบุข้ึ้อหาร่อต่ามื่เร่�องเสีร็จทีี่�	 ๗๖๖/๒๕๔๖	 ว่าเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน
ให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ภายหลังจากิทีี่�ได้ส่ีงสีำานวน 
กิารสีอบุสีวนใหแ้ก่ิพนักิงานอยักิารแล้ว	เพราะพนกัิงานสีอบุสีวนหมื่ดอำานาจที่ี�จะที่ำากิารสีอบุสีวนคดต่ี่อไป็	
ทัี่�งนี�	ต่ามื่นัยคำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	๙/๒๔๘๑	ส่ีวนกิารแจ้งข้ึ้อหาและกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาทีี่�จับุได้ในภายหลังนั�น	 
พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องดำาเนินกิารต่ามื่	มื่าต่รา	๑๓๔	แห่ง	ป็.วิอาญา	 โดยเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้แจ้ง
ข้ึ้อหาแล้ว	ให้ส่ีงบัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหาไป็ยังพนักิงานอัยกิารโดยไม่ื่ต้่องที่ำาความื่เห็นอีกิ
	 อยา่งไรกิดี็	พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืสีอบุสีวนไดเ้ฉพาะผิ้ต้้่องหา	และดำาเนนิกิารในสีว่นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง
กัิบุตั่วผ้้ิต้่องหาเท่ี่านั�น	ได้แก่ิ	ป็ล่อยชั�วคราว	ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้ง	พิมื่พ์ม่ื่อผ้้ิต้่องหา	ส่ีงพิมื่พ์ม่ื่อ 
ผ้้ิต้่องหาต่รวจสีอบุป็ระวัติ่กิารต้่องโที่ษ	 แต่่พนักิงานสีอบุสีวนไมื่่สีามื่ารถืรวบุรวมื่พยานหลักิฐานอ่�น	 ๆ	 
โดยพลกิาร	ยกิตั่วอย่างเช่น	สีอบุสีวนป็ากิคำาพยานเพิ�มื่เติ่มื่	ส่ีงพยานหลักิฐานไป็ต่รวจพิส้ีจน์	เป็็นต้่น	

๘. ขั้�นต้อนการทำาสำานวนการสอบสวน
	 ๑.	 พนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๓,	๑๒๗
	 ๒.	 บัุนท้ี่กิคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษในสีารบุบุข้ึ้อม้ื่ลสีารสีนเที่ศขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	
(Crimes)	นอกิจากินี�ยงัต้่องลงในสีมื่ดุสีารบุบุกิารดำาเนินคดีอาญาทัี่�วไป็	(แบุบุ	สี	๕๖-	๗๒)	หร่อสีมื่ดุสีารบุบุ
กิารดำาเนินคดีจราจรที่างบุกิ	(แบุบุ	สี	๕๖-๗๓)	และรับุเลขึ้คดีอาญาหร่อคดีจราจรต่ามื่ระเบีุยบุ	รายละเอียด
เกีิ�ยวกัิบุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษต้่องป็รากิฏช่�อและทีี่�อย้่ขึ้องผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ	 ลักิษณะแห่ง 
ความื่ผิิด	 พฤติ่กิารณ์ต่่าง	 ๆ	 ทีี่�ความื่ผิิดนั�นได้กิระที่ำาลง	 ความื่เสีียหายทีี่�ได้รับุและช่�อหร่อร้ป็พรรณขึ้อง 
ผ้้ิกิระที่ำาผิิดเท่ี่าทีี่�จะบุอกิได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๓,	๑๒๗			
	 ๓.	 บัุนท้ี่กิคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษลงไว้ในสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	 และลงเลขึ้ 
คดีอาญาหร่อคดีจราจรไว้ด้วย	
	 ๔.	 ป็รับุป็รุงข้ึ้อม้ื่ลในระบุบุสีารสีนเที่ศ	Crimes	ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ให้เป็็นปั็จจุบัุนใน
ทุี่กิระยะขึ้องกิารสีอบุสีวน	
	 ๕.	 หากิมีื่กิารย้ดขึ้องกิลางในคดีอาญาหร่อจราจร	 ให้จดรายละเอียดลงในสีมุื่ดบัุญชีย้ดและ 
รักิษาที่รัพย์ต่ามื่แบุบุ	 ค.๔๘-ต่.๔๐	 พร้อมื่ลงเลขึ้ย้ดที่รัพย์ต่ามื่ลำาดับุไป็และกิารย้ดขึ้องกิลางให้ลงใน 
สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีพร้อมื่กัิบุเลขึ้ยด้ที่รัพยใ์ห้ต่รงกัินด้วย	กิารจัดเก็ิบุ	กิารจำาหน่าย	กิารขึ้ายที่อดต่ลาด	 
ให้เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕,	๘๕/๑	ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ต่ลอดจนคำาสัี�งอ่�น	ๆ	 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง		
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	 ๖.	 ที่ำากิารสีอบุสีวนผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้หร่อผ้้ิกิล่าวโที่ษไว้ในฐานะ	“ผ้้ิกิล่าวหา”	
	 ๗.	 กิารสีอบุสีวนผ้้ิกิล่าวหาให้มีื่กิารตั่�งร้ป็คดีและกิำาหนดป็ระเด็นในกิารสีอบุสีวนต่ามื่พฤติ่กิารณ์
แห่งคดี	พิจารณาว่าต่ามื่พฤติ่กิารณ์เป็็นความื่ผิิดที่างอาญาหร่อไม่ื่	อย่้ภายในอายคุวามื่ร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๙๖	หร่ออายุความื่ฟ้้องคดีต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕	หร่อภายใต้่อายุความื่ต่ามื่กิฎหมื่ายพิเศษอ่�นใด 
เป็็นกิารเฉพาะหร่อไม่ื่	 และให้นำาโครงสีร้างความื่รับุผิิดที่างอาญามื่าป็รับุใช้ในกิารตั่�งร้ป็คดีและกิำาหนด
ป็ระเด็นกิารสีอบุสีวน	นอกิจากินี�พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่่าง	ๆ 	ได้แก่ิ	พยานบุุคคล	
พยานวัต่ถุื	พยานเอกิสีาร	และพยานผ้้ิชำานาญกิาร	ให้ครบุถ้ืวนต่ามื่ร้ป็คดี
	 ๘.	 เสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่รวจและสัี�งกิารเป็็นระยะต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ที่ี�	 
๔๑๙/๒๕๕๖	โดยผ้้ิบัุงคับุบัุญชาซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่�ต่รวจสีำานวนกิารสีอบุสีวน	พ้งที่ำากิารต่รวจในสีาระสีำาคัญดังต่่อไป็นี�	 
ต่รวจความื่สีมื่บุ้รณ์ขึ้องกิารสีอบุสีวนว่า	 ผ้้ิที่ำากิารสีอบุสีวนเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนหร่อไม่ื่	 มีื่อำานาจหน้าทีี่�
และเขึ้ต่อำานาจต่ลอดจนมื่ีข้ึ้อจำากัิดขึ้องอำานาจและหน้าทีี่�อย่างไรหร่อไม่ื่	 คดีนั�นหากิเป็็นคดีความื่ผิิด 
อันยอมื่ความื่ได้	มีื่ผ้้ิเสีียหายมื่าร้องทุี่กิข์ึ้หร่อไม่ื่	กิารมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นไป็โดยถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่าย
หร่อไม่ื่	 คดีขึ้าดอายุความื่หร่อไม่ื่	 หร่อมีื่เหตุ่อ่�นอันเป็็นเง่�อนไขึ้ทีี่�ที่ำาให้คดีระงับุไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๓๙	หร่อไม่ื่	เป็็นต้่น	ต่รวจพิจารณาพยานหลักิฐานต่่าง	ๆ 	ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนว่า	 
คำาให้กิาร	พยานบุุคคล	ข้ึ้อความื่ในพยานเอกิสีารต่่าง	ๆ 	ต่ลอดจนบัุนท้ี่กิรายงานขึ้องเจ้าหน้าทีี่�	และร่องรอย
พยานวัต่ถุืว่า	ได้แสีดงข้ึ้อเท็ี่จจริงอยา่งใด	รับุฟั้งเป็็นข้ึ้อยติุ่ได้แล้วหร่อไม่ื่	มีื่นำ�าหนักิน่าเช่�อถ่ือมื่ากิน้อยเพียงใด 
มีื่ข้ึ้อพิรุธี	 หร่อข้ึ้อควรโต้่แย้งได้อย่างไร	 เพ่�อจะได้แนะนำา	 สัี�งกิารให้มีื่กิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่	 หร่อเพ่�อป็รับุ
กัิบุข้ึ้อกิฎหมื่ายว่าได้มีื่กิารกิระที่ำาผิิดต่ามื่ทีี่�กิล่าวหาหร่อไม่ื่	 ผ้้ิต้่องหาเป็็นผ้้ิทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิดหร่อผ้้ิอ่�นเป็็น 
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ความื่ผิิดนั�น	ๆ 	เป็็นความื่ผิิดต่ามื่บุที่บัุญญัติ่ขึ้องกิฎหมื่ายใด	ผ้้ิกิระที่ำาผิิดนั�นมีื่เหตุ่อันควร
ไม่ื่ต้่องรับุโที่ษ	 ยกิเว้นโที่ษ	 ลดโที่ษหร่อเพิ�มื่โที่ษหร่อไม่ื่	 มีื่เหตุ่อันควรขึ้อให้ริบุที่รัพย์สิีนต่ลอดจนขึ้อให้ใช้
วิธีีกิารเพ่�อความื่ป็ลอดภัยหร่อไม่ื่	 หากิผ้้ิต่รวจสีอบุเห็นว่า	 กิารสีอบุสีวนยังมีื่ความื่บุกิพร่องหร่อมีื่ข้ึ้อสีงสัีย
บุางป็ระกิารยังไม่ื่เป็็นทีี่�กิระจ่างชัด	ผ้้ิต่รวจสีำานวนจะต้่องสัี�งให้มีื่กิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่จนสิี�นกิระแสีความื่
	 ๙.	 คดีใดทีี่�จำาเป็็นต้่องต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนนิกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 
และให้ความื่สีำาคัญกัิบุพยานหลักิฐานที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์	 โดยร้องขึ้อให้หน่วยพิส้ีจน์หลักิฐานร่วมื่ต่รวจ
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	จัดเก็ิบุพยานหลักิฐานเพ่�อส่ีงต่รวจพิส้ีจน์	เพ่�อแสีวงหาข้ึ้อเท็ี่จจริงและพยานหลักิฐาน
	 ๑๐.	กิารแจ้งข้ึ้อหาแก่ิผ้้ิต้่องหา	จะต้่องมีื่พยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาความื่ผิิด
ต่ามื่ข้ึ้อหานั�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	
	 ๑๑.	กิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิกิล่าวหา	 พยาน	 ผ้้ิต้่องหา	 ต้่องดำาเนินกิารโดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 
มีื่กิารแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่กิฎหมื่ายให้ครบุถ้ืวน	คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชีวิต่หร่อคดีทีี่�ผ้้ิต้่องหาอายุไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็																							
ให้จัดที่นายความื่ร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน	 คดีทีี่�มีื่โที่ษจำาคุกิให้ถืามื่ผ้้ิต้่องหาว่าต้่องกิารที่นายความื่หร่อไม่ื่	 
หากิต้่องกิารให้จัดหาให้	 กิารสีอบุสีวนบุุคคลทีี่�มื่ีอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็	 ให้ดำาเนินกิารต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ,	๑๓๓	ต่รี	
	 ๑๒.	ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานในคดีต้่องดำาเนินกิารภายใต้่อำานาจกิฎหมื่ายต่ามื่	 ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๓๑,	๑๓๑/๑,	๑๓๒	และ	๑๓๓	ต่ลอดจนกิฎหมื่ายอ่�นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	อาจมีื่เจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง
หร่อต่ำารวจใช้อำานาจย้ดสิี�งขึ้องทีี่�ได้ที่ำาหร่อมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด	 ได้ใช้ในกิารกิระที่ำาผิิด	 หร่อได้มื่าจากิกิาร 
กิระที่ำาผิิด	 หร่อย้ดไว้เป็็นหลักิฐานในกิารจับุกุิมื่ป็ราบุป็รามื่ต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�ขึ้องต่น	 มื่าสี่งมื่อบุให้กัิบุ
พนักิงานสีอบุสีวน
	 ๑๓.	ดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๑)	เช่น	กิารจับุกุิมื่	กิารควบุคมุื่	กิารป็ลอ่ย
ชั�วคราวผ้้ิต้่องหา	กิารค้น	กิารต่รวจสีอบุกิารจับุ	กิารผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้ง	เป็็นต้่น	
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		 ๑๔.	ในคดีทีี่�มีื่ผ้้ิเสีียหาย	 ที่ำาหนังส่ีอแจ้งความื่ค่บุหน้าที่างคดีไป็ยังผ้้ิเสีียหายทุี่กิระยะ	 จนกิว่า 
กิารสีอบุสีวนจะเสีร็จสิี�น	โดยป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	โดยเคร่งครัด
	 ๑๕.	เม่ื่�อสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลกัิฐานเสีรจ็สิี�นแล้ว	ให้จัดที่ำารายงานกิารสีอบุสีวน	มื่คีวามื่เหน็
ที่างคดี	เสีนอผ่ิานหัวหน้างานสีอบุสีวนและหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑	
หร่อ	๑๔๒	
	 ๑๖.	หลังจากิส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะหมื่ดอำานาจ
กิารสีอบุสีวน	และต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ต่ามื่คำาสัี�งพนักิงานอัยกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๓	
	 ๑๗.	กิรณมีีื่คำาสัี�งเด็ดขึ้าดไมื่ฟ้่้องคดจีากิพนกัิงานอยักิารแลว้	หากิพบุพยานหลกัิฐานใหมื่ส่ีามื่ารถื
ที่ำากิารสีอบุสีวนในเร่�องเดียวกัินนั�นอีกิได้	แต่่ต้่องเป็็นหลักิฐานใหม่ื่อันสีำาคัญแก่ิคดี	ซ้ึ่�งน่าจะที่ำาให้ศาลลงโที่ษ
ผ้้ิต้่องหานั�นได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๗				
	 ๑๘.	กิารที่ำาสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ให้ถ่ืออนุโลมื่เช่นเดียวกัิบุกิารสีอบุสีวนสีามัื่ญ	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๙								

๙. ประเภทข้องการสอบสวน
 การสอบสวนแบ่งต้าม ป.วิอาญา ออกเป็น 2 ประเภท ค่อ
 (1) การสอบสวนสามัญ ได้แก่ิ	 กิารสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญาทัี่�วไป็ทัี่�งหมื่ดทุี่กิตั่วบุที่กิฎหมื่าย 
ทีี่�กิำาหนดว่าเป็็นความื่ผิิดที่างอาญา
 (2) การชันสูต้รพลิักศพ	 ได้แก่ิ	 กิารที่ำาสีำานวนกิรณีป็รากิฏแน่ชัด	 หร่อมีื่เหตุ่อันควรสีงสีัยว่า 
บุุคคลใดต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาต่ิ	 หร่อต่ายในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	 ให้มีื่กิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพ	เว้นแต่่ต่ายโดยกิารป็ระหารชีวิต่ต่ามื่กิฎหมื่าย		ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๘	และ	๑๕๐	-	๑๕๖	 
ซ้ึ่�ง	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๕๕	 ให้นำาบุที่บัุญญัติ่ว่าด้วยกิารสีอบุสีวนมื่าใช้กัิบุกิารชันส้ีต่รพลิกิศพโดยอนุโลมื่		 
และต่ามื่มื่าต่รา	๑๒๙	บัุญญัติ่ไว้ว่า	ให้ที่ำากิารสีอบุสีวนรวมื่ทัี่�งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	ในกิรณีทีี่�ความื่ต่ายเป็็นผิล
แห่งกิารกิระที่ำาผิิดอาญา	ดงัทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�อันว่าด้วยกิารชนัส้ีต่รพลกิิศพ	ถ้ืากิารชนัส้ีต่ร
พลิกิศพยังไม่ื่เสีร็จ	ห้ามื่มิื่ให้ฟ้้องผ้้ิต้่องหายังศาล
 สำานวนการสอบสวน สามารถจำาแนกต้ามสารบบออกเป็น ๓ ประเภท 
	 (๑)	 สีำานวนคดีอาญาทัี่�วไป็
	 (๒)	 สีำานวนคดีจราจรที่างบุกิ
	 (๓)	 สีำานวนชันส้ีต่รพลิกิศพ	
 สำานวนการสอบสวน สามารถจำาแนกต้ามข้้อเท็จจริงเก่�ยวกับตั้วผู้ิกระทำาความผิิดีออกเป็น  
2 ประเภท
	 (๑)	 สีำานวนคดีไม่ื่ป็รากิฏตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	
	 (๒)	 สีำานวนคดีร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	
	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุเห็นว่ากิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะ
สีรุป็สีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 เพ่�อพิจารณา	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
โดยสีำานวนกิารสีอบุสีวนดังกิล่าว	แบุ่งออกิได้เป็็น	๓	ส่ีวน	ดังนี�
 ส่วนท่� 1 สำานวนรู้ตั้วผู้ิกระทำาผิิดี  แบ่งเป็น
 ก. สำานวนท่�ผู้ิกระทำาผิิดีถูกควบคุมหร่อขั้งอยู่หร่อปลั่อยชั�วคราว หร่อเช่�อว่าคงได้ีตั้วมา  
เม่ื่�อออกิหมื่ายเรียกิ	 สีำานวนดังกิล่าว	 เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะที่ำาความื่เห็น	 
แล้วส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 ในกิรณีทีี่�มีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	 ให้ส่ีงสีำานวนพร้อมื่กัิบุ 
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ผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิารด้วย	เว้นแต่่ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิขัึ้งอย้่แล้วหร่อผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งถ้ืกิแจ้งข้ึ้อหาได้หลบุหนีไป็	
กิรณีเห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องให้ส่ีงแต่่สีำานวนพร้อมื่ด้วยความื่เห็น	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒)										
 ข้. สำานวนท่�รู้ตั้วผู้ิกระทำาความผิิดีแต่้เร่ยกหร่อจับตั้วยังไม่ได้ี 
	 	 เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะที่ำาความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	 หร่อสัี�งไม่ื่ฟ้้อง	
แล้วส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารผ้้ิรับุผิิดชอบุเพ่�อพิจารณาสัี�งคดี	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๑)
 ส่วนท่� 2 สำานวนไม่ปรากฏิตั้วผู้ิกระทำาผิิดี
	 สีำานวนไมื่่ป็รากิฏต่ัวผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 หมื่ายถ้ืงสีำานวนที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนแล้ว 
ยงัไม่ื่สีามื่ารถืร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด	เม่ื่�อได้สีอบุสีวนครบุกิำาหนดระยะเวลาทีี่�สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่วางระเบีุยบุไว้	 
พนักิงานสีอบุสีวนจะสีรุป็สีำานวน	แล้วที่ำาความื่เห็นว่าให้งดหร่อควรงดกิารสีอบุสีวน	ส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงาน
อัยกิารผ้้ิรับุผิิดชอบุพิจารณา	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐)
 ส่วนท่� ๓ สำานวนชันสูต้รพลิักศพ
	 สีำานวนชันส้ีต่รพลิกิศพ	หมื่ายถ้ืง
	 (กิ)	 สีำานวนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาข้ึ้�น	ในกิรณีทีี่�มีื่ความื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงาน	
ซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�หร่อต่ายในระหว่างอย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	ซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่
ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	
	 	 เม่ื่�อมีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพแล้ว	ให้ส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารผ้้ิรับุผิิดชอบุ	เพ่�อย่�นคำาร้อง
ต่่อศาล	ให้ที่ำากิารไต่่สีวน	และที่ำาคำาสัี�ง	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐
	 (ขึ้)	 สีำานวนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาข้ึ้�น	ในกิรณีทีี่�มีื่ความื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยผิิดธีรรมื่ชาติ่เม่ื่�อพนักิงาน
สีอบุสีวนได้ชันส้ีต่รพลิกิศพและมีื่ความื่เห็นแล้ว	 ให้ส่ีงสีำานวนมื่ายังพนักิงานอัยกิารผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 เพ่�อที่ำา 
คำาสัี�งว่ากิารต่ายมิื่ได้เกิิดจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	หลังจากินั�นให้ส่ีงสีำานวนไป็ยังผ้้ิว่าราชกิารจังหวัด
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๖

10. การควบคุมแลัะการบริหารสำานวนการสอบสวน 
 1) การควบคุม ต้รวจสอบ แนะนำา สั�งการ 
	 	 ถ้ืงแม้ื่ว่าคดีความื่แต่่ละสีำานวนคดีจะผิิดแผิกิแต่กิต่่างกัินออกิไป็	 ทัี่�งด้านเน่�อหาและ 
องคป์็ระกิอบุ	ที่ำาใหเ้กิิดความื่ยากิงา่ยในกิารรวบุรวมื่พยานหลกัิฐาน	และใช้เวลามื่ากินอ้ยแต่กิต่่างกินัออกิไป็	
อยา่งไรก็ิดี	หากิไม่ื่มีื่กิารกิำาหนดระยะเวลากิารสีอบุสีวนไว้เป็็นมื่าต่รฐานแลว้	อาจที่ำาให้กิารสีอบุสีวนเนิ�นช้า
จนคดีเกิิดความื่เสีียหายหร่อที่ำาให้ป็ระชาชนไม่ื่ได้รบัุความื่เป็็นธีรรมื่ได้	และเพ่�อมื่อบุหมื่ายให้ผิ้บัุ้งคับุบัุญชา
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนหมัื่�นต่รวจสีอบุควบุคุมื่และกิำากัิบุด้แล	ต่ลอดจนชี�แนะกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวน	ต่ร.	จ้งกิำาหนดมื่าต่รกิารควบุคุมื่	ต่รวจสีอบุ	และเร่งรัดกิารสีอบุสีวนคดีอาญาข้ึ้�นมื่า	เป็็นมื่าต่รกิาร
ทีี่�สีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาต่กิิำาหนดข้ึ้�น	เพ่�อให้กิารสีอบุสีวนคดอีาญาดำาเนนิกิารดว้ยความื่รวดเร็ว	รอบุคอบุ	 
ต่่อเน่�อง	 เป็็นธีรรมื่	 และมีื่ป็ระสิีที่ธิีภาพมื่ากิข้ึ้�น	 ภายใต้่กิารอำานวยกิารและช่วยเหล่อจากิผ้้ิบัุงคับุบัุญชา 
ทุี่กิระดับุโดยใกิล้ชิด	และให้ใช้มื่าต่รกิารควบุคุมื่	ต่รวจสีอบุ	และเร่งรัดกิารสีอบุสีวนคดีอาญา	ป็รากิฏต่ามื่
คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลงวันทีี่�	๑	กิ.ค.	๕๖	ดังนี�	
	 	 ๑.๑	 กิารควบุคุมื่	ต่รวจสีอบุหลังจากิรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้	หร่อคำากิล่าวโที่ษ
	 	 	 กิ.	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ	 ซ้ึ่�งรับุผิิดชอบุที่ำากิาร	
สีอบุสีวน	บัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ลลงในบัุนท้ี่กิกิารต่รวจสีำานวนกิารสีอบุสีวนติ่ดไว้ทีี่�หน้าป็กิสีำานวนกิารสีอบุสีวน	และ
ที่ำาเคร่�องหมื่ายลงใน	 (	 )	 ทีี่�หน้าข้ึ้อซ้ึ่�งได้ดำาเนินกิารเสีร็จสิี�นไป็แล้ว	 เพ่�อใช้ในกิารต่รวจสีอบุกิารป็ฏิบัุติ่งาน
ขึ้องต่นเอง	และเพ่�อกิารต่รวจสีอบุขึ้องผ้้ิบัุงคับุบัุญชา	แล้วเสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้หัวหน้างานสีอบุสีวน
ต่รวจสีอบุ	แนะนำา	และสัี�งกิารในเบุ่�องต้่นภายใน	๓	วัน	นับุแต่่วันทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ
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	 	 	 ขึ้.	 เม่ื่�อหัวหน้างานสีอบุสีวนแนะนำาสัี�งกิารอย่างใดไว้ในบัุนท้ี่กิกิารต่รวจสีำานวน 
กิารสีอบุสีวน	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องดำาเนินกิารโดยเร็ว	 พร้อมื่บัุนท้ี่กิผิลกิารดำาเนินกิารและเหตุ่ขึ้ัดข้ึ้อง 
ไว้ในบัุนท้ี่กิกิารต่รวจสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 รวมื่ทัี่�งสีรุป็ผิลกิารป็ฏิบัุติ่นั�นลงในบุันท้ี่กิพนักิงานสีอบุสีวน 
ไว้เป็็นหลักิฐานด้วย
	 	 	 	 กิรณีทีี่�มีื่ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาชั�นเหน่อข้ึ้�นไป็	 ได้ต่รวจสีอบุ	 แนะนำา	 และสัี�งกิารเพิ�มื่เต่ิมื่	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารเช่นเดียวกัิบุทีี่�กิล่าวไว้แล้วข้ึ้างต้่น
	 	 	 ค.	 หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 มีื่หน้าทีี่�จัดที่ำาสีมุื่ดสีถิืติ่คดีทีี่�ต้่องที่ำาสีำานวน	
กิารสีอบุสีวนภายในเขึ้ต่อำานาจไว้ป็ระจำาทีี่�ที่ำากิาร
	 	 	 ง.		พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หน้าทีี่�จัดที่ำาสีมุื่ดบัุนท้ี่กิคดีทีี่�ต่นสีอบุสีวน	 และเต่รียมื่สีำานวน	
กิารสีอบุสีวนพร้อมื่ด้วยสีมุื่ดบัุนท้ี่กิคดีขึ้องต่น	ให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาทุี่กิระดับุชั�นต่รวจได้ต่ลอดเวลา
	 	 ๑.๒	 กิารต่รวจสีอบุสัี�งกิารในสีำานวนกิารสีอบุสีวนต่ามื่วงรอบุ
	 	 	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษแล้ว	 ให้เริ�มื่ที่ำากิารสีอบุสีวน 
โดยมิื่ชักิช้า	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	และต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แนวที่างคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลงวันทีี่�	 
๑	กิ.ค.	๕๖	โดยมีื่มื่าต่รกิารควบุคุมื่	ดังนี�	
	 	 	 กิ.	 ให้พนักิงานสีอบุสีวน	เสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้หัวหน้างานสีอบุสีวนต่รวจสีอบุ	
แนะนำา	และสัี�งกิารในเบุ่�องต้่น	ภายใน	๓	วัน	นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ
	 	 	 ขึ้.	 ให้หัวหน้างานสีอบุสีวน	 ต่รวจสีอบุ	 แนะนำาและสัี�งกิารในสีำานวนกิารสีอบุสีวน 
ทุี่กิคดี	ในทุี่กิระยะไม่ื่เกิิน	๑๕	วัน	จนกิว่ากิารสีอบุสีวนจะเสีร็จสิี�น	
	 	 	 ค.	 ให้หัวหน้าสีถืานตี่ำารวจหร่อหัวหน้าหน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	ต่รวจสีอบุ	แนะนำา
และสัี�งกิารในสีำานวนกิารสีอบุสีวนทุี่กิคดีทุี่กิระยะไม่ื่เกิิน	๓๐	วัน	จนกิว่าสีำานวนจะเสีร็จสิี�น	
	 	 	 ง.	 ให้ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อรองผ้้ิบัุงคับุกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย	ให้มีื่หน้าทีี่�ควบุคุมื่กิารสีอบุสีวน	 
ต่รวจสีอบุ	แนะนำาและสัี�งกิารในสีำานวนกิารสีอบุสีวนทุี่กิคดีทุี่กิระยะไม่ื่เกิิน	๓	เด่อน	จนกิว่ากิารสีอบุสีวน
จะเสีร็จสิี�น	
 2) อำานาจการควบคุมการสอบสวน
	 	 ผ้้ิบัุงคับุบัุญชามีื่อำานาจในกิารควบุคุมื่กิารสีอบุสีวนได้ต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๒๕๕๖	 
ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๒.๖	อำานาจกิารควบุคุมื่กิารสีอบุสีวน	ในกิรณีทีี่�มีื่ผ้้ิเสีียหาย	ผ้้ิต้่องหา	หร่อผ้้ิกิล่าวโที่ษ 
ในคดีเร่�องหน้�งเร่�องใด	 ร้องขึ้อความื่เป็็นธีรรมื่เกีิ�ยวกัิบุกิารสีอบุสีวนดำาเนินคดีอาญา	 รวมื่ทัี่�งกิารอนุญาต่
หร่อไม่ื่อนุญาต่ให้ป็ล่อยชั�วคราว	หร่อในกิรณีทีี่�ผ้้ิบัุงคับุกิาร	ผ้้ิบัุญชากิาร	ผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่	หร่อ
ผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นแลว้แต่่กิรณเีห็นเป็็นกิารสีมื่ควร	ให้เรียกิหัวหน้าหน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจสีอบุสีวนมื่าชี�แจง	
พร้อมื่ทัี่�งเรียกิสีำานวนกิารสีอบุสีวนมื่าต่รวจพิจารณา	และให้คำาแนะนำาเร่งรัดกิารดำาเนินกิารให้เป็็นผิลดีและ
เป็็นไป็ในที่างทีี่�ชอบุและเหมื่าะสีมื่ได้
		 	 ถ้ืาผ้้ิบัุงคับุกิาร	ผิ้บัุ้ญชากิาร	ผิ้บัุ้ญชากิารต่ำารวจแหง่ชาติ่	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	แล้วแต่่กิรณี	 
เห็นว่ากิารดำาเนินกิารต่ามื่วรรคหน้�งไม่ื่เป็็นผิล	 มีื่อำานาจเข้ึ้าควบุคุมื่กิารสีอบุสีวนโดยสัี�งพนักิงานสีอบุสีวน
ดำาเนินกิารต่ามื่ที่ี�เห็นสีมื่ควร	รวมื่ทัี่�งกิารสัี�งอนุญาต่หร่อไม่ื่อนุญาต่ให้ป็ล่อยชั�วคราว	หร่อจะสัี�งให้เป็ลี�ยนตั่ว 
พนักิงานสีอบุสีวน	หร่อสัี�งให้พนักิงานสีอบุสีวนอ่�นเข้ึ้าร่วมื่ที่ำากิารสีอบุสีวนคดีเร่�องนั�นด้วยก็ิได้	กิรณีดังกิล่าว 
ให้ถ่ือว่าผ้้ิบัุงคับุกิาร	 ผ้้ิบัุญชากิาร	หร่อผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	แล้วแต่่กิรณี	 
เป็็นหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๘	 วรรคท้ี่าย	 และมื่าต่รา	 ๑๔๐	 แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญาภายในเขึ้ต่อำานาจ	
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 ๓) การบริหารสำานวนการสอบสวน
	 	 -	 ในคดีไม่ื่ร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	หลังจากิรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษไว้แล้ว	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
รีบุสีอบุป็ากิคำาผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษไว้ในฐานะผ้้ิกิล่าวหา	หากิเป็็นคดีทีี่�จำาเป็็นต้่องมีื่กิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
เพ่�อเก็ิบุร่องรอยหลักิฐานที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์	หร่อเพ่�อพบุหร่อยด้สิี�งขึ้องไว้เป็็นขึ้องกิลางและหร่อเป็็นหลักิฐาน	 
ก็ิให้ดำาเนินกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่โดยเร็ว	แล้วจัดที่ำาบัุนท้ี่กิให้หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจหร่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนสัี�งกิารให้ฝ่่ายส่ีบุสีวน	ดำาเนินกิารส่ีบุสีวนแสีวงหาพยานหลักิฐาน	เพ่�อยน่ยนักิารกิระที่ำาผิิด 
และเพ่�อให้ร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด	หร่อติ่ดต่ามื่ที่รัพยที์ี่�ถ้ืกิป็ระทุี่ษร้ายโดยเร็ว	แล้วรายงานผิลกิารส่ีบุสีวนป็ระกิอบุ
สีำานวนกิารสีอบุสีวนเป็็นระยะ	 หากิมีื่พยานสีำาคัญทีี่�จะต้่องให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุป็ากิคำาไว้	 
ก็ิให้รีบุป็ระสีานพนักิงานสีอบุสีวนโดยเร็ว	 และเม่ื่�อพบุพยานหลักิฐานทีี่�จะต้่องต่รวจพิส้ีจน์หร่อต่รวจย้ด
ให้ป็ระสีานพนักิงานสีอบุสีวนในกิารต่รวจและเก็ิบุเพ่�อส่ีงต่รวจพิส้ีจน์ป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวนต่่อไป็	
	 	 -	 ในคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลแขึ้วง	 คดีใดในกิารฟ้้องผ้้ิต้่องหาทีี่�ให้กิารรับุสีารภาพซ้ึ่�งต้่องฟ้้อง
ด้วยวาจา	และพนักิงานอัยกิารต้่องอาศัยหลักิฐานป็ระกิอบุคำาฟ้้องด้วยวาจา	และพนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่อาจ
ดำาเนินกิารได้ทัี่น	 สีำาหรับุในคดีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิแจ้งข้ึ้อหา	 โดยทีี่�ผ้้ิต้่องหายังไม่ื่มีื่หมื่ายจับุหร่อ 
คำาสัี�งขึ้องศาล	และแม้ื่ไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่หร่อควบุคุมื่ตั่ว	เพียงแต่่แจ้งข้ึ้อหา	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องฟ้้องผ้้ิต้่องหา 
ภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�แจ้งข้ึ้อหานั�น(หากิผ้้ิต่อ้งหารับุสีารภาพก็ิไม่ื่สีามื่ารถืผัิดฟ้้องได้	ต้่องฟ้้องด้วย 
วาจาสีถืานเดียว)	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องบุริหารสีำานวนกิารสีอบุสีวนด้วยกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่ 
พยานหลักิฐานในส่ีวนอ่�นให้ครบุถ้ืวนเสีียก่ิอน	จ้งจะนัดผ้้ิต้่องหามื่าพบุและที่ำากิารแจ้งข้ึ้อหาและสีอบุป็ากิคำาต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ในวันทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร	แล้วนำาตั่วผ้้ิต้่องหาส่ีงฟ้้องในวันนั�นทัี่นทีี่	
	 	 -	 ในคดีศาลแขึ้วง	 หากิผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งยังไม่ื่มีื่หมื่ายจับุขึ้องศาลหร่อคำาสัี�งขึ้องศาลและให้กิาร
ป็ฏิเสีธี	 ในกิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจะเรียกิมื่าแจ้งข้ึ้อหา	 พนักิงานสีอบุสีวนกิ็ต้่องฟ้้องผิ้้ต้่องหาภายใน	 
๔๘	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่แจ้งข้ึ้อหา	 หากิฟ้้องไมื่่ทัี่น	 ต้่องขึ้อผิัดฟ้้องผิ้้ต้่องหาต่่อศาลได้จำานวนไมื่่เกิิน	 ๕	 ครั�ง	 
ครั�งละไม่ื่เกิิน	 ๖	 วัน	 บุางคดีจำาเป็็นต้่องรวบุรวมื่พยานหลักิฐานจำานวนมื่ากิ	 กิารสีอบุสีวนอาจไมื่่สีามื่ารถื
ดำาเนินกิารได้ทัี่นภายในกิำาหนดระยะเวลากิารผิัดฟ้้องต่ามื่กิฎหมื่าย	 จ้งต้่องบุริหารสีำานวนกิารสีอบุสีวน
เช่นเดียวกัินด้วยกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานสี่วนอ่�นให้ครบุถ้ืวนเสีียก่ิอน	 จ้งจะเรียกิผ้้ิต้่องหามื่า
แจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	เพราะเหตุ่ว่า	แม้ื่จะไม่ื่มีื่กิารจับุหร่อควบุคุมื่ตั่ว	พนักิงานสีอบุสีวน
ก็ิต้่องผัิดฟ้้องผ้้ิต้่องหาทุี่กิระยะ	๖	วัน	อาจที่ำาให้คดีขึ้าดผัิดฟ้้องได้	
	 	 -	 คดีเกีิ�ยวกัิบุเด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาความื่ผิิด	 หากิเป็็นกิรณีเด็กิหร่อเยาวชนทีี่�มิื่ได้ถ้ืกิจับุ
หร่อถ้ืกิศาลออกิหมื่ายจับุไว้	 กิรณีพนักิงานสีอบุสีวนจะแจ้งข้ึ้อหา	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัว
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่ิมื่มื่าต่รา	 ๗๐	 ซ้ึ่�งอนุโลมื่นำา	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	มื่าใช้	ซ้ึ่�งจะต้่องมีื่กิารสีอบุสีวนและฟ้้องคดีต่่อศาลภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่แจ้งข้ึ้อหาต่ามื่ 
มื่าต่รา	 ๗๘	หากิฟ้้องไม่ื่ทัี่นต้่องย่�นคำาร้องต่่อศาลขึ้อผัิดฟ้้องทุี่กิระยะ	๑๕	 วัน	 โดยในกิารผัิดฟ้้องต้่องนำา
ตั่วเด็กิหร่อเยาวชนไป็ศาลด้วยทุี่กิครั�ง	 มิื่ฉะนั�นศาลจะไม่ื่ให้ผัิดฟ้้อง	 ดังนั�นกิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน 
แจ้งข้ึ้อหาเด็กิหร่อเยาวชนต่ามื่	มื่าต่รา	๗๐	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนฯ	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งมัื่กิจะนำาตั่วเด็กิหร่อ
เยาวชนไป็ขึ้ออำานาจศาลเยาวชนฯ	เพ่�อควบุคุมื่ตั่วไว้ในสีถืานพินิจฯ	ต่ามื่มื่าต่รา	๗๑	(อนุโลมื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๔)	เพ่�อว่าเวลาจะผิดัฟ้้องเดก็ิหร่อเยาวชนจะไดไ้ม่ื่ต้่องนำาตั่วเด็กิหร่อเยาวชนไป็ศาลในกิารผิดัฟ้้อง 
ทุี่กิครั�ง	เพราะบุางครั�งเด็กิหร่อเยาวชนอาจหลบุหนีไป็	และไม่ื่สีามื่ารถืผัิดฟ้้องได้	ที่ำาให้กิารสีอบุสีวนติ่ดขัึ้ด
ล่าช้า
	 	 -	 คดีอ่�น	ๆ	ทีี่�มีื่กิารผัิดฟ้้อง	ฝ่ากิขัึ้ง	ต้่องดำาเนินกิารสีอบุสีวนให้ทัี่นกัิบุระยะเวลากิารผัิดฟ้้อง
ฝ่ากิขัึ้ง	 ส่ีวนคดีทีี่�มีื่กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวในอำานาจศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดหร่อศาลที่หาร	 มีื่เวลาในกิาร
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สีอบุสีวนมื่ากิกิว่ากิรณีอ่�น	ๆ	ค่อสีามื่ารถืนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ฟ้้องได้ภายใน	๖	เด่อน	นับุแต่่ป็ล่อยตั่วชั�วคราว	
หร่อแม้ื่จะย่�นฟ้้องไม่ื่ทัี่นก็ิสีามื่ารถืทีี่�จะนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งต่่อไป็ได้	
	 	 	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องบุริหารจัดกิารในกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนในแต่่ละคดีต่ามื่ 
ความื่สีำาคัญอยา่งมีื่ป็ระสิีที่ธิีภาพ	ทัี่นกัิบุเวลาต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดไว้	และต้่องอย่้ภายใต้่อายคุวามื่ฟ้้องคดี 
และต้่องให้ความื่เป็็นธีรรมื่กัิบุทุี่กิฝ่่าย

11. ระยะเวลัาการสอบสวน
	 ในกิารสีอบุสีวนสีำานวนคดีอาญาทัี่�วไป็	และสีำานวนคดีจราจรที่างบุกิ	เพ่�อมิื่ให้สีำานวนกิารสีอบุสีวน
ต้่องต่กิอย้่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนนานเกิินควร	ฉะนั�นคดีใดทีี่�ไม่ื่ป็รากิฏว่าผ้้ิใดเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	หร่อคดี
ทีี่�ร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดแต่่เรียกิหร่อจับุกุิมื่ตั่วยงัไม่ื่ได้	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุเห็นว่าได้สีอบุสีวน
มื่านานพอสีมื่ควรทีี่�จะเสีนอความื่เห็นที่างคดี	ให้ป็ฏิบัุติ่โดยถ่ือต่ามื่ระยะเวลาทีี่�ดำาเนินกิารสีอบุสีวนมื่าแล้ว	
ซ้ึ่�งกิำาหนดไว้ในคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ดังนี�
	 ๑.	 คดีไม่ื่ป็รากิฏว่าผ้้ิใดเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	แบุ่งเป็็น	๒	กิรณี
	 	 (๑)	 กิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนแล้ว	ไม่ื่มีื่ข้ึ้อเท็ี่จจริง	หร่อพยานหลักิฐาน 
ทีี่�ต้่องที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนต่่อไป็
	 	 	 กิ.	 คดีอาญาทัี่�วไป็และคดีจราจรที่างบุกิ	จะต้่องที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนติ่ดต่่อกัินมื่าแล้ว
ไม่ื่น้อยกิว่า	๓	เด่อน	นับุตั่�งแต่่วันทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ
	 	 	 ขึ้.	 คดีอุกิฉกิรรจ์	 จะต่้องที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนต่ิดต่่อกิันมื่าแล้วไม่ื่น้อยกิว่า	 ๑	 ปี็	 
นับุตั่�งแต่่วันทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ
	 	 	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนมื่าต่ามื่กิำาหนดระยะเวลาดังกิล่าวข้ึ้างต้่น
แล้ว	ยงัไม่ื่ป็รากิฏวา่ผ้้ิใดเป็็นผิ้ก้ิระที่ำาผิิด	ให้มีื่ความื่เหน็งดกิารสีอบุสีวนหร่อเหน็ควรใหง้ดกิารสีอบุสีวน	แล้ว
เสีนอสีำานวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุ
หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	
เพ่�อพิจารณาและมีื่ความื่เห็นที่างคดี	แล้วส่ีงสีำานวนไป็ยงัพนักิงานอัยกิารต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณา
ความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๔๐(๑)	ต่่อไป็
	 	 (๒)	 กิรณทีีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนแลว้มีื่ข้ึ้อเท็ี่จจริง	หร่อพยานหลกัิฐานที่ี�ต้่อง
ที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่เพ่�อทีี่�จะร้้ต่วัผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวน
ได้ภายในอายุความื่	 ทัี่�งนี�เม่ื่�อครบุระยะเวลาต่ามื่	 (๑)	กิ.	และ	ขึ้.	 ให้เสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ด้วย 
เหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุ 
หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	 
ภายในระยะเวลา	๓๐	 วัน	 ให้ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รง
ต่่อกิองบัุญชากิาร	 หร่อส่ีวนราชกิารที่ี�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	 มื่ีอำานาจพิจารณาอนุมัื่ติ่ขึ้ยายเวลา 
กิารสีอบุสีวนได้ในครั�งแรกิไม่ื่เกิิน	๓	เด่อน	หลังจากิครบุกิำาหนดเวลาต่ามื่ทีี่�อนุมัื่ติ่แล้ว	แต่่มีื่ความื่จำาเป็็นต้่อง
ที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนต่่อไป็	ให้ขึ้อขึ้ยายระยะเวลาไป็ยงัหัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนเพ่�อพิจารณา
อนุมัื่ต่ใิห้ขึ้ยายระยะเวลาได้ครั�งละไม่ื่เกิิน	๓	เด่อน	ต่ามื่เหตุ่แห่งความื่จำาเป็็น	จนกิว่ากิารสีอบุสีวนจะเสีร็จสิี�น	 
เว้นแต่่ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	 หร่อ
ส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิารจะสัี�งกิารเป็็นอย่างอ่�น
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	 ๒.	 คดีร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดแต่่เรียกิหร่อจับุตั่วยังไม่ื่ได้	แบุ่งเป็็น	๒	กิรณี
	 	 (๑)	 กิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนแล้วไม่ื่มีื่ข้ึ้อเท็ี่จจริง	หร่อพยานหลักิฐาน
ทีี่�ต้่องที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนต่่อไป็
	 	 	 กิ.	 คดีอาญาทัี่�วไป็และคดีจราจรที่างบุกิ	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวน 
ให้เสีร็จสิี�นภายในกิำาหนด	๒	เด่อน	นับุตั่�งแต่่วันทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ	หร่อร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด
	 	 	 ขึ้.	 คดีอุกิฉกิรรจ์	ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นภายในกิำาหนด	
๓	เด่อน	นับุตั่�งแต่่วันทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษหร่อร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด
	 	 	 เม่ื่�อพนกัิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนมื่าเป็็นระยะเวลาต่ามื่ที่ี�กิำาหนดแลว้	ยงัไม่ื่
สีามื่ารถืนำาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าดำาเนินคดีได้	โดยได้รวบุรวมื่พยานหลักิฐานเสีร็จสิี�นแล้ว	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
มีื่ความื่เห็นที่างคดีและเสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังผิ้้บัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�น	 จนถ้ืง 
ผ้้ิมีื่อำานาจที่ำาความื่เห็นที่างคดี	 แล้วส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณา 
ความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๔๑	ต่่อไป็
	 	 (๒)	 กิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนแล้ว	คดีมีื่ข้ึ้อเท็ี่จจริง	หร่อพยานหลักิฐาน 
ทีี่�ต้่องที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนได้ภายในอายุความื่	 
ทัี่�งนี�เม่ื่�อครบุระยะเวลาต่ามื่	 (๑)	 กิ.	 และ	 ขึ้.	 ให้เสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ด้วยเหตุ่ผิลและ 
ความื่จำาเป็็นไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิาร	หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจ
สีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	ภายในระยะเวลา	
๑๐	วัน	นับุตั่�งแต่่วันครบุระยะเวลาต่ามื่	(๑)	กิ.	และ	ขึ้.	ให้ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่
อำานาจสีอบุสีวนซึ่้�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบุญัชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารที่ี�มีื่ฐานะเที่ยีบุเที่า่กิองบุญัชากิาร	แล้วแต่่กิรณี	
มีื่อำานาจพิจารณาอนุมัื่ติ่ขึ้ยายเวลากิารสีอบุสีวนได้	ในครั�งแรกิไม่ื่เกิิน	๓	เด่อน	หลังจากิครบุกิำาหนดเวลาต่ามื่
ทีี่�อนุมัื่ติ่แล้ว	แต่่มีื่ความื่จำาเป็็นต้่องที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนต่่อไป็	ให้ขึ้อขึ้ยายระยะเวลาไป็ยงัหัวหน้าหน่วยงาน
ทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนเพ่�อพิจารณาอนุมัื่ติ่	ให้ขึ้ยายระยะเวลาได้ครั�งละไม่ื่เกิิน	๓	เด่อน	ต่ามื่เหตุ่แห่งความื่จำาเป็็น
จนกิว่ากิารสีอบุสีวนจะเสีร็จสิี�น	 เว้นแต่่ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน 
ซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิารจะสัี�งกิารเป็็นอย่างอ่�น
	 ๓.	 คดีทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่ว	 หร่อถ้ืกิผัิดฟ้้อง	 หร่อถ้ืกิผัิดฟ้้องฝ่ากิขึ้ัง	 หร่อฝ่ากิขึ้ัง	 ในระหว่าง 
กิารสีอบุสีวน
	 	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุและผ้้ิบัุงคับุบัุญชาเร่งรัดพนักิงานสีอบุสีวน	 เพ่�อให้ 
กิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นไป็ก่ิอนทีี่�จะครบุกิำาหนดผัิดฟ้้อง	หร่อฝ่ากิขัึ้ง	ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายได้ให้อำานาจไว้	กิารขึ้อผัิดฟ้้อง	 
หร่อฝ่ากิขัึ้งให้กิระที่ำาในกิรณีจำาเป็็นเพ่�อให้กิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นเท่ี่านั�น	 เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว 
ให้รีบุสีรุป็สีำานวนมีื่ความื่เห็นที่างคดี	เสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิมีื่อำานาจที่ำาความื่เห็นที่างคดี	
แล้วส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารเพ่�อพิจารณาต่ามื่กิฎหมื่ายต่่อไป็
	 	 (๒)	 กิรณีทีี่�ศาลไม่ื่อนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้ง	หร่อฝ่ากิขัึ้ง	หร่อขึ้าดผิดัฟ้้อง	หร่อฝ่ากิขัึ้ง	หร่อเม่ื่�อ
ครบุกิำาหนดผิดัฟ้้อง	หร่อฝ่ากิขัึ้งแล้ว	แต่่กิารสีอบุสีวนยงัไม่ื่เสีร็จสิี�น	ให้หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน
รีบุรายงานผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	 
หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิารที่ราบุทัี่นทีี่	เพ่�อหาที่างแก้ิไขึ้มิื่ให้กิารสีอบุสีวนต้่องเสีียหาย	 
พร้อมื่ทัี่�งพิจารณาว่าพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ขึ้้อบุกิพร่องในกิารสีอบุสีวนหร่อไม่ื่	 แล้วที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็ 
จนเสีร็จสิี�น
	 ๔.	 คดีทีี่�ผ้้ิต้่องหาได้รับุกิารป็ล่อยชั�วคราว
	 	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นภายใน	๒	เด่อน	สีำาหรับุคดีอาญาทัี่�วไป็
และคดีจราจรที่างบุกิ	 และภายใน	๓	 เด่อน	 สีำาหรับุคดีอุกิฉกิรรจ์	 นับุตั่�งแต่่วันทีี่�ผ้้ิต้่องหาได้รับุกิารป็ล่อย
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ชั�วคราว	หากิมีื่เหตุ่จำาเป็็นไม่ื่อาจที่ำากิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นภายในเวลาดังกิล่าว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนเสีนอ
สีำานวนกิารสีอบุสีวน	พร้อมื่ทัี่�งเหตุ่แห่งความื่จำาเป็็นเพ่�อขึ้ออนุมัื่ติ่ขึ้ยายเวลากิารสีอบุสีวน	ไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชา 
ต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อ 
กิองบัุญชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร
	 	 (๒)	 ให้ผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 ซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อ 
กิองบุัญชากิาร	 หร่อส่ีวนราชกิารที่ี�มีื่ฐานะเที่ียบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	 แล้วแต่่กิรณี	 มีื่อำานาจพิจารณาอนุมัื่ติ่
ขึ้ยายเวลากิารสีอบุสีวนต่่อไป็อีกิ	ต่ามื่ความื่จำาเป็็นได้ครั�งละไม่ื่เกิิน	๓๐	 วัน	รวมื่แล้วต้่องไม่ื่เกิิน	๖	 เด่อน	 
นับุตั่�งแต่่วันทีี่�ผ้้ิต้่องหาไดรั้บุกิารป็ลอ่ยชั�วคราว	โดยบัุนท้ี่กิเหต่แุห่งความื่จำาเป็็นในกิารอนมัุื่ติ่แต่่ละครั�งไว้ใน
สีำานวนกิารสีอบุสีวนด้วย
	 	 (๓)	 เม่ื่�อที่ำากิารสีอบุสีวนครบุกิำาหนด	๖	เด่อน	นับุตั่�งแต่่วันทีี่�มื่กีิารป็ล่อยชั�วคราวแต่่กิารสีอบุสีวน
ยังไม่ื่เสีร็จสิี�น	 และยังมีื่ความื่จำาเป็็นทีี่�จะต้่องควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาไว้ต่่อไป็	 ให้หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มื่ีอำานาจ 
สีอบุสีวนบุันท้ี่กิเหตุ่แห่งความื่จำาเป็็นไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 แล้วส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ศาลเพ่�อย่�นคำาร้อง 
ขึ้อหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่ามื่บุที่บัุญญัติ่	 มื่าต่รา	 ๘๗	 วรรคสีี�	 ถ้ืงวรรคเก้ิา	 แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณา 
ความื่อาญา	 หากิศาลสัี�งไม่ื่อนุญาต่ให้ควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหาไว้อีกิต่่อไป็	 ให้รีบุรายงานไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่
ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิาร	หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซึ่้�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบุญัชากิาร	 
หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิารที่ราบุ	 เพ่�อหาที่างแก้ิไขึ้มิื่ให้กิารสีอบุสีวนต้่องเสีียหาย	 
พร้อมื่ทัี่�งพิจารณาว่าพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ข้ึ้อบุกิพร่องในกิารสีอบุสีวน	จนเป็็นเหตุ่ให้ศาลใช้ดุลพินิจไม่ื่อนุญาต่
ให้ควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหาไว้อีกิต่่อไป็หร่อไม่ื่	 แล้วที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็จนเสีร็จสิี�น	 และรีบุรายงานให้สีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่ที่ราบุทัี่นทีี่ด้วย
	 	 ในกิารนำาผ้้ิต้่องหาไป็ย่�นคำาร้องต่่อศาลขึ้อหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหา	 ให้หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจ
สีอบุสีวนไป็ศาลด้วยต่นเอง	เพ่�อแถืลงให้ศาลที่ราบุถ้ืงเหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นทีี่�กิารสีอบุสีวนยังไม่ื่เสีร็จสิี�น 
และจำาเป็็นต้่องควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหาต่่อไป็อีกิ	 สีำาหรับุคดีทีี่�มีื่คำาสัี�งแต่่งตั่�งพนักิงานส่ีบุสีวนสีอบุสีวน	 ให้หัวหน้า
พนักิงานส่ีบุสีวนสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิเป็็นแถืลงศาลด้วยต่นเอง	
	 ๕.	 คดีทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิแจ้งข้ึ้อหาโดยไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่
	 	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นภายใน	๒	เด่อน	สีำาหรับุคดีอาญาทัี่�วไป็
และคดีจราจรที่างบุกิ	 และภายใน	 ๓	 เด่อน	 สีำาหรับุคดีอุกิฉกิรรจ์	 นับุตั่�งแต่่วันทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิแจ้งข้ึ้อหา 
โดยไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่	 หากิมีื่เหตุ่จำาเป็็นไม่ื่อาจที่ำากิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นภายในเวลาดังกิล่าว	 ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนเสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ทัี่�งเหตุ่แห่งความื่จำาเป็็น	 เพ่�อขึ้ออนุมัื่ติ่ขึ้ยายเวลากิารสีอบุสีวน
ไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน
ซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบัุญชากิาร	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเทีี่ยบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร
	 	 (๒)	 ให้ผ้้ิบัุงคับุกิาร	 หร่อผ้้ิบัุญชากิารสีำาหรับุหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 ซ้ึ่�งข้ึ้�นต่รงต่่อ 
กิองบุัญชากิาร	 หร่อส่ีวนราชกิารที่ี�มีื่ฐานะเที่ียบุเท่ี่ากิองบัุญชากิาร	 แล้วแต่่กิรณี	 มีื่อำานาจพิจารณาอนุมัื่ติ่
ขึ้ยายเวลากิารสีอบุสีวนต่่อไป็อีกิต่ามื่ความื่จำาเป็็นได้ครั�งละไม่ื่เกิิน	 ๓๐	 วัน	 รวมื่แล้วต้่องไม่ื่เกิิน	 ๖	 เด่อน	 
นับุตั่�งแต่่วันทีี่�แจ้งข้ึ้อหาโดยไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่	 โดยบัุนท้ี่กิเหตุ่แห่งความื่จำาเป็็นในกิารอนุมัื่ติ่แต่่ละครั�ง 
ไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนด้วย
	 	 กิรณีมีื่ความื่จำาเป็็นต้่องสีอบุสีวนเกิิน	 ๖	 เด่อน	 นับุแต่่วันทีี่�แจ้งข้ึ้อหาโดยไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนเสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนเพ่�อขึ้ออนุมัื่ติ่ขึ้ยายเวลาไป็ยังผ้้ิบัุงคับุกิาร	หร่อผ้้ิบัุญชากิาร
สีำาหรับุหน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจสีอบุสีวนซึ่้�งข้ึ้�นต่รงต่่อกิองบุัญชากิาร	 หร่อส่ีวนราชกิารที่ี�มีื่ฐานะเที่ียบุเที่่า 
กิองบัุญชากิาร	พร้อมื่ด้วยเหตุ่แห่งความื่จำาเป็็น	 เพ่�อพิจารณาอนุมัื่ติ่ขึ้ยายเวลากิารสีอบุสีวนได้ต่ามื่เหตุ่ผิล
และความื่จำาเป็็น
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12. การทำาสำานวนการสอบสวนเพิ�มเติ้ม
	 กิรณีพนักิงานสีอบุสีวนไดท้ี่ำากิารสีอบุสีวน	และสีรปุ็สีำานวนมื่คีวามื่เห็นที่างคดีเสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชา
จนถ้ืงผ้้ิมีื่อำานาจที่ำาความื่เห็นที่างคดี	หร่อส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	ให้ป็ฏิบัุติ่ดังนี�
	 ๑.	 กิรณผ้้ีิบัุงคับุบัุญชาหร่อผ้้ิมีื่อำานาจที่ำาความื่เหน็ที่างคด	ีสัี�งให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวน
เพิ�มื่เติ่มื่	ก่ิอนส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารให้ป็ฏิบัุติ่	ดังนี�
	 	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ต่ามื่คำาสัี�งผ้้ิบัุงคับุบัุญชา	 หร่อผ้้ิมีื่อำานาจ
ที่ำาความื่เห็นที่างคดี
	 	 (๒)	 เอกิสีารทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้จากิกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่	ให้นำามื่าเรียงไว้ต่่อจากิบัุนท้ี่กิสัี�งกิาร 
ขึ้องผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหร่อผ้้ิมีื่อำานาจที่ำาความื่เห็นที่างคดี	 กิารเรียงเอกิสีารให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ต่ามื่กิารเรียงเอกิสีาร	
และให้เลขึ้ลำาดับุเอกิสีารเพิ�มื่เติ่มื่ต่่อจากิรายงานกิารสีอบุสีวน	โดยห้ามื่มิื่ให้นำาเอกิสีารทีี่�ได้จากิกิารสีอบุสีวน
เพิ�มื่เติ่มื่ไป็แที่รกิไว้ในสีำานวนเดิมื่
	 ๒.	 กิรณีส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	พนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งให้พนักิงานสีอบุสีวน
ที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ให้ป็ฏิบัุติ่ดังนี�
	 	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ต่ามื่นัยคำาสัี�งขึ้องพนักิงานอัยกิาร 
อยา่งเคร่งครัด	แล้วรีบุส่ีงผิลกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่ามื่กิำาหนด	หากิมีื่ข้ึ้อขัึ้ดข้ึ้องป็ระกิารใด 
ให้รีบุแจ้งพนักิงานอัยกิารที่ราบุ
	 	 (๒)	 กิรณีพนักิงานอัยกิารส่ีงสีำานวนค่น	 และมีื่คำาสัี�งให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวน 
เพิ�มื่เติ่มื่หลังจากิพนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่เสีร็จสิี�นแล้ว	กิารป็ฏิบัุต่เิกีิ�ยวกัิบุเอกิสีารทีี่�ได้จากิ
กิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ให้ป็ฏิบัุติ่เหม่ื่อนกิรณีผ้้ิบัุงคับุบัุญชาสัี�งกิารให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่
	 ๓.	 กิรณีทีี่�พนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งให้งดกิารสีอบุสีวนและสี่งสีำานวนค่นมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวน	 
พร้อมื่กัิบุมีื่คำาสัี�งว่าหากิต่่อมื่าร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็ได้	ถ้ืาต่่อมื่า 
ที่ำากิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนจนร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดแต่่เรียกิหร่อจับุตั่วยังไม่ื่ได้	 หร่อได้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนนำาเอกิสีารทีี่�ได้จากิกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่มื่ารวมื่ไว้ในสีำานวนเดิมื่	 โดยให้ที่ำารายงาน 
กิารสีอบุสีวนและมื่คีวามื่เห็นที่างคดีด้วย	กิารป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุเอกิสีารที่ี�ได้จากิกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ให้ป็ฏิบัุติ่
เหม่ื่อนกิรณีผ้้ิบัุงคับุบัุญชาสัี�งกิารให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่
	 ๔.	 กิรณีพนักิงานอยักิารมื่คีวามื่เห็นควรสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาแต่่ผ้้ิต้่องหาหลบุหน	ีและให้จัดกิารให้ได้
ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าฟ้้องภายในกิำาหนดอายุความื่	ต่่อมื่าจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาได้	ให้พนักิงานสีอบุสีวนบัุนท้ี่กิคำาให้กิาร
ขึ้องผ้้ิต้่องหา	 และดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นทีี่�เกีิ�ยวกัิบุผ้้ิต้่องหา	พร้อมื่ทัี่�งมีื่หนังส่ีอแจ้งไป็ยังพนักิงานอัยกิาร
ที่ราบุถ้ืงกิารได้ตั่วผ้้ิต้่องหา	รวมื่ทัี่�งป็ระเด็นทีี่�จะที่ำากิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่โดยเร็ว	เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�ง 
อย่างใดให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่นั�น
	 กิรณีป็รากิฏหลักิฐานชัดเจนว่า	 ผ้้ิต้่องหาทีี่�หลบุหนีซ้ึ่�งถ้ืกิจับุกุิมื่ตั่วได้ไม่ื่ใช่ผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 หร่อ 
กิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิต้่องหาต่ามื่ทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาไม่ื่เป็็นความื่ผิิด	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้อง 
ผ้้ิต้่องหา	แล้วส่ีงความื่เห็นพร้อมื่เอกิสีารกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่่อไป็
	 สีำาหรับุกิารเรียงเอกิสีารที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนไดจ้ากิกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่	ให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่เหม่ื่อนกิรณี
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาสัี�งกิารให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่	กิล่าวค่อ	ให้เพิ�มื่เติ่มื่เข้ึ้าไป็ในสีำานวนโดยจัดให้เรียงอย้ก่่ิอนเอกิสีาร
ทีี่�จัดที่ำาไว้ก่ิอนแล้ว

❖❖❖



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

๓1

บทท่� 2
การสอบสวนกับกระบวนการยุติ้ธรรมทางเล่ัอก

	 กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิเป็็นคำากิลางทีี่�ใช้ทัี่�งที่างแพ่งและที่างอาญา	 สีำาหรับุที่างอาญา	 
มีื่กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิหลากิหลายร้ป็แบุบุ	และแต่่ละแบุบุมีื่มื่าต่รกิารต่่าง	ๆ	แต่กิต่่างกัินออกิไป็	 
อาที่ิเช่น	 กิารชะลอกิารฟ้้อง	 กิารต่่อรองคำารับุสีารภาพ	 กิารไกิล่เกิลี�ยคดีอาญา	 กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ 
เชิงสีมื่านฉันท์ี่	ยุติ่ธีรรมื่ชุมื่ชน	เป็็นต้่น	ความื่หลากิหลายขึ้องช่�อและร้ป็แบุบุขึ้องมื่าต่รกิารที่ี�ใช้ในกิระบุวนกิาร
ยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิข้ึ้�นอย้่กัิบุแนวคิดและระบุบุกิฎหมื่ายขึ้องแต่่ละป็ระเที่ศทีี่�แต่กิต่่างกัิน	 แต่่ลักิษณะสีำาคัญ
ร่วมื่กัินป็ระกิารหน้�งขึ้องกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิก็ิค่อ	กิารเบีุ�ยงเบุนข้ึ้อพิพาที่ออกิจากิกิระบุวนกิาร
ยุติ่ธีรรมื่ป็กิติ่หร่อกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิ
	 “กิระบุวนกิารยตุ่ธิีรรมื่ที่างอาญากิระแสีหลักิ”	(Main	Stream	Criminal	Justice)	เป็็นกิระบุวนกิาร 
ยุติ่ธีรรมื่ในกิารดำาเนินคดีอาญาป็กิติ่	 ซ้ึ่�งมีื่วัต่ถุืป็ระสีงค์หลักิค่อ	 กิารทีี่�มุ่ื่งเน้นทีี่�จะหาตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด
มื่าลงโที่ษต่ามื่กิฎหมื่าย	 และด้วยวิธีีกิารที่ี�กิฎหมื่ายกิำาหนดไว้	 กิารดำาเนินกิารพิจารณาคดีอาญาเริ�มื่ตั่�งแต่่ 
ชั�นเจ้าพนักิงานต่ำารวจ	 อัยกิาร	 และศาล	 ในกิระบุวนกิารจะมีื่กิารต่่อส้้ีกัินด้วยพยานหลักิฐานว่าได้มีื่ 
กิารกิระที่ำาต่ามื่ทีี่�มื่กีิารกิล่าวหาเกิิดข้ึ้�นจริงหร่อไม่ื่	กิารกิระที่ำาดังกิล่าวเป็็นกิารกิระที่ำาทีี่�ครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิด 
ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้หร่อไม่ื่	จำาเลยหร่อผ้้ิต้่องหาเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าวหร่อไม่ื่	มีื่เหตุ่อ่�นใดทีี่�จะ
ที่ำาให้กิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดไม่ื่เป็็นความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่าย	หร่อมีื่เหตุ่ทีี่�จะที่ำาให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดนั�น 
ไม่ื่ต้่องรับุโที่ษหร่อไม่ื่	 และสุีดท้ี่ายหากิเป็็นกิรณีทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดนั�นจะต้่องรับุโที่ษในความื่ผิิดทีี่�ได้
กิระที่ำาสีมื่ควรจะลงโที่ษผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดสีถืานใด	กิระบุวนกิารต่่าง	ๆ 	ทีี่�กิล่าวมื่านี�	มีื่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดเป็็น
ป็ระธีาน	หร่อเป็็นวัต่ถุืแห่งกิารพิจารณา	ท่ี่ามื่กิลางกิระแสีแห่งกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญากิระแสีหลักิ	 
แต่่กิฎหมื่ายได้กิำาหนดให้มีื่กิารคุ้มื่ครองและให้หลักิป็ระกัินต่่าง	 ๆ	 แก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 ต่ลอดจนสิีที่ธิี 
ขัึ้�นพ่�นฐานทีี่�จะที่ำาให้ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาเช่�อมัื่�นได้ว่าสีามื่ารถืต่่อส้ี้เพ่�อพิส้ีจน์กิารกิระที่ำาขึ้องต่นได้อย่างเป็็นธีรรมื่	 
ไม่ื่ว่าจะเป็็นสิีที่ธิีทีี่�จะไม่ื่ให้กิารป็รักิป็รำาต่นเอง		สิีที่ธิีทีี่�จะพบุที่นายความื่หร่อทีี่�ป็ร้กิษากิฎหมื่าย	สิีที่ธิีทีี่�จะให้
มีื่กิารส่ีบุพยานต่่อหน้าจำาเลย	ต่ลอดจนมื่าต่รฐานกิารพส้ิีจน์ความื่ผิิดขึ้องผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดในคดีอาญา	ซ้ึ่�งมีื่
มื่าต่รฐานกิารชั�งนำ�าหนักิพยานหลักิฐานทีี่�เข้ึ้มื่งวดกิว่าคดีแพ่ง	โดยโจที่ก์ิมีื่หน้าทีี่�จะต้่องนำาพยานหลักิฐานมื่า
พิส้ีจน์จนป็ราศจากิความื่สีงสัียต่ามื่สีมื่ควร	ว่าผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้กิระที่ำาความื่ผิิดจริง	มิื่ฉะนั�นศาลจะต้่อง
ยกิผิลป็ระโยชน์แห่งความื่สีงสัียว่าจำาเลยได้กิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ฟ้้องจริงหร่อไม่ื่ให้แก่ิจำาเลยไป็	 มื่าต่รกิาร
คุ้มื่ครองสิีที่ธิีต่่าง	ๆ 	ดังกิล่าวนี�	เป็็นสิี�งทีี่�สีำาคัญและจำาเป็็นต้่องมีื่ในกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่ที่างอาญากิระแสีหลกัิ	 
เน่�องจากิผิลขึ้องกิารดำาเนินกิารทัี่�งหมื่ดอาจจะที่ำาให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดนั�นต้่องรับุโที่ษที่างอาญาต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่าย
กิำาหนดไว้	 ซ้ึ่�งเป็็นกิารกิระที่ำาโต้่ต่อบุที่างกิฎหมื่ายแก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 เพ่�อให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้รับุ 
ความื่เจ็บุป็วดที่นทุี่กิข์ึ้ที่รมื่านจากิกิารได้รับุโที่ษที่างอาญา	 ในเชิงความื่ยุติ่ธีรรมื่ค่อกิารแก้ิแค้นที่ดแที่น	 
ซ้ึ่�งได้กิระที่ำาโดยรัฐ	 กิารลงโที่ษมีื่หน้าทีี่�ควบุคุมื่สัีงคมื่และอาชญากิรรมื่	 กิารกิำาหนดโที่ษถ่ือเป็็นกิารป็ฏิบัุติ่
ต่่อผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 กิารใช้กิระบุวนวิธีีพิจารณาคดีอาญาต่ามื่ป็กิติ่หร่อกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญา
กิระแสีหลักิดังทีี่�กิล่าวมื่า	จ้งจำาเป็็นต้่องอาศัยทัี่�งกิำาลังบุุคลากิรในกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่	อาคารสีถืานทีี่�ที่ำากิาร	 
กิำาลังพลขึ้องเจ้าพนักิงาน	 ต่ลอดจนวัสีดุอุป็กิรณ์ต่่าง	 ๆ	 ในกิารดำาเนินงานเพ่�อให้บุรรลุวัต่ถุืป็ระสีงค์ได้	 
ซ้ึ่�งที่รัพยากิรแต่่ละชนิดมีื่ต้่นทุี่นเสีมื่อ	 ค่าใช้จ่ายในกิารดำาเนินคดีทีี่�เพิ�มื่ส้ีงข้ึ้�นต่ามื่ป็ริมื่าณคดีทีี่�เพิ�มื่ข้ึ้�น	 
หากิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมีื่ป็ริมื่าณเพิ�มื่ข้ึ้�นด้วย	ที่ำาให้แต่่ละองค์กิรในกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่จ้งได้พยายามื่ดำาเนินกิาร 
แก้ิไขึ้ปั็ญหาทีี่�แต่่ละองค์กิรป็ระสีบุอย้	่โดยกิารลดขัึ้�นต่อนขึ้องกิระบุวนวิธีีพิจารณา	หร่อเร่งรัดกิารดำาเนินคดี	 
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เช่น	 องค์กิรศาลยุติ่ธีรรมื่ก็ิพยายามื่จะแก้ิไขึ้ปั็ญหาด้วยกิารจำากัิดป็ระเภที่คดีทีี่�จะข้ึ้�นส่้ีศาลฎีกิา	 ด้วยกิาร
ผิลักิดันให้มีื่กิารแก้ิไขึ้ป็รับุป็รุงกิฎหมื่ายให้คดีถ้ืงทีี่�สุีดในชั�นศาลอุที่ธีรณ์	 สีำาหรับุกิารดำาเนินคดีความื่ผิิด 
บุางป็ระเภที่	และใช้ระบุบุอนุญาต่ให้ฎกีิา	ในขึ้ณะเดียวกัินที่างฝ่่ายบุริหารก็ิมื่คีวามื่พยายามื่อยา่งต่่อเน่�องทีี่�จะ
ผิลักิดันให้มีื่กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิสีำาหรับุความื่ผิิดบุางป็ระเภที่	โดยให้สีามื่ารถืยติุ่คดีในชั�นสีอบุสีวน	 
และชั�นสัี�งคดีขึ้องพนักิงานอัยกิาร	 โดยไม่ื่ต้่องนำาคดีข้ึ้�นส่้ีศาล	 เพ่�อลดป็ริมื่าณคดีไป็ส่้ีศาล	 ภายใต้่แนวคิด
ขึ้องที่ฤษฎีอาชญาวิที่ยาและกิารป็ฏิบัุติ่ต่่อผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ด้วยกิารให้โอกิาสีแก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดครั�งแรกิ	 
หร่อผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดโดยป็ระมื่าที่	 มิื่ให้ต้่องเข้ึ้ามื่าส่้ีกิารพิพากิษา	 และถ้ืกิลงโที่ษจำาคุกิ	 อันเป็็นกิารตี่ต่รา 
ผ้้ิกิระที่ำาผิิดทีี่�แม้ื่จะเป็็นความื่ผิิดเพียงเล็กิน้อย	 ต้่องอาจที่ำาให้เสีียอนาคต่ได้	 ทัี่�งทีี่�น่าจะยังมีื่หนที่างทีี่�ดีกิว่า
ใช้กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญากิระแสีหลักิ
	 กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิ	มีื่ดังต่่อไป็นี�
	 ๑.	 มื่าต่รกิารป็รับุ
	 ๒.	 กิารระงับุข้ึ้อพิพาที่ทัี่�งในศาลและนอกิศาล	
	 ๓.	 มื่าต่รกิารความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้
	 ๔.	 มื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพ
	 ๕.	 มื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้อง
	 ๖.	 กิารคุมื่ป็ระพฤติ่
	 ๗.	 กิารดำาเนินกิารต่ามื่พระราชบัุญญัติ่กิารฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	พ.ศ.๒๕๓๔
	 ๘.	 มื่าต่รกิารเพ่�อความื่ป็ลอดภัย	
	 ๙.	 มื่าต่รกิารพักิกิารลงโที่ษ
	 ๑๐.	มื่าต่รกิารเกีิ�ยวกัิบุเด็กิและเยาวชน
	 ๑๑.	กิารไกิล่เกิลี�ย
	 มื่าต่รกิารบุางมื่าต่รกิารต่ามื่มื่ต่คิณะรัฐมื่นต่รีดังกิล่าว	เช่น	กิารฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผิ้ติ้่ดยาเสีพติ่ดนั�น	 
ต่ามื่พระราชบุัญญัติ่ฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	 พ.ศ.๒๕๔๕	 ถ่ือว่าผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ดเป็็นผ้้ิป่็วย	 
เคยมีื่กิารจัดป็ระชุมื่สัีมื่มื่นาเพ่�อรับุฟั้งความื่คิดเห็นจากิผ้้ิเข้ึ้าร่วมื่สัีมื่มื่นา	 ว่าจะสีมื่ควรกิำาหนดให้ความื่ผิิด
ต่่อแผ่ินดินบุางฐานเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้หร่อไม่ื่	เช่น	ความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์	เป็็นต้่น	แต่่ความื่เห็น 
ส่ีวนใหญ่ยังไม่ื่เห็นด้วยกัิบุกิารทีี่�จะกิำาหนดให้ความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์เป็็นคดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้
	 สีำาหรับุมื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพและมื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้องนั�น	มื่ติ่คณะรัฐมื่นต่รีเม่ื่�อวันทีี่�	
๑๐	กิรกิฎาคมื่	๒๕๕๔	มื่อบุหมื่ายให้สีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีดเป็็นหน่วยงานทีี่�ที่ำากิารศ้กิษาและเสีนอความื่เห็น 
ต่่อคณะรัฐมื่นต่รี	 สีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีดดำาเนินกิาร	 พิจารณาศ้กิษามื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพและ
มื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้องทัี่�งสีองมื่าต่รกิารแล้ว	 ได้เสีนอร่างพระราชบุัญญัติ่มื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพ	 
พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัุญญัต่ิชะลอกิารฟ้้อง	 พ.ศ.	 ...	 ต่่อคณะรัฐมื่นต่รี	 ซ้ึ่�งในกิารเสีนอร่างกิฎหมื่าย
ทัี่�งสีองฉบัุบุนั�น	 สีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีดมีื่เป้็าหมื่ายทีี่�จะผิลักิดันเฉพาะร่างพระราชบัุญญัติ่ชะลอกิารฟ้้อง	 
พ.ศ.	....	ให้เกิิดข้ึ้�น	เน่�องจากิเห็นว่า	ร่างพระราชบัุญญัติ่มื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพ	พ.ศ.	....	ซ้ึ่�งเป็็นกิารนำา 
แนวคิดขึ้อง	 มื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพ	 (Plea	 bargaining)	 ขึ้องระบุบุกิฎหมื่ายอเมื่ริกัินมื่าใช้นั�น	 
มีื่เสีียงคัดค้านเป็็นอันมื่ากิว่าไม่ื่สีามื่ารถืนำามื่าต่รกิารดังกิล่าวมื่าใช้ในระบุบุกิฎหมื่ายไที่ยได้	 เพราะเห็นว่า
เป็็นมื่าต่รกิารจ้งใจผ้้ิต้่องหาให้กิารรับุสีารภาพ	 ขัึ้ดต่่อรัฐธีรรมื่น้ญฯ	 และป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณา 
ความื่อาญา	ซ้ึ่�งห้ามื่มิื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารถืามื่คำาให้กิารผ้้ิต้่องหาในลักิษณะดังกิล่าว
	 อย่างไรก็ิต่ามื่	 แม้ื่แต่่ร่างพระราชบัุญญัติ่ชะลอกิารฟ้้อง	 พ.ศ....	 ซ้ึ่�งสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีดและ
กิระที่รวงยติุ่ธีรรมื่พยายามื่ที่ี�จะผิลักิดันให้เกิิดข้ึ้�นในกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่ขึ้องไที่ยนั�น	ศาลยติุ่ธีรรมื่กิเ็ห็นว่า 
เป็็นมื่าต่รกิารที่ี�ก้ิาวล่วงอำานาจตุ่ลากิาร	 โดยเฉพาะกิารสัี�งให้มีื่เง่�อนไขึ้เพ่�อคุมื่ความื่ป็ระพฤต่ิขึ้องผิ้้กิระที่ำา
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ความื่ผิิด	 และกิารใช้ดุลพินิจขึ้องพนักิงานอัยกิารซึ่้�งขึ้าดกิารต่รวจสีอบุ	 อันอาจนำาไป็ส่้ีกิารใช้ดุลพินิจต่ามื่
อำาเภอใจหร่อกิารทุี่จริต่ป็ระพฤติ่มิื่ชอบุได้	ด้วยเหตุ่นี�	คณะกิรรมื่กิารบุริหารศาลยุติ่ธีรรมื่จ้งได้มีื่คำาสัี�งแต่่งตั่�ง 
คณะอนุกิรรมื่กิารศ้กิษาผิลกิระที่บุกิฎหมื่ายเกีิ�ยวกัิบุกิารใช้มื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้องและมื่าต่รกิารต่่อรอง 
คำารับุสีารภาพข้ึ้�น	ให้มีื่อำานาจหน้าทีี่�ในกิารศ้กิษาแนวที่างกิารบัุงคับุใช้กิฎหมื่ายและผิลกิระที่บุต่่อศาลยุติ่ธีรรมื่ 
เกีิ�ยวกัิบุกิารใช้มื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้อง	และมื่าต่รกิารต่่อรองคำารับุสีารภาพ
	 คณะอนุกิรรมื่กิารชุดนี�ได้อธิีบุายความื่หมื่ายขึ้องกิารชะลอกิารฟ้้องในเบุ่�องต้่นว่า	 เป็็นเร่�องทีี่�
พนักิงานอัยกิารใช้ดุลพินิจในกิารสัี�งไม่ื่ฟ้้องคดีทีี่�มีื่หลักิฐานแน่ชัดว่าผ้้ิต้่องหาเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 จ้งเป็็น
คนละกิรณีกัิบุกิรณีทีี่�พนักิงานอัยกิารสัี�งไม่ื่ฟ้้องเพราะพยานหลักิฐานอ่อนหร่อพยานหลักิฐานไมื่่พอทีี่�จะ
ฟั้งว่าผ้้ิต้่องหาเป็็นผิ้้กิระที่ำาความื่ผิิด	 คณะอนุกิรรมื่กิารชุดนี�ได้ที่ำากิารศ้กิษากิฎหมื่ายต่่างป็ระเที่ศเกีิ�ยวกิับุ
กิารใช้ดุลพินิจขึ้องพนักิงานอัยกิารในกิารชะลอกิารฟ้้องซ้ึ่�งป็ระกิอบุด้วยป็ระเที่ศญี�ปุ่็น	ป็ระเที่ศสีาธีารณรัฐ
เกิาหลีใต้่	ป็ระเที่ศสีหพันธ์ีสีาธีารณรัฐเยอรมื่นี	ป็ระเที่ศเนเธีอร์แลนด์	ป็ระเที่ศสีหรัฐอเมื่ริกิา	และป็ระเที่ศ
อังกิฤษ	และได้สีรุป็ผิลกิระที่บุขึ้องร่าง	พระราชบัุญญัติ่ชะลอกิารฟ้้อง	พ.ศ.	....	ว่ามื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้อง 
มีื่หลักิเกิณฑ์์เบีุ�ยงเบุนคดีไม่ื่ให้ข้ึ้�นส่้ีศาล	 โดยพนักิงานอัยกิาร	 ผ้้ิต้่องหากิระที่ำาความื่ผิิด	 และผ้้ิเสีียหาย	 
ให้ความื่ยินยอมื่	 และกิารคุมื่ป็ระพฤต่ินั�น	 มีื่ผิลกิระที่บุต่่อผิ้้ต้่องหาตั่�งแต่่สิีที่ธิีขึ้องผ้้ิต้่องหาทีี่�จะได้รับุ
กิารพิจารณาคดีเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดโดยศาล	 ปั็ญหากิรณีผ้้ิต้่องหาหลงผิิดหร่อถ้ืกิจ้งใจให้ความื่ยินยอมื่ 
กิารพิจารณาขึ้องพนักิงานอัยกิารอาจไม่ื่รอบุคอบุ	 และในคดีความื่ผิิดเล็กิน้อย	 ซ้ึ่�งมีื่กิระบุวนวิธีีพิจารณา 
ทีี่�รวดเร็ว	 กิารชะลอกิารฟ้้องที่ำาให้คดีต้่องล่าช้า	 นอกิจากินี�กิารชะลอกิารฟ้้องทีี่�มีื่ผิลกิระที่บุต่่อผ้้ิเสีียหาย 
ต่่อสัีงคมื่ส่ีวนรวมื่	 และกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่อีกิหลายป็ระกิาร	 เป็็นเหตุ่ผิลทีี่�คณะอนุกิรรมื่กิารฯ	 
สีรุป็ความื่เห็นว่าเป็็นกิารไม่ื่เหมื่าะสีมื่ทีี่�จะนำามื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้องมื่าใช้ในสัีงคมื่ไที่ย
	 เหตุ่ผิลอีกิป็ระกิารหน้�ง	ซ้ึ่�งเป็็นผิลมื่าจากิกิารศ้กิษากิฎหมื่ายต่่างป็ระเที่ศเป็รยีบุเทีี่ยบุกัิบุกิฎหมื่ายไที่ย	 
คณะอนกุิรรมื่กิารฯ	เห็นว่า	หากิมื่กีิารนำามื่าต่รกิารชะลอกิารฟ้้องมื่าใช้จริง	จะต่อ้งมีื่มื่าต่รกิารต่รวจสีอบุกิารใช้ 
ดุลพินิจขึ้องพนักิงานอัยกิาร	เช่น	คณะกิรรมื่กิารไต่่สีวน	กิารฟ้้องร้องแบุบุญี�ปุ่็น	หร่อให้ศาลเป็็นผ้้ิควบุคุมื่
กิารใช้ดุลพินิจขึ้องพนักิงานอัยกิารต่ามื่แบุบุอย่างขึ้องกิฎหมื่ายต่่างป็ระเที่ศ	เป็็นต้่น
	 อยา่งไรกิดี็	หลักิกิารสีำาคัญขึ้องกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่เชิงสีมื่านฉนัท์ี่กัิบุกิารระงบัุข้ึ้อพิพาที่คดอีาญา	
มื่องว่า	“อาชญากิรรมื่”	(Crime)	ไม่ื่เป็็นเพียงแต่่กิารฝ่่าฝื่นกิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่าลงโที่ษ 
ให้ได้เท่ี่านั�น	แต่่ว่าในความื่เป็็นจริงแล้ว	อาชญากิรรมื่ได้ที่ำาให้เกิิด	“ความื่เสีียหาย”	ด้วย	และความื่เสีียหายนั�น 
เป็็นสิี�งทีี่�เกิิดข้ึ้�นจริง	 และส่ีงผิลกิระที่บุต่่อผ้้ิเสีียหาย	 จ้งควรเน้นกิารบุรรเที่าความื่เสีียหายให้ทุี่กิฝ่่าย 
กิลับุค่นส่้ีสีภาพเดิมื่	โดยเฉพาะอย่างยิ�งผ้้ิเสีียหาย	เพ่�อให้บุรรลุถ้ืงวัต่ถุืป็ระสีงค์ดังกิล่าว	รัฐจ้งไม่ื่ควรผ้ิกิขึ้าด 
กิารดำาเนินกิารทีี่�มุ่ื่งเน้นกิารลงโที่ษเพ่�อรักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อยเพียงอย่างเดียว	แต่่ควรเปิ็ดโอกิาสีให้ผ้้ิเสีียหาย 
และชุมื่ชนได้มีื่โอกิาสีร่วมื่กัินหาที่างออกิในกิารแก้ิไขึ้ปั็ญหาเหล่านี�ด้วย	ดังนั�น	กิารนำากิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่	 
เชิงสีมื่านฉันท์ี่มื่าใช้ในกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่	จ้งที่ำาให้เกิิดความื่คุ้มื่ค่า	ป็ระหยัดที่รัพยากิร	และงบุป็ระมื่าณ
แผ่ินดิน	แบุ่งเบุาภาระคดีทีี่�มีื่อย้่ในกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญากิระแสีหลักิได้เป็็นอย่างดี
	 ดังนั�น	คดีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานและดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนที่ำาไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหา	 เพ่�อจะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงหร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิดและ 
เพ่�อจะเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าฟ้้องลงโที่ษนั�นเป็็นกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิ	 มุ่ื่งทีี่�จะนำาคดีข้ึ้�นส่้ีศาล 
เพ่�อให้ศาลชี�ความื่ถ้ืกิผิิด	เพ่�อให้ผ้้ิกิระที่ำาผิิดหลาบุจำา	เป็็นกิารยับุยั�งกิารกิระที่ำาผิิดซึ่ำ�าหร่อเพ่�อยบัุยั�งมิื่ให้ผ้้ิอ่�น 
เอาเป็็นเยี�ยงอย่าง	 เป้็าหมื่ายเพ่�อให้สัีงคมื่เกิิดความื่สีงบุสุีขึ้เรียบุร้อย	 แต่่ปั็จจุบัุนสัีงคมื่มีื่ความื่ซัึ่บุซ้ึ่อน 
มื่ากิยิ�งข้ึ้�นถ้ืงแม้ื่จะใช้มื่าต่รกิารที่างกิฎหมื่ายทีี่�เด็ดขึ้าด	ก็ิไม่ื่อาจที่ำาให้สัีงคมื่มีื่ความื่สีงบุเรียบุร้อยอย่างสิี�นเชิงได้	 
และอาจเพิ�มื่ความื่ขัึ้ดแย้งที่างสัีงคมื่มื่ากิข้ึ้�น	 เพ่�อให้สัีงคมื่เกิิดกิารป็รองดองลดความื่ขัึ้ดแย้ง	 จ้งได้ 
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มีื่กิฎหมื่ายบุางฉบัุบุทีี่�ต่ราออกิมื่ามีื่ผิลบัุงคับุใช้ให้เป็็นยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิ	และกิระบุวนกิารดำาเนินคดีมีื่ขัึ้�นต่อน	 
เพ่�อเบีุ�ยงเบุนคดีออกิจากิยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิไม่ื่ต้่องนำาคดีข้ึ้�นส่้ีศาล	 ซ้ึ่�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวน
เร่�องสีำาคัญ	ๆ	จะยกิมื่ากิล่าวเป็็นลำาดับุไป็		

1. กระบวนการสอบสวนต้าม พ.ร.บ.ศาลัเยาวชนแลัะครอบครัวแลัะวิธ่พิจารณีาคดี่เยาวชน 
 แลัะครอบครัว พ.ศ.255๓ มาต้รา ๘6 แลัะท่�แก้ไข้เพิ�มเติ้ม (ฉบับท่� 5) พ.ศ.255๙
 
หลัักเกณีฑ์์กฎหมาย
	 ต่ามื่มื่าต่รานี�	 เป็็นมื่าต่รกิารพิเศษแที่นกิารดำาเนินคดีอาญากัิบุเด็กิหร่อเยาวชนกิ่อนฟ้้อง 
เม่ื่�อผ้้ิกิระที่ำาผิิดทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชนสีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ครบุถ้ืวนต่ามื่เง่�อนไขึ้ก็ิไม่ื่ต้่องนำาคดีฟ้้องต่่อศาล 
เพ่�อให้ศาลพิจารณาพิพากิษาว่าจำาเลยมีื่ความื่ผิิดหร่อไม่ื่	ซ้ึ่�งป็รากิฏหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่กิฎหมื่ายดังนี�
 มาต้รา ๘6 วรรคหน่�ง	วางหลักิเกิณฑ์์ไว้	ดังนี�
	 (๑)	 เด็กิหร่อเยาวชนต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดอาญา
	 (๒)	 อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดไว้ให้จำาคุกิไม่ื่เกิิน	 ๕	 ปี็	 ไม่ื่ว่าจะมีื่โที่ษป็รับุด้วย 
หร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่
	 (๓)	เด็กิหร่อเยาวชนไม่ื่เคยได้รับุโที่ษจำาคุกิโดยคำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดให้จำาคุกิ	เว้นแต่่เป็็นโที่ษสีำาหรับุ
ความื่ผิิดทีี่�ได้กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่หร่อความื่ผิิดลหุโที่ษ
	 (๔)	 เด็กิหร่อเยาวชนสีำาน้กิในกิารกิระที่ำาก่ิอนฟ้้องคดี
	 (๕)	 โดยคำาน้งถ้ืงอาย	ุป็ระวัติ่	ความื่ป็ระพฤต่	ิสีติ่ปั็ญญา	กิารศ้กิษาอบุรมื่	สีภาพรา่งกิาย	สีภาพจิต่	 
อาชีพ	 ฐานะและเหตุ่แห่งกิารกิระที่ำา	 หากิผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กิหร่อเยาวชนนั�น 
อาจกิลับุต่นเป็็นคนดีได้โดยไม่ื่ต้่องฟ้้อง
	 (๖)	 ให้ผิ้้อำานวยกิารสีถืานพินิจจัดที่ำาแผินแก้ิไขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้ให้เด็กิหร่อเยาวชนป็ฏิบุัติ่และ 
หากิจำาเป็็นเพ่�อป็ระโยชน์ในกิารคุ้มื่ครองเด็กิหร่อเยาวชนอาจกิำาหนดให้บิุดา	มื่ารดา	ผ้้ิป็กิครอง	บุุคคลหร่อ
ผ้้ิแที่นองค์กิารซ้ึ่�งเด็กิหร่อเยาวชนอาศัยอย้ด้่วยป็ฏิบัุติ่ด้วยก็ิได้	ทัี่�งนี�เพ่�อแก้ิไขึ้ป็รับุเป็ลี�ยนความื่ป็ระพฤติ่ขึ้อง
เด็กิหร่อเยาวชน	บุรรเที่า	ที่ดแที่นหร่อชดเชยความื่เสีียหายแกิผ้้่ิเสีียหายหร่อใหเ้กิิดความื่ป็ลอดภยัแก่ิชุมื่ชน
และสัีงคมื่	แล้วเสีนอความื่เห็นป็ระกิอบุแผินแก้ิไขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้ต่่อพนักิงานอัยกิารเพ่�อพิจารณา	
	 (๗)	 กิารจัดที่ำาแผินแก้ิไขึ้ฟื้�นฟ้้ต้่องได้รับุความื่ยินยอมื่จากิผ้้ิเสีียหายและเด็กิหร่อเยาวชนด้วย 
หากิคดีนั�นเป็็นคดีทีี่�มีื่ผ้้ิเสีียหาย
 มาต้รา ๘6 วรรคสอง วางหลัักเกณีฑ์์ไว้ ดัีงน่� 
	 (๑)	 หากิพนักิงานอัยกิารมีื่ข้ึ้อสีงสัียเกีิ�ยวกัิบุแผินฯ	อาจสีอบุถืามื่ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจหร่อบุุคคล
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องเพ่�อป็ระกิอบุกิารพิจารณาได้	
	 (๒)	 ถ้ืาพนักิงานอัยกิารไม่ื่เห็นชอบุด้วยกัิบุแผินฯ	 ให้สัี�งแก้ิไขึ้แผินฯ	 หร่อสัี�งดำาเนินคดีต่่อไป็	 
และให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจแจ้งคำาสัี�งขึ้องพนักิงานอัยกิารให้พนักิงานสีอบุสีวนและผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องที่ราบุ	
	 (๓)	 หากิพนักิงานอัยกิารเห็นว่าแผินฯ	 ได้เป็็นไป็เพ่�อป็ระโยชน์ส้ีงสุีดขึ้องเด็กิหร่อเยาวชนแล้ว											
เพ่�อป็ระโยชน์แห่งความื่ยุติ่ธีรรมื่พนักิงานอัยกิารก็ิจะเห็นชอบุกัิบุแผินดังกิล่าว
	 (๔)	 เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุด้วยแผินฯ	 ก็ิให้ดำาเนินกิารต่ามื่แผินฯ	 ดังกิล่าวได้ทัี่นทีี่	 
พร้อมื่ทัี่�งรายงานให้ศาลที่ราบุ	
	 (๕)	 ให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจแจ้งคำาสัี�งขึ้องพนักิงานอัยกิารให้พนักิงานสีอบุสีวนและผ้้ิทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง
ที่ราบุด้วย	พร้อมื่ทัี่�งรายงานให้ศาลที่ราบุ
	 (๖)	 แผินฯ	 ต่้องได้รับุความื่ยินยอมื่จากิเด็กิหร่อเยาวชนและผิ้้เสีียหายด้วยหากิคดีนั�นเป็็นคดี 
ทีี่�มีื่ผ้้ิเสีียหาย
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 มาต้รา ๘6 วรรคสาม แลัะวรรคส่� วางหลัักเกณีฑ์์ไว้ ดัีงน่�
	 (๑)	 กิรณีป็รากิฏข้ึ้อเท็ี่จจริงแก่ิศาลว่ากิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินฯ	นั�นไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	ให้ศาล
พิจารณาสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร
	 (๒)	 ต่ามื่	 (๑)	 ศาลต่้องมีื่คำาสัี�งภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุรายงาน	 ให้ป็ระธีานศาลฎีกิา 
โดยความื่เห็นชอบุขึ้องทีี่�ป็ระชุมื่ใหญ่ศาลฎีกิาออกิข้ึ้อกิำาหนดเกีิ�ยวกัิบุแนวที่างในกิารดำาเนินกิารขึ้องศาลด้วย 
	 ข้ึ้อกิำาหนดขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยแนวที่างกิารพิจารณากิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินแก้ิไขึ้ 
บุำาบัุดฟื้�นฟ้้ชั�นก่ิอนฟ้้องคดี	พ.ศ.๒๕๕๗	
	 กิรณีจะใช้มื่าต่รกิารพิเศษแที่นกิารดำาเนินคดีอาญา	นอกิจากิจะต้่องเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย
แล้ว	 ศาลมีื่อำานาจต่รวจสีอบุกิารจัดที่ำาแผินด้วย	 ทัี่�งนี�ต้่องเป็็นไป็ต่ามื่ข้ึ้อกิำาหนดขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา 
ดังกิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในป็ระเด็นดังต่่อไป็นี�
	 (๑)	 กิรณีเป็็นความื่ผิิดหลายกิรรมื่ต่่างกิันหร่อกิรรมื่เดียวผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่	 ให้ถ่ือข้ึ้อหา 
ทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษส้ีงสุีดเป็็นเกิณฑ์์
	 (๒)	 กิารจัดที่ำาแผินฯ	 ผ้้ิเสีียหายทุี่กิคน	 และเด็กิหร่อเยาวชนเป็็นรายบุุคคลต้่องให้ความื่ยินยอมื่
ในกิารจัดที่ำาแผินฯ	
	 (๓)	 ผ้้ิเสีียหายทุี่กิคนและเด็กิหร่อเยาวชนเป็็นรายบุุคคลต้่องให้ความื่ยนิยอมื่ทีี่�จะป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ
	 (๔)	 ในกิารพิจารณาหร่อไต่่สีวน	หากิได้ความื่ว่ากิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินฯ	ไม่ื่เป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์
ข้ึ้อใดข้ึ้อหน้�งต่ามื่ข้ึ้อ	 ๕	 แห่งข้ึ้อกิำาหนดขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ศาลจะมื่ีคำาสัี�งว่ากิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินฯ	 
ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 แล้วแจ้งคำาสัี�งดังกิล่าวพร้อมื่เหตุ่ผิลให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจเพ่�อส่ีงคดีเข้ึ้าส่้ี 
กิารดำาเนินคดีต่ามื่ป็กิติ่ต่่อไป็	แต่่หากิเหตุ่แห่งกิารไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายขึ้องกิระบุวนกิารนั�นอย้ใ่นวิสัียทีี่�อาจแก้ิไขึ้ได้	 
ทัี่�งเป็็นป็ระโยชน์แก่ิเด็กิหร่อเยาวชนและผิ้้เสีียหาย	 ก็ิให้ศาลสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร	 แล้วแจ้งคำาสัี�งดังกิล่าว
พร้อมื่เหตุ่ผิลให้ผิ้้อำานวยกิารสีถืานพินิจที่ราบุและดำาเนินกิาร	 เม่ื่�อศาลมีื่คำาสัี�งอย่างหน้�งอย่างใดแล้ว	 
ศาลจะแจ้งคำาสัี�งให้พนักิงานอัยกิารและผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจที่ราบุและดำาเนินกิารโดยเร็ว
	 จะเห็นได้ว่ากิารจัดที่ำาแผินฯ	ดังกิล่าว	กิฎหมื่ายให้อำานาจผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจเป็็นผ้้ิมีื่อำานาจ
จัดที่ำาแผินฯ	 ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ที่ี�กิฎหมื่ายกิำาหนดและต่้องเสีนอแผินฯ	 ให้พนักิงานอัยกิารเห็นชอบุด้วย	 
หากิพนักิงานอัยกิารไมื่่เห็นชอบุก็ิสีามื่ารถืแกิ้ไขึ้แผินฯ	 หร่อไม่ื่แก้ิไขึ้แผินฯ	 แต่่สัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็ก็ิได้	 
แต่่หากิพนกัิงานอยักิารเหน็ชอบุดว้ยแผินฯ	กิใ็ห้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพนิิจดำาเนินกิารต่ามื่แผินฯ	ได้ทัี่นทีี่พร้อมื่ทัี่�ง 
รายงานให้ศาลที่ราบุและศาลสีามื่ารถืต่รวจสีอบุความื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายขึ้องกิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินฯ	 ได้	 
หากิศาลเห็นว่าไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 ก็ิเป็็นอำานาจศาลทีี่�จะพิจารณาสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร	 กิล่าวค่ออาจจะ
สัี�งให้แก้ิไขึ้แผินฯ	 หร่ออาจจะสัี�งว่ากิารจัดที่ำาแผินฯ	 ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายก็ิได้	 ซ้ึ่�งหากิศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายก็ิต้่องดำาเนินคดีกัิบุเด็กิหร่อเยาวชนนั�นต่่อไป็	 ซ้ึ่�งในกิารจัดที่ำาแผินต้่องอาศัย 
ความื่ยินยอมื่จากิทุี่กิฝ่่ายทัี่�งผ้้ิเสีียหายและเด็กิหร่อเยาวชนด้วย	 จะเห็นได้ว่ากิารจะดำาเนินกิารต่ามื่แผินฯ	
ได้จะต้่องเกิิดความื่ป็รองดองกัิบุทุี่กิฝ่่าย	เด็กิหร่อเยาวชนก็ิสีามื่ารถืป็รับุเป็ลี�ยนพฤติ่กิรรมื่กิลับุไป็ใช้ชีวิต่ใน
สัีงคมื่หร่อชุมื่ชนนั�นได้ต่ามื่ป็กิต่ิ	 ส่ีวนสัีงคมื่หร่อชุมื่ชนนั�นก็ิต้่องได้รับุความื่ป็ลอดภัยจากิเด็กิหร่อเยาวชน
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดนั�นด้วยซ้ึ่�งก็ิถ่ือว่าเป็็นกิารบุรรลุเป้็าหมื่ายต่ามื่เจต่นารมื่ณ์ขึ้องกิฎหมื่ายที่ี�จะให้สัีงคมื่เกิิด
ความื่สีงบุสุีขึ้ได้โดยไม่ื่จำาต้่องเอาตั่วเด็กิหร่อเยาวชนไป็ฟ้้องต่่อศาลเพ่�อลงโที่ษ	 จะสัีงเกิต่ว่ากิารใช้ยุติ่ธีรรมื่
ที่างเล่อกินั�น	มัื่กิเป็็นคดีทีี่�พฤติ่กิารณ์ไม่ื่ค่อยรุนแรงมื่ากินักิและสัีงคมื่ยอมื่รับุได้



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual๓6

กระบวนการจัดีทำาแผินฯ
	 เป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	 ๘๗	 วรรคหน้�ง	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 กิำาหนดให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจเชิญฝ่่ายเด็กิหร่อเยาวชนซ้ึ่�งต้่องหา
ว่ากิระที่ำาความื่ผิิด	 ฝ่่ายผ้้ิเสีียหาย	 และนักิจิต่วิที่ยาหร่อนักิสัีงคมื่สีงเคราะห์เข้ึ้าร่วมื่ป็ระชุมื่	 และหากิเห็น
สีมื่ควรอาจเชิญผ้้ิแที่นชุมื่ชนหร่อหน่วยงานทีี่�มีื่หน้าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องหร่อได้รับุผิลกิระที่บุจากิกิารกิระที่ำาผิิดหร่อ
พนักิงานอัยกิารด้วยก็ิได้	และจะต้่องจัดที่ำาแผินฯให้แล้วเสีร็จและเสีนอให้พนักิงานอัยกิารพิจารณาภายใน	
๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนสีำาน้กิในกิารกิระที่ำา

การปฏิิบัติ้ต้ามแผินแก้ไข้บำาบัดีฟ้้�นฟู้เด็ีกหร่อเยาวชน
	 เป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	 ๘๘	 วรรคหน้�ง	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๓	กิำาหนดใหผ้้้ิมีื่หน้าทีี่�ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	ต่อ้งป็ฏิบัุติ่ให้เป็็นไป็ต่ามื่แผินฯ	นั�น 
โดยกิำาหนดขึ้อบุเขึ้ต่ไว้	ป็รากิฏต่ามื่มื่าต่รา	๘๗	วรรคสีามื่	ระยะเวลาในกิารป็ฏบัิุติ่ต่ามื่แผินฯ	ไม่ื่เกิิน	๑	ปี็	ดังนี�
	 (๑)	 อาจกิำาหนดให้ว่ากิล่าวตั่กิเต่่อน
	 (๒)	 กิำาหนดเง่�อนไขึ้ให้เด็กิหร่อเยาวชนป็ฏิบัุติ่
	 (๓)	 หากิจำาเป็็นเพ่�อป็ระโยชน์ในกิารคุ้มื่ครองเด็กิหร่อเยาวชน	อาจกิำาหนดให้บิุดามื่ารดา	ผ้้ิป็กิครอง	
บุุคคลหร่อองค์กิารซ้ึ่�งเด็กิหร่อเยาวชนอาศัยอย้่ด้วยป็ฏิบัุติ่ด้วยก็ิได้
	 (๔)	 กิำาหนดให้ชดใช้เยียวยาความื่เสีียหาย
	 (๕)	 กิำาหนดให้ที่ำางานบุริกิารสัีงคมื่หร่อที่ำางานสีาธีารณป็ระโยชน์ไม่ื่เกิิน	๓๐	ชั�วโมื่ง	หร่อ
	 (๖)	 กิำาหนดให้นำามื่าต่รกิารอยา่งหน้�งหร่อหลายอยา่งมื่าใช้เพ่�อป็ระโยชนใ์นกิารแกิไ้ขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้
เด็กิหร่อเยาวชน

ผิลัทางกฎหมายแลัะเง่�อนไข้การยุติ้คด่ี 
	 เป็็นไป็ต่ามื่	มื่าต่รา	๘๘	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	
	 -	 หากิฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	 ให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจรายงานพนักิงานอัยกิารที่ราบุ
และแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดีต่่อไป็	(คดีไม่ื่ยุติ่)
	 -	 เม่ื่�อมีื่กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	ครบุถ้ืวนแล้ว	ให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจรายงานให้พนักิงานอัยกิาร
ที่ราบุ	หากิพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุให้มีื่อำานาจสัี�งไม่ื่ฟ้้องเด็กิหร่อเยาวชนนั�น	(คดียุติ่)	
	 -	 คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารให้เป็็นทีี่�สุีด	 และสิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องเป็็นอันระงับุ	 
แต่่ไม่ื่ตั่ดสิีที่ธิีผ้้ิมีื่ส่ีวนได้เสีียทีี่�จะดำาเนินคดีส่ีวนแพ่ง	 และให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจรายงานคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้อง 
ให้ศาลที่ราบุ

กระบวนการแลัะขั้�นต้อนการสอบสวน
	 คดีอาญาทีี่�จะเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิกิรณีดังกิล่าวนั�น	 จุดเริ�มื่ต้่นในกิารดำาเนินคดี
เริ�มื่จากิยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิ	เช่นเดียวกัิบุกิรณีทัี่�วไป็	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษไว้แล้ว	 
ก็ิต้่องดำาเนนิกิารสีอบุสีวนไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อนป็กิต่	ิหากิมื่กีิารจบัุกุิมื่เด็กิหร่อเยาวชนซึ่้�งถ้ืกิกิลา่วหาวา่กิระที่ำาความื่ผิิด 
อาญาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวน	 ก็ิต้่องนำาตั่วเด็กิหร่อเยาวชนไป็ศาลเยาวชนและครอบุครัว	 เพ่�อต่รวจสีอบุ
กิารจับุ	 หากิศาลไต่่สีวนแล้วเห็นว่ากิารจับุกุิมื่เป็็นไป็โดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 เด็กิหร่อเยาวชนผ้้ิต้่องหานั�น 
ก็ิจะถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วไว้ต่ามื่คำาสัี�งศาล	โดยป็กิติ่จะส่ีงให้สีถืานพินิจเป็็นผ้้ิควบุคุมื่	หร่อศาลอาจมีื่คำาสัี�งมื่อบุเด็กิ
หร่อเยาวชนให้แก่ิบิุดา	มื่ารดา	ผ้้ิป็กิครอง	บุุคคลหร่อองค์กิารซ้ึ่�งเด็กิหร่อเยาวชนอาศัยอย้ด้่วยก็ิได้	หร่อหากิ
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เด็กิหร่อเยาวชนซึ่้�งถ้ืกิกิล่าวหาว่ากิระที่ำาผิิดอาญา	 โดยทีี่�ยังมิื่ได้มีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	 พนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่อำานาจแจ้งข้ึ้อหาได้	 และพนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องแจ้งกิารจับุกุิมื่หร่อแจ้งกิารดำาเนินคดีเด็กิหร่อ
เยาวชนไป็ยังสีถืานพินิจ	 เพ่�อจัดที่ำารายงานกิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริงป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวนต่ามื่ 
มื่าต่รา	๘๒	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	 
และพนักิงานสีอบุสีวนจะต่้องที่ำากิารสีอบุสีวนและสี่งสีำานวนกิารสีอบุสีวน	พร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงาน
อัยกิาร	เพ่�อให้พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้องต่่อศาลให้ทัี่นภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนถ้ืกิจับุกุิมื่
หร่อวันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา	 แล้วแต่่กิรณี	 หากิสีำานวนกิารสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จสิี�นภายในกิำาหนด
เวลาดังกิล่าว	หากิเป็็นคดีอาญาทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิิน	๖	เด่อน	ข้ึ้�นไป็	พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถื
ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องต่่อศาลได้	ครั�งละไม่ื่เกิิน	๑๕	 วัน	รวมื่แล้วไม่ื่เกิิน	๒	ครั�ง	และถ้ืาหากิเป็็นคดีอาญาทีี่�
อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิิน	๕	ปี็	ข้ึ้�นไป็	สีามื่ารถืผัิดฟ้้องได้ครั�งละไม่ื่เกิิน	๑๕	วัน	รวมื่แล้วไม่ื่เกิิน	๔	ครั�ง	 
ต่ามื่มื่าต่รา	๗๘	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๓	
	 ระหว่างกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนยังไม่ื่แล้วเสีร็จ	 กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิ 
อาจเกิิดข้ึ้�นได้ต่ลอดเวลา	กิระบุวนกิารจะเริ�มื่ข้ึ้�นเม่ื่�อใด	
	 (๑)	 เม่ื่�อกิรณีเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	มื่าต่รา	๘๖	วรรคหน้�ง	
	 (๒)	 เริ�มื่ต้่นกิระบุวนกิารจากิเม่ื่�อเด็กิหร่อเยาวชนได้ร้้สีำาน้กิในกิารกิระที่ำาผิิดก่ิอนฟ้้องคดี	ซ้ึ่�งระหว่าง
กิารสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จอาจเกิิดข้ึ้�นเวลาใดก็ิได้	 หร่ออาจเกิิดข้ึ้�นในชั�นพนักิงานอัยกิารก็ิได้ด้วยแต่่ต้่องก่ิอน 
ฟ้้องคดี
	 (๓)	 หากิผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพนิิจเห็นว่าเด็กิหร่อเยาวชนนั�นอาจกิลบัุต่นเป็็นคนดไีด้โดยไมื่ต้่่องฟ้้อง 
ต้่องจัดที่ำาแผินแก้ิไขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้ฯ	 แล้วเสีนอความื่เห็นป็ระกิอบุแผินฯ	 ต่่อพนักิงานอัยกิาร 
เพ่�อพิจารณาภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่เด็กิหร่อเยาวชนสีำาน้กิในกิารกิระที่ำา	และแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนและ
ผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องที่ราบุ
	 (๔)	 หากิพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุกัิบุแผินฯ	 ดังกิล่าวและให้มีื่กิารดำาเนินกิารต่ามื่แผินฯ	 ทัี่นทีี่	
พร้อมื่กัิบุรายงานให้ศาลที่ราบุ		
	 (๕)	 ในระหว่างจัดที่ำาและป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	 พนักิงานสีอบุสีวนต่้องงดกิารสีอบุป็ากิคำาหร่อ 
ดำาเนินกิารใด	 ๆ	 เฉพาะกัิบุเด็กิหร่อเยาวชนซ้ึ่�งต้่องหาว่ากิระที่ำาผิิดไว้ก่ิอนต่ามื่มื่าต่รา	 ๘๙	 แห่ง	 พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓
	 (๖)	 มิื่ให้นับุระยะเวลาในกิารจัดที่ำาและกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	รวมื่เข้ึ้าในกิำาหนดระยะเวลากิารฟ้้อง 
และกิารผิัดฟ้้อง	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๗๘	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓

ผิลัข้องการเข้้าสู่กระบวนการจัดีทำาแลัะปฏิิบัติ้ต้ามแผินฯ
	 -	 เม่ื่�อผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจจัดที่ำาแผินจะต้่องแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุ	 หากิคดียังอย้่
ระหว่างกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	ซ้ึ่�งจะที่ำาให้พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจสีอบุสีวนป็ากิคำาเด็กิ
หร่อเยาวชนหร่อดำาเนินกิารใด	ๆ	เฉพาะกัิบุเด็กิหร่อเยาวชน	
	 -	 ระยะเวลาในกิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นเพ่�อส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารฟ้้องต่่อศาลภายใน	 
๓๐	 วัน	 หร่อหากิไม่ื่แล้วเสีร็จต้่องขึ้อผัิดฟ้้องต่่อศาลครั�งละ	 ๑๕	 วัน	 เม่ื่�อได้รับุแจ้งจากิสีถืานพินิจว่า 
เด็กิหร่อเยาวชนเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนกิารจดัที่ำาและป็ฏบัิุติ่ต่ามื่แผินฯ	ระยะเวลาดงักิล่าวจะสีะดดุหยดุอย้	่(กิลา่วค่อ	 
หยุดนับุระยะเวลาผัิดฟ้้องชั�วคราว	จนกิว่าจะมีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็)	ต่ราบุจนมีื่กิารจัดที่ำาแผินฯ	สีำาเร็จ
และมีื่กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	จนสีำาเร็จ	เว้นเสีียแต่่ว่าพนักิงานอัยกิารจะไม่ื่เห็นชอบุด้วยแผินและสัี�งดำาเนินคดี 
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ต่่อไป็	 หร่อต่ามื่คำาสัี�งศาลว่ากิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินฯ	 ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายและไม่ื่ได้สัี�งให้แก้ิไขึ้แผินฯ	 
ต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	วรรคสีอง	วรรคสีามื่	และวรรคสีี�	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 เม่ื่�อสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	 ระยะเวลากิารสีอบุสีวนทีี่�สีะดุดหยุดอย้่
จะมีื่กิารนับุต่่อจากินั�นไป็	 และพนักิงานสีอบุสีวนต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนไป็ต่ามื่ป็กิต่ิในกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่
กิระแสีหลักิต่่อไป็

ผิลัข้องการปฏิิบัติ้ต้ามแผินฯ สำาเร็จ
	 -	 เป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	 มื่าต่รา	 ๘๘	 วรรคสีอง	 แห่งพ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและ 
วิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ว่าเม่ื่�อมีื่กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	ครบุถ้ืวนแล้ว	ให้ผ้้ิอำานวยกิาร 
สีถืานพินิจรายงานให้พนักิงานอัยกิารที่ราบุ	 หากิพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุให้มีื่อำานาจสัี�งไม่ื่ฟ้้องเด็กิ 
หร่อเยาวชนนั�น	 คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารให้เป็็นทีี่�สุีด	 และสิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องเป็็นอันระงับุ	 
และให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจรายงานคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องให้ศาลที่ราบุ
	 -	 อย่างไรก็ิดี	ไม่ื่ตั่ดสิีที่ธิีผ้้ิมีื่ส่ีวนได้เสีียทีี่�จะดำาเนินคดีส่ีวนแพ่ง	

ผิลัข้องการปฏิิบัติ้ต้ามแผินฯ ไม่สำาเร็จ
	 -	 หากิมีื่กิารฝ่่าฝื่นหร่อไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	ให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจรายงานให้พนักิงานอัยกิาร
ที่ราบุและแจ้งพนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดีต่่อไป็	 ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	 มื่าต่รา	 ๘๘	 วรรคหน้�ง	 แห่ง	 พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	
 
การส่งสำานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ
	 -	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้รับุรายงานจากิผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจแต่่ยังไม่ื่ได้รับุแจ้งคำาสัี�ง 
ไม่ื่ฟ้้องขึ้องสีำานวนมื่าต่รกิารพิเศษแที่นกิารดำาเนินคดีอาญาต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	จากิพนักิงานอัยกิาร	พนักิงาน
สีอบุสีวนสีามื่ารถืจัดที่ำารายงานสีรุป็สีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงานอัยกิารได้ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๑,	๑๔๒	หากิเห็นควรสัี�งฟ้้องและผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่อย้ใ่นอำานาจศาลก็ิส่ีงแต่่สีำานวน
กิารสีอบุสีวนไม่ื่ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย	 หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ถ้ืกิควบุคุมื่ก็ิต้่องส่ีงสีำานวนพร้อมื่ตั่วผ้้ิต้่องหา	 
เว้นแต่่ผ้้ิต่้องหาหลบุหนีกิ็สีามื่ารถืส่ีงสีำานวนได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๔๒	 วรรคสีามื่	 หากิเห็นควรสัี�ง 
ไม่ื่ฟ้้องก็ิส่ีงแต่่สีำานวนกิารสีอบุสีวนไม่ื่ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย
	 -	 หากิระหว่างกิารสีอบุสีวนได้รับุแจ้งคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาในสีำานวนมื่าต่รกิารพิเศษแที่นกิาร
ดำาเนินคดีอาญาต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	จากิพนักิงานอัยกิาร	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องนำาคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องขึ้องพนักิงาน
อัยกิารดังกิล่าวมื่าป็ระกิอบุกิารพิจารณาและมีื่ความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหา	ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยัง 
พนักิงานอัยกิาร	โดยไม่ื่ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย
	 -	 ในคดีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนยังไม่ื่ได้แจ้งข้ึ้อหาแก่ิผ้้ิต้่องหา	 เน่�องจากิก่ิอนทีี่�จะที่ำากิารแจ้งข้ึ้อหา	 
ได้รับุแจ้งจากิผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจว่าได้จัดที่ำาแผินฯ	 ผ้้ิต้่องหาแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะไม่ื่สีามื่ารถืส่ีง
สีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารได้	 เน่�องจากิยังไม่ื่มีื่กิารแจ้งข้ึ้อหาแก่ิผ้้ิต้่องหา	 และพนักิงานสีอบุสีวนก็ิไม่ื่มีื่
อำานาจแจ้งข้ึ้อหาแก่ิผิ้้ต่้องหาซ้ึ่�งเป็็นเด็กิหร่อเยาวชนได้อีกิด้วย	 เน่�องจากิขัึ้ดต่่อมื่าต่รา	 ๘๙	 แห่ง	 พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ที่ำาให้เกิิดปั็ญหาไม่ื่สีามื่ารถื
ส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารได้	หากิพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องเด็กิหร่อเยาวชนดังกิล่าว	 ในสีำานวน
มื่าต่รกิารพิเศษแที่นกิารดำาเนินคดีอาญา	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๘๖	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจะที่ำาความื่เห็นควรสัี�ง 
ไม่ื่ฟ้้องส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	แต่่อยา่งไรก็ิต่ามื่เห็นว่าหากิยังไม่ื่มีื่กิารแจ้งข้ึ้อหาและที่ำากิารสีอบุสีวน
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ในช่วงระหว่างกิารที่ำาแผินและป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินก่ิอนมีื่ความื่เห็นที่างคดีในสีำานวนกิารสีอบุสีวน	ควรที่ำากิาร
แจ้งข้ึ้อหาและสีอบุสีวนผิ้ต้้่องหาเสีียก่ิอน	เน่�องจากิหลกัิเกิณฑ์์ต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	นี�	ผ้้ิกิระที่ำาผิิดจะต่อ้งร้้สีำาน้กิ	 
หมื่ายความื่ว่ากิารกิระที่ำานั�นต้่องเป็็นความื่ผิิด	 และผิ้้กิระที่ำาต้่องร้้สีำาน้กิ	 คำาว่าร้้สีำาน้กิจ้งต้่องรับุสีารภาพ
ในข้ึ้อหาทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาด้วย	มิื่ฉะนั�นจะไม่ื่เข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายในกิารใช้มื่าต่รกิารพิเศษ	ต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	

ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่มื่าต่รา	๘๙	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนงดกิารสีอบุสีวนป็ากิคำาหร่อดำาเนินกิารใด	 ๆ	 เฉพาะกัิบุเด็กิหร่อเยาวชน
ซ้ึ่�งต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดไว้ก่ิอน	 เห็นว่าเป็็นกิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนยังไม่ื่ได้ที่ำากิารสีอบุป็ากิคำาเด็กิ
หร่อเยาวชนนั�น	 แต่่กิระบุวนกิารจัดที่ำาและป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	 ได้เกิิดข้ึ้�นเสีียก่ิอน	 จ้งไม่ื่สีามื่ารถืดำาเนินกิาร
กัิบุเด็กิหร่อเยาวชนนั�นได้	 แต่่ไม่ื่ห้ามื่กิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานในสี่วนอ่�นแต่่อย่างใด	 ดังนั�น 
เม่ื่�อรับุตั่วเด็กิหร่อเยาวชนเข้ึ้ามื่าส่้ีกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งควรเร่งรีบุดำาเนินกิารสีอบุสีวน
ให้เสีร็จสิี�นโดยเร็วก่ิอนทีี่�จะเกิิดกิระบุวนกิารจดัที่ำาและป็ฏบัิุติ่ต่ามื่แผินฯ	ดังกิล่าว	เพ่�อมิื่ให้สีำานวนลา่ช้าอย้กั่ิบุ 
พนักิงานสีอบุสีวน	 แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่	 หากิผิลกิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริงขึ้องเด็กิหร่อเยาวชนจากิสีถืานพินิจ 
ยังไม่ื่เสีร็จสิี�นและยังไม่ื่ได้นำามื่าป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน	พนักิงานอัยกิารก็ิไม่ื่รับุสีำานวนกิารสีอบุสีวน
อย้่เอง	 เพราะผิลกิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริงดังกิล่าวเป็็นเง่�อนไขึ้ในกิารฟ้้องด้วย	 โดยป็กิติ่กิระบุวนกิารจัดที่ำา 
และป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	 มัื่กิจะเกิิดข้ึ้�นก่ิอนทีี่�สีถืานพินิจจะสีรุป็รายงานผิลกิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริงดังกิล่าว	
อย่างไรเสีียพนักิงานสีอบุสีวนก็ิไม่ื่สีามื่ารถืส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้อย้่นั�นเอง
	 -	 อย่างไรก็ิต่ามื่หากิเด็กิหร่อเยาวชนทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาว่ากิระที่ำาผิิดอาญา	 ไม่ื่ได้ดำาเนินกิารหร่อ 
ไม่ื่เข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่มื่าต่รา	 ๘๖	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ในชั�นก่ิอนฟ้้อง	แต่่อาจเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	มื่าต่รา	๙๐	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ภายหลังฟ้้องก็ิอาจดำาเนินกิารได้อีกิครั�งหน้�ง	 
ซ้ึ่�งกิระบุวนกิารในขัึ้�นต่อนหลังฟ้้องดังกิล่าวจะไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนแล้ว
	 -	 กิระบุวนกิารมื่าต่รกิารพเิศษแที่นกิารดำาเนินคดีอาญา	ต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชน
และครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 แต่กิต่่างจากิเร่�องกิารชะลอฟ้้อง 
ผ้้ิต้่องหาในคดีฟื้�นฟ้้ยาเสีพติ่ด	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.กิารฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	 พ.ศ.๒๕๔๕	 มื่าต่รา	 ๒๒	 
ได้มีื่กิารบัุญญัติ่ไว้อย่างชัดเจนให้พนักิงานอัยกิารชะลอกิารฟ้้องไว้ในระหว่างกิารฟื้�นฟ้้	 ซ้ึ่�งต่ามื่มื่าต่รา	๑๙	
วรรคสีี�	แห่ง	พ.ร.บุ.กิารฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	พ.ศ.๒๕๔๕	วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ว่าในระหว่างขัึ้�นต่อน
กิระบุวนกิารฟื้�นฟ้้ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิระบุวนกิารสีอบุสีวนคดีต่่อไป็	และเม่ื่�อสีอบุสีวนเสีร็จให้ส่ีง
สีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารโดยไม่ื่ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย	และแจ้งให้ที่ราบุว่าผ้้ิต้่องหาถ้ืกิ
ควบุคุมื่ตั่วอย่้	ณ	 ศ้นย์ฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	 สีถืานทีี่�เพ่�อกิารต่รวจพิส้ีจน์กิารฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพ 
ผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ดหร่อกิารควบุคุมื่ตั่วอย้แ่ห่งใด	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็นที่างคดีไป็ต่ามื่พยานหลักิฐาน
โดยเห็นควรสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	ซ้ึ่�งต่ราบุใดทีี่�พนักิงานอัยกิารยังไม่ื่ได้รับุผิลกิารฟื้�นฟ้้ขึ้อง
ผ้้ิต้่องหาก็ิต้่องมีื่คำาสัี�งชะลอกิารฟ้้องไว้ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	แต่่กิรณีต่ามื่มื่าต่รา	๘๘	วรรคสีอง	แห่ง	พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	 เม่ื่�อเด็กิหร่อเยาวชนได้
ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	ครบุถ้ืวนแล้ว	กิฎหมื่ายกิำาหนดให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจรายงานให้พนักิงานอัยกิารที่ราบุ
ถ้ืงผิลกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	ดังกิล่าว	หากิพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุ	ให้มีื่อำานาจสัี�งไม่ื่ฟ้้องเด็กิหร่อเยาวชนนั�น	 
คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารให้เป็็นทีี่�สุีด	 และสีิที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องเป็็นอันระงับุ	 และผิ้้อำานวยกิาร
สีถืานพินิจต้่องรายงานคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องให้ศาลที่ราบุด้วย	 แม้ื่ต่ามื่กิฎหมื่ายไม่ื่ป็รากิฏว่าให้แจ้งคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องให้
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พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุแต่่อย่างใด	มีื่แต่่กิรณีทีี่�ไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินฯ	เท่ี่านั�นจ้งจะแจ้งให้ที่ราบุเพ่�อดำาเนินคดี 
ต่่อไป็	 แต่่อย่างไรกิ็ต่ามื่	 เม่ื่�อพิจารณาระเบุียบุสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	 ว่าด้วยกิารดำาเนินคดีอาญาขึ้อง
พนักิงานอัยกิาร	พ.ศ.๒๕๖๓	ป็ระกิาศ	ณ	วันทีี่�	๒๗	สี.ค.๖๓	ข้ึ้อ	๑๙๔	วรรคสีี�	 ว่าเม่ื่�อได้รับุรายงานจากิ 
ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจและคุ้มื่ครองเด็กิและเยาวชน	ว่าเด็กิหร่อเยาวชนได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินแก้ิไขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้
ครบุถ้ืวนแล้ว	หากิพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุ	ให้พนักิงานอัยกิารพิจารณามีื่คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องโดยไม่ื่ต่อ้งรอสีำานวน
กิารสีอบุสีวนต่ามื่ข้ึ้อ	๑๙๔	 วรรคห้า	 ในกิรณีเห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องให้พนักิงานอัยกิารเสีนอสีำานวนมื่าต่รกิาร
พิเศษแที่นกิารดำาเนินคดีอาญาพร้อมื่ความื่เห็นต่ามื่ลำาดับุชั�นถ้ืงหัวหน้าพนักิงานอัยกิารเป็็นผ้้ิพิจารณาสัี�ง	 
และให้เสีนอรองอธิีบุดีอัยกิารหร่อรองอธิีบุดีอัยกิารภาคเพ่�อที่ราบุ	 ต่ามื่ระเบีุยบุขึ้้อ	 ๑๙๔	 วรรคหกิ	 
คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารเป็็นทีี่�สุีดโดยไม่ื่ต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๔๕	 และมื่าต่รา	 ๑๔๕/๑	 แห่ง	 
ป็.วิอาญา	หร่อกิฎหมื่ายเกีิ�ยวกัิบุวิธีีพิจารณาความื่อ่�น	และให้แจ้งคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องดังกิล่าวให้พนักิงานสีอบุสีวน
และผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจที่ราบุโดยเร็ว	แสีดงให้เห็นว่าคำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องต่ามื่มื่าต่รกิารพิเศษแที่นกิารดำาเนินคดี 
อาญาจะถ้ืกิสีง่มื่ายงัพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อป็ระกิอบุคด	ีดังนั�น	พนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งนำามื่าพจิารณากิรณ ี
เด็กิหร่อเยาวชนได้ป็ฏิบัุติ่ครบุถ้ืวนต่ามื่แผินฯ	และอัยกิารมีื่คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องป็ระกิอบุในกิารที่ำาความื่เห็นที่างคดีด้วย 
ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	 มื่าต่รา	๘๘	 วรรคสีอง	 แห่งพ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 จ้งไม่ื่เข้ึ้าลักิษณะกิารชะลอฟ้้องอย่างคดีฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	 
ต่ามื่	พ.ร.บุ.กิารฟื้�นฟ้้สีมื่รรถืภาพผ้้ิติ่ดยาเสีพติ่ด	พ.ศ.๒๕๔๕	มื่าต่รา	๒๒	แต่่อย่างใด
	 -	 ในกิารใช้อำานาจขึ้องพนักิงานอัยกิารกิรณีดังกิล่าว	 ศาลมีื่อำานาจต่ามื่	 มื่าต่รา	๘๖	 วรรคสีามื่	 
ต่รวจสีอบุความื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายได้	 หากิกิระบุวนกิารจัดที่ำาแผินฯ	 ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายศาลมีื่อำานาจ
พิจารณาสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควรได้	

ตั้วอย่างคำาพิพากษา
	 -	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 
มื่าต่รา	 ๘๖	 (กิฎหมื่ายที่ี�แก้ิไขึ้ใหมื่่)	 บัุญญัติ่ให้ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจมีื่อำานาจใช้มื่าต่รกิารพิเศษแที่น 
กิารดำาเนินคดีอาญาแก่ิเด็กิหร่อเยาวชน	อันมีื่ลกัิษณะเป็็นกิารใช้กิระบุวนกิารเบีุ�ยงเบุนคดีออกิจากิกิระบุวนกิาร
ยุติ่ธีรรมื่ป็กิติ่ได้เช่นเดียวกัิบุกิฎหมื่ายเดิมื่	 ค่อ	 พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๓๔	มื่าต่รา	๖๓	ซ้ึ่�งมื่าต่รา	๖๓	ให้อำานาจเด็ดขึ้าดแก่ิพนักิงานอัยกิารทีี่�จะ
สัี�งไม่ื่ฟ้้องโดยไม่ื่ผ่ิานกิารพิจารณาขึ้องศาล	แต่่มื่าต่รา	๘๖	ให้พนักิงานอัยกิารพิจารณาว่าเห็นชอบุกัิบุแผิน
แก้ิไขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้หร่อไม่ื่	ถ้ืาไม่ื่เห็นชอบุด้วยกัิบุแผิน	กิล่าวค่อ	พนักิงานอัยกิารไม่ื่เห็นด้วยทีี่�จะให้มีื่กิารบุำาบัุด
ฟื้�นฟ้้	 ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจไม่ื่มีื่สิีที่ธิีโต้่แย้ง	 แต่่ถ้ืาพนักิงานอัยกิารเห็นชอบุด้วยกัิบุแผินบุำาบัุดฟื้�นฟ้้ขึ้อง 
ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจ	พนักิงานอัยกิารยงัไม่ื่มีื่อำานาจสัี�งไม่ื่ฟ้้อง	จะต้่องให้ศาลพิจารณาก่ิอน	ถ้ืาศาลเห็นชอบุ 
กัิบุแผินและมื่ีกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แผินครบุถื้วนแล้ว	 พนักิงานอัยกิารจ้งจะมีื่อำานาจสัี�งไม่ื่ฟ้้องต่ามื่มื่าต่รา	 ๘๘	 
โดยมื่าต่รา	๘๘	วรรคสีามื่	ใช้ถ้ือยคำาว่า	“ให้ศาลพิจารณาสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร”	จ้งบุ่งชี�ให้เห็นเจต่นารมื่ณ์
ขึ้องมื่าต่ราดังกิล่าวว่า	ให้ศาลต่รวจสีอบุแผินแกิไ้ขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้อีกิชั�นหน้�งก่ิอน	และให้ศาลสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร	 
อันเป็็นดุลพินิจเด็ดขึ้าดขึ้องศาลชั�นต้่น	 กิารทีี่�ศาลชั�นต้่นมีื่คำาสัี�งต่ามื่แผินแก้ิไขึ้บุำาบัุดฟื้�นฟ้้ทีี่�ผ้้ิคัดค้านเสีนอ
ต่่อศาลชั�นต้่นว่าความื่ผิิดต่ามื่	 พ.ร.บุ.จราจรที่างบุกิฯ	 รัฐเป็็นผิ้้เสีียหายจ้งไมื่่อาจให้ความื่ยินยอมื่ได้	 และ 
ไม่ื่อาจใช้อำานาจต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	ได้	จ้งเป็็นกิารสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควรดังกิล่าว	ผ้้ิคัดค้านหร่อพนักิงานอัยกิาร
ไม่ื่มีื่สิีที่ธิีอุที่ธีรณ์	ทีี่�ศาลอุที่ธีรณ์ภาค	๒	ยกิอุที่ธีรณ์ขึ้องผ้้ิคัดค้านทีี่�อุที่ธีรณ์ว่ากิารพิจารณาแผินแก้ิไขึ้บุำาบัุด
ฟื้�นฟ้้ต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	เป็็นอำานาจขึ้องผ้้ิคัดค้านและพนักิงานอัยกิารเท่ี่านั�น	จ้งชอบุแล้ว	(ฎ.๑๒๒๐/๒๕๕๗)	
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2. กระบวนการสอบสวนต้าม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ิถูกกระทำาด้ีวยความรุนแรงในครอบครัว  
 พ.ศ.2550
	 เหตุ่ผิลในกิารป็ระกิาศใช้กิฎหมื่ายฉบัุบุนี�	เน่�องจากิปั็ญหากิารใช้ความื่รุนแรงในครอบุครัวมีื่ความื่
ละเอยีดอ่อนซัึ่บุซ้ึ่อนเกีิ�ยวพันกัิบุบุุคคลใกิลชิ้ด	มีื่ลักิษณะพเิศษแต่กิต่่างจากิกิารที่ำาร้ายร่างกิายระหวา่งบุุคคล
โดยทัี่�วไป็	 กิารใช้มื่าต่รกิารที่างอาญามื่าบัุงคับุกัิบุกิารกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวจ้งไม่ื่เหมื่าะสีมื่	
เน่�องจากิกิฎหมื่ายอาญาทัี่�วไป็มีื่เจต่นารมื่ณที์ี่�จะลงโที่ษผิ้ก้ิระที่ำาความื่ผิิดมื่ากิกิวา่ทีี่�จะแก้ิไขึ้ฟื้�นฟ้้ผ้้ิกิระที่ำาผิิด 
หร่อป็กิป้็องคุ้มื่ครองผ้้ิทีี่�ถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 ความื่ผิิดทีี่�เกิิดข้ึ้�นในครอบุครัวนั�น 
ไม่ื่สีามื่ารถืแก้ิไขึ้ฟื้�นฟ้้ได้ด้วยกิารลงโที่ษให้เข็ึ้ดหลาบุต่ามื่ที่ฤษฎีกิารแก้ิแค้นที่ดแที่น	ความื่รุนแรงไม่ื่อาจที่ำาให้
ความื่สัีมื่พันธ์ีและสีถืานภาพในครอบุครัวกิลับุมื่าดีดังเดิมื่ได้	 ยกิตั่วอย่างเช่น	 สีามีื่ที่ำาร้ายภรรยา	 ภรรยา 
ขึ้อความื่ช่วยเหล่อต่่อเจ้าพนักิงาน	เจ้าพนักิงานเห็นว่ากิารกิระที่ำาเป็็นความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 
หากิไม่ื่มีื่	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวฯ	 กิารที่ำาร้ายร่างกิายผ้้ิอ่�นไม่ื่สีามื่ารถื 
ยอมื่ความื่ได	้เจ้าพนักิงานจ้งดำาเนินคดีอาญาแกิส่ีามื่	ีสีามีื่ต้่องอย้ใ่นกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่	ไม่ื่สีามื่ารถืออกิไป็
ป็ระกิอบุอาชีพได้ต่ามื่ป็กิติ่	ส่ีงผิลกิระที่บุต่่อรายได้ขึ้องครอบุครัว	และความื่อบุอุ่นในครอบุครัว	โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งครอบุครัวทีี่�มีื่บุุต่รหลานพักิอาศัยอย้ด้่วย	ในระหว่างกิารดำาเนินคดีอาจจะต้่องส้ีญเสีียค่าที่นายความื่
ในกิารต่่อสี้้คดี	 ต่ลอดจนค่าใช้จ่ายต่่าง	 ๆ	 ทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืหลีกิเลี�ยงได้	 และถื้าศาลพิพากิษาลงโที่ษจำาคุกิ	 
สีามีื่ก็ิจะถ้ืกิสัีงคมื่ตี่ต่ราวา่เป็็นคนคุกิ	เม่ื่�อพ้นโที่ษออกิมื่ากิอ็าจต่กิงาน	และไมื่ส่ีามื่ารถืหางานที่ำาได้	ส่ีงผิลกิระที่บุ 
ต่่อรายได้ในครัวเร่อน	กิรณีเช่นนี�จะเห็นว่า	กิารลงโที่ษโดยใช้กิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่ป็กิต่ใินคดีความื่รุนแรงใน
ครอบุครัวนั�นอาจส่ีงผิลร้ายมื่ากิกิว่าผิลดี	และไม่ื่เป็็นผิลดีต่่อสัีงคมื่โดยรวมื่อย่างแน่นอน	เป็็นต้่น	หากิเป็็นคดี
ทีี่�เกีิ�ยวกัิบุความื่รุนแรงในครอบุครัว	กิฎหมื่ายคุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวจะมีื่ความื่
เหมื่าะสีมื่กิว่ากิารใช้กิระบุวนกิารที่างอาญา	สีามื่ารถืกิำาหนดร้ป็แบุบุวิธีีกิาร	และขัึ้�นต่อนทีี่�มีื่ลักิษณะแต่กิต่่าง 
จากิกิารดำาเนินคดีอาญาโดยทัี่�วไป็	 โดยให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมีื่โอกิาสีกิลับุตั่วและยับุยั�งกิารกิระที่ำาผิิดซึ่ำ�า	 
รวมื่ทัี่�งสีามื่ารถืรักิษาความื่สัีมื่พันธ์ีอันดีในครอบุครัวไว้ได้
	 กิารดำาเนินกิารต่ามื่กิฎหมื่ายฉบัุบุนี�	 จ้งเป็็นยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิอีกิร้ป็แบุบุหน้�ง	 ในกิารเบีุ�ยงเบุน 
คดีอาญาออกิจากิยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิในชั�นก่ิอนฟ้้องต่ามื่	มื่าต่รา	๑๒	วรรคสีอง	แม้ื่กิระนั�นก็ิต่ามื่ในชั�นศาล 
ก็ิยงัให้อำานาจศาลในกิารกิำาหนดใหใ้ช้วิธีีกิารฟื้�นฟ้้บุำาบัุดรักิษาคุมื่ป็ระพฤติ่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดแที่นกิารลงโที่ษ
ได้ด้วย	ในส่ีวนทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนก็ิค่อขัึ้�นต่อนในชั�นก่ิอนฟ้้อง	

หลัักเกณีฑ์์กฎหมาย
	 กิารกิระที่ำาทีี่�เป็็นความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่ายฉบัุบุนี�	ป็รากิฏหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	มื่าต่รา	๔	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐
 หลัักเกณีฑ์์ต้าม มาต้รา 4 วรรคหน่�งเม่ื่�อกิารกิระที่ำาครบุองค์ป็ระกิอบุ	ดังนี�
	 (๑)	 ผ้้ิใด
	 (๒)	 กิระที่ำากิารอันเป็็นความื่รุนแรงในครอบุครัว	 ผ้้ินั�นกิระที่ำาความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรง 
ในครอบุครัว	
	 อัต่ราโที่ษ	จำาคุกิไม่ื่เกิินหกิเด่อน	หร่อป็รับุไม่ื่เกิินหกิพันบุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ
 คำาจำากัดีความท่�เก่�ยวข้้องกับองค์ประกอบความผิิดี 
	 ป็รากิฏต่ามื่	มื่าต่รา	๓	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๐	
“ความรนุแรงในครอบครวั”	หมื่ายความื่ว่า	กิารกิระที่ำาใดๆ	โดยมุ่ื่งป็ระสีงค์ให้เกิิดอันต่รายแก่ิร่างกิาย	จิต่ใจ	
หร่อสุีขึ้ภาพ	หร่อกิระที่ำาโดยเจต่นาในลักิษณะทีี่�น่าจะก่ิอให้เกิิดอันต่รายแก่ิร่างกิาย	จิต่ใจ	หร่อสุีขึ้ภาพขึ้อง
บุุคคลในครอบุครัว	หร่อบัุงคับุหร่อใช้อำานาจครอบุงำาผิิดคลองธีรรมื่ให้บุุคคลในครอบุครัว	ต้่องกิระที่ำากิาร						
ไม่ื่กิระที่ำากิาร	หร่อยอมื่รับุกิารกิระที่ำาอย่างหน้�งอย่างใดโดยมิื่ชอบุ	แต่่ไม่ื่รวมื่ถ้ืงกิารกิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่
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	 จะเห็นได้ว่า	 กิารกิระที่ำาใดเป็็นกิารกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวนั�น	 มีื่ความื่หมื่ายกิว้างมื่ากิ	 
โดยเฉพาะถ้ือยคำาดังต่่อไป็นี�	
 “การกระทำาใดี ๆ  โดียมุ่งประสงค์ให้เกิดีอันต้ราย” แก่ิกิาย	จิต่ใจหร่อสุีขึ้ภาพ...กิฎหมื่ายใช้คำาว่า					 
“มุ่งประสงค์” เห็นได้ว่าต่ามื่พฤติ่กิรรมื่ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดนั�น	มีื่เจต่นาทีี่�จะให้เกิิดผิลกิระที่บุต่่อร่างกิาย	 
จิต่ใจหร่อสุีขึ้ภาพขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำา	แม้ื่ความื่ผิิดนั�นจะไม่ื่บุรรลุผิลก็ิเข้ึ้าข่ึ้ายต่ามื่ความื่หมื่ายดังกิล่าวแล้ว	
 “อันต้รายต่้อจิต้ใจหร่อสุข้ภาพ” ...	สิี�งใดค่ออันต่รายแก่ิจิต่ใจหร่อสุีขึ้ภาพ	และจะต้่องมื่ากิน้อย
เพียงใด	เป็็นเร่�องนามื่ธีรรมื่ไม่ื่อาจเห็นได้ชัดเจนดังเช่นกิรณีที่ำาร้ายร่างกิายซ้ึ่�งเป็็นความื่เสีียหายที่างกิายภาพ		 
จ้งต้่องพิจารณาพฤติ่กิรรมื่ซ้ึ่�งผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาจะต้่องที่นรับุสีภาพความื่กิดดันซ้ึ่�งขัึ้ดแย้งสัี�งสีมื่มื่าเป็็นเวลานาน
พอสีมื่ควร	 จนเห็นได้ชัดว่ากิระที่บุต่่อจิต่ใจหร่อสุีขึ้ภาพอย่างมีื่นัยยะสีำาคัญ	 เช่น	 เครียดจนนอนไม่ื่หลับุ	 
มีื่ภาวะขึ้องโรคซ้ึ่มื่เศร้า	ร่างกิายที่รุดโที่รมื่อันเกิิดจากิความื่เครียด	อย้ใ่นอากิารกิลัวจนจิต่ผิวา	เกิิดภาพหลอน	 
เป็็นต้่น	 ความื่ร้้ส้ีกิว่าเกิิดอันต่รายต่่อจิต่ใจหร่อสุีขึ้ภาพจะต่้องถ่ือเอาความื่ร้้ส้ีกิขึ้องผิ้้ถ้ืกิกิระที่ำา	 
ไม่ื่อาจนำามื่าต่รฐานขึ้องวิญญู้ชนไป็ใช้ได้เสีมื่อไป็	เน่�องจากิผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาแต่่ละบุุคคลมีื่สีภาพร่างกิายและจิต่ใจ	 
สีติ่ปั็ญญา	แต่กิต่่างกัินออกิไป็	
 “บังคับหร่อใช้อำานาจครอบงำาผิิดีคลัองธรรม”	ให้บุุคคลในครอบุครวั	ต้่องกิระที่ำากิาร	ไม่ื่กิระที่ำากิาร 
หร่อยอมื่รับุกิารกิระที่ำาอย่างหน้�งอย่างใดโดยมิื่ชอบุ	 ..	 เห็นว่าไม่ื่ต้่องถ้ืงขึ้นาดว่ากิารบัุงคับุหร่อกิารใช้
อำานาจให้กิระที่ำากิาร	 ไม่ื่กิระที่ำากิาร	 หร่อยอมื่รับุกิารกิระที่ำาโดยมิื่ชอบุนั�น	 จะต้่องเป็็นเร่�องทีี่�ผิิดกิฎหมื่าย
แต่่อย่างใด	 อาจเป็็นเร่�องทีี่�ผิิดศีลธีรรมื่หร่อจารีต่ป็ระเพณีก็ิได้	 แต่่ผิลขึ้องกิารบัุงคับุหร่อใช้อำานาจนั�น	 
เป็็นผิลให้ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาต้่องกิระที่ำากิาร	 ไม่ื่กิระที่ำากิาร	 หร่อยอมื่รับุกิารกิระที่ำาอย่างหน้�งอย่างใดโดยมิื่ชอบุ	 
คำาว่าโดยมิื่ชอบุหมื่ายความื่ว่าเป็็นกิารกิระที่ำาโดยไม่ื่มีื่สิีที่ธิีอันจะอ้างได้ต่ามื่กิฎหมื่าย	 ธีรรมื่เนียมื่	 จารีต่
ป็ระเพณี	 แต่่กิรณีไม่ื่ใช่เกิิดจากิความื่เกิรงใจหร่อความื่นับุถ่ือยำาเกิรง	 ยกิตั่วอย่างเช่น	 บัุงคับุให้ภริยา 
ยอมื่รับุสีภาพในกิารทีี่�สีามีื่จะมีื่ภริยาหลายคน	 หร่อบัุงคับุให้ใช้แรงงานในครัวเร่อนหนักิเกิินความื่จำาเป็็น 
ไม่ื่ให้ใช้ที่รัพย์สิีนเงินที่องในกิารดำารงชีพต่ามื่สีมื่ควร	เป็็นต้่น
 “บุคคลัในครอบครวั” หมื่ายความื่วา่ค่้สีมื่รสี	ค่้สีมื่รสีเดมิื่	ผ้้ิทีี่�อย้กิ่ินหร่อเคยอย้่กิินฉันสีามีื่ภรรยา	 
โดยมิื่ได้จดที่ะเบีุยนสีมื่รสี	บุุต่ร	บุุต่รบุุญธีรรมื่	สีมื่าชิกิในครอบุครัว	รวมื่ทัี่�งบุุคคลใด	ๆ	ทีี่�ต้่องพ้�งพาอาศัย
และอย้่ในครัวเร่อนเดียวกัิน		
	 จะเห็นได้ว่า	บุุคคลในครอบุครัวมีื่ความื่หมื่ายกิว้างมื่ากิ	โดยเฉพาะคำาว่า	“สมาชิกในครอบครัว  
รวมทั�งบุคคลัใดี ๆ ท่�ต้้องพ่�งพาอาศัยแลัะอยู่ในครัวเร่อนเดี่ยวกัน” จะเป็็นบุุคคลใดนั�น	 อาจมีื่ความื่
สัีมื่พันธ์ีที่างสีายโลหิต่หร่อที่างญาติ่พี�น้องกัิน	 เช่น	 บิุดา	 มื่ารดา	 พี�น้องร่วมื่บิุดามื่ารดาหร่อร่วมื่แต่่บิุดา
หร่อมื่ารดา	 ลุง	 ป้็า	 น้า	อา	 ป่้็	ย่า	ต่า	ยาย	 เป็็นต้่น	รวมื่ไป็ถ้ืงบุุคคลทีี่�ไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้องเป็็นญาติ่ที่างสีายโลหิต่	 
แต่่รวมื่ถ้ืงบุริวารที่ี�อย้่ในความื่อุป็กิาระด้วย	 แต่่คงไมื่่รวมื่ถ้ืงล้กิจ้างต่ามื่กิฎหมื่ายแรงงาน	 สี่วนค่้สีมื่รสี	 
ค่้สีมื่รสีเดิมื่	 บุุต่ร	 บุุต่รบุุญธีรรมื่	 ต้่องพิจารณาความื่สัีมื่พันธ์ีต่ามื่	ป็.พ.พ.เป็็นเกิณฑ์์	นอกิจากินี�	 สัีงเกิต่ว่า
กิฎหมื่ายใช้คำาว่า	 “ค่้สีมื่รสีเดิมื่	 ผ้้ิทีี่�เคยอย้่กิินกัินฉันสีามีื่ภรรยาโดยมิื่ได้จดที่ะเบีุยนสีมื่รสี”	หมื่ายความื่ว่า	 
กิฎหมื่ายฉบัุบุนี�ใช้กัิบุบุุคคลทีี่�อย่้นอกิครัวเร่อนด้วย	 ถ้ืาหากิเคยเป็็นค่้สีมื่รสีเดิมื่	 หร่อผ้้ิทีี่�เคยอย้่กิินกัิน 
ฉันสีามีื่ภรรยา		

ข้้อสังเกต้
	 -	 องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิด	 คำาว่า	 “ผ้้ิใด”	 (ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด)	 กิารจะเป็็นความื่ผิิดในกิรณีนี�นั�น	 
ผ้้ิกิระที่ำากัิบุผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาจะต้่องเป็็นบุุคคลทีี่�มีื่ความื่สัีมื่พันธ์ีและอย้่ในความื่หมื่ายขึ้องคำาว่า	 “บุุคคลใน
ครอบุครัว”	ด้วย	ในขึ้ณะเกิิดเหตุ่นั�น
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	 -	 คนรับุใช้	จะถ่ือว่าเป็็นบุุคคลในครอบุครัวหร่อไม่ื่นั�น	ยังมีื่แนวคิดเป็็น	๒	แนวที่าง	ค่อ	
	 	 แนวที่างทีี่�	๑	 มีื่ความื่เห็นว่า	 ถ้ืาเป็็นคนรับุใช้หร่อล้กิจ้างทีี่�รับุค่าจ้าง	 ทีี่�เป็็นคนเกิ่าแก่ิ	 
อย้ด้่วยกัินมื่าเป็็นเวลานาน	และมีื่กิารด้แลแบุบุญาติ่	ดังนี�	ถ่ือว่าเป็็นบุุคคลในครอบุครัวต่ามื่พระราชบัุญญัติ่นี�	 
แต่่ถ้ืาเพิ�งมื่าอย้่ได้ไม่ื่นาน	 มิื่ได้ให้กิารด้แลแบุบุญาติ่พี�น้อง	 ดังนี�แม้ื่อย้่อาศัยหร่ออย้่ในครัวเร่อนเดียวกัิน	 
ย่อมื่ไม่ื่เป็็นบุุคคลในครอบุครัว	ไม่ื่อาจนำา	พ.ร.บุ.นี�มื่าใช้บัุงคับุได้	แต่่อาจจะต้่องไป็พิจารณาใช้กิฎหมื่ายไป็
ต่ามื่กิรณี	เช่น	กิฎหมื่ายอาญาทัี่�วไป็	กิฎหมื่ายเกีิ�ยวกัิบุกิารค้ามื่นุษยก์ิรณีทีี่�มีื่กิารกิระที่ำาในลักิษณะค้ามื่นุษย์	 
หร่อกิฎหมื่ายแรงงาน	เป็็นต้่น			
	 	 แนวที่างที่ี�	๒	 มีื่ความื่เห็นว่า	คนรับุใช้หร่อล้กิจ้างทีี่�รับุค่าจ้าง	มีื่กิฎหมื่ายเฉพาะบัุงคับุใช้อย่้แล้ว	 
เม่ื่�อเขึ้าไม่ื่พอใจกิารกิระที่ำาขึ้องนายจ้างก็ิสีามื่ารถืลาออกิได้และยังสีามื่ารถืดำาเนินคดีกัิบุนายจ้างได้อย้่แล้ว					
จ้งไม่ื่น่าจะอย้ใ่นความื่หมื่ายว่าเป็็นบุุคคลในครอบุครัว	
	 ทัี่�งสีองแนวที่างนี�ยงัไม่ื่เป็็นข้ึ้อยตุ่	ิดังนั�น	จ้งต้่องรอกิารนำาคดีข้ึ้�นส่้ีศาลและมีื่คำาพิพากิษาขึ้องศาลฎีกิา 
วินิจฉัยออกิมื่าเป็็นแนวที่างต่่อไป็
 หลัักเกณีฑ์์ต้าม มาต้รา 4 วรรคสอง
	 (๑)	 ให้ความื่ผิิดต่ามื่วรรคหน้�ง	เป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	แต่่ไม่ื่ลบุล้างความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วล
กิฎหมื่ายอาญาหร่อกิฎหมื่ายอ่�น	
	 (๒)	 หากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่วรรคหน้�งเป็็นความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
อาญา	มื่าต่รา	๒๙๕	ด้วย	ให้ความื่ผิิดดังกิล่าวเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้
 จากบทบัญญัติ้ดัีงกล่ัาว เห็นว่า ต้ามมาต้รา 4 วรรคสอง เป็นเง่�อนไข้ในการดีำาเนินคด่ีความผิิดี 
ฐานกระทำาความรุนแรงในครอบครัวดังต่่อไป็นี�
	 (๑)	 กิำาหนดให้กิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวต่ามื่มื่าต่รา	๔	วรรคหน้�งนั�น	 
เป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	
	 กิารกิระที่ำาดังกิล่าว	จ้งเป็็นความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	ทีี่�จะต้่องมีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ภายในอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	
๓	เด่อนนับุแต่่ร้้เร่�องความื่ผิิดและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖
	 (๒)	 กิรณีมื่กีิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานอ่�นรวมื่อย่้ด้วยกิต้็่องดำาเนินคดีในความื่ผิิดฐานอ่�นรวมื่กัินไป็ด้วย	 
ซ้ึ่�งกิารกิระที่ำาดังกิล่าวอาจเป็็นความื่ผิิดกิรรมื่เดียวผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่หร่อเป็็นความื่ผิิดต่่างกิรรมื่ก็ิได้
	 (๓)	 หากิกิารกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวต่ามื่มื่าต่รา	๔	วรรคหน้�ง	เป็็นความื่ผิิดฐานที่ำาร้าย
ร่างกิายต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๙๕	ก็ิให้ความื่ผิิดดังกิล่าวเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	
	 ดังนั�นหากิเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๙๕	 แม้ื่ป็กิติ่จะเป็็นความื่ผิิด 
อันยอมื่ความื่ไมื่่ได้	 แต่่ต่ามื่กิฎหมื่ายนี�ให้ถ่ือว่าเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	 ฉะนั�นต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน 
อายคุวามื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	เช่นเดียวกัิน	ซ้ึ่�งกิารกิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าวมีื่ความื่เกิล่�อนกิล่นกัิบุความื่ผิิด 
ฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวโดย	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๙๕	 บัุญญัติ่ว่าผ้้ิใดที่ำาร้ายผ้้ิอ่�นจนเป็็นเหตุ่ 
ให้เกิิดอันต่รายแก่ิกิายหร่อจิต่ใจขึ้องผ้้ิอ่�น	ผ้้ินั�นกิระที่ำาความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิาย	ต้่องระวางโที่ษจำาคุกิไม่ื่เกิิน	 
๒	ปี็	หร่อป็รับุไม่ื่เกิินสีี�พันบุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 คำาว่า	“ไม่ื่ลบุล้างความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญาหร่อกิฎหมื่ายอ่�น”ต่ามื่มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	 
ต่ามื่ข้ึ้อ	(๑)	นั�น	อาจมีื่ความื่ผิิดที่างอาญาฐานอ่�นหร่อกิฎหมื่ายอ่�นรวมื่อย้ด้่วย	เช่น	หากิมีื่กิารขัึ้งผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำา
ความื่รุนแรงไว้โดยมิื่ชอบุ	 กิ็ย่อมื่มีื่ความื่ผิิดฐานหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งที่ำาให้เส่ี�อมื่เสีียเสีรีภาพต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	 ๓๑๐	 ด้วย	 กิารดำาเนินคดีแก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดย่อมื่ดำาเนินคดีทัี่�งสีองขึ้้อหา	 ซ้ึ่�งต่ามื่	 ป็.อาญา	 
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มื่าต่รา	๓๑๐	วรรคแรกิกิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้ท้ี่ายหมื่วดทีี่�	๑	(ความื่ผิิดต่่อเสีรีภาพ)	มื่าต่รา	๓๒๑	ว่าความื่ผิิด
ต่ามื่	มื่าต่รา	๓๑๐	วรรคแรกิเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้แต่่มิื่ได้บัุญญัติ่ไว้ใน	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วย
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ดังนั�น	ความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๑๐	วรรคแรกิ	ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษ 
จำาคุกิไม่ื่เกิิน	๓	ปี็	หร่อป็รับุไม่ื่เกิินหกิพันบุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ	กิารดำาเนินคดีจ้งต้่องมีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน
อายุความื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	และสีามื่ารถืถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ที่ำาให้สิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุ
ไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒)	ได้
	 -	 หากิกิรณีเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๑๐	วรรคสีอง	เป็็นเหตุ่ให้ผ้้ิถ้ืกิหน่วงเหนี�ยว 
กัิกิขัึ้งถ้ืงแก่ิความื่ต่ายหร่อรับุอันต่รายสีาหัสี	 ต้่องรับุโที่ษหนักิข้ึ้�น	 ต้่องระวางโที่ษดังทีี่�บัุญญัต่ิไว้ต่ามื่	 
ป็.อาญา	 มื่าต่รา	๒๙๐,	 มื่าต่รา	๒๙๗	หร่อมื่าต่รา	๒๙๘	 และกิรณีดังกิล่าวเป็็นความื่ผิิดต่่อแผ่ินดินหร่อ 
ยอมื่ความื่ไม่ื่ได้	 ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดที่ี�มีื่ข้ึ้อหาอ่�นรวมื่อย้่กัิบุความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	 
ก็ิต้่องดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดทุี่กิข้ึ้อหา
	 -	 กิารที่ำาร้ายร่างกิายบุุพกิารี	 เช่น	ที่ำาร้ายร่างกิายบิุดา	มื่ารดา	 ป่้็	 ย่า	 ต่า	ยาย	 ซ้ึ่�งเป็็นบุุคคลใน
ครอบุครัว	 หากิไม่ื่ที่ำาให้ถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	 หร่อได้รับุอันต่รายสีาหัสี	 หร่อที่ำาร้ายร่างกิายบุุคคลในครอบุครัว
โดยไต่ร่ต่รองไว้ก่ิอน	หร่อที่ำาร้ายโดยที่รมื่านหร่อโดยกิระที่ำาที่ารุณโหดร้าย	จะเป็็นความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	๒๙๖	 
ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๒๘๙	 ซ้ึ่�ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้้ถ้ืกิกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวฯ	 มิื่ได้บัุญญัติ่ให้เป็็น 
ความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้แต่่อย่างใด

อายุความร้องทุกข์้
	 -	 อายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้จะแต่กิต่่างไป็จากิอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ในคดีอาญาทัี่�วไป็	 ซ้ึ่�งเป็็นไป็ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๗	 แห่ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ซ้ึ่�งวางหลักิเกิณฑ์์ 
ไว้ว่า	 ถ้ืามิื่ได้มีื่กิารแจ้งต่่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่มื่าต่รา	๕	หร่อมิื่ได้มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่มื่าต่รา	๖	ภายใน
สีามื่เด่อนนับุแต่่ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวอย้่ในวิสัียและมีื่โอกิาสีทีี่�จะแจ้งหร่อร้องทุี่กิข์ึ้ได้	
ให้ถ่ือว่าคดีเป็็นอันขึ้าดอายุความื่
	 -	 วิสัีย	หมื่ายความื่ว่า	ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวมีื่สีภาพร่างกิายหร่อจิต่ใจทีี่�สีามื่ารถื
ร้องทุี่กิข์ึ้หร่อแจ้งความื่	(ค่้ม่ื่อกิารป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	
พ.ศ.๒๕๕๐	ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่)	ดังนั�น	กิารร้องทุี่กิข์ึ้อาจจะเกิิน	๓	เด่อน	นับุแต่่ร้้เร่�องหร่อร้้ตั่ว
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	ก็ิได้	ถ้ืาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำายังมีื่สีภาพร่างกิายหร่อจิต่ใจไม่ื่พร้อมื่ทีี่�จะ
ไป็แจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้
	 -	 โอกิาสี	 หมื่ายความื่ว่า	 ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 อย่้ในสีภาพแวดล้อมื่ 
ทีี่�เอ่�ออำานวยต่่อกิารทีี่�จะร้องทุี่กิข์ึ้หร่อแจ้งต่่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�	 (ค่้ม่ื่อกิารป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง 
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่)
	 -	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ได้กิำาหนดกิารนับุอายุ
ความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ไว้เป็็นพิเศษ	 โดยอายุความื่ในคดีความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	 อายุความื่
สีามื่เด่อนจะเริ�มื่นับุตั่�งแต่่ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาอย้่ในวิสัียและมีื่โอกิาสีทีี่�จะแจ้งหร่อร้องทุี่กิข์ึ้ได้	 จ้งต้่องด้พฤติ่กิารณ์
เป็็นเร่�อง	 ๆ	 ไป็	 ว่าผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาได้พ้นจากิวิสัียและโอกิาสีที่ี�เป็็นเหตุ่ขัึ้ดขึ้วางในกิารไมื่่สีามื่ารถืร้องทุี่กิข์ึ้ได้ 
เม่ื่�อใด	อายุความื่สีามื่เด่อนก็ิเริ�มื่นับุแต่่นั�นไป็
	 -	 ในกิรณทีีี่�มีื่ทัี่�งคดีความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รนุแรงในครอบุครวัและความื่ผิิดฐานอ่�นทีี่�มีื่อายคุวามื่
ร้องทุี่กิข์ึ้สีามื่เด่อน	อย่างเช่น	ถ้ืกิหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๑๐	วรรคแรกิ	เม่ื่�ออายุความื่ใน
ความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวไม่ื่ขึ้าดอายุความื่	ความื่ผิิดฐานอ่�นทีี่�เกีิ�ยวเน่�องกัินนั�นก็ิไม่ื่ขึ้าด
อายุความื่เช่นเดียวกัิน		 
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อำานาจการสอบสวน
	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๐	ได้ให้คำาจำากัิดความื่ไว้ 
ต่ามื่มื่าต่รา	๓	คำาว่า	“พนักงานสอบสวน”	หมื่ายความื่วา่	พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ซ้ึ่�งได้รับุมื่อบุหมื่ายจากิรฐัมื่นต่รี
ให้เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	ในท้ี่องทีี่�ใดไม่ื่มีื่พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ซ้ึ่�งได้รับุมื่อบุหมื่ายจากิรฐัมื่นต่รี	
ให้พนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่พระราชบัุญญัติ่นี�
 “พนักงานเจ้าหน้าท่�”	 ต่ามื่ความื่หมื่ายมื่าต่รา	 ๓	 แห่งพระราชบุัญญัติ่นี�	 หมื่ายความื่ว่า	 ผ้้ิซ้ึ่�ง
รัฐมื่นต่รีแต่่งตั่�งให้ป็ฏิบัุติ่กิารต่ามื่พระราชบัุญญัติ่นี�และให้หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อ
ต่ำารวจต่ามื่	ป็.วิอาญา		
 “พนักงานสอบสวน”	ต่ามื่ระเบีุยบุกิระที่รวงกิารพัฒินาสัีงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์ว่าด้วย
หลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารสีอบุสีวนต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	 
พ.ศ.๒๕๕๑	ออกิต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	๘	 วรรคห้า	 และมื่าต่รา	๑๘	 แห่ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	หมื่ายความื่ว่า	 พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ซ้ึ่�งได้รับุมื่อบุหมื่ายจากิรัฐมื่นต่รี
ให้เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	และพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	
	 จะเห็นได้ว่าอำานาจกิารสีอบุสีวนอย้่กัิบุเจ้าพนักิงาน	๒	 ส่ีวน	 ค่อ	 พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ซ้ึ่�งรัฐมื่นต่รี
แต่่งตั่�งกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายต่ำารวจด้วยนั�นเอง	

เข้ต้อำานาจการสอบสวน
	 พนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายต่ำารวจ	 ผ้้ิมีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนและพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 
เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘,	๑๙	ส่ีวนมื่าต่รา	๒๐	เป็็นเขึ้ต่อำานาจขึ้องอัยกิารส้ีงสุีด	ยกิตั่วอย่างเช่น	
ความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายบุุคคลในครอบุครัวในอากิาศยานไที่ยทีี่�บิุนอย้น่อกิราชอาณาจักิร	เป็็นคดีความื่ผิิด 
ทีี่�ศาลไที่ยมีื่อำานาจพิจารณาพิพากิษาต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	และเน่�องจากิเป็็นคดีความื่ผิิดทีี่�เกิิด
นอกิราชอาณาจักิร	อัยกิารส้ีงสุีดเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๐	

เข้ต้อำานาจศาลั
 คด่ีท่�อยู่ในอำานาจข้องศาลัเยาวชนแลัะครอบครัวท่�จะชำาระคด่ี 
	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ได้ระบุุคดีความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 ให้อย่้ในอำานาจขึ้องศาลเยาวชนและครอบุครัวต่ามื่กิฎหมื่าย 
ว่าด้วยกิารจัดตั่�งศาลเยาวชนและครอบุครวัและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครวั	ซ้ึ่�งปั็จจุบัุนเป็็นไป็ต่ามื่	
พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	
	 ต่ามื่	มื่าต่รา	๑๐	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	 บัุญญัติ่ให้ศาลเยาวชนและครอบุครัวมีื่อำานาจพิจารณาพิพากิษาหร่อมีื่คำาสัี�งในคดีต่ามื่	 
มื่าต่รา	 ๑๐(๔)	 คดีคุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพ	 ด้วย	 ซ้ึ่�งคำาจำากัิดความื่	 “คดีคุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพ”	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๔	 
รวมื่ถ้ืงกิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวด้วย	
	 เม่ื่�อพิจารณาจากิบุที่บัุญญัติ่ต่ามื่	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๐	 มื่าต่รา	 ๔	 วรรคหน้�ง	 บัุญญัติ่ให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	 
ต้่องระวางโที่ษจำาคุกิไม่ื่เกิิน	 ๖	 เด่อน	 หร่อป็รับุไม่ื่เกิินหกิพันบุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
ดังกิล่าวจ้งอย้่ในอำานาจขึ้องศาลเยาวชนและครอบุครัวในกิารชำาระคดี	
	 แต่่เม่ื่�อพิจารณาต่ามื่	มื่าต่รา	๔	วรรคสีอง	ทีี่�บัุญญัติ่ว่าไม่ื่ลบุล้างความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	หร่อกิฎหมื่ายอ่�น	 
แสีดงให้เห็นว่าผ้้ิทีี่�ถ้ืกิดำาเนินคดีในความื่ผิิดฐานกิารกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครวัดังกิล่าวนั�น	อาจมีื่ความื่ผิิด 
ฐานอ่�นรวมื่อย้่ด้วย
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	 ดังนั�น	นอกิจากิคดคีวามื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รนุแรงในครอบุครัว	แล้วความื่ผิิดฐานอ่�นทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษ 
จำาคุกิไม่ื่เกิิน	 ๖	 เด่อน	 หร่อป็รับุไม่ื่เกิินหกิพันบุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ	 กิรณีที่ี�ผิ้้ต่้องหามิื่ได้เป็็นเด็กิหร่อ 
เยาวชนถ้ืกิดำาเนินคดี	 ศาลเยาวชนและครอบุครัวก็ิมีื่อำานาจชำาระคดีอ่�นทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษไม่ื่เกิินฐานความื่ผิิด 
กิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวรวมื่กัินไป็ด้วยต่ามื่ทีี่�มื่าต่รา	๘	วรรคสีอง	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำา
ด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	บัุญญัติ่ไว้	

คด่ีท่�อยู่ในอำานาจข้องศาลัอ่�น
	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๔	 วรรคสีอง	 ทีี่�บัุญญัติ่ว่าไม่ื่ลบุล้างความื่ผิิดต่ามื่	 ป็.อาญาหร่อกิฎหมื่ายอ่�น	 
มีื่ขึ้้อพิจารณาว่าหากิมีื่ความื่ผิิดฐานอ่�นทีี่�มื่ิใช่ความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	 ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษ 
ส้ีงกิว่าความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	 และมื่ิใช่กิรณีเด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาความื่ผิิด 
ก็ิต้่องดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดทุี่กิฐานความื่ผิิด	 บุางฐานความื่ผิิดอาจอย้ใ่นอำานาจศาลอาญาหร่อ 
ศาลจังหวัดหร่อศาลที่หารหร่อศาลแขึ้วงก็ิได้
	 ดังนั�น	ศาลอ่�นมีื่อำานาจชำาระคดีฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวได้	ในกิรณีทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด 
ได้กิระที่ำาผิิดในลักิษณะกิรรมื่เดียวผิิดกิฎหมื่ายหลายบุที่	 ซ้ึ่�งต้่องลงโที่ษบุที่หนักิ	 หร่อกิระที่ำาผิิดต่่างกิรรมื่ 
ต่่างวาระซ้ึ่�งจะต้่องลงโที่ษเรียงกิระที่งความื่ผิิดไป็	เป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	๘	วรรคสีอง	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำา 
ด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๐	บุญัญัติ่ไว้	โดยใหน้ำาบุที่บุญัญัติ่ทัี่�งหลายแหง่	พ.ร.บุ.นี�ไป็ใช้บัุงคับุ
โดยอนุโลมื่

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิรณีทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	ต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	 ไม่ื่ว่าจะมีื่ความื่ผิิดฐานอ่�นรวมื่อย้่ด้วยหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่ 
หร่อแมื่้จะเป็็นความื่ผิิดอ่�นทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงเกิินกิว่าอัต่ราโที่ษในความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรง
ในครอบุครัวก็ิต่ามื่	 กิารดำาเนินคดี	 กิารควบุคุมื่	 กิารผัิดฟ้้องหร่อกิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�น	 ดำาเนินกิาร
ให้เป็็นไป็ต่ามื่	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 
ซ้ึ่�งมื่าต่รา	๑๐(๑)	 คดีอาญาทีี่�มีื่ข้ึ้อหาว่าเด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาความื่ผิิด	 และสีามื่ารถืนำามื่าต่รกิารพิเศษ 
แที่นกิารดำาเนินคดีอาญา	ต่ามื่มื่าต่รา	๘๖	ชั�นก่ิอนฟ้้อง	หร่อ	มื่าต่รา	๙๐	ชั�นหลังฟ้้อง	มื่าใช้ได้ด้วย

อำานาจการควบคุมข้องพนักงานสอบสวน
 คด่ีท่�อยู่ในอำานาจศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว
	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหา	ไม่ื่เกิิน	๔๘	ชั�วโมื่ง	ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาพร้อมื่สีำานวน
กิารสีอบุสีวนและความื่เห็นไป็ยงัพนักิงานอัยกิารเพ่�อฟ้้องคดีต่่อศาลภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่ได้ตั่วผ้้ิต้่องหา	 
หากิมีื่ความื่จำาเป็็นไมื่่อาจฟ้้องได้ทัี่นภายในกิำาหนดดังกิล่าว	 ให้ขึ้อผิัดฟ้้องต่่อศาลได้คราวละไมื่่เกิิน	 ๖	 วัน	 
แต่่ต้่องไม่ื่เกิิน	๓	คราว	โดยให้นำากิฎหมื่ายว่าด้วยกิารจัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง 
มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	 เว้นแต่่ผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	 ให้ดำาเนินกิารต่ามื่	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชน 
และครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	
 คด่ีท่�อยู่ในอำานาจศาลัอ่�น 
	 ได้แก่ิคดีทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวนั�น	 มิื่ใช่กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาเป็็นเด็กิหร่อ
เยาวชน	 ซ้ึ่�งกิารกิระที่ำาความื่ผิิดเป็็นความื่ผิิดกิรรมื่เดียวผิิดกิฎหมื่ายหลายบุที่	 เช่น	 ที่ำาร้ายร่างกิายได้รับุ
บุาดเจ็บุ	ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๙๕	คดีก็ิจะอย้ใ่นอำานาจศาลแขึ้วง	หร่อได้รับุบุาดเจ็บุสีาหัสีคดีก็ิอย้ใ่น
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อำานาจศาลอาญาหร่อศาลจังหวัด	หร่อถ้ืาผ้้ิกิระที่ำาผิิดเป็็นบุุคคลทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หารคดีก็ิอย้ใ่นอำานาจ
ศาลที่หาร	อำานาจกิารควบุคุมื่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	๔๘	ชั�วโมื่ง	เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	หร่อ	 
พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๗	 
หร่อแม้ื่แต่่เป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่่างกิรรมื่ต่่างวาระ	 ทีี่�ต้่องลงโที่ษเรียงกิระที่งความื่ผิิดไป็ก็ิต่ามื่	 
หากิสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จสิี�นภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	ก็ิต้่องผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งแล้วแต่่กิรณี

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 กิารนำากิฎหมื่ายว่าด้วยกิารจดัตั่�งศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วงมื่าใช้บัุงคับุ
โดยอนุโลมื่นั�น	 หากิกิรณีมีื่กิารจับุกุิมื่และผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	 หร่อกิารแจ้งข้ึ้อกิล่าวหา 
ในกิรณีทีี่�ยงัมิื่ได้มีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	กิารผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาในระหว่างกิารสีอบุสีวน	ให้ดำาเนินกิาร 
ไป็ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่ 
	 -	 ศาลยุติ่ธีรรมื่จังหวัดใดมีื่แต่่ศาลจังหวัด	 แต่่ไม่ื่มีื่ศาลเยาวชนและครอบุครัวและหร่อศาลแขึ้วง 
ในกิารพิจารณาขึ้องศาลจังหวัดนั�น	ก็ิต่อ้งนำาวิธีีพจิารณาขึ้องศาลเยาวชนและครอบุครัวและหร่อวิธีีพิจารณา
ความื่อาญาในศาลแขึ้วงมื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	

รูปแบบการร้องทุกข์้
	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่นี�	มีื่	๒	ร้ป็แบุบุ	ได้แก่ิ	
	 ร้ป็แบุบุทีี่�	๑	 ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงเข้ึ้าร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	 ต่ามื่มื่าต่รา	๑๒๓	
หร่อ	มื่าต่รา	๑๒๔	แห่ง	ป็.วิอาญา	
	 ร้ป็แบุบุทีี่�	๒	 พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนแที่นผ้ิ้ถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรง
ในครอบุครัว	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๖	 วรรคสีองแห่ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๐	
	 กิรณีผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวหร่อผ้้ิทีี่�พบุเห็นหร่อที่ราบุกิารกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรง 
ในครอบุครัว	 มีื่หน้าทีี่�แจ้งต่่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่	 มื่าต่รา	 ๕	 แห่ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	 เม่ื่�อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ได้รับุแจ้งต่ามื่มื่าต่รา	 ๕	 หร่อพนักิงาน 
เจ้าหน้าทีี่�ได้พบุเห็นกิารกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 นอกิจากิพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�มื่ีอำานาจ 
ดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	 ๖	 แล้ว	 ในกิรณีทีี่�ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวป็ระสีงค์จะดำาเนินคดี	 
ให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�จัดให้ผ้้ินั�นร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	แต่่ถ้ืาผ้้ินั�นไม่ื่อย้ใ่นวิสัียหร่อโอกิาสีทีี่�จะร้องทุี่กิข์ึ้ได้
ด้วยต่นเองให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ร้องทุี่กิข์ึ้แที่นได้	

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้โดยพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่	มื่าต่รา	๖	วรรคสีอง	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำา
ด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ได้บัุญญัติ่ไว้เป็็นพิเศษแต่กิต่่างจากิกิารร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดต่ามื่
กิฎหมื่ายอ่�น	ถ้ืาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวไม่ื่อย้ใ่นวิสัียหร่อโอกิาสีทีี่�จะร้องทุี่กิข์ึ้ได้ด้วยต่นเอง	
ก็ิให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิรับุแจ้งเป็็นผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้แที่นได้
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ขั้�นต้อนการรับคำาร้องทุกข์้
	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนกิฎหมื่ายและค่้ม่ื่อกิารป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ซ้ึ่�งวางแนวที่างป็ฏิบัุติ่
ต่ามื่ระเบุียบุกิระที่รวงกิารพัฒินาสีังคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารสีอบุสีวน
ต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	พ.ศ.๒๕๕๑	
	 ๑)	 กิรณีผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวร้องทุี่กิข์ึ้ด้วยต่นเอง	ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้สีามื่ารถืร้องทุี่กิข์ึ้
เป็็นหนังส่ีอหร่อร้องทุี่กิข์ึ้ด้วยป็ากิก็ิได้	โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิาร	ดังนี�
	 	 (๑)	 พนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่กิฎหมื่ายและระเบีุยบุ
	 	 (๒)	 แจ้งให้ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้ที่ราบุถ้ืงกิระบุวนกิารและขัึ้�นต่อนในกิารดำาเนินคดีต่ลอดจนสิีที่ธิีได้รับุ
ความื่คุ้มื่ครองขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	กิารด้แลบุุต่ร	หร่อบุรรเที่าทุี่กิข์ึ้ต่ามื่กิฎหมื่าย	เช่น	
สิีที่ธิีทีี่�จะได้รับุค่าที่ดแที่นจากิรัฐ	สิีที่ธิีในกิารได้รับุความื่คุ้มื่ครองความื่ป็ลอดภัย	เป็็นต้่น
	 	 (๓)	 แจ้งให้ศ้นย์ป็ฏิบัุติ่กิารเพ่�อป้็องกัินกิารกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวหร่อพนักิงาน 
เจ้าหน้าทีี่�ให้กิารคุ้มื่ครองสิีที่ธิีหร่อช่วยเหล่อเบุ่�องต้่นแก่ิผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวต่ามื่สีมื่ควร
แก่ิกิรณี
	 	 (๔)	 แจ้งให้ศ้นยป์็ฏิบัุติ่กิารเพ่�อป้็องกัินกิารกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครวัหร่อพนักิงาน
เจ้าหน้าทีี่�ที่ำากิารป็ระมื่วลข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุสุีขึ้ภาพกิาย	อารมื่ณ์	จิต่ใจ	ภาวะความื่เป็็นอย้่	ความื่สัีมื่พันธ์ี
ภายในครอบุครัวและสีาเหตุ่ทีี่�ก่ิอให้เกิิดความื่รุนแรงในครอบุครัว	เพ่�อป็ระกิอบุดุลพินิจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	
พนักิงานอัยกิารหร่อศาลแล้วแต่่กิรณี
	 	 (๕)	 ในกิรณีมีื่กิารจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายต่ามื่	ป็.วิอาญา	ให้นำาความื่ใน	(๑)	-	(๔)	มื่าใช้บัุงคับุ 
โดยอนุโลมื่	
	 ๒)	 กิรณีพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�เป็็นผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้แที่น	 ต่ามื่มื่าต่รา	๖	 วรรคสีอง	 แห่ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง 
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ด้วยเหตุ่ทีี่�ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว 
ไม่ื่อาจร้องทุี่กิข์ึ้ได้ด้วยต่นเอง	 เน่�องจากิมีื่สีภาพร่างกิายหร่อจิต่ใจไม่ื่อย้่ในวิสัียหร่อโอกิาสีทีี่�จะร้องทุี่กิข์ึ้ได้	 
หร่อในกิรณีทีี่�ไม่ื่มีื่ผ้้ิจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายหร่อมีื่ผ้้ิจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายแต่่มีื่ผิลป็ระโยชน์ขัึ้ดกัินกัิบุผ้้ิเยาว์	
หร่อมีื่เหตุ่จำาเป็็นอย่างอ่�น	ต้่องร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นหนังส่ีอและให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารดังนี�
	 	 (๑)	 รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่กิฎหมื่ายและระเบีุยบุ	 โดยให้ป็รากิฏเหตุ่ทีี่�ไม่ื่อาจร้องทุี่กิข์ึ้ได้ด้วย
ต่นเอง
	 	 (๒)	 ให้แนบุหนังส่ีอร้องทุี่กิข์ึ้รวมื่ไว้กัิบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 	 (๓)	 กิารดำาเนินกิารต่ามื่	(๑)-(๒)	ให้นำาความื่ในข้ึ้อ	๑)	(๑)-(๔)	ข้ึ้างต้่นมื่าบัุงคับุใช้โดยอนุโลมื่
	 	 (๔)	 ป็ระสีานงานกัิบุพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ในกิรณีทีี่�ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	
ป็ระสีงค์จะยอมื่ความื่หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เพ่�อที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงต่ามื่มื่าต่รา	๑๒	แห่ง	พ.ร.บุ.นี�	
	 	 (๕)	 จัดให้มีื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษในความื่ผิิดอ่�น	หากิสีอบุสีวนแลว้พบุว่าเป็็นกิรรมื่เดยีว
กัิบุความื่ผิิดฐานกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนรวมื่ไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวน
เดียวกัิบุความื่ผิิดฐานกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว
	 	 (๖)	 กิรณีผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวมีื่อายไุม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็บุริบุ้รณ์ในวันร้องทุี่กิข์ึ้
ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๔/๑	
	 	 (๗)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนบัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งเหตุ่ต่ามื่แบุบุบัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งเหตุ่	 (แบุบุ	 ๑)	 
ต่ามื่หนังส่ีอ	สียสี.ต่ร.ทีี่�	๐๐๐๗.๒๓/๓๑๔๙	ลง	๑๒	ต่.ค.	๕๔	
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ขั้�นต้อนการสอบสวน
	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนกิฎหมื่ายและค่้ม่ื่อกิารป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๐	ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาต่	ิซ้ึ่�งวางแนวที่างป็ฏบัิุติ่
ต่ามื่ระเบุียบุกิระที่รวงกิารพัฒินาสีังคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารสีอบุสีวน
ต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	พ.ศ.๒๕๕๑
	 (๑)	 ต้่องสีอบุสีวนด้วยความื่รวดเร็ว	ต่่อเน่�องและเป็็นธีรรมื่
	 (๒)	 แจ้งพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�	 ให้ส่ีงข้ึ้อเท็ี่จจริงทัี่�งป็วงที่ี�เกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาความื่ผิิดมื่ารวมื่เป็็น
พยานหลักิฐานไว้ในสีำานวน
	 (๓)	 กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิดทีี่�เกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาผิิด	ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	
	 	 เฉพาะความื่ผิิดฐานกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 ถ้ืาผ้้ิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงใน
ครอบุครวัรับุสีารภาพ	พนักิงานสีอบุสีวนไมื่ต้่่องรวบุรวมื่พยานหลกัิฐาน	แต่่ให้แนบุรายงานขึ้อ้เท็ี่จจริงต่ามื่	(๒)	 
ไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนและสีรุป็สีำานวนพร้อมื่ความื่เห็นให้พนักิงานอัยกิารดำาเนินกิาร
	 (๔)	 ก่ิอนสีอบุป็ากิคำาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิาร
ดังนี�
	 	 -	 แจ้งเป็็นหนังส่ีอให้จิต่แพที่ย์	 นักิจิต่วิที่ยา	 นักิสัีงคมื่สีงเคราะห์	หร่อบุุคคลทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาด้วย
ความื่รุนแรงในครอบุครัวร้องขึ้อ	 ที่ราบุวันเวลาและสีถืานทีี่�ทีี่�จะสีอบุป็ากิคำา	 เพ่�อให้บุุคคลทีี่�ได้รับุแจ้ง 
อย้่ร่วมื่ด้วย	เพ่�อให้คำาป็ร้กิษาขึ้ณะสีอบุป็ากิคำาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว
	 	 -	 ในกิรณีมีื่ความื่จำาเป็็นเร่งด่วน	 ซ้ึ่�งมีื่เหตุ่อันควรไม่ื่อาจรอจิต่แพที่ย์	 นักิจิต่วิที่ยา	 
นักิสัีงคมื่สีงเคราะห	์หร่อบุุคคลที่ี�ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวัร้องขึ้อ	แต่่มีื่เหตุ่จำาเป็็นต่อ้งสีอบุ
ป็ากิคำาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวภายในเวลาที่ี�กิฎหมื่ายกิำาหนด	 กิ็ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
สีอบุป็ากิคำาผ้้ิเสีียหายไป็ได้	 แต่่ต้่องบัุนท้ี่กิเหตุ่ทีี่�ไม่ื่อาจรอบุุคคลดังกิล่าวไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 
แล้วรายงานให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาเพ่�อที่ราบุ
	 	 -	 แจ้งแก่ิผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวให้ที่ราบุถ้ืงกิระบุวนกิารในกิารดำาเนิน 
คดีอาญาฐานกิระที่ำาผิิดด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวและสิีที่ธิีทีี่�จะได้รับุกิารเยียวยาความื่เสีียหายหร่อ
กิารบุรรเที่าทีุ่กิข์ึ้เบุ่�องต้่น	 สิีที่ธิีในกิารมีื่ล่ามื่กิระบุวนกิารที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงและเง่�อนไขึ้	 รวมื่ถ้ืงผิลขึ้อง 
กิารยอมื่ความื่	ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อถือนฟ้้อง
	 (๕)	 หากิผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวเป็็นบุุคคลต่่างด้าวและป็ระสีงค์จะร้องขึ้อผ่ิอนผัิน 
อย้่ในราชอาณาจักิรชั�วคราวระหว่างกิารดำาเนินคดี	 ให้แจ้งหน่วยงานทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องเพ่�อขึ้ออนุญาต่ต่ามื่ 
หลักิเกิณฑ์์ทีี่�กิฎหมื่ายว่าด้วยคนเข้ึ้าเม่ื่องหร่อกิฎหมื่ายอ่�นกิำาหนด
	 (๖)	 ในกิรณทีีี่�พนักิงานสีอบุสีวนเหน็สีมื่ควร	หร่อได้รับุกิารรอ้งขึ้อจากิผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรง
ในครอบุครัว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารสีอบุสีวนในสีถืานทีี่�ทีี่�เหมื่าะสีมื่
	 (๗)	 กิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวทีี่�เป็็นผ้้ิหญิง	 และเป็็นกิารกิระที่ำา
ความื่รุนแรงเกีิ�ยวกัิบุเพศให้จัดพนักิงานสีอบุสีวนซึ่้�งเป็็นหญิงเป็็นผิ้้สีอบุป็ากิคำา	 เว้นแต่่ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัวยินยอมื่ให้ใช้พนักิงานสีอบุสีวนชายเป็็นผิ้้สีอบุป็ากิคำาหร่อมีื่เหตุ่จำาเป็็นอย่างอ่�น	 
ให้บัุนท้ี่กิความื่ยินยอมื่หร่อเหตุ่จำาเป็็นนั�นไว้ในสีำานวนด้วย
	 (๘)	 กิารสีอบุป็ากิคำาบุุคคลอายุไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	 ในฐานะผ้้ิต้่องหา	 ผ้้ิเสีียหายหร่อพยาน	ให้ป็ฏิบัุติ่ 
ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 และหนังส่ีอ	 ต่ร.ที่ี�	 ๐๐๑๑.๒๕/๒๐๕๖	 ลง	 ๒๐	 พ.ค.	 ๕๔	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	 
พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	
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	 (๙)	 กิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวและบุุคคลอ่�นทีี่�ร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิด 
ในฐานะผ้้ิต้่องหาให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	(กิรณีมิื่ใช่เด็กิหร่อเยาวชน)
	 (๑๐)	 เม่ื่�อที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�น	 ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังอัยกิารจังหวัด
คดีศาลเยาวชนและครอบุครัว	พิจารณาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑	หร่อมื่าต่รา	๑๔๒	ต่่อไป็	
	 (๑๑)	 หากิสีอบุสีวนเสีร็จไม่ื่ทัี่นภายในระยะเวลา	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 สีำาหรับุผ้้ิต้่องหาทีี่�มิื่ใช่เด็กิหร่อ
เยาวชนก็ิต้่องย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งต่่อศาลแล้วแต่่กิรณีว่าคดีอย้่ในอำานาจขึ้องศาลใด	 หากิเป็็นเด็กิ
หร่อเยาวชนกิรณีถ้ืกิจับุ	ต้่องย่�นคำาร้องต่่อศาลเพ่�อต่รวจสีอบุกิารจับุภายใน	๒๔	ชั�วโมื่ง	และให้ดำาเนินกิาร
ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารสีอบุสีวนต้่องจัดให้มีื่จิต่แพที่ย	์นักิจิต่วิที่ยา	นักิสัีงคมื่สีงเคราะห์	หร่อบุุคคลทีี่�ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วย
ความื่รุนแรงในครอบุครัวร้องขึ้อ	ร่วมื่อย้ด้่วยในขึ้ณะสีอบุป็ากิคำาเพ่�อให้คำาป็ร้กิษา	ต่ามื่มื่าต่รา	๘	วรรคสีามื่	 
แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๐	นั�น	กิฎหมื่ายไมื่ไ่ด้บัุงคับุใหบุุ้คคล
ดังกิล่าวอย้่ร่วมื่ด้วยทีุ่กิคน	 แต่่ใช้คำาว่า	 “หร่อ”	 ดังนั�นบุุคคลใดบุุคคลหน้�งอย้่ร่วมื่ด้วยในขึ้ณะสีอบุป็ากิคำา 
ผ้้ิเสีียหายก็ิถ่ือว่าเป็็นกิารสีอบุสีวนทีี่�ชอบุแล้ว	
	 -	 กิรณีทีี่�มีื่ความื่ผิิดอ่�นซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษส้ีงกิว่าความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว 
รวมื่อย้่ด้วย	และคดีความื่ผิิดบุที่หนักิอย้่ในอำานาจศาลอ่�นทีี่�มิื่ใช่ศาลเยาวชนและครอบุครัว	แม้ื่อำานาจศาล
ชำาระคดีเป็็นไป็ต่ามื่ความื่ผิิดบุที่หนักิ	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนโดยมีื่บุุคคลต่ามื่	 มื่าต่รา	๘	
วรรคสีามื่แห่ง	พ.ร.บุ.นี�ร่วมื่อย้่ด้วยเช่นเดียวกัิน	

ขั้�นต้อนการใช้มาต้รการหร่อวิธ่การเพ่�อบรรเทาทุกข์้ 
	 ให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ค่้ม่ื่อกิารป็ฏบัิุติ่งานต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวั	 
พ.ศ.๒๕๕๐	 ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ซ้ึ่�งวางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ระเบีุยบุกิระที่รวงกิารพัฒินาสัีงคมื่
และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารสีอบุสีวนต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	พ.ศ.๒๕๕๑
	 -	 ระหว่างกิารสีอบุสีวนหากิมื่ีกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนต้่องคุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพผิ้้ถ้ืกิกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนเสีนอรายงานและความื่เห็นให้ต่ำารวจชั�นผ้้ิใหญ่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
(หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจข้ึ้�นไป็	ได้รับุมื่อบุหมื่ายต่ามื่คำาสัี�งกิระที่รวงกิารพัฒินาสัีงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	 
ทีี่�	๐๘๘/๕๓	ลง	๒๙	 มีื่.ค.	๕๓)	ออกิคำาสัี�งกิำาหนดมื่าต่รกิารหร่อวิธีีกิารเพ่�อบุรรเที่าทุี่กิข์ึ้ให้แก่ิบุุคคลผ้้ิถ้ืกิ
กิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวัเป็็นกิารชั�วคราวต่ามื่	มื่าต่รา	๑๐	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	หร่อจะร้องขึ้อต่่อศาลทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจให้ออกิคำาสัี�งกิำาหนดมื่าต่รกิาร
หร่อวิธีีกิารเพ่�อบุรรเที่าทุี่กิข์ึ้ต่ามื่มื่าต่รา	๑๑	แห่ง	พ.ร.บุ.นี�ก็ิได้	
	 -	 เม่ื่�อต่ำารวจชั�นผ้้ิใหญ่	 ได้ออกิคำาสัี�งกิำาหนดมื่าต่รกิารหร่อวิธีีกิารเพ่�อบุรรเที่าทุี่กิข์ึ้ให้แก่ิบุุคคล 
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวเป็็นกิารชั�วคราวแล้ว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิทีี่�ต้่องหาว่า
กิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งหร่อข้ึ้อกิำาหนดมื่าต่รกิารคุ้มื่ครองดังกิล่าว
	 -	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนเสีนอคำาสัี�งกิำาหนดมื่าต่รกิารหร่อวิธีีกิารเพ่�อบุรรเที่าทีุ่กิข์ึ้ต่่อศาลที่ี�มีื่ 
เขึ้ต่อำานาจเพ่�อพิจารณาภายใน	๔๘	ชั�วโมื่งนับุแต่่วันออกิคำาสัี�งกิำาหนดมื่าต่รกิารหร่อวิธีีกิารเพ่�อบุรรเที่าทุี่กิข์ึ้
ดังกิล่าวต่ามื่มื่าต่รา	๑๐	วรรคสีอง	แห่ง	พ.ร.บุ.นี�	
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เง่�อนไข้การยุติ้คด่ี
	 ระหว่างที่ำากิารสีอบุสีวน	 กิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิเพ่�อเบีุ�ยงเบุนคดีออกิจากิกิระบุวนกิาร
ยุต่ิธีรรมื่กิระแสีหลักิ	 สีามื่ารถืเกิิดข้ึ้�นได้ต่ลอดเวลา	 ซ้ึ่�ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรง 
ในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	มื่าต่รา	๑๒	วรรคสีอง	ได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ในชั�นพนักิงานสีอบุสีวน	ดังนี�
	 -	 ในกิรณีที่ี�มื่ีกิารยอมื่ความื่	 หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	 ๔	 แห่ง	 พ.ร.บุ.นี�	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่ค่้ม่ื่อกิารป็ฏิบัุติ่งานต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรง
ในครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ซ้ึ่�งวางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ระเบีุยบุกิระที่รวง 
กิารพัฒินาสัีงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอน
กิารยอมื่ความื่	 ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในชั�นสีอบุสีวน	พ.ศ.๒๕๕๑	 จัดให้มีื่กิารที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอน
กิารยอมื่ความื่หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	 และกิำาหนดให้นำาวิธีีกิารต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๒	 วรรคหน้�ง	 แห่ง	 พ.ร.บุ.นี�	 
เป็็นเง่�อนไขึ้ในกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงดังกิล่าวโดยอนุโลมื่	โดยอาจรับุฟั้งความื่คิดเห็นขึ้องผ้้ิเสีียหาย
หร่อบุุคคลในครอบุครัวป็ระกิอบุด้วยก็ิได้
	 -	 หากิไดป้็ฏิบัุติ่ต่ามื่บุนัท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงและเง่�อนไขึ้ดังกิล่าวครบุถืว้นแล้ว	จ้งใหมี้ื่กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	
ในความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	๔	ได้	
	 -	 หากิผ้้ิต้่องหาฝ่่าฝื่นหร่อไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่เง่�อนไขึ้ดังกิล่าวให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจยกิคดีข้ึ้�น
ดำาเนินกิารต่่อไป็
	 -	 หลักิเกิณฑ์์และวิธีีดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๒	 วรรคหน้�งและวรรคสีอง	 ให้เป็็นไป็ต่ามื่ทีี่�อธิีบุดี 
ผ้้ิพิพากิษาศาลเยาวชนและครอบุครัวกิลางป็ระกิาศกิำาหนดในราชกิิจจานุเบุกิษาหร่อรัฐมื่นต่รีป็ระกิาศ
กิำาหนดแล้วแต่่กิรณี	

วิธ่การต้ามมาต้รา 12 วรรคหน่�งท่�นำามาใช้ในยุติ้ธรรมทางเล่ัอก
	 -	 วิธีีกิารทีี่�เป็็นเง่�อนไขึ้ในกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บุันท้ี่กิข้ึ้อต่กิลง	 โดยดำาเนินกิารอย่างใดอย่างหน้�งหร่อ
หลายอย่างป็ระกิอบุกัิน	ได้แก่ิ	
	 	 (๑)	 วิธีีกิารฟื้�นฟ้้	บุำาบัุดรักิษา
	 	 (๒)	 คุมื่ความื่ป็ระพฤติ่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด
	 	 (๓)	 ให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดชดใช้เงินช่วยเหล่อบุรรเที่าทุี่กิข์ึ้
	 	 (๔)	 ที่ำางานบุริกิารสีาธีารณะ
	 	 (๕)	 ละเว้นกิารกิระที่ำาอันเป็็นเหตุ่ให้เกิิดกิารใช้ความื่รุนแรงในครอบุครัว
	 	 (๖)	 ที่ำาทัี่ณฑ์์บุนไว้	
	 -	 อธิีบุดีผ้้ิพิพากิษาศาลเยาวชนและครอบุครัวกิลาง	 ออกิระเบีุยบุอธิีบุดีผ้้ิพิพากิษาศาลเยาวชน
และครอบุครัวกิลาง	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิารและระยะเวลากิารดำาเนินกิารแกิ่ผ้้ิกิระที่ำาความื่รุนแรง 
ในครอบุครัวแที่นกิารลงโที่ษและเง่�อนไขึ้กิารยอมื่ความื่	กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิารถือนฟ้้อง	พ.ศ.๒๕๕๐	 
ออกิต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	 ๑๒	 วรรคที่้าย	 แห่ง	 พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้้ถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๐	ป็ระกิาศ	ณ	วันทีี่�	๒๘	กิ.ย.	๕๐	ได้กิำาหนดรายละเอียดเป็็นแนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารนำายุติ่ธีรรมื่ 
ที่างเล่อกิมื่าใช้กัิบุผ้้ิกิระที่ำาผิิดเกีิ�ยวกัิบุความื่รุนแรงในครอบุครัวแล้ว

ขั้�นต้อนการสอบสวนกรณ่ีเข้้าสู่กระบวนการยุติ้ธรรมทางเล่ัอก
	 ระหว่างกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	 เพ่�อส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นให้
พนักิงานอัยกิารพิจารณาต่ามื่ยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักินั�น	 หากิผ้้ิเสีียหายหร่อผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรง 
ในครอบุครัว	ต้่องกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องจัดให้มีื่กิารที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอน
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กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	เพ่�อให้ผ้้ิต้่องหาป็ฏิบัุติ่ต่ามื่เง่�อนไขึ้	ซ้ึ่�งกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่เง่�อนไขึ้บุางอย่างอาจต้่องใช้เวลา
จนที่ำาให้คดีหมื่ดระยะเวลากิารผิัดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งต่ามื่กิฎหมื่าย	 บุางอย่างก็ิสีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ได้ครบุถ้ืวนภายใน
ระยะเวลาผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหา	และบุางกิรณีผ้้ิต้่องหาไม่ื่สีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ต่ามื่เง่�อนไขึ้ได้อย่างครบุถ้ืวน

ผิลัข้องการปฏิิบัติ้ได้ีครบถ้วนต้ามเง่�อนไข้
	 -	 หากิผ้้ิต้่องหาป็ฏิบัุติ่ได้ครบุถ้ืวนต่ามื่เง่�อนไขึ้ก่ิอนสิี�นระยะเวลาควบุคุมื่ต่ามื่กิฎหมื่าย	ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนจัดกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ให้เป็็นไป็ต่ามื่เง่�อนไขึ้กิฎหมื่าย	แล้วส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนพรอ้มื่ความื่เห็น
ควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	โดยไม่ื่ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย	

ผิลัข้องการปฏิิบัติ้ไม่ครบถ้วนต้ามเง่�อนไข้หร่อม่การฝ่่าฝ้่นไม่ปฏิิบัติ้ต้ามเง่�อนไข้ 
	 -	 ก่ิอนสิี�นระยะเวลากิารควบุคมุื่ผ้้ิต้่องหาต่ามื่กิฎหมื่าย	พนักิงานสีอบุสีวนต่อ้งส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน 
พร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงานอัยกิารพิจารณากิรณีมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้องให้ส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย	 
เว้นแต่่ผ้้ิต้่องหาจะถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้่ในอำานาจขึ้องศาล	หร่อหากิมีื่กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวแต่่ผ้้ิต้่องหาหลบุหนี
ก็ิสีามื่ารถืส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒	วรรคสีามื่	

กรณ่ีการปฏิิบัติ้ต้ามเง่�อนไข้ ต้้องใช้เวลัาเลัยระยะเวลัาการควบคุมผู้ิต้้องหาต้ามกฎหมาย 
	 -	 เป็็นกิรณีที่ี�ผิ้้เสีียหายมื่ีความื่ป็ระสีงค์ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	 แต่่ผ้้ิต้่องหายังต้่องใช้เวลาในกิารป็ฏิบุัต่ิ
ต่ามื่เง่�อนไขึ้ต่ามื่บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอนกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	จ้งไม่ื่อาจที่ราบุได้ว่าผ้้ิต้่องหาจะสีามื่ารถื
ป็ฏิบุตั่ไิด้ครบุถ้ืวนต่ามื่เง่�อนไขึ้หร่อไม่ื่	ซ้ึ่�งต่ามื่กิฎหมื่ายต้่องที่ำาครบุถ้ืวนต่ามื่เง่�อนไขึ้เสีียก่ิอนจ้งจะจัดกิารถือน
คำาร้องทุี่กิข์ึ้ให้	ดังนั�นพนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงานอัยกิาร
พิจารณา	 โดยแนบุบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงทีี่�ให้ผิ้้ต้่องหาป็ฏิบุัต่ิต่ิดสีำานวนไป็ด้วย	 แต่่พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่สีามื่ารถื 
จัดให้ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้เน่�องจากิเป็็นไป็ต่ามื่เง่�อนไขึ้ขึ้องกิฎหมื่ายต่ามื่มื่าต่รา	๑๒	วรรคสีอง	
	 -	 หากิพนักิงานสีอบุสีวนรอให้ผ้้ิต้่องหาป็ฏิบัุติ่ต่ามื่เง่�อนไขึ้จนครบุถ้ืวนจนสิี�นระยะเวลากิารควบุคุมื่
ต่ามื่กิฎหมื่าย	หากิผ้้ิต้่องหาสีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ได้ครบุถ้ืวนต่ามื่เง่�อนไขึ้ได้	ก็ิสีามื่ารถืจัดที่ำาบัุนท้ี่กิถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิารได้	 แต่่หากิผ้้ิต้่องหา 
ไม่ื่สีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ครบุถ้ืวนหร่อฝ่่าฝื่นเง่�อนไขึ้	 คดีก็ิจะขึ้าดผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้ง	 กิารจะฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาล
ต้่องขึ้ออนุญาต่ฟ้้องต่่ออัยกิารส้ีงสุีด	 ยกิเว้นคดีที่ี�อย้่ในอำานาจศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดหร่อศาลที่หาร	 
ซ้ึ่�งถ่ือเอาความื่ผิิดฐานบุที่หนักิสุีดเป็็นเกิณฑ์์		

ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่ระเบุียบุกิระที่รวงกิารพัฒินาสัีงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีี
กิารที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอนกิารยอมื่ความื่	ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในชั�นสีอบุสีวน	พ.ศ.๒๕๕๑	หมื่วดทีี่�	๑											
กิารไกิล่เกิลี�ยให้ยอมื่ความื่	วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้
	 	 (๑)	 ข้ึ้อ	๖	วรรคแรกิ	เม่ื่�อผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รนุแรงในครอบุครวัได้ร้องทุี่กิข์ึ้หร่อมีื่กิารรอ้งทุี่กิข์ึ้ 
แที่นแล้ว	 หากิพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิรับุผิิดชอบุเห็นสีมื่ควรจะดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยให้ค่้กิรณีได้ยอมื่ความื่กัิน
ก็ิได้โดยให้นำาความื่ในข้ึ้อ	๔	วรรคสีอง	และข้ึ้อ	๕	มื่าใช้บัุงคับุ
	 	 (๒)	 ข้ึ้อ	๖	วรรคสีอง	ในกิรณีผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครอบุครัว	ยังไม่ื่ได้ร้องทุี่กิข์ึ้หร่อ
ไม่ื่ป็ระสีงคจ์ะร้องทุี่กิข์ึ้ให้ดำาเนนิคดีกัิบุผ้้ิกิระที่ำาความื่รนุแรงในครอบุครวั	หากิพนกัิงานเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิรับุผิิดชอบุ 
เห็นสีมื่ควรและค่้กิรณียินยอมื่จะดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยให้ค่้กิรณีได้ยอมื่ความื่กัินต่ามื่วรรคหน้�งก็ิได้	
	 -	 จ้งที่ำาให้เห็นแนวที่างกิารป็ฏบัิุติ่ว่า	กิรณทีีี่�ผ้้ิเสีียหาย	(ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครวั) 
ได้มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ไว้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนภายในอายุความื่แล้ว	หร่อกิรณีพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ได้ร้องทุี่กิข์ึ้แที่น	 
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ขัึ้�นต่อนก่ิอนทีี่�จะแจ้งข้ึ้อกิล่าวหาอาจมีื่กิรณีกิารไกิล่เกิลี�ยยอมื่ความื่หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เกิิดข้ึ้�นก็ิได้	 
หากิมีื่กิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอนกิารยอมื่ความื่หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้และผ้้ิต้่องหาสีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่
ได้ครบุถ้ืวนต่ามื่เง่�อนไขึ้	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิสีามื่ารถืจัดบัุนท้ี่กิกิารยอมื่ความื่	 บัุนท้ี่กิกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
และมื่คีวามื่เห็นที่างคดีควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาไป็ยงัพนักิงานอยักิารได้	โดยไม่ื่ต้่องจับุกุิมื่หร่อแจ้งข้ึ้อกิล่าวหา 
ดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหาได้	
	 -	 กิรณีทีี่�ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวหร่อผ้้ิทีี่�พบุเห็นหร่อที่ราบุกิารกิระที่ำาด้วย 
ความื่รุนแรงในครอบุครัว	ซ้ึ่�งได้แจ้งต่่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่มื่าต่รา	๕	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๖	แห่ง	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครอง
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๐	ก็ิสีามื่ารถืใช้ช่องที่างต่ามื่ระเบีุยบุกิระที่รวงกิารพัฒินา
สัีงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอนกิารยอมื่ความื่	 
ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในชั�นสีอบุสีวน	 พ.ศ.๒๕๕๑	 หมื่วดทีี่�	 ๑	 กิารไกิล่เกิลี�ยให้ยอมื่ความื่	 ข้ึ้อ	 ๖	 วรรคสีอง	 
ในขัึ้�นต่อนก่ิอนร้องทุี่กิข์ึ้ก็ิได้ด้วย
	 -	 ต่ามื่ระเบีุยบุกิระที่รวงกิารพัฒินาสัีงคมื่และความื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิาร
ที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเบุ่�องต้่นก่ิอนกิารยอมื่ความื่	ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในชั�นสีอบุสีวน	พ.ศ.๒๕๕๑	ได้วางแนวที่าง
ป็ฏิบัุติ่ในกิารไกิล่เกิลี�ยให้ยอมื่ความื่ต่ามื่หมื่วด	๑	ข้ึ้อ	๔	วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ว่าในระหว่างกิารสีอบุสีวน	หากิ
พนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุเห็นว่าข้ึ้อหากิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวหร่อกิารกิระที่ำาความื่รุนแรง 
ในครอบุครัวเป็็นกิรรมื่เดียวกัิบุความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๙๕	และพฤติ่กิารณ์แห่งคดี	 
ไม่ื่ร้ายแรงพอ	 มีื่ที่างป็รองดองกัินได้	 หร่อค่้กิรณีร้องขึ้อ	 พนักิงานสีอบุสีวนอาจจัดให้มีื่กิารไกิล่เกิลี�ยให้ 
ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัวกัิบุผ้้ิต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัวได้ยอมื่ความื่กัิน	
จะเห็นได้ว่าความื่ผิิดฐานอ่�นทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษส้ีงกิว่าไม่ื่ได้วางแนวที่างให้นำามื่าไกิล่เกิลี�ยแต่่อย่างใด	
	 -	 หากิกิรณีมีื่ความื่ผิิดฐานอ่�นด้วยทีี่�อัต่ราโที่ษส้ีงกิว่าความื่ผิิดฐานกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว
และส้ีงกิว่าความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๙๕	คดีดังกิล่าวก็ิไม่ื่สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยกัินได้
ต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�และหากิเป็็นคดีอาญาแผ่ินดินทีี่�ยอมื่ความื่ไม่ื่ได้ก็ิต้่องดำาเนินคดีต่่อไป็
	 -	 หากิเป็็นความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วทีี่�ยอมื่ความื่กัินได้	ทีี่�มิื่ใช่ความื่รุนแรงในครอบุครัว	เห็นว่าสีามื่ารถื
ยอมื่ความื่หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้กัินได้ที่ำาให้สิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญาไป็ฟ้้องย่อมื่ระงับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒) 
 
๓. กระบวนการสอบสวนต้าม พ.ร.บ.การไกล่ัเกล่ั�ยข้้อพิพาท พ.ศ.2562
	 ปั็จจุบัุนข้ึ้อพิพาที่ที่างแพ่งและที่างอาญาเกิิดข้ึ้�นเป็็นจำานวนมื่ากิ	 เพ่�อเป็็นกิารลดป็ริมื่าณคด ี
ข้ึ้�นส่้ีศาล	 ในคดีอาญาบุางฐานความื่ผิิด	 ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษไมื่่ส้ีง	 เป็็นคดีทีี่�เกีิ�ยวพันกัิบุผ้้ิเสีียหาย	 และกิระที่บุ
ต่่อสัีงคมื่โดยรวมื่น้อย	อีกิทัี่�งเป็็นกิารลดปั็ญหาความื่ขัึ้ดแย้งและสีร้างความื่สีมื่านฉันท์ี่ข้ึ้�นในสัีงคมื่	จ้งได้นำา
กิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างแพ่งซ้ึ่�งมีื่ทุี่นที่รัพยไ์ม่ื่มื่ากินักิและที่างอาญาบุางป็ระเภที่มื่ากิำาหนดเป็็น
กิฎหมื่ายกิลางเพ่�อสีร้างยุต่ิธีรรมื่ที่างเล่อกิ	 ในกิารเบีุ�ยงเบุนคดีออกิจากิกิระบุวนกิารยุต่ิธีรรมื่กิระแสีหลักิ 
ไม่ื่ต้่องนำาคดีข้ึ้�นส่้ีศาลพิจารณาพิพากิษาชี�ถ้ืกิผิิด	ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนโดยต่รงค่อกิารไกิล่เกิลี�ย
ข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา

 หลัักเกณีฑ์์กฎหมาย
	 ความื่ผิิดทีี่�นำามื่าใช้กัิบุกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิ	 เพ่�อยุติ่คดีอาญาบุางป็ระเภที่ไม่ื่ต้่องนำาคดี
ข้ึ้�นส่้ีศาล	 เป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่	พ.ศ.๒๕๖๒	หมื่วด	๓	 กิารไกิล่เกิลี�ย 
ข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๓๕	ถ้ืงมื่าต่รา	๓๘	หมื่วดที่ี�	๔	กิารไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นสีอบุสีวน	 
ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๓๙	ถ้ืงมื่าต่รา	๖๗	และหมื่วดทีี่�	๕	กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๖๘	 
ถ้ืงมื่าต่รา	๗๐
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				 ความื่ในหมื่วด	๓	ในระหว่างกิารสีอบุสีวนคดีอาญาบุางป็ระเภที่ต่ามื่มื่าต่รา	๓๕	หากิมีื่หน่วยงาน 
ซ้ึ่�งดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยขึ้อ้พิพาที่หร่อกิรมื่คุ้มื่ครองสิีที่ธิีและเสีรีภาพซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่�และอำานาจกิำากัิบุด้แลกิารไกิล่เกิลี�ย 
ข้ึ้อพิพาที่ขึ้องศ้นย์ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ภาคป็ระชาชนแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุ	 พนักิงานสีอบุสีวน 
อาจรอกิารสีอบุสีวนไว้ก่ิอนจนกิว่าจะร้้ผิลกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ก็ิได้	
 ความผิิดีทางอาญาท่�ทำาการไกล่ัเกล่ั�ยต้ามมาต้รา ๓5 (หมวดี ๓)	ได้แก่ิ
	 (๑)	 ความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้
	 (๒)	 ความื่ผิิดลหุโที่ษต่ามื่มื่าต่รา	๓๙๐	มื่าต่รา	๓๙๑	มื่าต่รา	๓๙๒	มื่าต่รา	๓๙๓	มื่าต่รา	๓๙๔	
มื่าต่รา	๓๙๕	และมื่าต่รา	๓๙๗	แห่ง	ป็.อาญา	และความื่ผิิดลหุโที่ษอ่�นทีี่�ไม่ื่กิระที่บุต่่อส่ีวนรวมื่ต่ามื่ทีี่�กิำาหนด
ในพระราชกิฤษฎีกิา		
 ความผิิดีทางอาญาท่�ทำาการไกล่ัเกล่ั�ยในชั�นการสอบสวน ต้ามมาต้รา 41 (หมวดี 4)	ได้แก่ิ
	 (๑)	 คดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	
	 (๒)	 ความื่ผิิดลหุโที่ษต่ามื่มื่าต่รา	๓๙๐	มื่าต่รา	๓๙๑	มื่าต่รา	๓๙๒	มื่าต่รา	๓๙๓	มื่าต่รา	๓๙๔	
มื่าต่รา	๓๙๕	และมื่าต่รา	๓๙๗	แห่ง	ป็.อาญา	และความื่ผิิดลหุโที่ษอ่�นทีี่�ไม่ื่กิระที่บุต่่อส่ีวนรวมื่ต่ามื่ทีี่�กิำาหนด
ในพระราชกิฤษฎีกิา
	 (๓)	 ความื่ผิิดทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงไม่ื่เกิิน	๓	ปี็	ต่ามื่บัุญชีท้ี่าย	พ.ร.บุ.นี�	
	 	 ความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	ดังนี�
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานเข้ึ้าร่วมื่ในกิารชุลมุื่นต่่อส้้ีและมื่ีผ้้ิถ้ืงแกิ่ความื่ต่ายจากิกิารชุลมุื่นต่่อส้้ีนั�น	 
ต่ามื่มื่าต่รา	๒๙๔	วรรคหน้�ง
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิาย	ต่ามื่มื่าต่รา	๒๙๕	
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายโดยมีื่เหตุ่ฉกิรรจ์	ต่ามื่มื่าต่รา	๒๙๖
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานเข้ึ้าร่วมื่ในกิารชุลมุื่นต่่อส้้ีและมีื่ผ้้ิได้รับุอันต่รายสีาหัสีจากิกิารชุลมุื่นต่่อส้้ีนั�น	
ต่ามื่มื่าต่รา	๒๙๙	วรรคหน้�ง	
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานป็ระมื่าที่เป็็นเหตุ่ให้ผ้้ิอ่�นได้รับุอันต่รายสีาหัสี	ต่ามื่มื่าต่รา	๓๐๐
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์	ต่ามื่มื่าต่รา	๓๓๔			
	 แต่่จะต้่องพิจารณาเง่�อนไขึ้ป็ระกิอบุ	ค่อ	ผ้้ิต้่องหาไม่ื่เคยได้รับุกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาต่ามื่	
พ.ร.บุ.นี�มื่าก่ิอน	เว้นแต่่ความื่ผิิดทีี่�ป็ระมื่าที่	และลหุโที่ษ	ซ้ึ่�งเกิิน	๓	ปี็	นับุแต่่มีื่คำาสัี�งยติุ่คดี	และไม่ื่อย้ร่ะหว่าง
ต้่องคำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดให้จำาคุกิ	หร่อพ้นโที่ษมื่าแล้วเกิิน	๕	ปี็	เว้นแต่่กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่	คดีลหุโที่ษ	หร่อ
คดีความื่ผิิดทีี่�ที่ำาต่อนเป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	

ข้้อสังเกต้
	 	 -	 กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ต่ามื่	มื่าต่รา	๔๑(๓)	ให้ด้เง่�อนไขึ้ข้ึ้อต้่องห้ามื่ต่ามื่มื่าต่รา	๔๒	ด้วย	
      
ความผิิดีทางอาญาท่�ทำาการไกล่ัเกล่ั�ยโดียภาคประชาชน ต้ามมาต้รา 6๙(๓) (หมวดี 5)	ได้แก่ิ	
	 (๑)	 ความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้
	 (๒)	 ความื่ผิิดลหุโที่ษต่ามื่มื่าต่รา	๓๙๐	มื่าต่รา	๓๙๑	มื่าต่รา	๓๙๒	มื่าต่รา	๓๙๓	มื่าต่รา	๓๙๔	
มื่าต่รา	๓๙๕	และมื่าต่รา	๓๙๗	แห่ง	ป็.อาญา	และความื่ผิิดลหุโที่ษอ่�นทีี่�ไม่ื่กิระที่บุต่่อส่ีวนรวมื่ต่ามื่ทีี่�กิำาหนด
ในพระราชกิฤษฎีกิา
	 ผ้้ิทีี่�ที่ำากิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในระหว่างกิารสีอบุสีวน	 ให้แจ้งกิารดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ย						
ข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	ผิลกิารไกิลเ่กิลี�ย	บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลง	ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุต่ามื่มื่าต่รา	๓๖	(หมื่วด	๓) 
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ได้แก่ิ	หน่วยงานขึ้องรัฐซ้ึ่�งดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่หร่อกิรมื่คุ้มื่ครองสิีที่ธิีและเสีรีภาพซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่�และ
อำานาจกิำากัิบุด้แลกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ขึ้องศ้นย์ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ภาคป็ระชาชน
	 ส่ีวนกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นกิารสีอบุสีวนในหมื่วด	๔	 ให้เป็็นไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อนต่ามื่	 
มื่าต่รา	๔๔	ป็ระกิอบุระเบีุยบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	วิธีีกิาร	และเง่�อนไขึ้กิารย่�นคำาร้องขึ้อ 
ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	 กิารพิจารณาและระยะเวลากิารสัี�งคำาร้องและกิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ย 
ข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	 พ.ศ.๒๕๖๒	 โดยเม่ื่�อค่้กิรณีสีมัื่ครใจและป็ระสีงค์จะเข้ึ้าร่วมื่กิารไกิล่เกิลี�ยขึ้้อพิพาที่	 
พนักิงานสีอบุสีวนจะเสีนอความื่เห็นเสีนอให้พนักิงานสีอบุสีวนผิ้้มีื่อำานาจออกิคำาสัี�งซ้ึ่�งต่ามื่ระเบุียบุ	 
“พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมื่ีอำานาจออกิคำาสัี�ง”หมื่ายความื่ว่า	 หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มื่ีอำานาจสีอบุสีวน	 และคำาว่า	 
“หน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจสีอบุสีวน”	 หมื่ายความื่ว่า	 สีถืานีต่ำารวจ	 กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	 หร่อกิองกิำากัิบุกิารที่ี�มีื่ 
อำานาจหน้าทีี่�ในกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนในสัีงกัิดกิองบัุญชากิารต่ำารวจนครบุาล	 ต่ำารวจภ้ธีรภาค	 ๑	 –	 ๙	 
กิองบัุญชากิารต่ำารวจสีอบุสีวนกิลาง		โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งพิจารณามีื่คำาสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ย 
ข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	 และให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดให้มีื่กิารเล่อกิและแต่่งตั่�งผ้้ิไกิล่เกิลี�ยต่ามื่มื่าต่รา	 ๔๙	 
เพ่�อดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนไกิล่เกิลี�ยและรายงานผิลให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุต่ามื่มื่าต่รา	๕๗	
	 คำาจำากัิดความื่ต่ามื่มื่าต่รา	๓	คำาว่า	“หน่วยงานซ่ึ่�งดีำาเนินการไกล่ัเกล่ั�ยข้้อพิพาท” ต่ามื่มื่าต่รา	๓๖	 
หมื่วด	 ๓	 ต่ามื่คำาจำากัิดความื่	 มื่าต่รา	 ๓	 หมื่ายความื่ว่า	 หน่วยงานขึ้องรัฐซ้ึ่�งดำาเนินกิารระงับุข้ึ้อพิพาที่ 
โดยวิธีีกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่และคำาว่า	“หน่วยงานข้องรัฐ”	 หมื่ายความื่ว่า	 ราชกิารส่ีวนกิลาง	 ราชกิาร
ส่ีวนภ้มิื่ภาค	สีำานักิงานศาลยุติ่ธีรรมื่	สีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	หร่อหน่วยงานอ่�นขึ้องรัฐต่ามื่ทีี่�รัฐมื่นต่รีว่ากิาร
กิระที่รวงยุติ่ธีรรมื่กิำาหนดในกิฎกิระที่รวง	โดยหน่วยงานขึ้องรัฐทีี่�ป็ระสีงค์จะดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่
ต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�	ต้่องแจ้งให้กิระที่รวงยุติ่ธีรรมื่ที่ราบุก่ิอนดำาเนินกิาร

อายุความ
	 กิารนับุอายุความื่	 เป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	๖	 แห่ง	 พ.ร.บุ.นี�	 ในกิรณีกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่สิี�นสุีดลง 
โดยไม่ื่เป็็นผิล	 หากิป็รากิฏว่าอายุความื่ครบุกิำาหนดไป็แล้วในระหว่างกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่หร่อจะ 
ครบุกิำาหนดภายใน	๖๐	วันนับุแต่่วันทีี่�กิารไกิล่เกิลี�ยขึ้อ้พิพาที่สิี�นสุีดลง	ให้อายคุวามื่ขึ้ยายออกิไป็อีกิ	๖๐	วัน	 
นับุแต่่วันทีี่�กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่สิี�นสุีดลง
	 ในกิรณีทีี่�ศาลมีื่คำาสัี�งไม่ื่บัุงคับุต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงระงับุข้ึ้อพิพาที่ต่ามื่มื่าต่รา	๓๓	ให้นำาความื่ในมื่าต่รา	๖	 
วรรคหน้�งมื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	โดยให้นับุระยะเวลา	๖๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�คำาสัี�งขึ้องศาลถ้ืงทีี่�สุีด	
	 จะเห็นได้ว่า	 กิฎหมื่ายฉบุับุนี�ได้ขึ้ยายอายุความื่ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๙๕	 ออกิไป็อีกิ	 ๖๐	 วัน	 
กิารนับุระยะเวลานับุแต่่วันทีี่�กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่สิี�นสุีดลงนั�น	พิจารณาได้ดังนี�
	 (๑)	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๓๖	 วรรคสีามื่	 หมื่วด	๓	 กิรณีกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาไม่ื่เป็็นผิลให้
พนักิงานสีอบุสีวน	พนักิงานอัยกิารหร่อศาล	สีอบุสีวน	สัี�งคดี	หร่อพิจารณาพิพากิษาคดีต่่อไป็	
	 (๒)	 ต่ามื่มื่าต่รา	๓๗	หมื่วด	๓	 สิีที่ธิีฟ้้องคดีแพ่งเกีิ�ยวเน่�องกัิบุคดีอาญาต่ามื่	ป็.วิอาญา	 ให้สิีที่ธิี 
นำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุเม่ื่�อค่้กิรณีได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงระงับุข้ึ้อพิพาที่ในส่ีวนแพ่งแล้ว	 ในกิรณีทีี่�ค่้กิรณี
ฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงระงับุข้ึ้อพิพาที่ในส่ีวนแพ่ง	 ให้ค่้กิรณีอีกิฝ่่ายหน้�งดำาเนินกิารเพ่�อขึ้อ
ให้มีื่กิารบัุงคับุต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงระงับุข้ึ้อพิพาที่ต่ามื่มื่าต่รา	๓๒	ได้	กิรณีต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงให้ค่้กิรณีฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�ง 
ได้รับุป็ระโยชน์แห่งเง่�อนเวลาในกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลง	 ให้นำาความื่ในมื่าต่รา	 ๖	 มื่าใช้บัุงคับุในกิรณี 
ทีี่�ค่้กิรณีฝ่่ายนั�นไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลง	
	 (๓)	 ต่ามื่มื่าต่รา	๔๐	หมื่วด	๔	กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นกิารสีอบุสีวน	เม่ื่�อพนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งมีื่คำาสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาต่ามื่มื่าต่รา	๔๔	แล้ว	ให้หยุดนับุอายุความื่ 
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ในกิารดำาเนินคดีอาญา	 และเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งมีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็ 
ต่ามื่มื่าต่รา	๖๑	ให้นับุอายุความื่ในกิารดำาเนินคดีต่่อจากิเวลานั�น
	 (๔)	 ต่ามื่มื่าต่รา	๖๔	วรรคสีอง	หมื่วด	๔	ผิลกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นกิารสีอบุสีวน	 
กิรณีป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงไม่ื่ครบุถ้ืวน	 หากิผ้้ิเสีียหายไม่ื่พอใจ	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจ 
ออกิคำาสัี�งพิจารณามีื่คำาสัี�งดำาเนินคดีต่่อไป็
	 (๕)	 ต่ามื่มื่าต่รา	๖๕	หมื่วด	๔	ผิลกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นกิารสีอบุสีวน	เม่ื่�อความื่ 
ป็รากิฏแก่ิพนักิงานสีอบุสีวนว่าค่้กิรณีทีี่�เป็็นผ้้ิต้่องหาจงใจไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงโดยไม่ื่มีื่เหตุ่อันควร	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งมีื่คำาสัี�งดำาเนินคดีต่่อไป็			
	 เน่�องจากิ	พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ฯ	มิื่ได้บัุญญัติ่เร่�องกิารนับุอายุความื่ไว้โดยต่รง	จะต้่องนำา
กิารนับุอายุความื่ต่ามื่	ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๑๙๓/๓	มื่าบัุงคับุใช้	ดังนั�น	กิารกิำาหนดระยะเวลาเป็็นวัน	สัีป็ดาห์	
เด่อน	หร่อปี็	มิื่ให้นับุวันแรกิแห่งระยะเวลานั�นรวมื่เข้ึ้าด้วยกัิน	

เข้ต้อำานาจศาลั
	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๘	 บัุญญัติ่ว่า	 มิื่ให้ใช้บัุงคับุแก่ิคดีอาญาทีี่�อย้่ในอำานาจขึ้องศาลเยาวชนและ
ครอบุครัว	 ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
แสีดงให้เห็นว่าหากิเด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาผิิดที่างอาญา	 กิ็ไม่ื่สีามื่ารถืนำา	 พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ 
พ.ศ.๒๕๖๒	มื่าใช้บัุงคับุได้	
	 ดังนั�น	คดีอาญาทีี่�เข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�	จ้งอาจเป็็นคดีที่ี�อย้ใ่นอำานาจศาลแขึ้วงหร่อศาลอาญา
หร่อศาลจังหวัดหร่อศาลที่หารแล้วแต่่กิรณี	 แต่่ถ้ืาเป็็นคดีอาญาทีี่�อย่้ในอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัว	 
ได้แก่ิ	 คดีทีี่�ในขึ้ณะกิระที่ำาความื่ผิิดผ้้ิกิระที่ำาผิิดเป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	 อายุยังไม่ื่ถ้ืงสิีบุแป็ดปี็บุริบุ้รณ์	 คดีทีี่�
กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้อย้่ในอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัวพิจารณาพิพากิษา	 เช่น	 คดีความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุ
กิารกิระที่ำาความื่รุนแรงในครอบุครัว	เป็็นต้่น	ไม่ื่อย่้ในเง่�อนไขึ้ทีี่�สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยได้	ถ้ืงแม้ื่ว่าจะเป็็นความื่ผิิด 
ข้ึ้อหาฐานความื่ผิิดทีี่�ต้่องต่ามื่มื่าต่รา	๔๑	พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ฯ	ก็ิต่ามื่	

ขั้�นต้อนการสอบสวน
	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษไว้แล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิเริ�มื่ที่ำากิารสีอบุสีวน 
โดยมิื่ชักิช้าต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	ต่ามื่กิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิไป็ต่ามื่ป็กิติ่เหม่ื่อนคดีอาญา
ทัี่�วไป็	 แต่่สีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ทีี่�จะที่ำากิารไกิล่เกิลี�ยได้ต่ามื่	 พ.ร.บุ.นี�	 อันเป็็นยุติ่ธีรรมื่ที่างเล่อกิ	 
เพ่�อเบีุ�ยงเบุนคดีไม่ื่ต้่องนำาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดฟ้้องต่่อศาลให้พิจารณาพิพากิษาชี�ถ้ืกิผิิดนั�น	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แนวที่างระเบีุยบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	วิธีีกิาร	และเง่�อนไขึ้กิารย่�นคำาร้องขึ้อ
ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	กิารพิจารณาและระยะเวลากิารสัี�งคำาร้องและกิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่
ที่างอาญา	พ.ศ.๒๕๖๒	ป็ระกิอบุหนังส่ีอ	ต่ร.ด่วนมื่ากิ	ทีี่�	๐๐๑๑.๒๕/๓๐๖๑	ลง	๑๖	กิ.ย.	๖๒	เร่�อง	ซัึ่กิซ้ึ่อมื่
ความื่เข้ึ้าใจเกีิ�ยวกัิบุกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่	พ.ศ.๒๕๖๒	เพ่�อดำาเนินกิารต่ามื่	หมื่วด	๔	 
กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาในชั�นสีอบุสีวน	ขัึ้�นต่อนทีี่�สีำาคัญ	ๆ	ได้แก่ิ
	 (๑)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษคดีอาญาทีี่�สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยได้ต่ามื่หมื่วด	๔	 
แห่ง	 พ.ร.บุ.นี�	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ค่้กิรณีที่ราบุในโอกิาสีแรกิว่า	 มีื่สิีที่ธิีย่�นคำาร้องขึ้อไกิล่เกิลี�ย 
ข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	หมื่ายความื่ว่าเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าคดีอย้ใ่นเง่�อนไขึ้ทีี่�สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยได้ต่ามื่
กิฎหมื่าย	พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีหน้าทีี่�แจ้งค่้กิรณีทัี่นทีี่	 โดยไม่ื่จำาเป็็นจะต่้องรอเรียกิค่้กิรณีอีกิฝ่่ายหน้�งหร่อ 
ค่้กิรณีทีี่�เหล่อมื่าแจ้งพร้อมื่กัินแต่่อย่างใด
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	 (๒)	 เม่ื่�อค่้กิรณีทัี่�งสีองฝ่่ายสีมัื่ครใจและป็ระสีงค์จะเข้ึ้าร่วมื่กิารไกิล่เกิลี�ยคดีอาญา	และคดีนั�นมิื่ได้อย้่
ในระหว่างกิารพิจารณาคดีขึ้องศาล	(หมื่ายความื่ว่า	ค่้กิรณีฝ่่ายซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเสีียหายมิื่ได้ย่�นฟ้้องค่้กิรณีอีกิฝ่่ายหน้�ง 
เป็็นจำาเลย	และศาลได้ป็ระทัี่บุรับุฟ้้องไว้แล้ว)	ให้ค่้กิรณีย่�นคำาร้องขึ้อไกิล่เกิลี�ยคดีอาญาต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	 
พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หน้าทีี่�ต่รวจสีอบุว่าคำาร้องทีี่�ค่้กิรณีย่�นมื่านั�นชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่	ถ้ืกิต้่องครบุถ้ืวน 
หร่อไม่ื่	 ถ้ืาพนักิงานสีอบุสีวนพิจารณาแล้ว	 หากิเห็นว่าถ้ืกิต้่องและครบุถ้ืวน	 ให้ออกิ	 “ใบุรับุคำาร้อง”	 
ให้แก่ิผ้้ิย่�นคำาร้อง	แต่่ถ้ืาเห็นว่าไม่ื่ถ้ืกิต้่องหร่อไม่ื่ครบุถ้ืวน	ให้แจ้งผ้้ิย่�นที่ำาคำาร้องใหม่ื่หร่อแก้ิไขึ้ให้ถ้ืกิต้่องครบุถ้ืวน	 
ภายใน	๑๕	วัน	นับุแต่่วันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้ง	หากิผ้้ิย่�นไม่ื่ดำาเนินกิารภายในกิำาหนดเวลา	ให้ถ่ือว่าผ้้ิย่�น
ไม่ื่ป็ระสีงค์จะย่�นคำาร้องอีกิต่่อไป็	จากินั�นพนักิงานสีอบุสีวนเสีนอพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจ	พิจารณาออกิ
คำาสัี�ง	“ให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา”	ภายใน	๓	วัน	นับุแต่่วันทีี่�รับุคำาร้อง		และผ้้ิมีื่อำานาจจะต้่องสัี�งกิาร
ภายใน	๓	วัน	นับุแต่่วันทีี่�รับุเร่�องจากิพนักิงานสีอบุสีวน
	 (๓)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจพิจารณาว่าเป็็นคดีอาญาทีี่�อย้ใ่นเง่�อนไขึ้สีามื่ารถืที่ำากิารไกิล่เกิลี�ย
ได้หร่อไม่ื่	แล้วจ้งพิจารณาออกิคำาสัี�ง	ถ้ืาหากิเห็นว่าพฤติ่กิารณ์ขึ้องกิารกิระที่ำาความื่ผิิดไม่ื่ร้ายแรงและไม่ื่ส่ีง
ผิลกิระที่บุรนุแรงต่่อสีงัคมื่โดยรวมื่ใหพิ้จารณามื่คีำาสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ยคดีอาญา	ถืา้พนักิงานสีอบุสีวนผิ้มี้ื่อำานาจ
สัี�งกิารให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนต่่อไป็	แต่่ถ้ืาพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่
อำานาจสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดีต่่อไป็	โดยแจ้งให้ค่้กิรณีทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องที่ราบุด้วย	
	 ผิลที่างกิฎหมื่ายขึ้องคำาสัี�ง	“ให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา”	ค่อ	หยดุนับุอายคุวามื่ในกิารดำาเนิน
คดีอาญา	(จนกิว่าพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็ต่ามื่มื่าต่รา	๖๑,	ไม่ื่นำาบุที่บัุญญัติ่
เร่�องกิารฟ้้องและกิารผิดัฟ้้อง	รวมื่ทัี่�งกิารควบุคุมื่และกิารขัึ้งมื่าใช้บัุงคับุ	(จนกิว่าพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจ
ออกิคำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	 จ้งค่อยนับุเวลาฟ้้อง	 เวลาควบุคุมื่	 ตั่�งแต่่เวลานั�น)	 และกิรณีป็ล่อยชั�วคราว 
ไม่ื่นำาระยะเวลา	๓	เด่อน	แต่่ไม่ื่เกิิน	๖	เด่อน	มื่าใช้บัุงคับุ
	 (๔)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดให้มีื่กิารป็ระชุมื่ระหว่างค่้กิรณีเพ่�อเล่อกิและแต่่งตั่�งผ้้ิไกิล่เกิลี�ยภายใน	 
๗	 วัน	 นับุแต่่วันทีี่�มีื่คำาสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ย	พนักิงานสีอบุสีวนเปิ็ดบัุญชีผ้้ิไกิล่เกิลี�ยทีี่�ข้ึ้�นที่ะเบีุยนไว้กัิบุสีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่ให้ค่้กิรณีเล่อกิ	 ถ้ืาค่้กิรณีไม่ื่อาจต่กิลงเล่อกิผ้้ิไกิล่เกิลี�ยได้	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนเล่อกิและ
แต่่งตั่�งผ้้ิไกิล่เกิลี�ย	 โดยพิจารณาถ้ืงความื่ร้้ความื่สีามื่ารถื	 ความื่เหมื่าะสีมื่กัิบุป็ระเด็นข้ึ้อพิพาที่	 ภ้มิื่ลำาเนา
ขึ้องผ้้ิไกิล่เกิลี�ย	และความื่พ้งพอใจขึ้องค่้กิรณีเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้	แล้วแจ้งให้ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยและค่้กิรณีที่ราบุ	เม่ื่�อได้ 
ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยแล้วให้พนักิงานสีอบุสีวนบุันท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ลผ้้ิไกิล่เกิลี�ยไว้ในระบุบุสีารสีนเที่ศขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจ
แห่งชาติ่	นอกิจากินี�	 ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยจะต้่องเป็็นบุุคคลซ้ึ่�งผ่ิานกิารอบุรมื่และข้ึ้�นที่ะเบีุยนไว้กัิบุสีำานักิงานต่ำารวจ
แห่งชาติ่เท่ี่านั�น		
	 (๕)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนกิำาหนดนัดไกิล่เกิลี�ยครั�งแรกิภายใน	๗	วัน	นับุแต่่วันแต่่งตั่�งผ้้ิไกิล่เกิลี�ย	 
หากิมีื่เหตุ่จำาเป็็นขึ้อขึ้ยายเวลาไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งได้อีกิไม่ื่เกิิน	๗	 วัน	(เป็็นหน้าทีี่�
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�จะต้่องแจ้งให้ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยที่ราบุ	 และกิำาหนดนัดให้ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยมื่าพบุกัิบุค่้กิรณี 
ในครั�งแรกิ	เม่ื่�อถ้ืงวันนัด	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หน้าทีี่�แจ้งข้ึ้อหา	พฤติ่กิารณ์แห่งคดีต่ามื่สีมื่ควร	ให้ผ้้ิไกิล่เกิลี�ย
ที่ราบุ	เพ่�อทีี่�ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยจะได้ดำาเนินกิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ยต่ามื่ความื่เหมื่าะสีมื่แห่งป็ระเภที่คดี	พฤติ่กิารณ์
แห่งคดี	ต่ลอดจนความื่เสีียหายทีี่�ได้รับุ)
	 (๖)	 ในกิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ย	 ค่้กิรณีให้ผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจไม่ื่เกิิน	 ๒	 คน	 เข้ึ้าร่วมื่ฟั้งได้	 ถ้ืาค่้กิรณี
เป็็นผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเยาว์	 จะต้่องมีื่บิุดามื่ารดา	 ผ้้ิป็กิครอง	 นักิจิต่วิที่ยาหร่อนักิสัีงคมื่สีงเคราะห์	 เข้ึ้าร่วมื่ 
ไกิล่เกิลี�ยด้วย	 (ผ้้ิเยาว์หมื่ายถ้ืงบุุคคลทีี่�อายุยังไม่ื่ถ้ืง	๒๐	 ปี็บุริบุ้รณ์	และยังไม่ื่บุรรลุนิติ่ภาวะโดยกิารสีมื่รสี	 
แต่่ไม่ื่รวมื่ถ้ืงผ้้ิเยาว์ทีี่�เป็็นผ้้ิต้่องหาทีี่�กิารดำาเนนิคดีอย้ใ่นอำานาจขึ้องศาลเยาวชนฯ	หากิจะต้่องใช้ล่ามื่	ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่หน้าทีี่�จัดหาล่ามื่	ก่ิอนเริ�มื่ไกิล่เกิลี�ย	ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยจะต้่องแจ้งให้ค่้กิรณีที่ราบุ	พฤติ่กิารณ์ทีี่�กิล่าวหา 
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กิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ย	 ผิลที่างกิฎหมื่ายขึ้องกิารไกิล่เกิลี�ย	 และสิีที่ธิีในกิารขึ้อยุต่ิกิารไกิล่เกิลี�ย	 (พนักิงาน
สีอบุสีวนจะต้่องให้ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องแก่ิผ้้ิไกิล่เกิลี�ย)
	 (๗)	 กิารไกิล่เกิลี�ยให้กิระที่ำาให้เสีร็จสิี�นภายใน	๓๐	 วัน	 นับุแต่่วันทีี่�กิำาหนดนัดไกิล่เกิลี�ยครั�งแรกิ	 
เว้นแต่่มีื่เหตุ่จำาเป็็นหร่อเป็็นกิรณีทีี่�มีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าค่้กิรณีจะสีามื่ารถืต่กิลงกินัได้	ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยอาจดำาเนินกิาร
ต่่อไป็ได้อีกิไม่ื่เกิิน	๓๐	วัน	โดยให้บัุนท้ี่กิเหตุ่ดังกิล่าวไว้	(กิฎหมื่ายมิื่ได้บัุญญัติ่ให้ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยแจ้งให้พนักิงาน
สีอบุสีวนที่ราบุแต่่อย่างใด	แต่่ในที่างป็ฏิบัุติ่ควรจะต้่องมีื่กิารติ่ดต่่ออย่างใกิล้ชิดระหว่างพนักิงานสีอบุสีวนกัิบุ
ผ้้ิไกิล่เกิลี�ย	นอกิจากินี�	กิารไกิล่เกิลี�ยให้กิระที่ำาเป็็นกิารลับุ	ถ้ืาจะไกิล่เกิลี�ยทีี่�สีถืานีต่ำารวจก็ิควรแบุ่งพ่�นทีี่�เป็็น
สัีดส่ีวนสีำาหรับุกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่โดยเฉพาะ	ไม่ื่สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยกิลางสีถืานีต่ำารวจได้	เพราะมีื่บุุคคล
ภายนอกิเข้ึ้ามื่าฟั้งได้	ซ้ึ่�งที่ำาให้กิารไกิล่เกิลี�ยไม่ื่เป็็นความื่ลับุ)	เม่ื่�อไกิล่เกิลี�ยเป็็นผิลสีำาเร็จ	ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยมีื่หน้าทีี่� 
จัดที่ำา	“บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลง”	ส่ีงมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวน
	 (๘)	 กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาไม่ื่ตั่ดอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�จะที่ำากิารสีอบุสีวน 
ต่่อไป็	หมื่ายความื่วา่	ระหว่างกิระบุวนกิารไกิลเ่กิลี�ยเกิิดข้ึ้�น	พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืรวบุรวมื่พยานหลกัิฐาน 
ต่่าง	 ๆ	 ได้ต่ามื่ป็กิติ่	 เว้นแต่่กิารกิระที่ำาเกีิ�ยวกัิบุผ้้ิต้่องหา	 ถ้ืามิื่ใช่กิรณีจำาเป็็นเร่งด่วน	 เช่น	 พยานหลักิฐาน 
จะส้ีญหาย	เป็็นต้่น	ควรงดเว้นเสีีย	ในกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาจะต้่องมีื่กิารพิมื่พ์ลายนิ�วม่ื่อต่รวจสีอบุป็ระวัติ่ 
กิารต้่องโที่ษ	มีื่กิารสีอบุถืามื่เกีิ�ยวกัิบุป็ระเดน็ความื่ถ้ืกิผิิดในคด	ีเพราะที่ำาให้บุรรยากิาศในกิารไกิลเ่กิลี�ยไม่ื่เหมื่าะสีมื่	 
นอกิจากินี�	 กิฎหมื่ายยังบัุญญัติ่อีกิด้วยว่ากิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหามิื่ได้มีื่พฤติ่กิารณ์จะหลบุหนี	 มิื่ให้นำาบุที่บัุญญัติ่
ในเร่�องกิารควบุคุมื่	 กิารผัิดฟ้้อง	 กิารฝ่ากิขัึ้ง	 มื่าบัุงคับุใช้	 หมื่ายความื่ว่าถ้ืาผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่อย้่ให้เสีนอ
เร่�องขึ้อป็ล่อยตั่ว	ถ้ืาคดีมีื่กิำาหนดระยะเวลาในกิารฟ้้องคดีต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงฯ	พนักิงานสีอบุสีวน 
ไม่ื่ต้่องผัิดฟ้้องและไม่ื่ถ่ือว่าคดีขึ้าดผัิดฟ้้องแต่่อย่างใด	ถ้ืาขึ้ณะทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ย
ข้ึ้อพิพาที่ค่้กิรณีซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิต้่องหาถ้ืกิขัึ้งอย้่ต่ามื่หมื่ายขัึ้งขึ้องศาล	ให้พนักิงานสีอบุสีวนย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยตั่ว				
	 (๙)	 กิรณีหน่วยงานซ้ึ่�งดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่หร่อกิรมื่คุ้มื่ครองสิีที่ธิีและเสีรีภาพซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่� 
และอำานาจกิำากัิบุด้แลกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ขึ้องศ้นย์ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ภาคป็ระชาชนเป็็นผ้้ิดำาเนินกิาร
ไกิล่เกิลี�ยต่ามื่มื่าต่รา	 ๓๖	 หมื่วด	 ๓	 กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	 หน่วยงานหร่อกิรมื่คุ้มื่ครองสีิที่ธิี
และเสีรีภาพต้่องแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุ	 พนักิงานสีอบุสีวนอาจรอกิารสีอบุสีวนไว้จนกิว่าจะร้้ผิล 
กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ก็ิได้	 กิรณีนี�เป็็นเร่�องทีี่�มีื่หน่วยงานอ่�นดำาเนินกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ในคดีความื่ผิิด 
ลหุโที่ษบุางฐาน	 และคดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้รับุแจ้งจากิหน่วยงาน 
ดังกิล่าวแล้ว	พนักิงานสีอบุสีวนอาจรอกิารสีอบุสีวนไว้ก่ิอนก็ิได้	ทัี่�งนี�	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องพิจารณาว่า	 
พยานหลักิฐานใดในคดีหากิรอไว้แล้วจะที่ำาให้คดีเสีียหาย	 เช่น	 พยานจะเดินที่างไป็ต่่างป็ระเที่ศหร่อ 
พยานไม่ื่มีื่ทีี่�อย้เ่ป็็นหลักิแหล่ง	หร่อพยานหลักิฐานจะเสี่�อมื่ค่าไป็ถ้ืาไม่ื่รวบุรวมื่ในทัี่นทีี่	เป็็นต้่น	พนักิงานสีอบุสีวน 
ก็ิสีามื่ารถืดำาเนินกิารได้ต่ามื่ความื่เหมื่าะสีมื่	 บุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่ายดังกิล่าวไม่ื่ตั่ดอำานาจกิารสีอบุสีวน 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนอย่างเด็ดขึ้าดแต่่อย่างใด

ผิลัทางกฎหมาย เม่�อม่คำาสั�งให้ไกล่ัเกล่ั�ยข้้อพิพาท	ที่ำาให้กิารนับุระยะเวลาสีะดุดหยุดอย้่
	 (๑)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้มีื่อำานาจออกิคำาสัี�ง	 มีื่คำาสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาต่ามื่ 
มื่าต่รา	๔๔	แล้ว	ให้หยุดนับุอายุความื่ในกิารดำาเนินคดีอาญา	(มื่าต่รา	๔๐)	แต่่เป็็นกิารหยุดนับุแบุบุสีะดุด
หยดุอย้	่ถ้ืาสีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยกัินได้สีำาเร็จ	และพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งยุติ่คดีแล้ว	ก็ิที่ำาให้คดีอาญาเลิกิกัินไป็	
แต่่ถ้ืาในภายหลังมีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	ก็ิให้นับุอายุความื่ต่่อจากิทีี่�ได้หยุดนับุไว้นั�น
	 (๒)	 กิรณีผ้้ิต้่องหาไม่ื่มีื่พฤติ่กิารณ์หลบุหนี	 มิื่ให้นำาบุที่บัุญญัติ่ในเร่�องกิารฟ้้อง	 กิารผัิดฟ้้อง	 
ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	รวมื่ทัี่�ง 
กิารควบุคุมื่	กิารขัึ้งต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าใช้บัุงคับุ	(มื่าต่รา	๔๐	วรรคสีามื่)	 
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	 (๓)	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวในชั�นกิารสีอบุสีวน	 มิื่ให้นำาบุที่บัุญญัติ่ในเร่�องระยะ
เวลาต่ามื่	มื่าต่รา	๑๑๓	แห่ง	ป็.วิอาญา	มื่าใช้บัุงคับุ	(มื่าต่รา	๔๐	วรรคสีี�)	หมื่ายความื่ว่า	ไม่ื่นำาอายุสัีญญา 
ป็ระกัินซ้ึ่�งมีื่อายุไม่ื่เกิิน	 ๖	 เด่อน	 มื่านับุในระหว่างทีี่�มีื่กิารไกิล่เกิลี�ย	 และที่ำาให้ไม่ื่ต้่องดำาเนินกิารต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคที่า้ย	เม่ื่�อสีอบุสีวนไม่ื่แล้วเสีร็จภายในกิำาหนด	๖	เด่อน	นับุแต่่วันทีี่�ป็ล่อยชั�วคราว	

ผิลัทางกฎหมาย เม่�อการไกล่ัเกล่ั�ยข้้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผิลั	ที่ำาให้ต้่องนับุระยะเวลาต่่อไป็
	 (๑)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้มีื่อำานาจออกิคำาสัี�ง	 มีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๑	 
ให้นับุอายุความื่ในกิารดำาเนินคดีต่่อจากิเวลานั�น	(มื่าต่รา	๔๐)	
	 (๒)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้มีื่อำานาจออกิคำาสัี�ง	 มีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	 ให้นับุระยะเวลา 
กิารฟ้้อง	กิารผัิดฟ้้อง	กิารควบุคุมื่และกิารขัึ้ง	ตั่�งแต่่เวลานั�นเป็็นต้่นไป็	(มื่าต่รา	๔๐	วรรคสีามื่)
	 (๓)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�ง	มีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	ให้นับุระยะเวลาต่ามื่
มื่าต่รา	๑๑๓	แห่ง	ป็.วิอาญา	ต่่อจากิเวลานั�นเป็็นต้่นไป็	(มื่าต่รา	๔๐	วรรคสีี�)	

ข้้อสังเกต้
	 -	 หากิป็รากิฏแกิผ้้่ิไกิลเ่กิลี�ยว่าสิีที่ธิีกิารนำาคดอีาญามื่าฟ้้องระงบัุต่ามื่	ป็.วอิาญา	ให้ผ้้ิไกิลเ่กิลี�ยยติุ่
กิารไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาและรายงานใหพ้นักิงานสีอบุสีวนที่ราบุเพ่�อดำาเนินกิารต่่อไป็	(มื่าต่รา	๖๒)	
ยกิตั่วอยา่งเช่น	ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยได้รับุแจังจากิค่้กิรณีว่าขึ้อถือนตั่ว	ค่้กิรณีฝ่่ายหน้�งฝ่่ายใดต่ายลง	ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยเห็นว่า 
กิารไกิล่เกิลี�ยไม่ื่เป็็นไป็ต่ามื่ความื่ป็ระสีงค์ขึ้องค่้กิรณี	ค่้กิรณีฝ่่ายหน้�งย่�นฟ้้องคดีอาญาต่่อศาล	เป็็นต้่น
	 -	 กิรณีกิระที่ำากิรรมื่เดียวผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่	หากิความื่ผิิดต่่อกิฎหมื่ายบุที่หนักิสุีดสีามื่ารถื
ไกิล่เกิลี�ยได้สีำาเร็จ	ให้ถ่ือว่าสิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องในความื่ผิิดบุที่อ่�นระงับุไป็ด้วย	(มื่าต่รา	๖๓)
	 -	 หากิความื่ผิิดทีี่�สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ยได้สีำาเร็จเป็็นความื่ผิิดบุที่เบุาทีี่�สุีด	 ไม่ื่เป็็นเหตุ่ให้สิีที่ธิีกิารนำา
คดีอาญามื่าฟ้้องในความื่ผิิดทีี่�มีื่โที่ษหนักิสุีดระงับุไป็	(มื่าต่รา	๖๓)		

เง่�อนไข้การยุติ้คด่ี 
	 	 (๑)	 เม่ื่�อค่้กิรณีได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงต่ามื่มื่าต่รา	๕๗	แล้ว	ให้แจ้งพนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุ	 
เพ่�อจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารป็ฏบัิุติ่ต่ามื่ขึ้อ้ต่กิลง	สีง่ไป็ใหพ้นักิงานอยักิารพรอ้มื่ด้วยสีำานวนกิารสีอบุสีวนและเอกิสีาร
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	เพ่�อพิจารณาสัี�งยุติ่คดี	(มื่าต่รา	๖๔	วรรคหน้�ง)	
	 	 (๒)	 ในกิรณีทีี่�มีื่กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงไม่ื่ครบุถ้ืวน	 หากิผ้้ิเสีียหายพอใจในกิารป็ฏิบัุติ่
ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงทีี่�ได้กิระที่ำาไป็แล้ว	ให้ค่้กิรณีแจ้งพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	๖๔	วรรคหน้�ง	
(มื่าต่รา	๖๔	วรรคสีอง)	
	 	 (๓)	 เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งยุติ่คดี	สิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องเป็็นอันระงับุ
	 	 (๔)	 ต่ามื่	(๒)	หากิผ้้ิเสีียหายไม่ื่พอใจ	ให้ค่้กิรณีแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุเพ่�อเสีนอพนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งพิจารณามีื่คำาสัี�งดำาเนินคดีต่่อไป็	(มื่าต่รา	๖๔	วรรคสีอง)	
	 	 (๕)	 ถ้ืาความื่ป็รากิฏแก่ิพนักิงานสีอบุสีวนว่าค่้กิรณีทีี่�เป็็นผ้้ิต้่องหาจงใจไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลง
โดยไม่ื่มีื่เหตุ่อันควร	ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจออกิคำาสัี�งมีื่คำาสัี�งดำาเนินคดีต่่อไป็	(มื่าต่รา	๖๕)	
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การทำาสำานวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ
	 (๑)	 หากิเป็็นไป็ต่ามื่เง่�อนไขึ้ขึ้องกิฎหมื่ายค่้กิรณีต่กิลงกัินได้	ผ้้ิไกิล่เกิลี�ยจัดที่ำาบัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงไว้เป็็น
ลายลักิษณอั์กิษรใหค่้้กิรณีและผิ้ไ้กิลเ่กิลี�ยลงลายม่ื่อช่�อไว้แล้วให้ผ้้ิไกิลเ่กิลี�ยส่ีงบัุนท้ี่กิขึ้อ้ต่กิลงไป็ยงัพนักิงาน
สีอบุสีวนต่ามื่มื่าต่รา	๕๗	และเข้ึ้าเง่�อนไขึ้ต่ามื่มื่าต่รา	๖๔	ให้พนักิงานสีอบุสีวนสีง่สีำานวนกิารสีอบุสีวนพรอ้มื่
เอกิสีาร	ไป็ยงัพนักิงานอยักิารเพ่�อพิจารณาสัี�งยติุ่คดี	โดยรายงานกิารสีอบุสีวนใหท้ี่ำาความื่เหน็ว่า	“เหน็ควร
สัี�งยุติ่คดี	 เน่�องจากิกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาเป็็นผิลสีำาเร็จ	 โดยค่้กิรณีได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงหร่อ
พอใจในกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ขึ้้อต่กิลงแล้ว”	 ต่ามื่ระเบุียบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิาร	
และเง่�อนไขึ้กิารย่�นคำาร้องขึ้อไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	กิารพิจารณาและระยะเวลากิารสัี�งคำาร้อง	และ
กิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	พ.ศ.๒๕๖๒	หมื่วด	๒	ข้ึ้อ	๒๐(๓)
	 (๒)	 หากิไม่ื่เป็็นไป็ต่ามื่เง่�อนไขึ้ขึ้องกิฎหมื่ายค่้กิรณีต่กิลงกัินไม่ื่ได้หร่อมีื่เหตุ่ให้ต้่องยติุ่กิารไกิล่เกิลี�ย 
ข้ึ้อพิพาที่ต่ามื่มื่าต่รา	๕๘	 มื่าต่รา	๕๙	 และมื่าต่รา	๖๐	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๖๔	 วรรคสีอง	 กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่
บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงไมื่่ครบุถ้ืวนและผิ้้เสีียหายไมื่่พอใจ	 หร่อผ้้ิต้่องหาจงใจไมื่่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ขึ้้อต่กิลงโดยไมื่่มีื่เหตุ่ 
อันควรและพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้มีื่อำานาจออกิคำาสัี�งมีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็	 กิ็ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
ดำาเนินกิารสีอบุสีวนดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหาไป็ต่ามื่ยุติ่ธีรรมื่กิระแสีหลักิต่ามื่ป็กิต่ิ	 เม่ื่�อสีอบุสีวนเสีร็จสิี�น 
แล้วส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่ามื่ความื่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๑,	๑๔๒	ต่่อไป็		

ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่ระเบีุยบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิาร	 และเง่�อนไขึ้กิารย่�นคำาร้อง 
ขึ้อไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	กิารพจิารณาและระยะเวลากิารสัี�งคำาร้องและกิระบุวนกิารไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่
ที่างอาญา	พ.ศ.๒๕๖๒	ต่ามื่ข้ึ้อ	๒๐	สีำานวนกิารสีอบุสีวนอย่างน้อยต้่องป็ระกิอบุด้วยเอกิสีาร	ดังต่่อไป็นี�
	 	 (๑)	 หนังส่ีอส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิาร
	 	 (๒)	 บัุนท้ี่กิป็ากิคำาผ้้ิเสีียหาย	 หร่อคำาให้กิารผิ้้ต้่องหา	 ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนได้แจ้งว่ามีื่สิีที่ธิีย่�น
คำาร้องขึ้อไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	และบัุนท้ี่กิแจ้งสิีที่ธิีร้องขึ้อให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาต่ามื่ข้ึ้อ	๖	 
วรรคสีอง	
	 	 (๓)	 รายงานกิารสีอบุสีวนพรอ้มื่ความื่เห็นขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุว่า	เห็นควรสัี�งยุติ่คดี	 
เน่�องจากิกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญาเป็็นผิลสีำาเร็จ	 โดยค่้กิรณีได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงหร่อพอใจ 
ในกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงแล้ว
	 	 (๔)	 บัุนท้ี่กิกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงต่ามื่ข้ึ้อ	๑๘	วรรคหน้�ง	
	 -	 ต่ามื่ข้ึ้อ	 ๒๐(๒)	 เอกิสีารที่ี�ต้่องส่ีงพนักิงานอัยกิาร	 ใช้คำาว่า	 “บัุนท้ี่กิป็ากิคำาผ้้ิเสีียหายหร่อ 
คำาให้กิารผ้้ิต้่องหา”	เห็นได้ว่าในกิระบุวนกิารไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญานั�น	หากิผิ้ต้้่องหายงัไม่ื่มีื่หมื่ายจับุ 
หร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	หากิก่ิอนกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ค่้กิรณีมีื่กิารย่�นคำาร้อง 
ขึ้อไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างคดีอาญาต่ามื่หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�	ผิลกิารไกิล่เกิลี�ยอาจต่กิลงกัินได้
และสีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงเข้ึ้าเง่�อนไขึ้กิารยุติ่คดีได้	 ก็ิไม่ื่จำาต้่องแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาและไม่ื่จำาต้่อง
ควบุคุมื่คุมื่ขัึ้ง	 ผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาแต่่อย่างใด	 หากิข้ึ้อต่กิลงขึ้องค่้กิรณีไม่ื่เป็็นผิลพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่
อำานาจออกิคำาสัี�ง	สีามื่ารถืมีื่คำาสัี�งให้ดำาเนินคดีต่่อไป็ได้	ดังนั�น	คดีอาจจะไม่ื่มีื่บัุนท้ี่กิคำาให้กิารผ้้ิกิล่าวหาก็ิได้	 
แต่่สีำาหรับุกิารสีอบุสีวนผ้้ิเสีียหายนั�น	 จะต้่องมีื่กิารสีอบุสีวนผ้้ิเสีียหายเสีมื่อ	 เพราะจะได้มีื่หลักิฐานยน่ยัน
ให้เช่�อได้ว่าคดีนี�มีื่พฤติ่กิารณ์กิารกิระที่ำาความื่ผิิดที่ี�มีื่ข้ึ้อหาฐานความื่ผิิดที่ี�อย้่ในเง่�อนไขึ้ทีี่�สีามื่ารถืไกิล่เกิลี�ย
ได้ต่ามื่กิฎหมื่าย	ป็ระกิอบุกิบัุพฤต่กิิารณก์ิารกิระที่ำาความื่ผิิดไมื่ร้่ายแรงและไมื่ส่่ีงผิลกิระที่บุรนุแรงต่่อสีงัคมื่
โดยรวมื่	อันเป็็นข้ึ้อพิจารณาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจในกิารพิจารณาสัี�งให้ไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่
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	 -	 จะเห็นได้ว่าเง่�อนไขึ้ในกิารยุต่ิคดีนั�น	 ไม่ื่เพียงแต่่ค่้กิรณีต่กิลงกัินได้และมีื่บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงเป็็น
ลายลักิษณ์อักิษร	ต่ามื่มื่าต่รา	๕๗	ป็ระกิอบุระเบีุยบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิาร	 
และเง่�อนไขึ้กิารย่�นคำาร้องขึ้อไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	 กิารพิจารณาและระยะเวลากิารสัี�งคำาร้องและ
กิระบุวนกิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่ที่างอาญา	พ.ศ.๒๕๖๒	 ข้ึ้อ	 ๑๘	 เท่ี่านั�น	 แต่่ค่้กิรณีได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บัุนท้ี่กิ 
ข้ึ้อต่กิลงดังกิล่าวแล้ว	ป็รากิฏต่ามื่ระเบีุยบุข้ึ้อ	๑๙	จ้งจะเป็็นเง่�อนไขึ้ในกิารยุติ่คดี	เว้นแต่่ผ้้ิเสีียหายพอใจใน
กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงทีี่�ได้กิระที่ำาไป็แล้ว

❖❖❖  
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บทท่� ๓
ผู้ิเส่ยหาย

	 บุุคคลใดจะเป็็นผ้้ิเสีียหายหร่อไม่ื่ในขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนมีื่ความื่สีำาคัญเป็็นอย่างมื่ากิ	 โดยเฉพาะ 
ความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ไดซ้้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดต่่อสีว่นตั่ว	พนักิงานสีอบุสีวนจะมื่อีำานาจสีอบุสีวนไดต้้่องมีื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
จากิผิ้้เสีียหายเที่่านั�น	 ต่่างจากิคดีความื่ผิิดอาญาแผิ่นดินซ้ึ่�งบุุคคลใดสีามื่ารถืกิล่าวโที่ษต่่อเจ้าพนักิงานได้	 
ถ้ืาพนักิงานสีอบุสีวนฝ่่าฝ่ืนสีอบุสีวนในคดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วโดยไม่ื่มีื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่ระเบุียบุ	 จะถ่ือว่า
เป็็นกิารสีอบุสีวนโดยไม่ื่ชอบุ	 บุุคคลใดจะเป็็นผ้้ิเสีียหายหร่อไม่ื่จะต้่องพิจารณาต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญา	จะต้่องที่ำาคำาร้องทุี่กิข์ึ้ถ้ืกิต้่องต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ขึ้องกิฎหมื่าย	ป็รากิฏต่ามื่แนวคำาวินิจฉัย
ขึ้องคำาพิพากิษาศาลฎีกิา	 ในคดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้กิฎหมื่ายยังได้กิำาหนดเร่�องอายุความื่ไว้เพิ�มื่เติ่มื่ 
จากิอายุความื่คดีอาญา	 นั�นค่ออายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องต่รวจสีอบุให้ดีว่าคดียังอย้่ใน
อายุความื่หร่อไม่ื่	

1. ผู้ิเส่ยหาย
	 ผ้้ิทีี่�ได้รับุความื่เสีียหายเน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดอาญาฐานใดฐานหน้�ง	 ย่อมื่เป็็นผิ้้เสีียหาย
ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๒(๔)	รวมื่ทัี่�งบุุคคลอ่�นทีี่�มีื่อำานาจจัดกิารแที่นได้ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๔,	๕	และ	๖	

2. ประเภทข้องผู้ิเส่ยหาย แบุ่งเป็็น	๒	ป็ระเภที่	ดังนี�
	 ๑.	 ผ้้ิเสีียหายทีี่�แท้ี่จริงหร่อผ้้ิเสีียหายโดยต่รง
	 ๒.	 ผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นผิ้้เสีียหายโดยแที่้จริง	 ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา
มื่าต่รา	๔,	๕	และ	๖

๓. ผู้ิเส่ยหายท่�แท้จริงหร่อผู้ิเส่ยหายโดียต้รง
	 ต้่องเป็็นบุุคคลผ้้ิได้รับุผิลกิระที่บุจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดที่างอาญาในฐานนั�นโดยต่รง	ซ้ึ่�งผ้้ิเสีียหาย 
ทีี่�แท้ี่จริงหร่อผ้้ิเสีียหายโดยต่รง	ป็ระกิอบุหลักิเกิณฑ์์	๓	ป็ระกิาร	
	 ๑.	 มีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดอาญาฐานใดฐานหน้�งต่ามื่กิฎหมื่าย
	 ๒.	 เป็็นผ้้ิได้รับุความื่เสีียหายจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดนั�นโดยต่รง	ไม่ื่ว่ากิฎหมื่ายนั�นมีื่ความื่ป็ระสีงค์
ทีี่�จะคุ้มื่ครองส่ีวนทีี่�เป็็นเอกิชนหร่อส่ีวนรวมื่
	 	 ๒.๑	 กิฎหมื่ายอาญาทีี่�มุ่ื่งป็ระสีงค์คุ้มื่ครองส่ีวนทีี่�เป็็นเอกิชน	 บุุคคลทีี่�ได้รับุผิลกิระที่บุจากิ
กิารกิระที่ำาความื่ผิิดนั�นย่อมื่เป็็นผ้้ิเสีียหาย
	 	 ๒.๒	 กิฎหมื่ายอาญาที่ี�มุ่ื่งป็ระสีงค์คุ้มื่ครองส่ีวนทีี่�เป็็นส่ีวนรวมื่	 เอกิชนกิ็ไม่ื่อาจอ้างว่าเป็็น 
ผ้้ิเสีียหายได้
	 ๓.	 บุุคคลนั�นเป็็นผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	 ผ้้ิเสีียหายทีี่�แท้ี่จริงหร่อผ้้ิเสีียหายโดยต่รงต่ามื่	 ข้ึ้อ	 ๑,	 ๒	 
ดังกิล่าวข้ึ้างต้่นจะต้่องไม่ื่มีื่ส่ีวนในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	ไม่ื่เป็็นผ้้ิใช้	หร่อผ้้ิสีนับุสีนุน	หร่อร้้เห็นในกิารกิระที่ำา 
ความื่ผิิดหร่อมีื่ส่ีวนในกิระที่ำากิารอันมีื่วัต่ถุืป็ระสีงค์ผิิดต่่อกิฎหมื่ายนั�นด้วย	 มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่า	 คำาว่าผ้้ิเสีียหาย 
โดยนิติ่นัยนี�	 มิื่ได้มีื่บัุญญัติ่ไว้ใน	 ป็.วิอาญา	 โดยต่รง	 หากิแต่่เป็็นแนวที่างคำาพิพากิษาศาลฎีกิา	 ซ้ึ่�งนำาหลักิ
กิฎหมื่ายทัี่�วไป็	“ผ้้ิทีี่�มื่าขึ้อพ้�งบุารมีื่แห่งความื่ยุติ่ธีรรมื่ต้่องมื่าด้วยม่ื่ออันบุริสุีที่ธิี�”	ต่ามื่ตั่วอย่าง	ดังต่่อไป็นี�
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	 	 ๓.๑	 ไม่ื่มีื่ส่ีวนในกิารกิระที่ำาความื่ผิิดเสีียเอง	เช่น	สีมัื่ครใจเข้ึ้าวิวาที่ที่ำาร้ายกัินและกัิน	เป็็นต้่น	
	 	 ๓.๒	 ไม่ื่ยินยอมื่ให้มีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่่อต่น	 เช่น	 หญิงยินยอมื่ให้ผ้้ิอ่�นที่ำาให้ต่นแที่้งล้กิ	 
เป็็นต้่น
	 	 ๓.๓	 ไม่ื่มีื่ส่ีวนร่วมื่ในกิารก่ิอให้เกิิดกิระที่ำาความื่ผิิดและต่นได้รับุความื่เสีียหายเอง	 แต่่หากิ
กิรณีถ้ืกิหลอกิให้หลงเช่�อเท่ี่ากัิบุว่าต่กิเป็็นผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	(ฎ.๓๓๕/๒๕๖๓)
	 ทัี่�งนี�	 ศาสีต่ราจารย์คน้ง	ฦาไชย	 มีื่ความื่เห็นในเร่�องหลักิผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	 ซ้ึ่�งนำาสุีภาษิต่	 
“ผ้้ิมื่าขึ้อพ้�งบุารมีื่แห่งความื่ยติุ่ธีรรมื่ต้่องมื่าด้วยม่ื่ออันบุริสุีที่ธิี�”	มื่าใช้ในคดีอาญานั�น	มีื่ความื่ผิิดพลาดในหลักิกิาร	 
โดยกิารพิจารณาเร่�องผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัยได้มุ่ื่งเน้นไป็ทีี่�ตั่วบุุคคลซ้ึ่�งมีื่ข้ึ้อบุกิพร่องในเร่�องความื่บุริสุีที่ธิี�	หาได้
เกีิ�ยวกัิบุเร่�อง	 “ความื่เสีียหาย”	 อันเกิิดจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานใดฐานหน้�งแต่่อย่างใด	 ความื่เสีียหาย 
ทีี่�เกิิดข้ึ้�นในความื่ผิิดแต่่ละฐานเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุเร่�องคุณธีรรมื่ที่างกิฎหมื่าย	หร่อสิี�งทีี่�กิฎหมื่ายต้่องกิารคุ้มื่ครอง	เช่น	 
เร่�องกิารยินยอมื่ให้ที่ำาแท้ี่ง	กิฎหมื่ายคุ้มื่ครองชีวิต่ในครรภ์	 ดังนั�น	กิารยินยอมื่ให้ที่ำาแท้ี่งไม่ื่ที่ำาให้คุณธีรรมื่ 
ที่างกิฎหมื่ายเร่�องชีวิต่ในครรภ์มื่ารดาได้รับุความื่คุ้มื่ครอง	เป็็นต้่น	และมีื่ความื่เห็นว่าสุีภาษิต่ทีี่�ว่า	“ผ้้ิทีี่�จะมื่า 
พ้�งบุารมื่ีแห่งความื่ยุติ่ธีรรมื่ต่้องมื่าด้วยม่ื่อบุริสุีที่ธิี�”	 นั�น	 ไม่ื่ควรนำามื่าใช้ในคดีแต่่อย่างใด	 แต่่ควรนำาไป็ใช้ 
ในคดีแพ่งเท่ี่านั�น
	 อย่างไรก็ิดี	 ปั็จจุบัุนศาลฎีกิาได้นำาแนวคำาวินิจฉัยเร่�อง	 ผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	 มื่าใช้ในคดีอาญา	 
ดังนั�น	 ในกิารพิจารณาเร่�องคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในคดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	 จะต้่องพิจารณาว่าผ้้ิมื่าร้องทุี่กิข์ึ้เป็็น 
ผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัยหร่อไม่ื่ด้วย

4. ผิลัข้องการไม่เป็นผู้ิเส่ยหายโดียนิติ้นัย	แยกิออกิเป็็น	๒	กิรณี	ได้แก่ิ
	 ๑.	 กิรณีเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	บุุคคลทีี่�ได้รบัุความื่เสีียหายยอ่มื่หมื่ดสิีที่ธิีในกิารดำาเนินคดี	 
ไม่ื่ว่าจะเป็็น	กิารร้องทุี่กิข์ึ้	กิารฟ้้องคดี	กิารขึ้อเข้ึ้าเป็็นโจที่ก์ิร่วมื่	กิารอุที่ธีรณ์	 ฎีกิาและมีื่ผิลให้บุุคคลต่ามื่
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๕	ไม่ื่มีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายด้วย	
	 ๒.	 กิรณีความื่ผิิดอาญาแผิ่นดินกิารทีี่�บุุคคลทีี่�ได้รับุความื่เสีียหายในคดีความื่ผิิดอาญาแผิ่นดิน
ไม่ื่เป็็นผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	 ส่ีงผิลเพียงที่ำาให้ไม่ื่สีามื่ารถืเป็็นโจที่ก์ิฟ้้องคดีอาญา	 หร่อเข้ึ้าร่วมื่เป็็นโจที่ก์ิกัิบุ
พนักิงานอัยกิารได้	แต่่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ดังกิล่าวจะถ่ือเป็็นคำากิล่าวโที่ษต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่
อาญา	มื่าต่รา	๑๒๗	ซ้ึ่�งที่ำาให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสีอบุสีวนในคดีความื่ผิิดอาญาแผ่ินดินได้	
	 กิรณีความื่เสีียหายที่างแพ่ง	ผ้้ิเสีียหายทีี่�มีื่ส่ีวนกิระที่ำาความื่ผิิดด้วย	แม้ื่ไม่ื่ใช่ผ้้ิเสีียหายในที่างนิติ่นัย
ในคดีอาญาก็ิต่ามื่	แต่่เป็็นผ้้ิเสีียหายในที่างแพ่งจ้งสีามื่ารถืย่�นคำาร้องเรียกิค่าเสีียหายที่างแพ่งมื่าในคดีอาญา										
ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๔๔/๑	ได้	(ฎ.๕๔๐๐/๒๕๖๐	(ป็ระชุมื่ใหญ่))

5. ผู้ิเส่ยหายต้้องเป็นบุคคลั
	 ผ้้ิเสีียหายต้่องเป็็นบุุคคลต่ามื่กิฎหมื่าย	หากิไม่ื่มีื่ฐานะเป็็นบุุคคลต่ามื่กิฎหมื่ายยอ่มื่ไม่ื่สีามื่ารถืเป็็น
ผ้้ิเสีียหายในคดีอาญาได้	ต่ามื่กิฎหมื่ายมีื่บุุคคล	๒	ป็ระเภที่
	 ๑.	 บุุคคลธีรรมื่ดา	 เป็็นไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย์	 มื่าต่รา	 ๑๕	 สีถืานภาพขึ้อง
บุุคคลเริ�มื่เม่ื่�อคลอดแล้วอย้่รอดเป็็นที่ารกิ	และสิี�นสุีดลงเม่ื่�อต่าย	ดังนั�น	ในที่างอาญาแล้วขึ้ณะเกิิดเหตุ่ทีี่�มีื่ 
กิารกิระที่ำาความื่ผิิดผ้้ิเสีียหายบุุคคลธีรรมื่ดาต้่องมีื่สีภาพเป็็นบุุคคล	 ซ้ึ่�งอาจมีื่ความื่แต่กิต่่างจากิที่างแพ่ง 
กิล่าวค่อที่ารกิในครรภ์มื่ารดาหากิเกิิดภายใน	๓๑๐	วันอาจมีื่สิีที่ธิีได้รับุมื่รดกิจากิบิุดาผ้้ิต่ายได้
	 ๒.	 นิติ่บุุคคล	กิารมีื่สีถืานภาพบุุคคลย่อมื่เป็็นไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย์	มื่าต่รา	๖๕	 
และมื่าต่รา	๑๒๔๙	จะมีื่ข้ึ้�นได้ก็ิแต่่ด้วยอาศัยอำานาจแห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพง่และพาณชิย์หร่อกิฎหมื่ายอ่�น	
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ห้างหุ้นส่ีวนก็ิดี	บุริษัที่ก็ิดี	แม้ื่จะได้เลิกิกัินแล้วก็ิให้พ้งถ่ือว่ายังคงตั่�งอย้่ต่ราบุเท่ี่าเวลาทีี่�จำาเป็็นเพ่�อกิารชำาระ
บัุญชี	และจะต้่องมีื่ผ้้ิแที่นที่ำากิารแที่นนิติ่บุุคคลต่ามื่ความื่ในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย์	มื่าต่รา	๗๐	 
และเม่ื่�อเลิกินิติ่บุุคคลหน้าทีี่�ต่่าง	 ๆ	 ย่อมื่ต่กิเป็็นขึ้องผ้้ิชำาระบัุญชีต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย ์
มื่าต่รา	๑๒๕๑	และ	๑๒๕๙	นิติ่บุุคคลต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพง่และพาณิชย์	ได้แก่ิ	ม้ื่ลนิธิี	ห้างหุ้นส่ีวนสีามัื่ญ 
นิติ่บุุคคล	 ห้างหุ้นส่ีวนจำากัิด	บุริษัที่จำากัิด	 ส่ีวนนิติ่บุุคคลต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�นนั�นข้ึ้�นอย้่กัิบุว่ามีื่บุที่บัุญญัติ่ขึ้อง
กิฎหมื่าย	ทีี่�กิำาหนดใหอ้งค์กิรหร่อคณะบุุคคลใดเป็็นนติิ่บุุคคล	เช่น	กิระที่รวง	ที่บุวง	กิรมื่ต่่าง	ๆ 	เป็็นนิติ่บุุคคล
ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ระเบีุยบุบุริหารราชกิารแผ่ินดิน	พ.ศ.๒๕๓๔	กิารไฟ้ฟ้้าฝ่่ายผิลิต่	องค์กิารขึ้นส่ีงมื่วลชน	
องค์กิารสีะพานป็ลา	เหล่านี�เป็็นนิติ่บุุคคลทีี่�มีื่กิฎหมื่ายอ่�นนั�น	ๆ	บัุญญัติ่ให้เป็็นนิติ่บุุคคล
	 อย่างไรก็ิดี	 นิติ่บุุคคลเป็็นเพียงบุุคคลที่ี�กิฎหมื่ายสีมื่มุื่ติ่ข้ึ้�นมื่า	 ไม่ื่มีื่สีภาพเป็็นบุุคคลที่ี�แท้ี่จริง	 
กิารแสีดงออกิขึ้องนิติ่บุุคคลจ้งจะต้่องกิระที่ำาโดยบุุคคลธีรรมื่ดาในฐานะผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นต่ามื่กิฎหมื่าย	
ได้แก่ิ	ผ้้ิจัดกิาร	และผ้้ิแที่นอ่�น	ๆ	ยกิตั่วอย่างเช่น	ผ้้ิมีื่อำานาจฟ้้องคดีอาญาแที่นเที่ศบุาลค่อนายกิเที่ศมื่นต่รี	 
จะมื่อบุอำานาจให้สีมุื่ห์บัุญชีเป็็นโจที่ก์ิแที่นไม่ื่ได้	 (ฎน.๖๗๓),	 ผ้้ิจัดกิารขึ้องโจที่ก์ิร่วมื่ซ้ึ่�งเป็็นนิติ่บุุคคลย่อมื่มีื่ 
อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้หร่อฟ้้องคดีอาญาด้วยต่นเอง	 หร่อมื่อบุอำานาจให้บุุคคลอ่�นกิระที่ำาแที่นได้	 (ฎน.๑๖๖๗),	 
ในกิรณีผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคลเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดต่่อนิติ่บุุคคลเสีียเอง	บุุคคลอ่�นซ้ึ่�งเสีียหายอาจเป็็นผ้้ิเสีียหายได้	 
กิรรมื่กิารยักิยอกิที่รัพย์ขึ้องบุริษัที่	 ผ้้ิถ่ือหุ้นเป็็นผ้้ิเสีียหายฟ้้องกิรรมื่กิารได้	 (ฎน.๑๕๓๗),	 ผิ้้จัดกิารคนเดิมื่
ฟ้้องคดีไว้แล้ว	 ต่่อมื่าบุริษัที่เป็ลี�ยนผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่น	 สิีที่ธิีขึ้องผ้้ิจัดกิารผ้้ิได้ย่�นฟ้้องคดีย่อมื่สิี�นสุีดลง	 
ผ้้ิแที่นคนใหม่ื่ย่อมื่ขึ้อถือนฟ้้องคดีนั�นได้	(ฎน.๑๔๖๖)	

6. ผู้ิม่อำานาจจัดีการแทนผู้ิเส่ยหาย
	 ป็รากิฏต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 มื่าต่รา	๓	 บุุคคลดังระบุุในมื่าต่รา	๔,	 ๕	 
และ	๖	มีื่อำานาจจัดกิารต่่อไป็นี�แที่นผ้้ิเสีียหายต่ามื่เง่�อนไขึ้ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในมื่าต่รานั�น	ๆ
	 (๑)	 ร้องทุี่กิข์ึ้
	 (๒)	 เป็็นโจที่ก์ิฟ้้องคดีอาญา	หร่อเข้ึ้าร่วมื่เป็็นโจที่ก์ิกัิบุพนักิงานอัยกิาร
	 (๓)	 เป็็นโจที่ก์ิฟ้้องคดีแพ่งทีี่�เกีิ�ยวเน่�องกัิบุคดีอาญา
	 (๔)	 ถือนฟ้้องคดีอาญาหร่อคดีแพ่งทีี่�เกีิ�ยวเน่�องกัิบุคดีอาญา
	 (๕)	 ยอมื่ความื่ในคดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว

 6.1 อำานาจจัดีการแทนหญิงม่สาม่ ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 4 
	 	 ในคดีอาญาซ้ึ่�งผ้้ิเสีียหายเป็็นหญิงมีื่สีามีื่	หญิงนั�นมีื่สิีที่ธิีฟ้้องคดีได้เองโดยมิื่ต้่องได้รับุอนุญาต่
ขึ้องสีามื่ก่ีิอน	และภายใต่บัุ้งคับุแห่งมื่าต่รา	๕(๒)	สีามื่มีีื่สิีที่ธิีฟ้้องคดีอาญาแที่นภรยิา	ได้ต่่อเม่ื่�อไดรั้บุอนุญาต่
โดยชัดแจ้งจากิภริยา	ซ้ึ่�งมีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ดังนี�
	 	 ๑.	 สีามื่ภีริยาต่ามื่มื่าต่รา	๔	ต้่องเป็็นสีามื่ภีริยาทีี่�จดที่ะเบุยีนสีมื่รสีหร่อเป็็นสีามื่ภีริยาทีี่�ชอบุ
ด้วยกิฎหมื่าย
	 	 ๒.	 ภริยามีื่อำานาจฟ้้องคดีอาญาได้เอง	 โดยมิื่ต้่องได้รับุอนุญาต่จากิสีามีื่ก่ิอนแม้ื่ว่าหญิง 
มีื่สีามีื่นั�นจะมีื่อายุยังไม่ื่ครบุ	๒๐	ปี็บุริบุ้รณ์ก็ิต่ามื่
	 	 ๓.	 สีามีื่มื่ีสิีที่ธิีฟ้้องคดีอาญาแที่นภริยาได้	 หากิได้รับุอนุญาต่โดยชัดแจ้งจากิภริยา	 
โดยมิื่ได้กิำาหนดร้ป็แบุบุกิารอนุญาต่ไว้ว่าต้่องที่ำาเป็็นหนังส่ีอหร่อมีื่หลักิฐานเป็็นหนังส่ีอแต่่อย่างใด	 ดังนั�น	 
หากิได้รับุอนุญาต่โดยวาจาก็ิมีื่สิีที่ธิีฟ้้องคดีแที่นภริยาได้
	 	 ๔.	 หญิงมีื่สีามีื่ไม่ื่มีื่สิีที่ธิีฟ้้องคดีอาญาแที่นสีามีื่ได้	 จะฟ้้องแที่นได้สีามีื่ต้่องที่ำาเป็็นหนังส่ีอ
มื่อบุอำานาจให้ภริยาฟ้้องคดีเท่ี่านั�น
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	 	 ๕.	 ม้ื่ลความื่ผิิดอาญาจะต้่องเกิิดข้ึ้�นในระหว่างทีี่�เป็็นสีามีื่ภริยากัินด้วย	ถ้ืาความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�น
ก่ิอนในขึ้ณะที่ี�ยงัไม่ื่ได้เป็็นสีามื่ภีริยากัิน	ต่่อมื่าภายหลงัได้สีมื่รสีกินั	ภริยาจะอนญุาต่ใหส้ีามื่ฟ้ี้องคดแีที่นต่ามื่
มื่าต่รานี�ไม่ื่ได้	ภริยาต้่องฟ้้องเอง	เป็็นไป็ต่ามื่หลักิทีี่�ว่าสิีที่ธิีฟ้้องคดีอาญาเป็็นสิีที่ธิีเฉพาะตั่ว
 6.2 ผู้ิม่อำานาจจัดีการแทนผู้ิเส่ยหายโดียต้รงต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 5
	 	 ผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายดังกิล่าวนี�	แบุ่งเป็็น	๓	กิรณี	ต่ามื่ทีี่�ป็รากิฏต่ามื่	ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๕(๑)	มื่าต่รา	๕(๒)	และมื่าต่รา	๕(๓)
  1) ต้าม มาต้รา 5(1) เป็นกรณ่ีบุคคลัผู้ิม่อำานาจจัดีการแทนผู้ิเยาว์แลัะผู้ิไร้ความสามารถ 
ผู้ิแทนโดียชอบธรรมข้องผู้ิเยาว์ ได้แก่ิ	บิุดามื่ารดา	ผ้้ิป็กิครอง	หร่อผ้้ิรับุบุุต่รบุุญธีรรมื่	มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่	ดังนี�
	 	 	 กิรณีทีี่�ผ้้ิเสีียหายโดยต่รงเป็็นผ้้ิเยาว์	 กิฎหมื่ายกิำาหนดให้ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่เป็็นผ้้ิมีื่
อำานาจจัดกิารแที่น	 ซ้ึ่�งกิารเป็็นผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่ต้่องพิจารณาต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย์	
หมื่ายถ้ืงบุุคคลดังต่่อไป็นี�
	 	 	 (๑)	 บิุดามื่ารดาผิ้้ใช้อำานาจป็กิครองบุุต่ร	 ต่ามื่	 ป็.พ.พ.	 มื่าต่รา	 ๑๕๖๙	 ป็ระกิอบุ
มื่าต่รา	๑๕๖๖	ส่ีวนกิรณีบิุดาไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	โดยหลักิไม่ื่มีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเยาว์ต่ามื่	มื่าต่รา	๕(๑)	 
จ้งไม่ื่มีื่อำานาจในกิารร้องทุี่กิข์ึ้	เป็็นโจที่ก์ิฟ้้องคดีอาญาถือนฟ้้องหร่อยอมื่ความื่ในคดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว
	 	 	 (๒)	 ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่ทีี่�ศาลตั่�ง	กิรณีผ้้ิเยาว์ไม่ื่มีื่บิุดามื่ารดาหร่อมีื่แต่่ถ้ืกิถือนอำานาจ
ป็กิครอง	ต่ามื่	ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๑๕๘๕
	 	 	 (๓)	 ผ้้ิรับุบุุต่รบุุญธีรรมื่เป็็นผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่ขึ้องบุุต่รบุุญธีรรมื่	 ต่ามื่	 ป็.พ.พ.	 
มื่าต่รา	๑๕๙๘/๒๘	มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่าเม่ื่�อมีื่กิารรับุบุุต่รบุุญธีรรมื่	บิุดามื่ารดาทีี่�แท้ี่จริงย่อมื่หมื่ดอำานาจป็กิครอง
ทัี่นทีี่		โดยผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่ขึ้องผ้้ิเยาว์ทีี่�เป็็นบุุต่รบุุญธีรรมื่ค่อ	ผ้้ิทีี่�จดที่ะเบีุยนรับุผ้้ิเยาว์เป็็นบุุต่รบุุญธีรรมื่
	 	 	 (๔)	 ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่มีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเยาว์ในความื่ผิิดซ้ึ่�งได้กิระที่ำาต่่อผ้้ิเยาว์	
ผ้้ิเยาว์ฟ้้องคดีเองไม่ื่ได้	แม้ื่จะได้รับุความื่ยินยอมื่จากิผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่ก็ิต่ามื่	(ฎ.๕๖๓/๒๕๑๘)
	 	 	 (๕)	 แต่่ผ้้ิเยาว์ซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเสีียหายสีามื่ารถืร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนได้	 โดยไม่ื่ต้่อง 
ให้ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่จัดกิารแที่น	 (ฎ.๒๑๔/๒๔๙๔,	 ฎ.๑๙๘๒/๒๔๙๔,	 ฎ.๑๖๔๑/๒๕๑๔)	 และผ้้ิเยาว์ 
ยังสีามื่ารถืกิล่าวโที่ษต่่อพนักิงานสีอบุสีวนได้อีกิด้วย	
	 	 	 (๖)	 ในกิรณีผ้้ิเยาว์ร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วไว้แล้ว	 ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่จะถือน
คำาร้องทุี่กิข์ึ้ให้ขัึ้ดกัิบุความื่ป็ระสีงค์ขึ้องผ้้ิเยาว์ไม่ื่ได้	(ฎ.๒๑๔/๒๔๙๔	ป็.)
  2) ต้ามมาต้รา 5(2) เป็นกรณ่ีบุคคลัผู้ิม่อำานาจจัดีการแทนผู้ิเส่ยหายซ่ึ่�งถูกทำาร้าย 
ถ่งต้ายหร่อบาดีเจ็บจนไม่สามารถจะจัดีการเองได้ี 
	 	 	 ผ้้ิเสีียหายในมื่าต่รา	 ๕(๒)	 นี�หมื่ายถ้ืงผ้้ิเสีียหายโดยต่รงทุี่กิคน	 ทุี่กิเพศ	 ทุี่กิวัย	 ไม่ื่ว่า
จะเป็็นบุุคคลทัี่�ว	ๆ	 ไป็	หญิงมีื่สีามีื่	 ผ้้ิเยาว์	หร่อผ้้ิไร้ความื่สีามื่ารถืก็ิต่ามื่	หากิว่าบุุคคลเหล่านี�ถ้ืกิที่ำาร้ายถ้ืง
ต่ายหร่อบุาดเจ็บุจนไม่ื่สีามื่ารถืจะจัดกิารเองได้	กิฎหมื่ายก็ิกิำาหนดให้บุุพกิารี	 ผ้้ิส่ีบุสัีนดาน	สีามีื่หร่อภริยา	 
เป็็นผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายโดยต่รงได้	ผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นในกิรณีนี�	ได้แก่ิ
	 	 	 (๑)	 ผ้้ิบุุพกิารี	ได้แก่ิ	บิุดา	มื่ารดา	ป่้็	ย่า	ต่า	ยาย	ที่วด	ขึ้องผ้้ิเสีียหาย
	 	 	 (๒)	 ผ้้ิส่ีบุสัีนดาน	ได้แก่ิ	ล้กิ	หลาน	เหลน	ล่�อ	ขึ้องผ้้ิเสีียหาย
	 	 	 (๓)	 สีามีื่หร่อภริยาขึ้องผ้้ิเสีียหาย

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 บุุพกิารีต่ามื่มื่าต่รา	๕(๒)	 หมื่ายถ้ืง	 บุุพกิารีต่ามื่ความื่เป็็นจริง	 (ฎ.๑๓๘๔/๒๕๑๖	ป็.)	 บิุดาทีี่� 
ไม่ื่ได้จดที่ะเบีุยนรับุรองบุุต่รเป็็นบุุพกิารีต่ามื่ความื่เป็็นจริง	เป็็นผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายซ้ึ่�งถ้ืกิที่ำาร้าย
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ถ้ืงต่ายหร่อบุาดเจ็บุจนไม่ื่สีามื่ารถืจัดกิารเองได้	ผ้้ิรับุบุุต่รบุุญธีรรมื่ไม่ื่ใช่บุุพกิารีต่ามื่ความื่เป็็นจริง	ไม่ื่มีื่อำานาจ
จัดกิารแที่นดังกิล่าว
	 -	 ผ้้ิส่ีบุสัีนดานต่ามื่มื่าต่รา	๕(๒)	ถ่ือต่ามื่ความื่เป็็นจริง	(ฎ.๒๖๖๔/๒๕๒๗)
	 -	 สีามีื่ภริยาต่ามื่มื่าต่รา	๕(๒)	ต้่องเป็็นสีามีื่ภริยาโดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย
	 -	 เม่ื่�อผ้้ิเสีียหายทีี่�แท้ี่จริงไม่ื่เป็็นผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	ผ้้ิบุุพกิารี	ผ้้ิส่ีบุสัีนดาน	สีามีื่หร่อภริยาก็ิไม่ื่มีื่
อำานาจจัดกิารแที่น	 (ฎ.๔๔๖๑/๒๕๓๙,	 ฎ.๔๕๒๖/๒๕๔๖)	 ยกิตั่วอย่างเช่น	 ผ้้ิเสีียหายทีี่�แท้ี่จริงถ้ืกิที่ำาร้าย
ร่างกิาย	ได้รับุอันต่รายสีาหัสี	ไม่ื่สีามื่ารถืจัดกิารเองได้	แต่่ข้ึ้อเท็ี่จจริงป็รากิฏว่าได้รับุบุาดเจ็บุจากิกิารสีมัื่ครใจ 
เข้ึ้าวิวาที่	ไม่ื่เป็็นผ้้ิเสีียหายโดยนิติ่นัย	เช่นนี�	ผ้้ิบุุพกิารี	ผ้้ิส่ีบุสัีนดาน	สีามีื่หร่อภริยา	ไม่ื่มีื่อำานาจจัดกิารแที่น	 
ไม่ื่สีามื่ารถืเป็็นโจที่ก์ิฟ้้องได้	แต่่เน่�องจากิความื่ผิิดดังกิล่าวเป็็นความื่ผิิดอาญาแผ่ินดิน	บุุคคลใดก็ิต่ามื่สีามื่ารถื
กิล่าวโที่ษต่่อพนักิงานสีอบุสีวนให้ดำาเนินคดีอาญาผ้้ิกิระที่ำาผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายได้
	 -	 กิารจัดกิารแที่นต่ามื่มื่าต่รา	 ๕(๒)	 ผ้้ิจัดกิารแที่นจะต้่องพิส้ีจน์ได้ว่าผ้้ิเสีียหายต่ายไป็แล้ว	 หร่อ
บุาดเจ็บุจนไม่ื่สีามื่ารถืจะจัดกิารเองได้
	 -	 โจที่ก์ิมิื่ได้จดที่ะเบีุยนสีมื่รสีกัิบุมื่ารดาผ้้ิต่าย	แต่่เป็็นบิุดาขึ้องผ้้ิต่ายต่ามื่ความื่เป็็นจริง	เม่ื่�อผ้้ิต่าย
ถ้ืกิที่ำาร้ายถ้ืงต่าย	โจที่ก์ิย่อมื่มีื่อำานาจฟ้้องคดีแที่นผ้้ิต่ายได้	(ฎ.๑๓๘๔/๒๕๑๖)
	 -	 โจที่ก์ิและจำาเลยต่่างสีมัื่ครใจเข้ึ้าวิวาที่ที่ำาร้ายกัินและกัินจ้งไม่ื่ใช่ผ้้ิเสีียหายต่ามื่กิฎหมื่ายและหากิ
โจที่ก์ิต่าย	ภริยาโจที่ก์ิก็ิไม่ื่ใช่ผ้้ิเสีียหาย	ไม่ื่มีื่อำานาจจัดกิารแที่นต่ามื่มื่าต่รา	๕(๒)	(ฎ.๒๒๓-๒๒๔/๒๕๑๓)

  ๓) ต้ามมาต้รา 5(๓) บุคคลัผู้ิม่อำานาจจัดีการแทนนิติ้บุคคลั 
	 	 	 เป็็นกิรณีทีี่�ต้่องพิจารณาก่ิอนว่าองค์กิรหร่อคณะบุุคคลใดจะเป็็นนิติ่บุุคคลหร่อ 
ไม่ื่ต้่องก่ิอตั่�งข้ึ้�นก็ิแต่่ด้วยอาศัยอำานาจต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย์หร่อกิฎหมื่ายอ่�น	 นิติ่บุุคคล 
จะดำาเนินกิิจกิารด้วยต่นเองไม่ื่ได้เน่�องจากิเป็็นบุุคคลที่ี�กิฎหมื่ายสีมื่มุื่ติ่ข้ึ้�น	 จ้งต้่องมีื่ผ้้ิแที่นที่ำากิารแที่น
นิติ่บุุคคลนั�น	ดังนี�
	 	 	 ๑)	 นิติ่บุุคคลไม่ื่ว่าจะเป็็นนิติ่บุุคคลต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย	์เช่น	สีมื่าคมื่	 
ม้ื่ลนิธิี	ห้างหุ้นส่ีวนสีามัื่ญนิติ่บุุคคล	ห้างหุ้นส่ีวนจำากัิด	หร่อบุริษัที่จำากัิด	หร่อเป็็นนิติ่บุุคคลต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�น	 
เช่น	กิระที่รวง	ที่บุวง	กิรมื่	หร่อองค์กิรรัฐวิสีาหกิิจต่่าง	ๆ	ย่อมื่เป็็นบุุคคลทีี่�อาจได้รับุความื่เสีียหาย
	 	 	 ๒)	 ความื่ป็ระสีงค์ขึ้องนิติ่บุุคคลย่อมื่แสีดงออกิโดยผ้้ิแที่นขึ้องนิติ่บุุคคล	 แต่่ต้่องอย้ ่
ภายใต้่วัต่ถุืทีี่�ป็ระสีงค์ขึ้องนิติ่บุุคคลทีี่�ได้จดที่ะเบีุยนไว้

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 	 	 	 -	 บุุคคลอ่�นใดทีี่�มิื่ได้มีื่ฐานะเป็็นผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�นๆ	 ขึ้องนิติ่บุุคคล	 ย่อมื่ไม่ื่มีื่
อำานาจจัดกิารแที่นนิติ่บุุคคล	ซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเสีียหายได้	(ฎ.๓๘๓๑/๒๕๓๒)
	 	 	 	 -	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้มิื่ใช่กิารที่ำานิติ่กิรรมื่	 แต่่กิารมื่อบุอำานาจให้ไป็ร้องทุี่กิข์ึ้โจที่ก์ิต้่อง 
ที่ำาให้ถ้ืกิต้่องต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องบุริษัที่ขึ้องโจที่ก์ิทีี่�ได้จดที่ะเบีุยนไว้	 (ฎ.๑๕๙๐/๒๕๓๐)	 กิล่าวค่อ	 
จะต้่องเป็็นกิารมื่อบุอำานาจโดยมีื่กิารกิระที่ำาอันเป็็นกิารผ้ิกิพันนิติ่บุุคคลนั�น	 ยกิตั่วอย่างเช่น	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้อง
บุริษัที่ระบุุว่า	 กิารกิระที่ำาอันเป็็นกิารผ้ิกิพันนิติ่บุุคคลนั�น	 ค่อ	 กิรรมื่กิารสีองคนลงลายม่ื่อช่�อร่วมื่กัินพร้อมื่
ป็ระทัี่บุต่ราสีำาคัญขึ้องบุริษัที่	ในส่ีวนขึ้องผ้้ิมื่อบุอำานาจจะต้่องมีื่กิรรมื่กิารสีองคนลงลายม่ื่อช่�อ	และจะต้่อง
ป็ระทัี่บุต่ราสีำาคัญขึ้องบุริษัที่ด้วย	จ้งจะเป็็นกิารมื่อบุอำานาจทีี่�ผ้ิกิพันบุริษัที่	เป็็นต้่น
	 	 	 	 -	 ผ้้ิจัดกิารนิติ่บุุคคลเป็็นผ้้ิกิระที่ำาผิิดเสีียเอง	 ผ้้ิเป็็นหุ้นส่ีวนหร่อผ้้ิถ่ือหุ้นได้รับุ 
ความื่เสีียหาย	และมีื่สิีที่ธิีฟ้้องคดีอาญาได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๘(๒),	๒(๔)	(ฎ.๑๖๘๐/๒๕๒๐)
	 	 	 	 -	 ผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�น	ๆ 	ขึ้องนิติ่บุุคคลมีื่อำานาจจัดกิารแที่นนิติ่บุุคคลในความื่ผิิด 
อาญาทีี่�กิระที่ำาลงแก่ินิติ่บุุคคลนั�น
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	 	 	 	 -	 หุ้นส่ีวนทีี่�ไม่ื่ใช่ผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นขึ้องห้างหุ้นส่ีวนจำากัิดซ้ึ่�งเป็็นนิติ่บุุคคล	ย่อมื่ไม่ื่มีื่ 
อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้แที่นห้างหุ้นส่ีวนจำากัิดนั�น	 (ฎ.๖๑๐/๒๕๑๒)	 เว้นแต่่กิรณีทีี่�ผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคล
กิระที่ำาความื่ผิิดเสีียเอง	
	 	 	 	 -	 บุริษัที่โจที่ก์ิโดยกิรรมื่กิารผ้้ิจัดกิารคนเดิมื่ฟ้้องคดีไว้แล้ว	 ต่่อมื่าบุริษัที่ได้มีื่กิาร
เป็ลี�ยนตั่วผ้้ิทีี่�มีื่อำานาจกิระที่ำากิารเป็็นผ้้ิแที่น	 สิีที่ธิีทีี่�จะจัดกิารแที่นโจที่ก์ิขึ้องกิรรมื่กิารผ้้ิจัดกิารคนเดิมื่ 
ย่อมื่สิี�นสุีดลง	ผ้้ิแที่นคนใหม่ื่ขึ้องบุริษัที่ย่อมื่เป็็นผ้้ิขึ้อถือนฟ้้องคดีนั�นได้	(ฎ.๑๙๒๕/๒๕๑๖)
	 	 	 	 -	 ห้างหุ้นส่ีวนจำากัิดโจที่ก์ิร้องทุี่กิข์ึ้โดยผ้้ิเป็็นหุ้นส่ีวนผ้้ิจัดกิารเป็็นกิารชอบุด้วย
กิฎหมื่ายแล้ว	ไม่ื่ต้่องมีื่กิารมื่อบุหมื่ายกัินอีกิ	(ฎ.๓๖๔๔/๒๕๒๗)
	 	 	 	 -	 นิติ่บุุคคลต่่างป็ระเที่ศมื่อบุอำานาจให้บุุคคลอ่�นร้องทุี่กิข์ึ้และมีื่อำานาจมื่อบุอำานาจ
ช่วงได้	(ฎ.๖๕๕๘/๒๕๔๑)
	 	 	 	 -	 ผ้้ิเสีียหายไม่ื่ว่าจะเป็็นนิติ่บุุคคลหร่อบุุคคลธีรรมื่ดาย่อมื่มื่อบุอำานาจให้ฟ้้องคดี
อาญาแที่นได้	 เม่ื่�อผ้้ิเสีียหายมื่อบุอำานาจให้ฟ้้องคดีอาญาแล้ว	 ผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจกิ็ย่อมื่ลงช่�อในฟ้้องแที่น 
ผ้้ิมื่อบุอำานาจได้ไม่ื่ขัึ้ดต่่อ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๘(๗)	(ฎ.๘๙๐/๒๕๐๓	ป็.)
	 	 	 	 -	 ผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�น	 ๆ	 ขึ้องนิติ่บุุคคลมีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายทีี่�เป็็น
นิติ่บุุคคลได้	เฉพาะความื่ผิิด	ซ้ึ่�งกิระที่ำาต่่อนิติ่บุุคคลนั�น	ต่ามื่มื่าต่รา	๕(๓)

ข้้อสังเกต้
	 ผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นนิติ่บุุคคล	ก็ิมีื่สิีที่ธิีเช่นเดียวกัิบุผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นบุุคคลธีรรมื่ดา	เช่น	มีื่สิีที่ธิีทีี่�จะไม่ื่ให้กิาร
หร่อจะให้กิารอย่างไรก็ิได้	มีื่สิีที่ธิีทีี่�จะไม่ื่ยอมื่ลงลายม่ื่อช่�อในบัุนท้ี่กิคำาให้กิาร	ซ้ึ่�งกิารลงลายม่ื่อช่�อผ้้ิต้่องหา
ทีี่�เป็็นนิติ่บุุคคล	 ค่อกิารลงช่�อขึ้องกิรรมื่กิารผิ้้มีื่อำานาจจัดกิารแที่น	 และป็ระที่ับุต่ราสีำาคัญขึ้องนิติ่บุุคคล 
(ถ้ืาข้ึ้อบัุงคับุนิติ่บุุคคลระบุุไว้เช่นนั�น)	ลงในคำาให้กิาร	ฉะนั�น	ถ้ืากิรรมื่กิารขึ้องนิติ่บุุคคลมีื่ความื่ป็ระสีงค์ทีี่�จะ
ลงลายม่ื่อช่�อและป็ระที่บัุต่ราสีำาคัญขึ้องนิติ่บุุคคลหร่อลงลายม่ื่อช่�อแต่่ไม่ื่ป็ระสีงคจ์ะป็ระทัี่บุต่ราสีำาคัญขึ้อง
นิติ่บุุคคลในบัุนท้ี่กิคำาให้กิาร	 ไม่ื่ว่าจะด้วยเหตุ่ผิลใด	ๆ	 ก็ิต่ามื่	ย่อมื่ถ่ือเป็็นสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิต้่องหาทีี่�จะกิระที่ำาได้	 
พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจไป็บัุงคับุให้กิรรมื่กิารนิติ่บุุคคลต้่องลงช่�อและป็ระทัี่บุต่ราสีำาคัญคำาให้กิาร 
ผ้้ิต้่องหา	หากิเกิิดกิรณีดังกิล่าวย่อมื่ถ่ือได้ว่า	ผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นนิติ่บุุคคลไม่ื่ป็ระสีงค์จะลงลายม่ื่อช่�อ	พนักิงาน
สีอบุสีวนจ้งควรหมื่ายเหตุ่ไว้ในบัุนท้ี่กิคำาให้กิารว่า	 กิรรมื่กิารผ้้ิมีื่อำานาจไม่ื่ป็ระสีงค์จะป็ระทัี่บุต่ราสีำาคัญ	 
ห้ามื่บัุงคับุให้กิรรมื่กิารป็ระที่ับุต่ราหร่อลงลายม่ื่อช่�อโดยเด็ดขึ้าด	 และถื่อว่าเป็็นคำาให้กิารผ้้ิต้่องหาทีี่�ชอบุ
ด้วยกิฎหมื่ายแล้ว

7. ผู้ิแทนเฉพาะคด่ี
	 ผ้้ิมื่อีำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖	บัุญญัต่ถ้ิืงผ้้ิมื่อีำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหาย 
ทีี่�แท้ี่จริงทีี่�ตั่�งโดยศาลหร่อทีี่�เรียกิวา่	“ผ้้ิแที่นเฉพาะคดี”	ซ้ึ่�งกิารทีี่�ศาลจะตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะคดีได้ต่อ้งเข้ึ้าเง่�อนไขึ้	 
ดังนี�	
	 ๑)	 ผ้้ิเสีียหายทีี่�แท้ี่จริงเป็็นผิ้เ้ยาว์	ผ้้ิวิกิลจรติ่	หร่อคนไร้ความื่สีามื่ารถื	แต่่ไม่ื่มีื่ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่
หร่อผ้้ิอนุบุาล
	 ๒)	 กิรณีทีี่�ผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นผ้้ิเสีียหายที่ี�แท้ี่จริงต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕	(๑)	แล้ว	แต่่ไม่ื่สีามื่ารถื 
ที่ำาหน้าทีี่�ได้โดยเหตุ่ใดเหตุ่หน้�ง	หร่อมีื่ผิลป็ระโยชน์ขัึ้ดกัินกัิบุผ้้ิเยาว์หร่อคนไร้ความื่สีามื่ารถืด้วย
	 ในสีองกิรณีดังกิล่าว	ญาติ่	หร่อ	ผ้้ิมีื่ป็ระโยชน์เกีิ�ยวข้ึ้อง	อาจร้องขึ้อให้ศาลตั่�งเขึ้าเป็็นผ้้ิแที่นเฉพาะ
คดีได้	แต่่ถ้ืาศาลเห็นว่าไม่ื่มีื่บุุคคลทีี่�สีมื่ควร	ก็ิอาจตั่�งพนักิงานฝ่่ายป็กิครองเป็็นผ้้ิแที่นเฉพาะคดีได้
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ข้้อสังเกต้
	 ๑.	 เป็็นกิรณีทีี่�ผ้้ิเยาว์หร่อผ้้ิไร้ความื่สีามื่ารถืยังมีื่ชีวิต่อย้	่แต่่ไม่ื่มีื่ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่หร่อผ้้ิอนุบุาล
ทีี่�จะจัดกิารแที่นให้ได้
	 ๒.	 กิารขึ้อตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะคดีขึ้องผ้้ิวิกิลจริต่	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖	ต้่องเป็็นกิรณีผ้้ิวิกิลจริต่
ยังมีื่ชีวิต่อย้่	 ถ้ืาต่ายไป็ก่ิอนวันนัดไต่่สีวนคำาร้อง	 ศาลก็ิไม่ื่อาจตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะคดีได้	 (ฎ.๑๖๒๕/๒๕๓๒,	 
ฎ.๓๔๓๒/๒๕๓๖)
	 ๓.	 กิารร้องขึ้อให้ตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะคดีสีามื่ารถืย่�นคำาร้องได้แต่่ฝ่่ายเดียว	เม่ื่�อมีื่กิารตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะ
คดีแล้ว	ผ้้ิหน้�งผ้้ิใดจะร้องขึ้อให้พิจารณาใหม่ื่ไม่ื่ได้	(ฎ.๒๐๔๗/๒๕๓๑)
	 ๔.	 ผ้้ิมีื่สิีที่ธิีร้องขึ้อต่่อศาลในกิารตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะคดี	ได้แก่ิ
	 	 ๔.๑	 ญาติ่ขึ้องผ้้ิเสีียหาย
	 	 ๔.๒	 ผ้้ิมีื่ป็ระโยชน์เกีิ�ยวข้ึ้อง
	 ๕.	 บิุดามื่ารดาขึ้องผ้้ิเยาว์ไม่ื่ได้จดที่ะเบีุยนสีมื่รสีกัิน	 มื่ารดาเท่ี่านั�นเป็็นผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่	 
เม่ื่�อป็รากิฏว่ามื่ารดาหนีไป็แล้วถ่ือว่าเป็็นกิรณีทีี่�ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่ไมื่่สีามื่ารถืที่ำาหน้าทีี่�ได้	 จ้งอย้่ใน 
หลักิเกิณฑ์์ที่ี�จะตั่�งผิ้้แที่นเฉพาะคดีได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๖	 กิารที่ี�บิุดาทีี่�ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายฟ้้องคดี
อาญาแที่นผ้้ิเยาว์และศาลสัี�งป็ระทัี่บุฟ้้องไว้พิจารณาถ่ือได้โดยป็ริยายว่าศาลตั่�งบิุดาเป็็นผ้้ิแที่นเฉพาะคดีแล้ว	 
(ฎ.๒๙๕๘/๒๕๔๑)
	 ๖.	 ระหว่างศาลนัดไต่่สีวนเกีิ�ยวกัิบุกิารขึ้อตั่�งผ้้ิแที่นเฉพาะคดีโจที่ก์ิซ้ึ่�งถ้ืกิอ้างว่าเป็็นผ้้ิวิกิลจริต่
จะขึ้อถือนฟ้้องคดีไม่ื่ได้	 ศาลชอบุทีี่�จะที่ำากิารไต่่สีวนว่าโจที่ก์ิเป็็นบุุคคลวิกิลจริต่หร่อไม่ื่	 แล้วมีื่คำาสัี�งต่่อไป็	 
(ฎ.๓๔๗๒/๒๕๒๔)

๘. การจำากัดีอำานาจการดีำาเนินคด่ีอาญาข้องผู้ิเส่ยหาย
	 ๑.	 ห้ามื่ฟ้้องบุุพกิารีขึ้องต่น	 กิารทีี่�บุุต่รฟ้้องคดีต่่อบุุพกิารีผ้้ิมีื่พระคุณขึ้องต่นนั�น	 ต้่องห้ามื่ต่ามื่
กิฎหมื่ายต่ราสีามื่ดวง	ซ้ึ่�งบัุญญัต่ไิว้ว่า	“ผ้้ิใดเป็็นคนอุที่ลุมื่มิื่ได้ร้ค้ณุบิุดามื่ารดาป่้็ยา่ต่ายาย	แลมัื่นมื่าฟ้้องร้อง
ให้เรียกิบิุดามื่ารดาป่้็ยา่ต่ายายมัื่น	ท่ี่านให้มื่โีที่ษที่วนมัื่นด้วยลวดหนังโดยฉกิรรจ์”	ในปั็จจุบุนัมีื่กิารนำาแนวคิด
มื่าบัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๑๕๖๒	“ท่ี่านว่า	ผ้้ิใดจะฟ้้องบุุพกิารีขึ้องต่นเป็็นคดีแพ่งหร่อคดีอาญามิื่ได้	
แต่่เม่ื่�อผ้้ินั�นหร่อญาติ่สีนิที่ขึ้องผ้้ินั�นร้องขึ้อ	อัยกิารจะยกิคดีข้ึ้�นว่ากิล่าวก็ิได้”	คำาว่าบุุพกิารีนั�น	หมื่ายความื่ถ้ืง	
บิุดา	มื่ารดา	ป่้็	ย่า	ต่า	ยาย	และที่วด	โดยที่างสีายโลหิต่เท่ี่านั�น		ทีี่�ห้ามื่ฟ้้องบุุพกิารีขึ้องต่นเป็็นคดีแพ่งและ
คดีอาญา	เป็็นบุที่กิฎหมื่ายทีี่�จำากัิดสิีที่ธิี	ต้่องตี่ความื่โดยเคร่งครัด	จ้งต้่องถ่ือว่าข้ึ้อห้ามื่ดังกิล่าวเป็็นกิารห้ามื่
เฉพาะบุุต่รโดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายฟ้้องบุุพกิารีขึ้องต่นเท่ี่านั�น	(ฎ.๕๔๗/๒๕๔๘)	บุุต่รบุุญธีรรมื่สีามื่ารถืฟ้้อง 
บิุดามื่ารดาบุุญธีรรมื่ได้	 แต่่บุุต่รไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายไม่ื่สีามื่ารถืฟ้้องบิุดาทีี่�ไม่ื่ได้จดที่ะเบีุยนรับุรองบุุต่รได้ 
		 	 อย่างไรก็ิดี	 ป็.พ.พ.	 มื่าต่รา	 ๑๕๖๒	 ได้เปิ็ดช่องให้คดีทีี่�บุุต่รเป็็นผ้้ิเสีียหายสีามื่ารถืฟ้้องได้ 
โดยญาติ่สีนิที่ขึ้องผ้้ินั�นร้องขึ้ออัยกิารจะยกิคดีข้ึ้�นว่ากิล่าวก็ิได้	 ซ้ึ่�งโจที่ก์ิในคดีลักิษณะนี�จะเป็็นอัยกิาร 
เป็็นโจที่ก์ิฟ้้องคดี
	 ๒.	 อำานาจฟ้้องเด็กิหร่อเยาวชน	เน่�องจากิ	มื่าต่รา	๙๙	วรรคแรกิ	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 บัุญญัติ่ว่า	 “ห้ามื่มิื่ให้ผ้้ิเสีียหายฟ้้องคดี
อาญาซ้ึ่�งมีื่ข้ึ้อหาว่าเด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาความื่ผิิดต่่อศาลเยาวชนและครอบุครัว	เว้นแต่่จะได้รับุอนุญาต่จากิ
ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนนั�นอย้่ในเขึ้ต่อำานาจ”	ถ้ืาหากิผ้้ิเสีียหายป็ระสีงค์จะฟ้้องคดีอาญา
เด็กิหร่อเยาวชน	จะต้่องย่�นคำาร้องต่่อผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจ	หลังจากิได้รับุกิารร้องขึ้อขึ้องผ้้ิเสีียหายแล้ว	 
ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจจะจัดให้มีื่กิารดำาเนินกิารส่ีบุสีวนและสีอบุสีวนว่าข้ึ้อกิล่าวหานั�นมีื่ม้ื่ลสีมื่ควรอนุญาต่
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ให้ผ้้ิเสีียหายฟ้้องหร่อไม่ื่	 แล้วแจ้งให้ผ้้ิเสีียหายที่ราบุว่าอนุญาต่ให้ฟ้้องหร่อไม่ื่อนุญาต่ให้ฟ้้อง	 ในกิรณี 
ทีี่�ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจไม่ื่อนุญาต่ให้ฟ้้อง	 ผ้้ิเสีียหายจะร้องต่่อศาลขึ้อให้สัี�งอนุญาต่ก็ิได้	 ในกิรณีเช่นว่านี�
ศาลจะเรียกิผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพินิจมื่าสีอบุถืามื่	แล้วสัี�งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร	คำาสัี�งศาลถ่ือเป็็นทีี่�สุีด	 เม่ื่�อศาล
เยาวชนและครอบุครัวได้ไต่่สีวนม้ื่ลฟ้้องและมีื่คำาสัี�งป็ระทัี่บุรับุฟ้้องขึ้องผ้้ิเสีียหายแล้ว	ผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพนิิจ 
จะดำาเนินกิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริง
	 	 โดยทัี่�วไป็แล้วสีถืานพินิจฯ	จะไม่ื่อนุญาต่ให้ผ้้ิเสีียหายฟ้้อง	เน่�องจากิเห็นว่ากิฎหมื่ายมีื่เจต่นารมื่ณ์
ทีี่�จะคำาน้งถ้ืงสีวสัีดิภาพและอนาคต่ขึ้องเดก็ิหร่อเยาวชน	ซ้ึ่�งควรจะไดรั้บุกิารฝ่กึิอบุรมื่	สัี�งสีอน	และสีงเคราะห์
ให้กิลับุตั่วเป็็นพลเม่ื่องดียิ�งกิว่ากิารทีี่�จะลงโที่ษ	 จ้งกิำาหนดเง่�อนไขึ้ในกิารทีี่�ผ้้ิเสีียหายจะฟ้้องคดีอาญา 
โดยกิล่าวหาว่าเด็กิหร่อเยาวชนได้กิระที่ำาผิิดไว้เป็็นพิเศษ	แต่่หากิผ้้ิเสีียหายติ่ดใจจะดำาเนินคดีอาญาแก่ิเด็กิ
หร่อเยาวชน	กิส็ีามื่ารถืดำาเนนิกิารโดยกิารไป็รอ้งขึ้อต่่อศาลใหพิ้จารณาอนญุาต่ต่ามื่ที่ี�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้ได้
	 ๓.	 ห้ามื่ฟ้้องขึ้อให้กัิกิกัิน	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๙	เน่�องจากิ	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๔๓	บัุญญัติ่ว่า	 
“กิารฟ้้องขึ้อให้กัิกิกัินเป็็นอำานาจขึ้องพนักิงานอัยกิารโดยเฉพาะ	 และจะขึ้อรวมื่กัินไป็ในฟ้้องคดีอันเป็็น
ม้ื่ลให้เกิิดอำานาจฟ้้องขึ้อให้กัิกิกัินหร่อจะฟ้้องภายหลังก็ิได้”	 ดังนั�น	 ผ้้ิเสีียหายไม่ื่สีามื่ารถืฟ้้องขึ้อให้กัิกิกัิน	 
อันเป็็นป็ระเภที่หน้�งขึ้องวิธีีกิารเพ่�อความื่ป็ลอดภัยได้
	 ๔.	 อำานาจฟ้้องเม่ื่�อคดีอาญาเลิกิกัิน	 เม่ื่�อคดีอาญาเลิกิกัินต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๙	 แล้ว	 
สิีที่ธิีในกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องย่อมื่ระงับุไป็	ผ้้ิเสีียหายไม่ื่มีื่อำานาจย่�นฟ้้องคดีอาญานั�นต่่อศาล

❖❖❖
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บทท่� 4
การแจ้งความ การร้องทุกข์้ แลัะการกล่ัาวโทษ

	 กิารแจ้งความื่	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้	 และกิารกิล่าวโที่ษ	 เป็็นกิารทีี่�ป็ระชาชนได้รับุความื่เด่อดร้อน	 
เสีียหายหร่อถ้ืกิกิระที่บุต่่าง	 ๆ	 ในส่ีวนที่างแพ่งและที่างอาญาและมีื่ความื่ป็ระสีงค์จะมื่าแจ้งความื่ 
ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อให้มีื่กิารบัุนท้ี่กิไว้แสีดงเป็็นหลักิฐาน	 หร่อป็ระสีงค์จะดำาเนินคดีในที่างอาญา 
โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิดำาเนินกิาร	หร่อนำาไป็ฟ้้องคดีเอง	ซ้ึ่�งในกิารรับุแจ้งความื่นั�น	พนักิงานสีอบุสีวน
ต้่องพิจารณาด้วยว่ากิารแจ้งความื่ดังกิล่าวเป็็นกิรณีลักิษณะใด	เช่น	เป็็นกิารแจ้งความื่ทัี่�วไป็เพ่�อเป็็นหลักิฐาน,	 
กิารแจ้งความื่นั�นมีื่ความื่ผิิดที่างอาญาเกิิดข้ึ้�น	 หร่อกิารแจ้งความื่นั�นไม่ื่เป็็นความื่ผิิดที่างอาญา	 เพ่�อจะได้
ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้ถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งในบุที่นี�จะได้อธิีบุายในเร่�องดังกิล่าว

1. การแจ้งความ
 1.1 การแจ้งความท่�ไม่เก่�ยวกับคด่ีอาญา
	 	 กิรณีดังกิล่าว	สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ได้ออกิคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลงวันทีี่�	๑	กิ.ค.	๕๖	 
ไว้เป็็นแนวที่างป็ฏิบัุติ่ในบุที่ทีี่�	๒	กิารอำานวยความื่ยุติ่ธีรรมื่ในคดีอาญา	ข้ึ้อ	๑.๑.๒	เม่ื่�อมีื่ผ้้ิมื่าแจ้งความื่ทีี่�ไม่ื่ 
เกีิ�ยวกัิบุคดีอาญา	และผิ้แ้จ้งมีื่ความื่ป็ระสีงคจ์ะแจ้งไว้เป็็นหลักิฐานเพ่�อป็ระกิอบุกิารยน่ยนั	รับุรอง	หร่อต่รวจสีอบุ	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าหน้าทีี่�ซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องบัุนท้ี่กิคำาแจ้งความื่นั�นในสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวัน 
รับุแจ้งเป็็นหลักิฐาน	 สี่วนกิารแจ้งเอกิสีารหายให้บัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งไว้ในสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันรับุแจ้ง 
เอกิสีารหายซ้ึ่�งในกิารบัุนท้ี่กิเกีิ�ยวกัิบุที่รัพย์หร่อบุุคคลมีื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดีลักิษณะทีี่�	๑๔	 
เร่�อง	 กิารออกิต่ำาหนิร้ป็พรรณบุุคคลและที่รัพย์	 บุที่ทีี่�	 ๒	 เร่�อง	 กิารออกิต่ำาหนิร้ป็พรรณที่รัพย์หาย 
และได้ค่น	 และบุที่ทีี่�	 ๓	 เร่�อง	 กิารดำาเนินกิารเกีิ�ยวกัิบุคนหายและพลัดหลงวางแนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ให้กัิบุ 
พนักิงานสีอบุสีวนไว้แล้ว
	 	 ปั็จจุบัุนกิารแจ้งความื่ในส่ีวนนี�ได้อำานวยความื่สีะดวกิมื่ากิข้ึ้�นโดยสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่
ได้นำาระบุบุ	CRIMES	 มื่าใช้ในงานรับุแจ้งความื่	ที่ำาให้กิารบุริกิารให้กัิบุป็ระชาชนเป็็นไป็ด้วยความื่สีะดวกิ
และรวดเร็วข้ึ้�น	 และเพ่�อความื่สีะดวกิรวดเร็วถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายและระเบุียบุราชกิารให้ป็ระชาสีัมื่พันธ์ี
แนะนำาให้ป็ระชาชนเต่รียมื่เอกิสีารทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารมื่าติ่ดต่่อป็ระกิอบุกิารแจ้งความื่ต่่าง	ๆ	ดังนี�
	 	 (๑)	 แจ้งความื่เอกิสีารสีำาคัญหาย
	 	 	 ตั่วอย่างเช่น	ใบุอนุญาต่ขัึ้บุขีึ้�รถืยนต์่	จักิรยานยนต์่	โฉนดทีี่�ดิน	ใบุสีำาคัญต่่าง	ๆ 	หาย	ฯลฯ	 
ซ้ึ่�งในกิรณีนี�ผิ้แ้จ้งสีามื่ารถืย่�นคำาร้องแจ้งว่าเอกิสีารดังกิล่าวหายต่่อสีถืานีต่ำารวจท้ี่องทีี่�ทีี่�เกิิดเหตุ่	จากินั�นพนักิงาน
สีอบุสีวนจะต่รวจสีอบุว่าเร่�องดังกิล่าวเป็็นจริงหร่อไม่ื่แล้วลงป็ระจำาวันรับุแจ้งเอกิสีารหาย	 พร้อมื่ทัี่�งออกิ 
หลักิฐานกิารแจ้งความื่เอกิสีารหายเพ่�อให้ผ้้ิแจ้งนำาไป็ยังหน่วยงานราชกิารทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องสีำาหรับุดำาเนินกิารต่่อไป็
	 	 (๒)	 แจ้งความื่คนหายพลัดหลงกิรณีมีื่คนหายพลัดหลง	 ผ้้ิป็กิครอง	ญาติ่หร่อผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้อง
สีามื่ารถืไป็แจ้งความื่ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนในทัี่นทีี่หร่อไม่ื่ต่้องรอให้ถ้ืง	 ๒๔	 ชั�วโมื่ง	 ดังทีี่�มัื่กิจะมีื่กิารเข้ึ้าใจ
คลาดเคล่�อนกัิน	โดยผ้้ิแจ้งความื่ควรเต่รียมื่หลักิฐานเพ่�อป็ระกิอบุกิารติ่ดต่ามื่ส่ีบุหาคนหายพลัดหลง
	 	 	 (๒.๑)	 หลักิฐานต่่าง	ๆ	ทีี่�ควรนำาไป็แสีดงต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	ได้แก่ิ
	 	 	 	 (๒.๑.๑)	 บัุต่รป็ระจำาตั่วผ้้ิหายหร่อสีำาเนาบัุต่รทีี่�ถ่ืายเก็ิบุไว้	(ถ้ืามีื่)
	 	 	 	 (๒.๑.๒)	 สีำาเนาที่ะเบีุยนบุ้านผ้้ิหาย
	 	 	 	 (๒.๑.๓)	 ภาพถ่ืายคนหาย	(เป็็นภาพถ่ืายปั็จจุบัุน)
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  	 	 (๒.๑.๔)	 ใบุสีำาคัญที่างราชกิาร	 เช่น	 ใบุเกิิด	 ใบุสีำาคัญที่หาร	 (ใบุกิองเกิิน	 
ใบุกิองหนุน)
	 	 	 (๒.๒)	 ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 	 	 (๒.๒.๑)	 เม่ื่�อมีื่ผ้้ิมื่าแจ้งความื่เกีิ�ยวกัิบุคนหายหร่อพลัดหลง	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุแจ้งความื่รีบุรับุแจ้งลงรายงานป็ระจำาวัน	 จดต่ำาหนิร้ป็พรรณ	 กิรอกิข้ึ้อความื่ลงในรายงานแบุบุแจ้ง 
ร้ป็พรรณคนหาย	พร้อมื่ซัึ่กิถืามื่สีาเหตุ่กิารหายให้ได้ความื่ละเอียดชัดเจน
	 	 	 	 (๒.๒.๒)	 รีบุแจ้งเหตุ่ไป็ยังหน่วยงานทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่่าง	ๆ 	ป็ระกิาศที่างส่ี�อสีารมื่วลชน 
	 	 	 	 (๒.๒.๓)	 ออกิรายงานต่ำาหนิร้ป็พรรณคนหาย	พร้อมื่ด้วยร้ป็ถ่ืาย(ถ้ืามีื่)	ส่ีงไป็
ยังกิองที่ะเบีุยนป็ระวัติ่อาชญากิรเพ่�อป็ระกิาศส่ีบุหาโดยเร็ว	และเก็ิบุรวมื่เร่�องไว้ทีี่�หน่วยรับุแจ้ง
	 	 	 	 (๒.๒.๔)	 ป็ระกิาศส่ีบุหาคนหายทุี่กิฉบุับุทีี่�ได้มีื่กิารออกิป็ระกิาศส่ีบุหาต่ัวนั�น	
ให้หัวหน้าหน่วยทีี่�ได้รับุป็ระกิาศ	แจ้งให้ต่ำารวจในป็กิครองที่ราบุ	แล้วปิ็ดป็ระกิาศไว้ทีี่�หน่วยงานหร่อต้้่ยามื่
ต่ลอดจนทีี่�สีาธีารณะหร่อทีี่�ชุมื่ชน	เช่น	สีถืานีรับุส่ีงผ้้ิโดยสีาร	หร่อเร่อ	เป็็นต้่น	
	 	 	 	 (๒.๒.๕)	 ให้หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจมื่อบุหมื่ายให้ต่ำารวจคนใดคนหน้�งรับุผิิดชอบุใน
กิารส่ีบุสีวนติ่ดต่ามื่ตั่วคนหาย	โดยให้ไป็ร้้จักิกัิบุบุ้านผ้้ิแจ้งหร่อผ้้ิป็กิครองคนหายและเยี�ยมื่เยียนเป็็นระยะ	ๆ  
	 	 	 	 (๒.๒.๖)	 ระหว่างทีี่�สีถืานีต่ำารวจต่่าง	ๆ 	รับุแจ้งคนหายไว้นั�น	ให้กิำาชับุผ้้ิแจ้งด้วยว่า	 
หากิได้ตั่วคนหายค่นเม่ื่�อใดให้รีบุแจ้งถือนค่นโดยเร็ว	และเม่ื่�อได้รับุแจ้งถือนค่นแล้วให้สีถืานีทีี่�รับุแจ้งที่ำากิาร
รับุแจ้งถือนค่นไป็ยังกิองที่ะเบีุยนป็ระวัติ่อาชญากิร	เพ่�อถือนป็ระกิาศส่ีบุหาและระงับุกิารส่ีบุหา	
	 	 	 	 (๒.๒.๗)	 ให้ดำาเนินกิารต่ามื่ระเบีุยบุ	คำาสัี�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องอ่�น	ๆ	ทีี่�	ต่ร.สัี�งกิารไว้
	 	 (๓)	 แจ้งความื่รถืหร่อเร่อหายกิรณีทีี่�รถืยนต์่	 รถืจักิรยานยนต์่	 หร่อเร่อ	 ต่ลอดจน 
ยานพาหนะอ่�นใดหาย	เจ้าขึ้องหร่อผ้้ิมีื่กิรรมื่สีทิี่ธิี�ในที่รัพยค์วรเป็็นผิ้ไ้ป็แจ้งความื่ดว้ยต่นอง	แต่่หากิไมื่ส่ีามื่ารถื
มื่าแจ้งความื่ได้ด้วยต่นเองอาจมื่อบุอำานาจให้ผ้้ิอ่�นมื่าแจ้งความื่ก็ิได้	
	 	 	 (๓.๑)	 หลักิฐานต่่าง	ๆ	ทีี่�ควรนำาไป็แสีดงต่่อพนักิงานสีอบุสีวนได้แก่ิ
	 	 	 	 (๓.๑.๑)	 ใบุที่ะเบีุยนรถืยนต์่	รถืจักิรยานยนต์่หร่อพาหนะอ่�น	ๆ	ทีี่�หาย
	 	 	 	 (๓.๑.๒)	 ใบุรับุเงินหร่อสัีญญาซ่ึ่�อขึ้ายเท่ี่าทีี่�มีื่
	 	 	 	 (๓.๑.๓)	 ถ้ืาเป็็นตั่วแที่นห้างร้าน	บุริษัที่	ผ้้ิไป็แจ้งความื่ควรมีื่หนังส่ีอมื่อบุอำานาจ
จากิเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิจัดกิารขึ้องห้างร้าน	บุริษัที่นั�น	ๆ	ไป็	รวมื่ทัี่�งหนังส่ีอรับุรองบุริษัที่ด้วย
	 	 	 	 (๓.๑.๔)	 หนังส่ีอค่้ม่ื่อป็ระจำาตั่วรถืทีี่�ที่างบุริษัที่ห้างร้านออกิให้	ถ้ืาไม่ื่มีื่ก็ิให้จำา
สีีรถื	แบุบุยี�ห้อ	หมื่ายเลขึ้ป็ระจำาเคร่�องและตั่วรถืไป็ด้วย	(ถ้ืามีื่)
	 	 	 	 (๓.๑.๕)	 หากิมีื่ภาพถ่ืายรถืหร่อเร่อทีี่�หายให้นำาไป็ด้วย
	 	 	 (๓.๒)	 ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 	 	 (๓.๒.๑)	 กิรณีทีี่�ที่รัพย์หายไป็	 โดยแน่ใจว่ามิื่ใช่เน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิด
ที่างอาญา	 เช่น	 ล่มื่ทิี่�งไว้	 หร่อต่กิหล่นระหว่างเดินที่าง	 เป็็นต้่น	 ให้สีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานทีี่�ได้รับุแจ้ง
รายงานด้วยแบุบุร้ป็พรรณขึ้องหายและได้ค่น	แบุบุ	วที่.๑๑	-	ต่.๓๒๕	กิารออกิแบุบุต่ำาหนิร้ป็พรรณให้ส่ีง
จากิสีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานเจ้าขึ้องคดีภายในเวลา	๒๔	ชั�วโมื่งนับุตั่�งแต่่เวลาทีี่�ได้รับุแจ้ง	หร่อได้ที่ราบุ
กิารถ้ืกิป็ระทุี่ษร้ายหร่อหายสุีดแต่่จะได้รับุที่ราบุอย่างใดก่ิอน
	 	 	 	 (๓.๒.๒)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณที่รพัย์หายทุี่กิชนิด	ให้จดให้ละเอียดพอทีี่�จะให้ 
บุุคคลซ้ึ่�งมิื่ใช่เจ้าขึ้องวินิจฉัยได้ว่า	เป็็นที่รัพย์ทีี่�หายไป็ใช่หร่อไม่ื่	ในเม่ื่�อได้ไป็พบุที่รัพย์นั�น	และในกิรณีทีี่�ที่รัพย์หาย 
เป็็นที่รัพย์ทีี่�ต้่องจดที่ะเบีุยน	 เช่น	 รถืจักิรยานยนต์่	 รถืยนต์่	 ให้คัดสีำาเนาที่รัพย์นั�น	 ๆ	 แนบุไป็พร้อมื่กัิบุ 
ต่ำาหนิร้ป็พรรณ	 ถ้ืาเห็นว่าเท่ี่าทีี่�จดร้ป็พรรณไว้ยังไม่ื่ชัดเจนพอ	 ก็ิต้่องสีอบุถืามื่ถ้ืงต่ำาหนิสีำาคัญขึ้องสิี�งนั�น 
ให้ชัดเจนยิ�งข้ึ้�น	ในบุางกิรณีจะเขีึ้ยนร้ป็ภาพ	สิี�งขึ้องหายป็ระกิอบุไว้ด้วยก็ิได้
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	 	 					 	 (๓.๒.๓)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณเร่อ	 ต้่องให้ที่ราบุว่าเป็็นเร่อชนิดใด	 กิว้าง	 
ยาว	เท่ี่าใด	บุรรทุี่กิขึ้องหร่อคนเท่ี่าใด	ต่ำาหนิสีำาคัญเช่น	รอยแต่กิ	เร่อช่�อว่าอย่างไร	ที่าสีีอะไร	ถ้ืามีื่โซ่ึ่ร้อย
ให้บุอกิลักิษณะขึ้องโซ่ึ่มื่าด้วยว่า	 โซ่ึ่ขึ้นาดใด	 ยาวเท่ี่าไร	 เลขึ้ที่ะเบีุยนเท่ี่าใด	 กิารจดเลขึ้หมื่ายที่ะเบีุยนเร่อ	 
เขีึ้ยนตั่วอักิษรกิำากัิบุไว้ด้วย
	 	 (๔)	 แจ้งความื่อาวุธีปื็นหายกิรณีทีี่�อาวุธีปื็นหายเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิมีื่กิรรมื่สิีที่ธิี�ในที่รัพย ์
ควรเป็็นผ้้ิไป็แจ้งความื่ด้วยต่นเอง	แต่่หากิไม่ื่สีามื่ารถืมื่าแจ้งความื่ได้ด้วยต่นเองสีามื่ารถืมื่อบุอำานาจให้ผ้้ิอ่�น 
มื่าแจ้งความื่ก็ิได้
	 	 	 (๔.๑)	 หลักิฐานต่่าง	ๆ	ทีี่�ควรนำาไป็แสีดงต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	ได้แก่ิ
	 	 	 	 (๔.๑.๑)	 ที่ะเบีุยนใบุอนุญาต่ให้มีื่และใช้อาวุธีปื็น	(แบุบุ	ป็.๔)
	 	 	 	 (๔.๑.๒)	 ใบุเสีร็จรับุเงินทีี่�บุริษัที่ห้างร้านขึ้ายปื็นออกิให้	(ถ้ืามีื่)
	 	 	 	 (๔.๑.๓)	 ภาพถ่ืายปื็นทีี่�หาย	(ถ้ืามีื่)
	 	 	 (๔.๒)	 ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 	 	 (๔.๒.๑)	 กิรณีทีี่�ที่รัพย์หายไป็	 โดยแน่ใจว่ามิื่ใช่เน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิด
ที่างอาญา	 เช่น	 ล่มื่ทิี่�งไว้	 หร่อต่กิหล่นระหว่างเดินที่าง	 เป็็นต้่น	 ให้สีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานทีี่�ได้รับุแจ้ง
รายงานด้วยแบุบุร้ป็พรรณขึ้องหายและได้ค่น	แบุบุ	วที่.๑๑	-	ต่.๓๒๕	กิารออกิแบุบุต่ำาหนิร้ป็พรรณให้ส่ีง
จากิสีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานเจ้าขึ้องคดีภายในเวลา	๒๔	ชั�วโมื่งนับุตั่�งแต่่เวลาทีี่�ได้รับุแจ้ง	หร่อได้ที่ราบุ
กิารถ้ืกิป็ระทุี่ษร้ายหร่อหายสุีดแต่่จะได้รับุที่ราบุอย่างใดก่ิอน
	 	 	 	 (๔.๒.๒)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณที่รัพย์หายทุี่กิชนิด	ให้จดให้ละเอียดพอทีี่�จะ
ให้บุุคคล	ซ้ึ่�งมิื่ใช่เจ้าขึ้องวินิจฉัยได้ว่า	เป็็นที่รัพย์ทีี่�หายไป็ใช่หร่อไม่ื่	ในเม่ื่�อได้ไป็พบุที่รัพย์นั�น	และในกิรณีทีี่�
ที่รัพย์หายเป็็นที่รัพย์ทีี่�ต้่องจดที่ะเบีุยน	เช่น	ปื็น	ให้คัดสีำาเนาที่รัพย์นั�น	ๆ	แนบุไป็พร้อมื่กัิบุต่ำาหนิร้ป็พรรณ	 
ถ้ืาเห็นว่าเท่ี่าทีี่�จดร้ป็พรรณไว้ยังไม่ื่ชัดเจนพอ	 ก็ิต้่องสีอบุถืามื่ถ้ืงต่ำาหนิสีำาคัญขึ้องสิี�งนั�นให้ชัดเจนยิ�งข้ึ้�น	 
ในบุางกิรณีจะเขีึ้ยนร้ป็ภาพ	สิี�งขึ้องหายป็ระกิอบุไว้ด้วยก็ิได้
	 	 	 	 (๔.๒.๓)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณอาวุธีปื็น	 ต้่องให้ที่ราบุเคร่�องหมื่ายและ
ต่ำาหนิสีำาคัญต่ามื่ใบุอนุญาต่ชนิดปื็นเป็็นชนิดใด	ใช้กิระสุีนกีิ�นัด	ปื็นสัี�นหร่อยาว	ขึ้นาดเท่ี่าใด	เลขึ้หมื่ายทีี่�จด	 
จดต่รงไหน	เท่ี่าใด	ด้ามื่ปื็นเป็็นอย่างไร
	 	 (๕)	 แจ้งความื่ที่รัพยสิ์ีนหายกิรณีทีี่�ที่รัพยสิ์ีนหายเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิมีื่กิรรมื่สิีที่ธิี�ในที่รัพยค์วรเป็็น 
ผ้้ิไป็แจ้งความื่ดว้ยต่นเอง	แต่่หากิไมื่ส่ีามื่ารถืมื่าแจ้งความื่ไดด้้วยต่นเองอาจมื่อบุอำานาจใหผ้้้ิอ่�นมื่าแจ้งความื่กิไ็ด้
	 	 	 (๕.๑)	 หลักิฐานต่่าง	ๆ	ทีี่�ควรนำาไป็แสีดงต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	ได้แก่ิ		
	 	 	 	 (๕.๑.๑)	 ใบุเสีร็จรับุเงินซ่ึ่�อขึ้ายหร่อหลักิฐานกิารแสีดงกิารซ่ึ่�อขึ้ายที่รัพยสิ์ีนนั�น 
	 	 	 	 (๕.๑.๒)	 ร้ป็พรรณที่รัพย์สิีนนั�น	ๆ	เช่น	หมื่ายเลขึ้เคร่�อง	เป็็นต้่น	(ถ้ืามีื่)
	 	 	 	 (๕.๑.๓)	 ต่ำาหนิหร่อลักิษณะพิเศษต่่าง	ๆ
	 	 	 	 (๕.๑.๔)	 เอกิสีารสีำาคัญต่่าง	ๆ	เท่ี่าทีี่�มีื่
	 	 	 	 (๕.๑.๕)	 ภาพถ่ืายขึ้องที่รัพย์สิีนทีี่�หาย	(ถ้ืามีื่)
	 	 	 (๕.๒)	 ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 	 	 (๕.๒.๑)	 กิรณีทีี่�ที่รัพย์หายไป็	 โดยแน่ใจว่ามิื่ใช่เน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิด
ที่างอาญา	 เช่น	 ล่มื่ทิี่�งไว้	 หร่อต่กิหล่นระหว่างเดินที่าง	 เป็็นต้่น	 ให้สีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานทีี่�ได้รับุแจ้ง
รายงานด้วยแบุบุร้ป็พรรณขึ้องหายและได้ค่น	แบุบุ	วที่.๑๑	-	ต่.๓๒๕	กิารออกิแบุบุต่ำาหนิร้ป็พรรณให้ส่ีง
จากิสีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานเจ้าขึ้องคดีภายในเวลา	๒๔	ชั�วโมื่งนับุตั่�งแต่่เวลาทีี่�ได้รับุแจ้ง	หร่อได้ที่ราบุ
กิารถ้ืกิป็ระทุี่ษร้ายหร่อหายสุีดแต่่จะได้รับุที่ราบุอย่างใดก่ิอน
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	 	 	 	 (๕.๒.๒)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณที่รัพย์หายทุี่กิชนิด	 ให้จดให้ละเอียดพอ 
ทีี่�จะให้บุุคคลซ้ึ่�งมิื่ใช่เจ้าขึ้องวินิจฉัยได้ว่า	 เป็็นที่รัพย์ทีี่�หายไป็ใช่หร่อไม่ื่	 ในเม่ื่�อได้ไป็พบุที่รัพย์นั�น	 และ 
ในกิรณีทีี่�ที่รัพย์หายเป็็นที่รัพย์ทีี่�ต้่องจดที่ะเบีุยน	ก็ิให้คัดสีำาเนาที่รพัย์นั�น	ๆ 	แนบุไป็พรอ้มื่กัิบุต่ำาหนิร้ป็พรรณ	 
ถ้ืาเห็นว่าเท่ี่าทีี่�จดร้ป็พรรณไว้ยังไม่ื่ชัดเจนพอ	 ก็ิต้่องสีอบุถืามื่ถ้ืงต่ำาหนิสีำาคัญขึ้องสิี�งนั�นให้ชัดเจนยิ�งข้ึ้�น	 
ในบุางกิรณีจะเขีึ้ยนร้ป็ภาพ	 สิี�งขึ้องหายป็ระกิอบุไว้ด้วยก็ิได้	 นอกิจากินั�นกิารจดนำ�าหนักิ	 เงิน	 ที่อง	 นากิ	 
หร่อโลหะอย่างอ่�น	ให้จดเป็็นมื่าต่ราเมื่ต่ริกิ	นำ�าหนักิ	๑	บุาที่	เท่ี่ากัิบุ	๑๕	กิรัมื่	นำ�าหนักิเพชรให้จดเป็็นกิะรัต่																																	
	 	 	 	 (๕.๒.๓)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณแหวน	 ควรให้ที่ราบุว่า	 เร่อนแหวนที่ำาเป็็น
เร่อนชนิดใด	ที่ำาด้วยโลหะอะไร	ร้ป็พรรณแหวน	กิลมื่	รี	อย่างไร	ป็ระดับุด้วยเพชรล้กิหร่อเพชรซีึ่กิ	นำ�าเพชร 
สีีอะไร	เพชรมีื่ลักิษณะกิลมื่หร่อยาวรี	มีื่รอยแต่กิร้าวหร่อไม่ื่	เม็ื่ดเดียวหร่อหลายเม็ื่ด	ๆ 	ละกีิ�กิะรัต่	ป็ระดับุด้วย
พลอย	ต้่องร้้ว่าเป็็นพลอยชนิดไร	เช่น	ทัี่บุทิี่มื่	ต้่องร้้ว่าเป็็นทัี่บุทิี่มื่ชนิดไหน	ร้ป็ร่างอย่างไร	เป็็นร้ป็หลังเบีุ�ย 
หร่อเจียระไน	นำ�าสีีอะไรอ่อนแก่ิอย่างไร	แต่กิร้าวต่รงไหนหร่อไม่ื่	 เป็็นทัี่บุทิี่มื่แท้ี่	หร่อทัี่บุทิี่มื่ชนิดทีี่�เรียกิว่า	 
พลอยหุง	นำ�าเพชรคะเนเท่ี่าใด
	 	 	 	 (๕.๒.๔)	 กิารจดต่ำาหนิร้ป็พรรณสีร้อย	ต้่องให้ป็รากิฏว่าเป็็นสีร้อยข้ึ้อม่ื่อหร่อ
สีร้อยคอ	 หร่อสีร้อยสีำาหรับุใช้กิารอย่างไร	 มีื่ร้ป็พรรณสัีณฐานเรียกิกัินว่าอย่างไร	 หร่อคล้ายกัิบุร้ป็สิี�งขึ้อง
อย่างไร	ที่ำาด้วย	ที่อง	นากิ	เงิน	หร่อสิี�งขึ้องอะไร	นำ�าหนักิเท่ี่าใดและทีี่�สีร้อย	มีื่อักิษรภาษาใด	อย้่ต่รงไหน	
เป็็นยี�ห้อช่างที่อง	หร่อเป็็นอักิษรทีี่�เจ้าขึ้องขีึ้ดเขีึ้ยนไว้ป็ระกิารใด	ถ้ืามีื่รอยขึ้าดหร่อต่่อ	ต้่องร้้ว่ามีื่อย้ต่่รงไหน	
ถ้ืามีื่เพชรหร่อพลอยฝั่งต้่องเขีึ้ยนให้ชัดเจน
	 	 	 	 (๕.๒.๕)	 นาฬิิกิา	 ต้่องป็รากิฏว่าเร่อนที่ำาด้วยอะไร	 หร่อเร่อนมีื่ลวดลายหร่อ
เกิลี�ยงลงยาหร่อฝั่งเพชรทีี่�ใดบุ้าง	เคร่�องชนิดใด	เร่อนเล็กิโต่ขึ้นาดไหน	ถ้ืาเร่อนที่องเป็็นที่องหนักิกีิ�กิรัมื่	ยี�ห้อ
อะไร	หมื่ายเลขึ้ป็ระจำาเร่อนนาฬิิกิาเท่ี่าไรอย้ต่่รงไหน	มีื่รอยบุุบุ	หร่อรอยขีึ้ดต่รงไหนเป็็นชนิดฝ่าปิ็ดหร่อเปิ็ด	 
ถ้ืาเป็็นชนิดฝ่าเปิ็ดกิระจกิเป็็นวงเล็กิบุอกิชั�วโมื่งข้ึ้างนอกิและข้ึ้างในฝ่าป็ระกิารใด	 แม้ื่มีื่สีร้อยและล็อกิเกิต่
ต้่องแจ้งลักิษณะให้ที่ราบุโดยละเอียด
	 	 	 	 (๕.๒.๖)	 ต่่างห้	 ต้่องให้ป็รากิฏว่า	 เรียกิช่�ออย่างไร	 หร่อคล้ายอะไร	 ที่ำาด้วย	
ที่อง	นากิ	เงิน	หร่ออะไร	ถ้ืามีื่เพชร	พลอย	ฝั่ง	ต้่องให้ได้ความื่ละเอียดด้วย
	 ในกิรณีทีี่�กิารทีี่�บุุคคลส้ีญหายพลัดหลง	เกิิดจากิกิารกิระที่ำาที่างอาญา	เช่น	ถ้ืกิลักิพาตั่ว	หร่อที่รัพยสิ์ีน	 
เช่น	รถืยนต์่	รถืจักิรยานยนต์่	อาวุธีปื็น	สีร้อย	แหวน	นาฬิิกิา	ฯลฯ	หร่อที่รัพย์สิีนอ่�นใดถ้ืกิป็ระทุี่ษร้ายไป็ 
ซ้ึ่�งมีื่ความื่ผิิดที่างอาญาเกิิดข้ึ้�น	ในกิรณีนี�กิารรักิษาสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่เป็็นสิี�งสีำาคัญ	ให้มีื่กิารรักิษาสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ 
ไว้ให้คงสีภาพเช่นเดิมื่	อย่าให้มีื่กิารเคล่�อนย้าย	ที่ำาลาย	จนกิว่าเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจจะเข้ึ้ามื่าดำาเนินกิาร
 1.2 การแจ้งความท่�เก่�ยวกับคด่ีอาญา
	 	 กิรณีดังกิล่าว	 มีื่ป็รากิฏเหตุ่กิารณ์หลายครั�งทีี่�ป็ระชาชนบุางคนไป็แจ้งความื่ต่่อพนักิงาน
สีอบุสีวนเพ่�อร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวหาว่ามีื่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดที่างอาญาและที่ำาให้ผ้้ิแจ้งได้รับุความื่เสีียหาย	ต้่องกิาร
ทีี่�จะร้องทุี่กิข์ึ้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 แต่่พนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าไม่ื่เป็็นความื่ผิิดที่างอาญาหร่อหากิเห็น 
ความื่ผิิดที่างอาญาทีี่�เป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้ก็ิไม่ื่ใช่ผ้้ิเสีียหาย	ที่ำาให้เกิิดความื่ขัึ้ดแย้งและเกิิดกิารร้องเรียนข้ึ้�น	 
สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ได้ออกิคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลงวันทีี่�	๑	กิ.ค.	๕๖	ไว้เป็็นแนวที่างป็ฏิบัุติ่แล้ว	ดังนี�
	 	 ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลงวันทีี่�	๑	กิ.ค.	๕๖	ได้วางแนวที่างป็ฏบัิุติ่ในบุที่ทีี่�	๒	กิารอำานวย 
ความื่ยุติ่ธีรรมื่ในคดีอาญาข้ึ้อ	๑.๑.๓	เม่ื่�อมีื่ผ้้ิมื่าแจ้งความื่ทีี่�เกีิ�ยวกัิบุคดีอาญา	ให้พนักิงานสีอบุสีวนทุี่กินาย 
พ้งระล้กิอย้่เสีมื่อว่า	 ผ้้ิเสีียหายอาจร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษต่่อพนักิงานสีอบุสีวนได้และพนักิงานสีอบุสีวน
มีื่หน้าทีี่�ต้่องรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิลา่วโที่ษต่ามื่กิฎหมื่าย	ไม่ื่ว่าเหต่จุะเกิิดหร่ออ้างหร่อเช่�อว่าเกิิดภายในเขึ้ต่
อำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องต่นหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่	ห้ามื่ป็ฏิเสีธีว่าเหตุ่มิื่ได้เกิิดในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น	และดำาเนินกิารดังนี�
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	 	 ๑.	 กิรณีกิารแจ้งความื่ทีี่�เกีิ�ยวกัิบุคดีอาญา	 ซ้ึ่�งมิื่ได้เกิิดในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่นหร่อทีี่�เกิิด 
นอกิราชอาณาจักิร	 ให้รับุแจ้งความื่โดยลงรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีไว้	 หลังจากินั�นให้ส่ีงเร่�องไป็ยัง
พนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�รับุผิิดชอบุเพ่�อดำาเนินกิารสีอบุสีวนต่่อไป็	เป็็นไป็ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	 
ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ข้ึ้อ	๑.๑.๓.๑	วรรคสีอง
	 	 ๒.	 กิรณกีิารแจ้งความื่ที่ี�เกีิ�ยวกัิบุคดอีาญาซ้ึ่�งเกิิดหร่ออ้างหร่อเช่�อว่าเกิิดในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่น 
แต่่ผ้้ิเสีียหายขึ้อความื่ช่วยเหล่อแต่่ไม่ื่ยอมื่ร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่ระเบีุยบุหร่อคดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วและค่้กิรณีได้
เจรจายอมื่ความื่กิันโดยถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายก่ิอนทีี่�จะมีื่กิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่ระเบุียบุหร่อกิรณีอ่�น	 ๆ
พนักิงานสีอบุสีวนไมื่่ต้่องที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 แต่่ให้ลงรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีพร้อมื่ทัี่�งบัุนท้ี่กิ
รายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุกิารรับุแจ้งความื่ไว้ในสีมุื่ดสีารบุบุกิารรับุแจ้งความื่เกีิ�ยวกัิบุคดีอาญาโดยไม่ื่สีอบุสีวน	 
เป็็นไป็ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ข้ึ้อ	๑.๑.๓.๒	
 1.๓ การแจ้งความท่�ไม่แน่ชัดีว่าเป็นคำาร้องทุกข์้หร่อคำากล่ัาวโทษหร่อเป็นเร่�องทางแพ่ง
	 	 กิรณีดังกิล่าว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนคำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๕๖	 
ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ข้ึ้อ	๑.๑.๕	ดังนี�
	 	 ๑.	 บัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งความื่ไว้ในป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	 แล้วรีบุเสีนอเร่�องให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชา
ต่ามื่ลำาดับุชั�นถ้ืงหัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจกิารสีอบุสีวน	 พิจารณาสัี�งภายใน	๒๔	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่เวลาทีี่�
บัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งความื่ไว้ในรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	
	 	 ๒.	 กิรณีผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาวินิจฉัยสัี�งกิารแล้วเห็นว่าเป็็นเร่�องในที่างแพ่ง	 
ให้ชี�แจงที่ำาความื่เข้ึ้าใจผ้้ิแจ้งความื่ที่ราบุและลงป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	พร้อมื่ให้ผ้้ิแจ้งความื่ลงช่�อไว้เป็็นหลักิฐาน
	 	 ๓.	 กิรณีผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหัวหน้าหน่วยพิจารณาวินิจฉัยสัี�งกิารแล้วเห็นว่าเป็็นเร่�องในที่างอาญา	 
ไม่ื่ว่าจะเป็็นความื่ผิิดอาญาต่่อแผ่ินดินหร่อความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	ก็ิให้พนักิงานสีอบุสีวนพิจารณาต่ามื่อำานาจ
หน้าทีี่�ต่่อไป็

2. การร้องทุกข์้
	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นเง่�อนไขึ้หน้�งเกีิ�ยวกัิบุอำานาจขึ้องพนักิงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ�งหากิเป็็นความื่ผิิดต่่อ
ส่ีวนตั่ว	พนักิงานสีอบุสีวนจะมื่อีำานาจสีอบุสีวนกิต่็่อเม่ื่�อกิารรอ้งทุี่กิข์ึ้เข้ึ้าลักิษณะต่ามื่ร้ป็แบุบุขึ้องคำาร้องทุี่กิข์ึ้	
ส่ีวนกิรณีความื่ผิิดอาญาต่่อแผ่ินดินนั�น	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสีอบุสีวนต่ามื่กิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งจะได้กิล่าวต่่อไป็ 
 2.1 ความหมายข้องคำาร้องทุกข์้
	 	 คำาร้องทุี่กิข์ึ้หมื่ายความื่ถ้ืงกิารทีี่�ผ้้ิเสีียหายได้กิล่าวหาต่่อเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่ง 
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญาว่ามีื่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดข้ึ้�นจะร้้ต่ัวผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดหร่อไม่ื่กิ็ต่ามื่ 
ซ้ึ่�งกิระที่ำาให้เกิิดความื่เสีียหายแกิผ้้่ิเสีียหายและกิารกิลา่วหาเช่นนั�นได้กิล่าวโดยมีื่เจต่นาจะใหผ้้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด 
ได้รับุโที่ษต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๗)
 2.2 หลัักเกณีฑ์์ข้องคำาร้องทุกข์้
	 	 ๑.	 ผ้้ิเสีียหายได้กิล่าวหาต่่อเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา
	 	 ๒.	 ว่ามีื่ความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�นจะร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่
	 	 ๓.	 ที่ำาให้เกิิดความื่เสีียหายแก่ิผ้้ิเสีียหาย
	 	 ๔.	 มีื่เจต่นาให้ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้รับุโที่ษ
 2.๓ ผู้ิม่อำานาจรับคำาร้องทุกข์้
	 	 ๑.	 พนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๓
	 	 ๒.	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๔)
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	 	 ๓.	 พนักิงานสีอบุสีวนที่อ้งทีี่�อ่�นทีี่�ไม่ื่มีื่เขึ้ต่อำานาจ	ซ้ึ่�งรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษในความื่ผิิด 
อาญาซึ่้�งมิื่ได้เกิิดในเขึ้ต่อำานาจขึ้องต่นหร่อทีี่�เกิิดนอกิราชอาณาจกัิร	หลังจากิรบัุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ไว้แล้วให้ส่ีงเร่�อง
ไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�รับุผิิดชอบุเพ่�อดำาเนินกิารสีอบุสีวนต่่อไป็	 ต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ที่ี�	 ๔๑๙/๕๖	 
ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๑.๑.๓.๑	วรรคสีอง	ถ่ือเป็็นกิรณีต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๔	ต่ามื่ข้ึ้อ	๓.๒
 2.4 วิธ่การร้องทุกข์้ มีื่	๒	วิธีี
	 	 ๑.	 ร้องทุี่กิข์ึ้ด้วยป็ากิหร่อวาจา
	 	 ๒.	 ร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นหนังส่ีอ
 2.5 ข้้อความข้องการร้องทุกข์้
	 	 ๑.	 ช่�อและทีี่�อย้่ขึ้องผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๒.	 ลักิษณะแห่งความื่ผิิด
	 	 ๓.	 พฤติ่กิารณ์ต่่าง	ๆ	ทีี่�ความื่ผิิดนั�นได้กิระที่ำาลง
	 	 ๔.	 ความื่เสีียหายทีี่�ได้รับุ
	 	 ๕.	 ช่�อหร่อร้ป็พรรณขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดเท่ี่าทีี่�จะบุอกิได้
 2.6 การร้องทุกข์้ด้ีวยปาก พนักงานสอบสวนต้้องบันท่กรายลัะเอ่ยดีเพิ�มเติ้มดังนี�
	 	 ๑.	 วันเด่อนปี็ทีี่�ร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๒.	 ให้ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้ลงลายม่ื่อช่�อ
	 	 ๓.	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนลงลายม่ื่อช่�อ
 2.7 การร้องทุกข์้ด้ีวยหนังส่อต้่องมีื่รายละเอียดเพิ�มื่เติ่มื่ดังนี�
	 	 ๑.	 วันเด่อนปี็ทีี่�ร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๒.	 ลายม่ื่อช่�อผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้
 2.๘ คำาร้องทุกข์้ต้ามระเบ่ยบ ประกอบด้ีวย
	 	 ๑.	 ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้ต้่องมีื่อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๒.	 ต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อเจ้าหน้าทีี่�ทีี่�มีื่อำานาจรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๓.	 ต้่องร้องทุี่กิข์ึ้โดยมีื่เจต่นาจะให้ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้รับุโที่ษ
	 	 ๔.	 ต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่แบุบุวิธีีกิารร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๕.	 ต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายในกิำาหนดอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้
 2.๙ การแก้คำาร้องทุกข์้
	 	 หมื่ายถ้ืงกิารแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่หร่อตั่ดที่อนข้ึ้อความื่ในคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยป็กิติ่	เป็็นกิารแก้ิข้ึ้อความื่
ในลักิษณะทีี่�สีาระสีำาคัญขึ้องคำาร้องทุี่กิข์ึ้ยงัคงอย้	่เช่น	กิารแก้ิราคาที่รัพยที์ี่�เสีียหาย	กิารให้รายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุ 
ลักิษณะหร่อพฤติ่กิารณ์ต่่างๆ	ทีี่�ความื่ผิิดกิระที่ำาลงให้ชัดเจนยิ�งข้ึ้�น
	 	 ถ้ืาเป็็นกิารแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่หร่อตั่ดที่อนข้ึ้อความื่ในลักิษณะทีี่�ที่ำาให้คำาร้องทุี่กิข์ึ้ขึ้าดสีาระสีำาคัญ
ทีี่�จะเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยสิี�นเชิงหร่อเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาผิิดฐานหน้�งหร่อผ้้ิกิระที่ำาผิิดคนใดคนหน้�งน่าจะถ่ือว่า
เป็็นกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในเร่�องนั�น	ข้ึ้อหานั�นหร่อผ้้ิกิระที่ำาผิิดคนนั�น
 2.10 การถอนคำาร้องทุกข์้
	 	 หมื่ายถ้ืงกิารทีี่�ผ้้ิเสีียหายไม่ื่ป็ระสีงค์จะดำาเนินคดีทีี่�ได้ร้องทุี่กิข์ึ้ไว้ทัี่�งเร่�องหร่อเฉพาะ 
กิารกิระที่ำาผิิดฐานใดฐานหน้�ง	 (ถ้ืาเป็็นกิารร้องทุี่กิข์ึ้ในกิารกิระที่ำาผิิดหลายฐาน)	 หร่อเฉพาะผ้้ิกิระที่ำาผิิด 
คนใดคนหน้�ง	(ถ้ืาเป็็นกิารกิล่าวหาผ้้ิกิระที่ำาผิิดหลายคน)
	 	 กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต้่องกิระที่ำาโดยชัดแจ้งค่อที่ำาเป็็นคำาร้องขึ้อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยต่รง 
ต่่อเจ้าพนักิงานหร่อศาล	แต่่ถ้ืาผ้้ิเสีียหายร้องขึ้อแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่หร่อตั่ดที่อนข้ึ้อความื่แสีดงให้เห็นว่าต่นไม่ื่ติ่ดใจ 
ดำาเนินคดีเร่�องนั�น	ข้ึ้อหาหร่อผ้้ิกิระที่ำาผิิดคนนั�นถ่ือว่าเป็็นกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ด้วย
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	 	 หลักิเกิณฑ์์กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๑)	 กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้สีามื่ารถืกิระที่ำาได้ทุี่กิคดี	ทัี่�งความื่ผิิดอาญาแผ่ินดินหร่อความื่ผิิด
อันยอมื่ความื่ไม่ื่ได้และความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วหร่อความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	
	 	 ๒)	 “ผ้้ิเสีียหาย”	เท่ี่านั�นจ้งจะมีื่อำานาจถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ๓)	 ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	พนักิงานอัยกิารหร่อศาลก็ิได้
	 	 ๔)	 ต้่องถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยมีื่เจต่นาจะไม่ื่ให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้รับุโที่ษ
	 	 ๕)	 ผ้้ิเสีียหายจะถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เสีียเม่ื่�อใดก็ิได้ก่ิอนคดีจะถ้ืงทีี่�สุีด	

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 กิารแกิ้หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นสิีที่ธิีชนิดหน้�งขึ้องผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้	 (ฎ.๒๐๖/๒๔๘๘)	 ทัี่�งยังต่กิที่อด 
ไป็ยังที่ายาที่ได้	 (ฎ.๑๑/๒๕๑๘)	 และโดยทีี่�กิฎหมื่ายมิื่ได้กิำาหนดเง่�อนไขึ้ไว้แต่่อย่างใด	 เจ้าพนักิงานผ้้ิรับุ 
คำาร้องขึ้อให้แก้ิหร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้จะป็ฏิเสีธีกิารขึ้อแก้ิหร่อขึ้อถือนไม่ื่ได้ทัี่�งฝ่่ายผ้้ิต้่องหาก็ิจะคัดค้านไม่ื่ได้
	 -	 ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้จะแก้ิหร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เม่ื่�อใดก็ิได้	 ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้อาจถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้จนกิว่าคดี 
ถ้ืงทีี่�สุีด	(ฎ.๒๘๔-๒๕๕/๒๕๓๘)
	 -	 กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๒๖	 วรรคหน้�ง	 จะถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เสีียเม่ื่�อใดก็ิได้ก่ิอนคดี
ถ้ืงทีี่�สุีด	แม้ื่คดีอย้่ระหว่างกิารพิจารณาขึ้องศาลอุที่ธีรณ์ก็ิต่ามื่และจะถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน
พนักิงานอัยกิารหร่อศาลก็ิได้	(ฎ.๑๕๐๕/๒๕๔๒)
 2.11 ผิลัข้องการถอนคำาร้องทุกข์้
	 	 ๑)	 ความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วสิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒)
	 	 ๒)	 ความื่ผิิดต่่ออาญาแผ่ินดินไม่ื่ตั่ดอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�จะสีอบุสีวนคดีนั�นหร่อ
พนักิงานอัยกิารทีี่�จะฟ้้องคดีนั�นต่่อไป็ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๒๖	 วรรคสีอง	 เพราะแม้ื่ไม่ื่มื่ีคำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
ก็ิสีามื่ารถืสีอบุสีวนได้อย้่แล้วต่ามื่มื่าต่รา	๑๒๑	วรรคหน้�ง	

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 ความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดอันเกิิดจากิกิารใช้เช็คฯ	 เป็็นความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วต่ราบุใด 
ทีี่�คดียังไม่ื่ถ้ืงทีี่�สุีด	 โจที่ก์ิร่วมื่จะถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เสีียเม่ื่�อใดก็ิได้เม่ื่�อโจที่ก์ิร่วมื่ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้สิีที่ธิีนำา 
คดีอาญามื่าฟ้้องย่อมื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒)	(ฎ.๑๑๘๙/๒๕๔๗)
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุเป็็นคนละกิรณีกัิน	 
(ฎ.๒๙๗๔/๒๕๑๖)
	 -	 ถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ไป็แล้วต่่อมื่าจะขึ้อถือนคำาร้องขึ้อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ทีี่�ถือนไป็แล้วนั�นอีกิไม่ื่ได้ 
เพราะสิีที่ธิีนำาคดีอาญาไป็ฟ้้องระงับุไป็ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๙(๒)	 แล้ว	 (คำาสัี�งคำาร้องทีี่�	 ๑๖๘๑- 
๑๖๘๒/๒๕๔๕)
	 -	 กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานอัยกิารศาลก็ิชอบุทีี่�จะจำาหน่ายคดีได้เพราะสิีที่ธิีทีี่�จะนำาคดีอาญา
มื่าฟ้้องย่อมื่ระงับุไป็	(ฎ.๑๕๐๕/๒๕๔๒)
	 -	 กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นสิีที่ธิีซ้ึ่�ง	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๖	วรรคหน้�ง	บัุญญัติ่ให้สิีที่ธิีแก่ิผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้ 
ทีี่�จะถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้เสีียเม่ื่�อใดก็ิได้	สิีที่ธิีถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดฐานยักิยอกิถ่ือเป็็นสิีที่ธิีเกีิ�ยวกัิบุที่รัพยสิ์ีน
กิรณีผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้ต่ายสิีที่ธิีดังกิล่าวย่อมื่ต่กิที่อดแก่ิที่ายาที่เม่ื่�อได้ความื่ต่ามื่คำาร้องขึ้อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ว่าบุรรดา
ที่ายาที่ทุี่กิคนขึ้องผ้้ิเสีียหายไม่ื่ป็ระสีงค์จะดำาเนินคดีแก่ิจำาเลยอีกิต่่อไป็และขึ้อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้	ดังนั�นผ้้ิร้อง 
ในฐานะผ้้ิจัดกิารมื่รดกิขึ้องผิ้้เสีียหายซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีและหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายสิีที่ธิีถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้	 แม้ื่คดีอย้่
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ระหว่างกิารพิจารณาขึ้องศาลฎีกิาและเม่ื่�อมีื่กิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายแล้วสิีที่ธิีนำาคดีอาญา
มื่าฟ้้องขึ้องโจที่ก์ิย่อมื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๕	(๒)	(ฎ.๓๓๒/๒๕๕๕)
	 -	 จำาเลยหลอกิผิ้เ้สีียหายเพ่�อจะส่ีงไป็ที่ำางานต่่างป็ระเที่ศต่่อมื่าจำาเลยได้ชดใช้เงินค่าเสีียหายใหกั้ิบุภริยา
ขึ้องผ้้ิเสีียหายลงช่�อรับุเงินไว้และไม่ื่ติ่ดใจดำาเนินคดีจำาเลยทัี่�งที่างแพ่งและที่างอาญา	แม้ื่จะเป็็นภริยาทีี่�ชอบุ 
ด้วยกิฎหมื่ายขึ้องผ้้ิเสีียหายก็ิไม่ื่มีื่อำานาจจัดกิารแที่นสีามีื่ซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเสีียหายได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๔,	 ๕,	 ๖	 บัุนท้ี่กิหลักิฐานกิารรับุเงินจากิจำาเลยดังกิล่าวไม่ื่มีื่ผิลที่ำาให้สิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้อง 
ในความื่ผิิดฐานฉ้อโกิงขึ้องจำาเลยระงับุไป็แต่่อย่างใด	(ฎ.๕๑๒๖/๒๕๔๙)
	 -	 หนังส่ีอรับุสีภาพหนี�มีื่ใจความื่ว่าจำาเลยยอมื่รับุว่าเป็็นหนี�ผ้้ิเสีียหายเน่�องจากิได้กิระที่ำาทุี่จริต่
ยกัิยอกิเงินค่าไม้ื่และวัสีดุก่ิอสีร้างขึ้องผ้้ิเสีียหายไป็เป็็นเงินจำานวน	๒๖๐,๕๙๗.๘๐	บุาที่	จำาเลยต่กิลงชำาระหนี� 
ให้แก่ิผิ้้เสีียหายจำานวน	 ๓	 งวด	 พร้อมื่ระบุุจำานวนทีี่�ชดใช้แต่่ละงวดว่าเป็็นเงินจำานวนเท่ี่าใด	 หากิผิิดนัด 
งวดหน้�งงวดใดถ่ือว่าผิิดนัดทัี่�งหมื่ดและยินยอมื่ให้ผ้้ิเสีียหายเรียกิเงินส่ีวนทีี่�เหล่อพร้อมื่ดอกิเบีุ�ยร้อยละ	๑๐	 
และยินยอมื่ให้แจ้งความื่ดำาเนินคดีฐานทุี่จริต่ยักิยอกิเงินขึ้องผ้้ิเสีียหายดังนี�	 ข้ึ้อต่กิลงหนังส่ีอรับุสีภาพหนี� 
ดังกิล่าวเป็็นข้ึ้อต่กิลงทีี่�จำาเลยรับุว่าเป็็นหนี�ผ้้ิเสีียหายในจำานวนทีี่�จำาเลยยกัิยอกิไป็และจะชดใช้หนี�ให้ผ้้ิเสีียหาย 
โดยวิธีีกิารผ่ิอนชำาระเท่ี่านั�นซ้ึ่�งมีื่ผิล	“ที่างแพ่งและเป็็นสิีที่ธิีที่างแพ่งทีี่�ผ้้ิเสีียหายสีามื่ารถืเรียกิร้องให้จำาเลย
ชำาระหนี�เท่ี่านั�น	 หนังส่ีอรับุสีภาพหนี�ดังกิล่าวไม่ื่มีื่ข้ึ้อความื่ใดที่ี�แสีดงว่าผ้้ิเสีียหายต่กิลงยินยอมื่สีละสีิที่ธิี 
ในกิารดำาเนินคดีอาญาแก่ิจำาเลย”	กิรณีจ้งยังถ่ือไม่ื่ได้ว่าเป็็นกิารยอมื่ความื่กัินต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒)	 
ทีี่�จะที่ำาให้สิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุไป็	(ฎ.๒๗๐/๒๕๕๘)
	 -	 ความื่ผิิดฐานกิระที่ำากิารอนัเป็็นความื่รนุแรงในครอบุครอบุครวัต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผิ้ถ้้ืกิกิระที่ำา
ด้วยความื่รุนแรงในครอบุครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	มื่าต่รา	๔	วรรคหน้�งเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้ต่ามื่มื่าต่รา	๔	
วรรคสีองต่อนต้่นเม่ื่�อผ้้ิเสีียหายย่�นคำาร้องว่าไม่ื่ป็ระสีงค์หร่อติ่ดใจดำาเนินคดีแก่ิจำาเลยอีกิต่่อไป็พอแป็ลความื่
ได้ว่าเป็็นกิารยอมื่ความื่โดยถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายสิีที่ธิีในกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องในความื่ผิิดฐานดังกิล่าว 
ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้ย่อมื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒)	(ฎ.๑๕๖๖๗/๒๕๕๘)
 2.12 การมอบอำานาจให้ร้องทุกข์้
	 	 	 กิารมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้หมื่ายถ้ืงกิารทีี่�ผ้้ิเสีียหายซ้ึ่�งมีื่อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่กิฎหมื่าย 
ได้มื่อบุหมื่ายให้บุุคคลอ่�นซ้ึ่�งมิื่ใช่ผ้้ิเสีียหายมื่าร้องทุี่กิข์ึ้แที่นต่นจ้งเห็นได้ว่าผ้้ิมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้จะต้่องเป็็น 
ผ้้ิเสีียหายต่ามื่กิฎหมื่าย	ส่ีวนผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจนั�นเป็็นบุุคคลอ่�นทีี่�ได้รับุมื่อบุอำานาจจากิผ้้ิเสีียหาย
	 	 ถ้ืาผ้้ิมื่อบุอำานาจมิื่ใช่ผ้้ิเสีียหาย	 กิารมื่อบุอำานาจให้มื่าร้องทุี่กิข์ึ้นั�นย่อมื่ไม่ื่ที่ำาให้ผ้้ิรับุมื่อบุ 
อำานาจมีื่อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้
	 	 ความื่สัีมื่พันธ์ีระหว่างผ้้ิมื่อบุอำานาจกัิบุผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจ	 เป็็นไป็ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่	 ป็.พ.พ. 
บุรรพ	๓	เอกิเที่ศสัีญญา	ลักิษณะ	๖	ว่าด้วยตั่วแที่น	และแม้ื่ว่าใบุมื่อบุอำานาจไม่ื่ปิ็ดอากิรแสีต่มื่ป์็ก็ิสีามื่ารถื
ใช้ในกิารดำาเนินคดีอาญาได้	 แต่่หากิจะดำาเนินคดีแพ่ง	 ต้่องปิ็ดอากิรแสีต่มื่ป์็ด้วย	 มิื่ฉะนั�นจะไม่ื่สีามื่ารถืใช้
เป็็นพยานหลักิฐานต่ามื่ป็ระมื่วลรัษฎากิร	มื่าต่รา	๑๑๘	ซ้ึ่�งต่ามื่ป็ระมื่วลรัษฎากิร	มื่าต่รา	๑๒๔	ผ้้ิมีื่หน้าทีี่�
เสีียอากิรหร่อขีึ้ดฆ่่าแสีต่มื่ป์็เพิกิเฉยหร่อป็ฏิเสีธีไม่ื่เสีียอากิรหร่อไม่ื่ขีึ้ดฆ่่าแสีต่มื่ป์็	ต้่องระวางโที่ษป็รับุไม่ื่เกิิน	
๕๐๐	บุาที่	ดงันั�น	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งมีื่หน้าทีี่�ต่รวจสีอบุกิารป็ดิอากิรแสีต่มื่ป็ใ์นใบุมื่อบุอำานาจอนัเป็็นกิาร
เสีียภาษีป็ระเภที่อากิรแสีต่มื่ป์็		
	 	 กิารมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้คดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้นั�น	 ถ้ืาในหนังส่ีอมื่อบุอำานาจระบุุ
เจาะจงให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดีแก่ิผ้้ิต้่องหาคนใดในหลายคนพนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่มีื่อำานาจที่ำากิาร
สีอบุสีวนดำาเนินคดีเฉพาะแก่ิผ้้ิต้่องหาทีี่�ผ้้ิเสีียหายป็ระสีงค์จะดำาเนินคดีต่ามื่ทีี่�มื่อบุอำานาจเที่่านั�น	 แต่่ถ้ืาใน
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หนังส่ีอมื่อบุอำานาจมิื่ได้ระบุุจำากัิดอำานาจขึ้องผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้ไว้	ผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจย่อมื่มีื่อำานาจ 
ร้องทุี่กิข์ึ้ให้ดำาเนินคดีแก่ิผ้้ิต้่องหาในคดีนั�นได้ทุี่กิคน
	 	 ถ้ืาในหนังส่ีอมื่อบุอำานาจมื่ิได้ระบุุมื่อบุอำานาจให้ที่ำากิารจำาหน่ายสิีที่ธิีหร่อระงับุคดีผ้้ิรับุมื่อบุ 
อำานาจจะมีื่อำานาจถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อยอมื่ความื่ในคดีนั�นด้วยต่นเองโดยไม่ื่ได้รับุความื่ยินยอมื่หร่อรับุมื่อบุ 
อำานาจจากิผ้้ิเสีียหายไม่ื่ได้เพราะอำานาจทีี่�รับุมื่อบุมื่ามีื่ขึ้อบุเขึ้ต่จำากัิดเฉพาะกิารให้ใช้สิีที่ธิีค่อร้องทุี่กิข์ึ้ดำาเนินคดี 
แต่่มิื่ได้มื่อบุให้ที่ำากิารจำาหน่ายหร่อระงับุสิีที่ธิีค่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อยอมื่ความื่ในคดีแต่่อย่างใด

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 	 -	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้มื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้แที่นกัินได้	(ฎ.๗๕๕/๒๕๐๒	ป็.)
	 	 -	 มื่อบุอำานาจช่วงให้ไป็ร้องทุี่กิข์ึ้ได้แต่่ในหนังส่ีอมื่อบุอำานาจนั�นต่้องระบุุว่าให้มื่อบุอำานาจช่วง
ได้ด้วย	(ฎ.๓๗๖/๒๕๔๗)
	 	 -	 กิารมื่อบุอำานาจให้ไป็ร้องทุี่กิข์ึ้ดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิจัดกิารนิติ่บุุคคลจะต้่องระบุุให้ชัดเจนว่ามื่อบุอำานาจ 
ให้ไป็ดำาเนินคดีกัิบุใครในฐานะส่ีวนตั่วหร่อฐานะนิติ่บุุคคล	(ฎ.๕๔๑๐/๒๕๔๖)
	 	 -	 กิารมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่จำาเป็็นต้่องลงลายม่ื่อช่�อผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจ	(ฎ.๑๑๙๗/๒๕๔๑)
	 	 -	 มื่อบุอำานาจให้ฟ้้องคดีเกีิ�ยวกัิบุเช็คได้ทุี่กิศาลเป็็นกิารมื่อบุอำานาจให้ฟ้้องไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นกิาร 
มื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๖๑๐/๒๕๑๕)
	 	 -	 ธีนาคารเป็็นผ้้ิเสีียหายมื่อบุอำานาจให้ไป็ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อมื่าผ้้ิมื่อบุอำานาจต่ายหนังส่ีอมื่อบุอำานาจนั�น 
ก็ิยังใช้ได้	(ฎ.๑๔๖๒-๑๔๖๓/๒๕๒๓)

ข้้อสังเกต้
	 ๑.	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้ความื่ผิิดต่่อแผ่ินดินสีามื่ารถืร้องทุี่กิข์ึ้ได้ภายในอายุความื่ฟ้้องคดีต่ามื่อัต่ราโที่ษ
ขึ้องความื่ผิิดในแต่่ละคดีต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕
	 ๒.	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้ความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน	๓	 เด่อนนับุแต่่ร้้เร่�องความื่ผิิดและร้้ตั่ว 
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	แต่่ต้่องอย้ภ่ายในอายุความื่ฟ้้องต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 ความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วแม้ื่ไม่ื่ได้ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนฟ้้องเองต่่อศาลได้	แต่่ต้่องฟ้้องภายใน
อายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน	๓	เด่อน	ถ้ืาได้ฟ้้องต่่อศาลภายในกิำาหนด	๓	เด่อนแล้วไม่ื่ต้่องคำาน้งว่ากิารร้องทุี่กิข์ึ้
นั�นชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่	(ฎ.๓๖๕๕/๒๕๔๓)
	 -	 กิฎหมื่ายอาญาไม่ื่ได้บัุญญัติ่ถ้ืงวิธีีกิารกิำาหนดนับุระยะเวลาร้องทุี่กิข์ึ้และฟ้้องร้องไว้จ้งต้่องกิำาหนด 
นับุระยะเวลาต่ามื่	ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๑๙๓/๑	ถ้ืงมื่าต่รา	๑๙๓/๘	(ฎ.๒๘๔-๒๘๕/๒๕๐๗)
	 -	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้หาจำาต้่องระบุุรายละเอียดในขึ้ณะร้องทุี่กิข์ึ้แต่่อย่างใดไม่ื่	 แต่่เป็็นหน้าทีี่�ขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนจะสีอบุสีวนต่่อไป็	 แม้ื่รายละเอียดในกิารร้องทุี่กิข์ึ้จะแต่กิต่่างกัิบุคำาบุรรยายฟ้้องไป็บุ้าง 
ก็ิไม่ื่ที่ำาให้กิารร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นไม่ื่ชอบุ	(ฎ.๓๙๖๖/๒๕๓๔)
	 -	 รัฐมื่นต่รีว่ากิารกิระที่รวงมื่หาดไที่ยไม่ื่ใช่พนักิงานสีอบุสีวนและพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ
ต่ามื่มื่าต่รา	๒(๑๖)	และมื่าต่รา	๒(๑๗)	จ้งไม่ื่มีื่อำานาจรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้คดีอาญาได้	(ฎ.๑๒๒๖/๒๕๐๓)
	 -	 ที่ำาหนังส่ีอร้องเรียนต่่อผ้้ิบัุงคับุกิารกิองป็ราบุป็รามื่	กิองบัุญชากิารสีอบุสีวนกิลาง	ขึ้อให้ดำาเนินคดี 
กัิบุจำาเลยถ่ือว่าเป็็นกิารร้องทุี่กิข์ึ้แล้ว	(ฎ.๒๔๔/๒๕๐๗	ป็.)
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	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๔	มิื่ได้บัุงคับุให้ร้องทุี่กิข์ึ้เฉพาะต่่อเจ้าพนักิงานผิ้มี้ื่อำานาจสีอบุสีวนเที่า่นั�น
ดังนั�นพนักิงานสีอบุสีวนในท้ี่องทีี่�หน้�งซ้ึ่�งแม้ื่จะมิื่ได้มีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนในคดีนั�นเลยก็ิมีื่อำานาจรับุ 
คำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้	(ฎ.๒๙๗๔/๒๕๑๖)
	 -	 ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้กัิบุเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้อาจเป็็นคน	 ๆ	 เดียวกัินก็ิได้และถ้ืาเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ินั�นเป็็น
พนักิงานสีอบุสีวนด้วยมีื่อำานาจสีอบุสีวนคดีนั�นได้	เช่น	จำาเลยฉ้อโกิงเอาม้ื่าขึ้องป็ลัดอำาเภอไป็	ป็ลัดอำาเภอ 
ร้องทุี่กิข์ึ้คดีนั�นต่่อต่นเองแล้วสีอบุสีวนเป็็นคดีข้ึ้�น	 ศาลฎีกิาวินิจฉัยว่ากิารร้องทุี่กิข์ึ้และกิารสีอบุสีวน 
ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	(ฎ.๒๙๒/๒๔๘๒)
	 -	 เม่ื่�อผ้้ิเสีียหายร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจโดยชอบุแลว้แม้ื่ไม่ื่ได้ลงป็ระจำาวันก็ิไม่ื่ที่ำาให้คำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
นั�นเสีียไป็	(ฎ.๒๓๗๑/๒๕๒๒)
	 -	 คำาว่า	 “จ้งมื่าแจ้งคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนให้ดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหาทัี่�งสีี�”	 ถ่ือว่าเป็็น 
คำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๑๕๕๔-๑๕๕๕/๒๕๑๒)
	 -	 เม่ื่�อร้องทุี่กิข์ึ้ไป็แล้วถ้ืาต้่องกิารถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ก็ิสีามื่ารถืถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้	แต่่จะมื่าเบิุกิความื่
ว่าไม่ื่ต้่องกิารให้จำาเลยได้รับุโที่ษไม่ื่ได้	(ฎ.๓๐๙๑-๓๐๙๒/๒๕๒๓)
	 -	 ร้องทุี่กิข์ึ้ว่าจำาเลยบุุกิรุกิต่่อมื่าผ่ิอนผัินให้จำาเลยขึ้นขึ้องออกิไป็ได้ก็ิไม่ื่ที่ำาให้คำาร้องทุี่กิข์ึ้นั�นเสีียไป็	
(ฎ.๓๐๙๓/๒๕๒๓)
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนบัุนท้ี่กิข้ึ้อหาทีี่�แจ้งไว้แต่่บัุนท้ี่กิไม่ื่ครบุถ้ืวนโดยมีื่พฤติ่กิารณ์ทีี่�กิล่าวถ้ืงด้วยถ่ือว่า
ร้องทุี่กิข์ึ้ครบุถ้ืวนแล้ว	(ฎ.๒๑๖๗/๒๕๒๘)
	 -	 ร้องทุี่กิข์ึ้ในคดีเช็คแม้ื่ผ้้ิเสีียหายจะเก็ิบุเช็คค่นไป็ติ่ดต่่อกัิบุผ้้ิสัี�งจ่ายก็ิถ่ือว่าเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้แล้ว	 
(ฎ.๑๒๐๙/๒๕๓๑)
	 -	 ร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่ร้้ว่าจะแจ้งคดีฐานใดเพียงแต่่แจ้งพฤติ่กิารณ์คดีก็ิถ่ือว่าเป็็นกิารร้องทุี่กิข์ึ้แล้ว	 
ส่ีวนกิารตั่�งข้ึ้อหาเป็็นหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	(ฎ.๓๘๐๔/๒๕๔๐)
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนไมื่ไ่ด้เข้ึ้าเวรป็ฏบัิุติ่หน้าทีี่�ก็ิยงัถ่ือว่าเป็็นพนกัิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืรบัุแจ้งความื่
ร้องทุี่กิข์ึ้ได้	(ฎ.๓๐๙๖/๒๕๓๖)
	 -	 ร้องทุี่กิข์ึ้ถ้ืงคนใดก็ิถ่ือว่าร้องทุี่กิข์ึ้ให้ลงโที่ษเฉพาะคนนั�น	 ส่ีวนบุุคคลอ่�นทีี่�ไม่ื่ระบุุถ้ืงย่อมื่พ้นผิิด	 
(ฎ.๓๓๔๓/๒๕๓๖)
	 -	 หนังส่ีอร้องทุี่กิข์ึ้ผ้้ิเสีียหายไม่ื่ลงช่�อไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นกิารร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๒๗๓๐/๒๕๓๘)
	 -	 บุริษัที่มื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้ต้่องที่ำาต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุ
	 -	 หุ้นส่ีวนผ้้ิจัดกิารร้องทุี่กิข์ึ้ต้่องระบุุว่ากิระที่ำาแที่นห้าง	(ฎ.๕๐๐๘/๒๕๓๗,	ฎ.๔๐๗๐/๒๕๔๐)
	 -	 กิรรมื่กิารลงช่�อป็ระทัี่บุต่ราห้างถ่ือว่าที่ำาแที่นห้าง	(ฎ.๑๕๑๘/๒๕๔๐)
	 -	 ผ้้ิเยาว์อายุ	 ๑๗	 -	 ๑๘	 ปี็ร้องทุี่กิข์ึ้ได้เอง	 ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่จะถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยฝ่่าฝื่น 
ความื่ป็ระสีงค์ขึ้องผ้้ิเยาว์ไม่ื่ได้	(ฎ.๒๑๔/๒๔๙๔	ป็.)
 2.1๓ กรณ่ีท่�ไม่ถ่อว่าเป็นคำาร้องทุกข์้
	 	 กิรณีทีี่�ไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้มีื่หลักิดังนี�ค่อ
	 	 ๑.	 ผ้้ิเสีียหายแจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ไว้เพ่�อเป็็นหลักิฐาน
	 	 ๒.	 ผ้้ิเสีียหายแจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้เพ่�อกัินคดีขึ้าดอายุความื่
	 	 ๓.	 ผ้้ิเสีียหายร้องทุี่กิข์ึ้โดยไม่ื่ขึ้อมื่อบุคดีให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารสีอบุสีวน
	 	 ๔.	 มื่าแจ้งความื่ไว้เป็็นหลักิฐานและพนักิงานสีอบุสีวนได้รับุแจ้งไว้แล้วจะได้นำาเสีนอ 
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาระดับุส้ีงพิจารณาต่่อไป็	(ฎ.๖๖๔๔/๒๕๔๙)
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ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -		คำาแจ้งความื่ทีี่�เพียงแต่่แจ้งให้เจ้าพนักิงานต่ำารวจที่ราบุไว้เป็็นหลักิฐานมิื่ได้ขึ้อให้ดำาเนินคดีกัิบุ 
ผ้้ิกิระที่ำาผิิดไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๑๖๔๑/๒๕๑๔)
	 -	 คำาร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่ได้ระบุุช่�อจำาเลยเป็็นผ้้ิร่วมื่กิระที่ำาผิิดจ้งไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ทีี่�ผ้้ิเสีียหายป็ระสีงค์ 
ให้จำาเลยรับุโที่ษต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๗)	(ฎ.๑๒๙๘/๒๕๑๐)
	 -	 แต่่ถ้ืาเป็็นคดคีวามื่ผิิดอาญาต่่อแผิน่ดินแม้ื่หนังส่ีอมื่อบุอำานาจไมื่ร่ะบุุช่�อผ้้ิกิระที่ำาผิิด	เจ้าพนักิงาน 
ต่ำารวจก็ิสีามื่ารถืดำาเนินกิารสีอบุสีวนหาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้อย้่แล้ว	 กิารทีี่�เจ้าพนักิงานต่ำารวจดำาเนินคดีแก่ิ 
จำาเลยจ้งชอบุด้วยกิฎหมื่ายลำาพัง	 แต่่หนังส่ีอมื่อบุอำานาจขึ้องผ้้ิเสีียหายระบุุช่�อผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดไม่ื่ถ้ืกิต้่อง 
ไม่ื่ที่ำาให้กิารดำาเนินคดีไม่ื่ชอบุแต่่อย่างใด	(ฎ.๔๐๘๐/๒๕๔๐)
	 -	 แจ้งเป็็นหลักิฐานแม้ื่จะใช้คำาว่า	“ร้องทุี่กิข์ึ้”	ก็ิไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๔๙๐๖/๒๕๔๓)
	 -	 แจ้งความื่ว่า	 “จ้งมื่อบุอำานาจให้ผ้้ิแจ้งมื่าร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อป็ระสีงค์ให้จำาเลย
ได้รับุโที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายและโจที่ก์ิป็ระสีงค์ขึ้อรับุเช็คขึ้องกิลางค่นไป็เพ่�อดำาเนินกิารฟ้้องร้องกัิบุจำาเลยและ 
ผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องในที่างศาลเองต่่อไป็โดยไม่ื่ขึ้อมื่อบุคดีให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารแต่่อย่างใด”	ไม่ื่ถ่ือว่าเป็็น
คำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๗)	(ฎ.๑๔๗๘/๒๕๓๐)
	 -	 ข้ึ้อความื่ระบุุว่า	“โจที่ก์ิมื่าร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อดำาเนินคดีแก่ิจำาเลยในข้ึ้อหาออกิเช็ค
โดยเจต่นาทีี่�จะไม่ื่ให้มีื่กิารใช้เงินต่ามื่เช็คจนกิว่าคดีจะถ้ืงทีี่�สุีดในชั�นนี�โจที่ก์ิขึ้อรับุเช็คกิลับุค่นไป็เพ่�อดำาเนินกิาร 
ต่ามื่กิฎหมื่ายอีกิส่ีวนหน้�งต่่อไป็”	 แสีดงว่าโจที่ก์ิได้แจ้งความื่กิล่าวหาโดยมีื่เจต่นาจะให้จำาเลยได้รับุโที่ษ 
ส่ีวนข้ึ้อความื่ต่อนที่า้ยหมื่ายความื่วา่นอกิจากิโจที่กิจ์ะมื่อบุคดใีห้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนนิกิารกิบัุจำาเลยแลว้
โจที่ก์ิยังป็ระสีงค์จะดำาเนินคดีอาญากัิบุจำาเลยโดยโจที่ก์ิฟ้้องคดีเองอีกิส่ีวนหน้�งด้วยกิารทีี่�โจที่ก์ิขึ้อรับุเช็ค 
กิลับุค่นไป็ไมื่่มีื่ผิลกิระที่บุต่่อกิารแจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้จ้งเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๗)	 
(ฎ.๓๙๒๔/๒๕๓๒)
	 -	 ผ้้ิเสีียหายแจ้งต่่อผ้้ิใหญ่บุ้านว่าจำาเลยข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเราแต่่ขึ้อด้ก่ิอนถ้ืาจำาเลยย้อนมื่าอีกิก็ิจะ
เอาเร่�อง	 ถ้ืาไม่ื่มื่าก็ิแล้วไป็แสีดงว่าเป็็นแต่่แจ้งให้ที่ราบุเป็็นหลักิฐานขึ้ณะนั�นยังไม่ื่มีื่เจต่นาให้จำาเลยรับุโที่ษ
ไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๒๒๐๖/๒๕๒๒)
	 -	 จำาเลยแจ้งความื่ต่่อต่ำารวจเพ่�อเป็็นหลักิฐานแม้ื่จะมีื่ข้ึ้อความื่บุางส่ีวนเป็็นเท็ี่จหร่อผิิดความื่จริง 
ไป็บุ้างไม่ื่เป็็นเหตุ่ให้ต่้องที่ำากิารสีอบุสีวนเพราะไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่ก่ิอให้เกิิดความื่เสีียหายแก่ิโจที่ก์ิ 
อันจะเป็็นเหตุ่ให้มีื่อำานาจฟ้้องคดีเพ่�อเอาผิิดต่่อจำาเลยฐานแจ้งข้ึ้อความื่อันเป็็นเท็ี่จแก่ิเจ้าพนักิงานได้	 
(ฎ.๓๒๕๒/๒๕๔๓)
	 -	 คดียกัิยอกินำาความื่มื่าแจ้งเพ่�อชะลอกิารดำาเนินคดีไว้ก่ิอน	ถ้ืาหากิจำาเลยไม่ื่ชำาระเงินจะได้มื่าแจ้ง 
ดำาเนินคดีต่่อไป็อีกิจ้งนำาความื่มื่าแจ้งไว้เป็็นหลักิฐานไม่ื่ถ้ืงเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๓๙๑/๒๕๒๗)
	 -	 คดีเช็คฯ	แจ้งความื่ว่า	“แจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้เพ่�อทีี่�จะให้ดำาเนินกิารกัิบุผ้้ิต้่องหาให้ถ้ืงทีี่�สุีดแต่่ในชั�นนี� 
ยังไม่ื่ขึ้อมื่อบุคดีโดยจะขึ้อไป็ติ่ดต่ามื่ที่วงถืามื่ด้วยต่นเองถ้ืาได้รับุกิารป็ฏิเสีธีกิารใช้เงินจะกิลับุมื่ามื่อบุคดี 
ให้พนักิงานดำาเนินกิารให้ถ้ืงทีี่�สุีด”	ไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๓๑๔/๒๕๒๙)
	 -	 แจ้งความื่ต่่อต่ำารวจในเร่�องเช็คกัินคดีขึ้าดอายุความื่เพ่�อนำาไป็ดำาเนินกิารเองไม่ื่มีื่ความื่ป็ระสีงค์
ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดีไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๑๗๒๕/๒๕๒๒)
	 -	 หนังส่ีอมื่อบุอำานาจให้ไป็แจ้งความื่เร่�องเช็คไม่ื่ได้ระบุุให้มีื่อำานาจแจ้งความื่ดำาเนินคดีกัิบุจำาเลย 
จ้งไม่ื่ชัดแจ้งว่ามีื่เจต่นาทีี่�จะให้จำาเลยต้่องรับุโที่ษทัี่�งเหตุ่ทีี่�แจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้เพราะไม่ื่ต้่องกิารให้คดี 
ขึ้าดอายุความื่จ้งไม่ื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๒๒๘/๒๕๔๔)
	 -	 รายงานป็ระจำาวันรับุแจ้งเป็็นหลักิฐานระบุุว่า“นายศุภมิื่ต่รฯอายุ	๒๖	ปี็....................	ได้รบัุมื่อบุ 
อำานาจจากิบุริษัที่อาร์เอสีให้แจ้งร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษผ้้ิละเมิื่ดลิขึ้สิีที่ธิี�วีซีึ่ดีภาพยนต่ร์..........................	 
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เพ่�อดำาเนินคดีต่่อไป็”	 แม้ื่มีื่คำาว่าร้องทุี่กิข์ึ้อย้่ด้วยก็ิไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๗)	 
เพราะไมื่่ชัดแจ้งว่าเป็็นกิารแจ้งความื่โดยเจต่นาจะให้ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้รับุโที่ษโจที่กิ์ไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องคดีนี�	 
(ฎ.๔๓๑๐/๒๕๔๙)
	 -	 หนังส่ีอขึ้อแจ้งความื่รอ้งทุี่กิข์ึ้กิรณมีีื่กิารละเมื่ดิลิขึ้สิีที่ธิี�มีื่ข้ึ้อความื่ป็รากิฏอย้ว่า่	“บุรษัิที่อ.	ได้รับุ
ความื่เสีียหายโดยป็รากิฏพบุผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าว	ณ	สีถืานทีี่�ดังนี�	.......(๗)	อ.กุิยบุุรีจ้งขึ้อร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อท่ี่าน 
เพ่�อโป็รดจัดกิำาลังเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจไป็ที่ำากิารส่ีบุสีวนต่รวจค้นจับุกุิมื่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าวข้ึ้างต้่น 
เพ่�อดำาเนินคดีต่ามื่กิฎหมื่าย”
	 ข้ึ้อความื่ดังกิล่าวแสีดงให้เห็นว่าโจที่ก์ิร่วมื่ซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเสีียหายได้กิล่าวหาว่ามีื่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดข้ึ้�น
ลักิษณะแห่งความื่ผิิดพฤต่ิกิารณ์ทีี่�ความื่ผิิดนั�นได้กิระที่ำาลงซ้ึ่�งกิระที่ำาให้เกิิดความื่เสีียหายแกิ่โจที่ก์ิร่วมื่
และโจที่ก์ิร่วมื่มีื่ความื่ป็ระสีงค์จะให้ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้รับุโที่ษจ้งเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๒๓	 
วรรคสีอง	(ฎ.๗๙๗๑/๒๕๔๙)
	 -	 หนังส่ีอถ้ืงพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งมีื่ขึ้อ้ความื่ว่า	“เน่�องด้วยธีนาคารมีื่เร่�องบุางอยา่งทีี่�ต้่องแจ้งความื่ 
ต่่อเจ้าพนักิงานต่ำารวจแต่่เน่�องจากิข้ึ้าพเจ้า	 (กิรรมื่กิารผ้้ิจัดกิารนิติ่บุุคคล)	 มีื่กิิจจำาเป็็นไม่ื่สีามื่ารถืมื่า 
แจ้งความื่ด้วยต่นเองได้โดยหนังส่ีอฉบัุบุนี�ข้ึ้าพเจ้าขึ้อมื่อบุอำานาจให้นายสุีรินที่ร์เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องธีนาคารเป็็น 
ผ้้ิแจ้งความื่แที่นข้ึ้าพเจ้าและข้ึ้าพเจ้าขึ้อรับุผิิดชอบุในกิารทีี่�นายสุีรินที่ร์ป็ฏิบัุติ่แที่นข้ึ้าพเจ้า”	และลงช่�อกิรรมื่กิาร 
ผ้้ิจัดกิารนิติ่บุุคคลนั�นถ่ือว่าไม่ื่ใช่คำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยต่นเองต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๓	จะว่าเป็็นกิารมื่อบุอำานาจ 
ให้ร้องทุี่กิข์ึ้ก็ิไม่ื่ถืนัดเพราะกิารแจ้งความื่นั�นอาจเป็็นกิารร้องทุี่กิข์ึ้ก็ิได้	ไม่ื่ใช่ก็ิได้และก็ิไม่ื่มีื่ข้ึ้อความื่ให้เห็นว่า 
ให้มื่าแจ้งความื่เร่�องอะไรอันจะพอวินิจฉัยได้ว่าเป็็นกิารมื่อบุให้มื่าร้องทุี่กิข์ึ้ถื่อไม่ื่ได้ว่าเป็็นเอกิสีาร 
มื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๗๕๕/๒๕๐๒)

ข้้อสังเกต้การร้องทุกข์้
	 ๑.	คดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วพนักิงานสีอบุสีวนจะบัุงคับุให้ผ้้ิเสีียหายร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่ได้
	 ๒.	คดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วในกิรณีทีี่�องค์กิรหร่อหน่วยงานขึ้องรัฐซ้ึ่�งเป็็นนิติ่บุุคคลเป็็นผ้้ิเสีียหาย
พนักิงานสีอบุสีวนจะบัุงคับุให้ผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคลร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่ได้
	 ๓.	 ผ้้ิเสีียหายในความื่ผิิดฐานหมิื่�นป็ระมื่าที่ต่ายเสีียก่ิอนร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๓๓๓	 
วรรคสีอง	ให้บิุดา	มื่ารดา	ค่้สีมื่รสีหร่อบุุต่รขึ้องผ้้ิต่ายร้องทุี่กิข์ึ้ได้และให้ถ่ือว่าเป็็นผ้้ิเสีียหาย
	 ๔.	 ปั็ญหาเร่�องคดีขึ้าดอายคุวามื่ร้องทุี่กิข์ึ้เป็็นปั็ญหาข้ึ้อกิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวกัิบุความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้อง
ป็ระชาชนแม้ื่จำาเลยจะไม่ื่ได้ให้กิารต่่อส้้ีเร่�องอายุความื่ไว้ศาลก็ิมีื่อำานาจยกิข้ึ้�นวินิจฉัยเองได้

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 เม่ื่�อเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้โดยชอบุแลว้แม้ื่เจ้าหน้าทีี่�รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้จะบุกิพรอ่งไป็กิไ็ม่ื่ที่ำาใหค้ำาร้องทุี่กิข์ึ้
นั�นเสีียไป็	(ฎ.๒๑๖๗/๒๕๒๘)
	 -	 คำาให้กิารขึ้องผ้้ิเสีียหายหร่อพยานในชั�นสีอบุสีวนหากิมื่ีข้ึ้อความื่เป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ซ้ึ่�งผ้้ิเสีียหาย
หร่อพยานเป็็นผ้้ิเสีียหายก็ิถ่ือได้ว่าเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๑๖๔๑/๒๕๑๔)
	 -	 ผ้้ิเสีียหายร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วในข้ึ้อหาที่ำาให้เสีียที่รัพยเ์ท่ี่ากัิบุร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดฐาน
บุุกิรุกิด้วยเพราะเป็็นกิารกิระที่ำากิรรมื่เดียวกัินเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้มีื่กิารสีอบุสีวนความื่ผิิดทัี่�งสีองฐาน
แล้วพนักิงานอัยกิารโจที่ก์ิยอ่มื่มีื่อำานาจฟ้้องและศาลลงโที่ษจำาเลยในความื่ผิิดฐานบุุกิรุกิได้	(๒๔๒๙/๒๕๓๗)
	 -	 ความื่ผิิดอาญาแผ่ินดินแม้ื่หนังส่ีอมื่อบุอำานาจให้ร้องทุี่กิข์ึ้ไม่ื่ชอบุก็ิที่ำาให้พนักิงานสีอบุสีวน 
มีื่อำานาจสีอบุสีวน	(ฎ.๔๐๘๐/๒๕๔๐)
	 -	 คำาร้องทุี่กิข์ึ้ขึ้องผ้้ิเสีียหายไม่ื่จำาต้่องที่ำาเป็็นหนังส่ีอ	(ฎ.๗๑๙-๗๒๐/๒๔๘๓)
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๘๓

	 -	 ข้ึ้อความื่ทีี่�จำาเลยแจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนต่รงต่ามื่สีภาพเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกิิดข้ึ้�น 
เป็็นเร่�องทีี่�จำาเลยแจ้งความื่ต่ามื่ขึ้้อเท็ี่จจริงทีี่�ป็รากิฏ	 สี่วนกิารกิระที่ำาขึ้องโจที่กิ์ทัี่�งสีองจะเป็็นความื่ผิิดต่่อ
กิฎหมื่ายต่ามื่ทีี่�จำาเลยแจ้งหร่อไม่ื่ไม่ื่สีำาคัญเพราะกิารแจ้งความื่ย่อมื่หมื่ายถ้ืงเฉพาะข้ึ้อเท็ี่จจริงไม่ื่เกีิ�ยวกัิบุ 
ข้ึ้อกิฎหมื่าย	แม้ื่ต่่อมื่าพนักิงานสีอบุสีวนจะได้ดำาเนินคดีแก่ิโจที่ก์ิทัี่�งสีองต่ามื่ทีี่�จำาเลยแจ้งและพนักิงานอัยกิาร 
มื่ีคำาสีั�งเด็ดขึ้าดไมื่่ฟ้้องคดีโจที่กิ์ที่ั�งสีองกิ็ต่ามื่ยังถื่อไมื่่ได้ว่าขึ้้อความื่ที่ี�จำาเลยแจ้งนั�นเป็็นความื่เที่็จ	 
(ฎ.๕๒๓๖/๒๕๔๙)
	 -	 โจที่ก์ิร่วมื่แจ้งความื่ต่่อร้อยต่ำารวจเอกิ	ว.	ครั�งแรกิหลังเกิิดเหตุ่เพียง	๓	วัน	แม้ื่พนักิงานสีอบุสีวน
จะบัุนท้ี่กิกิารแจ้งไว้ในแบุบุบัุนท้ี่กิป็ระจำาวันแจ้งไว้เป็็นหลักิฐาน	แต่่ข้ึ้อความื่ทีี่�บัุนท้ี่กิกิารแจ้งแสีดงเจต่นาว่า 
โจที่ก์ิร่วมื่ต้่องกิารให้เอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่ารับุโที่ษจ้งเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่กิฎหมื่ายคดโีจที่ก์ิจ้งไม่ื่ขึ้าดอายคุวามื่ 
ร้อยต่ำารวจเอกิ	ว.	เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งรับุผิิดชอบุพ่�นทีี่�ในเขึ้ต่กิรุงเที่พมื่หานครเม่ื่�อโจที่ก์ิร่วมื่ร้องทุี่กิข์ึ้
และจำาเลยได้เข้ึ้ามื่อบุตั่วอันเป็็นกิารถ้ืกิจับุภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนแล้ว

๓. คำากล่ัาวโทษ
	 คำากิล่าวโที่ษหมื่ายความื่ถ้ืงกิารที่ี�บุุคคลอ่�นซ้ึ่�งมิื่ใช่ผ้้ิเสีียหายได้กิล่าวหาต่่อเจ้าหน้าทีี่�ว่ามีื่บุุคคลร้้ตั่ว
หร่อไม่ื่ก็ิดีได้กิระที่ำาความื่ผิิดอย่างหน้�งข้ึ้�น

ข้้อสังเกต้
	 ๑.	 ในคดีความื่ผิิดอาญาแผ่ินดินอาจมีื่กิรณีทัี่�งรัฐและบุุคคลต่่างเป็็นผ้้ิเสีียหายด้วยกัิน	 หากิเป็็น 
คำาร้องทุี่กิข์ึ้ทีี่�ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	คำาร้องทุี่กิข์ึ้ทีี่�ไม่ื่ชอบุดังกิล่าวอาจเข้ึ้าลักิษณะเป็็นคำากิล่าวหาได้	
	 ๒.	 แม้ื่ผ้้ิเสีียหายไมื่่มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิดอาญาแผิ่นดิน	 นอกิจากิบุุคคลอ่�นแล้ว	 พนักิงาน
สีอบุสีวนก็ิสีามื่ารถืทีี่�จะกิล่าวโที่ษได้ด้วย

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 ความื่ผิิดฐานเข้ึ้าไป็ย้ดถ่ือครอบุครองทีี่�ดินซ้ึ่�งเป็็นทีี่�สีาธีารณสีมื่บัุติ่ขึ้องแผ่ินดินทีี่�ป็ระชาชนใช้ 
ร่วมื่กัินต่ามื่	ป็.	ทีี่�ดิน	มื่าต่รา	๙,	๑๐๘	ที่ว	ิเป็็นความื่ผิิดอาญาต่่อแผิน่ดินแม้ื่เที่ศบุาลเม่ื่องหวัหินไม่ื่ใช่ผ้้ิเสีียหาย 
และกิารมื่อบุอำานาจขึ้องเที่ศบุาลหัวหินไม่ื่สีมื่บุ้รณ์พนักิงานสีอบุสีวนกิ็มีื่อำานาจสีอบุสีวนได้โดยไม่ื่ต้่องมีื่ 
คำาร้องทุี่กิข์ึ้เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยชอบุจนเสีร็จกิารสีอบุสีวนถ่ือได้ว่ามีื่กิารสีอบุสีวน
โดยชอบุแล้ว	โจที่ก์ิจ้งมีื่อำานาจฟ้้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	(ฎ.๔๐๗๒/๒๕๕๖)
	 -	 ความื่ผิิดอาญาแผ่ินดินพนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนเพ่�อเอาผิิดแก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด 
อาญาโดยไม่ื่ต้่องมีื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๑๒๑	 วรรคหน้�ง	 ดังนั�นไม่ื่ว่า 
ผ้้ิอำานวยกิารสีำานักิงานพระพุที่ธีศาสีนาแห่งชาติ่จังหวัดเพชรบุ้รณ์	 จะมีื่อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้หร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่ 
เม่ื่�อผ้้ิอำานวยกิารแจ้งความื่ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนก็ิถื่อว่าเป็็นกิารกิล่าวโที่ษให้ดำาเนินคดีแก่ิจำาเลย	พนักิงาน
สีอบุสีวนย่อมื่มีื่อำานาจสีอบุสีวนเม่ื่�อที่ำากิารสีอบุสีวนโดยชอบุโจที่ก์ิย่อมื่มีื่อำานาจฟ้้องต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๒๐	(ฎ.๗๑๒๕/๒๕๕๗)
	 -	 โจที่ก์ิร่วมื่ทีี่�	 ๑	 ได้แจ้งความื่ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนไว้เป็็นหลักิฐานต่ามื่สีำาเนารายงานป็ระจำาวัน
เกีิ�ยวกัิบุคดี	แต่่หลังจากินั�นโจที่ก์ิร่วมื่ทีี่�	๑	ไป็ให้กิารต่่อพนักิงานสีอบุสีวนพร้อมื่กัิบุร้องทุี่กิข์ึ้ให้ดำาเนินคดีแก่ิ 
จำาเลยฐานฉ้อโกิงรถืคันดังกิล่าวต่ามื่บัุนท้ี่กิคำาให้กิารขึ้องผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้	 ผ้้ิกิล่าวโที่ษหร่อพยานในคำาให้กิาร 
ดังกิล่าวป็รากิฏช่�อและทีี่�อย้่ขึ้องโจที่ก์ิร่วมื่ทีี่�	๑	ในฐานะผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้	ลักิษณะแห่งความื่ผิิดพฤติ่กิารณ์ต่่าง	ๆ	 
ทีี่�ความื่ผิิดนั�นได้กิระที่ำาลง	 ความื่เสีียหายทีี่�ได้รับุและช่�อหร่อร้ป็พรรณขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดเท่ี่าทีี่�จะบุอกิได้ 



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual๘4

เข้ึ้าลักิษณะเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้ต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๗)	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๑๒๓	แล้วพนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่อำานาจสีอบุสีวนและพนักิงานอัยกิารมีื่อำานาจฟ้้องคดีนี�ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๒๑	 และ 
มื่าต่รา	๑๒๐	ต่ามื่ลำาดับุ	(ฎ.๔๕๖๐/๒๕๕๘)
	 -	 ความื่ผิิดฐานเป็็นเจ้าพนักิงานป็ฏบัิุติ่หร่อละเว้นกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยมิื่ชอบุเพ่�อให้เกิิดความื่เสีียหาย 
แก่ิผ้้ิหน้�งผ้้ิใดหร่อป็ฏิบัุติ่หร่อละเว้นกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยทีุ่จริต่ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	๑๕๗	 เป็็นความื่ผิิด
อาญาแผิ่นดินถ่ือเป็็นความื่ผิิดที่ี�กิระที่ำาต่่อรัฐมิื่ใช่ความื่ผิิดต่่อสี่วนตั่ว	 บุุคคลผ้้ิพบุเหตุ่ความื่ผิิดดังกิล่าว 
มีื่อำานาจทีี่�จะกิล่าวโที่ษผ้้ิกิระที่ำาผิิดต่่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�เพ่�อให้ดำาเนินคดีต่่อผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้และ
พนักิงานสีอบุสีวนก็ิมีื่อำานาจสีอบุสีวนดำาเนินคดีต่่อจำาเลยซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาว่าเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้
โดยมิื่พักิต้่องคำาน้งว่าผ้้ิกิล่าวโที่ษเป็็นผ้้ิเสีียหายหร่อเป็็นผ้้ิมีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่นผ้้ิเสีียหายหร่อไม่ื่ต่ามื่ 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๑	(ฎ.๒๑๘๓/๒๕๕๘)
	 -	 กิารทีี่�โจที่ก์ิซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเสีียหายต้่องแจ้งช่�อลักิษณะแห่งความื่ผิิดและพฤติ่กิารณ์ต่่าง	ๆ	ทีี่�ความื่ผิิด
ได้กิระที่ำาลงนั�นเป็็นหน้าทีี่�ทีี่�ผ้้ิเสีียหายต้่องกิระที่ำาในกิารร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษต่ามื่ทีี่�	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๓	 
กิำาหนดไว้	 ทัี่�งนี�เพ่�อป็กิป้็องสิีที่ธิีขึ้องต่นจากิกิารถ้ืกิละเมิื่ดจะถ่ือว่าโจที่ก์ิยินยอมื่เปิ็ดเผิยช่�อและเหตุ่กิารณ์ 
ทีี่�เกิิดข้ึ้�นต่่อสีาธีารณชนหาได้ไม่ื่	(ฎ.๔๘๙๓/๒๕๕๘)
	 กิรณีเกีิ�ยวกัิบุกิารร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษ	 เพ่�อให้เกิิดความื่ชัดเจนเกีิ�ยวกัิบุอำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนและอำานาจฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิาร	 จ้งจำาเป็็นจะต้่องเข้ึ้าใจเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว
และความื่ผิิดอาญาแผ่ินดิน	เพ่�อนำาไป็ป็รับุใช้ได้อย่างถ้ืกิต้่อง	ซ้ึ่�งสีามื่ารถืพิจารณาได้ดังนี�

4. ความผิิดีต่้อส่วนตั้ว
	 -	 กิฎหมื่ายสีารบัุญญัติ่ใช้คำาว่า	“ความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้”	แต่่	ป็.วิอาญา	ใช้คำาว่า	“ความื่ผิิดต่่อ
ส่ีวนตั่ว”	
	 -	 กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้ยอมื่ความื่ได้
	 -	 มีื่อายคุวามื่ร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน	๓	เด่อนนบัุแต่่ร้้เร่�องกิารกิระที่ำาความื่ผิิดและร้ตั้่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด
ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	ภายใต้่อายุความื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕
	 -	 เม่ื่�อมีื่กิารรอ้งทุี่กิข์ึ้แล้ว	สีามื่ารถืแกิไ้ขึ้หร่อถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้	ที่ำาให้สิีที่ธิีกิารนำาคดอีาญาไป็ฟ้้อง
ย่อมื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๒)

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กาเก่�ยวกับการยอมความในคด่ีอาญา
	 -	 ยอมื่ความื่ได้ก่ิอนคดีถ้ืงทีี่�สุีด	 โดยกิระที่ำาในชั�นพนักิงานสีอบุสีวนหร่อชั�นศาลก็ิได้	 (ฎ.๑๖๓๓/
๒๕๑๔)
	 -	 กิารยอมื่ความื่จะต่กิลงกัินไว้ล่วงหน้าก่ิอนคดีเกิิดไม่ื่ได้	(ฎ.๑๔๐๓/๒๕๐๘)
	 -	 จำาเลยหลายคน	โจที่ก์ิจะต่กิลงยอมื่ความื่กัิบุจำาเลยบุางคนก็ิได้	(ฎ.๕๓-๕๔/๒๔๘๓)
	 -	 ความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	 ทีี่�ได้มีื่กิารยอมื่ความื่ไป็ก่ิอนแล้วสิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้อง	 ย่อมื่เป็็นอัน
ระงับุไป็ทัี่นทีี่เม่ื่�อมีื่กิารยอมื่ความื่กัินโดยถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่าย	 ผ้้ิเสีียหายจ้งไม่ื่อาจถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้อีกิ	 
(คร.๑๖๘๑-๑๖๘๒/๒๕๔๕)	

5. ความผิิดีต่้ออาญาแผ่ินดิีน
	 -	 ไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้ยอมื่ความื่ได้
	 -	 มีื่อายุความื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕
	 -	 ผ้้ิเสีียหายถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ได้	 แต่่ไม่ื่ตั่ดอำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนและอำานาจ
ฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิาร
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	 มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่าความื่ผิิดอาญาแผ่ินดิน	รัฐและบุุคคลอาจเป็็นผ้้ิเสีียหายพร้อมื่	ๆ	กัินได้	ยกิตั่วอย่าง	 
ความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายผ้้ิอ่�นต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๙๕	 เป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ไม่ื่ได้	 ผ้้ิทีี่�ถ้ืกิ
ที่ำาร้ายจ้งเป็็นผ้้ิทีี่�ได้รับุความื่เสีียหายโดยต่รง	 ซ้ึ่�งความื่ผิิดดังกิล่าวกิระที่บุต่่อความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้องสัีงคมื่	 
รัฐต้่องคุ้มื่ครองจ้งเป็็นความื่ผิิดต่่อรัฐในขึ้ณะเดียวกัิน	ดังนั�นผ้้ิเสีียหายจ้งมีื่อำานาจร้องทุี่กิข์ึ้ในคดีดังกิล่าวได้ 
เช่นเดียวกัิบุความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	ส่ีวนความื่ผิิดต่่อรัฐ	บุุคคลอ่�นทีี่�มิื่ใช่ผ้้ิเสีียหายจ้งสีามื่ารถืกิล่าวโที่ษได้		

❖❖❖
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บทท่� 5
การบันท่ก

	 กิารบัุนท้ี่กิเป็็นหน้�งในกิระบุวนกิารดำาเนินกิารทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารสีอบุสีวน		ซ้ึ่�งป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
วิธีีพิจารณาความื่อาญา	 ได้ให้ความื่หมื่ายไว้ใน	 มื่าต่รา	 ๒(๒๐)	 ว่า	 “หมื่ายความื่ถ้ืงหนังส่ีอใดทีี่�พนักิงาน 
ฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจจดไว้	 เป็็นหลักิฐานในกิารสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญา	 รวมื่ทัี่�งบัุนท้ี่กิคำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
และคำากิล่าวโที่ษด้วย”
	 จากิความื่หมื่ายดังกิล่าว	แสีดงให้เห็นว่า	นอกิจากิหนังส่ีอใด	ๆ 	ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้ดำาเนินกิาร
ในหนา้ทีี่�เพ่�อรวบุรวมื่หลกัิฐานแลว้	ยังรวมื่ถ้ืงหนังส่ีอต่่าง	ๆ 	ทีี่�พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจไดจ้ดบัุนท้ี่กิ
ไว้ต่ามื่หน้าทีี่�เพ่�อเป็็นหลักิฐานให้พนักิงานสีอบุสีวนรวบุรวมื่ไว้เป็็นหลักิฐานในกิารสีอบุสีวนความื่ผิิดอาญา
และยังรวมื่ถ้ืงบัุนท้ี่กิคำาร้องทุี่กิข์ึ้และคำากิล่าวโที่ษด้วย”		

1. วัต้ถุประสงค์ข้องการเข่้ยนบันท่ก
	 (๑)	 เพ่�อเก็ิบุรักิษาขึ้อ้ม้ื่ลใหมี้ื่ความื่คงที่นชดัเจนและสีะดวกิในกิารนำากิลบัุมื่าใช้ได้	สีามื่ารถือา้งอิง
หร่อนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์โดยที่ำาให้เกิิดความื่เข้ึ้าใจต่รงกัินให้ได้รับุที่ราบุและใช้ป็ฏิบัุติ่งานได้อย่างถ้ืกิต้่อง 
และมีื่ป็ระสิีที่ธิีภาพเกีิ�ยวกัิบุกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน
	 (๒)	 ใช้เป็็นข้ึ้อม้ื่ลเพ่�อกิารติ่ดต่่อชี�แจงหร่อกิำาหนดแนวที่างในกิารป็ฏิบัุติ่งานหร่อกิารติ่ดต่่อระหว่าง
บุุคคลโดยบุุคคลทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องไม่ื่ต้่องติ่ดต่่อกัินโดยต่รงแต่่ใช้บัุนท้ี่กิเป็็นเคร่�องม่ื่อแที่น
	 (๓)	 เพ่�อเป็็นหลักิฐานชี�แจงที่ี�มื่าและความื่สีำาคัญขึ้องเร่�องทีี่�จำาเป็็น	 กิารรับุรองในหน้าทีี่�ขึ้อง 
เจ้าพนักิงาน	เช่น	กิารลงบัุนท้ี่กิรับุแจ้งความื่ป็ระจำาสีถืานีต่ำารวจ
	 (๔)	 เพ่�อเป็็นหลักิฐานกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษขึ้องเจ้าพนักิงานทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดีอาญา
	 (๕)	 เพ่�อนำาบัุนท้ี่กิทีี่�ได้จัดที่ำาข้ึ้�นรวมื่เข้ึ้าเป็็นสีำานวนกิารสีอบุสีวน

2. รายลัะเอ่ยดีข้องบันท่ก
		 บัุนท้ี่กิไม่ื่ได้กิำาหนดร้ป็แบุบุกิารเขีึ้ยนไว้เป็็นกิารเฉพาะ	 แต่่กิฎหมื่ายได้กิำาหนดเน่�อหาและสีาระ 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุเร่�องทีี่�กิำาลังดำาเนินกิารสีอบุสีวนภายใต้่กิรอบุอำานาจและหน้าทีี่�ในกิารป็ฏิบัุติ่งาน	โดยรายละเอียด 
เน่�อหาขึ้องบัุนท้ี่กิป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญาได้กิำาหนดไว้ในมื่าต่รา	๙	ดังนี�
	 (๑)	 สีถืานทีี่�บัุนท้ี่กิ
	 (๒)	 วัน	เด่อน	ปี็ทีี่�ที่ำา
	 (๓)	 นามื่และต่ำาแหน่งขึ้องเจ้าพนักิงานผ้้ิที่ำา
	 (๔)	 กิรณีเจ้าพนักิงานที่ำาบัุนท้ี่กิโดยรับุคำาสัี�งจากิศาลหร่อโดยคำาสัี�งหร่อคำาขึ้อขึ้องเจ้าพนักิงานอ่�น	
ให้เจ้าพนักิงานนั�นกิล่าวไว้ด้วยว่าได้รับุคำาสัี�งหร่อคำาขึ้อเช่นนั�นและแสีดงด้วยว่าได้ที่ำาไป็อย่างใด
	 (๕)	 ให้เจ้าพนักิงานผ้้ิที่ำาบัุนท้ี่กิลงลายม่ื่อช่�อขึ้องต่นในบัุนท้ี่กินั�น	

๓. วิธ่การปฏิิบัติ้ข้องเจ้าพนักงานในการจัดีทำาบันท่ก
	 แนวที่างหร่อวิธีีกิารป็ฏิบัุติ่ขึ้องเจ้าพนักิงานทีี่�มีื่หน้าทีี่�ในกิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิเอกิสีารทีี่�เจ้าพนักิงาน
เป็็นผ้้ิจัดที่ำาไม่ื่ว่าจะเป็็นคำาร้องทุี่กิข์ึ้	 คำากิล่าวโที่ษ	หร่อคำาร้องทีี่�ย่�นต่่อเจ้าพนักิงานนั�น	 ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญาได้กิำาหนดแนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ไว้ดังนี�
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	 (๑)	 ภาษาทีี่�ใช้ในกิารบัุนท้ี่กิ	ให้ใช้ภาษาไที่ย	(อนุโลมื่ต่ามื่มื่าต่รา	๑๓	ทีี่�กิำาหนดภาษาทีี่�ใช้ในกิาร
สีอบุสีวน)
	 (๒)	 จักิต้่องเขีึ้ยนด้วยนำ�าหม้ื่กิหร่อพิมื่พ์ดีดหร่อพิมื่พ์	 ถ้ืามีื่ผิิดทีี่�ใดให้แก้ิไขึ้โดยกิารขีึ้ดฆ่่าคำาผิิดนั�น	
แล้วเขีึ้ยนใหม่ื่	ห้ามื่มิื่ให้ลบุออกิ	และให้เจ้าพนักิงานหร่อบุุคคลผ้้ิแก้ิไขึ้เช่นนั�นต้่องลงนามื่ย่อรับุรองไว้ทีี่�ข้ึ้าง
กิระดาษและหากิต้่องกิารเพิ�มื่เติ่มื่ถ้ือยคำาหลังจากิที่ำาเอกิสีารทีี่�มีื่กิารลงนามื่แล้ว	 ให้เติ่มื่ถ้ือยคำาดังกิล่าวใน
เอกิสีารนั�นได้	แต่่เจ้าพนักิงานหร่อบุุคคลผ้้ิซ้ึ่�งต่กิเติ่มื่นั�นต้่องลงนามื่ย่อกิำากัิบุไว้	(มื่าต่รา	๑๒)
	 (๓)	 หลังบัุนท้ี่กิเสีรจ็ให้เจ้าพนักิงานอา่นให้ผ้้ิให้ถ้ือยคำาฟั้ง	ถ้ืามีื่ข้ึ้อความื่แกิไ้ขึ้	ทัี่กิท้ี่วงหร่อเพิ�มื่เต่มิื่	
ให้แก้ิไขึ้ให้ถ้ืกิต้่องหร่อมิื่ฉะนั�น	ก็ิให้บัุนท้ี่กิไว้ให้ผ้้ิให้ถ้ือยคำาลงลายม่ื่อช่�อรับุรองว่าถ้ืกิต้่องแล้ว	ถ้ืาบุุคคลทีี่�ต้่อง
ลงลายม่ื่อช่�อในบัุนท้ี่กิไม่ื่สีามื่ารถืหร่อไม่ื่ยอมื่ลงลายม่ื่อช่�อ	ให้บัุนท้ี่กิหร่อรายงานเหตุ่นั�นไว้ในบัุนท้ี่กิฉบัุบุนั�น
(บุริเวณท้ี่ายบัุนท้ี่กิ)	(มื่าต่รา	๙)

ข้้อสังเกต้
	 บัุนท้ี่กิทีี่�เจ้าพนักิงานที่ำาข้ึ้�นในหน้าทีี่�	เป็็นกิารบัุนท้ี่กิวิธีีกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ในเร่�องนั�นขึ้องเจ้าพนักิงาน
ทีี่�ต่อ้งที่ำาให้ถ้ืกิต่อ้งต่ามื่กิรอบุขึ้องกิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งเม่ื่�อคดีเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนพิจารณาขึ้องศาล	บัุนท้ี่กิดังกิล่าวจะเป็็น 
พยานเอกิสีารทีี่�ใช้พิส้ีจน์กิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 โดยเฉพาะพยานเกีิ�ยวกัิบุรายละเอียดในกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�
ขึ้องเจ้าพนักิงานทีี่�ดำาเนินกิารในหน้าทีี่�	 ดังนั�นจำาเป็็นต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่กิรอบุอำานาจและหน้าทีี่�ทีี่�กิำาหนดไว้ใน
กิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวทัี่�งหมื่ด	

4. ข้้อควรคำาน่งในการเข่้ยนบันท่ก
	 กิารเขีึ้ยนบัุนท้ี่กิทุี่กิชนิดควรคำาน้งถ้ืงสิี�งต่่อไป็นี�ค่อ
	 (๑)	 ความื่ถ้ืกิต้่องในเน่�อหาสีาระสีำาคัญ	บัุนท้ี่กิแต่่สิี�งทีี่�ถ้ืกิต้่องไม่ื่บิุดเบุ่อนความื่จริง
	 (๒)	 ความื่ถ้ืกิต้่องในเน่�อหาป็ระกิอบุป็ลีกิย่อย	
	 (๓)	 ความื่ถ้ืกิต้่องในกิารอ้างแหล่งทีี่�มื่าขึ้องข้ึ้อม้ื่ล
	 (๔)	 มีื่ความื่ชัดเจนในกิารเขีึ้ยนหร่อกิารพิมื่พ์
	 (๕)	 มีื่ความื่ชัดเจนในเน่�อความื่ค่อกิารเล่อกิใช้คำาทีี่�เหมื่าะสีมื่ข้ึ้อความื่กิระชับุรัดกุิมื่เข้ึ้าใจง่าย

5. ประเภทบันท่กท่�อยู่ในอำานาจเจ้าพนักงาน 
	 (๑)	 บัุนท้ี่กิคำาให้กิารขึ้องผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้	ผ้้ิกิล่าวโที่ษ	หร่อพยาน
	 (๒)	 บัุนท้ี่กิคำาให้กิารขึ้องผ้้ิต้่องหา
	 (๓)	 บัุนท้ี่กิคำาให้กิารขึ้องผ้้ิให้ถ้ือยคำา
	 (๔)	 บัุนท้ี่กิกิารต่รวจค้น
	 (๕)	 บัุนท้ี่กิกิารต่รวจย้ด
	 (๖)	 บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่
	 (๗)	 บัุนท้ี่กิกิารลงป็ระจำาวันรับุแจ้งความื่	
	 (๘)	 บัุนท้ี่กิกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษในสีมุื่ดสีารบุบุคดีอาญา/จราจร
	 (๙)	 บัุนท้ี่กิกิารรับุมื่อบุตั่วผ้้ิต้่องหา
	 (๑๐)	 บัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 (๑๑)	 บัุนท้ี่กิอ่�น	ๆ	ทีี่�เจ้าพนักิงานได้จัดที่ำาข้ึ้�นเพ่�อรับุรองหร่อเพ่�อเป็็นหลักิฐานต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�	
เช่น	บัุนท้ี่กิกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่,	บัุนท้ี่กิกิารควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหา,	บัุนท้ี่กิกิารแจ้งสิีที่ธิี�ผ้้ิต้่องหา	เป็็นต้่น	
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6. รายลัะเอ่ยดีแต่้ลัะประเภทข้องบันท่กท่�เก่�ยวข้้องในชั�นรับคำาร้องทุกข์้ คำากล่ัาวโทษ
 6.1 บันท่กสารบบคด่ี
	 	 บัุนท้ี่กิสีารบุบุคดี	เป็็นบัุนท้ี่กิทีี่�ดำาเนินกิารต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุยีบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๓ 
กิารรายงานคดี	บุที่ทีี่�	๑	สีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี	ได้กิำาหนดกิารป็ฏิบัุติ่ไว้	ให้สีอดคล้องกัิบุกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ 
กิล่าวโที่ษต่ามื่ป็ระมื่วลวิธีีพิจารณาความื่อาญา		มื่าต่รา	๑๒๓,	๑๒๔,	๑๒๗	อำานาจกิารสีอบุสีวนต่ามื่ป็ระมื่วล
กิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๒๑	ว่า	“พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสีอบุสีวนคดีอาญาทัี่�งป็วง”	
และต่ามื่มื่าต่รา	๑๒๑	วรรคสีอง	“ว่าในความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่วห้ามื่มิื่ให้ที่ำากิารสีอบุสีวนเว้นแต่่จะมีื่คำาร้องทุี่กิข์ึ้
ต่ามื่ระเบีุยบุ”	 ดังนั�นเพ่�อให้กิารดำาเนินกิารในชั�นพนักิงานสีอบุสีวนเป็็นไป็ต่ามื่กิฎหมื่าย	สีำานักิงานต่ำารวจ
แห่งชาติ่	จ้งกิำาหนดกิารป็ฏิบัุติ่ไว้ในระเบีุยบุ	หากิมีื่กิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ	ต้่องลงหลักิฐานไว้ใน
สีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี	และลงบัุนท้ี่กิไว้ในป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีด้วย
	 	 สีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีมีื่	๒	ป็ระเภที่	ได้แก่ิ
	 	 ๑.	 สีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีอาญาทัี่�วไป็	และ
	 	 ๒.	 สีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีจราจรที่างบุกิ
  ขั้�นต้อนในการจัดีทำาบันท่กสารบบคด่ี
	 	 สีถืานีต่ำารวจต้่องจัดที่ำาเป็็นสีมุื่ดบัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ล	 ทีี่�แสีดงถ้ืงขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินคดีขึ้องสีถืานี
ต่ำารวจหร่อหน่วยงานทีี่�รับุผิิดชอบุกิารสีอบุสีวน	มีื่	๓	ขัึ้�นต่อน	ดังนี�
	 	 (๑)	 ขัึ้�นต่อนบัุนท้ี่กิกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้	หร่อกิล่าวโที่ษ
	 	 (๒)	 ขัึ้�นต่อนกิารบัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ลกิารดำาเนินคดี
	 	 (๓)	 ขัึ้�นต่อนกิารบัุนท้ี่กิผิลคดี
  การดีำาเนินการเก่�ยวกับบันท่ก 
	 	 ๑.	 อำานาจและหนา้ทีี่�ในกิารบุนัท้ี่กิ	เป็็นขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวนเวร	แต่่พนักิงานสีอบุสีวนเวร 
อาจมื่อบุให้ผ้้ิช่วยพนักิงานสีอบุสีวนหร่อธุีรกิารคดีดำาเนินกิารแที่นได้
	 	 ๒.	 กิารเรียงลำาดับุสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี	ให้เริ�มื่เล่มื่ทีี่�	๑	ในวันต้่นปี็ป็ฏิทิี่น		โดยให้เขีึ้ยน
คำาว่า	“เล่มื่ทีี่�		๑/พ.ศ………และเม่ื่�อหมื่ดเล่มื่ทีี่�	๑	จ้งใช้เล่มื่ถัืดไป็เรียงต่ามื่ลำาดับุจนถ้ืงวันสิี�นปี็ป็ฏิทิี่น
	 	 ๓.	 กิารเก็ิบุรักิษา	และคุมื่กิารเบิุกิจ่ายสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี
	 	 	 ๓.๑	 ให้หัวหน้างานอำานวยกิาร	หร่อธุีรกิารสีถืานตี่ำารวจหร่อหน่วยงานเป็็นผิ้รั้บุผิิดชอบุ
ในทีี่�ยังไม่ื่ใช้	โดยจัดที่ำาบัุญชีคุมื่ต่ามื่ระบุบุ
	 	 	 ๓.๒	 ให้สีารวัต่รเวร	 หร่อร้อยเวรสีอบุสีวนแต่่ละผิลัดแล้วแต่่กิรณี	 เป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุ 
เก็ิบุรักิษาสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีซ้ึ่�งอย้่ระหว่างใช้ไว้ทีี่�ห้องสีอบุสีวน
	 	 	 ๓.๓	 ให้หัวหน้างานสีอบุสีวน	 หร่อสีารวัต่รหัวหน้าหน่วยงานเป็็นผิ้้รับุผิิดชอบุในกิาร
เก็ิบุรักิษาสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีทีี่�ใช้แล้ว	โดยจัดเรียงหมื่ายเลขึ้เล่มื่ต่ามื่ลำาดับุกัินไป็	เพ่�อสีะดวกิในกิาร
ต่รวจสีอบุ	ค้นหาเพิ�มื่เติ่มื่จนกิว่าจะมีื่กิารขึ้ออนุมัื่ติ่ที่ำาลายต่ามื่ระเบีุยบุ
	 	 ๔.	 กิารต่รวจสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี
	 	 	 ผ้้ิมีื่หน้าทีี่�ต่รวจสีอบุกิารลงบัุนท้ี่กิว่าแต่่ละขัึ้�นต่อนถ้ืกิต้่องสีมื่บุ้รณ์หร่อไม่ื่ดังนี�
	 	 	 (๑)		ให้จเรต่ำารวจกิำาหนดอย้่ในแผินกิารต่รวจป็ระจำาปี็
	 	 	 (๒)	 ให้ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อหัวหน้าต่ำารวจภ้ธีรจังหวัดต่รวจไม่ื่น้อยกิว่าสีามื่เด่อนต่่อหน้�งครั�ง 
	 	 	 (๓)	 ให้ผ้้ิกิำากัิบุกิารหร่อหัวหน้าสีถืานีต่ำารวจต่รวจไม่ื่น้อยกิว่าสีองเด่อนต่่อครั�ง
	 	 	 (๔)		ให้หัวหน้างานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจหร่อสีารวัต่รหัวหน้าหน่วยงาน	ต่รวจไม่ื่น้อยกิว่า 
เด่อนละครั�ง
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	 	 ๕.	 ระยะเวลาในกิารเก็ิบุรักิษาสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีทีี่�ใช้แล้ว	เพ่�อรอกิารที่ำาลายแต่่ละเล่มื่ 
มีื่ระยะเวลาไม่ื่น้อยกิว่า	๕	ปี็
	 	 ๖.	 กิารที่ำาลายสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดีทีี่�ครบุกิำาหนดระยะเวลากิารที่ำาลายให้ป็ฏิบัุติ่ดังนี�
	 	 	 (๑)	 ภายใน	๖๐	วัน	หลังจากิสิี�นปี็ป็ฏิทิี่นให้เจ้าหน้าทีี่�สีำารวจสีมื่ดุสีารบุบุกิารดำาเนินคดี 
แต่่ละป็ระเภที่ซ้ึ่�งครบุกิำาหนดกิารเก็ิบุรักิษา	จัดที่ำาบัุญชีเสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชาเพ่�อขึ้ออนุมัื่ติ่แต่่งตั่�งคณะกิรรมื่กิาร
ที่ำาลาย	ต่ามื่ระเบีุยบุสีำานักินายกิรัฐมื่นต่รีว่าด้วยงานสีารบุรรณ
	 	 	 (๒)	 ให้หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจหร่อสีารวัต่รหัวหน้าหน่วยงานแต่่งตั่�งนายต่ำารวจชั�นสัีญญาบัุต่ร 
อย่างน้อย	๓	นาย	เป็็นคณะกิรรมื่กิารที่ำาลายสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี	แล้วเสีนอผ้้ิมีื่อำานาจ
	 	 	 (๓)	 ผ้้ิมีื่อำานาจในกิารอนุมัื่ติ่สัี�งที่ำาลายสีมุื่ดสีารบุบุกิารดำาเนินคดี	 ในราชกิารบุริหาร
ส่ีวนกิลางให้เป็็นอำานาจขึ้องผ้้ิบัุงคับุกิาร	 ในราชกิารบุริหารส่ีวนภ้มิื่ภาคให้เป็็นอำานาจขึ้องหัวหน้าต่ำารวจ
ภ้ธีรจังหวัด
 6.2 การลังบันท่กประจำาวัน
	 	 กิารลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวัน	 มีื่กิารกิำาหนดกิารดำาเนินกิารไว้ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจ 
เกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๒	ทีี่�กิำาหนดระเบีุยบุกิารป็ฏิบัุติ่ไว้	ต่ามื่ป็ระมื่วลวิธีีพิจารณาความื่อาญา	เกีิ�ยวกัิบุกิารรับุ 
คำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษมื่าต่รา	๑๒๓,	๑๒๔,	๑๒๗	เพ่�อใช้บัุนท้ี่กิเร่�องราวหร่อเหตุ่กิารณ์ต่่าง	ๆ 	ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุ
งานในหน้าทีี่�ทีี่�เกิิดข้ึ้�นในแต่่ละวัน	ไว้เป็็นหลักิฐานขึ้องสีถืานีต่ำารวจ	ต้้่ยามื่ทีี่�พักิสีายต่รวจป็ระจำา	หร่อทีี่�ที่ำากิาร
ขึ้องเจ้าพนักิงานต่ำารวจรายงานป็ระจำาวันเป็็นหลักิฐานสีำาคัญ	ต่ลอดจนกิิจกิารต่่าง	ๆ 	ทีี่�เจ้าพนักิงานต่ำารวจ
ได้ป็ฏิบัุติ่ไป็ภายในป็กิครองขึ้องหน่วยงานนั�น	ๆ	
  6.2.1 การบันท่กรายงานประจำาวัน	ให้บัุนท้ี่กิในสีมื่ดุรายงานป็ระจำาวัน	แยกิต่ามื่แบุบุพมิื่พ์ 
ทีี่�สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่จัดที่ำาข้ึ้�น	๔	ป็ระเภที่	ค่อ
	 	 	 (๑)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	ค่อ	สีมุื่ดทีี่�ใช้บัุนท้ี่กิเกีิ�ยวกัิบุกิารดำาเนินกิาร
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนในกิารสีอบุสีวนคดี	เพ่�อใช้ย่นยันกัิบุบัุนท้ี่กิกิารสีอบุสีวนและบัุนท้ี่กิต่่าง	ๆ 	ในสีำานวน
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 	 (๒)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันรับุแจ้งเป็็นหลักิฐาน	ค่อ	สีมุื่ดทีี่�ใช้บัุนท้ี่กิเกีิ�ยวกัิบุเร่�องราว 
ต่่าง	ๆ	ทีี่�ผ้้ิแจ้งมีื่ความื่ป็ระสีงค์ทีี่�จะแจ้งไว้เป็็นหลักิฐานเพ่�อป็ระกิอบุกิารยน่ยัน	รับุรอง	ต่รวจสีอบุ
	 	 	 (๓)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันรับุแจ้งเอกิสีารหาย	 ค่อ	 สีมุื่ดทีี่�ใช้บัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้ง
เอกิสีารหายเพ่�อเป็็นหลักิฐาน	ซ้ึ่�งไม่ื่เกีิ�ยวกัิบุคดีอาญา
	 	 	 (๔)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันธุีรกิาร	 ค่อ	สีมุื่ดทีี่�ใช้บัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งไว้เป็็นหลักิฐาน
ในกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ขึ้องต่ำารวจ	เช่น	กิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�เวรยามื่	กิารไป็และกิลับุจากิกิารต่รวจท้ี่องทีี่�	กิารไป็
และกิลบัุจากิราชกิาร	กิารลงที่ณัฑ์์ที่างวนัิย	กิารเลี�ยงอาหารผิ้ต้้่องหา	กิารเกิบ็ุรักิษาขึ้องหลวง	กิารเกิบ็ุรักิษา
และค่นขึ้องส่ีวนตั่วผ้้ิต้่องหา	กิารเก็ิบุรักิษาเงิน	กิารส่ีงเงิน	เป็็นต้่น
  6.2.2 หลัักการเข่้ยนรายงานประจำาวัน
	 	 	 รายละเอียดในกิารเขีึ้ยนรายงานป็ระจำาวัน	มีื่ดังนี�ค่อ
	 	 	 (๑)	 กิารบุนัท้ี่กิรายงานป็ระจำาในแต่่ละวนัให้เริ�มื่บัุนท้ี่กิตั่�งแต่่เวลา	๐๐.๐๑	น.	และ
สิี�นสุีดกิารบัุนท้ี่กิเวลา	๒๔.๐o	 น.	 กิารบัุนท้ี่กิข้ึ้อความื่ต่ามื่ทีี่�ได้รับุแจ้งให้ใช้ป็ากิกิาหม้ื่กิสีีดำา	 หร่อสีีนำ�าเงิน
เท่ี่านั�น
	 	 	 (๒)	 กิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันแต่่ละเร่�องให้บัุนท้ี่กิเป็็นข้ึ้อ	ๆ 	โดยเริ�มื่ตั่�งแต่่ข้ึ้อทีี่�
หน้�งเรียงลำาดับุกัินไป็	และแต่่ละข้ึ้อให้ป็รากิฏข้ึ้อความื่ในกิารรับุแจ้งเร่�องนั�น	ๆ 	กิรณีผ้้ิรับุแจ้งกัิบุผ้้ิบัุนท้ี่กิมิื่ใช่
บุุคคลเดียวกัินให้ผ้้ิบัุนท้ี่กิอ่านข้ึ้อความื่ต่ามื่ทีี่�ได้รับุแจ้งให้ผ้้ิแจ้งฟั้ง	ถ้ืาผ้้ิแจ้งมีื่ข้ึ้อทัี่กิท้ี่วง	หร่อต้่องกิารแก้ิไขึ้
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เพิ�มื่เติ่มื่ให้แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่ให้ถ้ืกิต้่อง	แล้วให้ผ้้ิแจ้ง	ผ้้ิรับุแจ้ง	และผ้้ิบัุนท้ี่กิลงลายม่ื่อช่�อรับุรองความื่ถ้ืกิต้่องไว้
ต่อนท้ี่ายขึ้องข้ึ้อความื่ป็ระจำาวันนั�น
	 	 	 (๓)	 กิารลงลายม่ื่อช่�อในบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวัน	หากิผ้้ิแจ้ง	ผ้้ิบัุนท้ี่กิ	หร่อผ้้ิรับุแจ้ง
เป็็นบุุคคลเดียวกัินจะลงลายม่ื่อช่�อเพียงช่�อเดียวก็ิได้	 หากิผ้้ิแจ้งไม่ื่ยอมื่ลงลายม่ื่อช่�อหร่อมีื่เหตุ่ทีี่�มิื่อาจ 
ลงลายม่ื่อช่�อได้ต่ามื่ทีี่�รับุแจ้งไว้ในสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวัน	ให้บัุนท้ี่กิเป็็นหมื่ายเหตุ่ไว้ท้ี่ายป็ระจำาวันข้ึ้อนั�น	ๆ
	 	 	 (๔)	 กิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันรับุแจ้งเป็็นหลักิฐาน	 และรับุแจ้งเอกิสีารหาย
ในแต่่ละข้ึ้อให้เริ�มื่ข้ึ้�นหน้าใหม่ื่ทุี่กิครั�ง	 ถ้ืาข้ึ้อความื่ในข้ึ้อนั�นไม่ื่จบุในหน้าเดียวกัินให้บัุนท้ี่กิในหน้าต่่อไป็	 
ส่ีวนกิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีและธุีรกิาร	 ให้บุันท้ี่กิเป็็นข้ึ้อเรียงต่่อกัินไป็จนกิว่าจะจบุหน้า
แล้วข้ึ้�นหน้าใหม่ื่ต่่อไป็ได้
	 	 	 (๕)	 กิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันถ้ืามีื่ผิิดทีี่�ใดห้ามื่มิื่ให้ลบุออกิ	 ให้เพียงแต่่ขีึ้ดฆ่่า
คำาผิิดนั�นโดยยังคงให้อ่านข้ึ้อความื่เดิมื่ได้แล้วบัุนท้ี่กิใหม่ื่ให้ถ้ืกิต้่อง	และให้ผ้้ิแจ้ง	 ผ้้ิบัุนท้ี่กิลงนามื่ย่อรับุรอง
กิำากัิบุไว้ทีี่�ข้ึ้างกิระดาษต่รงกัิบุบุรรทัี่ดทีี่�แก้ิไขึ้
	 	 	 (๖)	 กิรณีรายงานป็ระจำาวันแผ่ินใดชำารุดเสีียหายหร่อใช้กิารไม่ื่ได้	ห้ามื่ฉีกิทิี่�ง	แต่่ให้
ขีึ้ดฆ่่าด้วยป็ากิกิาหม้ื่กิแดงที่แยงมุื่มื่แล้วบัุนท้ี่กิคำาว่า	“ไม่ื่ใช้”	บุนเส้ีนที่แยงมุื่มื่บุริเวณกิลางหน้ากิระดาษขึ้อง
สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันแผ่ินนั�น	และให้ผ้้ิบัุนท้ี่กิลงลายม่ื่อช่�อรับุรองกิำากัิบุไว้ทีี่�หน้ากิระดาษ	ถ้ืาสีมุื่ดรายงาน
ป็ระจำาวันเล่มื่นั�นมีื่ค่้สีำาเนาให้ป็ฏิบัุติ่เช่นเดียวกัิน
	 	 	 (๗)	 กิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันให้ใช้ภาษาไที่ย	กิรณีคำาทีี่�มีื่ความื่หมื่ายเฉพาะหร่อ
สัีญลักิษณ์ให้บัุนท้ี่กิด้วยภาษาอ่�น	หร่อสัีญลักิษณ์นั�นกิำากัิบุไว้ในวงเล็บุข้ึ้อความื่
	 	 	 (๘)	 เม่ื่�อสิี�นสุีดรายงานป็ระจำาวันในแต่่ละวัน	ให้หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจและหัวหน้างาน 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่รวจรายงานป็ระจำาวันนั�น	 แล้วลงลายม่ื่อช่�อไว้เป็็นหลักิฐานพร้อมื่ผ้้ิจดบัุนท้ี่กิลงในข้ึ้อสุีดท้ี่าย
รายงานป็ระจำาวัน
  6.2.๓ เน่�อหาท่�จะลังในบันท่กประจำาวัน
	 	 	 โดยป็กิติ่	พนักิงานสีอบุสีวนจะเข้ึ้าไป็เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	 
กิารรับุแจ้งเป็็นหลักิฐาน	 กิารรับุแจ้งเอกิสีารหาย	 ซ้ึ่�งในกิารบุันท้ี่กิเน่�อหาลงในป็ระจำาวันควรจะต่้องมีื่ 
สีาระสีำาคัญเหตุ่กิารณ์ทุี่กิขัึ้�นต่อนครบุถื้วนสีมื่บุ้รณ์ตั่�งแต่่ต้่นจนจบุ	 อ่านแล้วพอทีี่�จะเข้ึ้าใจเร่�องราวได้	 
อย่างน้อยเน่�อความื่จะต้่องป็ระกิอบุด้วย	ใคร	ที่ำาอะไร	ทีี่�ไหน	เม่ื่�อไร	อย่างไร	ที่ำาไมื่	
  6.2.4 การลังประจำาวันทางอิเล็ักทรอนิกส์
	 	 	 ปั็จจุบัุนได้มีื่คำาสัี�งสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ทีี่�	๑๔๗/๒๕๖๑		ลงวันทีี่�		๒๒	มีื่นาคมื่	
๒๕๖๑	ให้กิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี		รายงานป็ระจำาวันแจ้งเป็็นหลักิฐาน	และรายงานป็ระจำาวัน 
รับุแจ้งเอกิสีารหาย	ให้บัุนท้ี่กิในระบุบุสีารสีนเที่ศสีถืานีต่ำารวจ	(CRIMES)	แที่นกิารบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวัน 
ในสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันแต่่ละป็ระเภที่	 ต่ามื่แบุบุพิมื่พ์ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ครอบุคลุมื่ 
ทุี่กิหน่วยงานแล้ว
  6.2.5 การข้อสำาเนารายงานประจำาวันให้ถ่อปฏิิบัติ้ดัีงน่�
	 	 	 เม่ื่�อมีื่กิารขึ้อสีำาเนารายงานป็ระจำาวัน	ให้หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจหร่อหัวหน้าหน่วยนั�น 
เป็็นผ้้ิอนุญาต่	 เม่ื่�อได้รับุอนุญาต่	 ให้เจ้าหน้าทีี่�ลงบัุญชีคุมื่กิารขึ้อสีำาเนาในรายกิารด้านหลังป็กิหน้าขึ้อง 
สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันเม่ื่�อมีื่กิารลงบัุญชีแล้ว	ให้นายต่ำารวจชั�นสัีญญาบัุต่ร	เป็็นผ้้ิรับุรองสีำาเนารายงานป็ระจำาวันนั�น	 
แล้วมื่อบุให้ผ้้ิขึ้อสีำาเนารับุไป็
   ม่ข้้อสังเกต้ว่า	 ในกิารทีี่�จะอนุญาต่ผ้้ิใดขึ้อสีำาเนารายงานป็ระจำาวัน	 ต่ามื่ป็ระมื่วล
ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดีลักิษณะทีี่�	 ๑๒	 ข้ึ้อ	 ๘	 ผ้้ิทีี่�แจ้งความื่หร่อผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจเท่ี่านั�นทีี่�จะขึ้อได้	 
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หากิมีื่ผ้้ิอ่�นทีี่�อ้างว่าเป็็นผ้้ิมีื่ส่ีวนได้เสีียกัิบุเร่�องทีี่�แจ้งนั�นจะขึ้อสีำาเนารายงานป็ระจำาวันดังกิล่าว	 ก็ิต้่องนำา 
พระราชบัุญญัติ่ข้ึ้อม้ื่ลข่ึ้าวสีารขึ้องราชกิาร	พ.ศ.๒๕๔๐	มื่าพิจารณาและนอกิจากินี�ถ้ืาเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิระบุวนกิาร
ยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญาแล้วก็ิให้พิจารณาต่ามื่มื่าต่รา	๘	แห่ง	ป็.วิอาญา	ป็ระกิอบุด้วย	
  6.2.6 การเก็บรักษา อายุการเก็บรักษา แลัะการทำาลัายสมุดีรายงานประจำาวัน
   การเก็บรักษาสมุดีรายงานประจำาวัน ให้ถ่อปฏิิบัติ้ดัีงน่�
	 	 	 (๑)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันทีี่�ได้รับุ	 ให้หัวหน้างานธุีรกิารเป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุในกิาร
เก็ิบุรักิษาไว้ทีี่�สีถืานีต่ำารวจ	หร่อหน่วยงาน
	 	 	 (๒)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันทีี่�ใช้บัุนท้ี่กิยังไม่ื่หมื่ดเล่มื่หร่อสีำารองเพ่�อใช้	 ให้ต่ำารวจ 
ทีี่�รับุผิิดชอบุในกิารรับุแจ้งเป็็นผ้้ิเก็ิบุรักิษาไว้	ณ	ทีี่�ที่ำากิารนั�น
	 	 	 (๓)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันทีี่�ได้ใช้บัุนท้ี่กิหมื่ดเล่มื่แล้ว	 ให้หัวหน้างานธุีรกิารเป็็น
ผ้้ิรับุผิิดชอบุในกิารเก็ิบุรักิษาไว้สีถืานีต่ำารวจ	 หร่อหน่วยงาน	 โดยให้จัดเรียงเป็็นหมื่วดและหมื่ายเลขึ้เล่มื่ 
เรียงลำาดับุกัินไป็	เพ่�อความื่สีะดวกิในกิารต่รวจสีอบุ	กิารค้นหา	หร่ออ้างอิง	ทัี่�งนี�จะต้่องให้มีื่ความื่ป็ลอดภัย
ไม่ื่ส้ีญหายจนกิว่าจะที่ำาลายต่ามื่ระเบีุยบุ
  6.2.7 อายุการเก็บรักษาสมุดีรายงานประจำาวัน ม่ดัีงน่�
	 	 	 (๑)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	ให้เก็ิบุรักิษาเพ่�อรอกิารที่ำาลายมีื่ระยะเวลา	
๕	ปี็
	 	 	 (๒)	 สีมุื่ดรายงานป็ระจำาวันรับุแจ้งเป็็นหลักิฐาน	 เอกิสีารหาย	และธุีรกิาร	 ให้เก็ิบุ
รักิษาเพ่�อรอกิารที่ำาลายมีื่ระยะเวลา	๑	ปี็
  6.2.๘ การทำาลัายสมุดีรายงานประจำาวันท่�ครบอายุการเก็บรักษา ให้ถ่อปฏิิบัติ้ดัีงน่�
	 	 	 (๑)	 ภายใน	๖o	วันหลังจากิสิี�นปี็ป็ฏิทิี่น	ให้หัวหน้างานธุีรกิาร	สีำารวจสีมุื่ดรายงาน
ป็ระจำาวันแต่่ละป็ระเภที่ทีี่�บัุนท้ี่กิหมื่ดแล้ว	ซ้ึ่�งครบุกิำาหนดอายุกิารเก็ิบุรักิษาจัดที่ำาบัุญชีต่ามื่แบุบุท้ี่ายระเบีุยบุนี� 
เสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชา	เพ่�อขึ้ออนุมัื่ติ่แต่่งตั่�งคณะกิรรมื่กิารที่ำาลาย	ต่ามื่ระเบีุยบุสีำานักินายกิรัฐมื่นต่รี	๒๕๒๖ 
ว่าด้วยงานสีารบุรรณ
	 	 	 (๒)	 ให้หัวหน้าสีถืานีต่ำารวจ	หร่อหัวหน้าหน่วยงาน	แต่่งตั่�งนายต่ำารวจชั�นสัีญญาบัุต่ร 
อย่างน้อย	๓	นาย	เป็็นคณะกิรรมื่กิารที่ำาลายสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวัน	แล้วเสีนอผ้้ิมีื่อำานาจ
	 	 	 (๓)	 ผ้้ิมีื่อำานาจในกิารอนมัุื่ติ่สัี�งที่ำาลายสีมุื่ดรายงานป็ระจำาวัน	ในราชกิารสีว่นกิลาง
ให้เป็็นอำานาจขึ้องผ้้ิบัุญชากิาร	ในส่ีวนราชกิารภ้มิื่ภาคให้เป็็นอำานาจขึ้องหัวหน้าต่ำารวจภ้ธีรจังหวัด	

7. สมุดีบัญช่ย่ดีแลัะรักษาทรัพย์
	 ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 อาจมีื่กิารย้ดสิี�งขึ้องทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดี 
ไว้เป็็นขึ้องกิลางในคดีอาญา	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องดำาเนินกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจ 
เกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	ในกิารเกิบ็ุรักิษา	กิารจำาหน่าย	กิารขึ้ายที่อดต่ลาดขึ้องกิลาง	ให้เป็็นไป็ต่ามื่ระเบุยีบุ	 
ซ้ึ่�งป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๔๑๘	วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ว่า	ขึ้องกิลางสิี�งใด 
มื่าถ้ืงสีถืานีต่ำารวจ	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนจดร้ป็พรรณสิี�งขึ้องลงในรายงานป็ระจำาวันและสีมุื่ดย้ดที่รัพย ์
ขึ้องกิลาง	แล้วเขีึ้ยนเลขึ้ลำาดับุทีี่�ย้ดที่รัพย์ติ่ดไว้กัิบุสิี�งขึ้องนั�นให้มัื่�นคง	อย่าให้หลุดหร่อส้ีญหายได้	และเก็ิบุ 
ขึ้องกิลางไว้ในหีบุหร่อต้้่เก็ิบุขึ้องกิลาง	 ใส่ีกุิญแจให้เรียบุร้อย	 เว้นแต่่ขึ้องกิลางนั�นมีื่ค่ามื่ากิ	 หากิเก็ิบุรักิษา 
ทีี่�สีถืานีต่ำารวจจะไม่ื่มัื่�นคงก็ิฝ่ากิเก็ิบุทีี่�หน่วยงานผ้้ิเบิุกิต้่นสัีงกัิด	 หร่อกิองกิารเงินสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 
กิารยด้	กิารมื่อบุ	กิารรบัุค่นขึ้องกิลาง	ให้ผ้้ิย้ด	ผ้้ิมื่อบุ	ผิ้รั้บุลงช่�อไว้ในสีมื่ดุยด้ที่รัพยข์ึ้องกิลางและรายงานป็ระจำาวัน 
เป็็นสีำาคัญ	 รายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุสิี�งขึ้องกิลางทีี่�ลงย้ดไว้	 ให้จดบัุนท้ี่กิรายละเอียดลงในสีมุื่ดบัุญชีย้ดและ 
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รักิษาที่รัพย์ต่ามื่แบุบุ	ค.๔๘	-	ต่.๔๐	แบุบุพิมื่พ์จะมีื่ต่าราง	๑๐	ช่องให้กิรอกิข้ึ้อม้ื่ล	ได้แก่ิ	๑.เลขึ้ลำาดับุป็ระจำาปี็	 
๒.คดีทีี่�หร่อข้ึ้อป็ระจำาวัน	 ๓.รายละเอียดร้ป็พรรณที่รัพย์สิี�งขึ้อง	 ๔.วันเวลาที่ี�พบุที่รัพย์สิี�งขึ้อง	 ๕.วันเวลา
ทีี่�ได้ย้ดที่รัพย์สิี�งขึ้อง	 ๖.เหตุ่ทีี่�ต้่องย้ด	 ย้ดจากิใคร	 ใครเป็็นผิ้้ย้ดไว้	 ๗.ใครเป็็นผิ้้สัี�งจำาหน่ายที่รัพย์สิี�งขึ้อง	 
ให้จำาหน่ายโดยวิธีีใด	ลงช่�อและต่ำาแหน่งผ้้ิสัี�งไว้ด้วย	๘.ได้จำาหน่ายที่รัพยสิ์ี�งขึ้องไป็โดยวิธีีใด	จำาหน่ายแก่ิใคร	 
แต่่วันเด่อนปี็ใด	๙.ลายม่ื่อช่�อผ้้ิทีี่�ได้รับุขึ้อง	๑๐.ชอ่งหมื่ายเหต่	ุพนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งดำาเนินกิารให้ถ้ืกิต้่อง 
ครบุถ้ืวนซ้ึ่�งผ้้ิบัุงคับุบัุญชามีื่หน้าทีี่�ต่รวจสีอบุต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	บุที่ทีี่�	๑	 
ข้ึ้อ	๔๒๐		ให้เป็็นไป็ด้วยความื่เรียบุร้อย

๘. การลังข้้อมูลัในระบบ Crimes 
	 ระบุบุ	CRIMES	ย่อมื่าจากิ	Criminal	Record	Information	Management	Enterprise	System	
หร่อระบุบุสีารสีนเที่ศข้ึ้อม้ื่ลอาชญากิรรมื่สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่โดยมีื่ทีี่�มื่าทีี่�ไป็ดังนี�
	 สีำานักิงานเที่คโนโลยีสีารสีนเที่ศและกิารสี่�อสีารได้จัดที่ำาโครงกิารพัฒินาเที่คโนโลยีสีารสีนเที่ศ	
สีถืานีต่ำารวจเพ่�อพัฒินาและเพิ�มื่ป็ระสิีที่ธิีภาพให้กัิบุสีถืานีต่ำารวจทัี่�วป็ระเที่ศและหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจในกิาร
ส่ีบุสีวนสีอบุสีวนคดีอาญาซ้ึ่�งในปั็จจุบัุนยังขึ้าดกิารสีนับุสีนุนเที่คโนโลยีสีารสีนเที่ศทีี่�ทัี่นสีมัื่ยในกิารป็ฏิบัุติ่
หน้าทีี่�โดยจะที่ำากิารเช่�อมื่โยงเคร่อข่ึ้ายระหว่างหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจในกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนขึ้อง	สีำานักิงาน
เที่คโนโลยสีีารสีนเที่ศและกิารส่ี�อสีารกัิบุหน่วยงานกิลางทีี่�มีื่หน้าทีี่�บัุนท้ี่กิและจัดเก็ิบุข้ึ้อม้ื่ล	ทีี่�จำาเป็็นสีำาหรับุ
งานส่ีบุสีวนสีอบุสีวนเพ่�อให้หน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจในกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนสีามื่ารถืบุนัท้ี่กิ	จดัเก็ิบุและเรียกิใช้ 
ข้ึ้อม้ื่ลจากิฐานข้ึ้อม้ื่ลกิลางเดียวกัินได้เสีร็จสิี�น	ณ	หน่วยงานนั�น	ๆ 	และสีามื่ารถืป็ระสีานงานแลกิเป็ลี�ยนข้ึ้อม้ื่ล 
ระหว่างหน่วยงานอย่างรวดเร็ว	 ลดความื่ซึ่ำ�าซ้ึ่อนขึ้องกิารนำาเข้ึ้าและกิารจัดเก็ิบุข้ึ้อม้ื่ล	 เป็็นวิธีีลดขัึ้�นต่อน
และระยะเวลากิารป็ฏิบัุติ่งานและรองรับุกิารทีี่�จะป็ระสีานงานแลกิเป็ลี�ยนข้ึ้อม้ื่ลร่วมื่กัิบุหน่วยงานต่่าง	 ๆ 
ในกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่และหนว่ยงานอ่�น	ๆ 	ซ้ึ่�งจะมีื่ข้ึ้�นในอนาคต่	กิารจดัหาระบุบุคอมื่พวิเต่อร์ในโครงกิาร
พัฒินาเที่คโนโลยสีีารสีนเที่ศสีถืานีต่ำารวจเป็็นงานทีี่�ต้่องอาศัย	ความื่ร้้และป็ระสีบุกิารณ์เฉพาะด้านเน่�องจากิ
ระบุบุงานดังกิล่าวใช้เที่คโนโลยีสีมัื่ยใหม่ื่ทีี่�มีื่ความื่ซัึ่บุซ้ึ่อนในกิารออกิแบุบุเพ่�อให้สีนองรับุต่่อความื่ต้่องกิาร
ใช้ระบุบุขึ้องสีถืานีต่ำารวจ	 กิารจัดหาระบุบุต้่องเสีียเวลากิารจัดเต่รียมื่และดำาเนินกิารอย่างมื่ากิจะต้่องที่ำา 
โดยความื่รอบุคอบุและระมัื่ดระวังโดยอาศัยความื่ร้้ที่างศาสีต่ร์เกีิ�ยวกัิบุเคร่อข่ึ้ายระบุบุคอมื่พิวเต่อร์ 
กิารบุริหารและดำาเนินโครงกิารโดยมีื่ขึ้อบุเขึ้ต่กิารที่ำางานขึ้องระบุบุ	CRIMES	ดังนี�
 ❏	 ระบุบุบัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ล	คดีอาญาทัี่�วไป็	คดีอุบัุติ่เหตุ่จราจร	เหตุ่ที่รัพย์หาย	เหตุ่รถืหาย	เหตุ่คนหาย 
พลัดหลง	เหตุ่คนต่ายไม่ื่ที่ราบุช่�อ	แผินป็ระทุี่ษกิรรมื่	เหตุ่ทีี่�ต้่องรายงาน
 ❏	 ระบุบุบัุนท้ี่กิและติ่ดต่ามื่บุุคคลพ้นโที่ษ
 ❏	 ระบุบุกิารออกิคำาขึ้อหมื่ายจับุ	ป็ระกิาศส่ีบุจับุ	และถือนป็ระกิาศส่ีบุจับุ
 ❏	 ระบุบุกิารออกิคำาขึ้อต่่าง	ๆ	เช่น	หมื่ายจับุ	ผัิดฟ้้อง	ฝ่ากิขัึ้ง
 ❏	 ระบุบุบัุนท้ี่กิกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวและกิารให้ป็ระกัินตั่ว
 ❏	 ระบุบุกิารขึ้ออายัดตั่ว	และกิารรับุรองกิารอายัดตั่ว
 ❏	 ระบุบุบัุนท้ี่กิผิลกิารต่รวจสีอบุป็ระวัติ่
 ❏	 ระบุบุรับุเอกิสีารอิเล็กิที่รอนิกิส์ี	(e-Form)
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โดยสีามื่ารถืศ้กิษาค้นคว้า	เพิ�มื่เติ่มื่ได้จากิค่้ม่ื่ออบุรมื่หลักิส้ีต่รพนักิงานสีอบุสีวน
กิารใช้งานระบุบุสีารสีนเที่ศข้ึ้อม้ื่ลอาชญากิรรมื่สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่
CRIMES:	Criminal	Record	Information	Management	Enterprise	System

❖❖❖  
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บทท่� 6
การสอบสวนผู้ิเส่ยหาย พยาน แลัะผู้ิต้้องหา

	 เม่ื่�อรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องพิจารณาว่าต่ามื่พฤติ่กิารณ์
แห่งคดีกิารกิระที่ำาขึ้องผิ้ต้้่องหานั�นเข้ึ้าข่ึ้ายเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานใด	ต่ามื่กิฎหมื่ายฉบุบัุใด	บุที่บัุญญัติ่
มื่าต่ราใด	 เป็็นความื่ผิิดที่างอาญาหร่อไม่ื่ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	๒,	 ๓	 และ	๕๙	ป็ระกิอบุบุที่ 
มื่าต่ราทีี่�กิำาหนดกิารกิระที่ำาใดเป็็นความื่ผิิดและกิำาหนดโที่ษไว้	ภายใต้่อายุความื่	ก่ิอนอ่�นพนักิงานสีอบุสีวน 
ต้่องแยกิองคป์็ระกิอบุความื่ผิิดแต่่ละคดใีห้ได้เสีียก่ิอน	จ้งจะตั่�งร้ป็คดีและเต่รียมื่ป็ระเดน็ในกิารสีอบุสีวน	จากินั�น 
จ้งจะแสีวงหาข้ึ้อเท็ี่จจริงและหลักิฐานเพ่�อสีนับุสีนุนข้ึ้อกิล่าวหา	 โดยมีื่อำานาจเรียกิผ้้ิเสีียหายหร่อบุุคคลใด 
ซ้ึ่�งมีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าถ้ือยคำาขึ้องเขึ้าอาจเป็็นป็ระโยชน์แก่ิคดีมื่าถืามื่ป็ากิคำาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	 
และมื่อีำานาจแจ้งข้ึ้อหากิบัุผ้้ิต้่องหา	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	เม่ื่�อมีื่หลักิฐานต่ามื่สีมื่ควร	กิารถืามื่ป็ากิคำานั�น 
ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๘	บุที่ทีี่�	๕	ได้วางแนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ไว้

1. การสอบสวนผู้ิเส่ยหาย
	 ผ้้ิเสีียหายมีื่	 ๒	 จำาพวกิ	 กิล่าวค่อเอกิชนเป็็นผิ้้เสีียหายในความื่ผิิดต่่อสี่วนตั่วหร่อความื่ผิิด 
อันยอมื่ความื่ได้ป็ระกิารหน้�ง	กัิบุรัฐเป็็นผ้้ิเสีียหายในความื่ผิิดอาญาแผ่ินดินหร่ออีกินัยหน้�งเรียกิว่าความื่ผิิด 
อันยอมื่ความื่ไมื่ไ่ด้อีกิป็ระกิารหน้�ง	ความื่ผิิดอาญาแผิน่ดินบุางคดทัีี่�งเอกิชนและรฐัเป็็นผิ้เ้สีียหายด้วยกัินทัี่�งค่้	 
เม่ื่�อกิรณีเหตุ่เกิิดผ้้ิเสีียหายทีี่�เป็็นเอกิชนจะมื่าแจ้งความื่ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อให้ดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหา
ไม่ื่ว่าความื่ผิิดนั�นจะเป็็นความื่ผิิดต่่อสี่วนตั่วหร่อความื่ผิิดอาญาแผิ่นดินก็ิต่ามื่	 เรียกิว่าเป็็นกิารร้องทุี่กิข์ึ้	 
ส่ีวนเอกิชนผ้้ิอ่�นทีี่�มิื่ได้เป็็นผ้้ิเสีียหายหร่อเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐทีี่�นำาคดีความื่ผิิดอาญาแผิ่นดินมื่าแจ้งความื่ 
ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อให้ดำาเนนิคดีกัิบุผ้้ิต้่องหา	เรียกิว่ากิารกิลา่วโที่ษ	ทัี่�งสีองกิรณเีม่ื่�อพนกัิงานสีอบุสีวน
รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษไว้แล้ว	 จะที่ำากิารสีอบุป็ากิคำาไว้เป็็นผ้้ิกิล่าวหา	 โดยใช้แบุบุพิมื่พ์บัุนท้ี่กิ 
คำาให้กิารผิ้้กิล่าวหาหร่อพยาน	 (แบุบุ	 สี	 ๕๖-๔)	 ต่ามื่บุที่ที่ี�	 ๕	 แบุบุพิมื่พ์ทีี่�ใช้เกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลำาดับุทีี่�	 ๘	 
ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖
	 -	 ป็ระเด็นในกิารสีอบุสีวน	 ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุียบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	๘	 บุที่ทีี่�	 ๕	 
กิารถืามื่ป็ากิคำา	 ข้ึ้อ	 ๒๔๕	 กิ)	 หลักิกิารถืามื่ป็ากิคำาผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ	 ขึ้้อ	 ๒๔๖	ป็ระกิอบุหนังส่ีอ	 
กิองคดี	สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ทีี่�	๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐	ลง	๓	กิ.ย.	๔๕	เร่�อง	แนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารที่ำา 
สีำานวนกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่และได้เพิ�มื่เติ่มื่ป็ระเด็นทีี่�ยังขึ้าดอย้ใ่ห้สีมื่บุ้รณ์ข้ึ้�น	ดังนี�
 1.1 ประเด็ีนหร่อคำาถามทั�วไป 
	 	 (๑)	 ถืามื่ช่�อตั่ว	ช่�อสีกุิล	อายุ		เช่�อชาติ่	สัีญชาติ่	ศาสีนา	อาชีพ	
	 	 (๒)	 เลขึ้บัุต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชน	
	 	 (๓)	 ภ้มิื่ลำาเนา	ทีี่�อย้่ทีี่�เกิิด
	 	 (๔)	 ช่�อบิุดา	มื่ารดา
	 	 (๕)	 ความื่สัีมื่พันธ์ีหร่อความื่เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุค่้กิรณี	ว่าเกีิ�ยวข้ึ้องกัินสัีมื่พันธ์ีอย่างไร	
	 	 (๖)	 ป็ระวัติ่พอสัีงเขึ้ป็	 เกีิ�ยวกัิบุสีถืานภาพว่าสีมื่รสีหร่อหย่าร้าง	 หร่ออย่้กิินกัินฉันท์ี่สีามีื่
ภรรยาโดยไม่ื่จดที่ะเบีุยนสีมื่รสีกัิบุผ้้ิใด	 มีื่บุุต่รด้วยกัินหร่อไม่ื่กีิ�คน	 ใครบุ้าง	จบุกิารศ้กิษาระดับุใด	สีถืานทีี่�
ติ่ดต่่อได้ทีี่�บุ้าน	 ทีี่�ที่ำางาน	 หมื่ายเลขึ้โที่รศัพท์ี่ทีี่�ใช้ติ่ดต่่อขึ้องต่นเอง	 และหมื่ายเลขึ้โที่รศัพท์ี่ขึ้องผ้้ิใกิล้ชิด 
หากิติ่ดต่่อกัิบุต่นเองไม่ื่ได้	หร่อที่างส่ี�ออิเล็กิที่รอนิกิส์ีอ่�นใด	
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	 	 (๗)	 ความื่สีามื่ารถืเข้ึ้าใจและต่อบุคำาถืามื่พนักิงานสีอบุสีวนได้หร่อไม่ื่	
	 	 (๘)	 หากิเป็็นบุุคคลต่่างป็ระเที่ศหร่อใช้ภาษาถิื�นทีี่�ไม่ื่เข้ึ้าใจ	ก็ิให้ใช้ล่ามื่แป็ลเป็็นภาษาไที่ย	
	 	 (๙)	 หากิเป็็นคนใบุห้้หนวกิหร่อต่าบุอดในกิารใหป้็ากิคำาก็ิให้เขึ้าสีามื่ารถืสี่�อความื่หมื่ายที่างอ่�น 
เพ่�อให้เข้ึ้าใจคำาถืามื่ได้หร่ออาจใช้ล่ามื่มื่าช่วยในกิารส่ี�อความื่หมื่าย
	 	 (๑๐)	 ถ้ืาใช้ล่ามื่แป็ล	 ล่ามื่ต้่องแป็ลให้ถ้ืกิต้่อง	 ล่ามื่ต้่องสีาบุานหร่อป็ฏิญาณต่นว่า 
จะที่ำาหน้าทีี่�โดยสุีจริต่ใจ	 จะไมื่่เพิ�มื่เติ่มื่หร่อตั่ดที่อนสิี�งที่ี�แป็ล	 และให้ล่ามื่ลงลายม่ื่อช่�อในคำาแป็ลนั�น	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓	
	 	 (๑๑)		ในคดีความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุเพศ	 กิารถืามื่ป็ากิคำาผ้้ิเสีียหายซ้ึ่�งเป็็นหญิงให้พนักิงาน
สีอบุสีวนซ้ึ่�งเป็็นหญิงเป็็นผ้้ิสีอบุสีวน	เว้นแต่่ผ้้ิเสีียหายนั�น	ยินยอมื่หร่อมีื่เหตุ่จำาเป็็นอย่างอ่�น	และให้บัุนท้ี่กิ 
ความื่ยินยอมื่หร่อเหตุ่จำาเป็็นนั�น	 ทัี่�งนี�	 ผ้้ิเสีียหายจะขึ้อให้บุุคคลใดอย้่ร่วมื่ในกิารถืามื่ป็ากิคำานั�นด้วยก็ิได้	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	วรรคสีี�		
	 	 (๑๒)	 จะให้ป็ฏิญาณหร่อสีาบุานต่ามื่ลัที่ธิีศาสีนาขึ้องเขึ้าก่ิอนก็ิได้	
 1.2 การแจ้งสิทธิข้องผู้ิเส่ยหาย 
	 	 (๑)	 แจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๔๔/๑	 ในคดีทีี่�สีามื่ารถืเรียกิร้องความื่เสีียหายได ้
ซ้ึ่�งเป็็นคดีแพ่งเกีิ�ยวเน่�องกัิบุคดีอาญา	
	 	 (๒)	 แจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	พ.ร.บุ.ค่าต่อบุแที่นผ้้ิเสีียหายและค่าที่ดแที่นและค่าใช้จ่ายแก่ิจำาเลยในคดี
อาญา	พ.ศ.๒๕๔๔	ต่ามื่มื่าต่รา	๖/๑	ในคดทีีี่�มีื่กิารรอ้งทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิเสีียหายหร่อที่ายาที่ซึ่้�งได้รับุความื่เสีียหายที่ี�มื่าร้องทุี่กิข์ึ้ดังกิล่าวที่ราบุถ้ืงสิีที่ธิีกิารได้รับุ
ค่าต่อบุแที่นต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�	ซ้ึ่�งต่ามื่	มื่าต่รา	๒๒	ผ้้ิเสีียหายหร่อที่ายาที่ซ้ึ่�งได้รับุความื่เสีียหายหร่อบุุคคลต่ามื่	
มื่าต่รา	๒๓	ต้่องย่�นคำาขึ้อต่ามื่แบุบุภายใน	๑	ปี็	นับุแต่่วันทีี่�ผ้้ิเสีียหายได้ร้้ถ้ืงกิารกิระที่ำาความื่ผิิด
	 	 (๓)	 แจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	 พ.ร.บุ.ป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารค้ามื่นุษย์	 พ.ศ.๒๕๕๑	 ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๓๔,	๓๕	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิเสีียหายที่ราบุในโอกิาสีแรกิถ้ืงสิีที่ธิีทีี่�จะเรียกิค่าสิีนไหมื่ที่ดแที่น
อันเน่�องมื่าจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานค้ามื่นุษย์	
	 	 (๔)	 ในกิารถืามื่ป็ากิคำาเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็	 ให้มีื่สีหวิชาชีพหร่อบุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อ 
ร่วมื่อย้ด้่วยในกิารถืามื่ป็ากิคำาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	(อาจถ้ืกิผ้้ิเสีียหายหร่อพยานตั่�งข้ึ้อรังเกีิยจได้ 
หากิมีื่กิรณีดังกิล่าวให้เป็ลี�ยนตั่วผ้้ินั�น)
	 	 (๕)	 กิรณีเป็็นความื่ผิิดทีี่�เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ทีี่�จะไกิล่เกิลี�ยได้	 ต่ามื่	 พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่	 
พ.ศ.๒๕๖๒	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ค่้กิรณีที่ราบุในโอกิาสีแรกิวา่มีื่สิีที่ธิีย่�นคำาร้องขึ้อไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่
ที่างอาญา	ต่ามื่มื่าต่รา	๔๓	(แจ้งผ้้ิเสีียหาย)		
 1.๓ กรณ่ีผู้ิกล่ัาวหาเป็นเจ้าพนักงานข้องรัฐ
	 	 (๑)	 ให้ระบุุต่ำาแหน่ง/หน่วยงานทีี่�สัีงกัิด	
	 	 (๒)	 ขึ้อบุเขึ้ต่อำานาจหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่าย/หน้าทีี่�ทีี่�ผ้้ิบัุงคับุบัุญชามื่อบุหมื่าย	
	 	 (๓)	 มีื่ความื่เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดีอย่างไร		 	 	 	 	 	
 1.4 ประเด็ีนหร่อคำาถามท่�เก่�ยวกับคด่ี 
	 	 (๑)	 วัต่ถุืป็ระสีงค์ทีี่�มื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวน	 เพ่�อต้่องกิารร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษผิ้้ใด 
โดยเฉพาะความื่ผิิดส่ีวนตั่วต้่องมีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้มื่อบุคดีให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 มิื่เช่นนั�นพนักิงานสีอบุสีวน
จะไม่ื่มีื่อำานาจในกิารสีอบุสีวน	 และกิารร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษดังกิล่าว	 มีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดใดเกิิดข้ึ้�น 
ไม่ื่จำาเป็็นต้่องระบุุข้ึ้อกิฎหมื่าย	 ถ้ืาเป็็นผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจหร่อผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่นต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๔,	๕	หร่อ	๖	ให้กิล่าวไว้ด้วย	และมื่อบุหลักิฐานทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนหากิหลักิฐาน 
ยังไม่ื่ครบุให้พนักิงานสีอบุสีวนติ่ดต่ามื่เอกิสีารมื่าป็ระกิอบุต่่อไป็	
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	 	 (๒)	 วัน	เด่อน	ปี็	เวลา	กัิบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่(จุดเกิิดเหตุ่)	ต่ำาบุล	อำาเภอใด	โดยชัดแจ้ง	
	 	 (๓)	 อากิารกิิริยาขึ้องผ้้ิกิล่าวหาและผ้้ิกิระที่ำานั�นเป็็นอย่างไร	 ต่ลอดจนพฤติ่กิารณ์แห่งคดี
และเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกีิ�ยวเน่�องก่ิอนเกิิดเหตุ่	ขึ้ณะเกิิดเหตุ่และหลังเกิิดเหตุ่	ให้ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เก็ิบุร่องรอย 
หลักิฐานต่่าง	ๆ 	เพ่�อต่รวจพิส้ีจน์และเป็รียบุเทีี่ยบุกัิบุผ้้ิต้่องสีงสัีย	ในคดีทีี่�เห็นว่าจำาเป็็นต้่องต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ 
	 	 (๔)	 ม้ื่ลเหตุ่จ้งใจแห่งคดีมีื่อย่างไร
	 	 (๕)	 ใครเป็็นผ้้ิกิระที่ำา	 ร้้จักิหร่อเพียงแต่่จำาได้หร่อจำาไม่ื่ได้เลย	 ถ้ืาร้้จักิช่�อให้ระบุุไว้ให้ชัด	 
หากิมีื่หลายช่�อให้ระบุุไว้ทุี่กิช่�อ	ถ้ืาไม่ื่ร้้ช่�อต้่องถืามื่ต่ำาหนิร้ป็พรรณขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดไว้ให้ละเอียดเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้			 
ถ้ืาสีามื่ารถืระบุุช่�อบิุดา	 มื่ารดา	 ภรรยา	 บุุต่รหร่อญาต่ิขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้ด้วยยิ�งดี	 ถ้ืามีื่หลายคนให้แยกิ 
รายละเอียดขึ้องคนร้ายทุี่กิคน	แต่่ละคนร่วมื่กัินหร่อแบุ่งหน้าทีี่�กิระที่ำาผิิดกัินอย่างไร	ซ้ึ่�งกิารสีอบุป็ากิคำาใน
ส่ีวนนี�		หากิร้เ้ห็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดจะต่อ้งสีอบุใหป้็รากิฏถ้ืงต่ำาหนิร้ป็พรรณไว้ทุี่กิครั�ง		เพราะเป็็นสีว่นสีำาคัญ
ในกิารขึ้อศาลออกิหมื่ายจับุ		ซ้ึ่�งบุางกิรณีสีามื่ารถืออกิหมื่ายจับุโดยอาศัยต่ำาหนิร้ป็พรรณเพียงอย่างเดียวได้
	 	 (๖)	 เหตุ่ทีี่�ร้้จักิและจำาได	้อาศยัเหตุ่ผิลอยา่งไร	เช่น	เป็็นคนเคยร้้จักิหร่อเหน็หน้ากัินมื่าก่ิอน
หร่อมีื่เหตุ่ผิลป็ระกิารใดเป็็นเหตุ่ให้จำาได้
	 	 (๗)	 ถ้ืาไม่ื่ร้้จักิช่�อและหร่อไม่ื่เคยเห็นหน้ามื่าก่ิอน	 เห็นหน้าในระยะเวลานานเท่ี่าใด	 
เหตุ่ทีี่�จำาได้อย่างแม่ื่นยำาเพราะเหตุ่ใดเห็นอีกิครั�งจำาได้หร่อไม่ื่	หากิเป็็นไป็ได้ให้สีเก็ิต่ช์ภาพคนร้ายไว้ด้วย
	 	 (๘)	 ให้ด้แฟ้้มื่ภาพป็ระวัติ่คนร้าย/สีำาเนาภาพถ่ืายที่ะเบีุยนราษฎร์ผ้้ิต้่องสีงสัีย/บุุคคลพ้นโที่ษ/ 
พักิโที่ษ/ป็ระวัต่ิคนร้าย/เป็รียบุเทีี่ยบุแผินป็ระทุี่ษกิรรมื่ขึ้องอาชญากิรรมื่กิลุ่มื่ความื่ผิิดต่่าง	 ๆ	 หากิต่รงกัิบุ
คนร้ายให้บัุนท้ี่กิไว้เป็็นหลักิฐานป็ระกิอบุคดีพร้อมื่ให้ผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องลงช่�อรับุรองไว้ด้วย
	 	 (๙)	 หากิได้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดหร่อผ้้ิต้่องสีงสัีย	จัดให้มีื่กิารชี�ตั่วกิรณีไม่ื่ร้้จักิกัินมื่าก่ิอนหร่อด้ตั่ว
กิรณีทีี่�ร้้จักิกัินมื่าก่ิอน	
	 	 (๑๐)	 ขึ้ณะเกิิดเหตุ่เป็็นเวลากิลางวันหร่อกิลางค่น	 เห็นเหตุ่กิารณ์ชัดเจนหร่อไม่ื่เห็นจากิ 
แสีงสีว่างใด	 	 แสีงสีว่างดังกิล่าวที่ำาให้มื่องเห็นได้ชัดเจนในระยะกีิ�เมื่ต่ร	 หากิเป็็นเวลากิลางค่นเห็นจากิ 
แสีงสีว่างอะไร	 จุดทีี่�มีื่แสีงส่ีองสีว่างมื่ายังเหตุ่กิารณ์ระยะที่างเท่ี่าใด	 หากิกิำ�าก้ิ�งไม่ื่เป็็นกิารชัดเจนว่าเวลา 
เกิิดเหตุ่เป็็นเวลากิลางวันหร่อกิลางค่นให้สีอบุถืามื่กิรมื่อุตุ่นิยมื่วิที่ยามื่าป็ระกิอบุคดี	 ระยะกิารมื่องเห็น 
ขึ้องผ้้ิให้ป็ากิคำาเห็นได้ระยะที่างเท่ี่าใดกีิ�เมื่ต่ร	
	 	 (๑๑)	 ที่รัพย์ทีี่�ต่้องส้ีญหายเสีียหายนั�นมีื่อะไรบุ้างเป็็นขึ้องใคร	 กิารได้มื่าขึ้องที่รัพย์สีินเป็็น
อย่างไร	แต่่ละชิ�นมีื่ราคาเท่ี่าใด	รวมื่ทัี่�งหมื่ดราคาเท่ี่าใด	(จดร้ป็พรรณโดยละเอียดเท่ี่าทีี่�จำาได้	อาทิี่	ที่รัพย์ทีี่�
ส้ีญหายเป็็นอะไร	ยี�ห้อ	รุ่น	หมื่ายเลขึ้ป็ระกิอบุขึ้องที่รัพย์สิีนทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	ต่ำาหนิร้ป็พรรณพิเศษ	เช่น	รอยบุุบุ	
สัีญลักิษณ์ต่่าง	ๆ 		เป็็นต้่น	เพ่�อป็ระโยชน์ในกิารพิจารณาในเม่ื่�อพบุที่รัพย์ทีี่�หายหร่อทีี่�ถ้ืกิป็ระทุี่ษร้ายในภายหลัง)	 
	 	 (๑๒)	 ผ้้ิเสีียหายในคดีมีื่ใครบุ้าง	ถ้ืกิที่ำาร้ายหร่อได้รับุความื่เสีียหายอย่างไร	เหตุ่ใดจ้งต้่องมื่า
เกิิดเหตุ่ด้วยกัิน	หากิมีื่ผ้้ิเสีียหายหลายคนให้เรียงลำาดับุ	เป็็นผ้้ิกิล่าวหาทีี่�	๑,	ทีี่�	๒,	ทีี่�	๓	ต่ามื่ลำาดับุไป็		
	 	 (๑๓)	 กิารเดินที่างมื่ายังหร่อผ่ิานมื่าที่างทีี่�เกิิดเหตุ่	 มื่าด้วยยานพาหนะใด	 มื่าจากิทีี่�ใด 
ผ่ิานเส้ีนที่างใดบุ้างและจะไป็ยังทีี่�ใด	โดยใช้เส้ีนที่างใดในกิารเดินที่างส่้ีจุดหมื่ายป็ลายที่าง	
	 	 (๑๔)	 ถ้ืาผ้้ิกิล่าวหาได้รับุบุาดเจ็บุ	 จะต้่องสีอบุสีวนด้วยว่าได้ถ้ืกิที่ำาร้ายด้วยอาวุธีชนิดใด	 
ถ้ืกิที่ำาร้ายอยา่งไร	มีื่บุาดแผิลมื่ากินอ้ยเท่ี่าใด	กิรณีถ้ืกิที่ำาร้ายอาจถ้ืงแก่ิชีวิต่ได้ให้พนักิงานสีอบุสีวนรบีุไป็พบุ 
ผ้้ิที่ี�ถ้ืกิที่ำาร้ายนั�นเพ่�อสีอบุป็ากิคำา	เพ่�อได้คำาบุอกิเล่าขึ้องคนทีี่�มื่คีวามื่ร้้ส้ีกิว่าต่นเองต่ายแน่แล้วจะพ้ดความื่จริง 
ว่าใครเป็็นผ้ิ้กิระที่ำาความื่ผิิด	 เพ่�อฟั้งป็ระกิอบุพยานอ่�นจะมีื่นำ�าหนักิขึ้องพยานมื่ากิ	 หากิเป็็นไป็ได้ควรสีอบุ
ต่่อหน้าแพที่ย์หร่อพยาบุาลและให้บุุคคลเหล่านั�นลงช่�อไว้ในบัุนท้ี่กิคำาให้กิารด้วย	 (ให้แพที่ย์ต่รวจร่างกิาย
บุาดแผิลและให้มีื่ความื่เห็นขึ้องแพที่ย์ป็ระกิอบุด้วย	 ถ้ืาถ้ืงต่ายก็ิต้่องมีื่ใบุชันส้ีต่รพลิกิศพต่ามื่ระเบุียบุ 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ)
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 	 (๑๕)	 ผ้้ิกิระที่ำาผิิดใช้ยานพาหนะชนิดใด	ยี�ห้อ	สีี	ร้ป็พรรณยานพาหนะ	สีภาพขึ้องยานพาหนะ	
ต่ำาหนิทีี่�สัีงเกิต่	หมื่ายเลขึ้ที่ะเบีุยนรถือะไร	ก่ิอนเกิิดเหตุ่คนร้ายมื่าจากิที่ศิที่างใด	หลังเกิิดเหตุ่เส้ีนที่างหลบุหนี 
ขึ้องคนร้ายไป็ทิี่ศที่างใด
	 	 (๑๖)	 ขึ้องกิลางในคดีมีื่อะไรบุ้าง/ย้ดจากิผ้้ิใด/หร่อย้ดจากิทีี่�เกิิดเหตุ่/มีื่กิารถ่ืายภาพจุดทีี่� 
ยด้ขึ้องกิลางในทีี่�เกิิดเหตุ่หร่อไม่ื่อยา่งไร	หากิเป็็นอาวุธีมีื่ดให้บุอกิลักิษณะขึ้องมีื่ด	ความื่กิว้างยาวขึ้องตั่วมีื่ด	 
ความื่ยาวขึ้องด้ามื่	หากิยด้มื่าได้ให้ถ่ืายภาพขึ้องกิลางพร้อมื่วางสีเกิล	นำาเข้ึ้าสีำานวน	
	 	 (๑๗)	 มีื่ใครร้้เห็นเหตุ่กิารณ์นั�นบุ้าง	 มีื่ใครอย้่ใกิล้เคียงทีี่�เกิิดเหตุ่บุ้างหร่อไม่ื่	 สีงสัียผ้้ิใดบุ้าง
หร่อไม่ื่อย่างไร	หร่อจะอ้างพยานวัต่ถุื	พยานเอกิสีาร	พยานบุุคคลอย่างไรบุ้าง
	 	 (๑๘)	 หากิได้ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าดำาเนินคดีแล้วจะคัดค้านกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวหร่อไม่ื่	 
เพราะเหตุ่ใด	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๐๘/๒)	
	 	 (๑๙)	 กิารถืามื่ป็ากิคำาผ้้ิกิล่าวหาควรถืามื่ไป็ต่ามื่ลำาดับุเหตุ่กิารณ์	 เพ่�อมิื่ให้เกิิดความื่สัีบุสีน
และเข้ึ้าใจง่าย
	 	 (๒๐)	 คำาถืามื่อ่�นๆ	ต่ามื่ป็ระเด็นและต่ามื่ร้ป็คดี

2. การสอบสวนพยาน
	 ๑)	 สีอบุสีวนป็ระจักิษ์พยาน	ป็ระเด็นเช่นเดียวกัิบุผ้้ิเสีียหายต่ามื่ข้ึ้อ	๑	เท่ี่าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพยาน
	 ๒)	 สีอบุสีวนพยานแวดล้อมื่กิรณี	 ป็ระเด็นเช่นเดียวกัิบุผ้้ิเสีียหายต่ามื่ข้ึ้อ	 ๑	 เท่ี่าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง 
กัิบุพยาน	

๓. การสอบสวนผู้ิต้้องหา 
	 เม่ื่�อผิลกิารสีอบุสีวนมีื่หลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่าผ้้ินั�นน่าจะได้กิระที่ำาผิิดต่ามื่ข้ึ้อหานั�น	 พนักิงาน
สีอบุสีวนจ้งจะใช้อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	แจ้งข้ึ้อหาดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหานั�น	ซ้ึ่�งผ้้ิต้่องหามื่าอย้ ่
ในอำานาจกิารสีอบุสีวน	โดยอาจถ้ืกิเรียกิ	หร่อถ้ืกิส่ีงตั่วมื่า	หร่อเข้ึ้าหาพนักิงานสีอบุสีวนเอง	หร่อป็รากิฏตั่ว
ต่่อหน้าพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งกิารถืามื่คำาให้กิารผ้้ิต้่องหา	ห้ามื่มิื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาหร่อจัดให้ที่ำากิารใด	ๆ 	 
ซ้ึ่�งเป็็นกิารให้คำามัื่�นสัีญญา	 ข่้ึ้เข็ึ้ญ	หลอกิลวง	ที่รมื่าน	 ใช้กิำาลังบัุงคับุ	หร่อกิระที่ำาโดยมิื่ชอบุป็ระกิารใด	 ๆ	 
เพ่�อจ้งใจให้เขึ้าให้กิารอย่างใด	ๆ	ในเร่�องทีี่�ต้่องหานั�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๕	
	 -	 ป็ระเด็นในกิารสีอบุสีวน	 ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุียบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	๘	 บุที่ทีี่�	 ๕	 
กิารถืามื่ป็ากิคำา	ข้ึ้อ	๒๔๕	ขึ้)	หลักิกิารถืามื่ป็ากิคำาผ้้ิต้่องหา	ข้ึ้อ	๒๔๗	ป็ระกิอบุหนังส่ีอ	กิองคดี	สีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่	ทีี่�	๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐	ลง	๓	กิ.ย.	๔๕	เร่�อง	แนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวน
เพิ�มื่เติ่มื่และได้เพิ�มื่เติ่มื่ป็ระเด็นทีี่�ยังขึ้าดอย้ใ่ห้สีมื่บุ้รณ์ข้ึ้�น	ดังนี�
 ๓.1 ประเด็ีนหร่อคำาถามทั�วไป 
	 	 (๑)	 ถืามื่ช่�อตั่ว	ช่�อรอง	ช่�อสีกุิล	เช่�อชาติ่	สัีญชาติ่	อายุ	ศาสีนา	อาชีพ	
	 	 (๒)	 เลขึ้บัุต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชน	
	 	 (๓)	 บิุดา	มื่ารดา		
	 	 (๓)	 ภ้มิื่ลำาเนา	ทีี่�อย้่ทีี่�เกิิด	ทีี่�ที่ำางานทีี่�บุ้าน	หมื่ายเลขึ้โที่รศัพท์ี่ทีี่�ติ่ดต่่อได้	
	 	 (๔)	 ความื่สัีมื่พันธ์ีหร่อความื่เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุค่้กิรณี	ว่าเกีิ�ยวข้ึ้องกัินสัีมื่พันธ์ีอย่างไร
	 	 (๕)	 ความื่สีามื่ารถื	 เข้ึ้าใจและต่อบุคำาถืามื่พนักิงานสีอบุสีวนได้หร่อไม่ื่	สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้							
ไม่ื่เป็็นกิรณีต่ามื่เง่�อนไขึ้	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔	
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	 	 (๖)		ถ้ืาใช้ลา่มื่แป็ล	ล่ามื่ต้่องแป็ลให้ถ้ืกิต่อ้ง	ล่ามื่ต้่องสีาบุานหร่อป็ฏิญาณต่นว่าจะที่ำาหน้าทีี่�
โดยสุีจริต่ใจ	 จะไม่ื่เพิ�มื่เติ่มื่หร่อตั่ดที่อนสิี�งทีี่�แป็ล	 และให้ล่ามื่ลงลายม่ื่อช่�อในคำาแป็ลนั�น	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๓	
	 	 (๗)	 แจ้งให้ที่ราบุถ้ืงข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาทีี่�กิล่าวหาว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด	แล้วจ้ง 
แจ้งข้ึ้อหาให้ที่ราบุ	 (คำาว่าแล้วจ้งแจ้งข้ึ้อหาให้ที่ราบุ	ต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	 ให้ระบุุ 
ฐานความื่ผิิด)	
	 	 (๘)	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหามื่หีลายคนใหเ้รียงลำาดับุไป็	หากิผิ้ต้้่องหาเป็็นนติิ่บุุคคล	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
เรียกิเอกิสีารทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุนิติ่บุุคคลและต่รวจสีอบุว่าบุุคคลทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจะแจ้งข้ึ้อหานั�นมีื่อำานาจ
ที่ำากิารแที่นนิติ่บุุคคลนั�นต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๗	 ด้วย	 กิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาในฐานะนิติ่บุุคคลหร่อใน
ฐานะส่ีวนตั่วให้แยกิดำาเนินกิารให้ชัดเจน	 ซ้ึ่�งบุุคคลทีี่�ถ้ืกิแจ้งข้ึ้อหาหร่อถ้ืกิสีอบุสีวนอาจเป็็นบุุคคลเดียวกัิน 
แต่่อย้ค่นละฐานะกัินได้	เช่น	นาย	กิ.(ในฐานะผ้้ิแที่นบุริษัที่...	หร่อห้างหุ้นส่ีวนจำากัิด....)	ผ้้ิต้่องหาทีี่�	๑,	นาย	กิ.	 
(ในฐานะส่ีวนตั่ว)	ผ้้ิต้่องหาทีี่�	๒	เป็็นต้่น
	 	 (๙)	 ป็ระวัติ่ขึ้องผ้้ิต้่องหาพอสัีงเขึ้ป็	สีถืานภาพโสีดหร่อสีมื่รสีหร่ออย้กิ่ินกัินฉันท์ี่สีามีื่ภรรยา 
กัิบุใคร	มื่บุีุต่รกีิ�คน	ใครบุา้ง		หร่อหยา่ร้าง	จบุกิารศ้กิษาระดบัุใด		มีื่ป็ระวติั่เคยต้่องหาคดอีาญาหร่อเคยต้่องโที่ษ 
หร่อไม่ื่อย่างไร	
	 	 (๑๐)	 กิรณีเป็็นความื่ผิิดทีี่�เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ทีี่�จะไกิล่เกิลี�ยได้	ต่ามื่	พ.ร.บุ.กิารไกิล่เกิลี�ยข้ึ้อพิพาที่	
พ.ศ.๒๕๖๒	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ค่้กิรณีที่ราบุในโอกิาสีแรกิวา่มีื่สิีที่ธิีย่�นคำาร้องขึ้อไกิลเ่กิลี�ยข้ึ้อพิพาที่
ที่างอาญา	ต่ามื่	มื่าต่รา	๔๓	(แจ้งผ้้ิต้่องหา)		
 ๓.2 การแจ้งสิทธิผู้ิต้้องหา
	 	 (๑)	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีได้รับุกิารสีอบุสีวนด้วยความื่รวดเร็ว	ต่่อเน่�อง	และเป็็นธีรรมื่
	 	 (๒)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชวิีต่	หร่อในคดทีีี่�ผ้้ิต้่องหามื่อีายไุม่ื่เกิิน	๑๘	ป็	ีในวันทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา	ก่ิอนเริ�มื่ถืามื่คำาให้กิาร	ให้พนักิงานสีอบุสีวนถืามื่ผ้้ิต้่องหาว่ามีื่ที่นายความื่หร่อไม่ื่	ถืา้ไม่ื่มีื่
ให้จัดหาที่นายความื่ให้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคหน้�ง
	 	 (๓)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิ	 ก่ิอนเริ�มื่ถืามื่คำาให้กิาร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนถืามื่ผิ้้ต้่องหา 
ว่ามีื่ที่นายความื่หร่อไม่ื่	 ถ้ืาไม่ื่มีื่และผ้้ิต้่องหาต้่องกิารที่นายความื่	 ให้จัดหาที่นายความื่ให้	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคสีอง	(เม่ื่�อจัดหาที่นายความื่ให้แก่ิผ้้ิต้่องหาแล้ว	ในกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วน	หากิที่นายความื่
ไม่ื่อาจมื่าพบุผ้้ิต้่องหาได้	 โดยไม่ื่แจ้งเหตุ่ขัึ้ดข้ึ้องให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุหร่อแจ้งแต่่ไม่ื่มื่าพบุผ้้ิต้่องหา
ภายในเวลาอันสีมื่ควร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาไป็ได้โดยไม่ื่ต้่องรอที่นายความื่	 
แต่่พนักิงานสีอบุสีวนต่อ้งบัุนท้ี่กิเหต่นัุ�นไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนดว้ยต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคสีี�)	
	 	 (๔)	 ให้นำาบุที่บัุญญัติ่ในมื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่แก่ิกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหา
ทีี่�มีื่อายุไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๒	(สีหวิชาชีพต่ามื่	มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	อาจถ้ืกิผ้้ิต้่องหา
ตั่�งข้ึ้อรังเกีิยจได้	หากิมีื่กิรณีดังกิล่าวให้เป็ลี�ยนตั่วผ้้ินั�น)
	 	 (๕)	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุป็ากิคำาต่นได้ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๓	
	 	 (๖)	 ก่ิอนถืามื่คำาให้กิารผ้้ิต้่องหา	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๓๔/๔	ก่ิอนว่า	
	 	 	 -	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีทีี่�จะให้กิารหร่อไม่ื่ให้กิารก็ิได้	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาให้กิาร	 ถ้ือยคำาทีี่�ผ้้ิต้่องหา
ให้กิารนั�น	อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิจารณาคดีได้	
	 	 	 -	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุป็ากิคำาต่นได้	
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	 	 (๗)	 ความื่ผิิดบุางเร่�อง	 กิารรับุสีารภาพขึ้องผิ้้ต้่องหาและให้ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�เป็็นป็ระโยชน์นำาไป็ส่้ี
กิารขึ้ยายผิลในด้านกิารป้็องกัินป็ราบุป็รามื่	กิฎหมื่ายวางหลกัิเกิณฑ์์ให้ศาลลงโที่ษน้อยกิว่าอัต่ราโที่ษขัึ้�นต่ำ�า 
ต่ามื่กิฎหมื่ายได้	 เช่น	 มื่าต่รา	 ๑๐๐/๒	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ยาเสีพติ่ดให้โที่ษ	 พ.ศ.๒๕๒๒	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 
(ถ้ืาศาลเห็นว่าผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดผิ้้ใดให้ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�สีำาคัญและเป็็นป็ระโยชน์อย่างยิ�งในกิารป็ราบุป็รามื่ 
กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุยาเสีพติ่ดให้โที่ษ	ต่่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	หร่อพนักิงานสีอบุสีวน	 
ศาลจะลงโที่ษผ้้ินั�นน้อยกิว่าอัต่ราโที่ษขัึ้�นต่ำ�าทีี่�กิำาหนดไว้สีำาหรับุความื่ผิิดนั�นก็ิได้)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้ง
ให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุถ้ืงสิีที่ธิีดังกิล่าวให้ป็รากิฏไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวน	และหลังจากิแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๓๔/๑-๑๓๔/๔	แล้ว	จ้งจะถืามื่รายละเอียดในป็ระเด็นแห่งคดี

ข้้อสังเกต้
	 -	 ถ้ือยคำาใด	 ๆ	 ทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้ไว้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนก่ิอนมีื่กิารแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๓๔/๔	 
หร่อก่ิอนทีี่�จะดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๓๔/๑	 มื่าต่รา	 ๑๓๔/๒	 และมื่าต่รา	 ๑๓๔/๓	 จะรับุฟั้งเป็็น 
พยานหลักิฐานในกิารพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องผ้้ินั�นไม่ื่ได้	

  ๓.๓ ประเด็ีนหร่อคำาถามเก่�ยวกับคด่ี 
	 	 (๑)	 ต่ามื่ทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหานั�น	จริงหร่อไม่ื่
	 	 (๒)	 ถ้ืาไม่ื่จริงในวนัเวลาเกิิดเหต่นัุ�น	ผ้้ิต้่องหากิระที่ำาอะไร	อย้ที่ี่�ไหน	มีื่หลักิฐานที่ี�อ้างอยา่งไร 
ค่อใครบุ้างและเพ่�อป็ระโยชน์ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	 อาจต่รวจสีอบุย้อนเวลาก่ิอนเกิิดเหตุ่และ 
ต่รวจสีอบุภายหลังเกิิดเหตุ่ด้วย	
	 	 (๓)	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหารับุสีารภาพ	อยา่เช่�อว่าในชั�นศาลจะให้กิารรบัุสีารภาพเหม่ื่อนชั�นสีอบุสีวน 
ให้ที่ำากิารสีอบุสีวนเสีม่ื่อนวา่ผ้้ิต้่องหานั�นให้กิารป็ฏิเสีธีและพส้ิีจน์คำารับุขึ้องผ้้ิต้่องหาว่าสิี�งทีี่�ได้ให้ป็ากิคำานั�น 
เป็็นความื่จริงทุี่กิป็ระกิาร	 โดยต้่องสีอบุป็ากิคำาบุุคคลทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องทีี่�ถ้ืกิอ้างอิงหร่อพาดพิงถ้ืงทุี่กิรายเท่ี่าทีี่�
สีามื่ารถืที่ำาได้ในป็ระเด็นแห่งคดีต่ลอดจนป็ระเด็นอ่�น	ๆ	 ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 เว้นแต่่ในคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลแขึ้วง 
ต้่องส่ีงตั่วไป็ให้พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้องด้วยวาจาต่่อศาลภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาจับุกุิมื่
	 	 (๔)	 ม้ื่ลเหตุ่จ้งใจในกิารกิระที่ำาผิิดมีื่อย่างไร	 	
	 	 (๕)	 คำารับุสีารภาพขึ้องผิ้้ต้่องหา	 หากิเป็็นกิารกิล่าวหาที่ี�มีื่หลายข้ึ้อหาโดยบุางขึ้้อหาใช้ 
คำาว่าหร่อ	เช่น	ลักิที่รัพย์หร่อรับุขึ้องโจร	เวลาถืามื่ป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาให้ถืามื่ให้ชัดเจนว่าผ้้ิต้่องหารับุสีารภาพ
ในข้ึ้อหาใดและป็ฏิเสีธีในข้ึ้อหาใด	เพ่�อมิื่ให้ผ้้ิต้่องหาหลงข้ึ้อต่่อส้้ี
	 	 (๖)	 ในกิารพส้ิีจน์คำารับุขึ้องผิ้ต้้่องหา	นอกิจากิสีอบุป็ากิคำาบุุคคลแล้ว	ยังต้่องพิส้ีจน์ติ่ดต่ามื่
ต่รวจย้ดสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางพยานวัต่ถุื	 เช่น	 อาวุธี	 สิี�งขึ้องผิิดกิฎหมื่าย	 ยานพาหนะทีี่�ใช้	 หลักิฐานที่าง
นิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์	ต่ลอดจนพยานเอกิสีารทุี่กิชนิดเท่ี่าทีี่�สีามื่ารถืจะที่ำาได้	เพ่�อเป็็นหลักิฐานยน่ยนักิารกิระที่ำาผิิด 
ดังกิล่าวด้วย
	 	 (๗)	 หากิมีื่กิารกิลา่วอ้างมีื่กิารใช้โที่รศัพท์ี่	หร่อไลนห์ร่อกิารสี่�อสีารที่างออนไลนห์ร่อส่ี�อสีาร
สีารสีนเที่ศหร่ออิเล็กิที่รอนกิิส์ีไป็ถ้ืงหน่วยงานหร่อถ้ืงบุุคคลใด	ให้ต่รวจสีอบุและขึ้อหลกัิฐานกิารสี่�อสีารจากิ
บุริษัที่ผ้้ิให้บุริกิารหร่อหน่วยงานใดมื่าป็ระกิอบุสีำานวนและสีอบุป็ากิคำาบุุคคลทีี่�ติ่ดต่่อถ้ืงกัินต่ามื่ร้ป็คดี
	 	 (๘)	 ในกิารอ้างถ้ืงบุุคคลหร่อสีถืานที่ี�	ให้นำาข้ึ้อม้ื่ลหร่อภาพถ่ืายป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 	 (๙)	 หากิมีื่กิารโอนเงิน	 ให้ขึ้อหลักิฐานกิารโอนเงินไป็ยังสีถืาบัุนกิารเงินและสีอบุป็ากิคำา 
ผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้อง
	 	 (๑๐)	 คดีทีี่�ไม่ื่ต้่องฟ้้องด้วยวาจา	หากิผ้้ิต้่องหาสีมัื่ครใจนำาชี�ทีี่�เกิิดเหตุ่	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
จัดให้ผ้้ิต้่องหานำาชี�ทีี่�เกิิดเหตุ่ป็ระกิอบุคำารับุสีารภาพ
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	 	 (๑๑)	 ต่รวจสีอบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เส้ีนที่างเข้ึ้าออกิสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เส้ีนที่างหลบุหนี	สีำารวจ
ว่ามีื่กิล้องวงจรปิ็ดหร่อไม่ื่	หากิมีื่ให้นำาภาพจากิกิล้องวงจรปิ็ดป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 	 (๑๒)	 กิรณีผ้้ิต้่องหาป็ฏิเสีธีขึ้อให้กิารชั�นศาล	พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่ควรถืามื่คำาถืามื่เดียวและ
ให้ผ้้ิต้่องหาต่อบุคำาต่อบุเดียวว่า	ป็ฏิเสีธีขึ้อให้กิารชั�นศาล	แต่่ควรถืามื่โดยแต่กิป็ระเด็นคำาถืามื่ให้ผ้้ิต่อ้งหาต่อบุ
ไล่ไป็ทีี่ละป็ระเด็นคำาถืามื่และพนักิงานสีอบุสีวนต้่องแสีวงหาพยานหลักิฐานทุี่กิชนิดเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อ
ความื่บุริสุีที่ธิี�ขึ้องผ้้ิต้่องหา	 ดังได้กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่นโดยจะต้่องมีื่กิารแจ้งสิีที่ธิีทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่ามื่กิฎหมื่ายให้
ที่ราบุก่ิอนกิารดำาเนินกิารเร่�องดังกิล่าว		
	 	 (๑๓)	 กิารถืามื่ป็ากิคำาผ้้ิต้่องหา	ไม่ื่จำาเป็็นต้่องถืามื่เรียงลำาดับุเหตุ่กิารณ์ก็ิได้	กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหา 
ไม่ื่ให้ความื่ร่วมื่ม่ื่อและกิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาจะไม่ื่ได้ความื่จริง	 กิารหลีกิเลี�ยงลำาดับุคำาถืามื่จะที่ำาให้ 
ผ้้ิต้่องหาป็รุงแต่่งคำาให้กิารได้ยากิข้ึ้�น	
	 	 (๑๔)	 ถืามื่ผ้้ิต้่องหาว่า	 จะอ้างพยานบุุคคล	 พยานเอกิสีารหร่อพยานวัต่ถุืใดเป็็น 
พยานหลักิฐานบุ้างหร่อไม่ื่อย่างไร	

4. ประเด็ีนเพิ�มเติ้มเก่�ยวกับความผิิดีในกลุ่ัมคด่ีท่�มักจะเกิดีข่้�นบ่อย  
	 ป็ระเด็นหร่อคำาถืามื่ทัี่�วไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดต่่างๆ	ทีี่�เป็็นคำาถืามื่เหม่ื่อน	ๆ	กัินจะเป็็นป็ระเด็นดังทีี่� 
ได้กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่นไม่ื่ว่ากิารถืามื่ผ้้ิเสีียหาย	พยานหร่อผ้้ิต้่องหาก็ิต่ามื่	 แต่่ป็ระเด็นคำาถืามื่อ่�น	 ๆ	 ทีี่�ต้่อง
ถืามื่เพิ�มื่เติ่มื่แต่กิต่่างกัินออกิไป็ต่ามื่กิลุ่มื่ความื่ผิิดแต่่ละป็ระเภที่	 เพ่�อให้ได้ข้ึ้อเท็ี่จจริงและหลักิฐานว่าครบุ
องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดในฐานใด	เพ่�อจะได้แจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาได้ถ้ืกิต้่องครบุถ้ืวน	ไม่ื่ว่าจะเป็็นกิรรมื่เดียว
ผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่ซ้ึ่�งต้่องลงโที่ษบุที่หนักิหร่อเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่่างกิรรมื่ต่่างวาระลงโที่ษ 
เรียงกิระที่งความื่ผิิดทุี่กิกิรรมื่ไป็ก็ิต่ามื่	ซ้ึ่�งจะได้ยกิตั่วอย่างในบุางกิลุ่มื่ความื่ผิิด	ดังต่่อไป็นี�	
 4.1 ความผิิดีเก่�ยวกับช่วิต้ร่างกาย
  4.1.1 การพิจารณีาการกระทำาว่าเจต้นาฆ่่าหร่อเจต้นาทำาร้าย
	 	 	 กิารจะด้ว่าผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่ีเจต่นาเป็็นเช่นใด	 เป็็นเร่�องทีี่�อย่้ภายในจิต่ใจยากิที่ี�
จะหยั�งร้้ได้	แต่่มีื่เคร่�องม่ื่ออย่างหน้�งทีี่�สีามื่ารถืนำามื่าใช้พิจารณาและวิเคราะห์ได้	เรียกิว่ากิรรมื่เป็็นเคร่�องชี�
เจต่นา	โดยด้อาวุธี	อวัยวะทีี่�ถ้ืกิกิระที่ำาต่่อ	อากิารขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำา	อากัิป็กิิริยาขึ้องผ้้ิกิระที่ำาป็ระกิอบุกัิน		เช่น	
   1) อาวุธท่�ใช้ 
	 	 	 	 (๑)	 ระเบิุด	มีื่เจต่นาฆ่่าแน่นอน
	 	 	 	 (๒)	 อาวุธีปื็น	 อาจด้ความื่รุนแรงขึ้องอานุภาพขึ้องอาวุธีปื็นป็ระกิอบุด้วย	 
อาวุธีปื็นทีี่�มีื่อานุภาพรุนแรง	เช่น	อาวุธีปื็นขึ้นาด	.๔๔,	.๓๕๗,	.๓๘,	.๓๒	ส่ีวนทีี่�ไม่ื่ร้ายแรงเช่น	ขึ้นาด	.๒๒, 
อาวุธีปื็นป็ระจุป็ากิทีี่�ผิลิต่ข้ึ้�นเอง	อย่างอาวุธีปื็นอัดลมื่คงมีื่แต่่เจต่นาที่ำาร้าย	บุางกิรณีต้่องด้พฤติ่กิารณ์แห่ง
กิารกิระที่ำาป็ระกิอบุด้วย	อาวุธีปื็นใดจะมีื่อานุภาพเป็็นอันต่รายต่่อชีวิต่หร่อไม่ื่	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนส่ีงไป็
ต่รวจพิส้ีจน์ทีี่�	สีพฐ.จะมีื่คำาถืามื่ไป็ด้วยว่า	อาวุธีปื็นและเคร่�องกิระสุีนปื็นดังกิล่าวสีามื่ารถืที่ำาอันต่รายต่่อชีวิต่
ได้หร่อไม่ื่	ผ้้ิเชี�ยวชาญก็ิจะต่อบุมื่าให้ต่ามื่รายงานผิลกิารต่รวจพิส้ีจน์เพ่�อป็ระกิอบุคดี		
	 	 	 	 	 -	 อาวุธีปื็นทีี่�มีื่อานุภาพหากิยิงเล็งป็ากิกิระบุอกิปื็นไป็ยังบุุคคลใด 
ในระยะหวังผิล	เป็็นเจต่นาฆ่่า	ถ้ืากิระสุีนปื็นไม่ื่ถ้ืกิผ้้ิใด	หร่อถ้ืกิบุุคคลใดจนได้รับุบุาดเจ็บุแต่่ไม่ื่ถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	 
เป็็นกิารลงม่ื่อกิระที่ำาความื่ผิิดแล้วแต่่ไม่ื่สีำาเร็จรับุผิิดฐานพยายามื่ฆ่่า	 ถ้ืาอย้่ในระยะใกิล้ชิดเล่อกิยิงได้และ
เล่อกิยิงต่ำ�าเล็งไป็ทีี่�นิ�วเท้ี่าที่ำาให้บุาดเจ็บุ	และไม่ื่ยิงซึ่ำ�าทัี่�งทีี่�มีื่โอกิาสี	 เป็็นเจต่นาที่ำาร้ายกิรณีอาวุธีปื็นล้กิซึ่อง
เม่ื่�อยิงกิระสุีนจะกิระจายออกิอาจมีื่เจต่นาฆ่่า	
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	 	 	 	 	 -	 ใช้อาวุธีปื็นยงิเข้ึ้าไป็ในบุา้นทีี่�มีื่ผ้้ิคนอย้อ่าศยั	ในวถีิืกิระสีนุทีี่�อย้ใ่นระนาบุ
เดียวกัิบุคนอาศัยในบุ้านดังกิล่าว	เป็็นเจต่นาฆ่่าโดยเล็งเห็นผิล	ถ้ืายิงวิถีืกิระสุีนข้ึ้�นส้ีงไป็ทีี่�ชายคาบุ้าน	เป็็นกิารยงิ 
ข่ึ้มื่ข่้ึ้ไม่ื่มีื่เจต่นาฆ่่า	
	 	 	 	 	 -	 ใช้อาวุธีปื็นยิงเข้ึ้าไป็ในยานพาหนะที่ี�มีื่ผ้้ิคนโดยสีารขึ้ณะทีี่�แล่นสัีญจรไป็
ต่ามื่เส้ีนที่างสัีญจร	เป็็นเจต่นาฆ่่าโดยเล็งเห็นผิล
	 	 	 	 	 -	 ยิงอาวุธีปื็นเข้ึ้าไป็ในกิลุ่มื่คน	เป็็นเจต่นาฆ่่าโดยเล็งเห็นผิล
	 	 	 	 	 -	 ยิงข้ึ้�นฟ้้าหร่อยิงไป็ที่างอ่�นเป็็นข่ึ้มื่ข่้ึ้
	 	 	 	 	 -	 กิารใช้อาวุธีปื็นยิง	 ควรแจ้งให้	 สีพฐ.ซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิเชี�ยวชาญมื่าที่ำากิารต่รวจ
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่และต่รวจวิถีืกิระสุีน	จะที่ำาให้นำ�าหนักิกิารรับุฟั้งพยานมัื่�นคงข้ึ้�น		 	 	
	 	 	 	 (๓)	 อาวุธีมีื่ด	ต้่องด้ลักิษณะและขึ้นาดขึ้องอาวุธีมีื่ดด้วย	เช่น	อาวุธีมีื่ดป็ลายแหลมื่	 
มีื่ดปั็งต่อหร่อขึ้วานทีี่�มีื่นำ�าหนักิมื่ากิ	อาจเป็็นเจต่นาฆ่่า	มีื่ดที่ำาครัวหร่อมีื่ดป็อกิผิลไม้ื่	อาจเป็็นเจต่นาที่ำาร้าย	 
เป็็นต้่น	
	 	 	 	 (๔)	 ยาพิษ	ด้ทีี่�ป็ริมื่าณและความื่รนุแรงขึ้องยาพษิแต่่ละชนดิ	หากิความื่รนุแรง
มื่ากิและป็ริมื่าณทีี่�วางยาพิษถ้ืงขึ้นาดทีี่�ที่ำาให้ต่ายได้	 ก็ิเป็็นเจต่นาฆ่่า	 หากิรักิษาทัี่นท่ี่วงทีี่ความื่ผิิดไม่ื่สีำาเร็จ 
เป็็นพยายามื่ฆ่่า	 หากิวางยาพิษต่่อเน่�องไม่ื่ให้ต่ายทัี่นทีี่เพ่�ออำาพรางให้เกิิดกิารป่็วยเจ็บุเร่�อรังก่ิอนต่าย	 
เป็็นเจต่นาฆ่่า	หากิไม่ื่สีำาเร็จเป็็นพยายามื่ฆ่่า
	 	 	 	 (๕)	 วัต่ถุือ่�นๆ	ด้ทีี่�ขึ้นาดนำ�าหนักิและความื่ยาว	เช่น	ท่ี่อนไม้ื่	ท่ี่อนเหล็กิ	ทีี่�มีื่ขึ้นาด
ทีี่�ที่ำาให้ถ้ืงแก่ิความื่ต่ายได้หากิทุี่บุตี่ไป็ทีี่�อวัยวะสีำาคัญและกิระที่ำาซึ่ำ�าหลายครั�ง	ก็ิเป็็นเจต่นาฆ่่าได้
   2) อวัยวะท่�ถูกกระทำาต่้อ ถ้ืาเป็็นอวัยวะสีำาคัญ	 เช่น	 ศีรษะ	 ที่รวงอกิ	 ช่องท้ี่อง	
เป็็นต้่น	อาจเป็็นเจต่นาฆ่่า	แต่่หากิอวัยวะทีี่�ถ้ืกิที่ำาร้ายเป็็นแขึ้น	ขึ้า	ม่ื่อ	เท้ี่า	อย่างนี�มีื่เจต่นาที่ำาร้าย	แต่่ต้่องด้
ด้วยว่ามิื่ใช่ว่าผ้้ิกิระที่ำาเจต่นากิระที่ำาต่่ออวัยวะสีำาคัญแต่่ผ้้ิเสีียหายหลบุทัี่นหร่อมีื่เหตุ่ขัึ้ดขึ้วางเสีียก่ิอน	อาวุธี
ถ้ืกิทีี่�แขึ้น	 ขึ้า	 ม่ื่อ	 เท้ี่า	 อย่างนี�	 อาจไม่ื่ใช่เจต่นาที่ำาร้าย	 แต่่เจต่นาฆ่่าได้	 หากิลงม่ื่อแล้วไม่ื่สีำาเร็จอาจเป็็น 
ความื่ผิิดฐานพยายามื่ฆ่่า
   ๓) อาการบาดีแผิลัข้องผู้ิถูกกระทำา	 เช่น	 ได้รับุบุาดแผิลฉกิรรจ์ทีี่�อวัยวะสีำาคัญ	
ก็ิอาจเป็็นเจต่นาฆ่่า	 หากิลงม่ื่อแล้วความื่ผิิดไม่ื่สีำาเร็จก็ิเป็็นพยายามื่ฆ่่า	 หากิมีื่บุาดแผิลทีี่�อวัยวะทีี่�ไม่ื่สีำาคัญ	 
เช่น	แขึ้น	ขึ้า	 ม่ื่อ	 เท้ี่า	อาจเป็็นเจต่นาที่ำาร้าย	หากิบุาดเจ็บุมื่ากิเป็็นแผิลฉกิรรจ์ก็ิเป็็นความื่ผิิดฐานที่ำาร้าย
ร่างกิายจนเป็็นอันต่รายสีาหัสี	รับุโที่ษหนักิข้ึ้�น		อากิารบุาดเจ็บุมื่ากิน้อยเพียงใดต้่องให้แพที่ย์ที่ำากิารต่รวจ
ร่างกิายชันส้ีต่รบุาดแผิลและให้ความื่เห็นป็ระกิอบุด้วย	สิี�งทีี่�ต้่องนำามื่าพิจารณา	เช่น	นอนพักิรักิษาตั่วอย่้ใน 
โรงพยาบุาลกีิ�วัน	หลังออกิจากิโรงพยาบุาลแล้วแพที่ย์นัดต่รวจต่่อเน่�องใช้เวลานานเท่ี่าใด	แพที่ย์จะระบุุว่า 
อวัยวะส่ีวนใดได้รับุบุาดเจ็บุ	ขึ้นาดบุาดแผิลกิว้างเท่ี่าใด	ยาวเท่ี่าใด	ล้กิเท่ี่าใด	หากิรักิษาไม่ื่ทัี่นท่ี่วงทีี่จะเป็็น 
อันต่รายแก่ิชีวิต่หร่อไม่ื่	แพที่ย์จะระบุุไว้ให้ความื่เห็นว่าใช้เวลารักิษากีิ�วันอากิารบุาดเจ็บุจ้งจะหายเป็็นป็กิติ่ 
หากิไมื่่มีื่ภาวะแที่รกิซ้ึ่อน	 แต่่ผิลขึ้องกิารบุาดเจ็บุจะสีาหัสีหร่อไม่ื่พิจารณาต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๒๙๗	 
โดยเฉพาะ	มื่าต่รา	๒๙๗(๘)	 จะเป็็นกิารป่็วยเจ็บุด้วยอากิารทุี่กิขึ้เวที่นาเกิินกิว่า	๒๐	 วันหร่อจนป็ระกิอบุ
กิรณียกิิจต่ามื่ป็กิติ่ไม่ื่ได้เกิินกิว่า	๒๐	วัน	หร่อไม่ื่นั�น	อย้่ทีี่�ความื่เป็็นจริงทีี่�ผ้้ิเสีียหายได้รับุบุาดเจ็บุ	ความื่เห็น
ขึ้องแพที่ย์ว่าใช้ระยะเวลาในกิารรักิษานานเท่ี่าใดเป็็นส่ีวนป็ระกิอบุเท่ี่านั�น	 ไม่ื่ได้ย้ดเอาแต่่หลักิรายงานผิล
กิารชันส้ีต่รบุาดแผิลขึ้องแพที่ย์แต่่เพียงอย่างเดียว	 เช่น	ได้รับุบุาดเจ็บุกิระด้กิแขึ้นร้าว	แพที่ย์ลงความื่เห็น
ไม่ื่เกิิน	๑๔	วัน	อยา่งนี�	ความื่เป็็นจริงผ้้ิเสีียหายอาจมีื่อากิารบุาดเจ็บุทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืที่ำางานได้ต่ามื่ป็กิติ่เกิินกิว่า	 
๒๐	วันก็ิได้	เป็็นต้่น	ต้่องด้เป็็นกิรณีไป็	
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   4) อากัปกิริยาข้องผู้ิกระทำา	เร่�องเจต่นาเป็็นเร่�องภายในจิต่ใจคน	แต่่อากัิป็กิิริยา 
เป็็นสิี�งทีี่�บุ่งบุอกิเจต่นาภายในได	้เช่น	ขึ้ณะเกิิดเหต่ผุ้้ิกิระที่ำาพ้ดว่าจะฆ่่าเสีียใหต้่ายเดี�ยวนี�	หร่อพ้ดว่าจะสัี�งสีอน 
ให้ร้้ส้ีกิสีำาน้กิเสีียบุ้าง	 อย่างนี�ก็ิจะบุอกิได้ว่าผ้้ิกิระที่ำามีื่เจต่นาฆ่่าหร่อเจต่นาที่ำาร้าย	 หร่อบุางครั�งไม่ื่จำาเป็็น
ต้่องพ้ดแต่่เป็็นกิารแสีดงอากัิป็กิิริยาอย้่ในตั่วขึ้องมัื่นเอง	 เช่น	 ใช้วัต่ถุืระเบิุด	 หร่อใช้อาวุธีปื็นทีี่�มีื่อานุภาพ	
อยา่งนี�ไม่ื่จำาเป็็นต้่องแสีดงออกิมื่าเป็็นคำาพ้ดก็ิพอจะร้้เจต่นาแล้ว	หร่อคำาพ้ดบุางครั�งบุอกิว่าจะฆ่่าเสีียใหต้่าย	 
แต่่อาจมีื่เจต่นาข่ึ้มื่ข่้ึ้	 หร่อเพียงแต่่เจต่นาที่ำาร้ายก็ิได้	 ต้่องด้ป็ระกิอบุกัินหลาย	ๆ	 ปั็จจัย	 เช่น	 เล่อกิที่ำาร้าย
อวัยวะทีี่�ไม่ื่สีำาคัญ	และมีื่โอกิาสีกิระที่ำาซึ่ำ�าแต่่ไม่ื่ที่ำาซึ่ำ�า	เหล่านี�	เป็็นต้่น	ลักิษณะขึ้องกิารที่ำาร้ายทีี่�หมื่ายเอาชีวิต่	 
ถ้ืาเป็็นมีื่ดป็ลายแหลมื่ต้่องเป็็นกิารจ้วงแที่งไป็ทีี่�อวัยวะสีำาคัญ	ถ้ืาเป็็นขึ้วานทีี่�มีื่นำ�าหนักิมื่ากิ	ก็ิฟั้นไป็ทีี่�ศีรษะ
เง่�อฟั้นจากิบุนลงล่างฟั้นด้วยความื่แรง	 หร่อถ้ืาเป็็นท่ี่อนไม้ื่	 ท่ี่อนเหล็กิถ้ืาทุี่บุไป็ทีี่�ศีรษะบุริเวณทัี่ดดอกิไม้ื่	
อากัิป็กิิริยาทีี่�แสีดงออกิเหล่านี�เป็็นเจต่นาฆ่่าได้	แต่่ถ้ืาเป็็นกิารแสีดงอากัิป็กิิริยาโดยกิารกิวัดแกิว่งอาวุธีเป็็น
เพียงแค่เจต่นาที่ำาร้าย	 นอกิจากินี�จะต้่องด้ม้ื่ลเหตุ่จ้งใจป็ระกิอบุด้วยว่าม้ื่ลเหตุ่ความื่ขัึ้ดแย้งถ้ืงขึ้นาดทีี่�จะ 
เอาชวิีต่กัินหร่อไมื่	่ทัี่�งนี�สีมื่ควรสีอบุใหป้็รากิฏถ้ืงม้ื่ลเหต่แุรงจ้งใจในกิารกิระที่ำาไว้ด้วย	อันเป็็นกิารแสีดงเจต่นา 
ให้เห็นถ้ืงกิารกิระที่ำาว่าต้่องกิารหวังผิลเพียงใด		เป็็นเพียงเร่�องป็ระมื่าที่		หร่อเจต่นาเพียงที่ำาร้าย		หร่อต่กิลง
ป็ระสีงค์ต่่อชีวิต่		
	 	 	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุชีวิต่ร่างกิายนี�	เจต่นาในกิารกิระที่ำาผิิดอาจเกิิดข้ึ้�นในเวลาปั็จจุบัุน
ทัี่นด่วนหร่ออาจมีื่กิารวางแผินหร่อเต่รียมื่กิารมื่าก่ิอนก็ิได้	 หากิเป็็นเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกิิดข้ึ้�นในปั็จจุบัุนทัี่นด่วน 
ก็ิจะเป็็นเจต่นาธีรรมื่ดา	 แต่่หากิเป็็นกิารคิดวางแผินหร่อเต่รียมื่กิารมื่าก่ิอนก็ิจะถ่ือว่าเป็็นเจต่นาไต่ร่ต่รอง
ไว้ก่ิอน	 ซ้ึ่�งผ้้ิกิระที่ำาต้่องรับุโที่ษหนักิข้ึ้�น	 จะเป็็นเจต่นาอย่างใด	 อย่้ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจะได้ความื่จากิกิาร
สีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน			
  4.1.2 การพิจารณีาการกระทำาว่าเป็นประมาทหร่อไม่ 
	 	 	 กิารกิระที่ำาใดจะเกิิดจากิความื่ป็ระมื่าที่หร่อไม่ื่	ให้พจิารณาต่ามื่หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย		 
ป็.อาญา	มื่าต่รา	๕๙	วรรคสีี�	 ซ้ึ่�งบัุญญัติ่ว่ากิารกิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่	 ได้แก่ิ	กิระที่ำาความื่ผิิดมิื่ใช่โดยเจต่นา	 
แต่่กิระที่ำาโดยป็ราศจากิความื่ระมัื่ดระวังซ้ึ่�งบุุคคลในภาวะเช่นนั�นจักิต้่องมีื่ต่ามื่วิสัียและพฤติ่กิารณ์	 และ
ผ้้ิกิระที่ำาอาจใช้ความื่ระมื่ัดระวังเช่นว่านั�นได้	 แต่่หาได้ใช้ให้เพียงพอไมื่่	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุชีวิต่ร่างกิาย 
มีื่ข้ึ้อพิจารณา	ดังนี�
   ลัักษณีะข้องการกระทำาท่�เกิดีจากความประมาท  
	 	 	 -	 ไม่ื่มีื่ม้ื่ลเหตุ่จ้งใจในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด		
	 	 	 -	 เกิิดจากิความื่เลินเล่อ	พลั�งเผิลอ	ไม่ื่ใช้ความื่ระมัื่ดระวัง
	 	 	 -	 เป็็นคดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษน้อยกิว่าความื่ผิิดทีี่�เกิิดจากิเจต่นา	
	 	 	 กิารกิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่ทีี่�จะต้่องรับุผิิดที่างอาญา	จะต้่องมีื่บุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่าย
ว่าแม้ื่กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่ก็ิต้่องรับุผิิด	บัุญญัติ่ไว้โดยชัดแจ้ง	เช่น	
	 	 	 -	 กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่	เป็็นเหตุ่ให้ผ้้ิอ่�นถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๙๑	
	 	 	 -	 กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่	เป็็นเหต่ใุห้ผ้้ิอ่�นได้รับุอันต่รายสีาหสัี	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๐๐	 
	 	 	 -	 กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่	เป็็นเหตุ่ให้ผ้้ิอ่�นได้รับุอันต่รายแก่ิกิายหร่อจิต่ใจ	ต่ามื่	ป็.อาญา	
มื่าต่รา	๓๙๐	
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   การตั้�งรูปคด่ีแลัะตั้�งประเดีน็คำาถาม ใหพิ้จารณีาต้าม ป.อาญา มาต้รา 5๙ วรรคส่�  
เช่น
   1) กระทำาผิิดีฐานขั้บข่้�รถโดียประมาทในคด่ีจราจร ประเด็ีนท่�ต้้องถาม เช่น
    (1) เก่�ยวกับคนขั้บ 
	 	 	 	 	 -	 สีภาพร่างกิายขึ้องผ้้ิขัึ้บุขีึ้�มีื่ความื่พร้อมื่หร่อไม่ื่	เช่น	ขึ้ณะขัึ้บุรถืมีื่อากิาร
ง่วงนอนหร่อไม่ื่	อ่อนเพลียหร่อไม่ื่	เจ็บุป่็วยหร่อไม่ื่	สีายต่าดีหร่อไม่ื่	ผ้้ิขัึ้บุขีึ้�เป็็นเด็กิเกิินไป็หร่อไม่ื่	หร่อชราภาพ
มื่ากิจนร่างกิายไม่ื่พร้อมื่ขัึ้บุขีึ้�หร่อไม่ื่	ด่�มื่สุีราหร่อขึ้องเมื่าหร่อยาเสีพติ่ดให้โที่ษทีี่�ที่ำาให้สีมื่องเสีียกิารควบุคุมื่
และเสีียกิารที่รงตั่วหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 	 	 	 -	 ไม่ื่ชำานาญเส้ีนที่างและขึ้าดความื่ร้้เกีิ�ยวกัิบุกิฎจราจร	ที่ำาให้กิารขัึ้บุขีึ้�รถื
ในที่างขึ้าดความื่มัื่�นใจ	 เกิิดความื่ลังเลในกิารเป็ลี�ยนช่องที่างเดินรถื	กิารขัึ้บุขีึ้�แซึ่งรถืคันอ่�น	ที่ำาให้กิารขัึ้บุขีึ้�
กีิดขึ้วางกิารจราจรและเกิิดกิารเฉี�ยวชนกัินหร่อไม่ื่	อย่างไร	
	 	 	 	 	 -	 กิารใช้ความื่เร็วรถืต่ามื่วิสัียและพฤติ่กิารณ์ทีี่�ต่่างกัิน	เช่น	ขัึ้บุขีึ้�รถืในขึ้ณะ 
ฝ่นไม่ื่ต่กิกัิบุขึ้ณะที่ี�ฝ่นต่กิ	 ขัึ้บุขีึ้�รถืในเวลากิลางวันกัิบุเวลากิลางค่น	 ขัึ้บุขีึ้�รถืในทีี่�ไม่ื่ใช่ชุมื่ชนกิับุทีี่�ชุมื่ชน 
กิารใช้ความื่เร็วรถืต้่องใช้ความื่ระมัื่ดระวังทีี่�ต่่างกัิน	 ยิ�งขัึ้บุขีึ้�ขึ้ณะฝ่นต่กิหร่อกิลางค่นหร่อในทีี่�ชุมื่ชนต้่องใช้ 
ความื่ระมัื่ดระวังมื่ากิยิ�งกิว่าขัึ้บุขีึ้�รถืช่วงทีี่�ฝ่นไม่ื่ต่กิช่วงกิลางวันหร่อไม่ื่ใช่ทีี่�ชุมื่ชน	เป็็นต้่น
	 	 	 	 	 -	 กิารขัึ้บุขีึ้�รถืขึ้ณะทีี่�มีื่เด็กิอย้่ริมื่ถืนนกัิบุผ้้ิใหญ่อย้่ริมื่ถืนนด้านหน้า	 
หร่อมีื่สัีต่ว์เลี�ยงอย่้ด้านหน้า	 กิารใช้ความื่ระมัื่ดระวังจะแต่กิต่่างกิัน	 หากิเห็นผ้้ิใหญ่อย้่ด้านหน้าป็กิติ่จะใช้ 
ความื่ระมัื่ดระวังทีี่�น้อยกิว่าเด็กิหร่อสัีต่ว์เลี�ยงอย้่ด้านหน้า	เป็็นต้่น	
	 	 	 	 	 -	 ขัึ้บุขีึ้�รถืในช่วงที่างโค้ง	 ที่างคดเคี�ยว	 ที่างลาดชัน	 ที่างร่วมื่ที่างแยกิ	
ต้่องใช้ความื่ระมัื่ดระวังมื่ากิกิว่าที่างราบุ	ที่างต่รง	 โดยป็กิติ่เจ้าพนักิงานจราจรจะติ่ดตั่�งเคร่�องหมื่ายบัุงคับุ	 
เคร่�องหมื่ายเต่่อนไมื่ว่่าจะเป็็นสีญัญาณไฟ้จราจร	เคร่�องหมื่ายบุนผิิวที่าง	โดยเฉพาะในที่างที่ี�คับุขัึ้นจะมีื่กิาร
ติ่ดตั่�งป้็ายควบุคุมื่ความื่เร็วไว้เพ่�อป้็องกัินอุบัุติ่เหตุ่หร่อเหตุ่ทีี่�เกิิดจากิความื่ป็ระมื่าที่บุนเส้ีนที่างจราจรไว้	 
ผ้้ิขัึ้บุขีึ้�มีื่กิารฝ่่าฝื่นกิฎจราจรดังกิล่าวหร่อไม่ื่อย่างไร
    (2) เก่�ยวกับรถหร่อยานพาหนะท่�ขั้บข่้� 
	 	 	 	 	 -	 สีภาพขึ้องรถืมีื่สีภาพแข็ึ้งแรง	อุป็กิรณ์ครบุถ้ืวน	อย้ใ่นสีภาพพร้อมื่ใช้งาน
หร่อไม่ื่	อย่างไร	เช่น	รถืสีภาพเก่ิา	ไม่ื่มีื่กิารต่รวจสีภาพรถือย่างต่่อเน่�อง	หากิขึ้ณะขัึ้บุขีึ้�เม่ื่�อเกิิดเหตุ่ฉุกิเฉิน 
ไม่ื่สีามื่ารถืควบุคุมื่รถืได้เน่�องจากิเบุรกิชำารุดหร่อเบุรกิแต่กิ	จะอ้างเป็็นเหตุ่สุีดวิสัียไม่ื่ได้	ก่ิอนจะขัึ้บุขีึ้�รถืออกิ
ไป็ใช้ในที่างเดินรถืนั�น	รถืต้่องอย้่ในสีภาพพร้อมื่ใช้งานอย้เ่สีมื่อ
	 	 	 	 	 -	 อุป็กิรณ์ส่ีวนควบุต้่องครบุถ้ืวน	 ไฟ้หน้าส่ีองสีว่าง	 ไฟ้ท้ี่าย	 ไฟ้เลี�ยว	 
ไฟ้เบุรกิ	จะต้่องใช้กิารได้	เม่ื่�อขัึ้บุขีึ้�รถืในที่างจะต้่องมื่องเห็นรถืหร่อสิี�งกีิดขึ้วางด้านหน้าในระยะทีี่�ป็ลอดภัย					
กิารเป็ลี�ยนช่องที่างกิารเดินรถืจะต้่องเปิ็ดไฟ้เลี�ยวซ้ึ่ายหร่อไฟ้เลี�ยวขึ้วาก่ิอนทีี่�จะเป็ลี�ยนช่องที่างกิารเดินรถื	 
หากิจะหยุดรถืไฟ้เบุรกิท้ี่ายรถืส่ีองแสีดงให้คนทีี่�ขัึ้บุขีึ้�รถืต่ามื่หลังมื่าเห็นและที่ราบุว่ากิำาลังจะหยุดรถื	 
หากิไฟ้เลี�ยวหร่อไฟ้ท้ี่ายชำารุดใช้กิารไม่ื่ได้	 ที่ำาให้รถืทีี่�ขัึ้บุขีึ้�ต่ามื่หลังมื่าไม่ื่ที่ราบุว่าจะมีื่กิารเป็ลี�ยนช่องที่าง
เดินรถืหร่อจะหยุดรถืเกิิดกิารเฉี�ยวชนกัินข้ึ้�นก็ิอาจจะต้่องรับุผิิดในความื่ป็ระมื่าที่นั�นด้วย
   2) การกระทำาโดียประมาทในความผิิดีเก่�ยวกับช่วิต้ร่างกาย 
	 	 	 	 ป็ระเด็นทีี่�ต้่องถืามื่	เช่น	เกีิ�ยวกัิบุอาวุธีปื็น
	 	 	 	 -	 เก็ิบุอาวุธีปื็นไว้ในทีี่�ป็ลอดภัย	พ้นม่ื่อเด็กิหร่อไม่ื่อย่างไร	
	 	 	 	 -	 ก่ิอนเก็ิบุอาวุธีปื็นแยกิกิระสุีนออกิจากิตั่วปื็นแล้วหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 	 	 -	 เวลาที่ำาความื่สีะอาดอาวุธีปื็นได้ใช้ความื่ระมัื่ดระวังหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 	 	 -	 นำาอาวุธีปื็นมื่าล้อเล่นส่ีองป็ากิกิระบุอกิปื็นไป็หาบุุคคลอ่�นหร่อไม่ื่อย่างไร	



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

105

	 	 	 	 -	 ยิงปื็นในหม่้ื่บุ้านแล้วกิระสุีนต่กิไป็ถ้ืกิบุุคคลอ่�นได้รับุบุาดเจ็บุหร่อถ้ืงแก่ิ 
ความื่ต่ายขึ้ณะยิงปื็นนั�น	 ได้หันป็ลายกิระบุอกิป็ืนไป็ที่างชุมื่ชนหร่อไม่ื่อย่างไร	 ได้ใช้ความื่ระมื่ัดระวังแล้ว 
หร่อไม่ื่อย่างไร	หร่อ
	 	 	 	 -	 ในกิารออกิไป็ล่าสัีต่ว์ในป่็าได้ใช้ความื่ระมัื่ดระวังหร่อไม่ื่อย่างไรว่ากิระสุีนปื็น
อาจจะพลาดไป็ถ้ืกิบุุคคลทีี่�ออกิไป็ล่าสัีต่ว์ด้วยกัินหร่อจะถ้ืกิบุุคคลในถิื�นแถืวใกิล้เคียงนั�นได้	หร่อ
	 	 	 	 -	 กิารใช้มีื่ด	สิี�งขึ้องมีื่คมื่	ในกิารที่ำามื่าหาเลี�ยงชีพ	เช่น	ที่ำากิารเกิษต่ร	ป็ศุสัีต่ว์	 
หร่อที่ำากิิจกิรรมื่ต่่าง	 ๆ	 ได้ใช้ความื่ระมัื่ดระวังหร่อไม่ื่	 หากิที่ำาให้ผ้้ิอ่�นได้รับุบุาดเจ็บุหร่อต่าย	 ก็ิต้่องรับุผิิด 
ในความื่ป็ระมื่าที่นั�น	
	 	 	 	 -	 ความื่ผิิดอ่�น	ๆ 	ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่ายทีี่�ต้่องรับุผิิดแม้ื่กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่	 
ทีี่�ต้่องตั่�งร้ป็คดีและป็ระเด็นคำาถืามื่
	 	 	 	 -	 ถ้ืาเหตุ่เกิิดจากิสุีดวิสัีย	เป็็นอุบัุติ่เหตุ่	ไม่ื่ต้่องรับุผิิดในผิลทีี่�เกิิดดังกิล่าว
	 	 	 	 กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานในความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุความื่ป็ระมื่าที่	ในกิารตั่�งคำาถืามื่
และรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเช่นเดียวกัิบุความื่ผิิดทีี่�ได้กิระที่ำาโดยเจต่นา	 แต่่ต่่างกัินทีี่�ความื่ผิิดจากิความื่
ป็ระมื่าที่ไม่ื่มีื่ม้ื่ลเหตุ่จ้งใจในกิารกิระที่ำาผิิด	 ไม่ื่ได้ป็ระสีงค์ต่่อผิลหร่อเจต่นาเล็งเห็นผิลเพ่�อให้เกิิดผิลแห่ง 
กิารกิระที่ำานั�น	
	 	 	 	 ความื่ผิิดที่ี�เกิิดจากิความื่ป็ระมื่าที่และความื่ผิิดที่ี�เกิิดจากิเจต่นาบุที่ลงโที่ษ 
ที่างอาญา	จะแต่กิต่่างกัินมื่ากิ	ความื่ป็ระมื่าที่บุที่ลงโที่ษจะน้อยกิว่ามื่ากิ	โอกิาสีศาลจะรอกิารกิำาหนดโที่ษ
หร่อรอกิารลงโที่ษก็ิจะมีื่ส้ีง	ส่ีวนกิารกิระที่ำาโดยเจต่นามีื่โอกิาสีศาลจะลงโที่ษจำาคุกิมีื่ส้ีงกิว่า	บุางเร่�องถ้ืงขัึ้�น 
ป็ระหารชีวิต่	 ความื่ผิิดทีี่�อาศัยเจต่นาเป็็นองค์ป็ระกิอบุขึ้องความื่ผิิดนั�น	 บุางเร่�องเป็็นเร่�องขึ้องกิารฝ่่าฝื่น
กิฎหมื่ายบุ้านเม่ื่องทีี่�มุ่ื่งจัดระเบีุยบุสัีงคมื่ให้เกิิดความื่เรียบุร้อย	 บุางเร่�องเป็็นเร่�องความื่ชั�วทีี่�ออกิมื่าต่รกิาร
ที่างกิฎหมื่ายมื่าบัุงคับุใช้	 เพ่�อป้็องกัินกิารกิระที่ำาผิิดซึ่ำ�าหร่อมิื่ให้บุุคคลเอาเป็็นเยี�ยงอย่างซ้ึ่�งมีื่โที่ษค่อนข้ึ้าง
รุนแรง	 ทัี่�งนี�ก็ิเพ่�อความื่สีงบุสุีขึ้ขึ้องสัีงคมื่	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานให้ 
ครบุถ้ืวน	มีื่กิารตั่�งร้ป็คดีและกิำาหนดป็ระเด็นให้ถ้ืกิต้่อง	บุางกิรณีเป็็นกิารกิระที่ำาผิิดโดยเจต่นาแต่่อำาพรางว่า 
เกิิดจากิอุบัุติ่เหตุ่หร่อเกิิดจากิความื่ป็ระมื่าที่	เช่น	เจต่นาฆ่่า	โดยใช้รถืเป็็นเคร่�องม่ื่อในกิารกิระที่ำาผิิดขัึ้บุขีึ้�รถืเฉี�ยวชน 
ผ้้ิเสีียหายถ้ืงแกิ่ความื่ต่าย	 จ้งต้่องต่รวจสีอบุว่าค่้กิรณีมีื่ม้ื่ลเหตุ่จ้งใจใดหร่อไมื่่	 มีื่ความื่ขึ้ัดแย้งกัินมื่ากิ่อน 
หร่อไม่ื่	มีื่กิารวางแผินก่ิอเหตุ่หร่อไม่ื่	โดยต้่องมีื่กิารต่รวจสีอบุความื่เช่�อมื่โยงขึ้องพยานหลักิฐานทัี่�งก่ิอนเกิิดเหตุ่	 
ขึ้ณะเกิิดเหตุ่และหลังเกิิดเหตุ่ให้ครบุถ้ืวนสีมื่บุ้รณ์ก่ิอนทีี่�จะพิจารณาว่ากิรณีเกิิดจากิความื่ป็ระมื่าที่หร่อ 
เกิิดจากิเจต่นาหร่อไม่ื่	อย่างไร
 4.2 ความผิิดีเก่�ยวกับทรัพย์
  ประเด็ีนท่�จะต้้องถามเพิ�มเติ้ม 
	 	 -	 ใครเป็็นเจ้าขึ้องที่รัพย์หร่อเป็็นผ้้ิครอบุครองหร่อเป็็นผ้้ิด้แลที่รัพย์	
	 	 -	 มีื่หลักิฐานกิารเป็็นเจ้าขึ้องหร่อกิารครอบุครองหร่อเป็็นผ้้ิด้แลที่รัพย์นั�นหร่อไม่ื่	ได้ที่รัพย์
มื่าอย่างไรนำาหลักิฐานมื่าป็ระกิอบุคดี	 หากิเป็็นที่รัพย์ทีี่�มีื่กิารจดที่ะเบีุยนให้นำาหลักิฐานกิารจดที่ะเบีุยนมื่า
ป็ระกิอบุด้วย	รวมื่ถ้ืงม้ื่ลค่าราคาขึ้องที่รัพย์
	 	 -	 มีื่กิารโต้่แย้งกิรรมื่สิีที่ธิี�หร่อสิีที่ธิีกิารครอบุครองหร่อไม่ื่
	 	 -	 ถ้ืาเป็็นความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์	วิ�งราวที่รัพย์	ป็ล้นที่รัพย์	เป็็นกิารแย่งกิารครอบุครอง	ไม่ื่ใช่
แย่งกิรรมื่สิีที่ธิี�	ดังนั�นผ้้ิครอบุครองก็ิเป็็นผ้้ิเสีียหายได้
	 	 -	 ถ้ืาเป็็นความื่ผิิดฐานยกัิยอกิ	 เป็็นกิารแย่งกิรรมื่สิีที่ธิี�	 เน่�องจากิเจ้าขึ้องที่รัพย์ได้มื่อบุกิาร
ครอบุครอง	 ต่่อมื่าผ้้ิครอบุครองมีื่เจต่นาทุี่จริต่เบีุยดบัุงที่รัพย์นั�นเป็็นขึ้องต่นเองหร่อบุุคคลทีี่�สีามื่	 ดังนั�น 



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual106

ผ้้ิเสีียหายจ้งเป็็นเจ้าขึ้องที่รัพย์	และเป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	ผ้้ิทีี่�ร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่อง
เป็็นเจ้าขึ้องที่รัพย์หร่อผ้้ิทีี่�ได้รับุมื่อบุอำานาจ	
	 	 -	 กิารเก็ิบุสิี�งขึ้องทีี่�ต่กิหล่น	ทีี่�เจ้าขึ้องอย้ร่ะหว่างกิารติ่ดต่ามื่เอาค่นทีี่�ยงัไม่ื่ขึ้าดต่อน	กิารเอาไป็ 
ซ้ึ่�งที่รัพย์ดังกิล่าวไม่ื่ใช่กิารยกัิยอกิที่รัพย์สิี�งขึ้องทีี่�ต่กิหล่นแล้วเก็ิบุได้	แต่่ที่รัพย์ทีี่�ต่กิหล่นและอย้ร่ะหวา่งกิาร
ติ่ดต่ามื่เอาค่นนั�น	กิารครอบุครองถือ่ว่ายงัไม่ื่ขึ้าดจากิเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองที่รพัยนั์�น	กิารเอาไป็ดงักิล่าว
จ้งถ่ือเป็็นกิารแย่งกิารครอบุครอง	จ้งผิิดฐานลักิที่รัพย์	ไม่ื่ใช่ยักิยอกิต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๕๕	
	 	 -	 ผ้้ิทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายใหจั้ดกิารที่รัพย์สิีนขึ้องผ้้ิอ่�นหร่อที่รัพย์สิีนทีี่�ผ้้ิอ่�นเป็็นเจ้าขึ้องรวมื่อย่้ดว้ย	 
กิระที่ำาผิิดหน้าทีี่�ขึ้องต่นด้วยป็ระกิารใด	ๆ 	โดยทุี่จริต่	จนเป็็นเหตุ่ให้เกิิดความื่เสีียหายแก่ิป็ระโยชน์ในลักิษณะ
ทีี่�เป็็นที่รัพย์สิีนขึ้องผ้้ิอ่�น	ก็ิผิิดฐานยักิยอกิได้ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๕๓	
	 	 -	 กิารที่ี�เจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองที่รัพย์ได้ส่ีงมื่อบุที่รัพย์ให้ด้แลเป็็นกิารชั�วคราวเพียงชั�ว
ระยะเวลาสัี�น	 ๆ	 บุุคคลทีี่�ย้ดถ่ือที่รัพย์ดังกิล่าวไม่ื่ได้สิีที่ธิีครอบุครอง	 หากิเอาที่รัพย์นั�นไป็โดยเจต่นาทุี่จริต่	
ถ่ือเป็็นกิารแย่งกิารครอบุครอง	เป็็นลักิที่รัพย์	มิื่ใช่ยักิยอกิ	เช่น	ฝ่ากิที่รัพย์ไว้เพียงชั�วคร่้เพ่�อเข้ึ้าห้องนำ�าแล้ว
จะเอาที่รัพย์ทีี่�ฝ่ากิไว้ค่นหลังเสีร็จภารกิิจจากิห้องนำ�า	เป็็นต้่น	
	 	 -	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุที่รัพย์	 กิารเอาไป็ซ้ึ่�งที่รัพย์	 ถ้ืาไม่ื่มีื่เจต่นาทุี่จริต่	 หากิเอาที่รัพย์ไป็ 
เพ่�อเจต่นาที่ำาให้เสีียหาย	เช่น	เอาไป็ทิี่�งนำ�า	หร่อทุี่บุที่ำาลายให้เสีียหายหร่อที่ำาให้เส่ี�อมื่ค่า	จะเป็็นเร่�องความื่ผิิด 
ฐานที่ำาให้เสีียที่รัพย์คำาว่า	“ทุี่จริต่”	ค่อ	เพ่�อแสีวงหาป็ระโยชนที์ี่�มิื่ควรได้โดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายสีำาหรับุต่นเอง
หร่อผ้้ิอ่�น	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑(๑)
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานที่ำาให้เสีียที่รัพย์	 เป็็นกิารกิระที่ำาโดยเจต่นาเท่ี่านั�น	 ไม่ื่มีื่ที่ำาให้เสีียที่รัพย์ 
โดยป็ระมื่าที่	
	 	 -	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุที่รพัย	์ผ้้ิถ่ือกิรรมื่สีทิี่ธิี�หร่อเจ้าขึ้องร่วมื่อาจมื่คีวามื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุ 
ที่รัพย์ได้แก่ิ	 ความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์	 วิ�งราวที่รัพย์	 ชิงที่รัพย์	 ป็ล้นที่รัพย์	 ยักิยอกิที่รัพย์	 ที่ำาให้เสีียที่รัพย์	
เน่�องจากิมีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้ต้่องรับุผิิดและกิำาหนดโที่ษไว้	
	 	 -	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย	์เป็็นกิารกิระที่ำาทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาเกิรงกิลัวต่่อผ้้ิครอบุครองที่รัพย์	 
กิารเอาไป็ซ้ึ่�งที่รัพย์จะกิระที่ำาลับุหลังโดยมิื่ให้ผ้้ิใดพบุเห็นกิารกิระที่ำาผิิด	 ต่่างกัิบุกิารวิ�งราวที่รัพย์	 
ชิงที่รัพย์	และป็ล้นที่รัพย์	เป็็นกิารกิระที่ำาต่่อหน้าไม่ื่เกิรงกิลัวต่่อเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองที่รัพย์	
	 	 -	 บุางกิรณีผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดใช้กิลอุบุายเพ่�อให้เข้ึ้าถ้ืงตั่วที่รัพย์	ก็ิเพ่�อสีะดวกิในกิารจะลักิที่รัพย์	 
มิื่ใช่เป็็นกิารป็กิปิ็ดข้ึ้อความื่จริงทีี่�ควรบุอกิให้แจ้งหร่อแสีดงข้ึ้อความื่อันเป็็นเท็ี่จ	 ไม่ื่ผิิดฐานฉ้อโกิง	 
แต่่ผิิดฐานลักิที่รัพย์	
	 	 -	 กิารวิ�งราวที่รัพย์	 องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดต่้องเข้ึ้าลักิษณะฐานความื่ผิิดลักิที่รัพย์ก่ิอน	 
แต่่กิารวิ�งราวที่รัพย์เป็็นกิารฉกิฉวยที่รัพย์เอาไป็ซ้ึ่�งหน้าผ้้ิครอบุครองที่รัพย์	
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานวิ�งราวที่รัพย์	 ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๓๓๖	 วรรคแรกิ	 อัต่ราโที่ษจำาคุกิ	 
ไม่ื่เกิิน	๕	ปี็	ไม่ื่มีื่โที่ษขัึ้�นต่ำ�า	บุางกิรณีกิารกิระที่ำาอาจผิิดฐานลักิที่รัพยเ์ข้ึ้าบุที่หนักิต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๓๕ 
ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษขัึ้�นต่ำ�าอย่้ด้วย	เช่น	ต่ามื่มื่าต่รา	๓๓๕	วรรคสีอง	บัุญญัติ่ระวางโที่ษตั่�งแต่่	๑	ปี็	ถ้ืง	๕	ปี็	อัต่ราโที่ษ 
ฐานลักิที่รัพย์ดังกิล่าวจะหนักิกิว่าอัต่ราโที่ษฐานวิ�งราวที่รัพย์ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๓๖	วรรคแรกิ	 เวลา 
แจ้งข้ึ้อหาหร่อตั่�งป็ระเด็นกิารสีอบุสีวน	จ้งต้่องตั่�งร้ป็คดีเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดกิรรมื่เดียวผิิดต่่อกิฎหมื่าย
หลายบุที่	 เพ่�อศาลจะได้ลงโที่ษบุที่หนักิ	 ตั่วอย่างเช่น	 วางที่รัพย์ไว้ใต้่ชายคาบุ้านซ้ึ่�งที่รัพย์อย้่ในเคหสีถืาน	
ขึ้ณะทีี่�ผ้้ิครอบุครองที่รัพย์ก็ิอย้่บุริเวณใกิล้ชิดกัิบุตั่วที่รัพย์ในระยะทีี่�จะคุ้มื่ครองที่รัพย์นั�นได้	แล้วคนร้ายได้ 
เข้ึ้ามื่าฉกิฉวยเอาที่รัพย์นั�นไป็ต่่อหน้าผ้้ิครอบุครอง	 ดังนี�ผิิดทัี่�งลักิที่รัพย์ในเคหสีถืานต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๓๓๕(๘)	และฐานวิ�งราวที่รัพย์ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๓๖	วรรคแรกิ	
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	 	 -	 ความื่ผิิดฐานวิ�งราวที่รัพย์	ไม่ื่จำาต้่องฉกิฉวยที่รัพย์เอาซ้ึ่�งหน้าจากิตั่วผ้้ิเสีียหาย	แม้ื่ที่รัพย์
จะไม่ื่อย้่กัิบุตั่วผ้้ิเสีียหาย	แต่่วางอย้ใ่กิล้	ๆ	ตั่วในระยะทีี่�จะคุ้มื่ครองที่รัพย์นั�นได้	เช่น	วางอย้ใ่กิล้ตั่วดังทีี่�ได้ 
กิล่าวมื่าข้ึ้างต้่น	หร่อขึ้ณะขัึ้บุขีึ้�รถืจักิรยานยนต์่ได้วางที่รัพย์ไว้ในต่ะกิร้าหน้ารถืแล้วถ้ืกิฉกิฉวยเอาที่รัพย์ไป็	
เช่นนี�ก็ิถ่ือเป็็นกิารวิ�งราวที่รัพย์แล้ว		 	
	 	 -	 หากิมีื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่ากิกิว่า	๑	คน	 ให้ตั่�งป็ระเด็นคำาถืามื่ให้ชัดว่าร่วมื่กัินกิระที่ำาความื่ผิิด
หร่อแบุ่งหน้าทีี่�กัินที่ำาหร่อช่วยเหล่อหร่อสีนับุสีนุนกิารกิระที่ำาความื่ผิิดอย่างไร	
	 	 -	 กิารชิงที่รัพย์	องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดต้่องเข้ึ้าลักิษณะฐานความื่ผิิดลักิที่รัพย์ก่ิอน	แต่่กิาร
ชิงที่รัพย์	เป็็นกิารใช้กิำาลังป็ระทุี่ษร้ายหร่อข่้ึ้เข็ึ้ญว่าในทัี่นใดนั�น	จะใช้กิำาลังป็ระทุี่ษร้าย	เพ่�อให้ความื่สีะดวกิ
แก่ิกิารลักิที่รัพย์หร่อกิารพาที่รัพย์นั�นไป็	หร่อให้ย่�นให้ซ้ึ่�งที่รัพย์นั�น	หร่อย้ดถ่ือเอาที่รัพย์นั�นไว้	หร่อป็กิปิ็ด
กิารกิระที่ำาความื่ผิิดนั�น	หร่อให้พ้นจากิกิารจับุกุิมื่ 
	 	 -	 กิารชิงที่รัพย์ต่่างจากิกิารกิรรโชกิที่รัพย์	 กิารชิงที่รัพย์เป็็นกิารใช้กิำาลังหร่อข่้ึ้เข็ึ้ญเพ่�อ 
เอาที่รัพย์ในทัี่นทีี่ทัี่นใดนั�น	 ส่ีวนกิารกิรรโชกิที่รัพย์นั�นที่ำาให้ผ้้ิเสีียหายเกิิดความื่กิลัวและยินยอมื่มื่อบุ 
ผิลป็ระโยชน์ในลักิษณะทีี่�เป็็นที่รัพย์สิีนให้ซ้ึ่�งไม่ื่ได้เอาที่รัพย์สิีนไป็ในทัี่นทีี่ทัี่นใดนั�น	
	 	 -	 กิารกิรรโชกิที่รัพย	์เป็็นกิารข่ึ้มื่ข่ึ้นใจผ้้ิอ่�น	ให้ยอมื่ให้หร่อยอมื่จะให้ต่นหร่อผ้้ิอ่�นได้ป็ระโยชน์
ในลักิษณะทีี่�เป็็นที่รัพย์สีินโดยใช้กิำาลังป็ระทุี่ษร้ายหร่อข่้ึ้เข็ึ้ญว่าจะที่ำาอันต่รายต่่อชีวิต่	 ร่างกิาย	 เสีรีภาพ	 
ช่�อเสีียงหร่อที่รัพย์สิีนขึ้องผ้้ิถ้ืกิข่้ึ้เข็ึ้ญหร่อขึ้องบุุคคลทีี่�สีามื่	 จนผ้้ิถ้ืกิข่ึ้มื่ข่ึ้นใจยอมื่เช่นว่านั�น	 ผ้้ินั�นกิระที่ำาผิิด
ฐานกิรรโชกิ	ถ้ืากิารข่ึ้มื่ข่้ึ้หร่อกิารใช้กิำาลังป็ระทุี่ษร้ายให้ส่ีงให้ซ้ึ่�งที่รัพย์ในทัี่นทีี่ทัี่นใดนั�นจะเป็็นกิารชิงที่รัพย์	
แต่่กิรณีกิรรโชกิข่ึ้มื่ข่้ึ้หร่อใช้กิำาลังป็ระทุี่ษร้ายเพ่�อให้ส่ีงให้ซ้ึ่�งที่รัพย์ในอนาคต่	เป็็นกิารกิรรโชกิที่รัพย์
	 	 -	 กิารกิรรโชกิที่รัพย์	 ไม่ื่จำาต้่องข่ึ้มื่ข่้ึ้ว่าจะกิระที่ำาให้เกิิดผิลกิระที่บุต่่อผ้้ิเสีียหายโดยต่รง	 
แต่่อาจข่ึ้มื่ข่้ึ้ว่าจะกิระที่ำาให้เกิิดผิลกิระที่บุไป็ถ้ืงบุุคคลอ่�นซ้ึ่�งเป็็นบุุคคลทีี่�สีามื่ด้วย	เช่น	ข่ึ้มื่ข่้ึ้จะที่ำาร้ายคนใน
ครอบุครัว	 จะวางเพลิงเผิาบุ้าน	 จะที่ำาให้เสีียช่�อเสีียง	 จนผ้้ิถ้ืกิข่ึ้มื่ข่้ึ้นั�นยอมื่ให้หร่อยอมื่จะให้ที่รัพย์สิีนหร่อ
ป็ระโยชน์ใดในลักิษณะทีี่�เป็็นที่รัพย์สิีนให้กัิบุผ้้ิข่ึ้มื่ข่้ึ้หร่อบุุคคลอ่�นต่ามื่ต้่องกิารขึ้องผ้้ิข่ึ้มื่ข่้ึ้นั�น		
	 	 -	 ถ้ืาเป็็นกิารขึ้ม่ื่ข่ึ้นใจโดยข่้ึ้จะเป็ดิเผิยความื่ลบัุ	ว่าจะที่ำาใหผ้้้ิถ้ืกิข่ึ้มื่ข่้ึ้หร่อบุุคคลที่ี�สีามื่เสีียหาย	 
จนผ้้ิถ้ืกิข่ึ้มื่ข่ึ้นใจยอมื่ให้หร่อยอมื่จะให้ไป็ซ้ึ่�งที่รัพย์สีินหร่อป็ระโยชน์ในลักิษณะทีี่�เป็็นที่รัพย์สีินแก่ิ 
ผ้้ิทีี่�ข่ึ้มื่ข่ึ้นใจหร่อผ้้ิอ่�นต่ามื่ทีี่�ถ้ืกิข่ึ้มื่ข่ึ้นใจนั�น	เป็็นกิารกิระที่ำาผิิดฐานรีดเอาที่รัพย์	
	 	 -	 กิารป็ล้นที่รัพย	์องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดต้่องเข้ึ้าลักิษณะฐานชิงที่รัพยก่์ิอน	แต่่กิารป็ล้นที่รัพย์	 
เป็็นกิารกิระที่ำาผิิดฐานชิงที่รัพย์ทีี่�ร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิดตั่�งแต่่	๓	คนข้ึ้�นไป็		
	 	 -	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานฉ้อโกิง	 ต่้องเป็็นกิรณีหลอกิลวงผิ้้อ่�นด้วยกิารแสีดงขึ้้อความื่ 
อันเป็็นเท็ี่จ	 หร่อป็กิปิ็ดข้ึ้อความื่จริงซ้ึ่�งควรบุอกิให้แจ้งและกิารหลอกิลวงดังว่านั�นได้ไป็ซ้ึ่�งที่รัพย์สิีนจากิ 
ผ้้ิถ้ืกิหลอกิหร่อบุุคคลที่ี�สีามื่	หร่อที่ำาให้ผ้้ิถ้ืกิหลอกิลวงหร่อบุุคคลที่ี�สีามื่	ที่ำา	ถือน	หร่อที่ำาลายเอกิสีารสิีที่ธิีนั�น 
กิารจะเป็็นความื่ผิิดได้จะต้่องมีื่เจต่นาทุี่จริต่ก่ิอนทีี่�ผ้้ินั�นจะลงม่ื่อกิระที่ำาความื่ผิิด	 ไม่ื่ใช่เป็็นสัีญญาที่างแพ่ง
ทีี่�เกิิดผิลภายหลังทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่ต่ามื่สัีญญานั�นได้	 หากิเป็็นกิรณีเช่นนั�นเป็็นกิรณีผิิดสัีญญาที่างแพ่ง	 
ไม่ื่ผิิดฐานฉ้อโกิง			
	 	 -	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดฐานรับุขึ้องโจร	 มีื่องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดเป็็นกิารช่วยซ่ึ่อนเร้น	 
ช่วยจำาหน่าย	ช่วยพาเอาไป็เสีีย	ซ่ึ่�อ	รับุจำานำาหร่อรับุไว้โดยป็ระกิารใด	ซ้ึ่�งที่รัพยอั์นได้มื่าโดยกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 
ถ้ืาที่รัพย์นั�นเข้ึ้าลักิษณะลักิที่รัพย์	วิ�งราวที่รัพย์	กิรรโชกิที่รัพย์		ชิงที่รัพย์	ป็ล้นที่รัพย์	ฉ้อโกิง	ยักิยอกิหร่อ
เจ้าพนักิงานยักิยอกิที่รัพย์	ผ้้ิทีี่�รับุไว้ต้่องกิระที่ำาโดยมีื่เจต่นา
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	 	 -	 ป็ระเด็นทีี่�จะต้่องสีอบุเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดฐานรับุขึ้องโจร	กิารรับุไว้นั�น	ร้้หร่อควรร้้หร่อไม่ื่ว่า 
ที่รัพย์ทีี่�รับุมื่านั�นเป็็นที่รัพย์ทีี่�ได้มื่าจากิกิารกิระที่ำาผิิดดังกิล่าว	มีื่ข้ึ้อพิจารณา	ดังนี�
	 	 	 (๑)	ที่รัพยที์ี่�ได้มื่าเป็็นที่รัพยที์ี่�มีื่หมื่ายเลขึ้	มีื่กิารจดที่ะเบีุยน	ผ้้ิรับุมื่าควรต่รวจสีอบุเจ้าขึ้อง
ทีี่�แท้ี่จริงได้	แต่่ไม่ื่ต่รวจสีอบุ	รวมื่ถ้ืงกิารซ่ึ่�อขึ้ายไม่ื่ได้มื่าจากิกิารซ่ึ่�อขึ้ายต่ามื่ท้ี่องต่ลาดหร่อขึ้ายที่อดต่ลาด
	 	 	 (๒)	ราคาที่รัพย์ต่ำ�ากิว่าท้ี่องต่ลาดมื่ากิผิิดป็กิติ่ราคาที่รัพย์ทัี่�วไป็	
	 	 	 (๓)		ที่รัพยที์ี่�รับุมื่านั�นเป็็นที่รัพย์ทีี่�ไม่ื่สีมื่บุ้รณ์	เช่น	สีร้อยคอที่องคำาหร่อสีร้อยข้ึ้อม่ื่อที่องคำา
ทีี่�นำามื่าขึ้าย	เป็็นสีร้อยขึ้าด	และขึ้ายราคาต่ำ�ามื่ากิ	ๆ	
	 	 	 (๔)	 ผ้้ิทีี่�ได้รับุที่รัพย์ดังกิล่าวมื่า	 ไม่ื่สีามื่ารถือ้างแหล่งทีี่�มื่าได้	 บุอกิไม่ื่ได้ว่ารับุมื่าจากิใคร	
และมีื่กิารซ่ึ่อนเร้นที่รัพย์ทีี่�ได้มื่า		
	 	 	 -	 นอกิจากินี�	ให้พิจารณาวา่กิารกิระที่ำานั�นเข้ึ้าบุที่หนักิทีี่�ต้่องรับุโที่ษหนกัิข้ึ้�นต่ามื่กิฎหมื่าย
หร่อไม่ื่	ให้ตั่�งป็ระเด็นคำาถืามื่ให้ครบุถ้ืวน				

ฯลฯ			

 4.๓ ความผิิดีเก่�ยวกับเพศ
  4.๓.1 กระทำาผิิดีฐานอนาจาร 
	 	 	 -	 เป็็นเร่�องกิารกิระที่ำาในที่างไมื่่เหมื่าะสีมื่ที่างเพศ	 ผิ้้กิระที่ำาจะต้่องมีื่เจต่นา	 มิื่ใช่
กิารทีี่�ถ้ืกิเน่�อต้่องตั่วกัินโดยไม่ื่ได้ตั่�งใจ	ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาจะเป็็นเพศชายหร่อหญิงก็ิได้	
	 	 	 -	 เป็็นกิารจับุต้่องอวัยวะขึ้องทีี่�เป็็นสิี�งสีงวน	เช่น	บุริเวณอวัยวะเพศชาย	หร่อหญิง	
หร่อจับุต้่องเต้่านมื่ขึ้องหญิง	เป็็นต้่น	
	 	 	 -	 กิารจะเป็็นความื่ผิิดนั�น	ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาต้่องไม่ื่ยนิยอมื่ด้วย	หากิผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำายนิยอมื่
ก็ิไม่ื่เป็็นความื่ผิิด	เว้นแต่่	กิระที่ำาแก่ิเด็กิอายุยังไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็	แม้ื่เด็กินั�นจะยินยอมื่หร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่	
	 	 	 -	 กิารกิระที่ำาทีี่�ที่ำาใหบุุ้คคลที่ี�ถ้ืกิกิระที่ำาเข้ึ้าใจผิิดว่าผ้้ิกิระที่ำาเป็็นบุุคคลอ่�นจ้งยนิยอมื่ 
ให้กิระที่ำา	ถ่ือว่าไม่ื่ได้ยนิยอมื่ให้กิระที่ำา	เช่น	เข้ึ้าไป็ในห้องนอนขึ้องภรรยาคนอ่�นในเวลากิลางค่น	ภรรยาคนอ่�น 
เข้ึ้าใจว่าเป็็นสีามีื่ขึ้องต่น	จ้งยินยอมื่	เช่นนี�ถ่ือว่าภรรยาขึ้องคนอ่�นนั�นไม่ื่ได้ยินยอมื่แต่่อย่างใด	
	 	 	 -	 ป็ระเด็นอ่�น	ๆ	ต่ามื่ร้ป็คดี
  4.๓.2 กระทำาผิิดีฐานข่้มข่้นกระทำาชำาเรา
	 	 	 -	 ควรต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เพ่�อหาร่องรอยต่่าง	 ๆ	 ให้ละเอียด	 เช่น	 ร่องรอยกิาร
ต่่อส้้ี	 คราบุโลหิต่	 รอยคราบุนำ�าอสุีจิ	 ให้ส่ีงตั่วผ้้ิเสีียหายและผ้้ิต้่องหาให้แพที่ย์ต่รวจร่างกิายอวัยวะเพศ 
และภายในช่องคลอดทัี่นทีี่	 เพ่�อย่นยันร่องรอย	 ขีึ้ดข่ึ้วน	 รอยกัิด	 รอยฉีกิ	 แต่กิและความื่บุอบุชำ�าต่่าง	 ๆ	 
ว่ามีื่กิารข่ึ้มื่ข่ึ้นหร่อไม่ื่	 ได้รับุอันต่รายแก่ิกิายอย่างไร	 แล้วสีอบุแพที่ย์ผ้้ิต่รวจเป็็นพยานป็ระกิอบุคดีด้วย	 
และควรต่รวจค้นบุ้านผ้้ิต้่องหาเพ่�อหาพยานหลักิฐานเพิ�มื่เติ่มื่
	 	 	 -	 ความื่ผิิดฐานนี�	ผ้้ิเสีียหายอาจเป็็นหญิงหร่อชายก็ิได้
	 	 	 -	 เป็็นสีามีื่ภรรยากัินถ้ืาไม่ื่ยินยอมื่อาจเป็็นความื่ผิิดฐานนี�ได้			
	 	 	 -	 อายุขึ้องผ้้ิเสีียหายและขึ้องผ้้ิต้่องหา	เกีิ�ยวกัิบุป็ระเด็นทีี่�จะต้่องรับุผิิดต่ามื่กิฎหมื่าย	
	 	 	 -	 ความื่สัีมื่พันธ์ีระหว่างผ้้ิกิระที่ำาผิิดกัิบุผ้้ิเสีียหายเป็็นอย่างไร		
	 	 	 -	 เกิิดจากิความื่ยินยอมื่หร่อไม่ื่ยินยอมื่	 ถ้ืาผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๕	 ปี็	 ซ้ึ่�งมิื่ใช่
ภริยาหร่อสีามีื่ขึ้องต่น	แม้ื่ยินยอมื่ผ้้ิกิระที่ำาก็ิมีื่ความื่ผิิด
	 	 	 -	 ความื่ไม่ื่ยินยอมื่	 รวมื่ถ้ืงกิารที่ำาให้ผ้้ิอ่�นนั�นเข้ึ้าใจผิิดคิดว่าต่นเป็็นบุุคคลอ่�นด้วย	
เช่น	เข้ึ้าใจว่าเป็็นสีามีื่ขึ้องต่นจ้งยอมื่ให้มีื่เพศสัีมื่พันธ์ีด้วย	
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	 	 	 -	 ก่ิอนเกิิดเหตุ่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่ารับุผ้้ิเสีียหายไป็	 หร่อผ้้ิเสีียหายต่ามื่ไป็พบุผ้้ิกิระที่ำา
ความื่ผิิด	
	 	 	 -	 มีื่กิารใช้กิำาลังบัุงคับุข่้ึ้เข็ึ้ญหร่อที่ำาร้ายอย่างใดหร่อไม่ื่	ได้ต่่อส้้ีไป็หร่อไม่ื่อยา่งไรบุ้าง 
		 	 	 -	 ร้องให้คนช่วยเหล่อหร่อไม่ื่อย่างไร	มีื่ใครเข้ึ้ามื่าช่วยเหล่อบุ้าง	
	 	 	 -	 วิธีีกิารข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเรากิระที่ำาอย่างไร	 อาทิี่	 ใช้สิี�งอ่�นใด	 หร่ออวัยวะใด 
ในกิารกิระที่ำา		กิระที่ำากัิบุป็ากิ	อวัยวะเพศ	หร่อที่วารหนักิ	เป็็นต้่น	ผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาเป็็นชายกิารกิระที่ำาอาจจะ
แต่กิต่่างจากิผ้้ิถ้ืกิกิระที่ำาทีี่�เป็็นหญิง	
	 	 	 -	 หากิมีื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดหลายคน	 บุอกิรายละเอียดว่าแต่่ละคนกิระที่ำาผิิดอย่างไร	 
ผ้้ิกิระที่ำาผิิดคนใดลงม่ื่อข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเรา	 กิ่อนหลังอย่างไรกีิ�ครั�ง	 ใครสีำาเร็จความื่ใคร่หร่อไมื่่	 อย่างไร 
ระยะเวลาฉุดคร่าหร่อข่ึ้มื่ข่ึ้นนานเท่ี่าใด
	 	 	 -	 ได้รับุอันต่รายแก่ิกิายหร่อไม่ื่	มีื่โลหิต่ไหลทีี่�ใดบุ้างอย่างไร	
	 	 	 -	 ผ้้ิกิระที่ำาผิิดคนใดได้รับุอันต่รายแก่ิกิายจากิกิารต่่อส้้ีหร่อหลบุหนีไป็ที่างใด
	 	 	 -	 หลังเกิิดเหตุ่นานเท่ี่าใด	ได้เล่าเร่�องให้ใครที่ราบุบุ้างอย่างไร	
	 	 	 -	 แจ้งความื่ต่่อเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจหร่อฝ่่ายป็กิครองคนใด	เม่ื่�อใด	เวลาใด
	 	 	 -	 ก่ิอนเกิิดเหตุ่	 ขึ้ณะเกิิดเหตุ่	 และหลังเกิิดเหตุ่	 มีื่ใครเข้ึ้ามื่าเกีิ�ยวข้ึ้องมีื่ส่ีวนร่วมื่ 
ช่วยเหล่อ	สีนับุสีนุนกิารกิระที่ำาผิิดหร่อไม่ื่อย่างไร	
	 	 	 -	 ขึ้ณะเกิิดเหตุ่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดมีื่หร่อใช้อาวุธีหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 	 -	 ป็ระเด็นอ่�น	ๆ	ต่ามื่ร้ป็คดี	

ฯลฯ	

 4.4 ความผิิดีในคด่ีจำาหน่ายยาเสพติ้ดี
	 	 -	 ก่ิอนกิารจับุกุิมื่	 มีื่กิารส่ีบุสีวนที่ราบุมื่ากิ่อนหร่อไมื่่ว่า	 ผ้้ิต้่องหามื่ีพฤติ่กิารณ์จำาหน่าย 
ยาเสีพติ่ดให้โที่ษมื่าตั่�งแต่่เม่ื่�อใด	นานเท่ี่าใดแล้ว
	 	 -	 มีื่กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหารายเสีพหร่อค้ารายยอ่ย	เคยซัึ่ดที่อดหร่อไม่ื่ว่าเคยซ่ึ่�อมื่าจากิผ้้ิต้่องหา
ดังกิล่าว
	 	 -	 ผ้้ินำาชุมื่ชนหร่อผ้้ินำาหม่้ื่บุ้านให้ข้ึ้อม้ื่ลว่าอย่างไร
	 	 -	 ได้รายงานเป็็นลายลักิษณ์อักิษรให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาที่ราบุหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 -	 เคยเข้ึ้าที่ำากิารต่รวจค้นบุ้านผ้้ิต้่องหาหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 -	 ผ้้ิต้่องหาเคยถ้ืกิดำาเนินคดีในเร่�องยาเสีพติ่ดหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 -	 มีื่กิารวางแผินเข้ึ้าล่อซ่ึ่�อยาเสีพติ่ดหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 -	 หากิมีื่กิารใช้สีายลับุเข้ึ้าล่อซ่ึ่�อสีามื่ารถืบุอกิช่�อสีายลับุได้หร่อไม่ื่อย่างไร	หากิบุอกิช่�อไม่ื่ได้
ให้ระบุุว่าขึ้อป็กิปิ็ดนามื่พร้อมื่เหตุ่ผิลป็ระกิอบุ	
	 	 -	 ก่ิอนล่อซ่ึ่�อมีื่กิารถ่ืายสีำาเนาธีนบัุต่รทีี่�ใช้ล่อซ่ึ่�อไว้หร่อไม่ื่อยา่งไร	หลังจากิล่อซ่ึ่�อได้ต่รวจสีอบุ 
พบุธีนบุัต่รที่ี�ใช้ในกิารล่อซ่ึ่�อหร่อไมื่่อย่างไร	 หมื่ายเลขึ้ธีนบุัต่รต่รงกิับุสีำาเนาธีนบุัต่รที่ี�ถ่ืายสีำาเนาไว้หร่อไมื่่ 
อย่างไร	 ย้ดได้จากิผ้้ิต้่องหาหร่อจากิใคร	 หร่อจุดใดในทีี่�เกิิดเหตุ่	 ได้ลงป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุกิารล่อซ่ึ่�อและ 
เกีิ�ยวกัิบุธีนบัุต่รหมื่ายเลขึ้ทีี่�จะที่ำากิารล่อซ่ึ่�อหร่อไม่ื่อย่างไร	นำาหลักิฐานเข้ึ้าสีำานวน
	 	 -	 วางแผินกัินทีี่�ไหน	เวลาใด	สีายลับุเข้ึ้าร่วมื่รับุที่ราบุกิารวางแผินด้วยหร่อไม่ื่	
	 	 -	 หากิสีายลับุใช้โที่รศัพท์ี่สัี�งซ่ึ่�อยาเสีพติ่ดจากิผ้้ิต้่องหา	 ให้ต่รวจสีอบุหมื่ายเลขึ้ทีี่�ใช้ติ่ดต่่อ
ถ้ืงกัินเพ่�อเป็็นหลักิฐานป็ระกิอบุคดี	
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	 	 -	 หากิย้ดโที่รศัพท์ี่จากิผ้้ิต้่องหาเป็็นขึ้องกิลางได้	 ให้ต่รวจสีอบุพบุกิารติ่ดต่่อกัิบุหมื่ายเลขึ้
โที่รศัพท์ี่กัิบุสีายลับุหร่อไม่ื่	และต่รวจสีอบุกิารใช้โที่รศัพท์ี่ขึ้องเคร่อข่ึ้ายยาเสีพติ่ดเพ่�อกิารขึ้ยายผิลด้วย
	 	 -	 กิารต่รวจสีอบุโที่รศัพท์ี่	ให้บุนัท้ี่กิรายกิารโที่รจากิใครไป็ยังใคร	หมื่ายเลขึ้ใดไป็ยงัหมื่ายเลขึ้ใด	 
วัน	เด่อน	ปี็	เวลาทีี่�โที่รติ่ดต่่อ
	 	 -	 ต่รวจสีอบุกิล้องวงจรปิ็ด	(หากิมีื่)	
	 	 -	 ต่รวจสีอบุเส้ีนที่างกิารเงินผ้้ิต้่องหา
	 	 -	 หากิมีื่กิารซุ่ึ่มื่ด้กิารล่อซ่ึ่�อ	 ให้ต่รวจทีี่�เกิิดเหตุ่	 ถ่ืายภาพ	 จัดที่ำาแผินทีี่�สัีงเขึ้ป็จุดเกิิดเหตุ่	 
จุดซุ่ึ่มื่	 และจุดทีี่�วางกิำาลังก่ิอนเข้ึ้าที่ำากิารจับุกุิมื่ว่าสีอดคล้องกัิบุคำาให้กิารพยานชุดจับุกุิมื่และผ้้ิต้่องหา 
หร่อไม่ื่ป็ระกิารใด	
	 	 -	 กิารเดินที่างเข้ึ้าทีี่�เกิิดเหตุ่	ใช้ยานพาหนะใด	
	 	 -	 จุดวางแผิน	จดุรวมื่กิำาลังพลกิอ่นเข้ึ้าที่ำากิารจบัุกุิมื่	อย้ห่่างจากิจดุเกิิดเหต่รุะยะที่างเที่า่ใด	
ใช้เวลาในกิารเดินที่างเท่ี่าใด	
	 	 -	 เม่ื่�อสีายลับุล่อซ่ึ่�อยาเสีพติ่ดสีำาเร็จ	 ได้ส่ีงสัีญญาณให้เจ้าหน้าทีี่�ชุดจับุกุิมื่คนใด	 
ที่ราบุด้วยวิธีีใด	และคนใดสัี�งกิำาลังเข้ึ้าจับุกุิมื่	สีายลับุนำายาเสีพติ่ดทีี่�ได้จากิกิารล่อซ่ึ่�อมื่ามื่อบุให้กัิบุเจ้าหน้าทีี่� 
ชุดจับุกุิมื่คนใด	ยด้ไว้เป็็นขึ้องกิลางต่รงบุริเวณจุดใด	สีายลับุได้แจ้งผ้้ิจับุกุิมื่ถ้ืงช่�อต่ำาหนิร้ป็พรรณกิารแต่่งกิาย
ขึ้องผ้้ิต้่องหาหร่อไม่ื่	และเม่ื่�อจับุกุิมื่แล้วผ้้ิต้่องหามีื่ร้ป็พรรณกิารแต่่งกิายต่รงกัิบุทีี่�สีายลับุแจ้งให้ที่ราบุหร่อไม่ื่
	 	 -	 สีายลับุเดินที่างไป็ทีี่�เกิิดเหตุ่ด้วยยานพาหนะใด	 ขึ้องใครให้ระบุุรายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุ 
ยานพาหนะโดยละเอียด	
	 	 -	 จุดทีี่�ระบุุว่าซุ่ึ่มื่รอสีายลับุเข้ึ้าไป็ล่อซ่ึ่�อยาเสีพติ่ดอย้่ห่างจากิจุดเกิิดเหตุ่เท่ี่าใด	 มื่องเห็น
สีายลับุหร่อต่ำารวจทีี่�ป็ลอมื่ตั่วไป็กัิบุสีายลับุอย้ใ่นสีายต่าโดยต่ลอดหร่อไม่ื่หร่อว่าเห็นเพียงก่ิอนเข้ึ้าและหลัง
ออกิจากิบุ้านเกิิดเหตุ่	หากิเป็็นช่วงเวลากิลางค่น	มื่องเห็นเหตุ่กิารณ์ได้อย่างไร	จากิแสีงสีว่างใด	ส่ีองมื่าใน
ระยะที่างเท่ี่าใด	บุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นอย่างไรมีื่ป็ระชาชนสัีญจรไป็มื่าหร่อไม่ื่
	 	 -	 ขึ้ณะต่รวจค้นจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหามีื่ผ้้ิอ่�นในทีี่�เกิิดเหตุ่หร่อไม่ื่	 หากิมีื่เป็็นใครและดำาเนินกิาร
อย่างไร	มีื่ชาวบุ้านมื่ามุื่งด้หร่อไม่ื่	
	 	 -	 ยาเสีพติ่ดให้โที่ษทีี่�ได้จากิกิารล่อซ่ึ่�อกัิบุทีี่�ได้จากิกิารต่รวจคน้พบุเพิ�มื่เติ่มื่จากิผิ้ต้้่องหาหร่อ
ในทีี่�เกิิดเหตุ่	เป็รียบุเทีี่ยบุกัินแล้วมีื่ลักิษณะเหม่ื่อนกัินหร่อแต่กิต่่างกัินอย่างไรระบุุโดยละเอียด	
	 	 -	 กิารจับุกุิมื่ได้แจ้งสิีที่ธิีต่ามื่กิฎหมื่ายให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุหร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 -	 กิรณีผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุ	ถืามื่ป็ระวัติ่ส่ีวนตั่ว	ป็ระวัติ่กิารศ้กิษา	ป็ระวัติ่กิารถ้ืกิดำาเนินคดีบุุคคล
ในครอบุครวั	อาชีพ	รายได้ที่รัพย์สิีนขึ้องผ้้ิต้่องหาและครอบุครวัมีื่อะไรบุ้าง	ที่รัพย์สิีนทีี่�มีื่สีอดคลอ้งกัิบุอาชีพ
และรายได้โดยสุีจริต่หร่อไม่ื่อย่างไร
	 	 -	 ชั�นจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาให้กิารอย่างไร	ผ้้ิต้่องหาได้อ่านบัุนท้ี่กิจับุกุิมื่เองหร่อผ้้ิจับุกุิมื่อ่านให้ฟั้ง
ถ้ืกิต้่องหร่อไม่ื่ได้ลงช่�อไว้ในบัุนท้ี่กิจับุกุิมื่ไว้หร่อไม่ื่
	 	 -	 ชั�นสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่กิฎหมื่าย	ให้กิารอย่างไรก็ิให้บัุนท้ี่กิไว้
	 	 -	 กิรณีผิ้ต้่อ้งหาให้กิารซัึ่ดที่อดว่าซ่ึ่�อยาเสีพติ่ดให้โที่ษมื่าจากิใครให้สีอบุให้ได้ความื่ละเอียด
ทีี่�สุีดถ้ืงช่�อตั่ว	ช่�อรอง	นามื่สีกุิล	อายุ	ทีี่�อย้่	ต่ำาหนิร้ป็พรรณ	ยานพาหนะทีี่�ใช้	มีื่วิธีีติ่ดต่่อซ่ึ่�อขึ้ายกัินอย่างไร 
เพ่�อสีอบุสีวนขึ้ยายผิลดำาเนินคดีต่่อไป็
	 	 -	 ที่รัพย์สิีนทีี่�ไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดี	 หากิเป็็นที่รัพย์สิีนทีี่�เกีิ�ยวเน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
เกีิ�ยวกัิบุยาเสีพติ่ดให้ย้ดส่ีง	ป็.ป็.สี.	และดำาเนินกิารต่ามื่	พ.ร.บุ.มื่าต่รกิารในกิารป็ราบุป็รามื่ผิ้ก้ิระที่ำาความื่ผิิด 
เกีิ�ยวกัิบุยาเสีพติ่ด	พ.ศ.๒๕๓๔	และสีอบุถืามื่ทีี่�มื่าขึ้องที่รัพย์สิีนว่าได้มื่าอย่างไร	
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	 	 -	 ขึ้องกิลางทีี่�อย้ใ่นความื่ครอบุครองขึ้องผ้้ิต้่องหาทีี่�ยด้ไว้หากิมิื่ใช่ขึ้องผ้้ิต้่องหาให้สีอบุป็ากิคำา
ผ้้ิเป็็นเจ้าขึ้องว่ามื่าอย้กั่ิบุผ้้ิต้่องหาได้อยา่งไร	มีื่ส่ีวนเกีิ�ยวข้ึ้องสีนับุสีนุนหร่อร้้เห็นเป็็นใจกัิบุกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
กัิบุผ้้ิต้่องหาหร่อไม่ื่อย่างไร	 หากิมีื่ส่ีวนเกีิ�ยวข้ึ้องและหลักิฐานไม่ื่ถ้ืงขึ้นาดเป็็นตั่วกิารร่วมื่	 ให้ดำาเนินคดีต่ามื่	 
พ.ร.บุ.มื่าต่รกิารฯ	ด้วย

5. ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กาท่�เก่�ยวข้้องกับการสอบสวนผู้ิเส่ยหาย พยานหร่อผู้ิต้้องหา
	 -	 กิฎหมื่ายไม่ื่บัุงคับุว่ากิารสีอบุสีวนป็ากิคำาบุุคคลใดต้่องมีื่กิารสีาบุานหร่อป็ฏิญาณต่นเสีียก่ิอน	 
แต่่ให้อำานาจเจ้าพนักิงานทีี่�จะจัดให้มีื่กิารนั�นก่ิอนได้	เม่ื่�อเห็นสีมื่ควร	ฉะนั�นในกิารสีอบุสีวนใดหากิป็รากิฏว่า 
ผ้้ิให้กิารโดยไม่ื่ได้สีาบุานหร่อป็ฏิญาณต่น	ก็ิไม่ื่ที่ำาให้กิารสีอบุสีวนเสีียไป็	(ฎ.๖๑๔/๒๔๘๖)
	 -		พยานบุอกิเล่าทีี่�เป็็นคำาบุอกิกิล่าวขึ้องผ้้ิต่ายทีี่�กิล่าวในขึ้ณะทีี่�ร้้ตั่วดีว่ากิำาลังใกิล้จะต่าย	ย่อมื่รับุฟั้ง 
เป็็นพยานหลักิฐานได้	 (ฎ.๕๙๑๖/๒๕๓๑)	 แต่่มีื่บุางกิรณี	 แม้ื่ผ้้ิกิล่าวคิดว่าต่นจะไม่ื่ต่ายก็ิต่ามื่	 แต่่ก็ิอาจ 
รับุฟั้งได้ในฐานะทีี่�เป็็นคำาบุอกิเล่าใกิล้ชิดกัิบุเหตุ่	(ฎ.๓๐๘/๒๕๑๐)
	 -	 ความื่เห็นขึ้องผ้้ิเชี�ยวชาญมิื่ใช่พยานบุอกิเล่าศาลรับุฟั้งป็ระกิอบุดุลพินิจได้	(ฎ.๑๒๐๔/๒๕๓๖) 
แต่่ถ้ืาขัึ้ดกัิบุป็ระจักิษ์พยาน	โดยป็กิติ่ศาลจะต้่องรับุฟั้งป็ระจักิษ์พยานเว้นแต่่ป็ระจักิษ์พยานเบิุกิความื่ขัึ้ดแยง้ 
ด้วยเหตุ่ผิลศาลก็ิอาจจะไม่ื่รับุฟั้งป็ระจักิษ์พยานก็ิได้	(ฎ.๘๑/๒๕๐๓)
	 -	 คำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยทีี่�จะนำาไป็เป็็นพยานหลักิฐานในชั�นพิจารณาได้ต้่องเป็็น 
กิารสีอบุในฐานะผ้้ิต้่องหา	(ฎ.๖๒๘๑/๒๕๓๓)		หากิเป็็นบัุนท้ี่กิคำาให้กิารชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยซ้ึ่�งให้กิารไว้ 
ในฐานะพยาน	มิื่ใช่ฐานะผ้้ิต้่องหา	ยังฟั้งลงโที่ษจำาเลยไม่ื่ได้	(ฎ.๑๕๘๑/๒๕๓๑)
	 -	 บัุนท้ี่กิถ้ือยคำาขึ้องเจ้าพนักิงานที่ี�ได้จากิกิารสีอบุป็ากิคำาบุุคคลในฐานะผิ้้ให้ถ้ือยคำา	 มิื่ใช่ฐานะ
ผ้้ิต้่องหา	 เน่�องจากิยังไม่ื่ที่ราบุแน่ชัดว่าบุุคคลนั�นเป็็นผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 ไม่ื่จำาต้่องแจ้งสิีที่ธิีแก่ิบุุคคลนั�น	 บัุนท้ี่กิ
ถ้ือยคำาดังกิล่าวชอบุด้วยกิฎหมื่าย	(ฎ.๑๔๑๘/๒๕๕๓)
	 -	 ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่ขึ้องมื่าต่รา	๑๓๔/๒	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๑๓๓	ที่วินั�น	มุ่ื่งคุ้มื่ครองผ้้ิต้่องหาทีี่�มีื่อาย ุ
ไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	ขึ้ณะถ้ืกิสีอบุสีวนเพราะผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิอายไุม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	สีภาพร่างกิายและจิต่ใจยังอ่อนแอ
กิารสีอบุป็ากิคำาส่ีงผิลกิระที่บุต่่อสีภาพจิต่ใจขึ้องเด็กิและส่ีงผิลให้กิารสีอบุสีวนคลาดเคล่�อนแต่่ต่ามื่ปั็ญหา
ป็รากิฏว่าขึ้ณะที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนสีอบุป็ากิคำาขึ้องจำาเลยในฐานะผิ้้ต้่องหาจำาเลยมีื่อายุเกิิน	 ๑๘	 ปี็แล้ว	 
แม้ื่ขึ้ณะเกิิดเหตุ่จะอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็ก็ิต่ามื่	 กิารสีอบุป็ากิคำาจำาเลยขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนจ้งไม่ื่จำาต้่องมีื่ 
นักิจิต่วิที่ยา	นักิสัีงคมื่สีงเคราะห์	บุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อ	และพนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่ในกิารสีอบุป็ากิคำาขึ้องจำาเลย	 
(ฎ.๒๑๓๒/๒๕๔๘)
	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	ใช้บัุงคับุเฉพาะในกิรณีสีอบุป็ากิคำาจำาเลยเท่ี่านั�น	ไม่ื่ได้ใช้บัุงคับุใน
กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานอ่�น	 ๆ	 ด้วย	 ดังนั�นกิารทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนนำาตั่วจำาเลยไป็ชี�ทีี่�เกิิดเหตุ่โดยไม่ื่มีื่
บุุคคลต่่าง	ๆ	อย้่ด้วยกัิบุไม่ื่มีื่กิารบัุนท้ี่กิภาพและเสีียงขึ้องจำาเลยในขึ้ณะให้ป็ากิคำาต่่อพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	
กิารสีอบุสีวนจ้งชอบุด้วยกิฎหมื่าย	(ฎ.๖๔๗/๒๕๔๙)
	 -	 ในคดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชีวิต่	 หร่อในคดีทีี่�ผ้้ิต้่องหามีื่อายุไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็	 ในวันทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาไมื่่มีื่ที่นายความื่พนักิงานสีอบุสีวนต่้องจัดหาที่นายความื่ให้	 ถ้ืาพนักิงาน
สีอบุสีวนไมื่่จัดหาที่นายความื่ให้ร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน	 แม้ื่ผ้้ิต้่องหาจะรับุสีารภาพ	 และต่่อมื่าได้อ่านบัุนท้ี่กิ 
คำาใหก้ิารขึ้องผิ้ต้้่องหาใหท้ี่นายความื่ฟ้งัและรว่มื่ลงช่�อไว้ก็ิต่ามื่	ก็ิหาที่ำาใหก้ิารสีอบุสีวนคำาใหก้ิารขึ้องจำาเลย
กิลับุเป็็นกิารป็ฏิบัุติ่ทีี่�ถ้ืกิต้่องต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคหน้�งไม่ื่	ถ้ือยคำาใด	ๆ 	ทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้กิารนั�น 
ศาลจะไม่ื่รับุฟั้งเพราะต้่องห้ามื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคท้ี่าย	(ฎ.๘๑๙๙/๒๕๖๐)		
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	 -	 กิารนับุอายุขึ้องบุุคคลให้เริ�มื่นับุตั่�งแต่่วันเกิิด	 ผ้้ิเสีียหายเกิิดวันทีี่�	๕	 มีื่นาคมื่	๒๕๓๒	อายุครบุ	 
๑๕	ปี็บุริบุ้รณ์ค่อวันทีี่�	๔	มีื่นาคมื่	๒๕๔๗	ต่ามื่	ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๑๙๓/๕	เหตุ่เกิิดวันทีี่�	๕	มีื่นาคมื่	๒๕๔๗	
เวลา	๐๒.๐๐	น.	ผ้้ิเสีียหายจ้งอายุเกิิน	๑๕	ปี็บุริบุ้รณ์แล้ว	(ฎ.๗๘๔๑/๒๕๕๒)
	 -	 กิารสีอบุสีวนผิ้้ต้่องหาที่ี�เป็็นเด็กิซ้ึ่�งมีื่พนักิงานอัยกิารและนักิจิต่วิที่ยาเข้ึ้าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน
ดังกิล่าวเป็็นกิารให้ความื่คุ้มื่ครองเด็กิต่ามื่กิฎหมื่าย	ไม่ื่ถ่ือว่ามีื่บุุคคลอ่�นทีี่�ไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้องอย้่ในสีถืานทีี่�นั�นหร่อ
เป็็นกิารป็ระจานจำาเลย	กิารสีอบุสีวนชอบุด้วยกิฎหมื่าย	โจที่ก์ิมีื่อำานาจฟ้้อง	(ฎ.๗๑๑๓/๒๕๕๙)
	 -	 แม้ื่ในชั�นพิจารณาผ้้ิเสีียหาย	 สี.	 ร.	 และ	 พ.	 เบิุกิความื่ว่าจำาหน้าคนร้ายไม่ื่ได้เพราะเกิิดเหตุ่ 
มื่านานสิีบุกิว่าปี็แล้วก็ิต่ามื่	แต่่โจที่ก์ิก็ิมีื่คำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนขึ้องผ้้ิเสีียหาย	สี.	ร.	และ	พ.	ซ้ึ่�งคำาให้กิาร 
ดังกิล่าวระบุุรายละเอียดถ้ืงเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกิิดเหตุ่สีอดคล้องต้่องกัิน	 โดยเฉพาะผิ้้เสีียหายไมื่่เคยร้้จักิจำาเลย
มื่าก่ิอนแต่่ก็ิให้กิารถ้ืงร้ป็พรรณสัีณฐานขึ้องจำาเลยไว้โดยละเอียด	 อีกิทัี่�งคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนขึ้อง 
ผ้้ิเสีียหาย	ร.	และ	พ.	พนักิงานสีอบุสีวนได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	ยากิทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน 
จะปั็�นแต่่งข้ึ้�นเอง	แม้ื่บัุนท้ี่กิคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนดังกิล่าวจะเป็็นพยานบุอกิเลา่	แต่่เม่ื่�อพิจารณาจากิสีภาพ 
ลักิษณะ	แหล่งทีี่�มื่าและข้ึ้อเท็ี่จจริงแวดล้อมื่ขึ้องพยานบุอกิเล่านั�นน่าเช่�อว่าจะพิส้ีจน์ความื่จริงได้	จ้งรับุฟั้ง 
คำาให้กิารชั�นสีอบุสีวนดังกิล่าวป็ระกิอบุพยานหลักิฐานอ่�นขึ้องโจที่ก์ิได้	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๒๖/๓	 
วรรคสีอง(๑)	แม้ื่จำาเลยจะไม่ื่มีื่ที่นายความื่หร่อบุุคคลทีี่�ไว้วางใจขึ้องจำาเลยเข้ึ้าร่วมื่ในกิารสีอบุสีวน	แต่่ต่ามื่ 
บัุนท้ี่กิคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยระบุุว่าก่ิอนสีอบุป็ากิคำา	พนักิงานสีอบุสีวนถืามื่จำาเลยว่าต้่องกิารพบุ 
ที่นายความื่หร่อบุุคคลทีี่�ไว้วางใจเข้ึ้าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวนหร่อไม่ื่	 อย่างไร	 จำาเลยต่อบุว่าไม่ื่ต้่องกิาร	 ดังนี� 
แสีดงว่าพนักิงานสีอบุสีวนได้แจ้งสิีที่ธิีดังกิล่าวให้จำาเลยที่ราบุแล้ว	 แต่่จำาเลยสีละสิีที่ธิีในกิารมีื่ที่นายความื่	 
เม่ื่�อคดีมีื่เพียงอัต่ราโที่ษจำาคุกิไมื่ใ่ช่มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชวิีต่	กิรณจ้ีงไมื่มี่ื่เหตุ่ทีี่�จะต้่องจัดหาที่นายความื่หร่อ
บุุคคลทีี่�ไว้วางใจเข้ึ้าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวนให้แก่ิจำาเลยต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคสีอง	(ฎ.๑๙๕๒
/๒๕๖๑)

❖❖❖  
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บทท่� 7
การออกหมายเร่ยกแลัะการออกหมายอาญา

	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนไดรั้บุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษไว้แล้ว	ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา						
มื่าต่รา	๑๓๐	บัุญญัติ่ให้เริ�มื่ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยมิื่ชักิช้าและกิฎหมื่ายยงัให้เคร่�องม่ื่อในกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่ 
พยานหลักิฐานเพ่�อให้เกิิดป็ระสิีที่ธิีภาพในกิารบัุงคับุใช้กิฎหมื่าย	ทัี่�งคำาสัี�งสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	 
ลงวันทีี่�	 ๑	 กิรกิฎาคมื่	๒๕๕๖	กิำาหนดระยะเวลากิารสีอบุสีวน	 เพ่�อเร่งรัดให้กิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นโดยเร็ว	 
โดยให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนในกิารออกิหมื่ายเรียกิพยานหร่อหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหา	หากิพยานขัึ้ดหมื่ายเรียกิ 
ก็ิจะมีื่โที่ษที่างอาญา	 ส่ีวนผ้้ิต้่องหาหากิขัึ้ดหมื่ายเรียกิก็ิเป็็นเหตุ่ให้ขึ้ออำานาจศาลออกิหมื่ายจับุได้ 
และในกิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารสีอบุสีวนสีามื่ารถืทีี่�จะร้องขึ้อต่่อศาลให้ออกิหมื่ายอาญา
อ่�น	ๆ	ได้	เช่น	หมื่ายค้น	หมื่ายขัึ้ง	หมื่ายป็ล่อย	เป็็นต้่น		

1. การออกหมายเร่ยกข้องพนักงานสอบสวน
	 เพ่�อป็ระโยชน์แห่งกิารรวบุรวมื่หลักิฐาน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๒(๓)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
มีื่อำานาจหมื่ายเรียกิบุุคคลซ้ึ่�งครอบุครองสิี�งขึ้องซ้ึ่�งอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	แต่่บุุคคลทีี่�ออกิหมื่ายเรียกิ 
ไม่ื่จำาต้่องมื่าเอง	 เม่ื่�อจัดส่ีงสิี�งขึ้องมื่าต่ามื่หมื่ายแล้ว	 ให้ถ่ือเสีม่ื่อนว่าได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่าย	 มื่าต่รา	 ๑๓๓ 
ให้อำานาจพนกัิงานสีอบุสีวนในกิารออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิเสีียหายหร่อบุุคคลใด	ซ้ึ่�งมีื่เหตุ่อันสีมื่ควรเช่�อว่าถ้ือยคำา
ขึ้องเขึ้าอาจเป็็นป็ระโยชน์แก่ิคดี	 ให้มื่าต่ามื่เวลาและสีถืานที่ี�ในหมื่ายแล้วให้ถืามื่ป็ากิคำาบุุคคลนั�นไว้ 
หร่อกิารอย่างอ่�นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องต่น
	 กิารออกิหมื่ายเรียกิขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	กิฎหมื่ายได้กิำาหนดหลักิเกิณฑ์์ในกิารออกิหมื่ายเรียกิไว้
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๒	ว่ากิารทีี่�จะให้บุุคคลใดมื่าทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	เน่�องในกิารสีอบุสีวน
หร่อกิารอย่างอ่�นต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�	 จักิต้่องมีื่หมื่ายเรียกิขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 แต่่กิรณีทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนไป็ที่ำากิารสีอบุสีวนด้วยต่นเอง	 ย่อมื่มีื่อำานาจทีี่�จะเรียกิผ้้ิต้่องหาหร่อพยานมื่าได้โดยไม่ื่ต้่องออกิ
หมื่ายเรียกิต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๙๖	แม้ื่กิฎหมื่ายจะให้
อำานาจแก่ิพนักิงานสีอบุสีวนก็ิไม่ื่ควรทีี่�จะใช้อำานาจออกิหมื่ายเรียกิแก่ิบุุคคลทีี่�เห็นว่าเพียงแต่่เช่�อเชิญเขึ้าก็ิ
จะยอมื่มื่าหาแต่่โดยดี	โดยป็กิติ่เจ้าพนักิงานควรใช้วิธีีเช่�อเชิญก่ิอน	เม่ื่�อไม่ื่เป็็นผิลแล้วจ้งใช้อำานาจออกิหมื่าย	
	 สีาระสีำาคัญขึ้องกิารเรียกิโดยหมื่ายเรียกิ	 ค่อ	 กิารเรียกินั�นต้่องเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารดำาเนินคดี	 
หมื่ายเรียกิต้่องมีื่สีภาพเป็็นมื่าต่รกิารบัุงคับุ	หร่อมีื่ผิลที่างกิฎหมื่ายเม่ื่�อฝ่่าฝื่นกิารเรียกิบุุคคลทีี่�อาจถ้ืกิเรียกิ
มื่าต่ามื่หมื่ายในชั�นสีอบุสีวน	จ้งได้แก่ิ	ผ้้ิต้่องหา	พยาน	บุุคคลผ้้ิมีื่เอกิสีารหร่อวัต่ถุืในครอบุครองทีี่�อาจเป็็น
ป็ระโยชน์ในกิารสีอบุสีวน	 ยกิเว้นพยานต่ามื่	 ป็.วิแพ่ง	 มื่าต่รา	 ๑๐๖/๑	 ทีี่�ไม่ื่อาจออกิหมื่ายเรียกิได้	 ค่อ	 
(๑)	 พระมื่หากิษัต่ริย์	 พระราชินี	 พระรัชที่ายาที่	 หร่อผ้้ิสีำาเร็จราชกิารแที่นพระองค์ไม่ื่ว่าในกิรณีใด	 ๆ	 
(๒)	พระภิกิษุและสีามื่เณรในพุที่ธีศาสีนาไม่ื่ว่ากิรณีใด	ๆ 	(๓)	ผ้้ิทีี่�ได้รับุเอกิสิีที่ธิี�หร่อความื่คุ้มื่กัินต่ามื่กิฎหมื่าย
	 นอกิจากินี�แล้ว	เจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจชั�นผ้้ิใหญห่ร่อศาลก็ิมีื่อำานาจออกิหมื่ายเรียกิ
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๕๒	 ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนยังมีื่ฐานะเป็็นเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๑๖)	 ด้วย	 และบุางต่ำาแหน่งเป็็นเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจชั�นผ้้ิใหญ่ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๗)			
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 1.1 แบบข้องหมายเร่ยก
	 	 หมื่ายเรียกิขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งที่ำาต่ามื่แบุบุที่ี�กิำาหนดไว้ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๕๓	 
ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะทีี่�	 ๕	 บุที่ทีี่�	 ๑	 ข้ึ้อ	 ๙๗	หมื่ายเรียกิต้่องที่ำาเป็็น
หนังส่ีอ	และมีื่ข้ึ้อความื่ดังต่่อไป็นี�
	 	 (๑)	 สีถืานทีี่�ทีี่�ออกิหมื่าย
	 	 (๒)	 วันเด่อนปี็	ทีี่�ออกิหมื่าย
	 	 (๓)	 ช่�อและต่ำาบุลทีี่�อย้่ขึ้องบุุคคลทีี่�ออกิหมื่ายเรียกิให้มื่า
	 	 (๔)	 เหตุ่ทีี่�ต้่องเรียกิบุุคคลหร่อสิี�งขึ้องนั�นมื่า
	 	 (๕)	 สีถืานทีี่�	วันเด่อนปี็	และเวลาทีี่�จะให้ผ้้ินั�นไป็ถ้ืง
	 	 (๖)	 ลายม่ื่อช่�อและต่ำาแหน่งขึ้องเจ้าพนักิงานผ้้ิออกิหมื่าย												
	 	 ข้ึ้อความื่ต่ามื่ทีี่�ระบุุไว้ดังกิล่าว	โดยเฉพาะรายกิารทีี่�สีำาคัญ	ค่อรายกิารต่ามื่ข้ึ้อ	(๔)	ต้่องระบุุ
เหตุ่ทีี่�แสีดงว่าบุุคคลผ้้ินั�นถ้ืกิหมื่ายเรียกิมีื่ความื่เกีิ�ยวพันกัิบุคดีนั�นอย่างไร	เป็็นผ้้ิต้่องหาหร่อพยาน	หร่อเป็็น 
ผ้้ิมีื่เอกิสีาร	หร่อวัต่ถุืในครอบุครอง	ทัี่�งนี�เพ่�อให้ผ้้ิถ้ืกิหมื่ายเรียกิไดร้้้ถ้ืงฐานะขึ้องต่นเอง	สีว่นรายกิารต่ามื่ขึ้อ้	(๕)	 
ทีี่�ต้่องระบุุสีถืานทีี่�	วันเด่อนปี็	และเวลาทีี่�จะให้ผ้้ิถ้ืกิหมื่ายเรียกิไป็ถ้ืงนั�น	เพราะต่ามื่มื่าต่รา	๕๔	ป็ระกิอบุกัิบุ 
ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๙๘	กิำาหนดไว้ว่า	ในกิารกิำาหนดวันและ
เวลาทีี่�จะให้มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกินั�นให้พ้งระล้กิถ้ืงเร่�องระยะที่างใกิล้ไกิล	 เพ่�อให้ผิ้้ถ้ืกิหมื่ายเรียกิมีื่โอกิาสี 
มื่าถ้ืงต่ามื่วันเวลาทีี่�กิำาหนดในหมื่ายเพราะกิารไม่ื่มื่าหร่อมื่าภายหลังกิำาหนดเวลานั�น	อาจถ่ือเป็็นกิารขัึ้ดข่ึ้น 
หมื่ายเรียกิหร่อขัึ้ดข่ึ้นคำาสัี�งขึ้องเจ้าพนักิงานก็ิได้
 1.2 การส่งหมายเร่ยก
  (1) ส่งหมายเร่ยกแก่ใคร
	 	 	 โดยป็กิติ่กิารส่ีงหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหานั�น	ก็ิต้่องส่ีงให้แก่ิผ้้ิต้่องหานั�นเอง	แต่่ถ้ืาไม่ื่พบุตั่ว 
ก็ิอาจส่ีงให้แก่ิสีามีื่	 ภริยา	ญาติ่	 หร่อผ้้ิป็กิครองขึ้องผิ้้ต้่องหานั�น	 จะส่ีงให้แก่ิบุุคคลอ่�นใดอีกิไม่ื่ได้	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๕	ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๐๐
	 	 	 ส่ีวนกิารส่ีงหมื่ายเรียกิให้แก่ิพยานหร่อบุุคคลอ่�นนั�น	 ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณา 
ความื่อาญามิื่ได้บัุญญัติ่ไว้	ฉะนั�น	จ้งต้่องอาศัย	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๗๖	ป็ระกิอบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕	ค่อถ้ืา
ไม่ื่พบุบุุคคลนั�น	ผ้้ิส่ีงหมื่ายเรียกิอาจส่ีงหมื่ายเรียกิให้แก่ิบุุคคลใด	ๆ	ทีี่�มีื่อายุเกิิน	๒๐	ปี็	ซ้ึ่�งอย้่หร่อที่ำางานใน
บุ้านเร่อนหร่อสีำานักิที่ำากิารงานขึ้องบุุคคลทีี่�ถ้ืกิเรียกินั�นก็ิได้
	 	 	 ถ้ืาพยานเป็็นต่ำารวจหร่อเป็็นบุุคคลทีี่�รับุราชกิารสัีงกัิดสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ให้ที่ำา
หนังส่ีอไป็ขึ้อให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาขึ้องพยานสัี�งให้พยานไป็เป็็นพยานต่ามื่กิำาหนดวันเวลาและสีถืานทีี่�ต่ามื่ทีี่�นัด	 
ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๕	หมื่ายเรียกิและหมื่ายอาญา	บุที่ทีี่�	๑	หมื่ายเรียกิ	 
ข้ึ้อ	๑๐๐	วรรคท้ี่าย		
	 	 	 กิรณีนิติ่บุุคคล	 ก็ิอาจต่กิเป็็นผ้้ิต้่องหาได้	 สีามื่ารถืออกิหมื่ายเรียกินิติ่บุุคคลได้ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗	โดยให้ออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�น	ๆ	ขึ้องนิติ่บุุคคลนั�น	
  (2) ผู้ิส่งหมายเร่ยก
	 	 	 กิรณีเป็็นหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหา	พยาน	หร่อบุุคคลอ่�นในชั�นสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวน	
หร่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจเป็็นผ้้ิส่ีง
	 	 	 กิารส่ีงหมื่ายเรียกิพยานในคดีทีี่�พนักิงานอัยกิารเป็็นโจที่ก์ิ	ถ้ืาศาลมีื่คำาสัี�งให้ออกิหมื่ายเรียกิ	 
และมิื่ได้กิำาหนดวิธีีกิารส่ีงไว้	มื่าต่รา	๕๕/๑	กิำาหนดให้พนักิงานอัยกิารมีื่หน้าทีี่�ดำาเนินกิารให้หัวหน้าพนักิงาน
สีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�เป็็นผ้้ิจัดส่ีงหมื่ายและติ่ดต่ามื่พยานโจที่ก์ิมื่าศาลต่ามื่กิำาหนดนัดแล้วแจ้งผิลกิารส่ีง 
หมื่ายเรียกิไป็ยังศาลและพนักิงานอัยกิารโดยเร็ว	
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  กรณ่ีผู้ิรับปฏิิเสธไม่รับหมายเร่ยก
  (1) กรณ่ีพบผู้ิท่�ระบุช่�อไว้ในหมายเร่ยก	เม่ื่�อเจ้าพนักิงานนำาหมื่ายเรียกิไป็สีง่ให้ผ้้ิถ้ืกิเรียกิแลว้	 
หากิพบุตั่วผ้้ิถ้ืกิเรียกิแต่่ผ้้ินั�นป็ฏิเสีธีไม่ื่ยอมื่รับุหมื่ายจากิเจ้าพนักิงานโดยป็ราศจากิเหตุ่อันชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 
เจ้าพนักิงานนั�นชอบุทีี่�จะขึ้อให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายป็กิครองทีี่�มีื่อำานาจหร่อเจ้าพนักิงานต่ำารวจ 
ไป็ด้วยเพ่�อเป็็นพยาน	 และถ้ืาผ้้ิถ้ืกิเรียกินั�นยังคงป็ฏิเสีธีไม่ื่ยอมื่รับุอย่้อีกิก็ิให้วางหมื่ายไว้	ณ	 ทีี่�นั�น	 เม่ื่�อได้
ที่ำาดังนี�แล้วให้ถ่ือว่ากิารส่ีงหมื่ายนั�นเป็็นกิารถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่าย	ทัี่�งนี�ต่ามื่	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๗๘	ป็ระกิอบุ	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕
  (2) กรณ่ีไม่พบผู้ิท่�ระบุช่�อไว้ในหมายเร่ยก	 เม่ื่�อพบุบุุคคลที่ี�อาจรับุหมื่ายเรียกิแที่นได้	 
หากิบุุคคลนั�นป็ฏิเสีธีไม่ื่ยอมื่รับุหมื่าย	เจ้าพนักิงานจะใช้วิธีีกิารวางหมื่ายไม่ื่ได้	เพราะกิารวางหมื่ายต้่องวาง
ต่่อหน้าผ้้ิมีื่ช่�อระบุุไว้ในหมื่ายเท่ี่านั�น	เม่ื่�อผ้้ินั�นป็ฏิเสีธีไม่ื่ยอมื่รับุหมื่าย	เจ้าพนักิงานจะต้่องส่ีงหมื่ายค่นและ
รายงานแก่ิผ้้ิออกิหมื่ายว่าไม่ื่สีามื่ารถืส่ีงหมื่ายโดยวิธีีป็กิติ่ได้	
	 	 	 ถ้ืาหากิเป็็นหมื่ายเรียกิขึ้องศาล	ศาลอาจสัี�งให้ส่ีงโดยวิธีีอ่�นแที่นได้	กิล่าวค่อให้ปิ็ดหมื่าย
ไว้ในทีี่�แลเห็นได้ง่าย	ณ	 ภ้มิื่ลำาเนา	 หร่อสีำานักิที่ำากิารงานขึ้องบุุคคลผ้้ิมีื่ช่�อระบุุไว้ในหมื่ายนั�น	 หร่อมื่อบุ 
หมื่ายเรียกิดังกิล่าวไว้แก่ิเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองในที่้องถิื�นหร่อต่ำารวจ	 แล้วปิ็ดป็ระกิาศแสีดงกิารที่ี�ได้ 
มื่อบุหมื่ายดังกิล่าวแล้วนั�น	 หร่อลงโฆ่ษณาหร่อที่ำาวิธีีอ่�นใดต่ามื่ทีี่�ศาลเห็นสีมื่ควร	 ทัี่�งนี�ต่ามื่	 ป็.วิแพ่ง	 
มื่าต่รา	๗๙	วรรคแรกิ
	 	 	 แต่่หากิเป็็นหมื่ายเรียกิขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	หร่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ 
ชั�นผ้้ิใหญ่	 ไม่ื่สีามื่ารถืที่ำากิารปิ็ดหมื่ายได้	 เพราะไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อ 
พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจชั�นผ้้ิใหญ่สัี�งให้ส่ีงโดยวิธีีปิ็ดหมื่าย	ณ	ภ้มิื่ลำาเนา	หร่อสีำานักิที่ำากิารงานขึ้อง 
ผ้้ิมีื่ช่�อระบุุไว้ในหมื่ายเรียกิได้	กิารสัี�งให้ส่ีงโดยวิธีีปิ็ดหมื่ายนั�น	กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้อำานาจเฉพาะศาลเท่ี่านั�น 
ทีี่�กิระที่ำาได้	เพราะฉะนั�นถ้ืาเป็็นหมื่ายเรียกิขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนถ้ืาผ้้ิรับุป็ฏิเสีธีไม่ื่ยอมื่รับุหมื่ายนั�น	คงที่ำาได้
แต่่เพียงวิธีีกิารวางหมื่ายเท่ี่านั�น		
 1.๓ เวลัาส่งหมายเร่ยก
	 	 กิารสีง่หมื่ายเรียกิไมื่ว่่าให้แก่ิบุุคคลใด	ไม่ื่ว่าหมื่ายเรียกินั�นจะออกิโดยบุุคคลใดต่ามื่ป็ระมื่วล
ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๐๐(๑)	ให้ส่ีงในเวลากิลางวันตั่�งแต่่ระหว่างเวลา
พระอาทิี่ต่ย์ข้ึ้�นจนถ้ืงเวลาพระอาทิี่ต่ย์ต่กิ
 1.4 สถานท่�ส่งหมายเร่ยก
	 	 (๑)	 โดยป็กิต่ิต้่องส่ีงให้แก่ิผ้้ิรับุหมื่าย	ณ	 ภ้มิื่ลำาเนาหร่อสีำานักิที่ำากิารงานขึ้องผิ้้รับุหมื่าย	 
ต่ามื่	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๗๗	 (มีื่กิำาหนดไว้ในป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	 ๑	 
ข้ึ้อ	๑๐๐(๒))
	 	 (๒)	 ถ้ืาพบุตั่วผ้้ิรับุหมื่ายทีี่�อ่�นนอกิจากิภ้มิื่ลำาเนา	 หร่อสีำานักิที่ำากิารงานขึ้องผ้้ิรับุหมื่าย	 
หากิบุุคคลผ้้ินั�นยอมื่รับุก็ิถ่ือว่าเป็็นกิารส่ีงโดยชอบุต่ามื่	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๗๗	 (๑)	 (มีื่กิำาหนดไว้ในป็ระมื่วล
ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๐๐(๒)	วรรคสีอง	กิ.)
	 	 (๓)	 บุุคคลทีี่�รับุหมื่ายเรียกิอย้่ต่่างท้ี่องทีี่�ทีี่�ออกิหมื่ายหากิเป็็นหมื่ายขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	
หร่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจก็ิให้ส่ีงไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ 
ซ้ึ่�งผ้้ิถ้ืกิเรียกิอย่้ในท้ี่องทีี่�เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจได้รับุหมื่ายเช่นนั�นแล้ว 
ก็ิให้สีลักิหลงัหมื่ายแลว้จัดกิารสีง่แก่ิผ้้ิรับุต่่อไป็ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๕๖	(มีื่กิำาหนดไว้ในป็ระมื่วลระเบุยีบุกิาร 
ต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๙๙)	
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ข้้อสังเกต้
	 -	 แม้ื่ว่า	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๖	บัุญญัติ่วิธีีกิารสีง่หมื่ายเรียกิกิรณบุีุคคลทีี่�รับุหมื่ายเรียกิอย้ต่่่างท้ี่องทีี่� 
กัิบุท้ี่องทีี่�ออกิหมื่าย	 ให้ส่ีงไป็ยังต่ำารวจที่ี�มีื่อำานาจออกิหมื่ายเรียกิซ้ึ่�งผ้้ิถ้ืกิเรียกิอย้่ในท้ี่องทีี่�	 เม่ื่�อต่ำารวจ 
ได้รับุหมื่ายเช่นนั�นแล้ว	ก็ิให้สีลักิหลังหมื่ายแล้วจัดกิารส่ีงแก่ิผ้้ิรับุหมื่ายต่่อไป็	อยา่งไรก็ิต่ามื่	ในกิารป็ฏิบัุติ่ขึ้อง
ศาลในกิารออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหา	ให้ส่ีงโดยที่างไป็รษณียล์งที่ะเบีุยนต่อบุรับุต่ามื่	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๗๓	ที่วิ	 
เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนใช้วิธีีกิารส่ีงหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหาต่ามื่แนวที่างป็ฏิบัุติ่ขึ้องศาลเช่นนี�	 แม้ื่จะไมื่่เป็็นไป็
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๕	มื่าต่รา	๕๖	แต่่หากิผ้้ิต้่องหานั�นมื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวน
ก็ิสีามื่ารถืทีี่�จะแจ้งข้ึ้อหาและหร่อที่ำากิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหานั�นได้	 เพราะเจต่นาขึ้องกิฎหมื่าย	 ป็.วิอาญา 
ในเร่�องนี�	 เพียงต้่องกิารให้ผ้้ิต้่องหามื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อรับุที่ราบุข้ึ้อกิล่าวหาและกิารถืามื่ป็ากิคำา
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 อันเป็็นเง่�อนไขึ้กิารฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	 เท่ี่านั�น	 
แต่่หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่มื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่หมื่ายเรียกิทีี่�ส่ีงที่างไป็รษณีย์นั�น	 และจำาเป็็นทีี่�จะต้่อง
ย่�นคำาร้องขึ้อหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิควรทีี่�จะออกิหมื่ายเรียกิและวิธีีกิารส่ีงหมื่าย 
ให้เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๕	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๕๖	อีกิครั�ง	เพ่�อมิื่ให้เป็็นป็ระเด็นข้ึ้อโต้่แย้งเกีิ�ยวกัิบุ 
ความื่ชอบุในกิารออกิหมื่ายจับุขึ้องศาล	

 1.5 การขั้ดีข่้นหมายเร่ยก
	 	 หมื่ายถ้ืงกิารทีี่�ผิ้ถ้้ืกิระบุุในหมื่ายได้รับุหมื่ายเรียกิ	ซ้ึ่�งรับุที่ราบุคำาสัี�งหร่อคำาบุงกิารต่ามื่หมื่าย
นั�นแล้วจงใจขัึ้ดข่ึ้นไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่าย	โดยไม่ื่มีื่เหตุ่อันจะอ้างได้ผิลที่างกิฎหมื่าย	ดังนี�
	 	 (๑)	 ผ้้ิรับุหมื่ายเป็็นพยานขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อเป็็นผ้้ิทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนสัี�ง 
ให้ส่ีงเอกิสีารหร่อวัต่ถุื	 กิารขึ้ัดข่ึ้นหมื่าย	 จะมื่ีความื่ผิิดฐานขึ้ัดข่ึ้นคำาบัุงคับุขึ้องเจ้าพนักิงานต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๑๖๘,	๑๖๙
	 	 	 กิารขัึ้ดข่ึ้นคำาบัุงคับุต่ามื่กิฎหมื่าย	 หมื่ายถ้ืงที่ราบุคำาบัุงคับุต่ามื่กิฎหมื่ายแล้วขัึ้ดข่ึ้น
ไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่และคำาบัุงคับุขึ้องเจ้าพนักิงานดังกิล่าวจะต้่องเป็็นไป็ต่ามื่กิฎหมื่ายด้วย	 หากิไม่ื่มีื่อำานาจต่ามื่
กิฎหมื่ายทีี่�จะออกิคำาบัุงคับุ	ผ้้ิขัึ้ดข่ึ้นย่อมื่ไม่ื่มีื่ความื่ผิิด	เช่น	
	 	 	 -	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จแล้วและส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	 
ย่อมื่หมื่ดอำานาจทีี่�จะที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็	 ผ้้ิใดทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หมื่ายเรียกิเพ่�อมื่าให้กิารในภายหลัง
แล้วไม่ื่ยอมื่มื่าให้กิารย่อมื่ไม่ื่มีื่ความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รานี�	(ฎ.๙/๒๔๘๑)
	 	 (๒)	 ถ้ืาผ้้ิรับุหมื่ายเป็็นผ้้ิต้่องหา	ซ้ึ่�งขัึ้ดข่ึ้นหมื่ายขึ้องเจ้าพนักิงาน	กิารขึ้ดัข่ึ้นหมื่ายเป็็นเหต่ใุห้ 
เจ้าพนักิงานย่�นคำาร้องต่่อศาลให้ออกิหมื่ายจับุบุุคคลนั�นได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๖	วรรคท้ี่าย	แต่่ไม่ื่มีื่
โที่ษที่างอาญาอย่างอ่�นอีกิ
	 	 	 ผ้้ิขัึ้ดข่ึ้นหมื่ายทีี่�เป็็นผ้้ิต้่องหาไม่ื่มีื่ความื่ผิิดฐานขัึ้ดคำาสัี�งเจ้าพนักิงานอีกิกิระที่งหน้�งเพราะ	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๖	(๓)	(ปั็จจุบัุนค่อมื่าต่รา	๖๖	วรรคท้ี่าย)	กิำาหนดวิธีีกิารในที่างทีี่�เป็็นโที่ษแก่ิผ้้ิต้่องหา
ทีี่�ขัึ้ดข่ึ้นหมื่ายเรียกินั�นแล้ว	(ฎ.๑๑๔๐/๒๔๘๑	และ	ฎ.๑๓๔๑/๒๕๐๙)
	 	 	 กิรณีผ้้ิต้่องหาขัึ้ดข่ึ้นไม่ื่มื่าให้กิารต่ามื่หมื่ายเรียกิโดยไม่ื่มีื่ข้ึ้อแก้ิตั่วอันควรนั�น	ป็ระมื่วล
กิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๖๖	(๒)	บัุญญัติ่ที่างแก้ิไว้	ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจย่�นคำาร้อง
ต่่อศาลเพ่�อออกิหมื่ายจับุตั่วมื่าได้	 เป็็นกิารลงโที่ษอย้่แล้ว	 จ้งเห็นได้ว่าเจต่นารมื่ณ์ขึ้องป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
อาญา	 มื่าต่รา	๑๖๘	หาได้มุ่ื่งหมื่ายจะใช้บัุงคับุกัิบุผ้้ิต้่องหาทีี่�ขัึ้ดข่ึ้นไม่ื่มื่าให้กิารต่่อพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่
หมื่ายเรียกิด้วยไม่ื่
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	 	 	 -	 เม่ื่�อมีื่ผ้้ิไป็แจ้งความื่ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนกิล่าวหาว่าจำาเลยบุุกิรุกิทีี่�ดิน	 จำาเลยย่อมื่
ต่กิอย่้ในฐานะเป็็นผ้้ิต้่องหาต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๒)	 แล้ว	 ซ้ึ่�งใน 
ชั�นสีอบุสีวนต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	พนักิงานสีอบุสีวนจะบุงัคับุใหผ้้้ิต้่องหา 
ให้ถ้ือยคำาใด	ๆ 	ไม่ื่ได้	และมื่าต่รา	๑๓๕	ก็ิบัุญญัติ่ห้ามื่มิื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนล่อลวงหร่อข่้ึ้เข็ึ้ญผ้้ิต้่องหาให้กิารอีกิด้วย 
จ้งเห็นได้ว่าหมื่ายเรียกิขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนที่ี�ให้ผ้้ิต้่องหามื่าเพ่�อให้กิาร	 ไม่ื่เข้ึ้าลักิษณะเป็็นคำาบัุงคับุต่ามื่
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	มื่าต่รา	๑๖๘	(ฎ.๑๓๔๑/๒๕๐๙	(ป็ระชุมื่ใหญ่))
	 	 	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนเชิญจำาเลยไป็ให้ถ้ือยคำาในฐานะพยานทีี่�สีถืานีต่ำารวจโดยไม่ื่ได้ออกิ
หมื่ายเรียกิ	จำาเลยยอมื่มื่าโดยดีและพนักิงานสีอบุสีวนบุอกิจำาเลยว่าจะสีอบุสีวนเป็็นพยานยอ่มื่หมื่ายความื่ว่า 
สัี�งให้จำาเลยให้ถ้ือยคำา	 คำาสัี�งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนเช่นนี�จ้งเป็็นคำาบัุงคับุต่ามื่กิฎหมื่ายให้จำาเลยให้ถ้ือยคำา	 
เม่ื่�อจำาเลยขัึ้ดข่ึ้นคำาบัุงคับุดังกิล่าว	 ย่อมื่มีื่ความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๖๙	 
(ฎ.๑๙๕๔/๒๕๑๕	(ป็ระชุมื่ใหญ่))
 1.6 ผู้ิมาต้ามหมายเร่ยก แต่้ไม่ยอมให้การ
	 	 ผิลขึ้องกิารไมื่่ยอมื่ให้กิารหร่อเบุิกิความื่แต่กิต่่างกิัน	 แล้วแต่่ว่าผ้้ินั�นเป็็นผ้้ิต้่องหา	 จำาเลย
พยานในชั�นสีอบุสีวน	หร่อพยานในชั�นศาล
	 	 (๑)	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลย	บุุคคลเหล่านี�กิฎหมื่ายไม่ื่บัุงคับุว่าต้่องให้กิาร	แต่่ถ่ือเป็็นสิีที่ธิีว่าจะ
ให้กิารก็ิได้ไม่ื่ให้ก็ิได้	ถ้ืาเขึ้าไม่ื่เต็่มื่ใจให้กิาร	กิฎหมื่ายเพียงให้เจ้าพนักิงานหร่อศาลบัุนท้ี่กิหร่อจดรายงานไว้
เท่ี่านั�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔,	๑๖๕,	๑๗๒
	 	 (๒)	 พยานในชั�นสีอบุสีวน	 เม่ื่�อพยานมื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนแล้ว 
แต่่ไม่ื่ยอมื่ให้กิารเป็็นความื่ผิิดฐานขัึ้ดข่ึ้นคำาบัุงคับุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�ให้กิาร	 มีื่ความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๑๖๙
	 	 (๓)	 พยานในชั�นศาล	 เม่ื่�อพยานมื่าศาลแล้วไม่ื่ยอมื่เบิุกิความื่	 พยานอาจมีื่ความื่ผิิดต่ามื่	
ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑๗๑
 1.7 ผู้ิมาต้ามหมายเร่ยกให้ถ้อยคำาเป็นเท็จ
	 	 ผิลขึ้องกิารใหถ้้ือยคำาเป็็นเท็ี่จนั�นมีื่ความื่แต่กิต่่างกินั	แล้วแต่่ว่าผ้้ินั�นเป็็นผ้้ิต้่องหา	จำาเลยหร่อ
พยานชั�นสีอบุสีวน	หร่อพยานในชั�นศาล	
	 	 (๑)	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลย	 บุุคคลทัี่�งสีองป็ระเภที่นี�กิฎหมื่ายให้สิีที่ธิีทีี่�จะให้กิารอย่างใดก็ิได้
และมีื่สิีที่ธิีต่่อส้้ีคดีได้อย่างเต็่มื่ทีี่�หากิบุุคคลดังกิล่าวให้ถ้ือยคำาเป็็นเท็ี่จจ้งไม่ื่มีื่ความื่ผิิดต่่อกิฎหมื่ายอาญา
	 	 	 -	 จำาเลยถ้ืกิต่ำารวจจับุหาว่าเล่นกิารพนันสีลากิกิินรวบุจำาเลยจ้งแจ้งต่่อต่ำารวจผ้้ิค้นตั่วว่า 
กิระดาษจดตั่วเลขึ้ทีี่�ค้นได้เป็็นสีลากิกิินรวบุทีี่�ซ่ึ่�อจากิบุุคคลอ่�นเป็็นกิารแจ้งในฐานะผ้้ิต้่องหาไม่ื่เป็็นผิิด 
ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑๗๒	(ฎ.๒๒๕/๒๕o)
	 	 	 -	 กิารทีี่�จำาเลยซ้ึ่�งถ้ืกิจับุกุิมื่ในข้ึ้อหาว่าเป็็นคนญวนอพยพหนีจากิเขึ้ต่ควบุคุมื่	 ให้กิาร
ป็ฏิเสีธีพร้อมื่ทัี่�งแสีดงบัุต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชนใหต้่ำารวจด้นั�นเป็็นกิารป็ฏเิสีธีในฐานะผิ้ต้้่องหา	แม้ื่ข้ึ้อความื่ทีี่�
จำาเลยให้กิารนั�นจะเป็็นเท็ี่จก็ิไม่ื่เป็็นความื่ผิิดฐานแจ้งความื่เท็ี่จต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑๓๗	และจะเอาผิิดแก่ิ
จำาเลยฐานใช้หร่ออ้างเอกิสีารอนัเกิิดจากิกิารกิระที่ำาผิิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักิงานจดข้ึ้อความื่เท็ี่จลงในเอกิสีาร
ราชกิาร	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๖๘	ก็ิไม่ื่ได้อีกิเช่นกัิน	(ฎ.๔๐๔๘/๒๒)
	 	 (๒)	 พยานชั�นสีอบุสีวน	เม่ื่�อให้ถ้ือยคำาในชั�นสีอบุสีวนเป็็นเท็ี่จย่อมื่มีื่ความื่ผิิดต่ามื่	ป็.อาญา
มื่าต่รา	๑๗๒,	๑๗๓,	๑๗๔	แล้วแต่่กิรณี
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 1.๘ คด่ีท่�นิติ้บุคคลัเป็นผู้ิต้้องหา
	 	 ในคดีทีี่�นิติ่บุุคคลเป็็นผิ้ต้้่องหา	ในกิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวนจะออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิจัดกิาร
หร่อผ้้ิแที่นขึ้องนติิ่บุุคคลนั�นไป็ยงัพนักิงานสีอบุสีวนได	้หากิผิ้จั้ดกิารหร่อผ้้ิแที่นนั�นไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่ายเรียกิ	 
พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาลให้ออกิหมื่ายจับุผ้้ินั�นมื่าเพ่�อกิารสีอบุสีวนได้	 และเม่ื่�อเสีร็จ
กิารสีอบุสีวนแล้ว	ก็ิจะต้่องป็ล่อยผ้้ินั�นไป็	จะควบุคุมื่หร่อจะป็ล่อยตั่วชั�วคราวโดยมีื่ป็ระกัินกัิบุผ้้ิจัดกิารหร่อ
ผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคลนั�นไม่ื่ได้	เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗

2. การออกหมายอาญา 
	 หมื่ายอาญา	 หมื่ายความื่ถ้ืงหนังส่ีอบุงกิารทีี่�ออกิต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�สัี�งให้ 
เจ้าหน้าทีี่�ที่ำากิารจับุ	ขัึ้ง	จำาคุกิ	หร่อป็ล่อยผ้้ิต้่องหา	จำาเลย	หร่อนักิโที่ษ	หร่อให้ที่ำากิารค้นรวมื่ทัี่�งสีำาเนาหมื่ายจับุ 
หร่อหมื่ายค้นอันได้รับุรองว่าถ้ืกิต้่อง	 และคำาบุอกิกิล่าวที่างโที่รเลขึ้ว่าได้ออกิหมื่ายจับุหร่อหมื่ายค้นแล้ว	 
ต่ลอดจนสีำาเนาหมื่ายจับุหร่อหมื่ายค้นทีี่�ได้ส่ีงที่างโที่รสีาร	 ส่ี�ออิเล็กิที่รอนิกิส์ีหร่อส่ี�อเที่คโนโลยีสีารสีนเที่ศ
ป็ระเภที่อ่�น	ทัี่�งนี�	ต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในมื่าต่รา	๗๗	ซ้ึ่�งป็รากิฏความื่หมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๙)
	 จากิบุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าวข้ึ้างต้่น	จ้งอาจแบุ่งหมื่ายอาญาได้เป็็น	๕	ป็ระเภที่	ดังนี�
	 (๑)	 หมื่ายจับุออกิเพ่�อจับุผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยต่ามื่พฤติ่กิารณ์	ดังเช่นทีี่�ระบุุไว้ต่ามื่มื่าต่รา	๖๖
	 (๒)	 หมื่ายค้นออกิเพ่�อค้นหาบุุคคลหร่อสิี�งขึ้องต่ามื่พฤติ่กิารณ์	ดังเช่นทีี่�ระบุุไว้ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙
	 (๓)	 หมื่ายขัึ้งออกิเพ่�อขัึ้งผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยในระหวา่งกิารสีอบุสีวนไต่่สีวนม้ื่ลฟ้้องหร่อพิจารณา
ต่ามื่มื่าต่รา	๗๑
	 (๔)	 หมื่ายจำาคุกิ	ออกิเพ่�อจำาคุกิจำาเลยซ้ึ่�งต้่องคำาพิพากิษาให้จำาคุกิ	หร่อป็ระหารชีวิต่	หร่อจำาคุกิ
แที่นค่าป็รับุ	ต่ามื่มื่าต่รา	๗๔
	 (๕)	 หมื่ายป็ล่อย	ออกิเพ่�อป็ล่อยผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยในพฤติ่กิารณ์	ดังเช่นทีี่�ระบุุไว้ต่ามื่มื่าต่รา	๗๒,	 
๗๓	และ	๗๕
 2.1 ผู้ิม่อำานาจออกหมายอาญา
	 	 ศาล	 เป็็นผ้้ิมีื่อำานาจในกิารออกิหมื่ายอาญา	 กิารจะจับุ	 ขัึ้ง	 จำาคุกิ	 ค้น	 หร่อป็ล่อยบุุคคล 
ซ้ึ่�งต้่องขัึ้งหร่อจำาคุกิต่ามื่หมื่ายศาล	เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๗	มีื่อำานาจออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา
ภายในเขึ้ต่อำานาจต่ามื่หลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารทีี่�กิำาหนดในข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา
	 	 กิารออกิหมื่ายจับุ	หมื่ายค้น	หร่อหมื่ายขัึ้งศาลจะออกิหมื่ายนั�นต่ามื่ทีี่�ศาลเห็นสีมื่ควรหร่อ
โดยมีื่ผ้้ิร้องขึ้อก็ิได้	ต่ามื่ความื่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๕๙
	 	 ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนในกิารทีี่�จะย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาลเพ่�อออกิหมื่ายอาญา	ได้แก่ิ
กิรณีกิารขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายค้นเพ่�อพบุพยานหลักิฐานในกิารยน่ยนักิารกิระที่ำาผิิดขึ้องผ้้ิต้่องหา	เหตุ่ในกิารขึ้อ
หมื่ายค้นเป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๙	กิารออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหาเพ่�อนำาตั่วมื่ารับุที่ราบุขึ้อ้กิล่าวหาใน
กิารดำาเนนิคดี	แต่่ผ้้ิต้่องหาไมื่ย่อมื่มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิและมื่เีหตุ่ให้ขึ้ออำานาจศาลออกิหมื่ายจับุไดต้่ามื่ความื่ใน	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๖	หร่อเม่ื่�อมีื่กิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	และมีื่เหตุ่ทีี่�จะขึ้อ
ให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรค	๕	หร่อกิรณีผ้้ิต้่องหาถ้ืกิออกิหมื่ายจับุแล้วถ้ืกินำา
ตั่วส่ีงพนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดีหากิพนักิงานสีอบุสีวนยังที่ำากิารสีอบุสีวนไมื่่เสีร็จก็ิขึ้ออำานาจศาลออกิ
หมื่ายขัึ้งระหว่างสีอบุสีวน	ดังนั�น	เพ่�อกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานและกิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นทีี่�เกีิ�ยวกัิบุ
กิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจำาเป็็นต่อ้งย่�นคำาร้องต่่อศาลในกิารออกิหมื่ายอาญาดงักิล่าว	เพ่�อให้กิาร
สีอบุสีวนเสีร็จสิี�นและส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารพิจารณา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑,	๑๔๒	ต่่อไป็	



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

11๙

 2.2 การย่�นคำาร้องข้อหมายอาญา หมายจบั หมายค้นหร่อหมายข้งั	ต่ามื่ขึ้อ้บัุงคับุขึ้องป็ระธีาน
ศาลฎีกิา	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	พ.ศ.๒๕๔๘	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่ 
	 	 ๑)	 ในกิรณีทีี่�เจ้าพนักิงานเป็็นผ้้ิร้องขึ้อให้ศาลออกิหมื่าย	มีื่หลักิเกิณฑ์์	ดังนี�
	 	 	 (๑)	 กิรณีป็กิติ่	 กิารร้องขึ้อให้ออกิหมื่ายจับุ	 ให้ร้องขึ้อต่่อศาลทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจชำาระคดี
หร่อศาลทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจเหน่อท้ี่องทีี่�ทีี่�จะที่ำากิารจับุกุิมื่	 ส่ีวนหมื่ายค้นให้ร้องขึ้อต่่อศาลทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจเหน่อ
ท้ี่องทีี่�ทีี่�จะที่ำากิารค้น	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๘	
	 	 	 	 ผ้้ิร้องขึ้อ	 กิรณีพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจร้องขึ้อออกิหมื่ายจับุหร่อ 
หมื่ายค้นต้่องเป็็นพนักิงานฝ่่ายป็กิครองตั่�งแต่่ป็ฏิบัุติ่กิารหร่อต่ำารวจซ้ึ่�งมีื่ยศตั่�งแต่่ชั�นร้อยต่ำารวจต่รีข้ึ้�นไป็
	 	 	 (๒)		กิรณีพิเศษ	 เจ้าพนักิงานทีี่�จะที่ำากิารจับุหร่อค้นนอกิเขึ้ต่ศาลอาญาจะร้องขึ้อให้
ออกิหมื่ายจับุหร่อหมื่ายค้นต่่อศาลอาญาได้ต่่อเม่ื่�อเป็็นกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนอย่างยิ�งและกิารร้องขึ้อต่่อศาล
ทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจจะเกิิดความื่ล่าช้าเสีียหายอย่างร้ายแรงต่่อกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�	เช่น	ผ้้ิจะถ้ืกิออกิหมื่ายจับุกิำาลัง
จะหลบุหนี	หร่อสิี�งขึ้องทีี่�ต้่องกิารจะหาหร่อยด้กิำาลังจะถ้ืกิโยกิย้ายหร่อถ้ืกิที่ำาลาย	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีาน
ศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๒๕
	 	 	 	 ผ้้ิร้องขึ้อ	 กิรณีเป็็นพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อเจ้าพนักิงานอ่�น	 ผ้้ินั�นต้่องดำารง
ต่ำาแหน่งตั่�งแต่่ระดับุเชี�ยวชาญข้ึ้�นไป็	ในกิรณีทีี่�เป็็นต่ำารวจผ้้ินั�นต้่องมีื่ยศตั่�งแต่่พลต่ำารวจต่รีข้ึ้�นไป็
	 	 	 	 กิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนและมีื่เหตุ่อันควรซ้ึ่�งผ้้ิร้องขึ้อไม่ื่อาจไป็พบุผ้้ิพิพากิษาได้	ผ้้ิร้องขึ้อ
อาจร้องขึ้อต่่อผ้้ิพิพากิษาที่างโที่รศัพท์ี่	โที่รสีาร	ส่ี�ออิเล็กิที่รอนิกิส์ีหร่อส่ี�อเที่คโนโลยีสีารสีนเที่ศป็ระเภที่อ่�น
ทีี่�เหมื่าะสีมื่เพ่�อขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายจับุหร่อหมื่ายค้นก็ิได้	ต่ามื่ขึ้อ้บัุงคับุป็ระธีานศาลฎกีิาฯ	ขึ้อ้	๒๘	ผ้้ิร้องขึ้อ
หากิเป็็นพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อเจ้าพนักิงานอ่�น	 ผ้้ินั�นต้่องดำารงต่ำาแหน่งตั่�งแต่่ระดับุชำานาญกิารพิเศษ 
ข้ึ้�นไป็ในกิรณีเป็็นต่ำารวจต้่องมีื่ยศตั่�งแต่่พันต่ำารวจเอกิข้ึ้�นไป็
	 	 	 	 กิรณีร้องขึ้อออกิหมื่ายค้นเพ่�อจับุผ้้ิดุร้ายหร่อผ้้ิร้ายสีำาคัญในเวลากิลางค่น	 
หากิเป็็นพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อเจ้าพนักิงานอ่�น	 ผ้้ินั�นต้่องดำารงต่ำาแหน่งตั่�งแต่่ระดับุชำานาญกิารพิเศษ 
ข้ึ้�นไป็	ถ้ืาเป็็นต่ำารวจต้่องมีื่ยศตั่�งแต่่พันต่ำารวจเอกิข้ึ้�นไป็	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๓๕	
	 	 	 	 ข้ึ้อสัีงเกิต่	 กิารเปิ็ดช่องให้มีื่กิารขึ้อหมื่ายจับุหร่อหมื่ายค้นในกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วน	 
ต่ามื่ขึ้อ้บัุงคับุป็ระธีานศาลฎกีิาฯ	ข้ึ้อ	๒๘	ในกิารวนิิจฉัยคำาร้องกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วน	ต้่องพิจารณาถ้ืงข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๓๒(๑),	(๒),	(๓)	ป็ระกิอบุด้วย	ซ้ึ่�งเห็นว่าเป็็นคนละกิรณีกิบัุกิารจับุหร่อ
กิารค้นทีี่�เป็็นข้ึ้อยกิเว้นกิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๘	หร่อ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๙๒	แต่่ก็ิอาจที่ำาให้
เกิิดป็ระเด็นปั็ญหาได้หากิไม่ื่ระมัื่ดระวัง	ดังนั�นกิารค้นหร่อกิารจับุหากิไม่ื่จำาเป็็นก็ิควรต้่องขึ้อหมื่ายจับุหร่อ
หมื่ายค้นจากิศาลเสีียก่ิอน
	 	 	 ๒)	 ในกิรณทีีี่�ป็รากิฏวา่ศาลออกิหมื่ายไดต้่ามื่ที่ี�ศาลเหน็สีมื่ควร	เช่น	กิรณีผ้้ิต้่องหาหร่อ
จำาเลยได้รับุกิารป็ระกัินตั่วไป็จากิศาลแล้วไม่ื่มื่าต่ามื่นัด	ศาลก็ิออกิหมื่ายจับุได้เองทัี่นทีี่	แต่่ในบุางกิรณีเหตุ่
ไม่ื่ป็รากิฏแก่ิเจ้าพนักิงานหร่อศาล	 เช่น	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยซ้ึ่�งได้รับุกิารป็ระกัินตั่วแล้วไป็ข่ึ้มื่ข่้ึ้ผ้้ิเสีียหาย	 
ด้วยป็ระกิารต่่างๆ	เพ่�อทีี่�จะให้บิุดเบุ่อนร้ป็คดี	ผ้้ิเสีียหายจ้งมื่าร้องต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อให้ออกิหมื่ายจับุ 
ผ้้ิต้่องหาได้	 สีำาหรับุกิรณีหลังนี�กิฎหมื่ายต้่องกิารให้เจ้าพนักิงานหร่อศาลสีอบุหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่า 
มีื่ม้ื่ลดังทีี่�อ้างหร่อไม่ื่	เพ่�อเป็็นหลักิป็ระกัินว่าจำาเลยหร่อผ้้ิต้่องหาจะไม่ื่ถ้ืกิกิลั�นแกิล้ง
	 	 	 อย่างไรก็ิต่ามื่	แม้ื่ว่าต่ามื่มื่าต่รา	๕๙	วรรคหน้�ง	จะบัุญญัติ่ให้ศาลออกิหมื่ายอาญาได้
ต่ามื่ทีี่�ศาลเห็นสีมื่ควร	หร่อมีื่ผ้้ิร้องขึ้อก็ิต่ามื่	แต่่ศาลก็ิต้่องพิจารณาว่ามีื่พยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรทีี่�จะออกิ
หมื่ายดังกิล่าวหร่อไม่ื่	ทัี่�งนี�เป็็นไป็ต่ามื่	มื่าต่รา	๕๙/๑	วรรคหน้�ง	ตั่วอย่างคำาพิพากิษา	เช่น
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	 	 	 -	 กิารออกิหมื่ายจับุเป็็นขัึ้�นต่อนขึ้องกิารดำาเนินคดีเพ่�อให้กิารสีอบุสีวนผิ้้ต้่องหา 
ดำาเนินไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อนขึ้องกิฎหมื่ายอยา่งรวดเร็ว	ต่่อเน่�อง	และเป็็นธีรรมื่	เป็็นอำานาจพิเศษทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ 
ให้ผ้้ิพิพากิษาคนเดียวในศาลชั�นต้่นในชั�นก่ิอนกิารพิจารณามีื่อำานาจออกิหมื่ายผ้้ิต้่องหาต่ามื่คำาร้องขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๖๖	 และมื่าต่รา	 ๕๙/๑	 โดยเฉพาะ	 จ้งมิื่ใช่เร่�องทีี่�กิฎหมื่าย 
มีื่ความื่ป็ระสีงค์จะให้ผ้้ิต้่องหาย่�นอุที่ธีรณ์ได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๙๓	 เพราะจะที่ำาให้กิารดำาเนินงาน 
ขึ้องกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ป็ระสีบุอุป็สีรรคและเกิิดความื่ล่าช้า	(ฎ.๔๗๙/๒๕๕๕)
	 	 	 -	 เม่ื่�อมีื่กิารกิล่าวหาว่าบุุคคลใดกิระที่ำาความื่ผิิดที่างอาญา	 บุุคคลนั�นย่อมื่ต่กิอย้่ใน
ฐานะเป็็นผ้้ิต้่องหาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒	 (๒)	 พนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่ย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลชั�นต้่นออกิ
หมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๖	เพ่�อให้ได้ตั่วมื่าสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ซ้ึ่�งต่ามื่ 
พระธีรรมื่น้ญศาลยติุ่ธีรรมื่มื่าต่รา	๒๔	(๑)	กิำาหนดให้ผ้้ิพิพากิษาคนหน้�งมีื่อำานาจออกิหมื่ายจับุได้	ป็ระกิอบุกัิบุ	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๕๙	 วรรคสีี�	 ต่อนท้ี่าย	 กิำาหนดให้ศาลมีื่คำาสัี�งเพิกิถือนหมื่ายหร่อแกิ้ไขึ้เป็ลี�ยนแป็ลง 
หมื่ายจับุได้หากิความื่ป็รากิฏต่่อศาลในภายหลังว่าได้มีื่ออกิหมื่ายจับุไป็โดยฝ่่าฝื่นต่่อบุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่าย	 
และมื่าต่รา	 ๖๘	 กิำาหนดให้หมื่ายจับุคงใช้ได้อย้่จนกิว่าจะจับุได้	 เว้นแต่่ความื่ผิิดอาญาต่ามื่หมื่ายนั�น 
ขึ้าดอายุความื่หร่อศาลซึ่้�งออกิหมื่ายนั�นได้ถือนหมื่ายค่น	 ดังนี�	 อำานาจในกิารออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหา 
จ้งเป็็นอำานาจเฉพาะตั่วขึ้องผ้้ิพิพากิษาศาลชั�นต้่น	 เม่ื่�อคดีนี�ผ้้ิร้องย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลชั�นต้่นยกิเลิกิ 
หร่อเพิกิถือนหมื่ายจับุ	และศาลชั�นต้่นมีื่คำาสัี�งยกิคำาร้อง	ผ้้ิร้องจะอุที่ธีรณ์หร่อฎีกิาอีกิไม่ื่ได้	(ฎ.๑๑๗๒๐/๒๕๕๕)
	 ส่ีวนกิารออกิหมื่ายป็ล่อย	ศาลต้่องพิจารณาหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๒	และมื่าต่รา	๗๓ 
 2.๓ แนวทางการออกหมายจับ หมายค้น หมายขั้ง แลัะหมายปล่ัอย
  2.๓.1 แนวทางการออกหมายจับในชั�นพนักงานสอบสวน
	 	 	 สีำาหรับุแนวที่างกิารพิจารณาออกิหมื่ายจับุขึ้องศาลนั�น	 ศาลได้วางแนวที่าง 
กิารพิจารณาหลักิเกิณฑ์์กิารออกิหมื่ายจับุไว้โดยขึ้อ้บัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิาร 
เกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	พ.ศ.๒๕๔๘
   1) เก่�ยวกับการเสนอพยานหลัักฐาน
	 	 	 	 (๑)	 ผ้้ิร้องขึ้อ	ต้่องเสีนอพยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่าผ้้ิจะถ้ืกิจับุจะได้กิระที่ำา
ความื่ผิิดอาญาซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิินสีามื่ปี็	หร่อน่าจะได้กิระที่ำาความื่ผิิดอาญาและมีื่เหตุ่อันควร
เช่�อว่าผ้้ินั�นจะหลบุหนี	หร่อจะไป็ยุง่เหยิงกัิบุพยานหลักิฐาน	หร่อก่ิอเหตุ่อันต่รายป็ระกิารอ่�น	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุ
ป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๔	วรรคหน้�ง
	 	 	 	 (๒)	 กิรณีผ้้ิจะถ้ืกิจับุไม่ื่มีื่ทีี่�อย้เ่ป็็นหลักิแหล่ง	หร่อไม่ื่มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิหร่อต่ามื่นดั	 
โดยไม่ื่มีื่ข้ึ้อแก้ิตั่วอันควร	ให้สัีนนิษฐานว่าผ้้ินั�นจะหลบุหนีต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๔	วรรคสีอง	
	 	 	 	 (๓)	 พยานหลักิฐานทีี่�อาจพิส้ีจน์ได้ว่ามีื่เหตุ่สีมื่ควรในกิารออกิหมื่ายจับุ	 
ให้รวมื่ถ้ืงข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวน	ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิกิารวิเคราะห์ที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์หร่อทีี่�ได้จากิ
กิารใช้เคร่�องม่ื่อที่างวิที่ยาศาสีต่ร์หร่อเที่คโนโลยี	ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิส่ี�ออิเล็กิที่รอนิกิส์ี	ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิหนังส่ีอขึ้อง
พนักิงานอัยกิารเร่�องขึ้อให้จัดกิารให้ได้ตั่วผ้้ิต้่องหา	(อ.กิ.๒๙)	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๗	
	 	 	 	 (๔)	 ในกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานเพ่�อพิจารณาอนุญาต่ให้ออกิหมื่ายจับุ	 
ผ้้ิพิพากิษาไม่ื่จำาต้่องถ่ือเคร่งครัดเช่นเดียวกัิบุกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานทีี่�ใช้พิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องจำาเลย	 
ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๘	
   2) หมายจับบุคคลัท่�ยังไม่รู้จักช่�อ
	 	 	 	 ในกิรณีทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจับุเป็็นบุุคคลทีี่�ไม่ื่ร้้จักิช่�อ	 ก็ิไม่ื่เป็็นเหตุ่ทีี่�จะมิื่ให้ออกิหมื่ายจับุ
เพราะ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๗	ได้ให้อำานาจไว้	แต่่หมื่ายจับุดังกิล่าว	จะต้่องระบุุร้ป็พรรณขึ้องผ้้ิทีี่�จะถ้ืกิออกิ
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หมื่ายจับุให้ละเอียดเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้	 ซ้ึ่�งสีอดคล้องกัิบุแบุบุขึ้องหมื่ายจับุทีี่�ต้่องที่ำาเป็็นหนังส่ีอต่ามื่ความื่ใน	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๐	(๔)	(กิ)	ว่ากิารออกิหมื่ายจับุ	ต้่องระบุุช่�อหร่อร้ป็พรรณขึ้องบุุคคลทีี่�จะถ้ืกิจับุ	ดังนั�น	 
ในกิารออกิหมื่ายจับุ	อาจไม่ื่จำาเป็็นทีี่�จะต้่องร้้จักิช่�อ	หร่อร้้เพียงช่�อเล่น	หร่อฉายาก็ิสีามื่ารถืออกิหมื่ายจับุได้ 
แต่่ทีี่�สีำาคัญจะต้่องระบุุต่ำาหนิร้ป็พรรณที่ี�มีื่รายละเอียดและความื่ชัดเจนเพียงพอทีี่�จะบุ่งถ้ืงตั่วบุุคคลได ้
ซ้ึ่�งหมื่ายจับุนั�นจะต้่องมีื่	“ระบุุต่ำาหนิร้ป็พรรณผ้้ิกิระที่ำาผิิด”	แนบุไป็ด้วยเสีมื่อ
   ๓) ข้อบเข้ต้แลัะอายุข้องหมายจับ
	 	 	 	 หมื่ายจับุใช้ได้ทัี่�วราชอาณาจักิร	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๗	หมื่ายจับุยอ่มื่สิี�นอายุ	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๘	เม่ื่�อ
	 	 	 	 (๑)	 จับุตั่วบุุคคลทีี่�ป็รากิฏอย้ใ่นหมื่ายจับุได้
	 	 	 	 (๒)	 ความื่ผิิดอาญาต่ามื่หมื่ายนั�นขึ้าดอายุความื่
	 	 	 	 (๓)	 ศาลที่ี�ออกิหมื่ายนั�นถือนหมื่ายค่น	(กิรณีผ้้ิเสีียหายถือนคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในความื่ผิิด 
อันยอมื่ความื่กัินได้	หร่อพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งเด็ดขึ้าดไม่ื่ฟ้้องบุุคคลผ้้ินั�น	หร่อโจที่ก์ิถือนฟ้้องหร่อบุุคคลนั�น 
ถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	เป็็นต้่น)
  2.๓.2 แนวทางการข้อหมายค้น
	 	 	 หลักิเกิณฑ์์กิารขึ้อหมื่ายค้นได้กิำาหนดไว้ในข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิาว่าด้วย
หลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	พ.ศ.๒๕๔๘
   1) เก่�ยวกับการเสนอพยานหลัักฐาน
	 	 	 	 (๑)	 ผ้้ิร้องขึ้อต้่องเสีนอพยานหลักิฐานทีี่�น่าเช่�อว่าสิี�งขึ้องทีี่�ค้นหาอย้ใ่นสีถืานทีี่�
ทีี่�จะค้น	และสิี�งขึ้องนั�นจะเป็็นพยานหลกัิฐานป็ระกิอบุกิารสีอบุสีวน	หร่อมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิดหร่อไดม้ื่าโดยผิิด 
กิฎหมื่ายหร่อมีื่เหตุ่อันควรสีงสัียว่าได้ใช้หร่อตั่�งใจจะใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 หร่อเป็็นสิี�งขึ้องซ้ึ่�งต้่องย้ด
หร่อริบุต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อต่ามื่คำาสัี�งขึ้องศาลในกิรณีทีี่�จะพบุหร่อจะย้ดโดยวิธีีอ่�นไม่ื่ได้แล้วต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุ
ป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๕.๑
	 	 	 	 (๒)	 ผ้้ิร้องขึ้อต้่องเสีนอพยานหลักิฐานทีี่�น่าเช่�อว่า	บุุคคลทีี่�ค้นหาอย่้ในสีถืานทีี่� 
ทีี่�จะค้นโดยบุุคคลนั�นถ้ืกิหน่วงเหนี�ยวหร่อกัิกิขัึ้งโดยมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อมีื่หมื่ายให้จับุบุุคคลนั�น	 
ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๕.๒
	 	 	 	 (๓)	 พยานหลักิฐานทีี่�อาจพิส้ีจน์ได้ว่ามีื่เหตุ่สีมื่ควรในกิารออกิหมื่ายค้น	 
ให้รวมื่ถ้ืงข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวน	ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิกิารวิเคราะห์ที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์หร่อทีี่�ได้จากิ
กิารใช้เคร่�องม่ื่อที่างวิที่ยาศาสีต่ร์หร่อเที่คโนโลยี	ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิส่ี�ออิเล็กิที่รอนิกิส์ี	ข้ึ้อม้ื่ลทีี่�ได้จากิหนังส่ีอขึ้อง
พนักิงานอัยกิารเร่�องขึ้อให้จัดกิารให้ได้ตั่วผ้้ิต้่องหา	(อ.กิ.๒๙)	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๗	
	 	 	 	 (๔)	 ในกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานเพ่�อพิจารณาอนุญาต่ให้ออกิหมื่ายค้น	 
ผ้้ิพิพากิษาไม่ื่จำาต้่องถ่ือเคร่งครัดเช่นเดียวกัิบุกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานทีี่�ใช้พิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องจำาเลย	 
ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๑๘	
   2) ข้อบเข้ต้แลัะอายุข้องหมายค้น
	 	 	 	 ขึ้อบุเขึ้ต่ขึ้องหมื่ายค้น	ใช้ได้เฉพาะแค่เพียงต่ามื่วันเวลาและสีถืานทีี่�ทีี่�ระบุุไว้ใน
หมื่ายค้นเท่ี่านั�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๐(๔)	(ค)	จะใช้หมื่ายค้นทีี่�ออกิมื่านั�นไป็ค้นสีถืานทีี่�อ่�นทีี่�ไม่ื่ได้ระบุุ
ไว้ในหมื่ายค้นนั�นไม่ื่ได้	ดังนั�นหมื่ายค้นจ้งใช้ไม่ื่ได้ทัี่�วราชอาณาจักิรอย่างเช่นหมื่ายจับุ
	 	 	 	 อายุขึ้องหมื่ายค้น	 หมื่ายค้นทีี่�ออกิมื่านั�นใช้ได้เพียงครั�งเดียว	 เฉพาะกิารค้น 
เพ่�อพบุบุุคคลหร่อสิี�งขึ้องทีี่�ระบุุในหมื่าย	เม่ื่�อค้นเสีร็จแล้วก็ิเป็็นอันยุติ่	จะใช้ค้นต่่อไป็อีกิไม่ื่ได้
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  2.๓.๓ แนวทางการออกหมายขั้งในชั�นพนักงานสอบสวน
   1) หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายเก่�ยวกับการขั้งผู้ิต้้องหาระหว่างสอบสวน
	 	 	 	 ในระหว่างกิารสีอบุสีวน	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุและส่ีงมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวน 
เพ่�อที่ำากิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวนจะมีื่อำานาจควบุคุมื่ตั่วไว้เท่ี่าเวลาทีี่�กิฎหมื่ายให้อำานาจ	 ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๗๑	พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ย่�นคำาร้องต่่อศาลเพ่�อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหา
ไว้ต่ามื่มื่าต่รา	๘๗	ได้	และให้นำาบุที่บัุญญัติ่ในมื่าต่รา	๖๖	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่
	 	 	 	 หมื่ายขัึ้งคงใช้ได้อย้่จนกิว่าศาลจะได้เพิกิถือน	 โดยออกิหมื่ายป็ล่อยหร่อ 
ออกิหมื่ายจำาคุกิแที่น
	 	 	 	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๗๑	 ยังได้วางหลักิเกิณฑ์์ให้อำานาจศาลที่ี�จะไมื่่ 
ออกิหมื่ายขัึ้งหร่อให้ออกิหมื่ายป็ล่อยผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยซ้ึ่�งถ้ืกิขัึ้งได้	อย่างใดอย่างหน้�งใน	๔	กิรณี	ได้แก่ิ
	 	 	 	 (๑)	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยมีื่อายุไม่ื่ถ้ืงสิีบุแป็ดปี็
	 	 	 	 (๒)	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยเป็็นหญิงมีื่ครรภ์
	 	 	 	 (๓)	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยเป็็นหญิงเพิ�งคลอดบุุต่รมื่าไม่ื่ถ้ืงสีามื่เด่อน
	 	 	 	 (๔)	 ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยเจ็บุป่็วยซ้ึ่�งถ้ืาจะต้่องขัึ้งจะถ้ืงอันต่รายแก่ิชีวิต่
	 	 	 	 กิรณีดังกิล่าวศาลอาจมีื่คำาสัี�งกิำาหนดเง่�อนไขึ้และวิธีีกิารอย่างใดอย่างหน้�ง	 
ดังต่่อไป็นี�
	 	 	 	 (๑)	 สัี�งให้ผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยอย้่ในความื่ด้แลขึ้องเจ้าพนักิงานหร่อบุุคคล 
ทีี่�ยินยอมื่รับุผ้้ินั�นไว้	
	 	 	 	 (๒)	 กิำาหนดวธีิีกิารอยา่งหน้�งอยา่งใด	เพ่�อป้็องกัินกิารหลบุหนหีร่อความื่เสีียหาย 
ทีี่�อาจเกิิดข้ึ้�น
    สำาหรับคำาสั�งศาลัข้้างต้้นจะสิ�นผิลัต่้อเม่�อ
	 	 	 	 (๑)	 ถ้ืาศาลมีื่คำาสัี�งระหว่างสีอบุสีวน	ให้มีื่ผิลใช้ได้ไม่ื่เกิิน	๖	เด่อน	นับุแต่่มีื่คำาสัี�ง 
	 	 	 	 (๒)	 ถ้ืาศาลมีื่คำาสัี�งในระหว่างไต่่สีวนม้ื่ลฟ้้องหร่อพิจารณา	ให้มีื่ผิลใช้ได้จนกิว่า
จะเสีร็จกิารพิจารณา
    กรณี่ผู้ิต้้องหาหร่อจำาเลัยไม่ปฏิิบัติ้ต้ามวิธ่การท่�กำาหนดี หร่อพฤต้ิการณ์ี
เปล่ั�ยนแปลังไปภายหลัังท่�ศาลัม่คำาสั�ง ศาลัม่อำานาจดัีงต่้อไปน่�
	 	 	 	 (๑)	 เป็ลี�ยนแป็ลงคำาสัี�ง	หร่อ
	 	 	 	 (๒)	 พิจารณาออกิหมื่ายขัึ้งต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร
   2) การร้องข้อต่้อศาลัในการออกหมายขั้ง
	 	 	 	 แนวป็ฏบัิุติ่ในกิารออกิหมื่ายขัึ้งในคดอีาญาและเกิณฑ์์มื่าต่รฐานในกิารพจิารณา
พยานหลักิฐานก่ิอนออกิหมื่ายขัึ้ง	วางหลักิไว้ในข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิาร
เกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	พ.ศ.๒๕๔๘	
	 	 	 	 (๑)	 ในระหว่างกิารสีอบุสีวน	 พนักิงานสีอบุสีวนอาจย่�นคำาร้องให้ศาลออกิ
หมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	ได้	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๓๙
	 	 	 	 (๒)	 พนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งร้องขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งจะต้่องเป็็นผ้้ิมื่ีอำานาจ
หน้าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดีหร่อสีอบุสีวนคดีทีี่�ร้องขึ้อออกิหมื่ายนั�นและต้่องพร้อมื่ทีี่�จะมื่าให้ผ้้ิพิพากิษาสีอบุถืามื่
ก่ิอนออกิหมื่ายได้ทัี่นทีี่	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๔๐	
	 	 	 	 (๓)	 คำาร้องขึ้อต่้องมีื่รายละเอียดต่ามื่แบุบุที่ี�กิำาหนด	 ต่ามื่ขึ้้อบัุงคับุป็ระธีาน 
ศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๔๑	
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   ๓) การไต่้สวนแลัะการออกหมายขั้ง
	 	 	 	 (๑)	 ก่ิอนทีี่�จะออกิหมื่ายขัึ้งต่ามื่คำาขึ้อ	ให้ผ้้ิพิพากิษาสีอบุถืามื่ผ้้ิต้่องหาว่าจะมีื่
ข้ึ้อคัดค้านป็ระกิารใดหร่อไม่ื่	 หากิมีื่ข้ึ้อคัดค้านผ้้ิพิพากิษาอาจเรียกิพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานอัยกิาร
มื่าชี�แจงเหตุ่จำาเป็็นโดยจะให้นำาพยานหลักิฐานมื่าให้ผ้้ิพิพากิษาไต่่สีวนเพ่�อป็ระกิอบุกิารพิจารณาด้วยก็ิได้
ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๔๒	วรรคหน้�ง	
	 	 	 	 (๒)	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาต้่องขัึ้งในระหว่างสีอบุสีวนครบุ	๔๘	วันแล้ว	หากิร้องขึ้อให้ขัึ้ง
ผ้้ิต้่องหานั�นต่่อไป็อีกิ	จะต้่องอ้างเหตุ่จำาเป็็นมื่าในคำาร้องขึ้อด้วย	และผ้้ิพิพากิษาจะสัี�งอนุญาต่ให้ขัึ้งต่่อไป็ได้	 
ก็ิต่่อเม่ื่�อกิารร้องขึ้อได้แสีดงถ้ืงเหตุ่จำาเป็็นและได้นำาพยานหลักิฐานมื่าให้ผ้้ิพิพากิษาไต่่สีวนจนเป็็นพอใจแก่ิ
ผ้้ิพิพากิษาแล้วต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๔๒	วรรคสีอง
	 	 	 	 (๓)	 ก่ิอนทีี่�ศาลจะออกิหมื่ายขัึ้งต่ามื่ข้ึ้อ	 ๓๙	 จะต้่องป็รากิฏพยานหลักิฐาน
ต่ามื่สีมื่ควรทีี่�ที่ำาให้เช่�อได้ว่าผ้้ิต้่องหาน่าจะได้กิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิินสีามื่ปี็	
หร่อผ้้ิต้่องหาน่าจะได้กิระที่ำาความื่ผิิดอาญาและมื่ีเหตุ่อันควรเช่�อว่าผ้้ินั�นจะหลบุหนี	 หร่อจะไป็ยุ่งเหยิงกัิบุ 
พยานหลักิฐานหร่อก่ิอเหตุ่อันต่รายป็ระกิารอ่�นต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๔๓	วรรคหน้�ง
	 	 	 	 (๔)	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาทีี่�ผ้้ิพิพากิษาจะออกิหมื่ายขัึ้งนั�น	เป็็นผ้้ิซ้ึ่�งศาลได้ออกิหมื่ายจับุไว้ 
หร่อต้่องขัึ้งต่ามื่หมื่ายศาลอย้่แล้ว	 ไม่ื่ว่าจะมีื่ผ้้ิร้องขึ้อหร่อไม่ื่	 ผ้้ิพิพากิษาจะออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ินั�นต่่อไป็ 
โดยไม่ื่ต้่องไต่่สีวนต่ามื่วรรคหน้�งก็ิได้ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๔๓	วรรคสีอง
	 	 	 	 (๕)	 ให้นำาหลักิเกิณฑ์์ในกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานและออกิคำาสัี�งต่ามื่ข้ึ้อ	 ๑๗				
ถ้ืงข้ึ้อ	๑๙	มื่าใช้บัุงคับุแก่ิกิารออกิหมื่ายขัึ้งด้วยโดยอนุโลมื่
  2.๓.4 แนวทางการออกหมายปล่ัอย
   1) หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายเก่�ยวกับการออกหมายปลั่อยผู้ิต้้องหาระหว่าง
สอบสวน ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๒	ว่า	หมื่ายป็ล่อยผ้้ิต้่องหา	ซ้ึ่�งต้่องขัึ้งอย้่ต่ามื่หมื่ายศาลให้ออกิในกิรณี
ต่่อไป็นี�
	 	 	 	 (๑)	 เม่ื่�อศาลสัี�งป็ล่อยชั�วคราว
	 	 	 	 (๒)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนขึ้อให้ศาลป็ล่อย	 โดยเห็นว่าไม่ื่จำาเป็็นต้่องขัึ้งไว้
ระหว่างสีอบุสีวน
	 	 	 	 ผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งต้่องถ้ืกิขัึ้งต่ามื่หมื่ายขัึ้งขึ้องศาลในระหว่างกิารสีอบุสีวน	อาจได้รับุ
กิารป็ล่อยตั่วให้ได้รับุอิสีรภาพได้โดยกิารออกิหมื่ายป็ล่อย	 ซ้ึ่�งศาลเที่่านั�นเป็็นผิ้้มีื่อำานาจออกิหมื่ายป็ล่อย	
ส่ีวนกิารจัดกิารต่ามื่หมื่ายป็ล่อยนั�นต้่องกิระที่ำาโดยทัี่นทีี่
 2.4 แบบข้องหมายอาญา
	 	 หมื่ายอาญา	ต้่องที่ำาเป็็นหนังส่ีอ	และมีื่ข้ึ้อความื่เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๐	ดังนี�
	 	 (๑)	 สีถืานทีี่�ทีี่�ออกิหมื่าย
	 	 (๒)	 วันเด่อนปี็ทีี่�ออกิหมื่าย
	 	 (๓)	 เหตุ่ทีี่�ต้่องออกิหมื่าย
	 	 (๔)	 (กิ)	 ในกิรณีออกิหมื่ายจับุ	ต้่องระบุุช่�อหร่อร้ป็พรรณขึ้องบุุคคลทีี่�จะถ้ืกิจับุ
	 	 	 (ขึ้)	 ในกิรณีออกิหมื่ายขัึ้ง	หมื่ายจำาคุกิ	หร่อหมื่ายป็ล่อย	ต้่องระบุุช่�อบุุคคลทีี่�จะถ้ืกิขัึ้ง
จำาคุกิ	หร่อป็ล่อย
	 	 	 (ค)	 ในกิรณีออกิหมื่ายค้น	 ให้ระบุุสีถืานทีี่�ทีี่�จะค้น	 และช่�อหร่อร้ป็พรรณบุุคคล
หร่อลักิษณะสิี�งขึ้องทีี่�ต้่องกิารค้น	 กิำาหนดวันเวลาทีี่�จะที่ำากิารค้น	 และช่�อกัิบุต่ำาแหน่งขึ้องเจ้าพนักิงาน 
ผ้้ิที่ำากิารค้นนั�น
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	 	 (๕)	 (กิ)	 ในกิรณีออกิหมื่ายจับุ	 หมื่ายขัึ้ง	 หร่อหมื่ายค้นให้ระบุุความื่ผิิด	 หร่อวิธีีกิาร 
เพ่�อความื่ป็ลอดภัย
	 	 	 (ขึ้)	 ในกิรณีออกิหมื่ายจำาคุกิ	ให้ระบุุความื่ผิิดและกิำาหนดโที่ษต่ามื่คำาพิพากิษา
	 	 	 (ค)	 ในกิรณีออกิหมื่ายขัึ้ง	หร่อหมื่ายจำาคุกิ	ให้ระบุุสีถืานทีี่�ทีี่�จะให้ขัึ้งหร่อจำาคุกิ
	 	 	 (ง)	 ในกิรณีออกิหมื่ายป็ล่อย	ให้ระบุุเหตุ่ทีี่�ให้ป็ล่อย
	 	 (๖)	 ลายม่ื่อช่�อและป็ระทัี่บุต่ราขึ้องศาล
 2.5 ผู้ิจัดีการต้ามหมายอาญา
	 	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	เป็็นผ้้ิมีื่อำานาจและหนา้ทีี่�จัดกิารใหเ้ป็็นไป็ต่ามื่หมื่ายอาญา	
ซ้ึ่�งได้มื่อบุหร่อส่ีงมื่าให้จัดกิารภายในอำานาจขึ้องเขึ้า	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๑	วรรคหน้�ง
	 	 (๑)	 กิารจัดกิารต่ามื่หมื่ายอาญาขึ้องศาล	เม่ื่�อศาลออกิหมื่ายอาญาแลว้หร่อสีลักิหลังหมื่าย
ทีี่�ศาลอ่�นส่ีงมื่าแล้วศาลนั�นอาจมื่อบุหร่อส่ีงผ้้ิมีื่หน้าทีี่�จัดกิารได้	๒	วิธีี	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๑	วรรคสีอง	 
ค่อ	 มื่อบุหร่อส่ีงไป็ยังพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจซ้ึ่�งอย้่ภายในเขึ้ต่อำานาจขึ้องศาลดังระบุุในหมื่าย
หร่อมื่อบุหร่อส่ีงแก่ิหัวหน้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	ป็ระจำาจังหวัดหร่ออำาเภอกิิ�งอำาเภอหร่อต่ำาบุล	 
ซ้ึ่�งจะให้จัดกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่นั�น	ในกิรณีทีี่�หมื่ายนั�นไม่ื่ได้ระบุุช่�อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ
	 	 	 ในกิรณหีลัง	เจ้าพนักิงานผิ้ไ้ด้รับุมื่อบุหมื่ายต้่องรับุผิิดชอบุในกิารจดักิารต่ามื่หมื่ายนั�น	 
อาจจัดกิารต่ามื่หมื่ายเอง	 หร่อสัี�งให้เจ้าพนักิงานรองลงไป็จัดกิารให้ก็ิได้	 หร่อจะมื่อบุหร่อส่ีงสีำาเนา 
อันรับุรองว่าถ้ืกิต้่องให้แก่ิเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจคนอ่�น	 ซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่�จัดกิารต่ามื่หมื่าย 
ซ้ึ่�งต่นได้รับุนั�นจัดกิารให้ก็ิได้
	 	 	 ถ้ืาหมื่ายนั�นได้มื่อบุหร่อส่ีงให้แก่ิเจ้าพนักิงานตั่�งแต่่สีองนายข้ึ้�นไป็	 เจ้าพนักิงาน 
จะจัดกิารต่ามื่หมื่ายนั�นแยกิกัินหร่อร่วมื่กัินก็ิได้	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๖๑	วรรคสีามื่	(กิรณี	“สีำาเนาหมื่าย”	 
ทีี่�ถ่ือว่าเป็็นหมื่ายอาญามีื่เฉพาะสีำาเนาหมื่ายจับุ	 และสีำาเนาหมื่ายค้น	 เท่ี่านั�น	 ทัี่�งนี�ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๒(๙))
	 	 (๒)	 บุที่บัุญญัติ่พิเศษสีำาหรับุหมื่ายนั�น	 มื่าต่รา	๙๗	 บัุญญัติ่ว่า	 “ในกิรณีทีี่�ค้นโดยมีื่หมื่าย 
เจ้าพนักิงานผ้้ิมีื่ช่�อในหมื่ายค้นหร่อผ้้ิรักิษากิารแที่น	 ซ้ึ่�งต้่องเป็็นพนักิงานฝ่่ายป็กิครองตั่�งแต่่ระดับุสีามื่												
(ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาระบุุระดับุป็ฏิบัุติ่กิารข้ึ้�นไป็)	 หร่อต่ำารวจซ้ึ่�งมีื่ยศตั่�งแต่่ชั�นร้อยต่ำารวจต่รี 
ข้ึ้�นไป็เท่ี่านั�น	มีื่อำานาจเป็็นหัวหน้าไป็จัดกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่หมื่ายนั�น”
	 	 	 กิรณีทีี่�เจ้าพนักิงานต่ำารวจอ่�นทีี่�ไป็ร่วมื่ที่ำากิารค้นด้วย	แม้ื่ไม่ื่มีื่ช่�อในหมื่ายค้นก็ิสีามื่ารถื
ที่ำากิารค้นได้ในฐานะเป็็นเจ้าพนักิงาน
	 	 	 ส่ีวนเจ้าพนักิงานผิ้มี้ื่อำานาจเป็็นหัวหน้าไป็จัดกิารต่ามื่หมื่ายค้นเพ่�อจับุผ้้ิดุร้ายหร่อผ้้ิร้าย
สีำาคัญในเวลากิลางค่น	กิรณีเป็็นพนกัิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อพนกัิงานอ่�น	ผ้้ินั�นต้่องดำารงต่ำาแหนง่ตั่�งแต่่ระดบัุ
ชำานาญกิารข้ึ้�นไป็	กิรณีเป็็นต่ำารวจ	ผ้้ินั�นต้่องมีื่ยศตั่�งแต่่พันต่ำารวจต่รีข้ึ้�นไป็	ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	
ข้ึ้อ	๓๘
 2.6 วิธ่จัดีการต้ามหมายอาญา
	 	 ป็.วิอาญา	ได้บัุญญัติ่ถ้ืงวิธีีจัดกิารต่ามื่หมื่ายอาญา	ไว้ดังนี�
	 	 (๑)	 พนักิงานผ้้ิจัดกิารต่ามื่หมื่ายจับุและหมื่ายค้น	ต้่องแจ้งข้ึ้อความื่ในหมื่ายให้แก่ิผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้อง
ที่ราบุและถ้ืามีื่คำาขึ้อร้องให้ส่ีงหมื่ายนั�นให้เขึ้าต่รวจด้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๒
	 	 (๒)	 กิารแจ้งข้ึ้อความื่ในหมื่าย	 กิารส่ีงหมื่ายให้ต่รวจด้และวันเด่อนปี็ทีี่�จัดกิารต่ามื่หมื่าย 
ให้บัุนท้ี่กิไว้ในหมื่ายนั�น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๒	วรรคสีอง
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	 	 (๓)	 เม่ื่�อจัดกิารต่ามื่หมื่ายแล้ว	 ให้เจ้าพนักิงานบุันท้ี่กิรายละเอียดในกิารจัดกิารนั�น	 
ถ้ืาจัดกิารต่ามื่หมื่ายไมื่ไ่ด้	ให้บัุนท้ี่กิพฤติ่กิารณไ์ว้	แล้วส่ีงบัุนท้ี่กินั�นไป็ยงัศาลทีี่�ออกิหมื่ายโดยเร็ว	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	 
มื่าต่รา	๖๓	
	 	 (๔)	 กิารรายงานผิลกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่ายต่่อศาลต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	ข้ึ้อ	๒๓	 
เม่ื่�อจับุบุุคคลต่ามื่หมื่ายจับุ	 ให้รายงานให้ศาลที่ราบุโดยเร็ว	 แต่่ไม่ื่ช้ากิว่า	๗	 วัน	 นับุแต่่จับุ	 ส่ีวนหมื่ายค้น						
เม่ื่�อจัดกิารต่ามื่หมื่ายค้นแล้ว	ให้รายงานศาลที่ราบุโดยเร็ว	แต่่ไม่ื่ช้ากิว่า	๑๕	วัน	นับุแต่่วันจัดกิารต่ามื่หมื่าย	
	 	 (๕)	 เม่ื่�อมีื่เหตุ่ทีี่�จะเพิกิถือนหมื่ายจับุหร่อหมื่ายค้น	ให้รายงานหร่อแจ้งให้ศาลทีี่�ออกิหมื่าย
ที่ราบุโดยเร็ว	 กิรณีเช่นนี�ให้ผ้้ิพิพากิษาไต่่สีวนและมีื่คำาสัี�งเป็็นกิารด่วน	 ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิาฯ	 
ข้ึ้อ	๒๔	วรรคหน้�ง	
	 	 (๖)	 ถ้ืาบุุคคลที่ี�มีื่ช่�อในหมื่ายอาญาถ้ืกิจบัุ	หร่อบุุคคล	หร่อสิี�งขึ้องที่ี�มีื่หมื่ายใหค้้นได้ค้นพบุแลว้	 
ถ้ืาสีามื่ารถืจะที่ำาได้ก็ิให้ส่ีงบุุคคลหร่อสิี�งขึ้องนั�นโดยด่วนไป็ยังศาลซ้ึ่�งออกิหมื่าย	 หร่อเจ้าพนักิงานต่ามื่ 
ทีี่�กิำาหนดไว้ในหมื่าย	แล้วแต่่กิรณี	เว้นแต่่จะมีื่คำาสัี�งเป็็นอย่างอ่�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๔	
	 	 	 คำาว่า	 “ถ้ืาสีามื่ารถืจะที่ำาได้”	 ต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	 ๖๔	 นั�น	 ก็ิเพราะว่าบุางกิรณี 
ไม่ื่สีามื่ารถืส่ีงบุุคคลทีี่�ถ้ืกิจับุหร่อสิี�งขึ้องทีี่�ค้นพบุไป็ยังผ้้ิออกิหมื่ายโดยด่วนได้	 เช่น	 นำาตั่วบุุคคลผ้้ิถ้ืกิจับุนั�น 
ไป็ยังโรงพยาบุาล	หร่อเคล่�อนย้ายสิี�งขึ้องนั�นไป็ยังทีี่�ทีี่�เห็นว่าป็ลอดภัย	เป็็นต้่น
	 	 	 ส่ีวนคำาว่า	 “เว้นแต่่จะมื่ีคำาสัี�งเป็็นอย่างอ่�น”	 ต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	 ๖๔	 หมื่ายถ้ืงว่า 
ไม่ื่ต้่องส่ีงไป็ยงัศาลซ้ึ่�งออกิหมื่าย	เช่น	ผ้้ิออกิหมื่ายมีื่คำาสัี�งให้ส่ีงตั่วบุุคคล	หร่อสิี�งขึ้องไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวน	 
เป็็นต้่น
	 	 (๗)	 กิรณีบุุคคลทีี่�ถ้ืกิจับุต่ามื่หมื่ายหลบุหนีหร่อมีื่ผ้้ิช่วยให้หนีไป็ได้	เจ้าพนักิงานผ้้ิจับุมีื่อำานาจ
ติ่ดต่ามื่จับุกุิมื่ผ้้ินั�นได้โดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่ายอีกิ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๕	

๓. การประกาศส่บจับ
	 ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๕	หมื่ายเรียกิและหมื่ายอาญา	บุที่ทีี่�	๒	หมื่ายจับุ	 
ข้ึ้อ	 ๑๑๓	 กิำาหนดว่า	 คดีทีี่�อย้่ระหว่างกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	 หากิเข้ึ้าเกิณฑ์์ที่ี�จะออกิ
หมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาได้	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดให้มีื่กิารออกิหมื่ายจับุป็ระกิอบุไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนนั�น	 
เพ่�อให้เจ้าพนักิงานอ่�นใดมีื่อำานาจที่ำากิารจับุกุิมื่ตั่วผ้้ิต้่องหานั�นโดยสีมื่บุ้รณ์
	 เม่ื่�อได้ออกิหมื่ายจับุต่ามื่ความื่ในวรรคก่ิอนแล้ว	กิารทีี่�จะวินิจฉัยว่ากิรณีใดควรจะส่ีงสีำาเนาหมื่าย
หร่อควรออกิป็ระกิาศส่ีบุจับุด้วยหร่อไม่ื่นั�น	ให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ดังนี�
 (1) ในคด่ีเล็ักน้อยหร่อคด่ีม่อัต้ราโทษจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี	ให้ออกิหมื่ายจับุป็ระกิอบุไว้ในสีำานวน	
เม่ื่�อที่ราบุหร่อสีงสัียว่าผ้้ิต้่องหานั�นหลบุหนีไป็อย้ที่ี่�ใด	จ้งให้สีำาเนาหมื่ายส่ีงไป็ให้สีถืานีต่ำารวจเจ้าขึ้องท้ี่องทีี่�
ทีี่�ที่ราบุหร่อสีงสัียนั�นจัดกิารจับุกุิมื่ตั่วส่ีงให้ต่่อไป็
	 	 ในกิรณีเช่นนี�	 หากิต่่อมื่าส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารพิจารณา	 และพนักิงาน
อัยกิารมีื่คำาสัี�งเด็ดขึ้าดไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหา	ให้จัดกิารให้มีื่กิารถือนหมื่ายค่น
 (2) ในคด่ีท่�ม่อัต้ราโทษจำาคุกเกิน ๓ ปี หร่อคด่ีท่�ม่เหตุ้ผิลัพิเศษท่�จะต้้องโฆ่ษณีาสั�งจับ  
เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนจดัให้มีื่กิารออกิหมื่ายจับุป็ระกิอบุไว้ในสีำานวนแลว้ให้นำาสีำานวนนั�นเสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชา 
ต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจเจ้าขึ้องท้ี่องทีี่�พิจารณาว่าจะสีมื่ควรโฆ่ษณาสัี�งจับุหร่อไม่ื่	 
หากิผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจเจ้าขึ้องท้ี่องทีี่�เห็นสีมื่ควรโฆ่ษณาสัี�งจับุจ้งให้สีำาเนาหมื่ายจับุนั�นไป็ให้แผินกิส่ีบุจับุ
ดำาเนินกิารโฆ่ษณาสัี�งส่ีบุจับุต่่อไป็
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	 	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ได้มีื่หนังส่ีอทีี่�	๐๐๓๓.๔๓/๐๓๖๕๓	ลงวันทีี่�	๓๐	กัินยายน	๒๕๕๓	 
เร่�อง	 กิารบัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ลหมื่ายจับุและถือนหมื่ายจับุ	 โดยให้สีถืานีต่ำารวจและหน่วยงานต่ำารวจอ่�นทีี่�มีื่อำานาจ
สีอบุสีวน	มีื่หน้าทีี่�บัุนท้ี่กิ/ถือนข้ึ้อม้ื่ลหมื่ายจับุซ้ึ่�งศาลได้อนุมัื่ติ่หมื่ายจับุ	และหมื่ายดังกิล่าวลงวันทีี่�	๑	มื่กิราคมื่	
๒๕๕๔	เป็็นต้่นไป็	ลงในระบุบุ	POLIS/CRIMES	ให้แล้วเสีร็จภายใน	๒๔	ชั�วโมื่งนบัุแต่่วันทีี่�ศาลอนมัุื่ติ่หมื่ายจับุ	 
โดยให้ถ่ือว่าข้ึ้อม้ื่ลหมื่ายจับุทีี่�สีถืานทีี่�ต่ำารวจบัุนท้ี่กิเป็็นกิารออกิ/ถือนป็ระกิาศส่ีบุจับุ	 โดยไม่ื่ต้่องจัดส่ีง
เอกิสีารมื่าให้กิองที่ะเบุียนป็ระวัติ่อาชญากิร	 หร่อศ้นย์พิส้ีจน์หลักิฐานออกิป็ระกิาศส่ีบุจับุอีกิ	 ยกิเว้น 
กิารออกิและถือนหมื่ายจับุทีี่�ศาลได้อนุมัื่ติ่ไว้ก่ิอนวันทีี่�	๑	มื่กิราคมื่	๒๕๕๔	ให้สีถืานีต่ำารวจและหน่วยงาน
อ่�นทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนจัดส่ีงแบุบุงดกิารส่ีบุจับุ	(แบุบุ	ค.๑๔-ต่.๒๓๑)	มื่ายังกิองที่ะเบีุยนป็ระวัติ่อาชญากิร 
เพ่�อถือนป็ระกิาศส่ีบุจับุอีกิที่างหน้�งด้วย

4. การเพิกถอนหมายจับ
	 กิรณีเม่ื่�อศาลออกิหมื่ายจับุแล้ว	 หมื่ายจับุใช้ได้จนกิว่าจะจับุได้	 เว้นแต่่ความื่ผิิดต่ามื่หมื่ายนั�น 
ขึ้าดอายุความื่	 หร่อศาลซ้ึ่�งออกิหมื่ายนั�นได้ถือนหมื่ายค่นต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๖๘	 แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่ 
ก็ิอาจมีื่กิรณีทีี่�ศาลอาจต้่องเพิกิถือนหมื่ายจับุทีี่�ออกิไป็แล้วได้	เช่น	กิรณีออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาผิิดคน	เป็็นต้่น	 
ซ้ึ่�งข้ึ้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎกีิา	วา่ด้วยหลักิเกิณฑ์์และวธีิีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	พ.ศ.๒๕๔๘	 
ข้ึ้อ	๒๔	กิำาหนดว่า	 เม่ื่�อมีื่เหตุ่ทีี่�จะเพิกิถือนหมื่ายจับุให้เจ้าพนักิงานหร่อบุุคคลทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องรายงานหร่อแจ้ง
ให้ศาลทีี่�ออกิหมื่ายที่ราบุโดยเร็วในกิรณีเช่นนี�ให้ผ้้ิพิพากิษาไต่่สีวนและมีื่คำาสัี�งเป็็นกิารด่วน
	 ป็ระกิอบุกัิบุคำาสัี�งสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ทีี่�	 ๔๑๙/๒๕๕๖	 ลงวันทีี่�	 ๑	 กิรกิฎาคมื่	 ๒๕๕๖	 
เร่�อง	กิารอำานวยความื่ยุติ่ธีรรมื่ในคดีอาญา	กิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวน	และมื่าต่รกิารควบุคุมื่	ต่รวจสีอบุ	
เร่งรัดกิารสีอบุสีวนคดีอาญา	บุที่ที่ี�	๓	กิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวน	ขึ้อ้	๓.๓.๓	กิำาหนดว่า	หลังจากิทีี่�ศาลออกิ
หมื่ายจับุแล้ว	หากิป็รากิฏพยานหลักิฐานชัดเจนว่า	ผ้้ิต้่องหาที่ี�ถ้ืกิออกิหมื่ายจับุไม่ื่ใช่ผิ้ก้ิระที่ำาผิิด	(ออกิหมื่ายจับุ 
ผิิดตั่ว)	 หร่อกิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาต่ามื่หมื่ายจับุไม่ื่เป็็นความื่ผิิด	 ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
รีบุย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลถือนหมื่ายจับุ	 และมีื่ความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต่้องหา	 จากินั�นส่ีงความื่เห็น 
พร้อมื่สีำานวนหร่อเอกิสีารกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่แล้วแต่่กิรณีไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่่อไป็
	 กิรณีมีื่กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาต่ามื่หมื่ายจับุ	 หากิป็รากิฏพยานหลักิฐานชัดเจนว่า	 ผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิ 
ออกิหมื่ายไม่ื่ใช่ผ้้ิกิระที่ำาผิิด	(ออกิหมื่ายจับุผิิดตั่ว)	หร่อกิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาต่ามื่หมื่ายจับุ
ไม่ื่เป็็นความื่ผิิด	ให้พนักิงานสีอบุสีวนรีบุรายงานหัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนเพ่�อป็ล่อยตั่วผ้้ิต้่องหา	 
หร่อย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลป็ล่อยตั่วผ้้ิต้่องหา	 แล้วรวบุรวมื่พยานหลักิฐานมื่ีความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหา	 
จากินั�นส่ีงความื่เห็นพร้อมื่สีำานวนหร่อเอกิสีารกิารสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่แล้วแต่่กิรณีไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่่อไป็

5. การแจ้งย้ายทะเบ่ยนบ้านข้องผู้ิต้้องหาต้ามหมายจับไปยังทะเบ่ยนบ้านกลัาง  
	 กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิออกิหมื่ายจับุและยังมิื่ได้ตั่วมื่าดำาเนินคดีภายใน	๑๘๐	วันนับุแต่่วันทีี่�ศาลออกิ
หมื่ายจับุตั่�งแต่่วันทีี่�	๑๕	เมื่ษายน	๒๕๖๒	เป็็นต้่นไป็	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้อนุมัื่ติ่หมื่ายจับุจากิศาลแล้ว	 
แต่่ยงัจับุตั่วผ้้ิต่อ้งหาต่ามื่หมื่ายจับุนั�นไม่ื่ได้ภายใน	๑๘๐	วันนับุแต่่วันทีี่�ศาลออกิหมื่ายจับุ	พนักิงานสีอบุสีวน 
จะต้่องแจ้งให้ผ้้ิอำานวยกิารที่ะเบีุยนกิลางที่ราบุและให้ผ้้ิอำานวยกิารที่ะเบีุยนกิลางดำาเนินกิารให้นายที่ะเบีุยน 
ผ้้ิรับุแจ้งย้ายผ้้ินั�นออกิจากิที่ะเบีุยนบุ้านและเพิ�มื่ช่�อและรายกิารขึ้องผ้้ินั�นไว้ในที่ะเบีุยนบุ้านกิลาง
และให้หมื่ายเหตุ่ไว้ในรายกิารขึ้องบุุคคลนั�นว่าอย่้ในระหว่างกิารติ่ดต่ามื่ตั่วต่ามื่หมื่ายจับุด้วย	 ทัี่�งนี�	 
ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่กิารที่ะเบีุยนราษฎร	(ฉบัุบุทีี่�	๓)	พ.ศ.๒๕๖๒	ความื่ดังต่่อไป็นี�
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	 มื่าต่รา	 ๑๓	 ให้เพิ�มื่ความื่ต่่อไป็นี�เป็็นวรรคสีอง	 วรรคสีามื่และวรรคสีี�ขึ้องมื่าต่รา	 ๓๓	 แห่ง 
พระราชบัุญญัติ่กิารที่ะเบีุยนราษฎร	พ.ศ.๒๕๓๔
	 “ในกิรณีทีี่�ศาลออกิหมื่ายจับุผ้้ิใดต่ามื่คำาร้องขึ้อขึ้องพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจหร่อในกิรณีทีี่�
พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจได้รับุแจ้งจากิศาลให้จับุกุิมื่ผ้้ิใดต่ามื่หมื่ายจับุทีี่�ศาลออกิเอง	 ถ้ืายังมิื่ได้ตั่ว 
ผ้้ินั�นมื่าภายในหน้�งร้อยแป็ดสิีบุวันนับุแต่่วันทีี่�ศาลออกิหมื่ายจับุให้พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจแจ้งให้ 
ผ้้ิอำานวยกิารที่ะเบุยีนกิลางที่ราบุและใหผ้้้ิอำานวยกิารที่ะเบีุยนกิลางดำาเนินกิารให้นายที่ะเบีุยนผ้้ิรับุแจ้งย้าย
ผ้้ินั�นออกิจากิที่ะเบุียนบุ้านและเพิ�มื่ช่�อและรายกิารขึ้องผิ้้นั�นไว้ในที่ะเบุียนบุ้านกิลางและให้หมื่ายเหตุ่ไว้
ในรายกิารขึ้องบุุคคลนั�นว่าอย้่ในระหว่างกิารติ่ดต่ามื่ตั่วต่ามื่หมื่ายจับุด้วยกิารหมื่ายเหตุ่ดังกิล่าวมิื่ให้ถ่ือว่า
เป็็นกิารจัดเก็ิบุข้ึ้อม้ื่ลต่ามื่มื่าต่รา	๑๓	(๒)
	 ผ้้ิใดมีื่ช่�ออย่้ในที่ะเบุยีนบุ้านกิลางต่ามื่วรรคสีอง	ถืา้ผ้้ินั�นป็ระสีงค์จะยา้ยออกิจากิที่ะเบุยีนบุ้านกิลาง	 
ผ้้ินั�นต้่องมื่าแสีดงต่นต่่อนายที่ะเบีุยนทีี่�จัดที่ำาที่ะเบุยีนบุ้านกิลางนั�นพร้อมื่ทัี่�งหลักิฐานอนัแสีดงว่าหมื่ายจับุนั�น 
ได้ถ้ืกิเพิกิถือนหร่อได้มีื่กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่ายจับุนั�นเสีร็จสิี�นแล้ว
	 กิารแจ้งย่�นหร่อส่ีงหนังส่ีอหร่อเอกิสีารให้ผ้้ิถ้ืกิออกิหมื่ายจับุหร่อผ้้ิมีื่ช่�ออย้่ในที่ะเบีุยนบุ้านกิลาง
ต่ามื่วรรคสีอง	ถ้ืาได้แจ้งย่�นหร่อส่ีงหนังส่ีอหร่อเอกิสีารให้บุุคคลนั�นหร่อปิ็ดหมื่ายไว้	ณ	ภ้มิื่ลำาเนาหร่อทีี่�อย้่ 
ทีี่�ป็รากิฏต่ามื่หลักิฐานที่างที่ะเบีุยนต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารที่ะเบีุยนราษฎรทีี่�ป็รากิฏครั�งสุีดท้ี่ายก่ิอนย้ายมื่า 
ในที่ะเบีุยนบุ้านกิลางให้ถ่ือว่าได้แจ้งย่�นส่ีงหร่อปิ็ดโดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายและผ้้ินั�นได้รับุที่ราบุแล้ว”

6. คำาพิพากษาฎ่กาท่�เก่�ยวข้้องเพิ�มเติ้ม 
	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๘	บัุญญัติ่ว่า	“หมื่ายจับุคงใช้ได้อย้จ่นกิว่าจะจับุได้	เว้นแต่่ความื่ผิิดอาญา
ต่ามื่หมื่ายนั�นขึ้าดอายุความื่หร่อศาลซ้ึ่�งออกิหมื่ายนั�นได้ถือนหมื่ายค่น”	 เช่นนี�	 เม่ื่�อความื่ผิิดอาญาต่ามื่ 
หมื่ายจับุจำาเลยขึ้าดอายุความื่แล้ว	 หมื่ายจับุย่อมื่สิี�นผิลไป็ในตั่วโดยไม่ื่ต้่องเพิกิถือนหมื่ายจับุอีกิ	 
(ฎ.๖๘๗๔/๒๕๕๗)
	 -	 นายดาบุต่ำารวจ	ป็.	พบุ	สี.	 ผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งมีื่กิารออกิหมื่ายจับุไว้แล้ว	นายดาบุต่ำารวจ	ป็.	 ย่อมื่มีื่
อำานาจจับุกุิมื่	สี.	ได้โดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่ายจับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๘	(๓)	(ฎ.๓๐๓๑/๒๕๔๗)
	 -	 กิารขึ้อออกิหมื่ายจับุบุุคคลใด	ยอ่มื่ส่ีงผิลกิระที่บุต่่อสีทิี่ธิีและเสีรภีาพขึ้องผิ้ที้ี่�ถ้ืกิออกิหมื่ายจับุนั�น	 
พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องรวบุรวมื่พยานหลักิฐานให้เพียงพอทีี่�จะเช่�อได้ว่าผ้้ิต้่องหากิระที่ำาความื่ผิิดจริง	 
ซ้ึ่�งจำาต้่องกิระที่ำาด้วยความื่รอบุคอบุรัดกุิมื่	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งต้่องแน่ใจว่าบุุคคลทีี่�ขึ้อออกิหมื่ายจับุเป็็น
บุุคคลคนเดียวกัิบุคนร้ายทีี่�ได้มื่าจากิกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	 คดีนี�แม้ื่กิารออกิหมื่ายจับุทีี่�ระบุุช่�อโจที่ก์ิ
เป็็นคนร้ายจะส่ีบุเน่�องมื่าจากิคำาให้กิารขึ้องผ้้ิเสีียหายและพยาน	 แต่่ผ้้ิเสีียหายยังระบุุย่นยันว่าคนร้ายมีื่
ภ้มิื่ลำาเนาอย้ที่ี่�ต่ำาบุลนาราชควาย	อำาเภอเม่ื่องนครพนมื่	 จังหวัดนครพนมื่	แต่่ฐานข้ึ้อม้ื่ลที่ะเบีุยนราษฎร์ทีี่�
พนักิงานสีอบุสีวนอ้างเป็็นพยานระบุุว่าโจที่ก์ิมีื่ภ้มิื่ลำาเนาอย้ที่ี่�แขึ้วงรองเม่ื่อง	เขึ้ต่ป็ทุี่มื่วัน	กิรุงเที่พมื่หานคร	
มื่าโดยต่ลอดไม่ื่เคยยา้ยไป็อย้ที่ี่�จังหวัดนครพนมื่	และยังมีื่ภาพถ่ืายขึ้องโจที่ก์ิป็รากิฏอย้ด้่วย	พนักิงานสีอบุสีวน
ต้่องต่รวจสีอบุข้ึ้อเท็ี่จจริงให้แน่ชัดเสีียก่ิอนว่าบุุคคลทีี่�ขึ้อออกิหมื่ายจับุเป็็นบุุคคลคนเดียวกัิบุคนร้ายหร่อไม่ื่	
โดยจัดให้ผ้้ิเสีียหายหร่อพยานชี�ภาพถ่ืายขึ้องโจที่ก์ิว่าใช่คนร้ายหร่อไม่ื่ก่ิอนทีี่�จะขึ้อออกิหมื่ายจับุ	แต่่พนักิงาน
สีอบุสีวนกิลับุขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายจับุโดยระบุุช่�อโจที่ก์ิเป็็นคนร้ายไป็เลย	 แม้ื่กิารขึ้อให้ออกิหมื่ายจับุขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนดังกิล่าวจะฟั้งไม่ื่ได้ว่ามีื่เจต่นากิลั�นแกิล้งโจที่ก์ิ	 แต่่ก็ิเป็็นกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยป็ราศจากิ
ความื่ระมัื่ดระวังไม่ื่ต่รวจสีอบุให้รอบุคอบุ	ถ่ือได้ว่าเป็็นกิารกิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่เลินเล่อจนเป็็นเหตุ่ให้มีื่กิาร
ออกิหมื่ายจับุผิิดตั่ว	ที่ำาให้โจที่ก์ิต้่องถ้ืกิจับุกุิมื่ตั่วไป็ดำาเนินคดีต่่างท้ี่องทีี่�	เป็็นเหตุ่ให้โจที่ก์ิได้รับุความื่เสีียหาย	
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เป็็นกิารกิระที่ำาละเมิื่ดต่่อโจที่ก์ิ	จำาเลยในฐานะหน่วยงานขึ้องรัฐต้่นสัีงกัิดขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนสีถืานีต่ำารวจ
ภ้ธีรอำาเภอเม่ื่องนครพนมื่ทีี่�ออกิหมื่ายจับุโจที่ก์ิผิิดตั่วจ้งต้่องรับุผิิดชดใช้ค่าสิีนไหมื่ที่ดแที่นจากิกิารป็ฏิบัุติ่
หน้าทีี่�บุกิพร่องดังกิล่าว	(ฎ.๑๕๕๙๑/๒๕๕๗)
	 -	 ในคดีฟ้้องขึ้อให้ลงโที่ษฐานฉ้อโกิง	โจที่ก์ิอ้างรายงานขึ้องอำาเภอว่าไม่ื่ป็รากิฏว่าจำาเลยยา้ยทีี่�อย่้
ไป็อย้่แห่งใดนั�น	ไม่ื่เป็็นเหตุ่พอทีี่�ศาลจะออกิหมื่ายจับุจำาเลย	(ฎ.๘๕๗/๒๔๘๔)
	 -	 ศาลชั�นต้่นพิพากิษาป็รับุจำาเลย	๔๐	บุาที่	จำาเลยชำาระค่าป็รับุครบุแล้ว	อุที่ธีรณ์	ศาลอุที่ธีรณ์
พิพากิษากิลับุให้ยกิฟ้้อง	 โจที่ก์ิฎีกิา	 แต่่ส่ีงสีำาเนาฎีกิาให้จำาเลยไม่ื่ได้	 เพราะไม่ื่ที่ราบุว่าจำาเลยอย้่ทีี่�ไหน	 
มิื่ใช่ว่าจำาเลยพยายามื่จะหลบุตั่ว	 ไม่ื่รับุสีำาเนาฎีกิาขึ้องโจที่ก์ิหร่อตั่�งใจจะหลบุหนีคดี	 ดังนี�	 ศาลย่อมื่ 
ไม่ื่ออกิหมื่ายจับุจำาเลย	(ฎ.๘๕๙/๒๔๙๖)
	 -	 กิารทีี่�ศาลชั�นต้่นจำาเป็็นต้่องไต่่สีวนคำาร้องขึ้อเพิกิถือนหมื่ายจับุขึ้องผ้้ิร้องก่ิอนหร่อไม่ื่	 
เป็็นดุลพินิจในกิารดำาเนินกิระบุวนพิจารณาต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�ขึ้องศาลชั�นต้่น	เพ่�อให้กิารพิจารณาคดีเสีร็จไป็
โดยรวดเร็วและชอบุดว้ยกิฎหมื่าย	เม่ื่�อศาลชั�นต้่นเห็นว่าข้ึ้อเท็ี่จจริงต่ามื่คำาร้องขึ้องผิ้ร้้องสีามื่ารถืวนิิจฉัยได้แล้ว	 
ศาลชั�นต้่นก็ิมีื่อำานาจทีี่�จะมีื่คำาสัี�งได้ทัี่นทีี่โดยไม่ื่จำาต้่องไต่่สีวนก่ิอน	 โดยอาศัยอำานาจต่ามื่	 ป็.วิแพ่ง	 
มื่าต่รา	๒๑	(๔)	ป็ระกิอบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕	(ฎ.๒๘๕๒/๒๕๕๙)
	 -	 กิารไต่่สีวนคำาร้องขึ้อเพิกิถือนหมื่ายจับุขึ้องผ้้ิร้องก่ิอนมีื่คำาสัี�งเป็็นดุลพินิจในกิารดำาเนินกิระบุวน
พิจารณาต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�ขึ้องศาลชั�นต้่นเพ่�อให้กิารพิจารณาคดีเสีร็จไป็โดยรวดเร็วและชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 
เม่ื่�อศาลชั�นต้่นเห็นว่าข้ึ้อเท็ี่จจริงต่ามื่คำาร้องขึ้องผ้้ิร้องสีามื่ารถืวินิจฉัยได้	 ศาลชั�นต้่นมีื่อำานาจทีี่�จะมีื่คำาสัี�ง 
ได้ทัี่นทีี่โดยไม่ื่จำาต้่องไต่่สีวนก่ิอน	ต่ามื่	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๒๑	(๔)	ป็ระกิอบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕	อำานาจใน 
กิารออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาเป็็นอำานาจเฉพาะตั่วขึ้องผ้้ิพิพากิษาศาลชั�นต้่นคนหน้�งเพ่�อให้ได้ตั่วผ้้ิต้่องหามื่า 
สีอบุสีวนต่ามื่พระธีรรมื่น้ญศาลยุติ่ธีรรมื่	มื่าต่รา	๒๔	(๑)	ป็ระกิอบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒	(๒)	มื่าต่รา	๖๖ 
และมื่าต่รา	 ๑๓๔	 ผ้้ิร้องซ้ึ่�งถ้ืกิหมื่ายจับุขึ้องศาลชั�นต้่นย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลชั�นต้่นเพิกิถือนหมื่ายจับุ	 ต่ามื่	 
ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๕๙	วรรคสีี�	ต่อนที่า้ย	ซ้ึ่�งกิำาหนดใหศ้าลมีื่คำาสัี�งเพิกิถือนหร่อแกิไ้ขึ้เป็ลี�ยนแป็ลงหมื่ายจับุได้	 
หากิความื่ป็รากิฏต่่อศาลในภายหลังว่าได้มีื่กิารออกิหมื่ายจับุไป็โดยฝ่่าฝื่นต่่อบุที่บัุญญัติ่กิฎหมื่ายและ 
มื่าต่รา	 ๖๘	 กิำาหนดให้หมื่ายจับุคงใช้ได้อย้่จนกิว่าจะจับุได้	 เว้นแต่่ความื่ผิิดอาญาต่ามื่หมื่ายนั�นจะขึ้าด 
อายุความื่หร่อศาลซ้ึ่�งออกิหมื่ายนั�นได้ถือนหมื่ายค่น	ดังนี�	อำานาจในกิารออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาจ้งเป็็นอำานาจ
เฉพาะตั่วขึ้องผ้้ิพิพากิษาศาลชั�นต้่น	ดังนั�น	เม่ื่�อคดีนี�ผ้้ิร้องย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลชั�นต้่นเพิกิถือนหมื่ายจับุและ
ศาลชั�นต้่นมีื่คำาสัี�งยกิคำาร้อง	ผ้้ิร้องจะอุที่ธีรณ์หร่อฎีกิาไม่ื่ได้	(ฎ.๒๘๕๓/๒๕๕๙)
	 -	 คำาร้องขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายจับุผ้้ิคัดค้านทัี่�งสีองระบุุว่า	ผ้้ิคัดค้านทัี่�งสีองมีื่พฤติ่กิารณ์กิระที่ำาผิิด 
ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๗	 โดยเหตุ่เกิิดระหว่างวันทีี่�	 ๓๐	 พฤษภาคมื่	๒๕๓๙	 ถ้ืงวันทีี่�	 
๓	 ตุ่ลาคมื่	๒๕๓๙	 เม่ื่�อความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๗	 ทีี่�ผ้้ิร้องขึ้อให้ออกิหมื่ายจับุ 
มีื่ระวางโที่ษจำาคุกิตั่�งแต่่	๑	ปี็ถ้ืง	๑๐	ปี็	หร่อป็รับุตั่�งแต่่	๒,๐๐๐	บุาที่ถ้ืง	๒๐,๐๐๐	บุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ	 
จ้งมีื่อายุความื่	 ๑๕	 ปี็	 นับุแต่่วันกิระที่ำาผิิด	 (ทีี่�ใช้ขึ้ณะนั�น)	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๙๕	 (๒)	 แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
อาญา	ความื่ผิิดต่ามื่ทีี่�ผ้้ิร้องขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายจับุดังกิล่าวจ้งขึ้าดอายุความื่นับุแต่่วันทีี่�	๓	ตุ่ลาคมื่	๒๕๕๔	 
และมีื่ผิลที่ำาให้หมื่ายจับุดังกิล่าวสิี�นผิลไป็ด้วย	นับุแต่่วันดังกิล่าว	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๘	แม้ื่ความื่ผิิดต่ามื่
หมื่ายจับุทีี่�ศาลชั�นต้่นออกิใหแ้ก่ิผ้้ิร้องขึ้าดอายคุวามื่ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	มื่าต่รา	๙๕	(๒)	และสิี�นผิลไป็	
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๘	แล้วก็ิต่ามื่	แต่่เน่�องจากิหมื่ายจับุดังกิล่าวมีื่ข้ึ้อความื่ว่าหมื่ายจับุมีื่ผิลจนกิว่าจะจับุตั่วได้	 
กิรณีจ้งมีื่เหตุ่สีมื่ควรทีี่�ศาลชั�นต้่นจะสัี�งเพิกิถือนหมื่ายจับุดังกิล่าวเสีีย	(ฎ.๑๐๖๑๖/๒๕๕๘)
	 -	 ในขึ้ณะทีี่�ผ้้ิเสีียหายทีี่�	 ๒	มื่าถ้ืงยังสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องจำาเลยต่่อโจที่ก์ิร่วมื่
ได้เสีร็จสิี�นลงแล้ว	มิื่ได้ป็รากิฏกิารกิระที่ำาความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าต่่อผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	และผ้้ิทีี่�เห็นเหตุ่กิารณ์ก็ิแจ้งต่่อ
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ผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	ว่าจำาเลยได้กิลับุบุ้านแล้ว	จ้งไม่ื่ใช่ความื่ผิิดซ้ึ่�งผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	เห็นจำาเลยกิำาลังกิระที่ำาหร่อพบุ
ในอากิารซ้ึ่�งแที่บุจะไม่ื่มีื่ความื่สีงสัียเลยว่ากิระที่ำาความื่ผิิดมื่าแล้วสีด	ๆ 	ซ้ึ่�งไม่ื่ใช่ความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าทีี่�ผ้้ิเสีียหาย 
ทีี่�	๒	จะจับุจำาเลยได้โดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุ	และกิรณีไม่ื่เข้ึ้าข้ึ้อยกิเว้นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๘	กิารทีี่�ผ้้ิเสีียหาย
ทีี่�	๒	ติ่ดต่ามื่ไป็จับุกุิมื่จำาเลยทีี่�บุ้านโดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุนั�นจ้งเป็็นกิารเข้ึ้าจับุกุิมื่โดยไม่ื่มีื่อำานาจ	และถ่ือไม่ื่ได้ว่า
ผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	ป็ฏิบัุติ่กิารต่ามื่หน้าทีี่�โดยชอบุ	ดังนั�น	กิารทีี่�จำาเลยกิล่าวถ้ือยคำาด่าผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	ว่า	“ไอ้เหี�ย	
ไอ้สัีต่ว์”	ถ้ืงแม้ื่ถ้ือยคำาดังกิล่าวจะเป็็นกิารด้หมิื่�นเหยยีดหยามื่และที่ำาให้ผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	อับุอายเสีียหายก็ิต่ามื่	 
แต่่เม่ื่�อผ้้ิเสีียหายทีี่�	๒	จับุกุิมื่จำาเลยโดยไม่ื่มีื่อำานาจ	และมิื่ใช่กิารป็ฏิบัุติ่กิารต่ามื่หน้าทีี่�โดยชอบุ	กิารกิระที่ำา
ขึ้องจำาเลยจ้งไมื่เ่ป็็นความื่ผิิดฐานด้หมิื่�นเจ้าพนักิงานซึ่้�งกิระที่ำากิารต่ามื่หนา้ทีี่�หร่อเพราะไดก้ิระที่ำาต่ามื่หนา้ทีี่�	 
แต่่กิารกิระที่ำาดังกิล่าวก็ินับุเป็็นกิารด้หมิื่�นผ้้ิเสีียหายที่ี�	 ๒	 ซ้ึ่�งหน้า	 ในฐานะบุุคคลธีรรมื่ดาซ้ึ่�งเป็็นบุที่ทัี่�วไป็
และยังคงถ่ือว่าอย้่ในความื่ป็ระสีงค์ขึ้องโจที่ก์ิทีี่�ขึ้อให้ลงโที่ษจำาเลย	(ฎ.๖๖๒๙/๒๕๕๖)

❖❖❖  
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บทท่� ๘
การจับ การรับมอบตั้ว การแจ้งข้้อหาข้องพนักงานสอบสวน

	 พนักิงานสีอบุสีวน	นอกิจากิจะมีื่อำานาจในกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานแล้ว	ยังมีื่อำานาจ
ในฐานะเป็็นเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจในกิารจับุผ้้ิต้่องหาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๗๘	 กิารรับุ
มื่อบุต่วัผ้้ิต้่องหาจากิผิ้จั้บุทีี่�นำามื่าสีง่ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๔	และมีื่อำานาจเอาต่วัผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนกิาร
ยุต่ิธีรรมื่โดยกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาและสีามื่ารถืจับุกุิมื่ตั่วผ้้ิต่้องหาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 ได้ 
เพ่�อให้กิารสีอบุสีวนในคดีต่่าง	ๆ	 เป็็นไป็อย่างต่่อเน่�อง	 รวดเร็ว	และเป็็นธีรรมื่	และควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหามื่า
ดำาเนินคดีภายในอายุความื่	

1. การจับ
	 พนักิงานสีอบุสีวน	นอกิจากิจะเป็็นเจ้าพนักิงานต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒	(๖)	แล้วยังมีื่ฐานะเป็็น 
เจ้าพนักิงานต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๒	 (๑๖)	 ในกิารรักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้องป็ระชาชนด้วย	 กิารใช้
อำานาจดังกิล่าวนั�น	ยอ่มื่กิระที่บุต่่อสิีที่ธิีเสีรีภาพขึ้องป็ระชาชน	จ้งต้่องดำาเนินกิารภายใต้่ขึ้อบุเขึ้ต่บุที่บัุญญัติ่
แห่งกิฎหมื่ายโดยเคร่งครัด	
 1.1 การจับในฐานะพนักงานสอบสวน
	 	 ๑)	 อำานาจจับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้า		 	 	
	 	 	 เม่ื่�อมีื่กิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุจะต้่องเริ�มื่ 
กิารสีอบุสีวนโดยมิื่ชักิช้า	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	มื่อีำานาจสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลกัิฐานและดำาเนนิกิาร 
ทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่ขัึ้�นต่อน	ป็.วิอาญา	 ภายในเขึ้ต่อำานาจทีี่�คดีได้เกิิด	 อ้าง	 หร่อเช่�อว่าเกิิดภายในเขึ้ต่อำานาจ
ขึ้องต่น	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๘	หร่อในความื่ผิิดทีี่�เกีิ�ยวเน่�องหลายท้ี่องทีี่�	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๙	 
หากิผิลกิารสีอบุสีวนมื่ีพยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควร	 พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีอำานาจเรียกิตั่วหร่อออกิหมื่ายเรียกิ
ผ้้ิต้่องหามื่าแจ้งข้ึ้อหาได้และถ้ืาผ้้ิต้่องหาไม่ื่ใช่ผ้้ิถ้ืกิจับุและยังไม่ื่ได้มีื่กิารออกิหมื่ายจับุ	แต่่พนักิงานสีอบุสีวน
เห็นว่ามีื่เหตุ่ทีี่�จะออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ินั�นได้ต่ามื่มื่าต่รา	 ๗๑	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาล 
เพ่�อขึ้อออกิหมื่ายขัึ้งโดยทัี่นทีี่	แต่่ถ้ืาขึ้ณะนั�นเป็็นเวลาทีี่�ศาลปิ็ดหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
สัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร
	 	 	 หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนดังกิล่าว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวน
มีื่อำานาจจับุผ้้ิต้่องหานั�นได้	 โดยให้ถ่ือว่าเป็็นกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนทีี่�จะจับุผ้้ิต้่องหาได้โดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุ 
และมีื่อำานาจป็ล่อยชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต่้องหานั�นไว้	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งมีื่อำานาจจับุผ้้ิต่้องหา 
โดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่ายจับุต่ามื่ทีี่�	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้า	 ให้อำานาจไว้	แต่่ต้่องป็ฏิบัุติ่ไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อน
และหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่กิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	หากิคดีอย้ใ่นอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัวหร่ออย้ใ่นอำานาจ
ศาลแขึ้วงก็ิต้่องนำา	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	 
หร่อ	 พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และที่ี�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่ 
มื่าป็ระกิอบุกิารพิจารณาด้วย		หากิหลักิเกิณฑ์์และขัึ้�นต่อนต่ามื่กิฎหมื่ายเฉพาะมีื่ความื่แต่กิต่่างกัิบุ	ป็.วิอาญา	 
ก็ิต้่องถ่ือต่ามื่กิฎหมื่ายเฉพาะนั�น
	 	 	 กิารจับุในคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัว	ป็รากิฏอย้่ในมื่าต่รา	๗๑	แห่ง	 
พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
ดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	โดยอนุโลมื่	
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	 	 กิารจับุในคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลแขึ้วง	ป็รากิฏอย้่ในมื่าต่รา	๘	 วรรคห้า	 แห่ง	พ.ร.บุ.จัดตั่�ง
ศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และที่ี�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่ิมื่	 ให้ดำาเนินกิารต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้า	
	 	 ส่ีวนกิารจับุในคดีทีี่�อย้่อำานาจศาลที่หาร	 ป็รากิฏอย้่ในมื่าต่รา	 ๔๕	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ธีรรมื่น้ญ 
ศาลที่หาร	พ.ศ.๒๔๙๘	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่วิธีีพิจารณาความื่อาญาที่หาร	ให้นำากิฎหมื่าย	กิฎและข้ึ้อบัุงคับุ 
ซ้ึ่�งออกิต่ามื่กิฎหมื่ายฝ่่ายที่หารมื่าใช้บัุงคับุ	 ถ้ืาไม่ื่มีื่กิฎหมื่าย	กิฎและข้ึ้อบัุงคับุฝ่่ายที่หารก็ิให้นำา	ป็.วิอาญา
มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	 และในกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หาร	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๔๗	 ป็กิติ่ 
นายที่หารพระธีรรมื่น้ญหร่ออัยกิารที่หารมีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนคดีอาญาทัี่�งป็วงซ้ึ่�งอย้ใ่นอำานาจศาลที่หาร	
แต่่ไม่ื่ตั่ดอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	และต่ามื่มื่าต่รา	๔๗	วรรคสีอง	แห่ง	พ.ร.บุ.ธีรรมื่น้ญ
ศาลที่หารฯ	วางหลักิเกิณฑ์์ว่ากิารสีอบุสีวนดังกิล่าวให้ถ่ือว่าเป็็นกิารสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญาด้วย	 ซ้ึ่�งเร่�อง
กิารจับุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่ได้กิล่าวไว้ใน	 พ.ร.บุ.ธีรรมื่น้ญศาลที่หารฯ	 โดยต่รง	 พนักิงานสีอบุสีวน 
ฝ่่ายต่ำารวจจ้งมีื่อำานาจจับุผ้้ิต้่องหาที่ี�อย้่ในอำานาจศาลที่หารได้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 วรรคห้า	 
เช่นเดียวกัิน

 หลัักเกณีฑ์์แลัะขั้�นต้อนการจับต้ามกฎหมาย
	 โดยป็กิติ่กิารจับุกุิมื่คุมื่ขัึ้งนั�นเจ้าพนักิงานจะกิระที่ำามิื่ได้เว้นแต่่จะมีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งขึ้องศาลหร่อ
จับุต่ามื่ข้ึ้อยกิเว้นขึ้องกิฎหมื่าย	กิารใช้อำานาจจับุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้า	 
ถ่ือเป็็นกิารจับุขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งเป็็นข้ึ้อยกิเว้นกิฎหมื่าย	 จ้งต้่องดำาเนินกิารโดยเจ้าพนักิงานผ้้ิมีื่อำานาจ 
และภายใต่้ขึ้อบุเขึ้ต่ต่ามื่ที่ี�กิฎหมื่ายได้วางหลักิเกิณฑ์์และขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่ไว้โดยเคร่งครัด	 หากิป็ฏิบัุติ่ 
ข้ึ้ามื่ขัึ้�นต่อนหร่อขึ้าดขัึ้�นต่อนใดขัึ้�นต่อนหน้�ง	กิารจับุนั�นย่อมื่ไม่ื่ชอบุต่ามื่กิฎหมื่าย	มีื่ข้ึ้อพิจารณา	ดังนี�
	 (๑)	 ผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ทีี่�ป็รากิฏตั่วต่่อหน้าพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	เป็็นผ้้ิต้่องหาทีี่�
ยงัไม่ื่มีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	และคดีมีื่พยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควร	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งแจ้งข้ึ้อหาและ
กิารแจ้งข้ึ้อหาให้ป็ฏิบัุติ่ให้ครบุถ้ืวนด้วยให้พนักิงานสีอบุสีวน	ถืามื่ช่�อตั่ว	ช่�อรอง	ช่�อสีกุิล	สัีญชาติ่	บิุดามื่ารดา	 
อายุ	อาชีพ	ทีี่�อย้	่ทีี่�เกิิด	และแจ้งให้ที่ราบุถ้ืงข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาทีี่�กิล่าวหาว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด	 
แล้วจ้งแจ้งข้ึ้อหาให้ที่ราบุ	 โดยกิารแจ้งข้ึ้อหาจะต้่องมีื่หลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่าผ้้ินั�นน่าจะได้กิระที่ำาผิิด 
ต่ามื่ข้ึ้อหานั�น
	 (๒)	 ต้่องพิจารณาว่าหลังจากิทีี่�แจ้งข้ึ้อหาแล้ว	 มีื่เหตุ่ทีี่�จะออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ินั�นต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๗๑	หร่อไม่ื่
	 (๓)	 กิารพิจารณาเหตุ่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๑	ให้นำาเหตุ่ในกิารออกิหมื่ายจับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๖๖	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	กิล่าวค่อ	เม่ื่�อมีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าผ้้ิต้่องหานั�นจะหลบุหนีหร่อจะไป็ยุง่เหยงิ
กัิบุพยานหลักิฐานหร่อก่ิอเหตุ่อันต่รายป็ระกิารอ่�นหร่อบุุคคลนั�นไม่ื่มีื่ทีี่�อย้่เป็็นหลักิแหล่งหร่อไม่ื่มื่าต่ามื่ 
หมื่ายเรียกิหร่อต่ามื่นัดโดยไม่ื่มีื่ข้ึ้อแก้ิตั่วอันควร	ซ้ึ่�งเป็็นข้ึ้อสัีนนิษฐานว่าบุุคคลนั�นจะหลบุหนี
	 (๔)	 หากิมีื่เหตุ่ต่ามื่	 (๓)	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งมีื่อำานาจสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลเพ่�อออกิหมื่ายขัึ้ง 
โดยทัี่นทีี่
	 (๕)	 ถ้ืาต่ามื่	 (๔)	 ขึ้ณะนั�นเป็็นเวลาที่ี�ศาลป็ิดหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนสัี�งให้ 
ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร
	 (๖)	 กิรณีกิารขึ้อหมื่ายขัึ้ง	ให้นำามื่าต่รา	๘๗	แห่ง	ป็.วิอาญา	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่
	 (๗)	 ต้่องเป็็นกิรณทีีี่�ผ้้ิต้่องหาฝ่่าฝ่นืไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนในกิารที่ี�จะไม่ื่ไป็ศาล
เสีียก่ิอน	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจะมีื่อำานาจจับุผ้้ิต้่องหานั�นได้	 โดยถ่ือว่าเป็็นกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนทีี่�จะจับุ 
ผ้้ิต้่องหาได้โดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุ
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	 (๘)		เม่ื่�อจับุแล้วมีื่อำานาจป็ล่อยชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไว้		
	 (๙)	 เม่ื่�อมีื่กิารควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหาแล้ว	 ให้พิจารณาว่าคดีดังกิล่าวอย้่ในอำานาจขึ้องศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวศาลแขึ้วง	ศาลจังหวัด	ศาลที่หารแล้วแต่่กิรณี	ถ้ืาคดีอย้ใ่นอำานาจขึ้องศาลเยาวชนและครอบุครัว	 
หากิควบุคุมื่ครบุ	 ๒๔	 ชั�วโมื่งต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไป็ต่รวจสีอบุกิารจับุกุิมื่	 แต่่หากิคดีนั�นอย้่ในอำานาจ 
ขึ้องศาลแขึ้วง	หากิควบุคุมื่ครบุ	๔๘	ชั�วโมื่ง	ต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้ง	ในส่ีวน 
ศาลจังหวัดและศาลที่หาร	หากิควบุคุมื่ครบุ	๔๘	ชั�วโมื่ง	ต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งแล้วแต่่
กิรณี	เว้นแต่่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวก็ิไม่ื่ต้่องฝ่ากิขัึ้ง

 วิธ่ดีำาเนินการต้ามขั้�นต้อน
	 เม่ื่�อกิฎหมื่ายได้วางหลักิเกิณฑ์์และขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่ไว้	 จะที่ราบุได้อย่างไรว่า	 กิรณีจะเป็็นไป็
ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์หร่อไม่ื่	 ซ้ึ่�งสุีดท้ี่ายเม่ื่�อมีื่กิารนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ศาลเพ่�อขึ้อหมื่ายขัึ้ง	 ศาลต้่องที่ำากิารไต่่สีวน 
จนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิศาลว่าเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์และขัึ้�นต่อนขึ้องกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่	และถืามื่ผ้้ิต้่องหาด้วยว่าจะ
มีื่ข้ึ้อคัดค้านป็ระกิารใดหร่อไม่ื่	จ้งเป็็นขัึ้�นต่อนทีี่�ศาลที่ำากิารต่รวจสีอบุโดยเครง่ครัดในกิารใช้อำานาจดังกิล่าว	 
ดังนั�นในกิารดำาเนินกิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งมีื่กิารดำาเนินกิารเป็็นขัึ้�นเป็็นต่อนและมีื่หลักิฐานย่นยนั
ป็รากิฏเป็็นบัุนท้ี่กิไว้ด้วย	โดยให้ป็ฏิบัุติ่ดังนี�
	 (๑)	 ให้ป็รากิฏในบุนัท้ี่กิคำาใหก้ิารผ้้ิเสีียหายไว้ว่าหากิไมื่ค่วบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาไว้จะคัดค้านป็ระกิารใด 
หร่อไม่ื่	พร้อมื่เหตุ่ผิลป็ระกิอบุ
	 (๒)	 ให้ป็รากิฏรายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุหลักิเกิณฑ์์และขัึ้�นต่อนขึ้องกิฎหมื่าย	 ลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวัน 
เกีิ�ยวกัิบุคดีไว้โดยให้ผ้้ิต้่องหาลงช่�อไว้เป็็นหลักิฐานอย่าให้มีื่ข้ึ้อโต้่แย้งภายหลังได้	 หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ยอมื่ 
ลงลายม่ื่อช่�อก็ิให้หมื่ายเหตุ่และมีื่พยานลงช่�อรับุรองไว้เป็็นสีำาคัญก่ิอนทีี่�จะนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ศาล	 
เพ่�อขึ้อหมื่ายขัึ้งหร่อในกิรณีจับุกุิมื่เน่�องจากิผ้้ิต้่องหาฝ่่าฝื่นไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งพนักิงานสีอบุสีวน
	 (๓)	 ในกิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาต่กิลงยอมื่ไป็ศาลต่ามื่คำาสัี�งพนักิงานสีอบุสีวนหากิเวลานั�นต่รงกัิบุเวลาทีี่�
ศาลปิ็ดที่ำากิารหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	ให้ลงป็ระจำาวันนัดวันเวลาในกิารไป็ศาลกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนให้ชัดเจน
ผ้้ิต้่องหาลงช่�อไว้	 เม่ื่�อถ้ืงวันเวลานัดก็ิให้ลงป็ระจำาวันเป็็นหลักิฐานว่าผ้้ิต้่องหามื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวน 
อยา่งชัดเจนในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร	หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่มื่าต่ามื่นัดถ่ือเป็็นกิารฝ่่าฝื่นให้พนักิงานสีอบุสีวน
ลงป็ระจำาวันไว้ให้ชัดเจนว่าไม่ื่มื่าต่ามื่นัดและมีื่พฤติ่กิารณ์หลบุหนี	
	 (๔)	 กิรณีมีื่กิารฝ่่าฝื่นต่ามื่ข้ึ้อ	 (๓)	 ซ้ึ่�งผ้้ิต้่องหาไม่ื่มื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวน	 กิรณีดังกิล่าวเป็็นเหตุ่ 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืย่�นคำาร้องต่่อศาลเพ่�อขึ้อออกิหมื่ายจับุต่่อไป็
	 (๕)	 กิรณีศาลปิ็ดที่ำากิารหร่อใกิล้เวลาปิ็ดที่ำากิาร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาล 
ในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร	ถ้ือยคำาว่า	“ไป็ศาลในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร”	ความื่หมื่ายไม่ื่ชัดเจนว่า
เป็็นวันทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิารป็กิติ่ในวันเวลาราชกิารหร่อหากิมีื่วันหยุดราชกิารหลายวันติ่ดต่่อกัินศาลเปิ็ดที่ำากิาร
คร้�งวันในวันใดวันหน้�งต่ามื่ทีี่�ศาลกิำาหนด	จ้งเห็นควรให้ถ่ือเอาวนัเวลาทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิารต่ามื่ความื่เป็็นจรงิ	คำาว่า	 
“ในโอกิาสีแรกิ”นั�น	หมื่ายถ้ืงต้่องรีบุไป็ทัี่นทีี่อาจมีื่ขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่ขึ้ณะทีี่�ผ้้ิต้่องหามื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวน
ในกิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิลงป็ระจำาวันหร่อจัดที่ำาคำาร้องเพ่�อย่�นต่่อศาลและระยะที่างจากิทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนในกิารเดินที่างไป็ศาลซ้ึ่�งเป็็นเหตุ่เป็็นผิลกัินว่าควรจะเดินที่างไป็ถ้ืงศาลและนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ย่�น
คำาร้องต่่อศาลได้ถ้ืงช่วงเวลาใด	 คงจะดำาเนินกิารข้ึ้ามื่วันไป็ในวันทีี่�สีองนับุจากิวันเปิ็ดที่ำากิารขึ้องศาลไม่ื่ได้	
มิื่ฉะนั�นแล้วก็ิไม่ื่เป็็นไป็ต่ามื่เจต่นารมื่ณ์ขึ้องกิฎหมื่าย		
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ข้้อสังเกต้
	 -	 อำานาจนี�ไม่ื่ใช่อำานาจทัี่�วไป็ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	แต่่เป็็นอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ 
ในคดีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ินั�นกิำาลังสีอบุสีวนอย้่	พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิอ่�นทีี่�ไม่ื่มีื่หน้าทีี่�	ไม่ื่มีื่อำานาจในกิารจับุ 
ต่ามื่มื่าต่รานี�แต่่อย่างใด
	 -	 ถ้ืาไม่ื่มีื่เหตุ่ต่ามื่	มื่าต่รา	๗๑	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๖๖	แห่ง	ป็.วิอาญา	พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจ
จับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหานั�นได้
	 	 ๒)	อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒	
	 	 	 กิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาแก่ิผ้้ิต้่องหา	ซ้ึ่�งศาลยังมิื่ได้ออกิหมื่ายจับุและผ้้ิต้่องหาไม่ื่มีื่
เหตุ่ทีี่�จะออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหานั�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๑	พนักิงานสีอบุสีวนเพียงแต่่แจ้งข้ึ้อหาเสีร็จแล้ว
ที่ำากิารสีอบุสีวน	โดยไม่ื่มีื่กิารควบุคุมื่	กิรณีนี�ให้พนักิงานสีอบุสีวนบัุนท้ี่กิลงในป็ระจำาวันที่างคดีด้วยว่าได้มีื่ 
กิารแจ้งข้ึ้อหาให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุแลว้และใหก้ิลับุไป็โดยไมื่มี่ื่กิารควบุคมุื่ตั่วแต่่อยา่งใด		และเม่ื่�อที่ำากิารสีอบุสีวน
เสีร็จสิี�นมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหา	กิฎหมื่ายวางหลักิเกิณฑ์์ไว้ว่า	ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงสีำานวนพร้อมื่กัิบุ 
ผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒	วรรคสีามื่

ข้้อสังเกต้
	 -	 เป็็นกิารนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ส่ีงพนักิงานอัยกิารเพ่�อฟ้้อง	มิื่ใช่เป็็นกิารจับุกุิมื่หร่อควบุคุมื่ตั่วมื่าที่ำากิาร
สีอบุสีวน	กิรณีเป็็นเง่�อนไขึ้ขึ้องกิฎหมื่ายในกิารส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 -	 ก่ิอนนั�น	กิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหา	โดยทีี่�ยงัไม่ื่มีื่หมื่ายจับุขึ้องศาล	และไม่ื่มีื่เหตุ่ทีี่�จะขึ้อหมื่ายขัึ้ง
จากิศาลจ้งที่ำากิารสีอบุสีวนโดยไม่ื่ควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหา	แต่่เม่ื่�อสีำานวนเสีร็จและมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	หากิไม่ื่
ส่ีงตั่วพร้อมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ด้วยแล้วพนักิงานอัยกิารจะไม่ื่รับุสีำานวนกิารสีอบุสีวนไว้	แต่่ในปั็จจุบัุนนี�	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒	วรรคสีามื่	มีื่กิารแก้ิไขึ้โดยป็ระกิาศคณะรักิษาความื่สีงบุแห่งชาติ่	ฉบัุบุทีี่�	๑๑๕/๕๗	
หากิผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งถ้ืกิแจ้งข้ึ้อหาได้หลบุหนีไป็	ก็ิให้ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้		
	 -	 ที่างป็ฏิบัุติ่เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	 จะต้่องนัดผ้้ิต้่องหามื่าเพ่�อส่ีงตั่ว 
ผ้้ิต้่องหาพร้อมื่ด้วยสีำานวนกิารสีอบุสีวน	แต่่ผ้้ิต้่องหาไม่ื่มื่าพบุหร่อหลบุหนีไป็	ก่ิอนส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 
พนักิงานสีอบุสีวนควรจะออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหาก่ิอน	หากิไม่ื่มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิ	จ้งย่�นคำาร้องขึ้อหมื่ายจับุ 
ต่่อศาลออกิป็ระกิาศส่ีบุจับุและแนบุหมื่ายจับุไป็กัิบุสีำานวนกิารสีอบุสีวนดังกิล่าวไป็ด้วยซ้ึ่�งในกิรณีนี�
พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนโดยไม่ื่ต้่องมีื่ตั่วผ้้ิต้่องหาได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒	 
วรรคสีามื่		

 1.2 การจับในฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่่ายปกครองหร่อต้ำารวจ
	 	 พนักิงานสีอบุสีวนยังเป็็นเจ้าพนักิงานป็กิครองหร่อต่ำารวจต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๑๖) 
อีกิฐานะหน้�ง	 จ้งมีื่อำานาจเช่นเดียวกัิบุข้ึ้าราชกิารต่ำารวจทัี่�วไป็และสีามื่ารถืจับุกุิมื่ได้ทัี่�วราชอาณาจักิร	 
ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ทีี่�	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗๘	บัุญญัติ่ไว้
	 	 กิารจับุกุิมื่	 โดยหลักิแล้วพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจจะจับุผ้้ิใดโดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุหร่อ
คำาสัี�งขึ้องศาลนั�นไม่ื่ได้เว้นแต่่
	 	 (๑)	 เม่ื่�อบุุคคลนั�นได้กิระที่ำาความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าดังทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในมื่าต่รา	๘๐
	 	 (๒)	 เม่ื่�อพบุบุุคคลโดยมีื่พฤติ่กิารณ์อันควรสีงสัียว่าผ้้ินั�นน่าจะก่ิอเหตุ่ร้ายให้เกิิดอันต่ราย 
แก่ิบุุคคลหร่อที่รัพย์สิีนขึ้องผ้้ิอ่�นโดยมีื่เคร่�องม่ื่อ	อาวุธี	หร่อวัต่ถุือย่างอ่�นอันสีามื่ารถืใช้ในกิารกิระที่ำาผิิด
	 	 (๓)	 เม่ื่�อมีื่เหตุ่ทีี่�จะออกิหมื่ายจับุบุุคคลนั�นต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๖(๒)	 แต่่มีื่ความื่จำาเป็็นเร่งด่วนทีี่�
ไม่ื่อาจขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายจับุบุุคคลนั�นได้
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	 	 (๔)	 เป็็นกิารจับุผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยทีี่�หนีหร่อจะหลบุหนีในระหว่างถ้ืกิป็ล่อยชั�วคราวต่ามื่
มื่าต่รา	๑๑๗
 ความผิิดีซ่ึ่�งหน้า แยกได้ี 2 กรณ่ี ดัีงน่�
	 (๑)	 ความื่ผิิดซ้ึ่�งเห็นกิำาลังกิระที่ำาหร่อพบุในอากิารใดซ้ึ่�งแที่บุจะไม่ื่มีื่ความื่สีงสัียเลยว่าเขึ้าได้กิระที่ำาผิิด 
มื่าแล้วสีด	ๆ
	 (๒)	 ความื่ผิิดทีี่�กิฎหมื่ายให้ถ่ือว่าเป็็นความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าค่อ	 ความื่ผิิดอาญาดังระบุุไว้ในบัุญชีท้ี่าย
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	ดังต่่อไป็นี�
	 	 -	 กิรณีถ้ืกิไล่จับุดังผ้้ิกิระที่ำาโดยมีื่เสีียงร้องเอะอะ	หร่อ
	 	 -	 เม่ื่�อพบุบุุคคลหน้�งแที่บุจะทัี่นทีี่ทัี่นใดหลังจากิกิารกิระที่ำาผิิดในถิื�นแถืวใกิล้เคียงกัิบุ 
ทีี่�เกิิดเหต่นัุ�น	และมื่สิีี�งขึ้องที่ี�ได้มื่าจากิกิารกิระที่ำาผิิด	หร่อมีื่เคร่�องม่ื่อ	อาวุธี	หร่อวัต่ถุือยา่งอ่�นอันสัีนนิษฐาน
ได้ว่าได้ใช้ในกิารกิระที่ำาผิิด	หร่อมีื่ร่องรอยพิรุธีเห็นป็ระจักิษ์ทีี่�เส่ี�อผ้ิาหร่อเน่�อตั่วร่างกิายขึ้องผ้้ินั�น

การจับในท่�รโหฐาน
	 บุที่บัุญญัติ่ในเร่�องกิารจับุในทีี่�รโหฐานนั�นกิำาหนดเอาไว้	 จะมีื่หมื่ายจับุหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่ห้ามื่มิื่ให้จับุ
เว้นแต่่จะได้กิระที่ำาต่ามื่บุที่บัุญญัติ่ในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�อันว่าด้วยกิารค้นในทีี่�รโหฐานซ้ึ่�งในฐานะทีี่�เป็็น
พนักิงานสีอบุสีวนทีี่�นอกิจากิจะมีื่อำานาจส่ีบุสีวนสีอบุสีวนแล้วยังมีื่อำานาจในกิารจับุกุิมื่	 ก็ิจะต้่องถ่ือป็ฏิบัุติ่
ในกิารจับุกุิมื่ให้ถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายซ้ึ่�งให้อำานาจเอาไว้			
	 -	 กิระที่ำาต่ามื่บุที่บุัญญัติ่ในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�อันว่าด้วยกิารค้นในทีี่�รโหฐานนั�น	 หมื่ายถ้ืง	 
กิารค้นทีี่�รโหฐานซ้ึ่�งต้่องเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์ในกิรณีดังต่่อไป็นี�
	 	 (๑)	 มีื่หมื่ายค้นขึ้องศาล	 ทัี่�งนี�	 โดยกิารออกิหมื่ายค้นต้่องมีื่เหตุ่ทีี่�จะออกิหมื่ายค้นได้ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๖๙
	 	 (๒)	 หากิเป็็นกิารค้นโดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่ายต้่องเป็็นกิรณีข้ึ้อยกิเว้นต่ามื่มื่าต่รา	๙๒(๑)	-	(๕)	ดังนั�น
	 	 หากิพนักิงานสีอบุสีวนหร่อต่ำารวจหร่อฝ่่ายป็กิครองได้ที่ำาต่ามื่บุที่บัุญญัติ่กิฎหมื่ายทีี่�ว่าด้วย 
กิารค้นแล้วก็ิสีามื่ารถืเข้ึ้าที่ำากิารจับุบุุคคลในทีี่�รโหฐานนั�นได้	 ถ้ืาป็รากิฏว่ามีื่หมื่ายจับุหร่อจับุได้ 
โดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่าย

 การจับกุมผู้ิต้้องหาท่�เป็นเด็ีกหร่อเยาวชน
	 กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชนซ้ึ่�งต่ามื่พระราชบุัญญัติ่ศาลเยาวชนและครอบุครัวและ 
วิธีีพิจารณาคดเียาวชนและครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๖๖	ได้ระบุุในเร่�องอำานาจในกิารจบัุกุิมื่ซ้ึ่�งมีื่อำานาจ
แต่กิต่่างกัินดังนี�
	 (๑)	 กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งเป็็นเด็กิทีี่�มีื่อายุไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็บุริบุ้รณ์	จะที่ำากิารจับุกุิมื่ได้เฉพาะผ้้ิต้่องหา		
ทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าหร่อมีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งศาล
	 (๒)	 กิารจบัุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาซึ่้�งเป็็นเยาวชนอายเุกิิน	๑๕	ป็บีุริบุ้รณ์	แต่่ยงัไม่ื่ถ้ืง	๑๘	ป็บีุริบุ้รณ์	จับุกุิมื่ได้	 
เช่นเดียวกัิบุเด็กิ	 แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งเป็็นเยาวชนสีามื่ารถืจับุกุิมื่เช่นเดียวกัิบุผ้้ิใหญ่ 
โดยไม่ื่จำาเป็็นต้่องเป็็นเหตุ่กิารณ์กิระที่ำาผิิดซ้ึ่�งหน้า	มีื่หมื่ายจับุหร่อมีื่คำาสัี�งศาลแต่่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๗๘(๒),	(๓),	(๔)	ก็ิสีามื่ารถืจับุกุิมื่ได้เช่นกัิน
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 1.๓ วิธ่การจับกุมให้ดำาเนินกิารต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ทีี่�	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	บัุญญัติ่ไว้	
  ขั้�นต้อนการจับข้องเจ้าพนักงาน	ดังนี�	
	 	 (๑)	 ต้่องแจ้งข้ึ้อหาให้ผ้้ิถ้ืกิจับุที่ราบุ	หากิมีื่หมื่ายจับุให้แสีดงต่่อผ้้ิถ้ืกิจับุ
	 	 (๒)	 ในกิารจับุต้่องแจ้งแก่ิผ้้ิถ้ืกิจับุนั�นว่าเขึ้าต้่องถ้ืกิจับุแล้วสัี�งให้ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิารขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุพร้อมื่ด้วยผ้้ิจับุ	 เว้นแต่่สีามื่ารถืนำาไป็ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุได้ในขึ้ณะนั�น	แต่่ถ้ืาจำาเป็็นก็ิให้จับุตั่วไป็
	 	 (๓)	 แจ้งสิีที่ธิีให้ผ้้ิถ้ืกิจับุที่ราบุว่า	 มีื่สิีที่ธิีทีี่�จะไม่ื่ให้กิารหร่อให้กิารก็ิได้และถ้ือยคำา 
ขึ้องผิ้ถ้้ืกิจับุนั�นอาจใช้เป็็นพยานหลกัิฐานในกิารพจิารณาคดไีด้	และผิ้ถ้้ืกิจับุมีื่สิีที่ธิีทีี่�พบุและป็ร้กิษาที่นายความื่ 
หร่อผ้้ิซ้ึ่�งจะเป็็นที่นายความื่ได้	
	 	 (๔)	 อนุญาต่ให้ผ้้ิถ้ืกิจับุแจ้งให้ญาติ่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจที่ราบุถ้ืงกิารจับุกุิมื่ได้
	 	 (๕)	 จัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจบัุกุิมื่แลว้อ่านให้ผ้้ิถ้ืกิจับุฟั้งและมื่อบุสีำาเนาบุนัท้ี่กิกิารจบัุแกิผ้้่ิถ้ืกิจับุนั�น 
		 	 (๖)	 นำาผ้้ิถ้ืกิจับุส่ีงทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	ทัี่นทีี่
	 	 (๗)	 กิรณีจำาเป็็น	 จะจัดกิารพยาบุาลผ้้ิถ้ืกิจับุเสีียก่ิอนนำาตั่วไป็ส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนก็ิได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	วรรคสีามื่
	 	 (๘)	 กิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	หากิผ้้ิถ้ืกิจับุให้กิารรับุสีารภาพ	อยา่เพียงแต่่บัุนท้ี่กิว่าผ้้ิถ้ืกิจับุ				 
รับุสีารภาพแต่่เพียงอย่างเดียว	 ให้ขึ้ยายความื่คำารับุสีารภาพว่ารับุว่าอย่างไรให้เล่าเหตุ่กิารณ์ก่ิอนเกิิดเหตุ่
ขึ้ณะเกิิดเหต่แุละหลงัเกิิดเหต่ไุป็กิระที่ำาผิิดอยา่งไร	ขัึ้�นต่อนกิารกิระที่ำาผิิดมีื่ใครเข้ึ้ามื่าเกีิ�ยวข้ึ้องบุ้าง	ใช้อาวุธี
หร่อเคร่�องม่ื่อใดในกิารกิระที่ำาผิิด	ถ้ืายด้ขึ้องกิลางได้ให้ระบุุว่ายด้ได้จากิตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิถ้ืกิจับุนำาไป็ต่รวจยด้	 
หากิพาดพิงถ้ืงบุุคคลเม่ื่�อระบุุต่ิดต่่อกัินที่างหมื่ายเลขึ้โที่รศัพท์ี่หมื่ายเลขึ้ใดต่ามื่ลำาดับุขัึ้�นต่อน	 และอ่�น	 ๆ	 
ทีี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่่อร้ป็คดีไว้	เพ่�อที่ำาให้คำารับุสีารภาพนั�นมีื่นำ�าหนักิรับุฟั้งได้
  การจับกุมข้องราษฎร
	 	 ราษฎรจะจับุกุิมื่ผ้้ิอ่�นไม่ื่ได้เว้นแต่่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ทัี่�ง	๓	กิรณีดังนี�
	 	 (๑)	 จับุโดยกิารทีี่�เจ้าพนักิงานผ้้ิจัดกิารต่ามื่หมื่ายจับุ	 ขึ้อความื่ช่วยเหล่อจากิบุุคคลซ้ึ่�งเป็็น
ราษฎรทีี่�อย่้ใกิล้เคียงเพ่�อจัดกิารต่ามื่หมื่ายนั�นก็ิได้	 แต่่จะบัุงคับุให้ผ้้ิใดช่วยโดยอาจเกิิดอันต่รายแก่ิเขึ้านั�น 
ไม่ื่ได้	(ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่.๘๒)
	 	 (๒)	 จับุกุิมื่ในความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าและเป็็นความื่ผิิดต่ามื่บัุญชีแนบุท้ี่าย	ป็.วิอาญา
	 	 (๓)	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยหนีหร่อจะหลบุหนีกิารป็ระกัิน	ถ้ืาราษฎรผ้้ิซ้ึ่�งเป็็นนายป็ระกัิน
ไม่ื่สีามื่ารถืขึ้อความื่ช่วยเหล่อจากิเจ้าพนักิงานได้ทัี่นท่ี่วงทีี่ก็ิตั่วราษฎรผ้้ินั�นมีื่อำานาจจับุผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลย
ได้เอง	 แล้วส่ีงไป็ยังพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจทีี่�ใกิล้ทีี่�สุีด	 และให้เจ้าพนักิงานนั�นรีบุจัดส่ีงผ้้ิต้่องหา 
หร่อจำาเลยไป็ยังเจ้าพนักิงานหร่อศาล	(ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่.๑๑๗)

หมายเหตุ้
	 บัุญชีแนบุท้ี่ายป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา
	 ความื่ผิิดในกิฎหมื่ายลักิษณะอาญา	ทีี่�มื่าต่รา	๗๙	อ้างถ้ืงซ้ึ่�งราษฎรมีื่อำานาจจับุได้โดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่าย 
ป็ระทุี่ษร้ายต่่อพระบุรมื่ราชต่ระก้ิล	 	 มื่าต่รา	๙๗	และ	๙๙
ขึ้บุถืภายในพระราชอาณาจักิร	 	 มื่าต่รา	๑๐๑	ถ้ืง	๑๐๔
ขึ้บุถืภายนอกิพระราชอาณาจักิร	 	 มื่าต่รา	๑๐๕	ถ้ืง	๑๑๑
ความื่ผิิดต่่อที่างพระราชไมื่ต่รีกัิบุต่่างป็ระเที่ศ	 มื่าต่รา	๑๑๒
ที่ำาอันต่รายแก่ิธีง	หร่อเคร่�องหมื่ายขึ้องต่่างป็ระเที่ศ	 มื่าต่รา	๑๑๕
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ความื่ผิิดต่่อเจ้าพนักิงาน	 		 	 มื่าต่รา	๑๑๙	ถ้ืง	๑๒๒	และ	๑๒๗
หลบุหนีจากิทีี่�คุมื่ขัึ้ง			 		 	 มื่าต่รา	๑๖๓	ถ้ืง	๑๖๖
ความื่ผิิดต่่อศาสีนา	 	 		 	 มื่าต่รา	๑๗๒	และ	๑๗๓
ก่ิอกิารจลาจล	 	 	 		 	 มื่าต่รา	๑๘๓	และ	๑๘๔
กิระที่ำาให้เกิิดภยันต่รายแก่ิสีาธีารณชน
กิระที่ำาให้สีาธีารณชนป็ราศจากิความื่สีะดวกิในกิารไป็มื่าและกิารส่ีงข่ึ้าวและขึ้องถ้ืงกัิน
และกิระที่ำาให้สีาธีารณชนป็ราศจากิความื่สุีขึ้สีบุาย		 มื่าต่รา	๑๘๕	ถ้ืง	๑๙๔,	๑๙๖,	๑๙๗	และ	๑๙๙
ป็ลอมื่แป็ลงเงินต่รา			 		 	 มื่าต่รา	๒๐๒	ถ้ืง	๒๐๕	และ	๒๑๐
ข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเรา	 	 		 	 มื่าต่รา	๒๔๓	ถ้ืง	๒๔๖
ป็ระทุี่ษร้ายแก่ิชีวิต่			 		 	 มื่าต่รา	๒๔๙	ถ้ืง	๒๕๑
ป็ระทุี่ษร้ายแก่ิร่างกิาย		 		 	 มื่าต่รา	๒๕๔	ถ้ืง	๒๕๗
ความื่ผิิดฐานกิระที่ำาให้เส่ี�อมื่เสีียอิสีรภาพ		 มื่าต่รา	๒๖๘,	๒๗๐	และ	๒๗๖
ลักิที่รัพย์		 	 	 		 	 มื่าต่รา	๒๘๘	ถ้ืง	๒๙๖
วิ�งราว	ชิงที่รัพย์	ป็ล้นที่รัพย์และโจรสีลัด		 มื่าต่รา	๒๙๗	ถ้ืง	๓๐๒
กิรรโชกิ		 	 	 	 		 	 มื่าต่รา	๓๐๒

 ขั้�นต้อนการจับกุมข้องราษฎร
	 เม่ื่�อราษฎรได้จับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาแล้วมีื่ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิารดังนี�
	 (๑)		กิารจับุดำาเนินกิารเช่นเดียวกัิบุเจ้าพนักิงานต่ามื่	(๒)
	 (๒)	 กิรณีจำาเป็็น	 จะจัดกิารพยาบุาลผ้้ิถ้ืกิจับุเสีียกิ่อนนำาตั่วไป็ส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ก็ิได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	วรรคสีามื่		
	 (๓)	 ให้ดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	(๒)	ส่ีงให้พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจซ้ึ่�งเป็็น 
ผ้้ิรับุมื่อบุตั่วดำาเนินกิารบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	ทัี่�งข้ึ้อความื่และพฤติ่กิารณ์แห่งกิารจับุนั�นไว้	และให้ผ้้ิจับุลงลายม่ื่อช่�อ 
กิำากัิบุไว้เป็็นสีำาคัญ
	 (๔)	 เจ้าพนักิงานผ้้ิรับุตั่วดำาเนินกิารแจ้งข้ึ้อกิล่าวหารายละเอียดแห่งกิารจับุให้ผ้้ิถ้ืกิจับุที่ราบุและ 
แจ้งสิีที่ธิีให้ผ้้ิถ้ืกิจับุที่ราบุว่ามีื่สิีที่ธิีทีี่�จะไม่ื่ให้กิารหร่อให้กิารกิไ็ด้และถ้ือยคำาขึ้องผิ้ถ้้ืกิจับุอาจใช้เป็็นพยานหลกัิฐาน 
ในกิารพิจารณาคดีได้
	 (๕)	 กิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	หากิผ้้ิถ้ืกิจับุให้กิารรับุสีารภาพ	ให้บัุนท้ี่กิถ้ือยคำาอ่�นทีี่�เป็็นคำารับุ
เช่นเดียวกัิบุกิรณีเจ้าพนักิงานเป็็นผ้้ิจับุต่ามื่	(๘)	ข้ึ้างต้่นด้วย	เพ่�อที่ำาให้คำารับุสีารภาพนั�นมีื่นำ�าหนักิรับุฟั้งได้
	 (๖)	 เม่ื่�อจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่แล้วให้อ่านให้ผ้้ิถ้ืกิจับุฟั้งและมื่อบุสีำาเนาบัุนท้ี่กิกิารจับุแก่ิผ้้ิถ้ืกิจับุ
นั�นด้วย

ข้้อสังเกต้
	 -		ในกิารจับุกุิมื่หากิผ้้ิถ้ืกิจับุมีื่หมื่ายจับุ	ให้ต่รวจสีอบุสีถืานะขึ้องหมื่ายจับุเสีียก่ิอนว่าขึ้าดอายคุวามื่
แล้วหร่อไม่ื่	หมื่ายจับุถ้ืกิถือนแล้วหร่อไม่ื่	และต่รวจสีอบุว่านอกิจากิคดีทีี่�จับุในคดีนี�แล้วยังมีื่หมื่ายจับุอ่�นๆ
อีกิหร่อไม่ื่	เพ่�อป็ระสีานกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุในคดีอ่�นๆ	(หากิมีื่)
	 -	 กิรณีราษฎรเป็็นผิ้้จับุและสี่งตั่วให้กัิบุพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจผิ้้รับุมื่อบุต่ัวต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔(๒)	ผ้้ิรับุมื่อบุตั่วอาจเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนเองหร่อเจ้าพนักิงานผ้้ิป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�อ่�นหร่อ
สิีบุเวรยามื่ก็ิได้
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	 -	 ขัึ้�นต่อนกิารจับุกัิบุขัึ้�นต่อนกิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่สีามื่ารถืแยกิเป็็นคนละขัึ้�นต่อนกัินได้ 
โดยป็กิติ่กิารจับุสีมื่บุ้รณ์ต่ามื่กิฎหมื่ายเม่ื่�อได้แจ้งว่าเขึ้าต้่องถ้ืกิจับุและสัี�งให้ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนพร้อมื่ด้วยผ้้ิจับุ	ส่ีวนกิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่เป็็นขัึ้�นต่อนทีี่�เกิิดข้ึ้�นภายหลังกิารจับุ	
	 -	 ผ้้ิทีี่�จะถ้ืกิจับุกิระที่ำากิารโต้่ต่อบุกิารจับุทีี่�มิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	โดยอ้างป้็องกัินต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
อาญา	มื่าต่รา	๖๘	ได้
	 -	 ผ้้ิจะถ้ืกิจับุต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วาง	ก็ิไม่ื่มีื่ความื่ผิิดฐานต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วางเจ้าพนักิงานต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	
มื่าต่รา	๑๓๘	และไม่ื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิาย

ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 ผ้้ิจับุมีื่ความื่ผิิดฐานหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๑๐	(ฎ.๑๐๘๙/๐๒)
	 -	 ผ้้ิจับุอาจมีื่ความื่ผิิดฐานป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยมิื่ชอบุก่ิอให้เกิิดความื่เสีียหายแก่ิผ้้ิถ้ืกิจับุต่ามื่	ป็.อาญา	
มื่าต่รา	๑๕๗	(ฎ.๔๒๔๓/๔๒)
	 -	 ผ้้ิถ้ืกิจับุมีื่สิีที่ธิีฟ้้องหน่วยงานขึ้องรัฐให้รับุผิิดในผิลแห่งละเมื่ิดทีี่�เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องต่นได้กิระที่ำาใน
กิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ต่ามื่	พ.ร.บุ.ความื่รับุผิิดต่่อเจ้าหน้าทีี่�	พ.ศ.๒๕๓๙	มื่าต่รา	๕	(ฎ.๕๘๒๔/๔๓)
	 -	 กิารจับุโดยไม่ื่ชอบุที่ำาให้กิารคุมื่ขัึ้งต่่อเน่�องมื่าจากิกิารจับุนั�นไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายต่ามื่ไป็ด้วย	 
ผ้้ิถ้ืกิคุมื่ขัึ้งมีื่สิีที่ธิีต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๙๐	ย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลป็ล่อยตั่วได้	(ฎ.๔๖๖/๔๑)	

2. การรับมอบตั้วผู้ิต้้องหาหร่อผู้ิถูกจับ
	 หลังจากิทีี่�มีื่กิารจับุกุิมื่โดยเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจหร่อโดยราษฎร	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา
มื่าต่รา	๘๓	ต้่องนำาผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุหร่อท้ี่องทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุ	ใครจะเป็็นผ้้ิรับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุได้บุ้าง	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	ผ้้ิทีี่�จะรับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุค่อพนักิงาน
ฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจอาจเป็็นสิีบุเวรยามื่	พนักิงานสีอบุสีวนเวรหร่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุก็ิได้	
ซ้ึ่�งมีื่แนวที่างป็ฏิบัุติ่ป็รากิฏต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๔.๑		
 2.1 หน้าท่�ข้องผู้ิรับมอบตั้ว ให้ปฏิิบัติ้ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา ๘4 
	 	 (๑)	 จัดให้ผ้้ิถ้ืกิจับุสีามื่ารถืติ่ดต่่อกัิบุญาติ่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งผ้้ิถ้ืกิจับุไว้วางใจเพ่�อแจ้งให้ที่ราบุถ้ืง 
กิารจับุกุิมื่และสีถืานทีี่�ทีี่�ถ้ืกิควบุคุมื่ได้ในโอกิาสีแรกิเม่ื่�อผ้้ิถ้ืกิจับุมื่าถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่� 
ทีี่�ถ้ืกิจับุหร่อทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุ	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๓	หร่อถ้ืาผ้้ิถ้ืกิจับุร้องขึ้อให้
พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจเป็็นผ้้ิแจ้งก็ิให้จัดกิารต่ามื่คำาร้องขึ้อโดยเร็ว	กิรณีนี�มิื่ให้เรียกิค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	 
จากิผ้้ิถ้ืกิจับุ
	 	 (๒)	 แจ้งสิีที่ธิีให้ผ้้ิถ้ืกิจับุที่ราบุ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่.๗/๑	 ผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งถ้ืกิควบุคุมื่
หร่อขัึ้งมีื่สิีที่ธิีแจ้งหร่อขึ้อให้เจ้าพนักิงานแจ้งให้ญาติ่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหาไว้วางใจที่ราบุถ้ืงกิารถ้ืกิจับุ 
และสีถืานทีี่�ทีี่�ถ้ืกิควบุคุมื่ในโอกิาสีแรกิ	และแจ้งสิีที่ธิีโดยให้บัุนท้ี่กิไว้	ดังนี�
	 	 	 -	พบุและป็ร้กิษาผ้้ิซ้ึ่�งจะเป็็นที่นายความื่เป็็นกิารเฉพาะตั่ว	
	 	 	 -	 ให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุสีวนป็ากิคำาต่นได้ในชั�นสีอบุสีวน
	 	 	 -	 ได้รับุกิารเยี�ยมื่หร่อติ่ดต่่อกัิบุญาติ่ได้ต่ามื่สีมื่ควร
	 	 	 -	 ได้รับุกิารรักิษาพยาบุาลโดยเร็วเม่ื่�อเกิิดกิารเจ็บุป่็วย
 2.2 วิธ่ดีำาเนินการ
	 	 (๑)	 เม่ื่�อรับุตั่วไว้แล้วให้ผ้้ิรับุตั่วลงเป็็นหลักิฐานในป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	
	 	 (๒)	 กิารแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหาให้ลงป็ระจำาวันไว้เป็็นหลักิฐานในข้ึ้อเดียวกัิน	
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	 	 (๓)	 กิรณีราษฎรจับุมื่า	 ให้ผ้้ิรับุตั่วจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	 ส่ีวนกิรณีเจ้าพนักิงานจับุกุิมื่มื่า 
ให้รับุตั่วพร้อมื่บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ไว้	
	 	 (๔)	 ส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหาให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 (๕)	 หากิท้ี่องทีี่�ทีี่�รับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุเป็็นท้ี่องทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุและ 
ไม่ื่เป็็นท้ี่องทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 ก็ิต้่องส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุต่่อไป็ยังท้ี่องทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน 
ผ้้ิรับุผิิดชอบุต่่อไป็
	 	 (๖)	 ในกิารรับุตั่วส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุแต่่ละช่วงให้มีื่กิารลงลายม่ื่อช่�อผ้้ิถ้ืกิจับุ	ผ้้ิส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุ	ผ้้ิรับุตั่ว 
ผ้้ิถ้ืกิจับุ	 และหากิจะสี่งมื่อบุตั่วต่่อไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนหร่อจะที่ำากิารควบุคุมื่ตั่วในห้องควบุคุมื่ก็ิให้ผ้้ิมีื่
ส่ีวนเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารรับุตั่วส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุลงช่�อไว้เป็็นหลักิฐานในบัุนท้ี่กิป็ระจำาวันนั�นด้วยว่ากิารควบุคุมื่ 
ต่กิอย้่ในความื่รับุผิิดชอบุขึ้องผ้้ิใด	

ข้้อสังเกต้
	 -	 ป็กิติ่ขัึ้�นต่อนกิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔(๑)	ผ้้ิจับุทีี่�เป็็นเจ้าพนักิงาน	 
หลังจากิดำาเนินกิารจับุกุิมื่ต่ามื่กิฎหมื่ายแล้ว	 จะจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่จนเสีร็จก่ิอน	 พร้อมื่กัิบุนำาตั่ว 
ผ้้ิถ้ืกิจับุและบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ส่ีงให้กัิบุผ้้ิรับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 จะไมื่่ป็รากิฏว่าผ้้ิรับุตั่ว 
ต้่องมื่าจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่เอง	อย่างเช่น	กิรณีราษฎรเป็็นผ้้ิจับุแต่่อย่างใด	ผ้้ิรับุตั่วเพียงแต่่ลงป็ระจำาวัน
และแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิถ้ืกิจับุเท่ี่านั�น
	 -	 โดยป็กิติ่ในที่างป็ฏิบัุติ่ผ้้ิรับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุจะเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนเวรในท้ี่องทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุหร่ออาจเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุในกิรณีส่ีงผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังท้ี่องทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุนั�น
	 -	 ในกิารนับุระยะเวลากิารควบุคุมื่ชั�นสีอบุสีวนไม่ื่ว่าจะเป็็น	๔๘	ชั�วโมื่ง	หร่อจะเป็็น	๒๔	ชั�วโมื่ง						
ต่ามื่กิฎหมื่ายมิื่ได้บัุญญัติ่ว่านับุแต่่พนักิงานสีอบุสีวนรับุตั่ว	แต่่กิฎหมื่ายใช้คำาว่านับุแต่่ผ้้ิถ้ืกิจับุส่ีงถ้ืงทีี่�ที่ำากิาร
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	เวลากิารควบุคุมื่ดังกิล่าวจ้งถ่ือเอาเม่ื่�อมีื่กิารนำาผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหาส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้อง
พนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 ในกิรณีคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดหร่อ 
ศาลที่หาร	 ส่ีวนผ้้ิต้่องหาทีี่�อย้่ในอำานาจศาลเยาวชน	 นับุแต่่ถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 
ส่ีวนคดีทีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลแขึ้วงนับุ	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาถ้ืกิจับุ	ดังนั�น	ในที่างป็ฏิบัุติ่คำาว่าถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้อง 
พนักิงานสีอบุสีวน	จ้งถ่ือเอาวันเวลากิารลงป็ระจำาวันกิารรับุมื่อบุตั่วเป็็นสีำาคัญ	จ้งต้่องลงวันเวลาให้ต่รงกัิบุ
ความื่เป็็นจริง	
	 -	 หากิผ้้ิถ้ืกิจับุเป็็นกิารจับุต่ามื่หมื่ายจับุ	ก็ิให้รายงานผิลกิารจับุให้ศาลทีี่�ออกิหมื่ายจับุที่ราบุโดยเร็ว 
แต่่ต้่องไม่ื่ช้ากิว่า	๗	วัน	นับุแต่่วันจับุ

๓. การแจ้งข้้อหาผู้ิต้้องหา
	 กิฎหมื่ายได้วางหลักิเกิณฑ์์และขัึ้�นต่อนกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาไว้ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๓๔ 
พนักิงานสีอบุสีวนจะใช้อำานาจกิารแจ้งข้ึ้อหา	 ก็ิต่่อเม่ื่�อเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์และต้่องดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนทีี่�
กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	ดังนี�
	 (๑)	 ก่ิอนที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนจะแจ้งข้ึ้อหาผ้้ิต่้องหานั�นจะต้่องมีื่พยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่า 
ผ้้ินั�นน่าจะได้กิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ข้ึ้อหาทีี่�กิล่าวหานั�น
	 (๒)	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาถ้ืกิเรียกิ	 หร่อส่ีงตั่วมื่า	 หร่อเข้ึ้าหาพนักิงานสีอบุสีวนเองหร่อป็รากิฏว่าผ้้ิใด		 
ซ้ึ่�งมื่าอย้ต่่่อหน้าพนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิต้่องหา	
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	 (๓)	 ให้ถืามื่ช่�อตั่ว	ช่�อรอง	ช่�อสีกุิล	สัีญชาติ่	บิุดามื่ารดา	อายุ	อาชีพ	ทีี่�อย้่	ทีี่�เกิิด	และแจ้งให้ที่ราบุ
ถ้ืงข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาทีี่�กิล่าวหาว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด	แล้วจ้งแจ้งข้ึ้อหาให้ที่ราบุ	
	 	 คำาจำากัิดความื่	“ข้ึ้อหา”	ต่ามื่	คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๔(๑๖)	 
หมื่ายถ้ืง	 ข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาทัี่�งหลายทีี่�กิล่าวหาว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิดรวมื่ทัี่�งรายละเอียด 
ทีี่�เกีิ�ยวกัิบุเวลาและสีถืานทีี่�ซ้ึ่�งเกิิดกิารกิระที่ำานั�น	ๆ 	อีกิทัี่�งบุุคคลหร่อสิี�งขึ้องทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องด้วยพอสีมื่ควรเท่ี่าทีี่�
จะที่ำาให้ผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าใจได้ดี	
 ๓.1 วิธ่การแจ้งข้้อหา
	 	 ป็รากิฏแนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๖.๘	วรรคสีอง	 
นั�น	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องแจ้งข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาทีี่�กิล่าวหาว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาความื่ผิิดและ
ฐานความื่ผิิดให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุ
	 	 คำาจำากัิดความื่	“ฐานความื่ผิิด”	ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๔(๑๗)	 
หมื่ายถ้ืงความื่ผิิดทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิกิล่าวหาต่ามื่ทีี่�	 ป็.อาญาหร่อกิฎหมื่ายอ่�นทีี่�มีื่โที่ษที่างอาญาให้ช่�อ 
ฐานความื่ผิิดไว้	 เช่น	 ฐานลักิที่รัพย์	 ฐานฉ้อโกิง	 ฐานที่ำาให้แท้ี่งล้กิ	 ฐานที่อดทิี่�งเด็กิคนป่็วยเจ็บุคนชรา	 
ฐานค้ามื่นุษย์	 เป็็นต้่น	 ส่ีวนความื่ผิิดอ่�นใดทีี่�	 ป็.อาญาหร่อกิฎหมื่ายอ่�นทีี่�มีื่โที่ษที่างอาญามิื่ได้ให้ช่�อ 
ฐานความื่ผิิดไว้	 เช่น	ความื่ผิิดต่่อชีวิต่	มีื่บุที่มื่าต่ราทัี่�งทีี่�เป็็นความื่ผิิดในกิารฆ่่าผ้้ิอ่�น	ความื่ผิิดในกิารที่ำาร้าย 
ผ้้ิอ่�นถ้ืงต่ายโดยไม่ื่มีื่เจต่นาฆ่่า	ความื่ผิิดในกิารที่ำาให้ผ้้ิอ่�นต่ายโดยป็ระมื่าที่	เป็็นต้่น	ในกิารให้ช่�อฐานความื่ผิิด
อาจใช้ช่�อฐานความื่ผิิดโดยสีรุป็สีาระสีำาคัญขึ้ององค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหาได้	เช่น	ความื่ผิิดฐานฆ่่าผ้้ิอ่�น	 
ความื่ผิิดฐานที่ำาให้ผ้้ิอ่�นต่ายโดยไม่ื่เจต่นา	ความื่ผิิดฐานที่ำาให้ผ้้ิอ่�นต่ายโดยป็ระมื่าที่	เป็็นต้่น

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	เพียงแต่่แจ้งให้ที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารกิระที่ำาทีี่�กิล่าวหาว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด(ข้ึ้อกิล่าวหา)	แล้วจ้งแจ้งข้ึ้อหาให้ที่ราบุ	คำาว่า	“แจ้งข้ึ้อหา”	 
ไม่ื่ป็รากิฏคำาจำากัิดความื่ในกิฎหมื่ายใด	ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	จ้งให้ระบุุฐานความื่ผิิด
ต่ามื่ทีี่�ให้คำาจำากัิดความื่ดังกิล่าว	ซ้ึ่�งคำาว่า	“ฐานความื่ผิิด”	ก็ิไม่ื่ป็รากิฏคำาจำากัิดความื่ในกิฎหมื่ายเช่นกัิน		
	 -	 กิารแจ้งข้ึ้อหาในชั�นพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	มีื่ลักิษณะที่ำานองเดียวกัิน
กัิบุกิารที่ำาคำาฟ้้องต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๘	 (๕)	 ว่ากิารกิระที่ำาทัี่�งหลายทีี่�อ้างว่าจำาเลยได้กิระที่ำาผิิด	 
ข้ึ้อเท็ี่จจริงและรายละเอียดทีี่�เกีิ�ยวกัิบุเวลาและสีถืานทีี่�ซ้ึ่�งเกิิดกิารกิระที่ำานั�น	 ๆ	 อีกิทัี่�งบุุคคลหร่อสิี�งขึ้อง 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องด้วยพอสีมื่ควรเที่า่ทีี่�จะใหจ้ำาเลยเข้ึ้าใจขึ้อ้หาไดดี้	โดยเหน็ว่าในกิารแจ้งข้ึ้อหาดงักิล่าวต้่องไมื่ท่ี่ำาให้
ผ้้ิต้่องหาหลงข้ึ้อต่่อส้้ีด้วย
	 -	 แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่ในกิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่แนวที่างคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ทีี่�ให้ระบุุ
ฐานความื่ผิิดไป็ด้วยนั�น	ก็ิสีามื่ารถืที่ำาได้ไม่ื่ถ่ือว่าขัึ้ดแย้งกัิบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	แต่่อย่างใด	เพราะใน
ป็ระเด็นว่าผ้้ิต้่องหาผิิดฐานใดเป็็นป็ระเด็นข้ึ้อกิฎหมื่าย	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้สีอบุสีวนในป็ระเด็นนั�นแล้ว	 
พนักิงานอัยกิารก็ิมีื่อำานาจฟ้้องและเม่ื่�อคดีไป็ถ้ืงชั�นศาล	 หากิที่างพิจารณาได้ความื่ว่ากิารกิระที่ำาต่ามื่ฟ้้อง
เป็็นความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่ายแล้ว	 แม้ื่ฐานความื่ผิิดจะไม่ื่ถ้ืกิต้่องหร่ออ้างตั่วบุที่กิฎหมื่ายผิิด	 ศาลก็ิสีามื่ารถื
พิพากิษาลงโที่ษจำาเลยและป็รับุฐานความื่ผิิดให้ถ้ืกิต้่องต่รงกัิบุตั่วบุที่กิฎหมื่ายได้	ไม่ื่ที่ำาให้กิารสีอบุสีวนเสีียไป็ 
และไม่ื่ตั่ดอำานาจฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารแต่่อย่างใด				
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ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 กิารสีอบุสีวนเป็็นเพียงกิารทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานและดำาเนินกิารทัี่�งหลาย 
ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหาเพ่�อทีี่�จะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงหร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิดและเพ่�อเอาตั่ว 
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่าลงโที่ษ	กิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	นั�นเป็็นเพียงขัึ้�นต่อนหน้�งขึ้องกิาร
สีอบุสีวนเพ่�อให้ผ้้ิต้่องหาร้้ตั่วก่ิอนว่าจะถ้ืกิสีอบุสีวนในคดีอาญาเร่�องใดเท่ี่านั�น	ดังนั�นแม้ื่เดิมื่จะแจ้งข้ึ้อหาหน้�ง
แต่่เม่ื่�อสีอบุสีวนไป็แล้วป็รากิฏว่ากิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิต้่องหาเป็็นความื่ผิิดฐานอ่�นก็ิถ่ือได้ว่ามีื่กิารสีอบุสีวนใน
ความื่ผิิดฐานดังกิล่าวมื่าแล้วแต่่แรกิ	ฉะนั�นเม่ื่�อคดีนี�ในชั�นจับุกุิมื่และชั�นสีอบุสีวนจะแจ้งข้ึ้อหาแก่ิจำาเลยทีี่�	๒	 
และทีี่�	๓	กัิบุพวกิฐานร่วมื่กัินกิรรโชกิที่รัพย์	แต่่เม่ื่�อโจที่ก์ิเห็นว่าพฤติ่กิารณ์กิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องจำาเลยทีี่�	๒	 
และทีี่�	๓	กัิบุพวกิเข้ึ้าองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดร่วมื่กัินป็ล้นที่รัพย์โจที่ก์ิก็ิมีื่อำานาจทีี่�จะฟ้้องจำาเลยทีี่�	๒	และทีี่�	๓	
กัิบุพวกิในความื่ผิิดฐานร่วมื่กัินป็ล้นที่รัพย์ได้	(ฎ.๒๕๖/๒๕๕๓)
	 -	 กิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	เป็็นเพยีงขัึ้�นต่อนหน้�งขึ้องกิารสีอบุสีวนเพ่�อต้่องกิาร
ให้ผ้้ิต้่องหาร้้ตั่วก่ิอนว่าต่นจะถ้ืกิสีอบุสีวนในความื่ผิิดเร่�องใดเร่�องหน้�งเท่ี่านั�น	หาได้หมื่ายความื่ว่าพนักิงาน
สีอบุสีวนจะต้่องแจ้งข้ึ้อหาทุี่กิกิระที่งความื่ผิิดไม่ื่	 แม้ื่เดิมื่จะแจ้งข้ึ้อหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดฐานพรากิผ้้ิเยาว์	 
๒	วัน	แต่่เม่ื่�อสีอบุสีวนไป็แล้วป็รากิฏว่ากิารกิระที่ำาขึ้องผ้้ิต้่องหาเป็็นความื่ผิิดอีกิ	๒	วัน	ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดฐาน
เดียวกัินแต่่เพิ�มื่อีกิ	๒	กิระที่ง	ก็ิถ่ือได้ว่ามีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดฐานพรากิผ้้ิเยาว์	พนักิงานอัยกิารโจที่ก์ิ
จ้งมีื่อำานาจฟ้้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	(ฎ.๑๘๑๖/๒๕๕๒)			
	 -	 กิารรวบุรวมื่พยานหลกัิฐาน	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนไดท้ี่ำาไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดที่ี�โจที่ก์ิร่วมื่ร้องทุี่กิข์ึ้ 
ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนกิล่าวหาจำาเลยว่ากิระที่ำาผิิดฐานยักิยอกินั�น	 ถ่ือเป็็นกิารสีอบุสีวนต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๒(๑๑)	 ซ้ึ่�งกิารสีอบุสีวนดำาเนินคดีแก่ิจำาเลยในความื่ผิิดฐานใด	 เป็็นอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน 
ทีี่�จะดำาเนินกิารไป็ต่ามื่ขึ้อ้เท็ี่จจริงทีี่�ป็รากิฏจากิกิารสีอบุสีวน	เม่ื่�อข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�ได้จากิกิารสีอบุสีวนป็รากิฏวา่ 
กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยเป็็นความื่ผิิดฐานลักิที่รัพยก็์ิไม่ื่ที่ำาให้กิารสีอบุสีวนทีี่�กิระที่ำาไป็แล้วเสีียไป็	กิารสีอบุสีวน
จ้งชอบุด้วยกิฎหมื่าย	(ฎ.๖๗๒๓/๒๕๔๘)
	 -	 เม่ื่�อได้แจ้งข้ึ้อหาหน้�งแล้ว	 หากิมีื่ความื่ผิิดฐานอ่�นเกิิดข้ึ้�นในระหว่างกิารสีอบุสีวนก็ิถ่ือว่า
ได้สีอบุสีวนความื่ผิิดนั�นด้วยแล้ว	 เช่น	 กิารแจ้งข้ึ้อหาให้จำาเลยที่ราบุต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 นั�น	 
หาได้หมื่ายความื่ว่าพนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องแจ้งข้ึ้อหาทุี่กิกิระที่งความื่ผิิดไม่ื่	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้แจ้ง
ข้ึ้อหารว่มื่กัินที่ำาร้ายร่างกิายผ้้ิอ่�นจนเป็็นเหต่ใุห้ได้รับุอันต่รายสีาหสัีแกิจ่ำาเลย	แม้ื่ไม่ื่ได้แจ้งข้ึ้อหาพยายามื่ฆ่่า	 
แต่่เม่ื่�อสีอบุสีวนแล้วป็รากิฏว่ากิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยเป็็นความื่ผิิดฐานพยายามื่ฆ่่าด้วย	 ก็ิเรียกิได้ว่ามีื่กิาร
สีอบุสีวนในข้ึ้อหาพยายามื่ฆ่่าแล้ว	 พนักิงานอัยกิารจ้งมีื่อำานาจฟ้้องจำาเลยในความื่ผิิดฐานพยายามื่ฆ่่า 
ผ้้ิเสีียหายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	(ฎ.๘๓๑๖/๒๕๔๘)		
	 	 ขัึ้�นต่อนกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุขัึ้�นต่อนกิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาเป็็นคนละขัึ้�นต่อนกัิน	แต่่ทัี่�งสีองขัึ้�นต่อน 
มีื่ความื่ต่่อเน่�องกัิน	 กิารแจ้งข้ึ้อหากิล่าวไว้ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 ส่ีวนขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนป็ากิคำา 
ผ้้ิต้่องหาจะอย้่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	
	 -	 ป็.วิอาญา	 ได้บัุญญัติ่ถ้ืงอำานาจและหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนในชั�นแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	 
มื่าต่รา	๑๓๔	ซ้ึ่�งความื่ในวรรคหน้�งกิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนต้่องถืามื่ช่�อตั่ว	ช่�อรอง	ช่�อสีกุิล	สัีญชาติ่	บิุดา
มื่ารดา	อาย	ุอาชีพ	ทีี่�อย้	่ทีี่�เกิิดขึ้องผ้้ิต้่องหาเป็็นป็ระกิารแรกิ	ต่่อจากินั�นจ้งแจ้งให้ที่ราบุถ้ืงข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารกิระที่ำาทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาแล้วจ้งแจ้งข้ึ้อหาให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุ	รวมื่ทัี่�งให้โอกิาสีผ้้ิต้่องหาทีี่�จะแก้ิข้ึ้อหาและแสีดง
ข้ึ้อเท็ี่จจริงอันเป็็นป็ระโยชน์แก่ิต่น	 ดังนั�น	 เม่ื่�อเริ�มื่ที่ำากิารสีอบุสีวนพนักิงานสีอบุสีวนจ้งมีื่อำานาจสีอบุถืามื่
ข้ึ้อม้ื่ลเบุ่�องต้่นเกีิ�ยวกัิบุตั่วผ้้ิต้่องหา	 ผ้้ิต้่องหามีื่หน้าทีี่�ให้ข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุต่นเองต่ามื่บุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าว 
ซ้ึ่�งมีื่สีภาพบัุงคับุที่างอาญาดังทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๖๗	ภายใต้่หลักิเกิณฑ์์ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน
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ต้่องให้โอกิาสีผ้้ิต้่องหาทีี่�จะแก้ิข้ึ้อกิล่าวหาและแสีดงข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�เป็็นป็ระโยชน์แก่ิต่นต่ามื่	 ป็.วิอาญา 
มื่าต่รา	 ๑๓๔	 วรรคสีี�	 เพ่�อให้กิารสีอบุสีวนดำาเนินต่่อไป็ให้ถ้ืกิต้่องและชอบุธีรรมื่	 สี่วนกิารถืามื่คำาให้กิาร 
ผ้้ิต้่องหาอันเป็็นอีกิขัึ้�นต่อนหน้�ง	 ซ้ึ่�ง	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๓๔/๔	 บัุญญัติ่ให้เป็็นหน้าทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน 
ต้่องแจ้งให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุถ้ืงสิีที่ธิีทีี่�จะให้กิารหร่อไมื่ก็่ิได้	รวมื่ทัี่�งสิีที่ธิีในกิารใหท้ี่นายความื่และบุุคคลที่ี�ผ้้ิต้่องหา
ไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุป็ากิคำา	 ซ้ึ่�งเป็็นขัึ้�นต่อนเม่ื่�อผ่ิานกิารแจ้งข้ึ้อหาแก่ิผ้้ิต้่องหาแล้ว	 ไม่ื่อาจแป็ลความื่ 
ไป็ถ้ืงขึ้นาดให้สิีที่ธิีผ้้ิต้่องหาทีี่�จะป็ฏิเสีธีอำานาจหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนเม่ื่�อเริ�มื่ที่ำากิารสีอบุสีวนดังกิล่าว
ข้ึ้างต้่น	 จำาเลยแจ้งความื่เท็ี่จและแจ้งให้ร้อยต่ำารวจโที่	 ด.	 เจ้าพนักิงานสีอบุสีวนจดข้ึ้อความื่อันเป็็นเท็ี่จ 
ลงในบัุนท้ี่กิคำาให้กิารขึ้องจำาเลยซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิต้่องหาในความื่ผิิดฐานที่ำาร้ายร่างกิายผ้้ิอ่�นว่าจำาเลยเป็็น	ธี.	ซ้ึ่�งถ้ืงแก่ิ
ความื่ต่ายไป็แล้ว	 หลังจากินั�นเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนเรียกิตั่วจำาเลยไป็สีอบุถืามื่เน่�องจากิจำาเลยผิิดเง่�อนไขึ้ 
กิารคุมื่ความื่ป็ระพฤติ่ต่ามื่คำาพิพากิษาขึ้องศาลชั�นต้่น	จำาเลยแจ้งความื่เท็ี่จและแสีดงบัุต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชน
ขึ้อง	 ธี.	 เพ่�อให้ร้อยต่ำารวจโที่	 ด.	 หลงเช่�อว่าจำาเลยเป็็น	 ธี.	 จ้งไม่ื่อาจถ่ือได้ว่าเป็็นกิารให้กิารและใช้สิีที่ธิี 
ในขัึ้�นต่อนกิารที่ำาคำาให้กิารทีี่�จำาเลยเป็็นผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๗,	๒๖๗,	๓๖๗	(ฎ.๗๑๒๓/๒๕๕๗)	
	 ในที่างป็ฏิบัุติ่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาถ้ืกิเรียกิ	 หร่อส่ีงตั่วมื่าหร่อเข้ึ้าหาพนักิงาน
สีอบุสีวนเอง	หร่อป็รากิฏว่าผ้้ิใดซ้ึ่�งมื่าอย้่ต่่อหน้าพนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิต้่องหา	หากิมีื่พยานหลักิฐานต่ามื่
สีมื่ควร	และผ้้ิต้่องหานั�นยงัไม่ื่มีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิจะแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๓๔	ต่่อเน่�องกัินนั�นก็ิจะสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย	โดยมีื่ขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่	๓	ป็ระกิาร	ดังนี�	
	 (๑)	 จัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหา	
	 (๒)	 ลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี
	 (๓)	 สีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาลงในแบุบุพิมื่พ์บัุนท้ี่กิคำาให้กิารผ้้ิต้่องหา	 (แบุบุสี	๕๖	–	๕)	ต่ามื่คำาสัี�ง	
ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ต่ามื่แบุบุพิมื่พ์ลำาดับุทีี่�	๙.	
	 ส่ีวนถ้ืาเป็็นผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	ในกิารแจ้งข้ึ้อหาจะดำาเนินกิาร	ดังนี�
	 (๑)	 แจ้งเร่�องทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนถ้ืกิกิล่าวหา	 จะจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารสีอบุถืามื่เบุ่�องต้่นต่ามื่แบุบุพิมื่พ์	 
สี	๕๖-๖๖	ซ้ึ่�งเป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	๗๐,	๗๑	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวธีิีพิจารณาคดเียาวชน
และครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๓	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่	(ฉบุบัุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๕๙	โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิาร 
ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 โดยอนุโลมื่	 (เว้นแต่่มีื่ทีี่�ป็ร้กิษากิฎหมื่าย	 จ้งจะแจ้งข้ึ้อหาและสีอบุป็ากิคำา 
ต่ามื่มื่าต่รา	๗๕)
	 (๒)	 ลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี
	 	 ส่ีวนกิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหา	จะยงัไม่ื่ที่ำากิารสีอบุป็ากิคำา	เน่�องจากิกิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาทีี่�
เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	จะต้่องมีื่ทีี่�ป็ร้กิษากิฎหมื่ายเข้ึ้าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวนด้วย	และบุางกิรณีต้่องมีื่สีหวิชาชีพ
เข้ึ้าร่วมื่สีอบุป็ากิคำา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๒	ด้วย	ซ้ึ่�งกิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต่อ้งหาป็รากิฏอย้ใ่นมื่าต่รา	๗๕	 
แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 จะต้่อง 
ดำาเนินกิาร	 ๒	 ส่ีวนป็ระกิอบุกิันค่อกิารแจ้งข้ึ้อกิล่าวหาและกิารสีอบุป็ากิคำาโดยต้่องมีื่ทีี่�ป็ร้กิษากิฎหมื่าย 
อย้่ด้วยทุี่กิครั�งและต้่องแจ้งสิีที่ธิีให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุ	
	 	 หลังจากิทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้มีื่กิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารแจ้งเร่�องทีี่�กิล่าวหาแล้ว	เม่ื่�อมื่าที่ำากิาร
สีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหา	จะเห็นว่าในแบุบุพิมื่พ์ต่อนต้่นให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำา
ทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาแล้วแจ้งข้ึ้อหา	(ฐานความื่ผิิด)	ให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุ	ถัืดไป็ก็ิจะเป็็นกิารแจ้งสิีที่ธิีก่ิอนถืามื่คำาให้กิาร			
แสีดงให้เห็นว่าต่ามื่แบุบุพิมื่พ์ดังกิล่าวมีื่ทัี่�งในส่ีวนกิารแจ้งข้ึ้อหาและกิารสีอบุสีวนผิ้้ต้่องหาอย้่ในแบุบุพิมื่พ์
เดียวกัินซ้ึ่�งในกิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาต่ามื่แบุบุพิมื่พ์จะต้่องที่ำาสีองส่ีวนทัี่�งแจ้งข้ึ้อหาและกิารสีอบุสีวน	 
ซ้ึ่�งเม่ื่�อมีื่กิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาก็ิต้่องแจ้งสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิต้่องหาให้ที่ราบุด้วย
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	 	 กิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหาจะเห็นได้ว่าจะเป็็นกิารซึ่ำ�ากัิบุกิารแจ้ง 
ข้ึ้อหาในแบุบุพิมื่พ์บัุนท้ี่กิคำาให้กิารผ้้ิต้่องหาในส่ีวนต้่น	ซ้ึ่�งก็ิถ่ือป็ฏิบัุติ่กัินมื่าเป็็นป็กิติ่แล้ว	แต่่เห็นว่ากิารแจ้ง
ข้ึ้อหาก็ิถ่ือเอากิารแจ้งครั�งแรกิทีี่�มีื่กิารจดัที่ำาลงในบุนัท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหาและมื่กีิารลงป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีใน
กิารแจ้งข้ึ้อหาดังกิล่าว	 ส่ีวนในแบุบุพิมื่พ์คำาให้กิารผ้้ิต้่องหาก็ิถ่ือป็ฏิบัุติ่กัินมื่าว่าเป็็นกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหา 
หลังจากิทีี่�มีื่กิารแจ้งข้ึ้อหาแล้ว	ซ้ึ่�งก็ิไม่ื่มีื่ผิลให้เกิิดความื่เสีียหายแต่่อย่างใด	กิารป็ฏิบัุติ่ซึ่ำ�าซ้ึ่อนดังกิล่าวกิฎหมื่าย
ไม่ื่ได้ห้ามื่	อย่างเช่นกิารฟ้้องซึ่ำ�าฟ้้องซ้ึ่อน	ส่ีวนในกิารแจ้งข้ึ้อหาเพิ�มื่เติ่มื่กัิบุผ้้ิต้่องหาภายหลัง	ส่ีวนใหญ่จะไม่ื่
จัดที่ำาเป็็นบัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหาเพิ�มื่เติ่มื่อีกิ	 แต่่จะบัุนท้ี่กิแจ้งข้ึ้อหาเพิ�มื่เติ่มื่ลงในแบุบุพิมื่พ์บัุนท้ี่กิคำาให้กิาร
ผ้้ิต้่องหา	ต่่อจากิคำาให้กิารทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้กิารไว้ครั�งก่ิอน	พร้อมื่ทัี่�งสีอบุสีวนป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาเพิ�มื่เติ่มื่ลงไป็ใน
แบุบุพิมื่พ์คราวเดียวกัินนั�น	 กิรณีทีี่�มีื่กิารแจ้งข้ึ้อหาและสีอบุป็ากิคำาผ้้ิต้่องหาในคราวเดียวกัินนั�น	 พนักิงาน
สีอบุสีวนก็ิจะแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิต้่องหาให้ที่ราบุโดยลงไว้เป็็นหลักิฐานในป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีในข้ึ้อเดียวกัิบุข้ึ้อแจ้ง
ข้ึ้อหานั�น	 พนักิงานสีอบุสีวนบุางคนก็ิมีื่กิารแจ้งสิีที่ธิีซึ่ำ�าในแบุบุพิมื่พ์คำาให้กิารผ้้ิต้่องหาอีกิครั�ง	 ก็ิไม่ื่ที่ำาให้ 
กิารดำาเนินกิารดังกิล่าวเป็็นกิารมิื่ชอบุแต่่อย่างใด							
 ๓.2 สิทธิข้องผู้ิต้้องหา 
	 	 (๑)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชวิีต่	หร่อในคดทีีี่�ผ้้ิต้่องหามื่อีายไุม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็ในวันทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา	ก่ิอนเริ�มื่ถืามื่คำาใหก้ิารให้พนักิงานสีอบุสีวนถืามื่ผิ้ต้้่องหาว่ามีื่ที่นายความื่หร่อไมื่	่ถ้ืาไม่ื่มีื่
ให้รัฐจัดหาที่นายความื่ให้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคแรกิ	
	 	 (๒)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิ	 ก่ิอนเริ�มื่ถืามื่คำาให้กิารให้พนักิงานสีอบุสีวนถืามื่ผ้้ิต้่องหาว่า
มีื่ที่นายความื่หร่อไม่ื่	 ถ้ืาไม่ื่มีื่และผ้้ิต้่องหาต้่องกิารที่นายความื่	 ให้รัฐจัดหาที่นายความื่ให้	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคสีอง	
	 	 (๓)	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุสีวนป็ากิคำาต่นได้	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๓	
	 	 (๔)	 ในกิารถืามื่คำาให้กิารผ้้ิต้่องหาให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุก่ิอนว่า	
	 	 	 -	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีทีี่�จะให้กิารหร่อไม่ื่ก็ิได้	ถ้ืาผ้้ิต้่องหาให้กิาร	ถ้ือยคำาทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้กิารนั�น 
อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิจารณาคดีได้
	 	 	 -	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุสีวนป็ากิคำาต่นได้
 ๓.๓ ขั้�นต้อนการบันท่กปากคำาผู้ิต้้องหา 
	 	 -	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาเต็่มื่ใจให้กิารอยา่งใดก็ิให้จดคำาให้กิารไว้	ถ้ืาผ้้ิต้่องหาไม่ื่เต็่มื่ใจให้กิารเลยก็ิให้
บัุนท้ี่กิไว้	
	 	 -	 ถ้ือยคำาใด	 ๆ	 ทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้ไว้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนกิ่อนมีื่กิารแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคหน้�ง	หร่อก่ิอนทีี่�จะดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	๑๓๔/๑	มื่าต่รา	๑๓๔/๒	และมื่าต่รา	๑๓๔/๓	
จะรับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องผ้้ินั�นไม่ื่ได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคสีามื่					

ข้้อสังเกต้
	 -	 เม่ื่�อได้จัดหาที่นายความื่ให้แก่ิผ้้ิต้่องหาแล้ว	 ในกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วน	 หากิที่นายความื่ไม่ื่อาจมื่า
พบุผ้้ิต้่องหาได้	 โดยไม่ื่แจ้งเหตุ่ขัึ้ดข้ึ้องให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุหร่อแจ้งแต่่ไม่ื่มื่าพบุผ้้ิต้่องหาภายใน
เวลาอันสีมื่ควร	ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาไป็ได้โดยไม่ื่ต้่องรอที่นายความื่	แต่่พนักิงาน
สีอบุสีวนต้่องบัุนท้ี่กิเหตุ่นั�นไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนด้วย	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคท้ี่าย
	 -	 กิารแจ้งข้ึ้อหาผ้้ิต้่องหาที่ี�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	 ให้นำาบุที่บุัญญัติ่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๓	ที่วิ	 
มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๒	
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	 -	 มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคหน้�ง	 บัุญญัติ่ไว้ชัดแจ้งว่าผ้้ิต้่องหาอายุไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	“ในวันทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา”	ดังนั�น	แม้ื่หากิวันกิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	ผ้้ิต้่องหาอายุยงัไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	แต่่หลบุหนีคดีไป็ 
ต่่อมื่าจับุกุิมื่มื่าดำาเนินคดีในวันแจ้งข้ึ้อหาป็รากิฏว่าอายุเกิิน	 ๑๘	 ปี็แล้ว	 ก็ิไม่ื่อย่้ในบัุงคับุ	 มื่าต่รา	 ๑๓๔/๑	
วรรคหน้�งแต่่อย่างใด	แต่่จะเข้ึ้ากิรณีต่ามื่	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	วรรคสีอง		
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มื่ีหน้าทีี่�ป็ฏิบุัต่ิต่ามื่มื่าต่รา	๑๓๔/๑	หากิเป็็นคดีทีี่�มื่ีอัต่ราโที่ษไม่ื่ถ้ืงจำาคุกิ
และผ้้ิต้่องหาอายุเกิิน	๑๘	ปี็	ในวันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา	เช่น	คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็รับุสีถืานเดียวและ
ผ้้ิต้่องหามีื่อายุเกิิน	๑๘	ปี็	ในวันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา
	 -	 มื่าต่รา	๑๓๔/๑	กิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนต้่องป็ฏิบัุติ่	“ก่ิอนเริ�มื่ถืามื่คำาให้กิาร”	ดังนั�นหากิ
พนักิงานสีอบุสีวนสีอบุถืามื่และ/หร่อตั่�งที่นายความื่ใหผ้้้ิต้่องหาภายหลังจากิถืามื่คำาให้กิารไป็แลว้	ถ้ือยคำาใด	ๆ 	 
ขึ้องผ้้ิต้่องหาทีี่�ให้ไว้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่ไม่ื่ชอบุด้วยมื่าต่รา	๑๓๔/๑	และจะรับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐาน 
ในกิารพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องผ้้ินั�นไม่ื่ได้	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคสีามื่
	 -	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชีวิต่	 หร่อผ้้ิต้่องหาอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็	 ในวันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้ง
ข้ึ้อหา	หากิสีอบุถืามื่แล้วผ้้ิต้่องหาไม่ื่มีื่ที่นายความื่	กิฎหมื่ายบัุงคับุให้รัฐต้่องจัดหาที่นายความื่ให้
	 -	 โดยป็กิติ่	ในขัึ้�นต่อนกิารแจ้งข้ึ้อหา	พนักิงานสีอบุสีวนจะระบุุกิารแจ้งสิีที่ธิีลงในบัุนท้ี่กิกิารแจ้ง
ข้ึ้อหาด้วย	 และจะป็รากิฏกิารแจ้งสิีที่ธิีซึ่ำ�าในแบุบุพิมื่พ์บัุนท้ี่กิคำาให้กิารผ้้ิต้่องหา	 ซ้ึ่�งกิารแจ้งข้ึ้อหาและ 
กิารสีอบุสีวนอย้่ในลักิษณะ	๒	กิารสีอบุสีวน	หมื่วด	๑	กิารสีอบุสีวนสีามัื่ญ	แห่ง	ป็.วิอาญา	หมื่วดเดียวกัิน	 
จ้งเห็นว่าที่ำาเกิินดีกิว่าขึ้าด	เน่�องจากิบุางครั�งมีื่คำารับุสีารภาพขึ้องผ้้ิต้่องหาป็รากิฏอย่้ในบัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อหาด้วย	
	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ที่วิ	(มื่าต่รา	๑๓๔/๑	ปั็จจุบัุน)	บัุญญัติ่ให้ต้่องมีื่ที่นายความื่เฉพาะกิรณี
สีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งเป็็นเยาวชนอายุไม่ื่เกิินสิีบุแป็ดปี็เท่ี่านั�น	มิื่ได้บัุญญัติ่รวมื่ถ้ืงชั�นจับุกุิมื่ด้วย	กิารทีี่�จำาเลย
อ้างว่าบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายเพราะจำาเลยมิื่ได้ลงลายม่ื่อช่�อในชั�นจับุกุิมื่ต่่อหน้าที่นายความื่
นั�นฟั้งไม่ื่ข้ึ้�น

❖❖❖  
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บทท่� ๙
การควบคุมตั้วผู้ิต้้องหา การผัิดีฟ้้อง ฝ่ากขั้ง แลัะการปล่ัอยชั�วคราว

	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๓,	๑๒๗	ต้่องเริ�มื่
กิารสีอบุสีวนโดยมิื่ชักิช้า	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	รวบุรวมื่พยานหลักิฐานและดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�น	
เพ่�อทีี่�จะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงหร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิดและเพ่�อจะเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าฟ้้องลงโที่ษ	โดยนำาตั่วผ้้ิต้่องหา
มื่าแจ้งข้ึ้อหาเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 ไม่ื่ว่าผ้้ิต้่องหาจะเข้ึ้าพบุพนักิงาน
สีอบุสีวนเอง	หร่อกิารจับุกุิมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจในความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าหร่อต่ามื่หมื่ายจับุ
หร่อต่ามื่ขึ้อ้ยกิเว้นขึ้องกิฎหมื่ายนำาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวนดำาเนนิคดี	ซ้ึ่�งในระหวา่งสีอบุสีวนยงัไม่ื่เสีร็จกิฎหมื่าย
ให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนในกิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหา	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 กิรณีคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลอาญาหร่อ 
ศาลจังหวัดหร่อศาลแขึ้วงหร่อศาลที่หาร	หร่อไม่ื่เกิิน	๒๔	ชั�วโมื่ง	กิรณีทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนถ้ืกิจับุกุิมื่ในอำานาจ
ศาลเยาวชนและครอบุครัว	หากิสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จต้่องขึ้ออำานาจศาลในกิารผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาระหว่าง
กิารสีอบุสีวนต่ามื่กิฎหมื่ายกิารต่รวจสีอบุกิารจับุสีำาหรับุเด็กิหร่อเยาวชนต่ลอดจนอำานาจกิารป็ล่อยตั่ว
ชั�วคราวผ้้ิต้่องหา

1. ความหมายข้องการควบคุม
 การควบคุมต่ามื่คำาจำากัิดความื่แห่ง	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒	 (๒๑)	 และต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุียบุกิาร
ต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	๖	บุที่ทีี่�	 ๑	 ข้ึ้อ	 ๑๒๗	หมื่ายความื่ถ้ืงกิารคุมื่หร่อกัิกิขัึ้งผ้้ิถ้ืกิจับุโดยพนักิงาน 
ฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจในระหว่างส่ีบุสีวนและสีอบุสีวน	
	 คำาจำากัิดความื่ใช้คำาว่า	 “หมื่ายความื่ถ้ืง”	 กิารคุมื่หร่อกัิกิขัึ้ง	 จ้งเป็็นกิารยกิตั่วอย่างเท่ี่านั�นคำาว่า	 
“กิารคุมื่”	ไม่ื่พบุคำาจำากัิดความื่ในกิฎหมื่าย	ส่ีวนคำาว่า	“กัิกิขัึ้ง”	เป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องความื่หมื่ายคำาว่า	“ขัึ้ง”	 
ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๒๒)	 คำาว่า	“ขั้ง”	 หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงกิารกิักิขัึ้งจำาเลยหร่อผ้้ิต้่องหาโดยศาล	 
กิารควบุคุมื่อาจจะอย้ใ่นร้ป็แบุบุอ่�นก็ิได้	เช่น	กิารทีี่�เจ้าพนักิงานสัี�งให้บุุคคลนั�นอย้่กัิบุเจ้าพนักิงานห้ามื่มิื่ให้
ไป็ไหนมื่าไหนโดยสีะดวกิโดยที่ำาให้ขึ้าดเสีรีภาพในลักิษณะอย่างนี�ก็ิเป็็นไป็ได้เช่นกัินโดยไมื่่จำาเป็็นต้่องใช้
เคร่�องพันธีนากิารหร่อนำาเข้ึ้าห้องควบุคุมื่แต่่อย่างใด	
	 นอกิจากินี�	ยังป็รากิฏเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องความื่หมื่ายคำาว่า	“คุมขั้ง”	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑(๑๒)	
คุมื่ขัึ้ง	หมื่ายความื่ว่า	คุมื่ตั่ว	ควบุคุมื่	ขัึ้ง	กัิกิขัึ้งหร่อจำาคุกิ	

2. การควบคุมในชั�นจับกุมข้องเจ้าพนักงาน
	 เม่ื่�อพิจารณาอำานาจกิารควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานแล้ว	กิฎหมื่ายให้อำานาจเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง
หร่อต่ำารวจ	เริ�มื่ตั่�งแต่่ขัึ้�นต่อนกิารจบัุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาขึ้องเจ้าพนักิงาน	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๓	โดยในกิารจบัุนั�น 
เจ้าพนักิงานซ้ึ่�งที่ำากิารจับุต้่องแจ้งแก่ิผ้้ิทีี่�จะถ้ืกิจับุนั�นว่าเขึ้าต้่องถ้ืกิจับุ	 แล้วสัี�งให้ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิาร 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุพร้อมื่ด้วยผ้้ิจับุ	เว้นแต่่สีามื่ารถืนำาไป็ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุได้ในขึ้ณะนั�น	แต่่ถ้ืาจำาเป็็นก็ิให้จับุตั่วไป็	
	 จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาตั่�งแต่่แจ้งว่าเขึ้าต้่องถ้ืกิจับุและให้ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็พร้อมื่กัิบุผ้้ิจับุนั�น	 ความื่หมื่าย 
ก็ิค่อนับุแต่่นั�นไป็ผ้้ิถ้ืกิจับุอย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานนั�นเอง	และมีื่หน้าทีี่�ต้่องนำาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวน
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	
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 ระยะเวลัาการควบคุมในชั�นจับกุม
	 ๑)	 ระยะเวลาควบุคุมื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	ได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ว่า	ต้่องเอาตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยัง
ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	มื่าต่รา	๘๓	โดยทัี่นทีี่	
	 ๒)	 ระยะเวลาควบุคุมื่ต่ามื่	มื่าต่รา	๑๕	แห่ง	พ.ร.บุ.ป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ยาเสีพติ่ด	พ.ศ.๒๕๑๙	
และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	ให้อำานาจเจ้าพนักิงาน	ป็.ป็.สี.ต่ามื่มื่าต่รา	๑๔(๓)	จับุกุิมื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดเกีิ�ยวกัิบุยาเสีพติ่ด	 
และมีื่อำานาจต่ามื่มื่าต่รา	๑๕	ควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุได้เป็็นเวลาไม่ื่เกิิน	๓	 วัน	 เม่ื่�อครบุกิำาหนดเวลาดังกิล่าวหร่อ
ก่ิอนนั�นต่ามื่ทีี่�จะเห็นสีมื่ควรให้ส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยงัพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	โดยระยะเวลาดังกิล่าว
มิื่ให้ถ่ือว่าเป็็นกิารควบุคุมื่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา
	 	 จะเห็นได้ว่า	 กิารควบุคุมื่ในชั�นจับุกุิมื่นั�น	 ควบุคุมื่ได้เท่ี่าทีี่�จำาเป็็นในกิารดำาเนินกิารเกีิ�ยวกัิบุ 
ขัึ้�นต่อนกิารจบัุกุิมื่ใหเ้สีร็จสิี�นไป็	ได้แก่ิ	กิารแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิต้่องหา	กิารแจ้งข้ึ้อหาและรายละเอยีดเกีิ�ยวกัิบุเหต่แุห่ง
กิารจับุให้ผ้้ิถ้ืกิจับุที่ราบุ	กิารแสีดงหมื่ายจับุ(หากิมีื่หมื่ายจับุ)	กิารจัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	หร่อในกิรณีจำาเป็็น
จะจัดกิารพยาบุาลผ้้ิถ้ืกิจับุเสีียก่ิอนนำาตั่วไป็ยังทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนก็ิได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	 
ส่ีวนกิารควบุคุมื่ต่ามื่	 พ.ร.บุ.ป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ยาเสีพติ่ด	 พ.ศ.๒๕๑๙	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 เป็็น
กิฎหมื่ายพิเศษทีี่�ให้อำานาจกัิบุเจ้าพนักิงาน	ป็.ป็.สี.ไว้เป็็นกิารเฉพาะไม่ื่เกิิน	๓	วัน	แต่่เท่ี่าทีี่�จำาเป็็น	หากิหมื่ด 
ความื่จำาเป็็นก็ิต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาให้พนักิงานสีอบุสีวนกิ่อนกิำาหนดนั�น	 มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่าเจ้าพนักิงาน 
ฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจบุางนายอาจไดรั้บุกิารแต่่งตั่�งให้เป็็นเจ้าพนักิงาน	ป็.ป็.สี.ไดโ้ดยอาจอย้ใ่นสีองสีถืานะ
ในเวลาเดียวกัิน
	 	 ความื่จำาเป็็นทีี่�ว่าจะต้่องมีื่เพียงใด	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	ได้ขึ้ยายความื่และระบุุรายละเอียด
ว่าในชั�นจับุกุิมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานนั�นต้่องดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนอย่างไรบุ้างและกิรณีผ้้ิถ้ืกิจับุบุาดเจ็บุ 
ก็ิระบุุไว้ในกิฎหมื่ายชัดเจนข้ึ้�นว่า	ผ้้ิจับุสีามื่ารถืจัดกิารพยาบุาลก่ิอนส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนได้	 
ดังนั�นกิารอ้างเหตุ่จำาเป็็นจ้งต้่องย้ดหลักิต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายวางหลักิเกิณฑ์์ไว้เป็็นแนวที่างในกิารป็ฏิบัุติ่

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารควบุคุมื่ดังกิล่าว	รวมื่ถ้ืงกิรณีราษฎรเป็็นผ้้ิจับุกุิมื่ผ้้ิทีี่�กิระที่ำาผิิดที่างอาญา	ต่ามื่บัุญชีแนบุท้ี่าย	 
ป็.วิอาญา	ด้วย	โดย	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔(๒)	ราษฎรผ้้ิจับุต้่องส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุให้พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อ
ต่ำารวจทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	และให้พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ
ทีี่�รับุมื่อบุตั่วบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่และให้ผ้้ิจับุลงลายม่ื่อช่�อไว้
	 -	 บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	 จะจัดที่ำาต่ามื่แบุบุ	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๙	ป็ระกิอบุ	 คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๕๖	 
ลง	 ๑	 กิ.ค.	 ๕๖	 บุที่ทีี่�	 ๕	 แบุบุพิมื่พ์ทีี่�ใช้เกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลำาดับุทีี่�	 ๓๑	 บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	 (แบุบุ	 สี	 ๕๖-๒๗)	 
ด้านบุนขึ้วาให้ระบุุ	 ป็.จ.ว.ข้ึ้อ.....	 เวลา..........น.	 คดีอาญาทีี่�.........บัุญชีขึ้องกิลางลำาดับุทีี่�.......	 ซ้ึ่�งเวลาและ
ข้ึ้อม้ื่ลดังกิล่าวบุ่งชี�ว่าผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืกินำาส่ีงถ้ืงทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	ป็ระกิอบุ
มื่าต่รา	 ๘๔	 เวลาใด	 แม้ื่ในแบุบุบุันท้ี่กิกิารจับุกุิมื่จะไมื่่ระบุุให้ใส่ีเวลากิารบุันท้ี่กิและเวลากิารจับุกุิมื่ไว้	 
แต่่อย่างน้อยเจ้าพนักิงานก็ิควรจะระบุุเวลากิารจับุกุิมื่ไว้	 เพ่�อจะได้ที่ราบุว่าตั่�งแต่่ช่วงจับุกุิมื่จนกิระทัี่�ง 
ควบุคุมื่ตั่วส่ีงถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนใช้เวลาเท่ี่าใด	เป็็นไป็ด้วยความื่จำาเป็็นแห่งกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่
อย่างไร
	 -	 ส่ีวนบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	ลำาดับุทีี่�	๓๒	(แบุบุ	สี	๕๖-๒๘)	ต่ามื่คำาสัี�ง	
ต่ร.ดังกิล่าว	มุื่มื่บุนด้านขึ้วาขึ้องบัุนท้ี่กิกิารจับุกิลับุไม่ื่ลงรายกิารในแบุบุพิมื่พ์เหม่ื่อนเช่น	แบุบุ	สี	๕๖	–	๒๗ 
ทีี่�ได้ออกิแบุบุพิมื่พ์ไว้	 ทัี่�งไม่ื่ระบุุว่าจะต้่องใส่ีเวลากิารบัุนท้ี่กิและเวลากิารจับุกุิมื่ไว้	ในที่างป็ฏิบัุติ่อย่างน้อย
เห็นควรให้มีื่กิารระบุุเวลากิารจับุกุิมื่และข้ึ้อม้ื่ลเช่นเดียวกัิบุแบุบุพิมื่พ์	 สี	 ๕๖-๒๗	 เพ่�อเหตุ่ผิลในที่ำานอง
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เดียวกัินเกีิ�ยวกัิบุระยะเวลากิารควบุคุมื่ขึ้องผ้้ิจับุกุิมื่ว่าต้่องส่ีงพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	 
ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๘๔	ทัี่นทีี่	
	 -	 ในบุางกิรณีเช่นในคดีเยาวชนและครอบุครัวหร่อคดีศาลแขึ้วง	เวลากิารจับุกุิมื่มีื่ความื่สีำาคัญต่่อ
กิารผัิดฟ้้อง	 ฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนอย่างมื่ากิเพราะกิารนับุระยะเวลากิารผัิดฟ้้องผ้้ิต้่องหา 
ในคดทีีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครวัให้นับุแต่่เวลากิารจบัุกุิมื่	ส่ีวนศาลแขึ้วงทัี่�งกิารผิดัฟ้้องและฝ่ากิขึ้งั	 
ให้นับุแต่่เวลากิารจับุกุิมื่
	 -	 กิารลงข้ึ้อม้ื่ลต่รงบุริเวณมุื่มื่ขึ้วาด้านบุนในแบุบุบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	(สี	๕๖-๒๗)	และแบุบุบัุนท้ี่กิ 
กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาที่ี�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	 (สี	 ๕๖	 –	 ๒๘)	 เป็็นหน้าทีี่�ขึ้องเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อ 
ต่ำารวจที่้องทีี่�ทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวน	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 ซ้ึ่�งเป็็นผิ้้รับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุและถื่อว่า 
กิารควบุคุมื่อย้่ในอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนนับุแต่่นั�นเป็็นต้่นไป็

๓. การควบคุมในชั�นพนักงานสอบสวน 
	 เม่ื่�อเจ้าพนักิงานหร่อราษฎร	 ที่ำากิารจับุกุิมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 หร่อ	 พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวธีิีพิจารณาคดเียาวชนและครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๖๙	จะต่อ้งนำาส่ีง 
ทีี่�ที่ำากิารพนกัิงานสีอบุสีวนที่นัทีี่	นับุแต่่ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืงทีี่�ที่ำากิารพนกัิงานสีอบุสีวน	ถ่ือว่ากิารควบุคมุื่อย้ใ่นอำานาจ
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 ระยะเวลากิารควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดหร่อ 
ศาลที่หาร	เป็็นเวลา	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๘๗	 
ระยะเวลากิารควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุทีี่�อย้่ในอำานาจศาลแขึ้วง	๔๘	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่เวลาทีี่�ถ้ืกิจับุ	ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�ง
ศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	ระยะเวลากิารควบุคุมื่
เด็กิหร่อเยาวชน	๒๔	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 ต่ามื่	พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๗๒	โดยพนักิงาน
สีอบุสีวนจะต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นภายในระยะเวลาทีี่�กิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกิำาหนดไว้	แล้วส่ีงสีำานวน
กิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นให้พนักิงานอัยกิารพิจารณา	 ระหว่างกิารสีอบุสีวนยังไม่ื่เสีร็จต้่องขึ้ออำานาจ
ศาลผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้ง	และนอกิจากินี�ถ้ืาผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิจับุเป็็นเด็กิหร่อเยาวชนก็ิต้่องมีื่กิารต่รวจสีอบุกิารจับุด้วย	

ข้้อสังเกต้
	 -	 เม่ื่�อมีื่กิารจับุผ้้ิถ้ืกิจับุมื่ายังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	ป็ระกิอบุ	 
มื่าต่รา	๘๔	พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจทีี่�รับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้นั�น	 โดยป็กิติ่จะอย้ใ่นอำานาจขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนแล้ว	 จะป็ล่อยผ้้ิถ้ืกิจับุชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุไว้ก็ิได้	 แต่่ถ้ืาเป็็นกิารจับุโดยมีื่หมื่ายขึ้องศาล
ให้รีบุดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๔	กิรณีทีี่�ต้่องส่ีงผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังศาล	แต่่ไม่ื่อาจส่ีงไป็ได้ในขึ้ณะนั�น
เน่�องจากิเป็็นเวลาทีี่�ศาลปิ็ดหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	 ให้พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจทีี่�รับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้มีื่
อำานาจป็ล่อยผ้้ิถ้ืกิจับุชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุไว้ได้จนกิว่าจะถ้ืงเวลาศาลเปิ็ดที่ำากิาร	 ต่ามื่ทีี่�	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๔/๑	วางหลักิเกิณฑ์์ไว้	
	 -	 คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๔.๒	ได้วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้เช่นเดียวกัินกัิบุ 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔/๑	

 ระยะเวลัาควบคุมผู้ิถูกจับในชั�นสอบสวน
	 โดยทัี่�วไป็กิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุจะถ้ืกิวางหลักิเกิณฑ์์ไว้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	ซ้ึ่�งมีื่คำาสัี�ง	ต่ร. 
ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๔.๓	ได้วางแนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ไว้สีอดคล้องกัินว่า	ห้ามื่มิื่ให้ควบุคุมื่
ผ้้ิถ้ืกิจับุไว้เกิินกิว่าจำาเป็็นต่ามื่พฤติ่กิารณ์แห่งคดี	โดยกิำาหนดระยะเวลาในกิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้	ดังนี�
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	 (๑)	 ความื่ผิิดลหุโที่ษจะควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุไว้ได้เท่ี่าเวลาทีี่�จะถืามื่คำาให้กิารและทีี่�จะร้้ตั่วว่าเป็็นใคร
และทีี่�อย้่ขึ้องเขึ้าอย้่ทีี่�ไหนเท่ี่านั�น
	 (๒)	 กิรณีทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจับุไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวและมีื่เหตุ่จำาเป็็นเพ่�อกิารสีอบุสีวนหร่อกิารฟ้้องคดี
ให้นำาตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ศาลภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืกินำาตั่วมื่าถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน 
ต่ามื่มื่าต่รา	๘๓		เว้นแต่่มีื่เหตุ่สุีดวิสัียหร่อมีื่เหตุ่จำาเป็็นอยา่งอ่�นอันมิื่อาจก้ิาวล่วงเสีียได้โดยให้พนักิงานอัยกิาร
หร่อพนักิงานสีอบุสีวนย่�นคำาร้องต่่อศาลขึ้อหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหานั�นไว้และให้ศาลสีอบุถืามื่ผ้้ิต้่องหาว่าจะมีื่ 
ข้ึ้อคัดค้านป็ระกิารใดหร่อไม่ื่	และศาลอาจเรียกิพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานอัยกิารมื่าชี�แจงเหตุ่จำาเป็็น	
หร่ออาจเรียกิพยานหลักิฐานมื่าเพ่�อป็ระกิอบุกิารพิจารณาก็ิได้
	 (๓)	 กิรณีความื่ผิิดอาญาทีี่�ได้กิระที่ำาลงมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงไม่ื่เกิินหกิเด่อน	หร่อป็รับุไม่ื่เกิิน
ห้าร้อยบุาที่	หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ	ศาลมีื่อำานาจสัี�งขัึ้งได้ครั�งเดียวมีื่กิำาหนดได้ไม่ื่เกิินเจ็ดวัน	
	 (๔)	 กิรณีความื่ผิิดอาญาทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอยา่งส้ีงเกิินกิว่าหกิเด่อนแต่่ไม่ื่ถ้ืงสิีบุปี็หร่อป็รับุเกิินกิว่า 
ห้าร้อยบุาที่หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุศาลมีื่อำานาจสัี�งขัึ้งหลายครั�งติ่ด	ๆ 	กัินได้แต่่ครั�งหน้�งต้่องไม่ื่เกิินสิีบุสีองวันและ
รวมื่กัินทัี่�งหมื่ดต้่องไม่ื่เกิินสีี�สิีบุแป็ดวัน
	 (๕)	 กิรณีความื่ผิิดอาญาทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงตั่�งแต่่สิีบุปี็ข้ึ้�นไป็จะมีื่โที่ษป็รับุด้วย 
หร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่ศาลมีื่อำานาจสัี�งขัึ้งหลายครั�งติ่ด	ๆ 	กัินได้แต่่ครั�งหน้�งต้่องไม่ื่เกิินสิีบุสีองวัน	และรวมื่กัินทัี่�งหมื่ด	
ต้่องไม่ื่เกิินแป็ดสิีบุสีี�วัน	 		

ข้้อสังเกต้
	 -	 หลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๗	 เป็็นหลักิเกิณฑ์์ทีี่�บัุญญัติ่ไว้เป็็นกิารทัี่�วไป็เท่ี่านั�น	 
หากิมีื่กิฎหมื่ายอ่�นบัุญญัติ่ไว้เป็็นกิารเฉพาะแต่กิต่่างกัิน	ก็ิให้ดำาเนินกิารต่ามื่กิฎหมื่ายเฉพาะนั�นเว้นแต่่กิารใด
ทีี่�กิฎหมื่ายเฉพาะไมื่ไ่ด้บัุญญัติ่ไว้ก็ิให้ดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วอิาญาเท่ี่าทีี่�ไม่ื่ขัึ้ดกัิบุกิฎหมื่ายนั�น	เช่น	พ.ร.บุ.จัดตั่�ง
ศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	เป็็นต้่น	โดยเฉพาะกิรณีเด็กิหร่อเยาวชน	 
หากิถ้ืกิจับุ	 จะต้่องมีื่กิารนำาตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ศาลเพ่�อต่รวจสีอบุกิารจับุภายใน	๒๔	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืง 
ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ
	 -	 ระยะเวลากิารควบุคุมื่	 ต่ามื่แนวที่างทีี่�วางไว้ในป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 
ลักิษณะ	๖	บุที่ที่ี�	๑	ข้ึ้อ	๑๒๘(๒)	(๓)	(๔)	ขึ้อ้	๑๓๐	วรรคสีอง	ขึ้อ้	๑๓๖	ไม่ื่สีอดคลอ้งกัิบุ	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๗	 
ทีี่�แก้ิไขึ้ใหม่ื่โดย	 พ.ร.บุ.แกิ้ไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 ป็.วิอาญา	 (ฉบัุบุทีี่�	 ๒๒)	 พ.ศ.๒๕๔๗	 มื่าต่รา	 ๒๑	 ระเบุียบุข้ึ้อใด 
ทีี่�ไม่ื่สีอดคล้องกัิบุ	ป็.วิอาญา	หร่อกิฎหมื่ายเฉพาะทีี่�บัุญญัติ่ไว้แต่กิต่่างกัิบุ	ป็.วิอาญา	หร่อกิฎหมื่ายเฉพาะใด	 
ก็ิให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ต่ามื่กิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องนั�น

4. วิธ่การควบคุม
	 วิธีีควบุคุมื่	หมื่ายถ้ืง	มื่าต่รกิารทีี่�เจ้าพนักิงานใช้แก่ิผ้้ิถ้ืกิจับุภายหลังกิารจับุกุิมื่แล้ว	เพ่�อให้ผ้้ิถ้ืกิจับุ 
อย่้ในอำานาจขึ้องเจ้าพนักิงานต่่อไป็	 ถ้ืกิวางหลักิเกิณฑ์์ไว้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๘๖	 ป็ระกิอบุป็ระมื่วล
ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	๖	บุที่ทีี่�	 ๑	 ข้ึ้อ	 ๑๒๗	 วรรคสีอง	 ห้ามื่มิื่ให้ใช้วิธีีควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุ 
เกิินกิว่าทีี่�จำาเป็็น	เพ่�อป้็องกัินมิื่ให้เขึ้าหลบุหนีเท่ี่านั�นตั่วอย่าง	เช่น
	 -	 ผ้้ิถ้ืกิจับุแสีดงวาจาไม่ื่เคารพต่่อกิำานันผ้้ิที่ำากิารต่ามื่หน้าทีี่�	 กิำานันเห็นว่าเป็็นความื่ผิิดจ้งจับุตั่ว 
ผ้้ินั�นล่ามื่โซ่ึ่ไว้	 กิำานันมีื่ความื่ผิิดฐานหน่วงเหนี�ยวกัิกิขัึ้งโดยมิื่ชอบุเพราะกิารล่ามื่โซ่ึ่มิื่ใช่ที่ำาไป็เพ่�อป้็องกัิน 
กิารหลบุหนี	(ฎ.๘๘๙/๒๔๘๑)
 วิธ่การควบคุมในชั�นจับกุม
	 -	 ในชั�นจับุกุิมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานหร่อกิรณีราษฎรเป็็นผ้้ิจับุกุิมื่	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	วรรคท้ี่าย	 
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ได้วางหลักิเกิณฑ์์เอาไว้	 ถ้ืาบุุคคลซ้ึ่�งจะถ้ืกิจับุขัึ้ดขึ้วางหร่อจะขัึ้ดขึ้วางกิารจับุหร่อหลบุหนีหร่อพยายามื่จะ
หลบุหนี	ผ้้ิที่ำากิารจับุมีื่อำานาจใช้วิธีีหร่อป้็องกัินทัี่�งหลายเท่ี่าทีี่�เหมื่าะสีมื่แก่ิพฤติ่กิารณ์แห่งเร่�องในกิารจับุนั�น
 วิธ่การควบคุมในชั�นพนักงานสอบสวน   
	 -	 กิารควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหา	เม่ื่�อถ้ืกินำาส่ีงทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	 
โดยป็กิต่ใิห้ควบุคุมื่ไว้ในห้องควบุคมุื่ทีี่�สีถืานีต่ำารวจ	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุยีบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคด	ีลักิษณะ	๖	 
บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๑๓๙	
	 -	 เม่ื่�อถ้ืกิควบุคุมื่อย้่ในห้องควบุคุมื่แล้ว	 จะใช้เคร่�องพันธีนากิารอ่�นใดแก่ิผิ้้ถ้ืกิควบุคุมื่อีกิไม่ื่ได้	
นอกิจากิใส่ีกุิญแจห้องควบุคุมื่	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๑๔๒

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	วรรคแรกิ	เกีิ�ยวกัิบุวิธีีกิารจับุขึ้องเจ้าพนักิงานหร่อราษฎร	ว่าต้่องแจ้งแก่ิ
ผ้้ิทีี่�จะถ้ืกิจับุนั�นว่าเขึ้าต้่องถ้ืกิจับุ	แล้วสัี�งให้ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนพร้อมื่ด้วยผ้้ิจับุ	และ
ความื่ต่อนท้ี่ายขึ้อง	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	วรรคแรกิ	บัุญญัติ่ว่า	“แต่่ถ้ืาจำาเป็็นก็ิให้จับุตั่วไป็”	ด้เหม่ื่อนว่า
ต่อนต้่นเป็็นกิารวางหลกัิเกิณฑ์์เกีิ�ยวกัิบุวิธีีกิารจบัุ	แต่่เหตุ่ใดต้่องบัุญญัติ่ซึ่ำ�าในต่อนที่า้ยว่า	“ถ้ืาจำาเป็็นก็ิให้จับุ
ตั่วไป็”	 ข้ึ้อความื่ต่อนท้ี่ายจ้งน่าจะเป็็นเจต่นารมื่ณ์ขึ้องกิฎหมื่ายให้ใช้วิธีีกิารควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิาร
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	เพ่�อให้กิารบัุงคับุใช้กิฎหมื่ายบุรรลุผิลนั�นเอง
	 -	 กิารจับุกุิมื่เด็กิหร่อเยาวชน	กิฎหมื่ายคุ้มื่ครองมื่ากิกิว่าผ้้ิต้่องหาทีี่�มีื่อายุ	๑๘	ปี็ข้ึ้�นไป็	ซ้ึ่�งป็รากิฏ
ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๖๙	
วรรคสีามื่	วางหลักิเกิณฑ์์ว่ากิารจับุกุิมื่ต้่องกิระที่ำาโดยละมุื่นละม่ื่อมื่โดยคำาน้งถ้ืงศักิดิ�ศรีความื่เป็็นมื่นุษย์และ
ไม่ื่เป็็นกิารป็ระจานเดก็ิหร่อเยาวชนและหา้มื่มิื่ให้ใช้วิธีีกิารควบุคมุื่เกิินกิว่าทีี่�จำาเป็็นเพ่�อป้็องกัินกิารหลบุหนี
หร่อเพ่�อความื่ป็ลอดภัยขึ้องเด็กิหร่อเยาวชนผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อบุุคคลอ่�น	
	 -	 สีำาหรับุเด็กินั�น	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๖๙	วรรคสีามื่	วางหลักิว่า	มิื่ให้ใช้เคร่�องพันธีนากิารไม่ื่ว่ากิรณีใด	ๆ 	เว้นแต่่	มีื่ความื่จำาเป็็น
อยา่งยิ�งอันมิื่อาจหลีกิเลี�ยงได้เพ่�อป้็องกัินกิารหลบุหนีหร่อเพ่�อความื่ป็ลอดภัยขึ้องเด็กิผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อบุุคคลอ่�น
สัีงเกิต่ว่ากิารใช้ข้ึ้อยกิเว้นสีำาหรับุเด็กิแล้ว	 ต้่องถ้ืงขึ้นาดที่ี�ไม่ื่อาจหลีกิเลี�ยงได้	 จ้งต้่องด้ต่ามื่พฤต่ิกิารณ์เป็็น
กิรณีไป็
	 -	 ห้ามื่มิื่ให้ควบุคุมื่ตั่วเด็กิหร่อเยาวชนผิ้ต้้่องหาป็ะป็นกิบัุผ้้ิต้่องหาที่ี�เป็็นผ้้ิใหญต่่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชน 
และครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๘๑	

5. การควบคุมผู้ิต้้องหาในคด่ีอาญาท่�อยู่ในอำานาจข้องศาลัอาญาหร่อศาลัจังหวัดี
	 คดีทีี่�อย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดนั�น	 เป็็นไป็ต่ามื่พระธีรรมื่น้ญศาลยุติ่ธีรรมื่								
ในคดีความื่ผิิดทีี่�เกิินอำานาจขึ้องศาลแขึ้วง	ค่อมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิเกิิน	๓	ปี็	หร่อป็รับุเกิิน	๖๐,๐๐๐	บุาที่	หร่อ
ทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุและไม่ื่อย้ภ่ายใต้่ขึ้องศาลอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	เช่น	ศาลเยาวชนและครอบุครัว	เป็็นต้่น	
	 คดีดังกิล่าว	เม่ื่�อเจ้าพนักิงานหร่อราษฎร	ที่ำากิารจบัุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาและสีง่ไป็ยงัทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนกัิงาน
สีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุ	 หร่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 ป็ระกิอบุ 
มื่าต่รา	๘๔	กิารนับุระยะเวลาควบุคุมื่เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่ว 
ชั�วคราว	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจควบุคุมื่ได้ไม่ื่เกิิน	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกินำาตั่วไป็ถ้ืง 
ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	หากิมีื่เหตุ่จำาเป็็นเพ่�อที่ำากิารสีอบุสีวน	พนักิงาน
สีอบุสีวนต้่องย่�นคำาร้องต่่อศาลเพ่�อขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาในระหว่างกิารสีอบุสีวน
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	 หากิเป็็นกิรณีพนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ในกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหา	
ซ้ึ่�งยงัมิื่ได้ถ้ืกิศาลออกิหมื่ายจับุ	ก็ิไม่ื่ถ่ือว่าผ้้ิต้่องหาต่กิอย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ทีี่�จะต้่องดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๗	แต่่หากิพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่า	มีื่เหตุ่ทีี่�จะขึ้อให้ศาลขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	 
วรรค	๕	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลเพ่�อขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งโดยทัี่นทีี่	แต่่ถ้ืาขึ้ณะนั�น 
เป็็นเวลาทีี่�ศาลปิ็ดหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาล
เปิ็ดที่ำากิาร	หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนดังกิล่าว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจ
จับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหานั�นได้	 โดยถ่ือว่าเป็็นกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนทีี่�จะจับุผ้้ิต้่องหาได้โดยไมื่่มีื่หมื่ายจับุและมื่ีอำานาจ
ป็ล่อยชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไว้	 ดังนั�นเม่ื่�อมีื่กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่		 
มื่าต่รา	 ๑๓๔	หากิไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยต่ัวชั�วคราวก็ิต่้องขึ้ออำานาจศาลฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต่้องหาในระหว่างสีอบุสีวน
ด้วยเช่นเดียวกัิน	

 หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายในการข้อใหศ้าลัออกหมายข้งัผู้ิต้้องหา	เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	 
ดังนี�
	 ๑)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษเกิินอำานาจศาลแขึ้วง	(จำาคุกิเกิิน	๓	ปี็	ป็รับุเกิิน	๖๐,๐๐๐	บุาที่	หร่อทัี่�งจำา
ทัี่�งป็รับุ)	แต่่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงไม่ื่ถ้ืง	๑๐	ปี็	ศาลมีื่อำานาจสัี�งขัึ้งหลายครั�งติ่ด	ๆ	กัินได้	แต่่ครั�งหน้�งต้่อง 
ไม่ื่เกิิน	๑๒	วัน	และรวมื่กัินทัี่�งหมื่ดต้่องไม่ื่เกิิน	๔๘	วัน	
	 ๒)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิตั่�งแต่่	 ๑๐	 ปี็ข้ึ้�นไป็	 จะมีื่โที่ษป็รับุหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่	 ศาลมีื่อำานาจสัี�งขัึ้ง
หลายครั�งติ่ด	ๆ	กัินได้	แต่่ครั�งหน้�งต้่องไม่ื่เกิิน	๑๒	วัน	รวมื่แล้วไม่ื่เกิิน	๘๔	วัน	โดยเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวน
ได้ย่�นคำาร้องฝ่ากิขัึ้งครบุกิำาหนด	๔๘	วันแล้วเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนย่�นคำาร้องฝ่ากิขัึ้งครั�งต่่อไป็	เพ่�อให้ครบุ
กิำาหนด	 ๘๔	 วันนั�น	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องแสีดงถ้ืงเหตุ่จำาเป็็นและนำาพยานหลักิฐานมื่าให้ศาลไต่่สีวน 
จนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิศาลด้วย

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารนับุระยะเวลากิารควบุคุมื่ได้ไม่ื่เกิิน	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกินำาตั่วไป็ถ้ืงทีี่�ที่ำากิาร
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	โดยหลักิผ้้ิจับุจะต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวน
ท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุเสีมื่อ	เว้นแต่่จะสีามื่ารถืนำาส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุได้ในขึ้ณะนั�น	คำาว่า	 
“ส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุได้ในขึ้ณะนั�น”	 เจต่นารมื่ณ์ขึ้องกิฎหมื่ายไม่ื่ได้ให้เล่อกิเอา
อย่างใดอย่างหน้�ง	 หากิท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุกัิบุท้ี่องทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุมีื่เขึ้ต่พ่�นทีี่�ติ่ดต่่อกัินและ
กิารส่ีงให้ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุจะใกิล้กิว่าหร่อสีะดวกิกิว่าในที่ำานองนี�	 จ้งจะเข้ึ้า 
ข้ึ้อยกิเว้น	ดังนั�นหากิสีง่ผ้้ิถ้ืกิจับุยังพนักิงานสีอบุสีวนที่อ้งทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุแลว้ท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุนำาส่ีงต่่อไป็ยงัทีี่�ที่ำากิาร
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 กิารนับุระยะเวลา	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 จ้งต้่องเริ�มื่นับุตั่�งแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืง 
ทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�แรกิเป็็นสีำาคัญ
	 -	 อยา่งไรก็ิต่ามื่	หากิระยะที่างที่อ้งทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุ	กัิบุท้ี่องทีี่�ขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุอย้ห่่าง
ไกิลกัิน	ต้่องใช้เวลาในกิารเดินที่างต่ามื่ป็กิติ่จะเกิินเวลา	๔๘	ชั�วโมื่ง	หร่อหากิมีื่เหตุ่ภัยพิบัุติ่มื่าขัึ้ดขึ้วางที่ำาให้
กิารเดินที่างล่าช้าออกิไป็	หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	ก็ิสีามื่ารถืนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ย่�นคำาร้อง
ขึ้อฝ่ากิขัึ้งต่่อศาลเกิินกิำาหนดเวลา	 ๔๘	 ชั�วโมื่งได้โดยอ้างเหตุ่สุีดวิสัียหร่อมีื่เหตุ่จำาเป็็นอย่างอ่�นอันมิื่อาจ 
ก้ิาวล่วงเสีียได้	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	 วรรคสีามื่	 แต่่กิรณีกิารอ้างเหตุ่ดังกิล่าวศาลจะที่ำากิารไต่่สีวน 
จนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิศาล
	 -	 คำาว่า	 “เหตุ่สุีดวิสัียหร่อมีื่เหตุ่จำาเป็็นอย่างอ่�นอันมิื่อาจก้ิาวล่วงเสีียได้”	 จะต้่องถ้ืงขึ้นาดไม่ื่มีื่ 
วิธีีกิารทีี่�จะหลีกิเลี�ยงไป็ใช้วิธีีกิารอ่�นได้แล้ว	จ้งจะอ้างเหตุ่ผิลดังกิล่าวได้
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	 -	 บุางกิรณีผ้้ิต้่องหาเกิิดเจ็บุป่็วยกิะทัี่นหันหร่อได้รับุบุาดเจ็บุ	 หากิไม่ื่ได้รับุกิารรักิษาทัี่นท่ี่วงทีี่ 
อาจเป็็นภยันต่รายแก่ิชีวิต่ได้	 จำาเป็็นจะต้่องเข้ึ้ารับุกิารรักิษาที่ี�โรงพยาบุาลในที่ันทีี่	 พนักิงานสีอบุสีวน 
ก็ิสีามื่ารถืไป็ย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขึ้ังผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	 โดยอ้างเหตุ่จำาเป็็นต่่อศาลไมื่่ต้่องนำาตั่วไป็ศาลและ 
ขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งโดยกิารให้ควบุคุมื่ตั่วไว้ทีี่�อ่�นนอกิจากิเร่อนจำาจนกิว่าเหตุ่ดังกิล่าวจะหมื่ดไป็ได้	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๙/๑	
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนต่้องนับุเวลา	 ๔๘	 ชั�วโมื่งนั�นว่าไป็ต่รงกิับุวัน	 เวลาใดและศาลเป็ิดที่ำากิาร 
หร่อไม่ื่	หากิชั�วโมื่งทีี่�	๔๘	ไป็ต่รงกิบัุวันทีี่�ศาลปิ็ดที่ำากิารระเบุยีบุข้ึ้าราชกิารฝ่่ายตุ่ลากิาร	ฉบัุบุทีี่�	๙	ได้กิำาหนด
ให้ศาลเปิ็ดที่ำากิารในวันหยุดงานหร่อนอกิเวลาที่ำากิารป็กิติ่ได้	ดังนี�
	 	 (๑)	กิรณีวันหยุดราชกิารติ่ดต่่อกัินสีองวัน	ให้ศาลเปิ็ดที่ำากิาร	๑	วัน	
	 	 (๒)	กิรณีทีี่�วันหยุดติ่ดต่่อกัินสีามื่วัน	ให้ศาลเปิ็ดที่ำากิารในวันหยุดต่รงกิลาง
	 	 (๓)	กิรณีทีี่�มีื่วันหยุดติ่ดต่่อกัินตั่�งแต่่สีี�วันข้ึ้�นไป็	 ให้ศาลเปิ็ดที่ำากิารวันใดก็ิได้	 แต่่มิื่ให้ศาลหยุด
ติ่ดต่่อกัินถ้ืง	๒	วัน																	
	 	 (๔)	หลักิเกิณฑ์์กิารเปิ็ดที่ำากิารขึ้องศาลในเวลานอกิที่ำากิารต่ามื่ป็กิติ่ดังกิล่าว	ให้สีำาหรับุขึ้อฝ่ากิขัึ้ง 
ครั�งทีี่�	๑	เท่ี่านั�น	ส่ีวนกิารขึ้อฝ่ากิขัึ้งครั�งต่่อ	ๆ	ไป็	หากิต่รงกัิบุวันหยุดให้ย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งก่ิอนถ้ืงวันหยุด	 
โดยนับุระยะเวลากิารฝ่ากิขัึ้งในครั�งต่่อ	ๆ	ไป็	ถัืดจากิวันทีี่�ครบุกิำาหนดต่ามื่ทีี่�ได้ศาลอนุญาต่ในแต่่ละครั�ง
	 -	 กิารย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งพนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งได้ครั�งละ	๑๒	วัน	ส่ีวน
ศาลจะอนุญาต่ให้ฝ่ากิขัึ้งได้กีิ�วันนั�นเป็็นอำานาจขึ้องศาล
	 -	 ถ้ืาในกิารย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งในแต่่ละครั�งศาลไม่ื่อนุญาต่ให้ฝ่ากิขัึ้งครบุกิำาหนดจำานวน	๑๒	วัน	 
ต่ามื่ที่ี�ขึ้อพนกัิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขึ้งัในครั�งต่่อ	ๆ 	ไป็	ได้มื่ากิกิว่า	๔	ครั�ง	กิรณีฝ่ากิขึ้งัต่ามื่
กิฎหมื่าย	ได้รวมื่กัินทัี่�งหมื่ดไม่ื่เกิิน	๔๘	วัน	หร่อขึ้อฝ่ากิขัึ้งครั�งต่่อ	ๆ 	ไป็	ได้มื่ากิกิว่า	๗	ครั�ง	กิรณีฝ่ากิขัึ้งต่ามื่
กิฎหมื่ายได้รวมื่กัินทัี่�งหมื่ดไม่ื่เกิิน	๘๔	วัน	แล้วแต่่กิรณี	ต่ามื่อัต่ราโที่ษขึ้องคดีก็ิได้	
	 -	 หากิกิารสีอบุสีวนไมื่่เสีร็จสิี�นในระยะเวลาที่ี�ศาลอนุญาต่ให้ฝ่ากิขัึ้ง	 ศาลจะออกิหมื่ายป็ล่อย 
ผ้้ิต้่องหา	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิมีื่หน้าทีี่�ติ่ดต่ามื่ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าเพ่�อฟ้้องภายในอายุความื่ฟ้้องต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๙๕
	 -	 กิารติ่ดต่ามื่ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าเพ่�อฟ้้องดังกิล่าวเป็็นกิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจัดกิารอย่างหน้�ง 
อย่างใด	 เพ่�อให้ได้ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าฟ้้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๔๑	 วรรคท้ี่าย	 ป็ระกิอบุกัิบุมื่าต่รา	๑๖๕	 
ซ้ึ่�งเป็็นเง่�อนไขึ้ในกิารฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิาร	 ดังนั�นพนักิงานสีอบุสีวนจะไป็จับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาในข้ึ้อหาเดิมื่
หร่อจับุกุิมื่มื่าควบุคุมื่ในคดีเดิมื่ไม่ื่ได้
	 -	 กิารย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่สีามื่ารถืร้องขึ้อต่่อศาลขึ้อนำาตั่ว 
ผ้้ิต้่องหากิลับุไป็ควบุคุมื่ยังสีถืานทีี่�ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนได้	 เพราะต้่องห้ามื่ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๙/๑	วรรคสีามื่	ซ้ึ่�งมีื่ผิลบัุงคับุใช้ตั่�งแต่่วันทีี่�	๑๓	ตุ่ลาคมื่	๒๕๕๐	
	 -	 กิารนับุระยะเวลาฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหา	กิารย่�นคำาร้องฝ่ากิขัึ้งครั�งทีี่�	๑	กิารนับุระยะเวลาจำานวน	๑๒	วัน 
ให้นับุวันทีี่�ย่�นคำาร้องขึ้อนั�นเป็็นวันแรกิ	 (นับุยำ�า)	 ส่ีวนครั�งต่่อ	 ๆ	 ไป็นั�นกิารนับุระยะเวลา	 ๑๒	 วันให้นับุ 
ต่่อจากิวันทีี่�ศาลอนุญาต่ให้ฝ่ากิขัึ้งในครั�งก่ิอน	(นับุต่่อ)
	 -	 กิารย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหา	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งความื่ป็ระสีงค์ในกิารย่�นคำาร้องขึ้อ
ฝ่ากิขัึ้งครั�งแรกิด้วยว่า	ถ้ืาผ้้ิต้่องหาย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยตั่วชั�วคราวชั�นศาลจะคัดค้านป็ระกิารใดหร่อไม่ื่
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6. การควบคุมผู้ิต้้องหาในคด่ีอาญาในอำานาจศาลัแข้วง
	 คดีทีี่�อย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องศาลแขึ้วงนั�น	เป็็นไป็ต่ามื่พระธีรรมื่น้ญศาลยุติ่ธีรรมื่	และ	พ.ร.บุ.จัดตั่�ง 
ศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 คดีทีี่�อย้่ในอำานาจ 
ศาลแขึ้วง	เป็็นความื่ผิิดทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงจำาคุกิไม่ื่เกิิน	๓	ปี็	หร่อป็รับุไม่ื่เกิิน	๖๐,๐๐๐	บุาที่	หร่อทัี่�งจำา 
ทัี่�งป็รับุ	และไม่ื่อย้ภ่ายใต้่อำานาจขึ้องศาลอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	เช่น	ศาลเยาวชนและครอบุครัว	เป็็นต้่น
	 คดีดังกิล่าว	ไม่ื่ว่าจะมีื่กิารจับุกุิมื่	โดยเจ้าพนักิงานหร่อราษฎร	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	หร่อ
พนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหา	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๓๔	ป็ระกิอบุ	พ.ร.บุ.จัดตั่�ง 
ศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และที่ี�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่	มื่าต่รา	๗,	มื่าต่รา	๘	วรรคหา้	 
กิารนับุระยะเวลาควบุคุมื่และกิารฟ้้องผ้้ิต้่องหา	 เป็็นไป็ต่ามื่	 พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณา 
ความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 มื่าต่รา	 ๗,	 มื่าต่รา	 ๒๐	 ระยะเวลาควบุคุมื่	 
๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุกุิมื่	ระยะเวลากิารย่�นฟ้้องต่่อศาลแขึ้วง	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�ถ้ืกิจับุ 
หร่อเวลาทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหากิรณีทีี่�ไม่ื่มีื่กิารจับุ	

 หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายในการผัิดีฟ้้องฝ่ากขั้งผู้ิต้้องหา
 1) กรณ่ีผู้ิต้้องหาถูกจับ
	 	 (๑)	 เม่ื่�อมีื่กิารจบัุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาแล้วผ้้ิจับุนำาส่ีงทีี่�ที่ำากิารพนกัิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๓	 
อาจเป็็นทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุ	 หร่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่หลักิเกิณฑ์์
ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนด
	 	 (๒)	อำานาจกิารควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหา	 ไม่ื่เกิิน	๔๘	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุ	พนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุจะต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาพร้อมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 เพ่�อย่�นฟ้้อง 
ต่่อศาลแขึ้วง	
	 	 (๓)	หากิที่ำากิารสีอบุสีวนไมื่เ่สีร็จภายในระยะเวลาต่ามื่	(๒)	และผ้้ิต้่องหาใหก้ิารป็ฏเิสีธี	ก็ิต้่อง
ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องต่่อศาล	ได้ไม่ื่เกิิน	๕	ครั�งๆละไม่ื่เกิิน	๖	วัน	และในกิารย่�นผัิดฟ้้องครั�งทีี่�	๔	และครั�งทีี่�	๕	
ศาลจะที่ำากิารไต่่สีวนผ้้ิร้องถ้ืงเหตุ่ผิลความื่จำาเป็็นจนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิศาล
	 	 (๔)	หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้รบัุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวในชั�นพนักิงานสีอบุสีวน	ก็ิให้พนักิงานสีอบุสีวน
ควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าศาล	เพ่�อย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและขึ้อใหศ้าลออกิหมื่ายขัึ้งครั�งทีี่�	๑	มื่าในคราวเดยีวกัิน	 
ส่ีวนกิารผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งครั�งต่่อ	ๆ	ไป็	ไม่ื่มีื่หน้าทีี่�ต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหามื่าศาล	เพราะตั่วผ้้ิต้่องหาถ้ืกิคุมื่ขัึ้งต่ามื่
อำานาจศาลแล้ว
	 	 (๕)	หากิผ้้ิต้่องหาได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวในชั�นสีอบุสีวน	หากิสีำานวนกิารสีอบุสีวนเสีร็จ 
ไม่ื่ทัี่นภายในกิำาหนด	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 กิ็ให้พนักิงานสีอบุสีวนเพียงแต่่ย่�นคำาร้องขึ้อผิัดฟ้้องผิ้้ต้่องหาเพียง 
อย่างเดียวไม่ื่ต้่องย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งมื่าด้วยแต่่อย่างใด

ข้้อสังเกต้
	 -	 หากิผ้้ิจับุกุิมื่ส่ีงผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนที่้องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุ	 ก็ิต้่องส่ีงต่่อไป็ยัง 
ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 เน่�องจากิในกิารส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิาร 
เพ่�อย่�นฟ้้องต่่อศาล	พ.ร.บุ.จดัตั่�งศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และที่ี�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่	 
มื่าต่รา	๗	กิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุเป็็นผ้้ินำาส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาพร้อมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 -	 กิรณีผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุ	ให้หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงผ้้ิต้่องหาถ้ืกิศาลออกิหมื่ายจับุไว้แล้ว	ต่่อมื่าผ้้ิต้่องหา
ได้เข้ึ้ามื่อบุตั่วกัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	กิารเริ�มื่นับุเวลา	๔๘	ชั�วโมื่ง	ก็ิเริ�มื่นับุแต่่เวลาทีี่�เข้ึ้ามื่อบุตั่วกัิบุพนักิงาน
สีอบุสีวน
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	 -	 กิรณีมีื่เหตุ่จำาเป็็นไม่ื่สีามื่ารถืนำาตั่วผ้้ิต้่องหาฝ่ากิขึ้ังต่่อศาลได้	 เช่น	 ผ้้ิต้่องหาป่็วยอย้่ในสีภาพ 
ทีี่�ไม่ื่อาจนำามื่าศาลได	้ในกิารย่�นคำาร้องขึ้อผิดัฟ้้องและฝ่ากิขึ้งัผ้้ิต้่องหา	พนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งขึ้ออนญุาต่ศาล 
รวมื่มื่าในคำาขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาไว้ในสีถืานทีี่�อ่�น	โดยมีื่พยานหลักิฐานป็ระกิอบุจนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิ
ศาลในเหตุ่ทีี่�ไม่ื่อาจนำาตั่วผ้้ิต้่องหามื่าศาลได้	เม่ื่�อหมื่ดความื่จำาเป็็น	เช่น	ผ้้ิต้่องหาออกิจากิโรงพยาบุาลแล้ว 
ก็ิต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไป็ศาลในโอกิาสีแรกิเพ่�อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งเพ่�อระบุุสีถืานทีี่�คุมื่ขัึ้งใหม่ื่
	 -	 ถ้ืาหากิพนักิงานสีอบุสีวนที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนไม่ื่แล้วเสีร็จในระยะเวลาทีี่�ศาลอนุญาต่ 
ให้ผัิดฟ้้องและฝ่ากิขึ้ังนั�น	 หร่อพนักิงานสีอบุสีวนล่มื่ผิัดฟ้้องหร่อขึ้าดผัิดฟ้้องย่อมื่หมื่ดอำานาจทีี่�จะควบุคุมื่ 
ผ้้ิต้่องหาต้่องป็ล่อยตั่วผ้้ิต้่องหาไป็	แต่่สีำานวนกิารสีอบุสีวนต้่องดำาเนินกิารสีอบุสีวนต่่อไป็	และเสีนอพนักิงาน
อัยกิารเพ่�อขึ้ออนุญาต่ฟ้้องจากิอัยกิารส้ีงสุีดต่่อไป็
	 -	 อัยกิารส้ีงสุีด	อาจมื่อบุหมื่ายพนักิงานอัยกิารผ้้ิมีื่ต่ำาแหน่งไม่ื่ต่ำ�ากิว่าอธิีบุดีอัยกิารหร่ออธิีบุดีอัยกิารภาค	 
ในกิารอนญุาต่ฟ้้องแที่นอัยกิารส้ีงสุีดได้	ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	
พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๙	
	 -	 เม่ื่�ออัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรับุมื่อบุหมื่ายได้อนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องและพนักิงานอัยกิารมีื่หนังส่ีอแจ้งให้
พนักิงานสีอบุสีวนนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็เพ่�อฟ้้องพนักิงานสีอบุสีวนต่้องจัดกิารอย่างใดอย่างหน้�งเพ่�อให้ได้ตั่ว 
ผ้้ิต้่องหามื่าและเพ่�อนำาส่ีงให้พนักิงานอัยกิารฟ้้องศาลโดยพนักิงานสีอบุสีวนอาจใช้วิธีีกิารออกิหมื่ายเรียกิ 
ผ้้ิต้่องหาต่ามื่หนังส่ีอ	อกิ.๒๙	ขึ้องพนักิงานอัยกิาร	ถ้ืาผ้้ิต้่องหาไม่ื่มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิ	เป็็นเหตุ่ให้ออกิหมื่ายจับุได้	 
แต่่กิารจับุไม่ื่ใช่จับุมื่าเพ่�อที่ำากิารสีอบุสีวน	 แต่่จับุมื่าเพ่�อนำาตั่วมื่าฟ้้อง	 ถ่ือว่ามีื่ความื่จำาเป็็นต่ามื่พฤต่ิกิารณ์
แห่งคดีต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๕๗	วรรคแรกิ	(คำาบุรรยายเนต่บัิุณฑิ์ต่สีมื่ยัทีี่�	๕๗	เล่มื่ทีี่�	๑๕	หน้า	๒๒๔-๒๒๕		
โดย	อ.เรวัติ่	ฉำ�าเฉลิมื่	เม่ื่�อวันทีี่�		๒๔		กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๔๘)
	 -	 ในระหว่างย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งต่่อศาลผ้้ิต้่องหาสีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยตั่ว
ชั�วคราวในชั�นศาลได้และพนักิงานสีอบุสีวนก็ิยงัคงมีื่หน้าทีี่�ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งต่่อศาลแขึ้วงต่่อไป็ 
ต่ามื่ป็กิติ่
	 -	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาให้กิารรับุสีารภาพในกิารย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งในครั�งแรกิ	 ศาลจะยกิ
คำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องฝ่ากิขึ้งั	และพนกัิงานสีอบุสีวนต่อ้งนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็สีง่ให้พนักิงานอยักิารเพ่�อย่�นฟ้้องด้วย
วาจาต่่อศาลแขึ้วงต่่อไป็
	 -	 ถ้ืาหากิพนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่สีามื่ารถืจะย่�นฟ้้องได้ทัี่นต่ามื่กิำาหนดภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	พนักิงาน
สีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจควบุคุมื่	ต้่องป็ล่อยตั่วผ้้ิต้่องหาไป็
	 -	 กิารย่�นคำาร้องขึ้อผิดัฟ้้องและฝ่ากิขึ้งัขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวน	ย่�นคำาร้องขึ้อไดค้ราวละไมื่เ่กิิน	๖	วัน		 
แต่่ศาลจะอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งไม่ื่ครบุกิำาหนดต่ามื่จำานวนวันทีี่�ขึ้อก็ิได้เป็็นดุลพินิจขึ้องศาล
	 -	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งครบุกิำาหนดทัี่�ง	๕	คราวแล้ว		ถ้ืาในแต่่ละคราว 
ศาลไม่ื่อนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งครบุต่ามื่กิำาหนด	๖	 วัน	ต่ามื่ทีี่�ย่�นคำาร้องขึ้อ	พนักิงานสีอบุสีวนจะย่�น
คำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องฝ่ากิขัึ้งครั�งทีี่�	๖	หร่อ	๗	เพ่�อขึ้อให้ศาลอนุญาต่ผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งในจำานวนวันทีี่�เหล่อทีี่�ไม่ื่
อนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องและฝ่ากิขึ้งันั�นไม่ื่ได้	เพราะ	พ.ร.บุ.จดัตั่�งศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 
พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่กิำาหนดหลักิเกิณฑ์์ทีี่�แต่กิต่่างกัิบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗

 2) กรณ่ีผู้ิต้้องหาถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้้อหาต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 1๓4 โดียท่�ศาลั  
ยังไม่ออกหมายจับ
	 	 (๑)	 เม่ื่�อมีื่กิรณีผ้้ิต้่องหาถ้ืกิเรียกิ	หร่อส่ีงตั่วมื่า	หร่อเข้ึ้าหาพนักิงานสีอบุสีวนเอง	หร่อป็รากิฏ
ว่าผ้้ิใดมื่าอย้่ต่่อหน้าพนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิต้่องหา	 โดยทีี่�ศาลยังมิื่ได้ออกิหมื่ายจับุ	 พนักิงานสีอบุสีวน 
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จ้งแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	ป็ระกิอบุ	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญา 
ในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๗	วรรคสีอง
	 	 (๒)	พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	ต้่องส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารพร้อมื่กัิบุ 
สัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็พบุพนักิงานอัยกิารเพ่�อย่�นฟ้้องต่่อศาลแขึ้วงให้ทัี่นภายในเวลา	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่เวลา 
ทีี่�ผ้้ิต้่องหาได้รับุแจ้งข้ึ้อหา
	 	 (๓)	หากิที่ำากิารสีอบุสีวนไมื่เ่สีร็จภายในระยะเวลาต่ามื่	(๒)	และผ้้ิต้่องหาใหก้ิารป็ฏเิสีธี	ก็ิต้่อง
ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องต่่อศาลได้ไม่ื่เกิิน	๕	ครั�ง	ๆ 	ละไม่ื่เกิิน	๖	วัน	และในกิารย่�นผัิดฟ้้องครั�งทีี่�	๔	และครั�งทีี่�	๕	 
ศาลจะที่ำากิารไต่่สีวนผ้้ิร้องถ้ืงเหตุ่ผิลความื่จำาเป็็นจนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิศาล
	 	 (๔)	 ในกิารย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องต่่อศาลในแต่่ละครั�ง	พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่ต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหา
ไป็ศาลแต่่อย่างใด	
	 	 (๕)	หากิในกิารแจ้งข้ึ้อหาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	และมีื่เหตุ่ทีี่�
จะขึ้อให้ศาลขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรค	๕	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสัี�งให้ผ้้ิต้่องหา
ไป็ศาลเพ่�อขึ้อออกิหมื่ายขัึ้งโดยทัี่นทีี่	 แต่่ถ้ืาขึ้ณะนั�นเป็็นเวลาที่ี�ศาลปิ็ดหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	 ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลในโอกิาสีแรกิทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร	หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนดังกิล่าว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหานั�นได้	โดยถ่ือว่าเป็็นกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนทีี่�จะ
จับุผ้้ิต้่องหาได้โดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุและมีื่อำานาจป็ล่อยชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไว้
	 	 (๖)	กิารย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องต่ามื่	 (๕)	 กัิบุกิารขึ้ออำานาจศาลขัึ้ง	 เป็็นไป็	 ต่ามื่พ.ร.บุ.จัดตั่�ง 
ศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 มื่าต่รา	 ๘	 วรรคห้า	 
ให้ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องพร้อมื่กัิบุขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาไว้	 แล้วให้นำา	 มื่าต่รา	 ๗	 วรรคสีามื่	 
วรรคสีี�	และวรรคหา้	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	ในกิรณีทีี่�ศาลสัี�งอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้อง	ให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหา
เท่ี่ากัิบุระยะเวลาทีี่�ศาลอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้อง	แต่่ถ้ืากิารขึ้อให้ออกิหมื่ายขัึ้งดังกิล่าวกิระที่ำาภายหลังจากิทีี่�ศาล
มีื่คำาสัี�งอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องแล้ว	ให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาได้เท่ี่ากัิบุระยะเวลาทีี่�ศาลอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้อง	

ข้้อสังเกต้
	 -	 หากิเป็็นกิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้กิารรับุสีารภาพต่ลอดข้ึ้อกิล่าวหา	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องส่ีงตั่ว 
ผ้้ิต้่องหาไป็ยังพนักิงานอัยกิารเพ่�อย่�นฟ้้องด้วยวาจาต่่อศาลแขึ้วงทุี่กิกิรณีไม่ื่ว่าผ้้ิต้่องหานั�นจะถ้ืกิจับุมื่า
หร่อถ้ืกิพนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	ป็ระกิอบุ	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและ 
วิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๗	โดยไม่ื่ต้่องที่ำากิารสีอบุสีวน	
เป็็นไป็ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 
มื่าต่รา	๒๐	
	 -	 คำาว่า	“ไมื่ต้่่องที่ำากิารสีอบุสีวน”	ในคดีทีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลแขึ้วงนั�น	ในที่างป็ฏบัิุติ่พนักิงานสีอบุสีวน
ต้่องสีอบุสีวนด้วยแบุบุพิมื่พ์คำาให้กิารผ้้ิต้่องหาฟ้้องด้วยวาจา	ทีี่�เรียกิว่า	“ใบุแดง”	แบุบุย่อพฤติ่กิารณ์สัี�นๆ	 
แต่่บุางคดีหากิไม่ื่มื่ีกิารสีอบุป็ากิคำาพยานหร่อผ้้ิเสีียหายบุางป็ากิ	 ผิลกิารต่รวจชันส้ีต่รทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดี	 
เช่น	 กิารชันส้ีต่รบุาดแผิลในคดีที่ำาร้ายร่างกิาย	 หร่อในคดีจราจรทีี่�เกิิดเหตุ่รถืเฉี�ยวชนมีื่ผ้้ิได้รับุบุาดเจ็บุ	 
เป็็นต้่น	 ซ้ึ่�งผิลกิารต่รวจพิส้ีจน์ดังกิล่าวมัื่กิจะใช้เวลานานออกิไป็เกิิน	 ๔๘	 ชั�วโมื่งหลังจากิเกิิดเหตุ่	 หากิ 
ผ้้ิต้่องหารับุสีารภาพ	ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และ
ทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๒๐	จะต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหาส่ีงให้พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้องด้วยวาจาต่่อศาลแขึ้วงทัี่นทีี่	 
ซ้ึ่�งหากิไมื่่ได้แนบุเอกิสีารดังกิล่าวไป็ด้วยพนักิงานอัยกิารมัื่กิจะไม่ื่รับุตั่วผ้้ิต้่องหาและสีำานวนฟ้้องด้วยวาจา 
(ใบุแดง)	ดังกิล่าว	ในที่างป็ฏิบัุติ่พนักิงานสีอบุสีวนจะไม่ื่รีบุแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหา	รอจนเอกิสีารดังกิล่าวครบุถ้ืวน	 
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จ้งจะเรียกิผ้้ิต้่องหามื่ารับุที่ราบุข้ึ้อกิล่าวหาและนำาตั่วส่ีงพนักิงานอัยกิารในวันเดียวกัินหร่อวันถัืดไป็ 
ภายใน	๔๘	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่แจ้งข้ึ้อหา
	 -	 กิรณพีนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ป็ระกิอบุ	พ.ร.บุ.จดัตั่�งศาลแขึ้วง
และวิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๗	หากิไม่ื่มีื่เหตุ่ทีี่�จะต้่อง
ขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้ง	 พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาทัี่�งไม่ื่สีามื่ารถืใช้วิธีีกิารป็ล่อยตั่ว
ชั�วคราวโดยมีื่ป็ระกัินและหร่อหลักิป็ระกัินแต่่อย่างใด	 เพียงแต่่หากิไม่ื่สีามื่ารถืฟ้้องผ้้ิต้่องหาได้ทัี่นภายใน	
๔๘	ชั�วโมื่ง	ให้ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องต่่อศาลแขึ้วง
	 -	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องและฝ่ากิขัึ้งได้	๕	คราว	ๆ 	ละไม่ื่เกิิน	๖	วัน		และ
ต้่องที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนส่ีงให้พนักิงานอัยกิารเพ่�อย่�นฟ้้องภายในระยะเวลาทีี่�ศาลอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้อง	 
ถ้ืาหากิผัิดฟ้้องไม่ื่ทัี่นภายในกิำาหนดทีี่�ศาลอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องดังกิล่าว	 จะต้่องส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนเสีนอ
ต่่ออัยกิารส้ีงสุีดเพ่�อขึ้ออนุญาต่ฟ้้องต่่อไป็	เช่นเดียวกัินกัิบุกิรณีทีี่�มีื่กิารจับุกุิมื่		
 
 ๓) การนับระยะเวลัาการควบคุม
	 	 -	 ป็กิติ่กิำาหนดเวลา	๔๘	 ชั�วโมื่ง	ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาใน 
ศาลแขึ้วง	 พ.ศ.๒๔๙๙	 และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 เริ�มื่นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิจับุหร่อกิรณีไม่ื่ถ้ืกิจับุก็ิเริ�มื่นับุแต่่ 
เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาถ้ืกิพนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหา	จนกิระทัี่�งนำาตั่วไป็ฟ้้องด้วยวาจาต่่อศาลแขึ้วง	แต่่มิื่ให้นับุระยะเวลา 
ดังช่วงดังต่่อไป็นี�รวมื่เข้ึ้าในเวลา	๔๘	ชั�วโมื่งด้วย
	 	 	 (๑)	 เวลาเดินที่างต่ามื่ป็กิติ่ทีี่�นำาตั่วผ้้ิต้่องหาจากิทีี่�จับุมื่ายังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
	 	 	 (๒)	 เวลาเดินที่างจากิทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนมื่ายังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานอัยกิาร
	 	 	 (๓)	 เวลาเดินที่างจากิทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานอัยกิารมื่าศาล	
	 	 -	 กิรณผ้้ีิต้่องหาหลบุหนจีากิกิารควบุคมุื่หร่อกิารขึ้งั	มิื่ให้นับุระยะเวลาที่ี�ผ้้ิต้่องหาหลบุหนนัี�น
เข้ึ้าในกิำาหนดระยะเวลาทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในมื่าต่รา	๗	แห่ง	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญาใน
ศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่
	 	 -	 กิรณีทีี่�ได้ส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ดำาเนินคดียังศาลที่หารหร่อศาลเยาวชนและครอบุครัว	 
หากิป็รากิฏในภายหลังว่าผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้อย้ใ่นอำานาจศาลที่หารหร่อศาลเยาวชนและครอบุครัว	แล้วแต่่กิรณี	 
และมีื่กิารส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหามื่ายังพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อดำาเนินคดีในศาลแขึ้วงต่่อไป็นั�น	 มิื่ให้นับุระยะเวลา
ทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วหร่อขัึ้งอย้่ต่ามื่กิฎหมื่ายดังกิล่าวนั�นเข้ึ้าในกิำาหนดระยะเวลาดังบัุญญัติ่ไว้ใน 
มื่าต่รา	๗	แห่ง	พ.ร.บุ.จดัตั่�งศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่

การทำาสำานวนการสอบสวนกรณ่ีผู้ิต้้องหาท่�ถูกแจ้งข้้อหาหลับหน่
	 หากิพนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาผ้้ิต้่องหา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ป็ระกิอบุ	พ.ร.บุ.จัดตั่�ง 
ศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่	ต่ามื่มื่าต่รา	๗	วรรคสีอง	 
โดยไม่ื่ได้ควบุคุมื่	 แต่่มีื่กิารผัิดฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาลแขึ้วง	 ต่่อมื่าผ้้ิต้่องหาหลบุหนีไป็ไม่ื่ยอมื่มื่าพบุพนักิงาน
สีอบุสีวนเพ่�อส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารภายในระยะเวลากิำาหนดผิัดฟ้้อง	 ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนดำาเนินกิาร	ดังนี�
	 ๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็โดยเร็ว	
	 ๒)	 เม่ื่�อกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�น	ให้ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยงัพนักิงานอัยกิารเพ่�อพิจารณาสัี�งกิาร
ต่่อไป็โดยให้นำา	มื่าต่รา	๑๔๑	แห่ง	ป็.วิอาญา	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	
	 ๓)	 กิรณีระยะเวลากิารผิดัฟ้้องต่ามื่	มื่าต่รา	๗	แห่ง	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวธีิีพิจารณาความื่อาญา 
ในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	ได้สิี�นสุีดลงระหว่างทีี่�ผ้้ิต้่องหาหลบุหนี	และพนักิงานอัยกิาร
มีื่คำาสัี�งฟ้้อง	พนักิงานอัยกิารอาจขึ้ออนุญาต่ฟ้้องคดีต่่ออัยกิารส้ีงสุีดต่ามื่	มื่าต่รา	๙	ไว้ก่ิอนก็ิได้	
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7. การควบคุมผู้ิต้้องหาท่�อยู่ในอำานาจข้องศาลัเยาวชนแลัะครอบครัว
	 คดีทีี่�อย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องศาลเยาวชนและครอบุครัวนั�น	 เป็็นไป็ต่ามื่พระธีรรมื่น้ญศาลยุติ่ธีรรมื่	
และ	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	และทีี่�แก้ิไขึ้
เพิ�มื่เติ่มื่ต่ามื่	มื่าต่รา	๑๐	ศาลเยาวชนและครอบุครัวมีื่อำานาจพิจารณาพิพากิษาหร่อมีื่คำาสัี�ง	ดังต่่อไป็นี�
	 ๑)	 คดีอาญาทีี่�มีื่ข้ึ้อหาว่าเด็กิหร่อเยาวชนกิระที่ำาความื่ผิิด	
	 ๒)	 คดีอาญาทีี่�ศาลซ้ึ่�งมีื่อำานาจพิจารณาคดีธีรรมื่ดาได้โอนมื่าต่ามื่มื่าต่รา	๙๗	วรรคหน้�ง
	 ๓)	 คดีครอบุครัว
	 ๔)	 คดีคุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพ
	 ๕)	 คดีอ่�นทีี่�มีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้เป็็นอำานาจหน้าทีี่�ขึ้องศาลเยาวชนและครอบุครัว
 “เด็ีก”	 หมื่ายความื่ว่า	 บุุคคลซ้ึ่�งมีื่อายุเกิินกิว่าอายุทีี่�กิำาหนดไว้ต่ามื่มื่าต่รา	 ๗๓	 แห่ง	 ป็.อาญา	 
แต่่ยังไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็บุริบุ้รณ์
 “เยาวชน”	หมื่ายความื่ว่า	บุุคคลอายุเกิินกิว่า	๑๕	ปี็บุริบุ้รณ์	แต่่ยังไม่ื่ถ้ืง	๑๘	ปี็บุริบุ้รณ์		
	 เม่ื่�อเด็กิหร่อเยาวชนถ้ืกิจับุกุิมื่ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	จะต้่องนำาผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุทัี่นทีี่	 
เพ่�อให้พนักิงานสีอบุสีวนที่อ้งทีี่�ดังกิล่าวส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยงัทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุโดยเร็ว	
มีื่อำานาจกิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไม่ื่เกิิน	๒๔	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนไป็ถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	จะต้่องนำาตั่วไป็ศาลเยาวชนและครอบุครัว	 เพ่�อต่รวจสีอบุกิารจับุทัี่นทีี่	 โดยมิื่ให้นับุ
ระยะเวลาเดินที่างต่ามื่ป็กิติ่จากิทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนมื่าศาลเข้ึ้าในกิำาหนด	๒๔	ชั�วโมื่งนั�นด้วยและศาล
อาจมีื่คำาสัี�งให้ควบุคุมื่ตั่วเด็กิหร่อเยาวชนไว้ในสีถืานพินิจหร่อสีถืานทีี่�อ่�นทีี่�จัดตั่�งข้ึ้�นต่ามื่กิฎหมื่ายหร่อต่ามื่ทีี่�
ศาลเห็นสีมื่ควร	หร่ออาจมีื่คำาสัี�งให้มื่อบุตั่วเด็กิหร่อเยาวชนให้แก่ิบิุดามื่ารดา	ผิ้ป้็กิครอง	บุุคคลหร่อองค์กิาร
ซ้ึ่�งเด็กิหร่อเยาวชนอาศัยอย้่ด้วยหร่อบุุคคลหร่อองค์กิารทีี่�ศาลเห็นสีมื่ควร	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๗๓	 แห่ง	 พ.ร.บุ. 
ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ในระหว่างกิารดำาเนินคดี	
	 เด็กิหร่อเยาวชนทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิดทีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลเยาวชนนั�น	เป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดอาญาในทุี่กิ
ฐานความื่ผิิดทุี่กิอัต่ราโที่ษ	โดยผ้้ิกิระที่ำาผิิดจะต้่องมีื่อายุขึ้ณะกิระที่ำาความื่ผิิดไม่ื่ถ้ืง	๑๘	ปี็บุริบุ้รณ์	แต่่ในกิรณี
กิารต่รวจสีอบุกิารจับุ	ถ้ืาเป็็นคดีทีี่�อาจเป็รียบุเทีี่ยบุได้	ไม่ื่ต้่องต่รวจสีอบุกิารจับุ	ต่ามื่มื่าต่รา	๗๒	วรรคท้ี่าย 
แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓		
	 กิรณีเด็กิ	 ห้ามื่จับุกุิมื่เว้นแต่่จะมีื่คำาสัี�งหร่อหมื่ายขึ้องศาล	 หร่อเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้า	 
ต่ามื่มื่าต่รา	๖๖	วรรคแรกิ	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	
	 ส่ีวนเยาวชน	 กิารจับุกุิมื่	 มื่าต่รา	 ๖๖	 วรรคสีอง	 แห่งพ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและ 
วิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ได้วางหลักิไว้ว่า	ให้เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา
	 กิรณีขึ้องเยาวชน	พนักิงานสีอบุสีวนอาจจับุกุิมื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้าป็ระกิอบุ
มื่าต่รา	 ๖๖	 วรรคสีอง	 แห่งพ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	 เด็กิหร่อเยาวชนพนักิงานสีอบุสีวนอาจนำาตั่วไป็ยังศาลเยาวชนฯ	 เพ่�อขึ้ออำานาจศาลมีื่คำาสัี�ง
ควบุคุมื่ตั่วไว้ต่ามื่มื่าต่รา	๗๑	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	กิารดำาเนินกิารอนุโลมื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔		
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หลัักเกณีฑ์์การผัิดีฟ้้องผู้ิต้้องหา
	 คดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัว	 ไม่ื่ว่าจะมีื่กิารจับุกุิมื่	 โดยเจ้าพนักิงานหร่อราษฎร	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	หร่อพนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	 
ป็ระกิอบุ	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓ 
กิารนับุระยะเวลาควบุคุมื่	กิารต่รวจสีอบุกิารจับุและกิารฟ้้องผ้้ิต้่องหา	เป็็นไป็ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	จะต้่องรีบุที่ำากิารสีอบุสีวนและส่ีงสีำานวน
กิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	เพ่�อย่�นฟ้้องต่่อศาลภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�เด็กิหร่อ
เยาวชนนั�นถ้ืกิจับุกุิมื่หร่อถ้ืกิพนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	๗๘	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชน
และครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	หากิสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จไม่ื่สีามื่ารถืส่ีง
สีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาลได้	ภายใน	๓๐	วัน	พนักิงานสีอบุสีวนต้่อง
ย่�นคำาร้องผัิดฟ้้องต่่อศาลต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	ดังนี�
	 ๑)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงให้จำาคุกิไม่ื่เกิิน	๖	เด่อน	จะต้่องส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้อง
ภายใน	๓๐	วัน	จะขึ้อผัิดฟ้้องไม่ื่ได้
	 ๒)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงจำาคุกิเกิิน	๖	 เด่อน	แต่่ไม่ื่เกิิน	๕	 ปี็	 ไม่ื่ว่าจะมีื่โที่ษป็รับุด้วยหร่อไม่ื่
ก็ิต่ามื่	ให้ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องได้	๒	ครั�ง	ๆ	ละไม่ื่เกิิน	๑๕	วัน	
	 ๓)	 คดีอัต่ราโที่ษอย่างส้ีงให้จำาคุกิเกิิน	๕	ปี็	ไม่ื่ว่าจะมีื่โที่ษป็รับุด้วยหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่	เม่ื่�อศาลอนุญาต่
ให้ผัิดฟ้้องครบุ	๒	ครั�งต่ามื่ข้ึ้อ	๒	แล้วพนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืย่�นคำาร้องผัิดฟ้้องต่่อไป็ได้อีกิ	๒	ครั�งๆ	ละ	
ไม่ื่เกิิน	๑๕	วัน	โดยจะต้่องแสีดงถ้ืงเหตุ่จำาเป็็นและนำาพยานเบิุกิความื่ป็ระกิอบุจนเป็็นทีี่�พอใจแก่ิศาลด้วย
	 ๔)	 หากิย่�นฟ้้องไม่ื่ทัี่นภายในระยะเวลาทีี่�ศาลอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้อง	จะต้่องเสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวน
ดังกิล่าวไป็ยังพนักิงานอัยกิารและขึ้ออนุญาต่ฟ้้องต่่ออัยกิารส้ีงสุีดต่ามื่ความื่ใน	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๘๐	

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารนับุระยะเวลาควบุคุมื่เพ่�อต่รวจสีอบุกิารจับุต่่างกัิบุกิารนับุระยะเวลากิารฟ้้อง	
	 -	 กิารนับุระยะเวลาควบุคุมื่	๒๔	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจับุถ้ืงทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 
แต่่มิื่ให้นบัุเวลาเดินที่างต่ามื่ป็กิติ่จากิทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวนมื่าศาลเข้ึ้าในกิำาหนดเวลา	๒๔	ชั�วโมื่งนั�นด้วย
	 -	 ระหว่างเวลากิารควบุคุมื่ภายใน	๒๔	ชั�วโมื่ง	ดังกิล่าว	พนักิงานสีอบุสีวนอาจมื่อบุเด็กิหร่อเยาวชน
ให้บิุดามื่ารดา	 ผิ้้ป็กิครองหร่อบุุคคลหร่อองค์กิารซึ่้�งเด็กิหร่อเยาวชนอาศัยอย้่ด้วยและบุุคคลหร่อองค์กิาร 
ดังกิล่าวแสีดงให้เห็นว่ายงัสีามื่ารถืป็กิครองด้แลและสัี�งให้นำาส่ีงเด็กิหร่อเยาวชนไป็ยังศาลภายใน	๒๔	ชั�วโมื่ง	 
นับุแต่่เวลาทีี่�เด็กิหร่อเยาวชนไป็ถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนภายหลังถ้ืกิจับุ	หร่ออาจจะเรียกิป็ระกัิน
จากิบุุคคลดังกิล่าวต่ามื่สีมื่ควรแก่ิกิรณีด้วยก็ิได้ต่ามื่มื่าต่รา	๗๒	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและ
วิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	
	 -	 กิรณีพนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจแจ้งข้ึ้อหาเด็กิหร่อเยาวชน	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔ 
ถ่ือว่ามิื่ใช่เป็็นกิารจับุ	 ไม่ื่ต่้องต่รวจสีอบุกิารจับุแต่่อย่างใด	 แต่่แจ้งกิารดำาเนินคดีเด็กิหร่อเยาวชนต่่อ 
สีถืานพินิจเช่นเดียวกัิบุแจ้งกิารจับุกิรณีทีี่�มีื่กิารจับุ	 เพ่�อดำาเนินกิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริงเพ่�อป็ระกิอบุสีำานวน
กิารสีอบุสีวนก่ิอนส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิาร
	 -	 กิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	โดยทีี่�มิื่ใช่กิารจับุ	เม่ื่�อสีำานวนกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�น
หากิมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหาส่ีงพนักิงานอัยกิารพร้อมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวน	และ
ระหว่างกิารสีอบุสีวนหากิมีื่กิารผัิดฟ้้องผ้้ิต้่องหา	 จะต้่องนำาผ้้ิต้่องหาไป็ศาลทุี่กิครั�งทีี่�ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้อง	 



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual15๘

ซ้ึ่�งแต่กิต่่างจากิผิ้ต้้่องหาทีี่�ถ้ืกิจับุและนำาตั่วไป็ศาลเพ่�อต่รวจสีอบุกิารจบัุ	ผ้้ิต้่องหาจะอย้่ในความื่ควบุคมุื่ต่ามื่
คำาสัี�งศาล	ในกิารผัิดฟ้้องจ้งไม่ื่ต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ด้วย
	 -	 หากิกิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	และมีื่เหตุ่ทีี่�จะต้่องให้ศาลขัึ้งผ้้ิต้่องหาไว้	พนักิงาน
สีอบุสีวนต่อ้งนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ศาลเพ่�อให้ศาลมีื่คำาสัี�งควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาไว้ในสีถืานพินิจได้	และในกิารผิดัฟ้้อง 
ผ้้ิต้่องหาระหว่างสีอบุสีวนก็ิไม่ื่ต้่องนำาตั่วไป็ศาลทุี่กิครั�งแต่่อย่างใด
	 -	 กิารต่รวจสีอบุกิารจับุขึ้องศาล	เป็็นไป็ต่ามื่มื่าต่รา	๗๓	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัว
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ศาลจะต้่องต่รวจสีอบุว่าเป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	 
ซ้ึ่�งต้่องหาว่ากิระที่ำาผิิดหร่อไม่ื่	กิารจับุและกิารป็ฏิบัุติ่ต่่อเด็กิหร่อเยาวชนเป็็นไป็โดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่	 
กิารจับุเป็็นไป็โดยมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	ก็ิให้ป็ล่อยเด็กิหร่อเยาวชนไป็
	 -	 หากิศาลป็ลอ่ยเดก็ิหร่อเยาวชนไป็เพราะกิารจบัุไมื่ช่อบุ	พนักิงานสีอบุสีวนกิต้็่องที่ำากิารสีอบุสีวน
ต่่อไป็	และต้่องแจ้งกิารดำาเนินคดีเด็กิหร่อเยาวชนไป็ยังสีถืานพินิจ	เพ่�อที่ำากิารส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริง	หากิไม่ื่มีื่
ผิลกิารส่ีบุเสีาะพนักิงานอัยกิารก็ิไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้อง	ดังนั�น	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องแจ้งข้ึ้อหาที่ำากิารสีอบุสีวน
ผ้้ิต้่องหาเด็กิหร่อเยาวชนต่่อไป็	 และต่้องถ่ือว่าไม่ื่มีื่ตั่วอย้่ในความื่ควบุคุมื่กิารผิัดฟ้้องก็ิต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหา
ไป็ทีุ่กิครั�ง	 หากิไมื่่สีามื่ารถืนำาตั่วไป็ได้	 ศาลกิ็ไม่ื่อนุญาต่ให้ผัิดฟ้้อง	 คดีก็ิจะขึ้าดผิัดฟ้้อง	 กิารจะสี่งสีำานวน 
กิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารหากิมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	 ก็ิต้่องขึ้ออนุมื่ัติ่ฟ้้องจากิอัยกิารส้ีงสุีด	 
และที่ี�สีำาคัญหากิผิ้้ต้่องหาดังกิล่าวหลบุหนีไม่ื่ยอมื่มื่าพบุพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อให้ป็ากิคำา	 ไม่ื่ยอมื่ไป็พบุ 
เจ้าพนักิงานทีี่�สีถืานพินิจก็ิไม่ื่สีามื่ารถืส่ีบุเสีาะข้ึ้อเท็ี่จจริงนำาผิลกิารส่ีบุเสีาะป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้	
	 -	 คดีบุางเร่�องทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงจำาคุกิไม่ื่เกิิน	๓	ปี็	หร่อป็รับุไม่ื่เกิิน	๖๐,๐๐๐	บุาที่	หร่อทัี่�งจำา 
ทัี่�งป็รับุ	ถ้ืาผ้้ิอำานวยกิารสีถืานพนิิจเห็นว่ากิารส่ีบุเสีาะขึ้อ้เท็ี่จจริงดังกิล่าวไมื่จ่ำาเป็็นแกิค่ดีจะสัี�งงดกิารส่ีบุเสีาะ 
ข้ึ้อเท็ี่จจริงนั�นเสีียก็ิได้แล้วแจ้งพนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุ	ต่ามื่มื่าต่รา	๘๒	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัว
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓

๘. การควบคุมผู้ิต้้องหาในคด่ีอาญาท่�อยู่ในอำานาจศาลัทหาร
	 คดีทีี่�อย้่ในเขึ้ต่อำานาจขึ้องศาลที่หารนั�น	เป็็นไป็ต่ามื่	พ.ร.บุ.ธีรรมื่น้ญศาลที่หาร	พ.ศ.๒๔๙๘	และ 
ทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	(ฉบัุบุทีี่�	๘)	พ.ศ.๒๕๕๘	คดีทีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลที่หารเป็็นความื่ผิิดทุี่กิฐานและทุี่กิระดับุอัต่ราโที่ษ	 
ทีี่�บุุคคลทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หารต่ามื่	 มื่าต่รา	 ๑๖	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ธีรรมื่น้ญศาลที่หาร	 พ.ศ.๒๔๙๘	 และ 
ทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	ได้กิระที่ำาความื่ผิิดในขึ้ณะทีี่�เป็็นบุุคคลทีี่�อย้่ในอำานาจขึ้องศาลที่หาร	
	 คดีดังกิล่าว	เม่ื่�อเจ้าพนักิงานหร่อราษฎร	ที่ำากิารจบัุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาและสีง่ไป็ยงัทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนกัิงาน
สีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุ	 หร่อพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุ	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 ป็ระกิอบุ 
มื่าต่รา	๘๔	กิารนับุระยะเวลาควบุคุมื่เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่ว 
ชั�วคราว	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจควบุคุมื่ได้ไม่ื่เกิิน	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 นับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกินำาตั่วไป็ถ้ืง 
ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	หากิมีื่เหตุ่จำาเป็็นเพ่�อที่ำากิารสีอบุสีวน	พนักิงาน
สีอบุสีวนต้่องย่�นคำาร้องต่่อศาลที่หารเพ่�อขึ้อฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาในระหว่างกิารสีอบุสีวน
	 หากิเป็็นกิรณีพนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ในกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหา	
ซ้ึ่�งยงัมิื่ได้ถ้ืกิศาลออกิหมื่ายจับุ	ก็ิไม่ื่ถ่ือว่าผ้้ิต้่องหาต่กิอย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ทีี่�จะต้่องดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๗	แต่่หากิพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่า	มีื่เหตุ่ทีี่�จะขึ้อให้ศาลขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	 
วรรค	 ๕	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลที่หารเพ่�อขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งโดยทัี่นทีี่	 
แต่่ถ้ืาขึ้ณะนั�นเป็็นเวลาทีี่�ศาลปิ็ดหร่อใกิล้จะปิ็ดที่ำากิาร	ให้พนักิงานสีอบุสีวนสัี�งให้ผ้้ิต้่องหาไป็ศาลในโอกิาสีแรกิ 
ทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิาร	 หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนดังกิล่าว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
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มีื่อำานาจจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหานั�นได้	 โดยถ่ือว่าเป็็นกิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนทีี่�จะจับุผ้้ิต้่องหาได้โดยไมื่่มีื่หมื่ายจับุและ 
มีื่อำานาจป็ล่อยชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไว้	ดังนั�นเม่ื่�อมีื่กิารจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่		 
มื่าต่รา	 ๑๓๔	หากิไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยต่ัวชั�วคราวก็ิต่้องขึ้ออำานาจศาลฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต่้องหาในระหว่างสีอบุสีวน
ด้วยเช่นเดียวกัิน	

บุคคลัท่�อยู่ในอำานาจศาลัทหาร
	 ๑)	 นายที่หารชั�นสัีญญาบัุต่รป็ระจำากิาร
	 ๒)	 นายที่หารชั�นสัีญญาบัุต่รนอกิป็ระจำากิาร	 เฉพาะเม่ื่�อกิระที่ำาผิิดต่่อคำาสัี�งหร่อข้ึ้อบัุงคับุต่ามื่
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญาที่หาร
	 ๓)	 นายที่หารชั�นป็ระที่วนและพลที่หารกิองป็ระจำากิารหร่อป็ระจำากิารหร่อบุุคคลที่ี�รับุราชกิาร
ที่หารต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารรับุราชกิารที่หาร
	 ๔)	 นักิเรียนที่หารต่ามื่ทีี่�กิระที่รวงกิลาโหมื่กิำาหนด
	 ๕)	 ที่หารกิองเกิินที่ี�ถ้ืกิเข้ึ้ากิองป็ระจำากิาร	ซ้ึ่�งเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายที่หารไดรั้บุตั่วไว้เพ่�อให้เข้ึ้ารับุราชกิาร
ป็ระจำาอย้ใ่นหน่วยที่หาร
	 ๖)	 พลเร่อนทีี่�สัีงกัิดอย้ใ่นราชกิารที่หาร	เม่ื่�อกิระที่ำาผิิดในหน้าทีี่�ราชกิารที่หาร	หร่อกิระที่ำาผิิดอย่างอ่�น		 
เฉพาะในหร่อบุริเวณอาคาร	ทีี่�ตั่�งหน่วยที่หารทีี่�พักิร้อน	พักิแรมื่	เร่อ	อากิาศยานหร่อพาหนะใด	ๆ	ในความื่
ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายที่หาร
	 ๗)	 บุุคคลซ้ึ่�งต้่องขัึ้งหร่ออย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายที่หารโดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย
	 ๘)	 เชลยศ้กิหร่อชนชาติ่ศัต่ร้ซ้ึ่�งอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายที่หาร

คด่ีท่�ไม่อยู่ในอำานาจศาลัทหาร
	 ๑)	 คดีทีี่�บุุคคลทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หารกัิบุบุุคคลทีี่�มิื่ได้อย้ใ่นอำานาจศาลที่หารกิระที่ำาผิิดด้วยกัิน
	 ๒)	 คดีทีี่�เกีิ�ยวพันกัิบุคดีทีี่�อย่้ในอำานาจศาลพลเร่อน
	 ๓)	 คดีทีี่�ต้่องดำาเนินในศาลเยาวชนและครอบุครัว
	 ๔)	 คดีทีี่�ศาลที่หารเห็นว่าไม่ื่อย้่ในอำานาจขึ้องศาลที่หาร	

ข้้อสังเกต้
	 -	 คดีทีี่�ไม่ื่อย้่ในอำานาจขึ้องศาลที่หาร	ให้ดำาเนินคดีในศาลพลเร่อน
	 -	 เม่ื่�อศาลพลเร่อนได้มีื่คำาสัี�งป็ระทัี่บุฟ้้องแล้ว	 แม้ื่จะป็รากิฏต่ามื่ที่างพิจารณาในภายหลังว่าเป็็น
คดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หาร	ก็ิให้ศาลพลเร่อนมีื่อำานาจพิจารณาได้
	 -	 กิรณีทีี่�ที่หารกิระที่ำาผิิดคดีอาญาและอย้ใ่นอำานาจศาลที่หาร	แต่่ที่หารนั�นอายุไม่ื่ถ้ืง	๑๘	ปี็บุริบุ้รณ์	 
ซ้ึ่�งจะต้่องพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบุครัว	ให้คดีนั�นข้ึ้�นพิจารณาทีี่�เยาวชนและครอบุครัว
	 -		กิรณีผ้้ิต้่องหาเป็็นพลเร่อนทีี่�อย้ใ่นสัีงกัิดราชกิารที่หาร	กิระที่ำาผิิดอาญาในขึ้ณะทีี่�บุุคคลนั�นป็ฏิบัุติ่
หน้าทีี่�	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต้่นสัีงกัิดและคดีนั�นศาลที่หารมีื่อำานาจพิจารณาคดี
	 -	 กิรณีผ้้ิต้่องหาเป็็นอาสีาสีมื่คัรที่หารพรานที่ี�อย้ใ่นความื่ด้แลขึ้องที่างราชกิาร	และกิระที่ำาความื่ผิิดอาญา 
ในขึ้ณะที่ี�บุุคคลนั�นยังสัีงกัิดอย้่ในหน่วยอาสีาสีมื่ัครที่หารพราน	 ไม่ื่ถ่ือว่าที่หารพรานนั�นเป็็นบุุคคลที่ี�อย้่ใน
อำานาจศาลที่หาร
	 -	 ที่หารกิองเกิินค่อบุุคคลทีี่�ถ้ืกิข้ึ้�นบัุญชีรายช่�อเพ่�อต้่องได้รับุกิารคดัเล่อกิเข้ึ้าเป็็นที่หารกิองป็ระจำากิาร	 
ที่หารกิองเกิินไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นบุุคคลทีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลที่หารกิระที่ำาผิิดขึ้ณะเป็็นที่หารกิองเกิินข้ึ้�นศาลพลเร่อน	 
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แม้ื่หลังจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดแล้วได้รับุกิารคัดเล่อกิเข้ึ้าเป็็นที่หารกิองป็ระจำากิารกิ็อย้่ในอำานาจขึ้อง 
ศาลพลเร่อน
	 -	 ที่หารกิองเกิินจับุสีลากิใบุดำา-ใบุแดง	จับุสีลากิได้ใบุแดง	ถ้ืกิข้ึ้�นบัุญชีไว้เป็็นที่หารกิองป็ระจำากิาร 
กิระที่ำาผิิดอาญาในระหว่างรอเรียกิตั่วเพ่�อเข้ึ้าป็ระจำากิาร	ข้ึ้�นศาลพลเร่อน
	 -	 ถ้ืกิเรียกิเข้ึ้าป็ระจำากิารให้ไป็รายงานตั่วในวันใดแล้ว	 หลังจากินั�นกิระที่ำาความื่ผิิดอาญา 
ข้ึ้�นศาลที่หารมีื่อำานาจพิจารณาคดี
	 -	 ที่หารกิองหนุนค่อ	ที่หารทีี่�ถ้ืกิป็ลดจากิป็ระจำากิาร	เม่ื่�อกิระที่ำาความื่ผิิดข้ึ้�นศาลพลเร่อน	

อำานาจการควบคุมผู้ิต้้องหาท่�เป็นทหารในชั�นสอบสวน
	 ด้วยรัฐธีรรมื่น้ญแห่งราชอาณาจักิรไที่ย	 ฉบัุบุพุที่ธีศักิราช	 ๒๕๔๐	 ได้วางหลักิเกิณฑ์์ใหม่ื่	 
เกีิ�ยวกัิบุอำานาจกิารควบุคุมื่คุมื่ขัึ้ง	 จะกิระที่ำาได้ต่่อเม่ื่�อมีื่คำาสัี�งหร่อหมื่ายขึ้องศาล	 สี่งผิลให้ระเบีุยบุสีำานักิ
นายกิรัฐมื่นต่รี	 ว่าด้วยกิารป็ฏิบัุติ่และป็ระสีานงานกิรณีที่หารถ้ืกิหาว่ากิระที่ำาผิิดอาญา	 พ.ศ.๒๕๔๔	 
บุางส่ีวน	ขัึ้ดแย้งกัิบุรัฐธีรรมื่น้ญ	ต่่อมื่ากิรมื่พระธีรรมื่น้ญ	วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารขึ้อให้ศาลที่หารมีื่คำาสัี�ง 
หร่อออกิหมื่ายขัึ้ง	หมื่ายจับุ	และหมื่ายค้น	ลงวันทีี่�	๑๑	 ตุ่ลาคมื่	๒๕๔๕	 ข้ึ้อ	๑	 ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาที่หารไม่ื่มีื่
อำานาจควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งเป็็นบุุคคลอย้่ในอำานาจศาลที่หาร	 กิารคุมื่ขัึ้งผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งเป็็นบุุคคลทีี่�อย้่ใน
อำานาจศาลที่หารจะต่้องกิระที่ำาโดยมีื่คำาสัี�งหร่อมีื่หมื่ายขึ้องศาลที่หารที่ี�มีื่อำานาจเพ่�อพิจารณาพิพากิษา 
คดีอาญาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗
	 ปั็จจุบัุน	 มีื่พ.ร.บุ.ธีรรมื่น้ญศาลที่หาร	พ.ศ.๒๔๙๘	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 (ฉบัุบุทีี่�	 ๘)	พ.ศ.๒๕๕๘	 
ออกิมื่าบัุงคับุใช้แล้วกิรณีทีี่�ที่หารกิระที่ำาความื่ผิิดและต้่องเข้ึ้าส่้ีกิารพิจารณาในศาลที่หารนั�น	กิารควบุคุมื่ตั่ว
ที่หารทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าว	มีื่ดังนี�
	 ๑)	 อำานาจควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาไม่ื่เกิิน	๔๘	ชั�วโมื่งนับุแต่่เวลาไป็ถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	
เช่นเดียวกัิบุคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลอาญาหร่อศาลจังหวัด
	 ๒)	 หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	 และกิารสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จภายใน	 ๔๘	 ชั�วโมื่ง	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลที่หารออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นที่หารนั�นได้	จะเป็็นจำานวนกีิ�ครั�ง 
ครั�งละกีิ�วัน	ให้เป็็นต่ามื่อัต่ราโที่ษขึ้องแต่่ละคดี	โดยให้นำา	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗		มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่

ข้้อสังเกต้
	 -	 เม่ื่�อบุุคคลอย้่ในอำานาจศาลที่หาร	แม้ื่คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษเท่ี่ากัิบุคดีศาลแขึ้วงขึ้องพลเร่อนคดีก็ิยัง
อย้่ในอำานาจศาลที่หาร	ต้่องส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้อัยกิารที่หารพิจารณาเพ่�อสัี�งคดี		
	 -	 คดีในอำานาจศาลที่หาร	ซ้ึ่�งอัต่ราโที่ษเท่ี่ากัิบุคดีศาลแขึ้วงพลเร่อน	แม้ื่ผ้้ิต้่องหารับุสีารภาพก็ิไม่ื่มีื่ 
กิรณีฟ้้องด้วยวาจา	 (ใบุแดง)	 เช่นเดียวกัิบุศาลแขึ้วงแต่่ป็ระกิารใด	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องที่ำาสีำานวน 
กิารสีอบุสีวนเต็่มื่ร้ป็แบุบุ
	 -	 เม่ื่�อที่หารถ้ืกิจับุกุิมื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาขึ้องที่หารที่ี�เป็็นผ้้ิต้่องหานั�นที่ราบุ
โดยเร็ว	แต่่ไม่ื่สีามื่ารถืส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาควบุคุมื่ตั่วไว้ได้	(กิฎหมื่ายฉบัุบุปั็จจุบัุน	กิารจับุกุิมื่คุมื่ขัึ้ง 
เป็็นอำานาจขึ้องศาล)	กิารแจ้งผ้้ิบัุงคับุบัุญชาที่ราบุนั�น	ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหร่อนายที่หารพระธีรรมื่น้ญ	สีามื่ารถื
มื่านั�งฟั้งกิารสีอบุสีวนได้ในฐานะเป็็นผ้้ิทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้ความื่ไว้วางใจมื่าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวนได้เท่ี่านั�น
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๙. รายลัะเอ่ยดีท่�ต้้องบรรยายในคำาร้องข้อผัิดีฟ้้องหร่อฝ่ากขั้ง 
	 ๑)	 กิารย่�นคำาร้องขึ้อผิดัฟ้้องหร่อฝ่ากิขึ้งัครั�งทีี่�	๑	ผ้้ิร้องควรบุรรยายถ้ืงข้ึ้อหาและพฤต่กิิารณแ์ห่งคดี	 
วันและเวลาทีี่�กิระที่ำาผิิด	รวมื่ทัี่�งบุที่มื่าต่รากิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	นอกิจากินี�มีื่สิี�งทีี่�ควรบุรรยายในคำาร้องผัิดฟ้้อง 
หร่อฝ่ากิขัึ้งครั�งทีี่�	๑	เสีมื่อ	ค่อ	
	 	 (๑)	 ช่�อพนักิงานสีอบุสีวนผิ้ย่้�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขึ้งั	และช่�อผ้้ิต้่องหา	หากิในคดเีดียวกัิน
มีื่ผ้้ิต้่องหาหลายคน	พนักิงานสีอบุสีวนย่�นคำาร้องฝ่ากิขัึ้งรวมื่กัินในคำาร้องเดียวกัินได้	
	 	 (๒)	 พฤติ่กิารณ์แห่งคดี	วัน	เวลา	และสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	
	 	 (๓)	 ฐานความื่ผิิด	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องระบุุให้ชัดเจนว่ากิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องผ้้ิต้่องหา
เป็็นความื่ผิิดฐานใด	ทัี่�งนี�จะมีื่ผิลต่่อจำานวนวันทีี่�ขึ้อที่ำากิารผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งได้	
	 	 (๔)	 วันและเวลาทีี่�จับุกุิมื่และทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนรับุตั่วผ้้ิต้่องหาไว้ในความื่ควบุคุมื่และวันทีี่�
ครบุกิำาหนดกิารควบุคุมื่ผ้้ิต้่องหา	 ทัี่�งนี�	 เพ่�อเป็็นกิารต่รวจสีอบุว่าพนักิงานสีอบุสีวนได้ควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหา
เกิินกิว่าทีี่�กิฎหมื่ายให้อำานาจกิารควบุคุมื่ไว้หร่อไม่ื่ป็ระกิารใด	
	 	 (๕)	 เหตุ่ผิลความื่จำาเป็็นทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืฟ้้องคดีได้ทัี่นภายในกิำาหนดระยะเวลากิารควบุคุมื่ขึ้อง
เจ้าพนักิงานต่ามื่กิฎหมื่าย	 ซ้ึ่�งต้่องเป็็นเหตุ่เกีิ�ยวกัิบุกิารสีอบุสีวนโดยต่รง	ในที่างป็ฏิบัุติ่ศาลมัื่กิจะพิจารณา
อนุญาต่ให้เฉพาะความื่จำาเป็็นทีี่�เกีิ�ยวกัิบุกิารสีอบุสีวนเท่ี่านั�น	เช่น	จะต้่องสีอบุสีวนพยานอีกิหลายป็ากิ	หร่อ
รอผิลกิารต่รวจชันส้ีต่รบุาดแผิลจากิแพที่ย์	หร่อรอผิลกิารต่รวจพิส้ีจน์ขึ้องกิลาง	เป็็นต้่น	หากิเป็็นเร่�องทีี่�ไม่ื่
เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารสีอบุสีวนโดยต่รง	 เช่น	 เสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนต่่อผ้้ิบัุงคับุบัุญชาแล้วกิำาลังรอฟั้งคำาสัี�ง 
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาอย้	่หร่อหากิสีำานวนกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว	แต่่หากิส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิาร	พนักิงาน
อัยกิารจะไม่ื่มีื่เวลาเพียงพอในกิารร่างฟ้้อง	จ้งย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งเพ่�อให้พนักิงานอัยกิารมีื่เวลาใน
กิารร่างฟ้้องทัี่นโดยพนักิงานอัยกิารไม่ื่ต้่องมื่าย่�นคำาร้องผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งเอง	เช่นนี�	ไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นเหตุ่จำาเป็็น	
	 	 (๖)	 จำานวนวันทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนขึ้อผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหา	 ตั่�งแต่่วันทีี่�เท่ี่าใดถ้ืงวันทีี่�
เท่ี่าใด	
	 	 (๗)	 หากิมีื่เหตุ่สุีดวิสัียหร่อมีื่กิรณีจำาเป็็นอยา่งอ่�นอันมิื่อาจก้ิาวล่วงได้ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๗	 
วรรคสีามื่	 หร่อกิรณีผ้้ิต้่องหาป็่วยอย้่ในสีภาพที่ี�ไม่ื่อาจนำาตั่วมื่าศาลได้ต่ามื่	 พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและ 
วิธีีพิจารณาความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่มื่าต่รา	๘	วรรคสีอง	ที่ำาให้พนักิงาน
สีอบุสีวนไม่ื่อาจนำาตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ขึ้ออำานาจศาลในกิารผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งได้	 ก็ิต้่องบุรรยายเหตุ่ดังกิล่าวไว้
ในคำาร้องพร้อมื่หลักิฐานป็ระกิอบุด้วย	แล้วแต่่กิรณี	
	 	 (๘)	 กิรณีกิารฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหา	ให้ระบุุด้วยว่าหากิผ้้ิต้่องหาจะขึ้อป็ระกัินตั่วในชั�นศาล	พนักิงาน
สีอบุสีวนจะคัดค้านกิารป็ระกัินตั่วหร่อไม่ื่อย่างไร	 	
	 ๒)	 กิารขึ้อผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้ง	ครั�งทีี่�	๒	และครั�งต่่อ	ๆ	ไป็	บุรรยายรายละเอียด	ดังนี�
	 	 (๑)	 คำาร้องให้กิล่าวโดยยอ่ถ้ืงคำาร้องผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้ง	ครั�งทีี่�	๑	หร่อครั�งก่ิอนหน้านั�น	ได้แก่ิ	
หมื่ายเลขึ้ทีี่�ย่�นคำาร้อง	ลงวันเด่อนปี็ใด	ศาลอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งมีื่กิำาหนดกีิ�วัน	วันใดถ้ืงวันใด	
	 	 (๒)	 คำาร้องกิล่าวถ้ืงเหตุ่ผิลความื่จำาเป็็นทีี่�ต้่องที่ำากิารขึ้อผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่่อไป็อีกิ	 
โดยระบุุจำานวนวันทีี่�ขึ้อที่ำากิารผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้ง	ตั่�งแต่่วันใดถ้ืงวันใด	
	 	 (๓)	 กิรณกีิารผิดัฟ้้องหร่อฝ่ากิขึ้งัในศาลแขึ้วงเม่ื่�อครบุสีามื่คราวแลว้	กิารจะผิดัฟ้้องหร่อฝ่ากิขึ้งั 
ครั�งทีี่�	๔	หร่อครั�งทีี่�	๕	หร่อกิรณีกิารฝ่ากิขัึ้งในศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดหร่อศาลที่หาร	ในคดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษ
อย่างส้ีง	ตั่�งแต่่	๑๐	ปี็ข้ึ้�นไป็	เม่ื่�อฝ่ากิขัึ้งครบุ	๔๘	วันแล้ว	หากิมีื่ความื่จำาเป็็นต้่องฝ่ากิขัึ้งต่่อไป็	หร่อกิรณีกิาร
ผัิดฟ้้องคดีเด็กิหร่อเยาวชน	 ทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงจำาคุกิเกิิน	 ๕	 ปี็	 เม่ื่�อศาลสัี�งอนุญาต่ให้ผัิดฟ้้องครบุสีอง
ครั�งแล้ว	 หากิมีื่ความื่จำาเป็็นต้่องผัิดฟ้้องต่่อไป็	 คำาร้องผัิดฟ้้องหร่อฝ่ากิขัึ้งจะต้่องแสีดงเหตุ่ผิลความื่จำาเป็็น
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และหลักิฐานมื่าให้ศาลไต่่สีวนจนเป็็นทีี่�พอใจศาล	ต่ามื่	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณาความื่อาญา
ในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๗	วรรคสีี�	หร่อ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	วรรคหกิและ
วรรคเจ็ด	 หร่อ	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	
และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	มื่าต่รา	๗๘	วรรคสีามื่	แล้วแต่่กิรณี				

10. การอายัดีตั้วผู้ิต้้องหาแลัะการข้อโอนตั้วมาเพ่�อฟ้้อง
	 ไม่ื่ป็รากิฏคำาจำากัิดความื่ในกิฎหมื่ายใด	 แต่่กิรณีเป็็นเร่�องเดียวกัินกัิบุกิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหา	 
ซ้ึ่�งกิารอายัดตั่วผ้้ิต้่องหาเกิิดข้ึ้�นจากิกิารทีี่�ผ้้ิต้่องหาคนเดียวกัินนั�น	 ได้กิระที่ำาความื่ผิิดหลายครั�งหลายกิรรมื่
ซึ่ำ�าซ้ึ่อนกัินในช่วงเวลาเดียวกัินหร่อไม่ื่ก็ิได้	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องดำาเนินคดีทุี่กิกิรรมื่ไป็	อาจเกิิดเหตุ่ใน
ท้ี่องทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนเดียวกัินหร่อต่่างท้ี่องทีี่�กัินก็ิได้	พฤติ่กิารณ์ดงักิล่าวหากิไม่ื่มีื่กิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต่อ้งหาไว้
อาจที่ำาให้ผ้้ิต้่องหาหลบุหนีไป็หร่อไป็กิระที่ำาผิิดซึ่ำ�าสีร้างความื่เด่อดร้อนเสีียหายกัิบุป็ระชาชนต่่อไป็ได้เร่�อยๆ 
กิารเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดดังกิล่าวมื่าไว้ในความื่ควบุคุมื่	 นอกิจากิเป็็นกิารได้ตั่วมื่าดำาเนินคดีแล้วยังเป็็นกิาร
ยับุยั�งกิารกิระที่ำาผิิดขึ้องผ้้ิต้่องหาดังกิล่าวด้วย
	 ในกิารอายดัตั่วผ้้ิต้่องหา	ให้พนักิงานสีอบุสีวนถ่ือป็ฏิบัุติ่	ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	 
บุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๔.๔	สีรุป็ความื่ได้	ดังนี�
	 ๑)	 เม่ื่�อมีื่กิารดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหารายใด	 และที่ราบุว่าผ้้ิต้่องหารายดังกิล่าวมีื่กิารกิระที่ำาผิิดใน
คดีอ่�นอีกิไม่ื่ว่าท้ี่องทีี่�เดียวกัินหร่อต่่างท้ี่องทีี่�กัิน	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�จับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาในคดีแรกิแจ้ง
พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	หากิมีื่คดีอ่�นในท้ี่องทีี่�เดียวกัินอีกิหร่อแจ้งไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�อ่�น
ทีี่�ผ้้ิต้่องหาไป็กิระที่ำาผิิดอ่�น	ๆ	เพ่�อให้พนักิงานสีอบุสีวนในคดีอ่�นได้รีบุขึ้ออำานาจศาลออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหา								
ในแต่่ละคดีและที่ำากิารอายัดตั่วผ้้ิต้่องหานั�นมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�ควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาในคดีแรกิ	
	 ๒)	 หากิผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย่้ในอำานาจศาลในทีี่�คุมื่ขัึ้งต่่าง	 ๆ	 เช่น	 ทีี่�เร่อนจำาทัี่ณฑ์สีถืาน	 
หน่วยงานต่่างๆ	เป็็นต้่น	ให้พนักิงานสีอบุสีวนในคดีหลังทีี่�ยงัไม่ื่ได้ตั่วมื่าควบุคุมื่	รีบุที่ำาหนังส่ีอแจ้งไป็ยังสีถืานทีี่� 
คุมื่ขัึ้งผ้้ิต้่องหาวา่เป็็นบุุคคลที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนต่อ้งกิารต่วัไว้เพ่�อที่ำากิารสีอบุสีวนดำาเนนิคดี	โดยแนบุสีำาเนา
หมื่ายจับุไป็ด้วย	มิื่ฉะนั�นสีถืานทีี่�คุมื่ขัึ้งดังกิล่าวจะไม่ื่รับุอายดัให้เน่�องจากิกิารจับุกุิมื่คุมื่ขัึ้งจะต้่องมีื่หมื่ายจับุ
หร่อคำาสัี�งขึ้องศาลเท่ี่านั�น	และให้แจ้งกิารอายดัไป็ยงัสีถืานีต่ำารวจท้ี่องทีี่�ทีี่�สีถืานคุมื่ขัึ้งตั่�งอย้เ่พ่�อกิารป็ระสีาน
ในกิรณีทีี่�ศาลออกิหมื่ายป็ล่อยผ้้ิต้่องหาในคดีทีี่�ถ้ืกิคุมื่ขัึ้งอย้่
	 ๓)	 กิรณีทีี่�ศาลไม่ื่ออกิหมื่ายจับุให้	พนักิงานสีอบุสีวนไมื่ส่ีามื่ารถือายดัตั่วผ้้ิต้่องหาได้	หากิผ้้ิต้่องหา
ถ้ืกิป็ล่อยจากิสีถืานทีี่�คุมื่ขัึ้งและพนักิงานสีอบุสีวนยังมีื่ความื่จำาเป็็นต้่องได้ตั่วไว้ที่ำากิารสีอบุสีวน	ก็ิให้พนักิงาน
สีอบุสีวนออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิต้่องหา	 หากิผ้้ิต้่องหาไม่ื่มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิหร่อต่ามื่นัดโดยไม่ื่มีื่ข้ึ้อแก้ิตั่วอันควร
หร่อได้หลบุหนีไป็	ให้ร้องขึ้อต่่อศาลให้ออกิหมื่ายจับุต่่อไป็	
	 ๔)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนรีบุสีอบุสีวนดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งถ้ืกิคุมื่ขัึ้งในคดีอ่�นให้แล้วเสีร็จ	 
โดยไม่ื่ต้่องรอให้พ้นโที่ษในคดีเดิมื่ก่ิอน	และส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารโดยเร็ว
	 ๕)	 กิารส่ีงสีำานวนคดีทีี่�ผ้้ิต้่องหาบุางคนถ้ืกิจำาคุกิต่ามื่คำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดขึ้องศาลอ่�น	ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนแยกิสีำานวนที่ำาความื่เห็นควรสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิจำาคุกิต่ามื่คำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีด	ส่ีงไป็ยังพนักิงาน
อัยกิารป็ระจำาศาลทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจเหน่อเร่อนจำาทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจำาคุกิต้่องอย้่	 แม้ื่ว่าจะอย้่คนละเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�หร่อคนละ
จังหวัดก็ิต่ามื่	ส่ีวนผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิคุมื่ขัึ้งในคดีอ่�นซ้ึ่�งคดียังไม่ื่ถ้ืงทีี่�สุีดให้ป็ฏิบัุติ่	ดังนี�
	 	 (๑)	 ในคดีที่ี�ใกิล้ขึ้าดอายุความื่	 ให้หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนป็ระสีานกัิบุพนักิงานอัยกิาร 
เพ่�อขึ้อต่่อศาลให้โอนตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ยังศาลทีี่�มีื่อำานาจพิจารณาคดี	
	 	 (๒)	 ในคดีอ่�น	ๆ 	นอกิจากิ	(๑)	ให้พนักิงานสีอบุสีวนรบีุสีอบุสีวนและสีรปุ็สีำานวนกิารสีอบุสีวน
เสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชาผ้้ิมีื่อำานาจที่ำาความื่เห็นที่างคดีเพ่�อพิจารณาและมีื่ความื่เห็นที่างคดี	ในกิรณีทีี่�เสีนอความื่เห็น 
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ควรสัี�งฟ้้อง	 ให้เก็ิบุสีำานวนไว้ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนโดยให้อย้่ในความื่รับุผิิดชอบุขึ้องหัวหน้า 
พนักิงานสีอบุสีวน	เม่ื่�อมีื่กิารแต่่งตั่�งโยกิย้ายให้หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนส่ีงมื่อบุสีำานวนเช่นเดียวกัิบุกิารส่ีงมื่อบุ 
สีำานวนที่ี�อย้่ระหว่างกิารสีอบุสีวน	 และให้หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ิดต่ามื่ผิลคดีเม่ื่�อศาลมีื่คำาพิพากิษา 
ถ้ืงทีี่�สุีดให้จำาคุกิให้ขึ้อคัดสีำาเนาคำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดป็ระกิอบุสีำานวน	 แล้วส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิาร 
ต่่อไป็	 ถ้ืาต่่อมื่าศาลยังไม่ื่ได้มีื่คำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดแต่่คดีใกิล้จะขึ้าดอายุความื่	 ให้หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวน
รีบุดำาเนินกิารต่ามื่	(๑)	ต่่อไป็
	 	 ๖)	 ในระหว่างทีี่�ผ้้ิต้่องหาอายัดถ้ืกิคุมื่ขัึ้งอย้่	 หากิพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าไม่ื่จำาเป็็นต้่องขัึ้ง 
ผ้้ิต้่องหาอายัด	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนรีบุมีื่หนังส่ีอขึ้อถือนกิารอายัดตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ยังสีถืานทีี่�ทีี่�ขึ้ออายัดไว้
โดยด่วนทีี่�สุีด	
	 	 ๗)	 กิรณีกิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นและมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาอายัด	หลังจากิส่ีงสีำานวน
กิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	 หากิพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	 และเร่อนจำาได้รับุ
หมื่ายนัดพิจารณาขึ้องศาลนั�น	หร่อพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งเด็ดขึ้าดไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาอายัดแล้ว	ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนรีบุมีื่หนังส่ีอขึ้อถือนกิารอายัดตั่วผ้้ิต้่องหาดังกิล่าวไป็ยังสีถืานทีี่�ทีี่�ขึ้ออายัดไว้โดยด่วนทีี่�สุีด
	 	 ๘)	 ให้หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนทุี่กิแห่งจัดที่ำาสีมุื่ดคุมื่คดีทีี่�มีื่กิารอายัดตั่วผ้้ิต้่องหา	 
(แบุบุ	 สี	 ๕๖	 -	 ๘๓)	 ไว้ป็ระจำาทีี่�หน่วยงาน	 เพ่�อให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่รวจสีอบุได้โดยสีะดวกิต่ลอดเวลา	 
และให้ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืง	ผิบุกิ.	หร่อ	ผิบุช.	แล้วแต่่กิรณี	ต่รวจสีอบุผิลกิารป็ฏิบัุติ่ขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนทุี่กิระยะ

ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่ข้ึ้อ	๓	 เห็นว่าหากิเป็็นคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลจังหวัด	และมีื่เหตุ่ทีี่�จะออกิหมื่ายจับุได้	ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๖๖	 (๑)	 แม้ื่ไม่ื่ออกิหมื่ายเรียกิก่ิอน	พนักิงานสีอบุสีวนกิ็สีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาล	 
เพ่�อให้ออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิป็ล่อยตั่วจากิอำานาจศาลในคดีก่ิอนได้	 หากิย่�นคำาร้องต่่อศาลแล้วศาล 
ไม่ื่อนุญาต่ก็ิให้ดำาเนินกิารเพิ�มื่เติ่มื่ต่ามื่คำาสัี�งศาล	เช่น	ศาลอาจจะให้ออกิหมื่ายเรียกิก่ิอน	เป็็นต้่น	
	 -	 กิรณีต่ามื่ข้ึ้อ	๕(๒)	เม่ื่�อสีอบุสีวนเสีร็จ	เม่ื่�อมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	หากิคดียังไม่ื่ถ้ืงทีี่�สุีดให้เก็ิบุ
สีำานวนกิารสีอบุสีวนไว้ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	จนกิว่าคดีก่ิอนมีื่คำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดแล้วส่ีงสีำานวนนั�น	 
ปั็จจุบัุน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๔๒	 วรรคสีามื่	 แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่โดยป็ระกิาศคณะรักิษาความื่สีงบุแห่งชาติ่	 
ฉบัุบุทีี่�	๑๑๕/๕๗	เร่�อง	แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	ป็.วิอาญา	วันทีี่�	๒๑	กิ.ค.	๕๗	ข้ึ้อ	๒	กิรณีผ้้ิต้่องหานั�นถ้ืกิขัึ้งอย้่แล้ว	 
หร่อผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งถ้ืกิแจ้งข้ึ้อหาได้หลบุหนีไป็	 แม้ื่ส่ีงแต่่สีำานวนกิารสีอบุสีวนโดยไม่ื่มีื่ผ้้ิต้่องหาส่ีงไป็พร้อมื่กัิบุ
สีำานวนกิารสีอบุสีวนพนักิงานอัยกิารก็ิต้่องรับุสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 จ้งอาจไม่ื่ต้่องเก็ิบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน
ดังกิล่าวไว้ทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	
	 -	 กิรณีผ้้ิต้่องหากิระที่ำาความื่ผิิดหลายกิรรมื่ในท้ี่องทีี่�อำานาจกิารสีอบุสีวนเดียวกัินหร่อต่่างท้ี่องทีี่�กัิน 
ในหลายคดี	 และหลาย	 ๆ	 คดีเหล่านั�นหากิอย้่ในเขึ้ต่อำานาจศาลเดียวกัินทีี่�จะต้่องชำาระคดี	 เม่ื่�อพนักิงาน
สีอบุสีวนในคดแีรกิควบุคมุื่ตั่วไว้ดำาเนนิคดีแล้ว	พนักิงานสีอบุสีวนในคดอ่ี�น	ๆ 	ทีี่�อย้ใ่นเขึ้ต่อำานาจศาลเดยีวกัินนั�น	 
สีามื่ารถืแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหาทีี่�ถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วในคดีแรกิได้และป็ระสีานกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนในคดีแรกิ	 
สีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งผ้ิ้ต้่องหาคนเดียวกัินในทุี่กิคดีโดยแยกิคำาร้องเป็็นรายคดีแล้วย่�นฝ่ากิขัึ้งต่่อศาล
พร้อมื่กัินในทุี่กิคดีก็ิได้โดยอาศัยอำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้า	กิรณีดังกิล่าวนี�เป็็นที่างเล่อกิ
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนในที่างป็ฏิบัุติ่	 นอกิจากิจะเป็็นกิารอำานวยความื่สีะดวกิต่่อผิ้้ต้่องหาเองแล้ว	 ยังไม่ื่
เป็็นกิารสีร้างภาระให้กัิบุผ้้ิต้่องหามื่ากิ	เน่�องจากิหากิย่�นคำาร้องฝ่ากิขัึ้งในคดีแรกิ	แล้วคดีหลัง	ๆ	มีื่กิารออกิ
หมื่ายจับุไว้หลายคดีเม่ื่�อศาลป็ล่อยตั่วชั�วคราวในคดีแรกิ	ผ้้ิต้่องหาก็ิถ้ืกิจับุกุิมื่ในภายหลังอีกิแล้วถ้ืกินำาไป็ย่�น
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คำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งต่่อศาล	อยา่งนี�เร่�อยไป็หากิมีื่จำานวนหลายคดีก็ิจะเป็็นภาระกัิบุผ้้ิต้่องหาและสัีงคมื่อาจมื่อง
ได้ว่ากิลั�นแกิล้งผ้้ิต้่องหาได้
	 -	 กิรณีผ้้ิต้่องหาในคดีแรกิถ้ืกิฝ่ากิขัึ้งต่ามื่คำาสัี�งศาลอย้ใ่นเร่อนจำา	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนในคดีหลัง 
จะขึ้ออายัดตั่วผ้้ิต้่องหาดังกิล่าว	 จะต้่องย่�นคำาร้องต่่อศาลเพ่�อออกิหมื่ายจับุป็ระกิอบุหนังส่ีออายัดตั่ว 
ผ้้ิต้่องหาด้วย	มิื่ฉะนั�นสีถืานคุมื่ขัึ้งจะไม่ื่รับุอายัดตั่วให้	ศาลบุางท่ี่านอาจไม่ื่ออกิหมื่ายจับุให้	อ้างว่าไม่ื่มีื่เหตุ่ 
ทีี่�จะออกิหมื่ายจับุผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๖๖	เน่�องจากิผ้้ิต้่องหาถ้ืกิคมุื่ขัึ้งอย้ต่่ามื่อำานาจศาลอย้่แล้ว	 
เพ่�อเป็็นกิารคุ้มื่ครองสีิที่ธิีผ้้ิต้่องหาและกิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�นไป็โดยเร็วต่ามื่เจต่นารมื่ณ์	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๐	และระยะเวลากิารสีอบุสีวน	ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	พนักิงานสีอบุสีวน
สีามื่ารถืเดนิที่างเข้ึ้าไป็แจ้งข้ึ้อหาและที่ำากิารสีอบุสีวนผิ้ต้้่องหาในเร่อนจำาหร่อทีี่�คุมื่ขัึ้งขึ้องผ้้ิต้่องหาในคดแีรกิ
ทีี่�ถ้ืกิคุมื่ขัึ้งอย้่ได้	 โดยถ่ือว่ายังไม่ื่มีื่กิารจับุ	 เม่ื่�อสีอบุสีวนเสีร็จแล้ว	 หากิเป็็นคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลเดียวกัิน	
สีามื่ารถืส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิาร	 และพนักิงานอัยกิารสีามื่ารถืเบิุกิตั่วผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งไม่ื่ต้่อง
รอคดีถ้ืงทีี่�สุีดในคดีอ่�นก่ิอนมื่าฟ้้องต่่อศาลได้	 แต่่ให้ระมัื่ดระวังในกิารแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิต้่องหา	 ให้แจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	อย่าแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิถ้ืกิจับุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗/๑	
	 -	 หากิคดหีลังทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนไป็แจ้งข้ึ้อหานั�นเป็็นคดทีีี่�อย้ใ่นอำานาจศาลแขึ้วง	กิารแจ้งข้ึ้อหา
มิื่ใช่กิารจับุ	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องไป็ย่�นคำาร้องขึ้อผัิดฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาลแขึ้วงด้วย	โดยไม่ื่ต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหา
ไป็ศาลแขึ้วงในกิารผัิดฟ้้องดังกิล่าว	กิรณีผ้้ิต้่องหาถ้ืกิคุมื่ขัึ้งอย้ใ่นอำานาจศาลซ้ึ่�งอย้ใ่นจังหวัดเดียวกัิน	พนักิงาน
สีอบุสีวนสีามื่ารถืสี่งสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้องต่่อศาลแขึ้วงได้โดยเบิุกิตั่วมื่าฟ้้องทีี่� 
ศาลแขึ้วงได้	แม้ื่แต่่กิรณีหากิคดีหลังถ้ืาผ้้ิต้่องหารับุสีารภาพในคดศีาลแขึ้วงก็ิสีามื่ารถืเบุกิิตั่วมื่าฟ้้องด้วยวาจาได้	 
ให้ระมัื่ดระวังในกิารแจ้งสิีที่ธิีผ้้ิต้่องหา	ให้แจ้งสิีที่ธิีต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	อยา่แจ้งสิีที่ธิีผ้้ิถ้ืกิจับุต่ามื่	
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗/๑	เช่นเดียวกัิน

11. การปล่ัอยตั้วชั�วคราวผู้ิต้้องหา 
	 ในคดีอาญาต้่องสัีนนิษฐานไว้ก่ิอนว่า	 ผ้้ิต้่องหาเป็็นผ้้ิบุริสุีที่ธิี�หร่อไม่ื่มีื่ความื่ผิิดจนกิว่าศาลจะได้
พิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดว่าบุุคคลนั�นเป็็นผ้้ิกิระที่ำาผิิด	เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วในระหว่างกิารสีอบุสีวน	โดยหลักิ
ต้่องป็ล่อยตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ชั�วคราว	 กิารไม่ื่อนุญาต่ให้ป็ล่อยตั่วชั�วคราวเป็็นข้ึ้อยกิเว้นเท่ี่านั�น	 ซ้ึ่�ง	 ป็.วิอาญา												
ได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๑๐๖	–	๑๑๙	ที่วิ	และมีื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๗	 
และคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๕	ได้วางแนวที่างให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนได้ถ่ือ
ป็ฏิบัุติ่

หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายการอนุญาต้ให้ปล่ัอยตั้วชั�วคราว
	 เป็็นไป็ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๐๖	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้่และยังมิื่ได้ถ้ืกิฟ้้องต่่อศาล	 
หากิคดอีย้ร่ะหวา่งกิารสีอบุสีวนกิใ็ห้ย่�นต่่อพนกัิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๐๗	เม่ื่�อได้รับุคำาร้อง
ให้ป็ล่อยชั�วคราว	ให้รีบุสัี�งอยา่งรวดเร็ว	และผ้้ิต้่องหาทุี่กิคนพ้งได้รับุอนุญาต่ให้ป็ล่อยชั�วคราว	โดยอาศัยต่ามื่
หลักิเกิณฑ์์	มื่าต่รา	๑๐๘,	๑๐๘/๑,	๑๐๙,	๑๑๐,	๑๑๑,	๑๑๒,	๑๑๓	และ	๑๑๓/๑	

หลัักเกณีฑ์์แลัะขั้�นต้อนการปล่ัอยตั้วชั�วคราวในชั�นพนักงานสอบสวน
	 ๑)	ให้หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	กิำาหนดลำาดับุอาวุโสีขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนไว้ต่ามื่กิฎ	
กิ.ต่ร.ว่าด้วยกิารกิำาหนดลำาดับุอาวุโสีขึ้องข้ึ้าราชกิารต่ำารวจในกิารรักิษาราชกิารแที่น	มีื่อำานาจเป็็นผ้้ิพิจารณา
สัี�งป็ล่อยชั�วคราวแที่นได้	กิรณีทีี่�หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนไม่ื่อย้ห่ร่อไม่ื่สีามื่ารถืป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้
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และเป็็นกิรณีทีี่�มิื่ได้มีื่กิารสัี�งแต่่งตั่�งผ้้ิรักิษากิารในต่ำาแหน่งหร่อผ้้ิป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�แที่นไว้ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
ทีี่�มีื่อาวุโสีต่ามื่ลำาดับุทีี่�กิำาหนดไว้นั�น	มีื่อำานาจพิจารณาสัี�งหร่อเสีนอคำาร้องขึ้อป็ล่อยชั�วคราวได้	เช่นเดียวกัิบุ
ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งนั�น	ๆ	แล้วแต่่กิรณี
	 ๒)	กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวนั�น	 ผ้้ิต้่องหาต้่องย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยตั่วชั�วคราวในขึ้ณะทีี่�อย้่ในอำานาจ 
กิารควบุคุมื่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	โดยต้่องย่�นคำาร้องป็ล่อยตั่วชั�วคราวก่ิอนครบุกิำาหนด	๔๘	 ชั�วโมื่ง	หร่อ
ก่ิอนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจะนำาตั่วไป็ขึ้ออำานาจศาลฝ่ากิขัึ้ง
	 ๓)	เม่ื่�ออนุญาต่ให้ป็ล่อยตั่วชั�วคราวในชั�นพนักิงานสีอบุสีวนแล้ว	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิไม่ื่ต้่องไป็ย่�น
คำาร้องฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหาต่่อศาลอีกิ
	 ๔)	เม่ื่�อมีื่คำาร้องให้ป็ล่อยชั�วคราว	ไม่ื่ว่าผ้้ิย่�นคำาร้องจะเป็็นผ้้ิต้่องหานั�นหร่อผ้้ิมีื่ป็ระโยชน์เกีิ�ยวข้ึ้อง	
ให้พนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนคดีนั�นหร่อพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งเข้ึ้าเวรสีอบุสีวนในขึ้ณะนั�น	
หร่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	รับุคำาร้องและเป็็นค่้สัีญญาป็ระกัินแล้วรีบุเสีนอคำาร้องพร้อมื่ด้วยสัีญญา
ป็ระกัินและบัุนท้ี่กิเสีนอสัีญญาป็ระกัินไป็ยังผ้้ิมีื่อำานาจสัี�งโดยเร็ว
	 ๕)	ให้หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 พิจารณาสัี�งคำาร้องให้ป็ล่อยชั�วคราวโดยเร็ว	 
โดยให้พิจารณาสัี�งให้เสีร็จสิี�นภายใน	๑		ชั�วโมื่ง	นับุแต่่ได้รับุเร่�องเว้นแต่่มีื่กิรณีเหตุ่จำาเป็็น	ไม่ื่อาจพิจารณา
สัี�งได้ภายในกิำาหนดก็ิให้บัุนท้ี่กิเหตุ่จำาเป็็นนั�นไว้ในคำาร้องหร่อบัุนท้ี่กิเสีนอสัีญญาป็ระกัิน	แต่่ทัี่�งนี�ต้่องไม่ื่เกิิน	 
๒๔	ชั�วโมื่งนับุแต่่ได้รับุคำาร้อง
	 ๖)	กิารวนิิจฉัยคำาร้องขึ้อป็ลอ่ยชั�วคราวต่อ้งพิจารณาและสัี�งภายในระยะเวลาที่ี�กิำาหนดโดยพิจารณา
เหตุ่ผิลเหล่านี�ป็ระกิอบุด้วย
	 	 (๑)	 ความื่หนักิเบุาแห่งข้ึ้อหา	โดยพิจารณาจากิอตั่ราโที่ษขึ้องความื่ผิิดที่ี�ถ้ืกิกิล่าวหานั�นมีื่เพียงใด	 
กิรณีมีื่อัต่ราโที่ษส้ีงหากิป็ล่อยชั�วคราวแล้วโอกิาสีทีี่�ผ้้ิต้่องหาจะหลบุหนีมีื่หร่อไม่ื่
	 	 (๒)	 พยานหลักิฐานทีี่�ป็รากิฏแล้วมีื่เพียงใด	โดยพิจารณาพยานหลักิฐานทีี่�ได้จากิกิารสีอบุสีวนว่า	 
สีามื่ารถืทีี่�จะพิส้ีจน์ความื่ผิิดทีี่�ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิกิล่าวหานั�นมีื่มื่ากิน้อยเพียงใด	 หากิป็ล่อยชั�วคราวแล้วโอกิาสีทีี่� 
ผ้้ิต้่องหาจะไป็ยุง่เหยิงกัิบุพยานหลักิฐานให้เสีียร้ป็คดีหร่อไม่ื่อย่างไร	 	
	 	 (๓)	 พฤติ่กิารณ์ต่่าง	ๆ	แห่งคดีเป็็นอย่างไร	โดยพิจารณาจากิข้ึ้อเท็ี่จจริงในกิารกิระที่ำาผิิดขึ้อง
ผ้้ิต้่องหานั�นว่า	เกิิดจากิกิารกิระที่ำาโดยเจต่นา	จำาเป็็น	ป้็องกัิน	ถ้ืกิบัุงคับุ	หร่อข่้ึ้เข็ึ้ญให้กิระที่ำาความื่ผิิดหร่อ
กิระที่ำาโดยป็ระมื่าที่
	 	 (๔)	 เช่�อถ่ือผ้้ิร้องขึ้อป็ระกินัหร่อหลกัิป็ระกินัเพียงใด	ผิ้ร้้องขึ้อป็ระกินัมีื่ความื่นา่เช่�อถ่ือเพียงใด	 
โดยให้ด้ความื่ถ้ืกิต้่องขึ้องเอกิสีาร	 เช่น	 บัุต่รป็ระจำาตั่ว	 หร่อหนังส่ีอรับุรองต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ว่าถ้ืกิต้่องต่ามื่
ระเบีุยบุทีี่�กิำาหนดไว้หร่อไม่ื่	 เป็็นฉบัุบุจริงหร่อไม่ื่	 ยศ	 ช่�อ	 สีกุิล	 ต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ในบัุต่รป็ระจำาตั่วกัิบุทีี่�ระบุุ
ในหนังส่ีอรับุรองถ้ืกิต้่องต่รงกัินหร่อไม่ื่	 กิรณีเป็็นหลักิที่รัพย์ให้ต่รวจสีอบุว่าผ้้ิร้องขึ้อป็ระกัินเป็็นเจ้าขึ้อง 
หลักิที่รัพย์หร่อไม่ื่	หากิได้รับุกิารมื่อบุอำานาจมีื่หลักิฐานกิารมื่อบุอำานาจถ้ืกิต้่องหร่อไม่ื่
	 	 กิรณีใช้บุุคคลเป็็นป็ระกัินหร่อหลักิป็ระกัินตั่วผ้้ิต้่องหา	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนสีอบุถืามื่ 
รายละเอียดเกีิ�ยวกิบัุภาระผ้ิกิพันขึ้องผ้้ิรอ้งขึ้อป็ระกัิน	โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนทีี่�รบัุคำาร้องขึ้อป็ระกัิน	บัุนท้ี่กิ 
คำารับุรองขึ้องบุุคคลเพิ�มื่เติ่มื่ไว้ในคำาร้องขึ้อป็ระกัินด้วยว่า	 ได้เคยใช้ต่ำาแหน่งขึ้องต่นเองป็ระกัินผ้้ิต่้องหา
อ่�นมื่าก่ิอนหร่อไม่ื่	 ทีี่�ใด	 จำานวนกีิ�ราย	 ในวงเงินเท่ี่าใดแล้วให้ผ้้ิขึ้อป็ระกัินลงช่�อรับุรองไว้เป็็นหลักิฐาน	 
เพ่�อป็ระกิอบุกิารพจิารณาต่ามื่หลกัิเกิณฑ์์ขึ้องมื่าต่รา	๑๐๘(๔)	แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา
	 ๗)	กิารเรียกิป็ระกัินหร่อหลักิป็ระกัิน	 จะเรียกิจนเกิินควรแก่ิกิรณีไม่ื่ได้	 ทัี่�งนี�ให้เป็็นไป็ต่ามื่ 
หลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิาร	 เง่�อนไขึ้ทีี่�กิำาหนดในกิฎกิระที่รวง	 ขึ้้อบัุงคับุป็ระธีานศาลฎีกิา	 รวมื่ทัี่�งคำาสัี�งสีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual166

	 ๘)	กิารสัี�งไม่ื่ป็ล่อยชั�วคราวจะกิระที่ำาได้ต่่อเม่ื่�อมีื่เหตุ่หน้�งเหตุ่ใดดังนี�
	 	 (๑)	 ผ้้ิต้่องหาจะหลบุหนี
	 	 (๒)	 ผ้้ิต้่องหาจะไป็ยุ่งเหยิงกัิบุพยานหลักิฐาน
	 	 (๓)	 ผ้้ิต้่องหาจะไป็ก่ิอเหตุ่อันต่รายป็ระกิารอ่�น
	 	 (๔)		ผ้้ิร้องขึ้อป็ระกัินหร่อหลักิป็ระกัินไม่ื่น่าเช่�อถ่ือ
	 	 (๕)	 กิารป็ล่อยชั�วคราวจะเป็็นอุป็สีรรคหร่อก่ิอให้เกิิดความื่เสีียหายต่่อกิารสีอบุสีวนขึ้อง 
พนักิงานสีอบุสีวน
	 ๙)	กิรณีทีี่�มีื่คำาสัี�งไม่ื่ป็ล่อยชั�วคราวต้่องแสีดงเหตุ่ผิลและต้่องแจ้งเหตุ่ดังกิล่าวให้ผ้้ิต้่องหาและผ้้ิย่�น
คำาร้องขึ้อป็ล่อยชั�วคราวที่ราบุโดยให้พนักิงานสีอบุสีวนป็ฏิบัุติ่	ดังนี�
	 	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุคำาร้องหร่อพนักิงานสีอบุสีวนเวรแจ้งคำาสัี�งไม่ื่ป็ล่อยชั�วคราว	
พร้อมื่ทัี่�งเหตุ่ผิลให้ผ้้ิต้่องหาและผ้้ิย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยชั�วคราวที่ราบุโดยเร็ว	โดยบัุนท้ี่กิคำาสัี�งพร้อมื่ด้วยเหตุ่ผิล
ไว้ในรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	โดยให้ผ้้ิต้่องหาและผ้้ิย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยชั�วคราวลงลายม่ื่อช่�อรับุที่ราบุ
ไว้เป็็นหลักิฐาน	และ
	 	 (๒)	 สีำาเนาบุันท้ี่กิเสีนอสีัญญาป็ระกิัน	 ซ้ึ่�งป็รากิฏคำาสัี�งไม่ื่ป็ล่อยชั�วคราวพร้อมื่เหตุ่ผิลหร่อ
หนังส่ีอแจ้งคำาสัี�งไม่ื่ป็ล่อยชั�วคราวและเหตุ่ผิลมื่อบุให้ผ้้ิต้่องหาและผ้้ิย่�นคำาร้องขึ้อป็ล่อยชั�วคราว
	 ๑๐)	 ในสัีญญาป็ระกัินจะกิำาหนดภาระหน้าทีี่�	หร่อเง่�อนไขึ้ให้ผ้้ิถ้ืกิป็ล่อยชั�วคราวหร่อนายป็ระกัิน
ต้่องป็ฏิบัุติ่เกิินความื่จำาเป็็นไมื่ไ่ด้	เช่น	นัดหมื่ายใหม้ื่ารายงานต่วักัิบุพนักิงานสีอบุสีวนบุอ่ยครั�ง	จนผิ้ถ้้ืกิป็ล่อย
ชั�วคราวหร่อผ้้ิป็ระกัินไม่ื่สีามื่ารถืจะที่ำากิารงานอ่�นได้ต่ามื่ป็กิติ่	แต่่ในสัีญญาป็ระกัินจะต้่องนัดวันส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหา
ทีี่�แน่นอน	 ห้ามื่ใช้คำาว่า	 จนกิว่าพนักิงานสีอบุสีวนมีื่หมื่ายเรียกิให้มื่าพบุเป็็นอันขึ้าด	 เพราะหากิผ้้ิต้่องหา 
ไม่ื่มื่าพบุหร่อนายป็ระกัินไม่ื่สีามื่ารถืส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาได้	จะไม่ื่มีื่วันทีี่�นายป็ระกัินผิิดนัดในสัีญญาป็ระกัิน
	 ๑๑)	 ในคดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษอย่างส้ีงเกิิน	 ๕	 ปี็	 ข้ึ้�นไป็	 ผ้้ิทีี่�ถ้ืกิป็ล่อยชั�วคราวต้่องมีื่ป็ระกัินและจะมีื่ 
หลักิป็ระกัินด้วยหร่อไม่ื่ก็ิได้	ส่ีวนคดีอ่�นจะป็ล่อยชั�วคราวโดยไม่ื่มีื่ป็ระกัินเลย	หร่อมีื่ป็ระกัิน	หร่อมีื่ป็ระกัิน
และหลักิป็ระกัินด้วยก็ิได้
	 	 กิารเรียกิป็ระกินัหร่อหลักิป็ระกินักิารป็ลอ่ยชั�วคราวผิ้ต้้่องหาในชั�นสีอบุสีวน	คำาสัี�ง	สีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่	ทีี่�	๘๐/๒๕๕๑	ลงวันทีี่�	๓๐	มื่กิราคมื่	๒๕๕๑	เร่�อง	กิารกิำาหนดวงเงินป็ระกัิน	กิารกิำาหนด
หลักิที่รัพย์ทีี่�อาจใช้ป็ระกัิน	 และกิารใช้บุุคคลเป็็นป็ระกัิน	 กิำาหนดให้นำาหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิาร	 และเง่�อนไขึ้	 
ทีี่�กิำาหนดในข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	วิธีีกิาร	และเง่�อนไขึ้เกีิ�ยวกัิบุกิารเรียกิป็ระกัิน
หร่อหลักิป็ระกิันในกิารป็ล่อยชั�วคราวผิ้้ต้่องหาหร่อจำาเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.๒๕๔๘	 มื่าใช้ในชั�นสีอบุสีวน 
โดยอนุโลมื่	 โดยห้ามื่มิื่ให้พนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อพนักิงานอัยกิาร	 กิำาหนดวงเงินป็ระกัินเกิินสีามื่ในสีี�ขึ้อง
วงเงินป็ระกัินทีี่�กิำาหนดในข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา
	 	 ผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่		จ้งออกิคำาสัี�งวางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้		ดังนี�
	 	 (๑)	 ความื่ผิิดลหุโที่ษหร่อมีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียว	ให้เรียกิได้ในอัต่ราขัึ้�นส้ีงไม่ื่เกิินร้อยละ	๓๗.๕	
ขึ้องอัต่ราโที่ษป็รับุขัึ้�นส้ีงสีำาหรับุความื่ผิิดนั�น
	 	 (๒)	 ความื่ผิิดที่ี�มีื่ผิลกิระที่บุที่างเศรษฐกิิจ	 ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษป็รับุส้ีง	 ไม่ื่ว่าจะมีื่โที่ษจำาคุกิด้วย
หร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่	 ให้เรียกิได้ไม่ื่ควรเกิินร้อยละ	๓๗.๕	 ขึ้องอัต่ราโที่ษป็รับุขัึ้�นส้ีงสีำาหรับุความื่ผิิดนั�นและไม่ื่ว่า
กิรณีใดต้่องไม่ื่เกิินอัต่ราโที่ษป็รับุขัึ้�นส้ีง
	 	 (๓)		คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอยา่งส้ีงไม่ื่เกิิน	๕	ปี็	ให้เรียกิได้อัต่ราขัึ้�นส้ีงไม่ื่เกิิน	๗๕,๐๐๐		บุาที่
	 	 (๔)	 คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิิน	 ๕	 ปี็	 แต่่ไม่ื่มีื่โที่ษสีถืานอ่�นทีี่�หนักิกิว่าโที่ษจำาคุกิ 
รวมื่อย้ด้่วยให้เรียกิได้ไม่ื่เกิิน	๑๕,๐๐๐	บุาที่ต่่อระวางโที่ษจำาคุกิ	๑	ปี็	(ทัี่�งในส่ีวนทีี่�เป็็นอัต่ราโที่ษขัึ้�นส้ีงและขัึ้�นต่ำ�า) 
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	 	 (๕)	 คดีทีี่�มีื่โที่ษจำาคุกิต่ลอดชีวิต่	ให้เรียกิได้ในอัต่ราขัึ้�นส้ีงไม่ื่เกิิน	๔๕๐,๐๐๐		บุาที่
	 	 (๖)	 คดีทีี่�มีื่โที่ษป็ระหารชีวิต่	ให้เรียกิได้ในอัต่ราขัึ้�นส้ีงไม่ื่เกิิน	๖๐๐,๐๐๐		บุาที่
	 	 (๗)	 คดีทีี่�มีื่หลายข้ึ้อหา	ให้ถ่ือข้ึ้อหาทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษหนักิทีี่�สุีดเป็็นเกิณฑ์์
	 	 (๘)	 กิรณใีช้บุุคคลเป็็นหลกัิป็ระกินั	ผ้้ิขึ้อป็ระกินัเป็็นบุุคคลธีรรมื่ดา	ให้พิจารณาจากิเงนิเด่อน
หร่อรายได้โดยให้ที่ำาสัีญญาไม่ื่เกิิน	๑๐	เท่ี่าขึ้องอัต่ราเงินเด่อนหร่อรายได้เฉลี�ยต่่อเด่อน
	 	 (๙)	 กิรณีจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหาต่ามื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งศาล	 ให้ต่รวจสีอบุเหตุ่ผิลกิารออกิหมื่าย
หร่อคำาสัี�งศาลว่ามีื่เหตุ่ผิลพิเศษหร่อไม่ื่	 เช่น	 เป็็นผ้้ิหลบุหนีไม่ื่ไป็ศาลจนถ้ืกิออกิหมื่ายจับุ	 หร่อหลีกิเลี�ยง 
ไม่ื่ไป็ฟั้งคำาสัี�งหร่อคำาพิพากิษาขึ้องศาล	เพ่�อนำามื่าพิจารณาป็ระกิอบุกิารวินิจฉัยคำาร้องขึ้อป็ล่อยชั�วคราว
	 	 (๑๐)	 หากิความื่ป็รากิฏต่่อมื่าหร่อเน่�องจากิกิารฉอ้ฉลหร่อผิิดหลง	ป็รากิฏวา่สัีญญาป็ระกินั
ต่ำ�าไป็	หร่อหลกัิป็ระกัินไม่ื่เพียงพอ	หร่อเง่�อนไขึ้ทีี่�กิำาหนดไว้ไม่ื่เหมื่าะสีมื่	ให้เจ้าพนักิงานผิ้มี้ื่อำานาจสัี�งเป็ลี�ยน
สัีญญาป็ระกัินให้จำานวนส้ีงข้ึ้�น	หร่อเรียกิหลักิป็ระกัินเพิ�มื่หร่อให้ดกีิว่าเดิมื่หร่อเป็ลี�ยนแป็ลงเง่�อนไขึ้ทีี่�กิำาหนดไว้ 
ให้มีื่ความื่เหมื่าะสีมื่ยิ�งข้ึ้�น	 หร่อหากิภายหลังมีื่คำาสัี�งป็ล่อยชั�วคราวหร่อพฤติ่กิารณ์แห่งคดีเป็ลี�ยนแป็ลงไป็	 
เช่น	คดีทีี่�มีื่กิารชดใช้ค่าเสีียหายจนเป็็นที่ี�พอใจกัิบุผ้้ิเสีียหายและผิ้เ้สีียหายไม่ื่ติ่ดใจดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหาแล้ว
เป็็นต้่น	ให้เจ้าพนักิงานผ้้ิมีื่อำานาจ	มีื่อำานาจสัี�งลดหลักิป็ระกัินต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร
	 	 (๑๑)	 กิารขึ้อถือนสัีญญาป็ระกัินหร่อขึ้อถือนหลักิป็ระกัินย่อมื่ที่ำาได้	 เม่ื่�อที่ำาสัีญญามื่อบุตั่ว
ผ้้ิต้่องหาค่นแก่ิพนักิงานสีอบุสีวน

ผิลัข้องสัญญาประกันแลัะพนักงานสอบสวนต้้องปฏิิบัติ้ 
	 ๑)	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนสัี�งป็ล่อยชั�วคราวผ้้ิต้่องหาไม่ื่ว่าจะมีื่ป็ระกัินหร่อไม่ื่มีื่ป็ระกัินและหลักิ
ป็ระกินัหร่อไมื่	่กิารป็ลอ่ยชั�วคราวนั�นให้ใช้ได้ระหวา่งกิารสีอบุสีวน	หร่อจนกิวา่ผ้้ิต้่องหาจะถ้ืกิสัี�งขัึ้งระหวา่ง
สีอบุสีวนหร่อจนถ้ืงศาลป็ระทัี่บุรับุฟ้้อง	 แต่่ไม่ื่ให้เกิิน	 ๓	 เด่อน	 นับุแต่่วันแรกิทีี่�มีื่กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	 
ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๑๓
	 ๒)	หากิมีื่เหตุ่จำาเป็็นสีอบุสีวนไม่ื่เสีร็จภายในกิำาหนด	 ๓	 เด่อน	 จะย่ดเวลากิารป็ล่อยชั�วคราว 
ให้เกิิน	๓		เด่อนก็ิได้แต่่ต้่องไม่ื่เกิิน	๖	เด่อน	ทัี่�งนี�พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องป็ฏิบัุติ่ในเร่�องกิารขึ้อขึ้ยายเวลา 
กิารสีอบุสีวน	ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลง	๑	กิรกิฎาคมื่	๒๕๖๓	บุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๓.๑.๔	อยา่งเคร่งครัดด้วย
	 ๓)	หากิที่ำาสีำานวนไม่ื่เสีร็จภายในกิำาหนด	๖	เด่อน	ก่ิอนครบุ	๖	เด่อน	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้
นายป็ระกัินนำาตั่วผ้้ิต้่องหามื่าส่ีงมื่อบุและค่นหลักิป็ระกัินให้แก่ินายป็ระกัิน	ส่ีวนตั่วผ้้ิต้่องหาถ้ืามีื่เหตุ่จำาเป็็น
ต้่องควบุคุมื่ตั่วผ้้ิต้่องหาต่่อไป็	 ให้นำาตั่วไป็ย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขึ้ังต่่อศาล	 สี่วนระยะเวลาในกิารฝ่ากิขึ้ังด้ต่ามื่
อัต่ราโที่ษ	ต่ามื่มื่าต่รา	๘๗	วรรคสีี�ถ้ืงวรรคเก้ิา	แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา
	 ๔)	ถ้ืานายป็ระกิันไม่ื่ส่ีงมื่อบุตั่วผ้้ิต้่องหาต่ามื่ที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนนัดก่ิอนครบุ	 ๖	 เด่อนนับุแต่่ 
วันแรกิที่ี�มีื่กิารป็ลอ่ยชั�วคราวถือ่ว่านายป็ระกินัผิิดสีญัญาป็ระกินั	สีามื่ารถืป็รบัุนายป็ระกัินต่ามื่สีญัญาป็ระกินัได้ 
	 ๕)	เม่ื่�อพ้น	๖	เด่อน	นับุแต่่วันแรกิทีี่�มีื่กิารป็ล่อยชั�วคราว	พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่แจ้งนายป็ระกัินให้
นำาตั่วผ้้ิต้่องหามื่าส่ีงเพ่�อนำาตั่วไป็ฝ่ากิขัึ้งในกิรณีจำาเป็็นต้่องขัึ้งไว้สีอบุสีวน	สัีญญาป็ระกัินระงับุทัี่นทีี่	กิรณีนี�
ถ่ือว่านายป็ระกัินไม่ื่ได้ผิิดสัีญญาป็ระกัิน	ต้่องค่นหลักิป็ระกัินให้นายป็ระกัินไป็	
	 ๖)	กิรณีทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้แจ้งนายป็ระกัินให้นำาตั่วผ้้ิต้่องหามื่าส่ีงมื่อบุก่ิอนครบุกิำาหนด	๖	เด่อน 
เพ่�อนำาตั่วไป็ขึ้ออำานาจศาลฝ่ากิขัึ้งแต่่นายป็ระกัินไม่ื่นำาตั่วผ้้ิต้่องหาส่ีงและผ้้ิต้่องหาหลบุหนีไป็ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเสีนอขึ้อหมื่ายจับุต่่อศาล	 และดำาเนินกิารสีอบุสีวนต่่อไป็จนแล้วเสีร็จ		 
ส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญามื่าต่รา	๑๔๒	วรรคสีามื่ 
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สัญญาประกันสิ�นสุดีลังเม่�อใดี
	 สัีญญาป็ระกัินสิี�นสุีดลงดังนี�
	 (๑)	 นายป็ระกัินต่ายก่ิอนถ้ืงกิำาหนดนัด
	 (๒)	 ผ้้ิต้่องหาต่ายก่ิอนถ้ืงกิำาหนดนัด
	 (๓)	 พ้นระยะ	๖	เด่อน	นับุแต่่วันแรกิทีี่�มีื่กิารป็ล่อยชั�วคราว
	 (๔)	 นายป็ระกัินส่ีงตั่วมื่อบุตั่วผ้้ิต้่องหาต่ามื่กิำาหนดนัดและไม่ื่ได้ขึ้อป็ระกัินตั่วผ้้ิต้่องหาต่่อ
	 (๕)	 นายป็ระกัินส่ีงมื่อบุตั่วผ้้ิต้่องหาก่ิอนกิำาหนดนัดและขึ้อถือนหลักิป็ระกัิน
	 (๖)	 นายป็ระกัินมื่อบุตั่วผ้้ิต้่องหาต่่อพนักิงานสีอบุสีวนในเวลาใดๆ	ก่ิอนครบุระยะเวลา	๖	เด่อน	

12. ขั้�นต้อนการปฏิิบัติ้กรณ่ีนายประกันผิิดีสัญญาประกัน
	 ๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาหนังส่ีอแจ้งนายป็ระกิันส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหา	 ๒	 ครั�ง	 ส่ีงที่างไป็รษณีย ์
ต่อบุรับุและลงป็ระจำาวันไว้เป็็นหลักิฐาน
	 ๒)	 ที่ำาหนังส่ีอแจ้งให้นายป็ระกัินชำาระเบีุ�ยป็รับุภายในกิำาหนดเวลา	๑๕		วัน	นับุแต่่วันผิิดสัีญญา
ป็ระกัินและแจ้งว่าหากินายป็ระกัินไม่ื่ชำาระเบีุ�ยป็รับุภายในกิำาหนดให้ถ่ือว่านายป็ระกัินผิิดนัดชำาระเบีุ�ยป็รับุ
อันจะต้่องเสีียดอกิเบีุ�ยนับุแต่่นั�นเป็็นต้่นไป็	(ให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แนวคำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	๙๗๔/๒๕๔๖)
	 ๓)	 กิรณีเงินสีดให้ที่ำาบัุนท้ี่กิเสีนอหัวหน้าสีถืานีต่ำารวจขึ้อริบุเงินสีดหลักิป็ระกัิน	 และที่ำาหนังส่ีอ
แจ้งนายป็ระกัินที่ราบุ	เม่ื่�อริบุเงินเบีุ�ยป็รับุแล้วให้นำาส่ีงกิองกิารเงิน	หร่อคลังจังหวัด	แล้วแต่่กิรณีในวันรุ่งข้ึ้�น	 
แล้วรายงานให้ที่ราบุต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่
	 ๔)	 กิรณีหลักิที่รัพยห์ร่อใช้บุุคคลเป็็นหลักิป็ระกัิน	ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อ	๒	หากินายป็ระกัินนำาเบีุ�ยป็รับุ 
มื่าชำาระ	 ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ในข้ึ้อ	 ๓	 ส่ีวนหลักิที่รัพย์นั�นให้ค่นแก่ินายป็ระกัินไป็ภายใน	 ๑๕	 วัน	 
แล้วรายงานให้ที่ราบุต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืงสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่
	 ๕)	 หากินายป็ระกิันไม่ื่ยอมื่ชำาระค่าป็รับุถ่ือว่าโต้่แย้งสิีที่ธิีขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่้องฟ้้อง 
บัุงคับุคดีต่่อไป็
	 ๖)	 ที่ำาหนังส่ีอสีอบุถืามื่ค่าใช้จ่ายในกิารฟ้้องคดีแพ่งต่ามื่ทุี่นที่รัพย์ไป็ยังศาลหร่ออัยกิารกิองคดีแพ่ง 
	 ๗)	 รวบุรวมื่เอกิสีารทัี่�งหมื่ดเกีิ�ยวกัิบุสัีญญาป็ระกัิน	 ถ่ืายสีำาเนา	๒	 ชุดป็ระกิอบุสีำานวนคดีอาญา	
๑	ชุด
	 ๘)	 ป็ระมื่วลเร่�องเสีนอต่ามื่ลำาดับุชั�นถ้ืงสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 เพ่�อขึ้ออนุมัื่ติ่ฟ้้องนายป็ระกัิน	
พร้อมื่เอกิสีารฉบัุบุจริง	ต่ามื่ข้ึ้อๆ	ระบุุลำาดับุเอกิสีารในบัุญชีสีำานวน

หลัักฐานประกอบการพิจารณีาเสนอสำานักงานต้ำารวจแห่งชาติ้ กรณ่ีนายประกันผิิดีสัญญาประกัน
	 ๑)	 คำาร้องขึ้อป็ระกัิน
	 ๒)	 บัุนท้ี่กิเสีนอสัีญญาป็ระกัิน
	 ๓)	 หนังส่ีอมื่อบุอำานาจ	(กิรณีนายป็ระกัินเป็็นผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจ)
	 ๔)	 สีำาเนาหลักิที่รัพย์ป็ระกัิน
	 ๕)	 หนังส่ีอป็ระเมิื่นราคาหลักิที่รัพย์ป็ระกัินขึ้องเจ้าพนักิงานทีี่�ดิน
	 ๖)	 สีำาเนาที่ะเบีุยนบุ้านขึ้องนายป็ระกัิน
	 ๗)	 หนังส่ีอขึ้อที่ราบุค่าใช้จ่ายในกิารดำาเนินกิารฟ้้องที่างแพ่งจากิพนักิงานอัยกิาร
	 ๘)	 รายช่�อนายต่ำารวจติ่ดต่่ออำานวยกิารความื่สีะดวกิแก่ิพนักิงานอัยกิาร
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 เอกสารประกอบสัญญาประกันกิรณีนำาโฉนดทีี่�ดินมื่าเป็็นหลักิที่รัพย์
	 ๑)	 บัุนท้ี่กิเสีนอสัีญญาป็ระกัิน
	 ๒)	 คำาร้องขึ้อป็ระกัิน
	 ๓)	 โฉนดทีี่�ดิน
	 ๔)	 หนังส่ีอป็ระเมิื่นราคาทีี่�ดินจากิสีำานักิงานทีี่�ดิน	หร่อทีี่�ดินจังหวัด
	 ๕)	 บัุต่รป็ระจำาตั่วขึ้องผ้้ิย่�นคำาร้องขึ้อป็ระกัิน
	 ๖)	 สีำาเนาที่ะเบีุยนบุ้านขึ้องผ้้ิย่�นคำาร้องขึ้อป็ระกัิน
	 ๗)	 ใบุยินยอมื่ขึ้องค่้สีมื่รสีทีี่�อนุญาต่ให้นำาโฉนดทีี่�ดินมื่าเป็็นหลักิที่รัพย์ป็ระกัินตั่วผ้้ิต้่องหา
	 ๘)	 บัุต่รป็ระจำาตั่วป็ระชาชนขึ้องค่้สีมื่รสีผ้้ิย่�นป็ระกัิน
	 ๙)	 สีำาเนาที่ะเบีุยนบุ้านขึ้องค่้สีมื่รสีผ้้ิย่�นป็ระกัิน
	 กิรณีผ้้ิย่�นป็ระกัิน	ไม่ื่ใช่เจ้าขึ้องโฉนดทีี่�ดินต้่องมีื่ใบุมื่อบุอำานาจจากิเจ้าขึ้องทีี่�ดินให้นำาโฉนดทีี่�ดินมื่า
ป็ระกัินตั่วผ้้ิต้่องหาได้พร้อมื่กัิบุหนังส่ีอยนิยอมื่ขึ้องค่้สีมื่รสีเจ้าขึ้องทีี่�ดินด้วย	โดยหนังส่ีอมื่อบุอำานาจต้่องติ่ด
อากิรแสีต่มื่ป์็ให้เรียบุร้อยและมีื่เอกิสีารเพิ�มื่เติ่มื่ค่อ	บัุต่รป็ระจำาตั่วขึ้องผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจและสีำาเนาที่ะเบีุยนบุ้าน 
ขึ้องผ้้ิรับุมื่อบุอำานาจ

หน้าท่�ข้องนายต้ำารวจติ้ดีต่้อประสานงานในการฟ้้องแพ่งฐานผิิดีสัญญาประกัน
	 ต่ามื่หนังส่ีอ	ต่ร.ด่วนมื่ากิ	ทีี่�	๐๕o๓.๒๒/๕๘๙๕	ลง	๓๐	เมื่ษายน	๓๖
	 ๑)	 ให้รีบุดำาเนินกิารป็ระสีานงานไป็พบุพนักิงานอัยกิารผ้้ิว่าคดีแพ่งเร่�องนั�นทัี่นทีี่ในโอกิาสีแรกิ	
พร้อมื่กัิบุนำาหลักิฐานเอกิสีารทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องในที่างคดีไป็ด้วย
	 ๒)	 ต้่องคอยติ่ดต่ามื่สีอบุถืามื่ความื่เคล่�อนไหวที่างคดีโดยต่ลอดตั่�งแต่่ต้่นจนจบุกิระบุวนกิาร	 
จากิพนักิงานอัยกิารผ้้ิว่าคดีอย่างต่่อเน่�องมิื่ให้เกิิดกิารหลงล่มื่ได้เป็็นอันขึ้าด
	 ๓)	 เม่ื่�อศาลพิพากิษาคดีแล้ว	 ถ้ืาหากิเป็็นฝ่่ายชนะคดี	นายต่ำารวจป็ระสีานงานยังมีื่หน้าทีี่�ในกิาร
ติ่ดต่ามื่บัุงคับุคดีต่ามื่กิำาหนดระยะเวลาในกิารบุังคับุคดีต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�งนั�นได้ภายใน	 ๑๐	 ปี็	 
นับุแต่่วันทีี่�มีื่คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�ง
	 ๔)	 ต้่องคอยต่รวจสีอบุว่านายป็ระกัินนั�นมีื่กิรณีถ้ืกิเจ้าหนี�อ่�นฟ้้องร้องคดีล้มื่ละลายหร่อไม่ื่	 ทัี่�งนี�
เพ่�อจะได้รีบุย่�นคำาขึ้อรับุชำาระหนี�ในคดีล้มื่ละลายทีี่�เจ้าหนี�อ่�นได้ฟ้้องไว้แล้ว
	 ๕)	 ในชั�นบัุงคับุคดี	 หากิป็รากิฏว่านายป็ระกัินไม่ื่มีื่ที่รัพย์สิีนใดอีกิทีี่�จะบัุงคับุคดีได้ต่่อไป็	 และ
จำานวนหนี�นั�นอย้่ในหลักิเกิณฑ์์ทีี่�จะฟ้้องล้กิหนี�ให้เป็็นบุุคคลล้มื่ละลายแล้วให้สีรุป็ผิลกิารติ่ดต่ามื่ที่รัพย์สิีน
ในชั�นบัุงคับุคดีพร้อมื่เหตุ่ผิลเสีนอสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	เพ่�อพิจารณาฟ้้องในคดีล้มื่ละลายต่่อไป็
	 ๖)	 ระหว่างกิารป็ระสีานงาน	หากิป็รากิฏว่านายป็ระกัินถ้ืงแก่ิความื่ต่ายหร่อสีาบุส้ีญ	ให้รีบุรายงาน
สีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาต่โิดยด่วนพรอ้มื่ทัี่�งส่ีบุหาที่รพัยม์ื่รดกิหร่อที่ายาที่ผิ้รั้บุมื่รดกิไป็ดว้ยโดยละเอยีดว่ามีื่
อย้ห่ร่อไม่ื่เพียงใด
	 ๗)	 ต้่องรายงานความื่เป็็นไป็แห่งคดี	ให้สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ที่ราบุทุี่กิ	๖๐	วัน
	 ๘)	 หากิมีื่ปั็ญหาอุป็สีรรคเกิิดข้ึ้�น	ให้รีบุป็ระมื่วลขึ้อ้เท็ี่จจริงเสีนอหร่อหาร่อผ้้ิมีื่อำานาจหร่อสีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่สัี�งกิาร	โดยด่วน
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 ค่าใช้จ่ายในการดีำาเนินคด่ี
	 ๑)	 กิรณีค่าธีรรมื่เนียมื่และค่าใช้จ่ายในกิารดำาเนินคดีที่างแพ่ง
	 	 (๑)	 ส่ีวนกิลาง	ให้เบิุกิจ่ายจากิงบุป็ระมื่าณขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่
	 	 (๒)	 ส่ีวนภ้มิื่ภาค	ให้เบิุกิจากิงบุป็ระมื่าณต้่นสัีงกัิด
	 ๒)	 กิรณีกิารนำาเงินไป็ชดใช้ค่าเสีียหายต่ามื่คำาสัี�งศาล	 งบุป็ระมื่าณเพ่�อกิารนี�จะจัดสีรรให้ที่าง
สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่เพียงแห่งเดียว
	 	 ทุี่กิหน่วยต้่องส่ีงเร่�องมื่าเบุิกิที่างกิองกิารเงินโดยผ่ิานกิองคดี	 เพ่�อนำาเงินไป็วางศาลแล้ว 
กิองกิารเงินจะได้รายงานให้กิระที่รวงกิารคลังที่ราบุภายใน	๑๕	วัน	พร้อมื่แจ้งให้กิองคดีดำาเนินกิารสีอบุสีวน
หาตั่วผ้้ิรับุผิิดชอบุชดใช้ที่างแพ่งต่่อไป็

❖❖❖  
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บทท่� 10
การดีำาเนินคด่ีกับบุคคลับางประเภท

	 กิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทุี่กิคดี	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจ 
และหน้าทีี่�ต่ามื่ทีี่�	ป็.วิอาญา	ทีี่�ได้กิำาหนดและวางหลักิเกิณฑ์์ไว้แล้ว	นอกิจากินี�	ยังต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่กิฎหมื่าย 
ทีี่�ออกิมื่าบัุงคับุใช้เป็็นกิารเฉพาะทีี่�แต่กิต่่างจากิ	ป็.วิอาญา	อีกิได้แก่ิ	พ.ร.บุ.จัดตั่�งศาลแขึ้วงและวิธีีพิจารณา
ความื่อาญาในศาลแขึ้วง	พ.ศ.๒๔๙๙	และที่ี�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวธีิีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 เป็็นต้่น	 ส่ีวนขัึ้�นต่อนป็ฏิบัุติ่เป็็นรายละเอียดทีี่�จะต้่องดำาเนินกิาร 
ไป็ต่ามื่ระเบุียบุคำาสัี�งหร่อหนังส่ีอเวียน	 และกิารดำาเนินคดีกัิบุบุุคคลบุางป็ระเภที่ยังมีื่กิฎหมื่ายที่ี�เกีิ�ยวข้ึ้อง 
ทีี่�จะต้่องนำามื่าพิจารณาซ้ึ่�งเป็็นเร่�องสีำาคัญ	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งควรที่ราบุแนวที่างป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุกิารดำาเนินคดี 
กัิบุบุุคคลบุางป็ระเภที่ในเร่�องทีี่�สีำาคัญ	ๆ	ดังนี�	

1. การดีำาเนินคด่ีกับพระภิกษุสามเณีร
	 พระภิกิษุสีามื่เณรอาจถ้ืกิกิล่าวหาว่ากิระที่ำาผิิดอาญาได้	 ไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายใดบัุญญัต่ิห้ามื่มิื่ให้ที่ำากิาร
จับุกุิมื่	 แต่่ให้ระล้กิไว้ว่าพระภิกิษุสีามื่เณรนั�นเป็็นทีี่�เคารพกิราบุไว้ขึ้องพุที่ธีศาสีนิกิชน	 กิารกิระที่ำาใดๆ	 
ต้่องกิระที่ำาด้วยความื่เคารพสุีภาพและอ่อนโยนในทุี่กิกิรณี	 ซ้ึ่�งป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	
ลักิษณะ	๓	บุที่ทีี่�	๕	ข้ึ้อ	๓๙	วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้	ดังนั�น	เม่ื่�อพระภิกิษุร้ป็ใดถ้ืกิจับุโดยต้่องหาว่ากิระที่ำาผิิด 
อาญา	พนักิงานสีอบุสีวนต่้องด้	 พ.ร.บุ.คณะสีงฆ่์	 พ.ศ.๒๕๐๕	 มื่าพิจารณาป็ระกิอบุเกีิ�ยวกัิบุกิารควบุคุมื่
คุมื่ขัึ้งระหว่างกิารสีอบุสีวน	ว่าควรมีื่แนวที่างอยา่งไร	ซ้ึ่�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารดำาเนินคดีอาญากัิบุ	“พระภิกิษุ”	 
มีื่อย้่	๒	มื่าต่รา	ค่อ	มื่าต่รา	๒๙	และมื่าต่รา	๓๐	แต่่สีำาหรับุสีามื่เณรนั�นไม่ื่ได้มีื่กิารกิล่าวไว้แต่่อย่างใด	
 หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมาย มาต้รา 2๙ ให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนจัดดำาเนินกิารให้พระภิกิษุ	 
“สีละสีมื่ณเพศ”	กิรณีพระภิกิษุร้ป็ใดถ้ืกิจับุโดยต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	เม่ื่�อเข้ึ้าองค์ป็ระกิอบุอย่างใด 
อย่างหน้�ง	ดังต่่อไป็นี�
	 ๑)	 พนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานอัยกิารไม่ื่เห็นสีมื่ควรให้ป็ล่อยชั�วคราวและเจ้าอาวาสีแห่งวัด
ทีี่�พระภิกิษุร้ป็นั�นสัีงกัิดไม่ื่รับุมื่อบุตั่วไว้ควบุคุมื่
	 ๒)	 พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่เห็นสีมื่ควรให้เจ้าอาวาสีรับุตั่วไป็ควบุคุมื่
	 ๓)	 พระภิกิษุร้ป็นั�นมิื่ได้สัีงกัิดในวัดใดวัดหน้�ง
 หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมาย มาต้รา ๓0	 ให้อำานาจพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ป็ฏิบัุติ่กิารให้เป็็นไป็ต่ามื่ 
คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	มีื่อำานาจดำาเนินกิารให้พระภิกิษุร้ป็นั�นสีละสีมื่ณเพศได้	เม่ื่�อเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์อยา่งใด 
อย่างหน้�ง	ดังต่่อไป็นี�
	 ๑)	 เม่ื่�อพระภิกิษุต้่องจำาคุกิต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล
	 ๒)	 เม่ื่�อพระภิกิษุต้่องกัิกิขัึ้งต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล
	 ๓)	 เม่ื่�อพระภิกิษุต้่องขัึ้งต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	
	 กิารจัดดำาเนินกิารให้พระภิกิษุ	 “สีละสีมื่ณเพศ”	 กิ็เพ่�อไม่ื่ต้่องกิารให้พระภิกิษุในผ้ิาเหล่องต้่อง 
ถ้ืกิกัิกิขัึ้ง	ถ้ืกิควบุคุมื่หร่อเข้ึ้าไป็อย้ใ่นคุกินั�นเอง
	 สีำาหรับุกิารดำาเนินกิารให้	“สีละสีมื่ณเพศ”	หร่อ	“ส้ีกิ”	นั�น	วิธีีกิารขึ้องสีงฆ์่ที่ำาได้หลายวิธีี
	 ๑)	 เป็ล่งวาจาลาสิีกิขึ้าต่่อหน้าพระภิกิษุสีงฆ์่	หร่อ	คนทัี่�วไป็
	 ๒)	 เป็ล่�องจีวรออกิและนุ่งห่มื่ด้วยชุดอย่างคนทัี่�วไป็	หร่อชุดขึ้าว
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	 	 ๓)	 ให้ลงช่�อป็ฏิญาณต่นเป็็น	“คฤหัสีถ์ื”	ซ้ึ่�งก็ิค่อ	คนทัี่�วไป็ทีี่�ไม่ื่ใช่ภิกิษุ
	 	 กิารป็ฏิบัุติ่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนในกิารดำาเนินกิารให้พระภิกิษุร้ป็ใดสีละสีมื่ณเพศ	 ให้นำา
พระภิกิษุนั�นไป็พบุเจ้าอาวาสีแห่งวัดซ้ึ่�งพระภิกิษุร้ป็นั�นสัีงกัิดหร่อพักิอาศัย	 หร่อนำาไป็พบุเจ้าคณะต่ำาบุล	 
เจ้าคณะอำาเภอ	 หร่อเจ้าคณะจังหวัดในท้ี่องทีี่�ซ้ึ่�งความื่ผิิดได้เกิิด	 หร่ออ้างหร่อเช่�อว่าได้เกิิดภายใน 
เขึ้ต่ป็กิครองสีงฆ์่เพ่�อพิจารณาดำาเนินกิารสีละสีมื่ณเพศต่ามื่วิธีีกิารขึ้องสีงฆ์่ต่่อไป็

ขั้�นต้อนการสอบสวนพระภิกษุสามเณีร
	 -	 ดำาเนินกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเช่นเดียวกัิบุกิรณีอ่�น	ๆ 	ทีี่�บุุคคลทัี่�วไป็ถ้ืกิกิล่าวหาว่า 
กิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษไว้แล้ว	 ก็ิต้่องรีบุที่ำากิารสีอบุสีวน 
โดยมิื่ชักิช้า	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	และส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงานอัยกิาร
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑	และ	๑๔๒	
	 -	 หากิพระภิกิษุร้ป็ใดถ้ืกิกิล่าวหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดอาญาและจบัุกุิมื่ตั่ว	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	 
หร่อถ้ืกิพนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาและมีื่เหตุ่ทีี่�จะต้่องขึ้ออำานาจศาลขัึ้งต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	วรรคห้า	 
ในที่างป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุกิารควบุคุมื่พระภิกิษุนั�น	 ให้นำาหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	 พ.ร.บุ.คณะสีงฆ์่	 พ.ศ.๒๕๐๕	 
มื่าต่รา	 ๒๙	 และมื่าต่รา	 ๓๐	 มื่าพิจารณาดำาเนินกิารในกิารให้พระภิกิษุร้ป็นั�นสีละสีมื่ณเพศ	 เพ่�อมิื่ให้ 
พระภิกิษุร้ป็นั�นต้่องถ้ืกิควบุคุมื่คุมื่ขัึ้งในผ้ิาเหล่อง	
	 -	 สีามื่เณร	ไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายวางหลกัิเกิณฑ์์ไว้เกีิ�ยวกัิบุกิารสีละสีมื่ณเพศ	แต่่ที่างป็ฏิบัุติ่ก็ิควรหลีกิเลี�ยง
ในกิารควบุคุมื่	คุมื่ขัึ้ง	สีามื่เณรทีี่�กิระที่ำาผิิดอาญา	ในขึ้ณะทีี่�ห่มื่ผ้ิาเหล่องเช่นเดียวกัิบุพระภิกิษุ	

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารรบัุตั่วพระภกิิษุขึ้องเจ้าอาวาสีที่ี�พระร้ป็นั�นสัีงกัิดไป็ควบุคมุื่	ต่ามื่	พ.ร.บุ.คณะสีงฆ่	์พ.ศ.๒๕๐๕	นั�น 
เน่�องจากิปั็จจุบัุนได้มีื่รัฐธีรรมื่น้ญแห่งราชอาณาจักิรไที่ย	พุที่ธีศักิราช	๒๕๖๐	มื่าต่รา	๒๘	ได้วางหลักิไว้ว่า 
บุุคคลย่อมื่มีื่สิีที่ธิีและเสีรีภาพในชีวิต่และร่างกิาย	 กิารจับุและกิารคุมื่ขัึ้งบุุคคลจะกิระที่ำามิื่ได้	 เว้นแต่่ 
มีื่คำาสัี�งหร่อหมื่ายขึ้องศาลหร่อมีื่เหตุ่อย่างอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	 กิารรับุตั่วพระภิกิษุไว้ควบุคุมื่ขึ้อง 
เจ้าอาวาสีจ้งเป็็นกิารควบุคุมื่โดยไม่ื่มีื่หมื่ายหร่อคำาสัี�งขึ้องศาลเป็็นกิารขึ้ัดหร่อแย้งต่่อรัฐธีรรมื่น้ญ	 ปั็จจุบัุน 
จ้งไม่ื่สีามื่ารถืกิระที่ำาได้อีกิต่่อไป็	หากิพระภิกิษุร้ป็นั�นถ้ืกิจับุกุิมื่	พนักิงานสีอบุสีวนอาจใช้วิธีีป็ล่อยตั่วชั�วคราว
พระภิกิษุร้ป็นั�น	โดยไม่ื่จำาต้่องพิจารณาและดำาเนินกิารให้พระภิกิษุร้ป็นั�นสีละสีมื่ณเพศก็ิได้	
	 -	 กิรณีทีี่�มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษว่าพระภิกิษุสีามื่เณรร้ป็ใดกิระที่ำาผิิดอาญา	พนักิงานสีอบุสีวน 
มีื่อำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเช่นเดียวกัิบุกิรณีอ่�น	ๆ 	ทุี่กิป็ระกิาร	หากิคดีมีื่พยานหลักิฐาน 
สีามื่ารถืออกิหมื่ายเรียกิพระภิกิษุสีามื่เณรผ้้ิต้่องหาร้ป็นั�นมื่ารับุที่ราบุข้ึ้อหา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	 
ได้หากิไม่ื่มื่าต่ามื่หมื่ายเรียกิให้ย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาลให้ออกิหมื่ายจับุ	 และสีามื่ารถืส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน
ให้กัิบุพนักิงานอัยกิาร	โดยยังไม่ื่มีื่ตั่วผ้้ิต้่องหาและส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๑	ได้	 
ในชั�นนี�พนักิงานสีอบุสีวนยังไม่ื่ต้่องพิจารณาเกีิ�ยวกัิบุพระภิกิษุสีามื่เณรร้ป็นั�นต้่องสีละสีมื่ณเพศหร่อไม่ื่	 
และพนักิงานอัยกิารสีามื่ารถืพิจารณาสีำานวนกิารสีอบุสีวนดังกิล่าว	 หากิเห็นว่าไม่ื่ควรฟ้้องผ้้ิต้่องหา 
ก็ิสีามื่ารถืสัี�งไม่ื่ฟ้้องเสีียได้	 โดยถ่ือเป็็นกิารให้ความื่เป็็นธีรรมื่และไม่ื่ต้่องพิจารณาเร่�องให้พระภิกิษุสีามื่เณร 
สีละสีมื่ณเพศด้วยในคราวเดียวกัิน	
	 -	 หากิกิรณีกิารส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนซ้ึ่�งออกิหมื่ายจับุไว้	แต่่ยงัไม่ื่ได้ตั่วผ้้ิต้่องหา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๑๔๑	 หากิภายหลังจับุกุิมื่พระภิกิษุสีามื่เณรผ้้ิต้่องหาร้ป็นั�นได้	 ให้นำาส่ีงพนักิงานอัยกิารเพิ�มื่เติ่มื่
พนักิงานสีอบุสีวนไมื่มี่ื่อำานาจควบุคมุื่ตั่วผ้้ิต้่องหาไว้ที่ำากิารสีอบุสีวน	แต่่ควบุคุมื่ตั่วเพ่�อส่ีงพนักิงานอัยกิารต่ามื่ 
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ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิไม่ื่จำาต้่องควบุคุมื่ตั่วไว้ในทีี่�คุมื่ขัึ้ง	 แต่่สีามื่ารถืส่ีงตั่วให้พนักิงาน
อัยกิารดำาเนินกิาร	โดยไม่ื่ต้่องพิจารณากิารสีละสีมื่ณเพศก็ิได้	
	 -	 กิารแจ้งข้ึ้อหาแก่ิพระภิกิษุสีามื่เณรต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	 ซ้ึ่�งไม่ื่ใช่ผ้้ิถ้ืกิจับุและยังไม่ื่ได้
มีื่กิารออกิหมื่ายจับุ	 หากิพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าไม่ื่จำาต้่องส่ีงผ้้ิต้่องหาไป็ศาลเพ่�อให้ออกิหมื่ายขัึ้ง	 กิรณีนี� 
ก็ิไม่ื่จำาต้่องจัดกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารสีละสีมื่ณเพศหร่อส้ีกิ	และพนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืใช้วิธีีกิารแจ้งข้ึ้อหาต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยไมื่่ต้่องควบุคุมื่	 เม่ื่�อสีำานวนเสีร็จและมื่ีความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง		 
ก็ินัดตั่วพระภิกิษุสีามื่เณรร้ป็นั�นส่ีงพนักิงานอัยกิารพร้อมื่ด้วยสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้
	 -	 กิรณพีนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหาและสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	โดยไม่ื่ควบุคุมื่นั�น	 
หากินัดพระภิกิษุสีามื่เณรผ้้ิต้่องหาร้ป็นั�น	 ไม่ื่มื่าต่ามื่นัด	 เพ่�อส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิาร	 
ก็ิสีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาลออกิหมื่ายจับุ	เพ่�อส่ีงตั่วและสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้	และป็ฏิบัุติ่เช่นเดียวกัิบุ
ทีี่�กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น
	 -	 กิรณีพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาและแจ้งให้จัดกิารส่ีงตั่วไป็เพ่�อฟ้้อง	พนักิงานสีอบุสีวน 
ก็ิต้่องนำาตั่วส่ีงพนักิงานอัยกิารโดยไมื่่ต้่องพิจารณากิารสีละสีมื่ณเพศ	 หากิไม่ื่มื่าพบุต่ามื่นัดเพ่�อส่ีงตั่ว 
ให้พนักิงานอัยกิารกิรณีทีี่�ยังไม่ื่ออกิหมื่ายจับุ	 ก็ิสีามื่ารถืย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาลเพ่�อออกิหมื่ายจับุและที่ำากิาร
จับุกุิมื่พระภิกิษุร้ป็นั�นส่ีงพนักิงานอัยกิารเพ่�อฟ้้อง	 หากิเป็็นกิารหลีกิเลี�ยงได้ให้นัดส่ีงพนักิงานอัยกิาร 
ในวันที่ำากิารป็กิติ่	 (ไม่ื่ใช่วันหยุดราชกิาร)	 หร่อหากิติ่ดวันหยุดราชกิารก็ิใช้วิธีีกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	 
เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารรับุตั่วไว้แล้ว	 พนักิงานอัยกิารก็ิยังมีื่อำานาจดำาเนินกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารให้พระภิกิษุ 
สีละสีมื่ณเพศได้ต่ามื่	พ.ร.บุ.คณะสีงฆ์่	พ.ศ.๒๕๐๕	มื่าต่รา	๒๙	เช่นเดียวกัิบุพนักิงานสีอบุสีวน
	 -	 กิรณีหากิคดีอย้่ในอำานาจศาลแขึ้วงหร่อศาลเยาวชนและครอบุครัว	แม้ื่จะไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่ก็ิต้่อง
ไม่ื่ล่มื่ในป็ระเด็นเร่�องกิารผัิดฟ้้องด้วย	 ส่ีวนหากิมีื่กิารจับุกุิมื่คุมื่ขัึ้งก็ิต้่องดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนกิฎหมื่าย 
ต่ามื่ป็กิติ่เพียงแต่่ต้่องพิจารณาเกีิ�ยวกัิบุกิารสีละสีมื่ณเพศด้วย

ตั้วอย่างในการจัดีการเร่�องสลัะสมณีเพศ
	 -	 กิรณีพระภิกิษุไม่ื่ยอมื่สีละสีมื่ณเพศหร่อส้ีกิ	และเจ้าอาวาสีแห่งวัดทีี่�พระภิกิษุร้ป็นั�นสัีงกัิดหร่อ
อาศัยอย่้	เจ้าคณะอำาเภอ	เจ้าคณะจังหวัดในท้ี่องทีี่�ซ้ึ่�งความื่ผิิดหร่ออ้าง	เช่�อว่าได้เกิิดภายในเขึ้ต่ป็กิครองสีงฆ์่	
ไม่ื่ดำาเนินกิารพิจารณาสีละสีมื่ณเพศ	ทัี่�งทีี่�โดยทัี่�วไป็พระภิกิษุทีี่�ยงันุ่งห่มื่จีวรอย้ข่ึ้าดจากิความื่เป็็นพระภิกิษุ
แล้ว	หากิกิระที่ำากิารต้่องอาบัุติ่ป็าราชิกิ	ซ้ึ่�งพระพุที่ธีองค์ที่รงบัุญญัติ่ไว้	๔	ป็ระกิารด้วยกัินค่อ	(๑)	เสีพเมื่ถุืน 
(๒)	 เอาขึ้องที่ี�เจ้าขึ้องไม่ื่ให้	 ซ้ึ่�งพระราชาจะลงโที่ษถ้ืงป็ระหารชีวิต่	 จองจำาหร่อเนรเที่ศ	 (สีมัื่ยนั�นได้แก่ิ 
กิารลักิเอาขึ้องทีี่�มีื่ค่าตั่�งแต่่	๕	มื่าสีกิ	(๑	บุาที่)	ข้ึ้�นไป็	(๓)	ฆ่่ามื่นุษย์	และ	(๔)	อวดอ้างคุณวิเศษทีี่�ไม่ื่มีื่ในต่น	
ที่างป็ฏิบัุติ่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืดำาเนินกิารดังนี�	ค่อ
	 	 ๑)	 ให้พระภิกิษุเป็ล่งวาจาลาสิีกิขึ้าต่่อหน้าคฤหัสีถ์ื
	 	 ๒)	 ให้ลงช่�อป็ฏิญาณต่นเป็็นคฤหัสีถ์ื
	 	 ๓)	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.คณะสีงฆ์่	พ.ศ.๒๕๐๕		มื่าต่รา	๒๙	นั�น	กิำาหนดไว้ว่า	“ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
มีื่อำานาจจัดดำาเนินกิารให้พระภิกิษุร้ป็นั�นสีละสีมื่ณเพศเสีียได้”	นั�นหมื่ายความื่ว่า	พนักิงานสีอบุสีวนจะไม่ื่
จัดกิารให้สีละสีมื่ณเพศก็ิได้	 โดยคำาน้งถ้ืงฐานความื่ผิิดขึ้องพระภิกิษุร้ป็นั�น	 รวมื่ไป็ถ้ืงพฤติ่กิารณ์แวดล้อมื่ 
ความื่ร้ายแรงขึ้องข้ึ้อหา	 ผิลกิระที่บุต่่อความื่สีงบุสุีขึ้เรียบุร้อยขึ้องสัีงคมื่	 รวมื่ไป็ถ้ืงสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิเสีียหายและ 
ผ้้ิต้่องหาและความื่จำาเป็็นในกิารสีละสีมื่ณเพศในกิารดำาเนินคดี
	 -	 ในคดีก่ิอนทีี่�จำาเลยถ้ืกิจับุกุิมื่ในข้ึ้อหามีื่วัต่ถุืออกิฤที่ธิี�ต่่อจิต่และป็ระสีาที่ไว้ในครอบุครอง	 
พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่เห็นสีมื่ควรให้ป็ล่อยชั�วคราว	และพาจำาเลยไป็ทีี่�วัด	บุ.	เพ่�อให้จำาเลยส้ีกิแต่่จำาเลยไม่ื่ยอมื่ส้ีกิ	 
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และเจ้าอาวาสีวัด	บุ.	ก็ิไม่ื่ยอมื่ส้ีกิให้	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งพาจำาเลยกิลับุไป็ทีี่�สีถืานีต่ำารวจและจัดให้จำาเลย
ลาสิีกิขึ้าบุที่ต่่อหน้าพระพุที่ธีร้ป็ทีี่�อย้่บุนสีถืานีต่ำารวจ	 ดังนี�	 จำาเลยย่อมื่เข้ึ้าใจได้ว่าจำาเลยยังไม่ื่ขึ้าดจากิ 
ความื่เป็็นพระภิกิษุ	เน่�องจากิจำาเลยไม่ื่สีมัื่ครใจลาสิีกิขึ้าบุที่และกิารดำาเนินกิารให้จำาเลยสีละสีมื่ณเพศกิระที่ำา 
โดยพลกิารขึ้องเจ้าพนักิงานต่ำารวจ	เม่ื่�อจำาเลยแต่่งกิายเป็็นพระภิกิษุในพระพุที่ธีศาสีนาเม่ื่�อพ้นจากิกิารคุมื่ขัึ้ง 
โดยได้รับุกิารป็ล่อยชั�วคราวแล้ว	 ถ่ือว่าจำาเลยไม่ื่มีื่เจต่นากิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 
มื่าต่รา	๒๐๘	(ฎ.๖๗๘๒/๒๕๔๓)	
	 -	 โดยต่ามื่คำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	๖๗๘๒/๒๕๔๓	ท่ี่านอาจารย์ที่วีเกีิยรติ่	มีื่นะกินิษฐ์	ได้ที่ำาความื่เห็น 
ไว้ว่า	“กิารขึ้าดจากิความื่เป็็นพระภิกิษุ”	ต่ามื่พระธีรรมื่วินัยนั�น	ที่างหน้�งได้แก่ิ	กิรณีทีี่�พระภิกิษุต้่องอาบัุติ่
ป็าราชิกิ	 ซ้ึ่�งพระพุที่ธีองค์ที่รงบัุญญัติ่ไว้	๔	ป็ระกิารด้วยกัินค่อ	 (๑)	 เสีพเมื่ถุืน	 (๒)	 เอาขึ้องทีี่�เจ้าขึ้องไม่ื่ให้	 
ซ้ึ่�งพระราชาจะลงโที่ษถ้ืงป็ระหารชีวิต่	 จองจำาหร่อเนรเที่ศ	 (สีมัื่ยนั�นได้แก่ิ	 กิารลักิเอาขึ้องทีี่�มีื่ค่าตั่�งแต่่	 
๕	มื่าสีกิ	(๑	บุาที่)	ข้ึ้�นไป็	(๓)	ฆ่่ามื่นุษย์	และ	(๔)	อวดอ้างคุณวิเศษทีี่�ไม่ื่มีื่ในต่น	(ด้วินัยปิ็ฎกิเล่มื่ทีี่�	๑	ช่�อ 
มื่หาวิภังค์)	 ภิกิษุทีี่�ต้่องอาบัุติ่ป็าราชิกิเป็็นอันขึ้าดจากิความื่เป็็นภิกิษุทัี่นทีี่โดยไม่ื่ต้่องมีื่พิธีีใดๆ	 และห้ามื่
อุป็สีมื่บุที่อีกิ	ดังนี�	 ภิกิษุทีี่�ป็ระพฤติ่พรหมื่จรรย์อย้่จ้งย่อมื่จะ	“ร้้อย้่แก่ิใจ”	ดีว่าต่นได้ป็ระพฤติ่ป็ฏิบัุติ่ในสิี�ง 
ทีี่�ต้่องอาบัุติ่ถ้ืงป็าราชิกิหร่อไม่ื่	และต่นได้พ้นจากิความื่เป็็นภิกิษุแล้วหร่อยัง	ส่ีวนกิาร	“ขึ้าดจากิความื่เป็็น 
พระภกิิษุ”	อีกิที่างหน้�งนั�นได้แก่ิ	กิาร	“ลาสิีกิขึ้า”	หร่อกิาร	“สีละสีมื่ณเพศ”	ซ้ึ่�งได้มีื่กิารกิำาหนดไว้ในพระธีรรมื่วนัิย	 
(ด้สีมื่เด็จพระมื่หาสีมื่ณเจ้ากิรมื่พระยาวชิรญาณวโรรสี,	วินัยมุื่ขึ้	เล่มื่	๓,	กัิณฑ์์ทีี่�	๓๓	มื่หากุิฏราชวิที่ยาลัย	 
๒๕๓๘	น.	๒๑๐-๒๑๕)	ความื่โดยสีรุป็ว่าภิกิษุผ้้ิเบุ่�อหน่ายแต่่กิารป็ระพฤติ่พรหมื่จรรย์ป็รารถืนาจะกิลับุค่น 
ไป็ส่้ีความื่เป็็นคฤหัสีถ์ืย่อมื่ที่ำาได้ด้วยกิารลาสีิกิขึ้า	 ค่อป็ฏิญาณต่นเป็็นคฤหัสีถ์ืต่่อคณะสีงฆ่์หร่อต่่อหน้า 
บุุคคลอ่�นทีี่�มิื่ใช่ภิกิษุก็ิได้	แต่่ต้่องเป็็นผ้้ิทีี่�มีื่สีติ่สีมื่บุ้รณ์เข้ึ้าใจถ้ืงป็ฏิญญาด้วย
	 วิธีีกิารป็ฏิญญา	 (ต่ามื่อรรถืคถืา)กิำาหนดไว้ให้	“ตั่�งนโมื่	๓	จบุ	แล้วกิล่าวคำาว่า	 สิีกิขึ้ำป็จจกิขึ้ามิื่คิ 
หีติ่มื่ำธีาเรถื	 ข้ึ้าพเจ้าขึ้อลาสิีกิขึ้า	 ขึ้อให้ท่ี่านทัี่�งหลายจงจำาข้ึ้าพเจ้าไว้ว่าเป็็นคฤหัสีถ์ืแล้ว	 ว่าอย่างนี�	 ๓	 จบุ 
ต่่อจากินั�นพ้งเป็ล่�องเส่ี�อผ้ิาครองสีวมื่เส่ี�อผ้ิาและรับุศีล	๕	ต่่อไป็	พร้อมื่รับุพรจากิพระเพ่�อความื่เป็็นสิีริมื่งคล 
หากิลาสิีกิขึ้ากิับุคฤหัสีถ์ืไม่ื่ต้่องรับุศีล	 ๕	 และรับุพร”	 หร่อกิล่าวด้วยถ้ือยคำาอย่างอ่�นที่ำานองเดียวกัิน 
(จากิหนังส่ีอค่้ม่ื่อกิารเรียนกิารสีอนนักิธีรรมื่และธีรรมื่ศ้กิษาชั�นเอกิ,	สีำานักิพิมื่พ์เลี�ยงเซีึ่ยง,	๒๕๔๓	น.	๓๔๗,	
๓๔๘)
	 จะเห็นได้ว่า	 หากิเป็็นกิรณีขึ้าดจากิความื่เป็็นพระภิกิษุเม่ื่�อต้่องอาบุัติ่ป็าราชิกินั�นเป็็นไป็เพราะ
ภิกิษุผ้้ินั�นได้กิระที่ำาความื่ผิิดข้ึ้�นเอง	จ้งไม่ื่จำาต้่องสีมัื่ครใจหร่อบุอกิลาสิีกิขึ้าก็ิถ่ือว่าขึ้าดจากิความื่เป็็นสีมื่ณะ
แล้ว	เป็รียบุเสีม่ื่อนเป็็นกิารต่ายจากิกิารเป็็นพระ	ถ้ืงไม่ื่ลาออกิก็ิขึ้าดคุณสีมื่บัุติ่
	 ส่ีวนกิารลาสีกิิขึ้าหร่อสีละสีมื่ณเพศนั�น	เป็็นเร่�องทีี่�พระภิกิษุผ้้ิใดเบุ่�อหน่ายต่่อกิารป็ระพฤต่พิรหมื่จรรย์	 
พระธีรรมื่วินัยจ้งถือ่เอาความื่สีมัื่ครใจเป็็นที่ี�ตั่�ง	เพียงแต่่ขึ้อให้มีื่พยานร้้เห็นกิารสีละสีมื่ณเพศนั�นก็ิเพียงพอแล้ว 
ไม่ื่จำาต้่องมีื่พิธีีกิารเป็็นพิเศษแต่่อย่างใด	 ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่คณะสีงฆ์่	 มื่าต่รา	 ๒๙	 กิำาหนดให้พนักิงาน
สีอบุสีวน	 “มีื่อำานาจจัดดำาเนินกิารให้พระภิกิษุทีี่�ต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดอาญาสีละสีมื่ณเพศ”	 ได้	 
เม่ื่�อเห็นว่าไม่ื่ควรป็ลอ่ยชั�วคราว	สีมื่ควรควบุคมุื่ตั่วไว้	และเจ้าอาวาสีที่ี�พระร้ป็นั�นสัีงกัิด	ไม่ื่ยอมื่รับุตั่วไว้ควบุคุมื่	 
หร่อเห็นว่าไม่ื่ควรให้เจ้าอาวาสีรับุตั่วไป็ควบุคุมื่	 หร่อพระร้ป็นั�นไม่ื่มีื่สัีงกัิดกิารจัดดำาเนินกิารให้พระภิกิษุ 
ดังกิล่าวสีละสีมื่ณเพศเสีีย	ก็ิเพ่�อไม่ื่ต้่องกิารใหพ้ระภกิิษุในผ้ิาเหล่องต่อ้งเข้ึ้าไป็อย้ใ่นคกุินั�นเอง	อยา่งไรกิต็่ามื่	 
“กิารดำาเนินกิารให้สีละสีมื่ณเพศ”	จะต้่องที่ำาอย่างไรนั�นต่ามื่พระราชบัุญญัติ่คณะสีงฆ์่	มื่าต่รา	๒๗	บัุญญัติ่
ให้เป็็นไป็ต่ามื่กิฎมื่หาเถืรสีมื่าคมื่	 ซ้ึ่�งยังมิื่ได้มีื่กิารบัุญญัติ่ข้ึ้�นแต่่อย่างใด	 ดังนี�	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องที่ำา
อย่างไรจ้งจะถ่ือว่าได้ดำาเนินกิารให้สีละสีมื่ณเพศแล้ว			
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	 ป็ระเด็นปั็ญหาต่ามื่ข้ึ้อเท็ี่จจริงขึ้องคำาพิพากิษาศาลฎีกิานี�	 จ้งอย้่ทีี่�ว่ากิารทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน 
ให้จำาเลยกิล่าวลาสีิกิขึ้าต่่อหน้าพระพุที่ธีร้ป็ที่ี�อย้่บุนสีถืานีต่ำารวจนั�นเป็็นกิาร	 “จัดดำาเนินกิารให้	 (จำาเลย)	
สีละสีมื่ณเพศ”	ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่สีงฆ์่	หร่อไม่ื่
	 กิารกิระที่ำาขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่ข้ึ้อ	(๑)	เป็็นกิารกิระที่ำาโดยพลกิารหร่อไม่ื่	จำาเลยร้้หร่อไม่ื่ว่า 
ต่นได้ขึ้าดจากิความื่เป็็นพระภิกิษุแล้วหร่อยงั	ศาลฎีกิาเห็นว่าจำาเลยขึ้าดจากิความื่เป็็นพระภิกิษุแล้วหร่อไม่ื่
	 ป็ระเด็นทีี่�	๑	 เม่ื่�อพิจารณาจากิกิรอบุขึ้องกิารลาสิีกิขึ้าบุที่ต่ามื่	 “วินัยมืุ่ขึ้”	 ดังทีี่�อ้างไว้ขึ้้างต้่น
แล้วจะพบุว่าสีาระขึ้องเร่�องค่อ	 ต้่องมีื่กิาร	 “เป็ล่งวาจาลาสีิกิขึ้า”	 ต่่อหน้าพระภิกิษุสีงฆ์่	 หร่อหากิไม่ื่มีื่ 
ก็ิให้กิระที่ำาต่่อหน้าคฤหัสีถ์ื	ทีี่�มีื่สีติ่สีมื่บุ้รณ์เข้ึ้าใจกิารป็ฏิญญานั�น	ค่อให้มีื่พยานรับุร้้นั�นเอง	กิารป็ฏิญญาต่่อหน้า 
พระพุที่ธีร้ป็ย่อมื่ไม่ื่ใช่สีงฆ์่	 แต่่กิารทีี่�จำาเลยกิล่าวถ้ือยคำาลาสิีกิขึ้าบุนสีถืานีต่ำารวจนั�นเท่ี่ากัิบุได้กิระที่ำา 
ต่่อหน้าคฤหัสีถ์ืซ้ึ่�งมีื่สีติ่สีมื่บุ้รณ์เข้ึ้าใจกิารป็ฏิญญานั�นแล้วจ้งถ่ือได้ว่าเป็็นกิาร	 “จัดดำาเนินกิารให้	 (จำาเลย)	 
สีละสีมื่ณเพศ”	ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่สีงฆ์่	ภายในกิรอบุแห่งพระธีรรมื่วินัยแล้ว
	 ป็ระเด็นทีี่�	๒	 โดยวัต่ถุืป็ระสีงค์ขึ้องกิฎหมื่ายไม่ื่ต้่องกิารให้กัิกิขัึ้ง	 ควบุคุมื่พระภิกิษุทีี่�ยังอย้่ใน 
ผ้ิาเหล่อง	ดังนั�น	กิารทีี่�ต่ำารวจได้พาจำาเลยไป็ทีี่�วัดทีี่�จำาเลยสัีงกัิด	เพ่�อให้จำาเลยส้ีกิแต่่เจ้าอาวาสีไม่ื่ยอมื่ส้ีกิให้
ถ่ือว่าเป็็นวิธีีกิารหน้�งในกิาร	 “จัดดำาเนินกิารให้สีละสีมื่ณเพศ”	 ต่ามื่พระราชบุัญญัติ่สีงฆ่์	 เม่ื่�อวิธีีดังกิล่าว 
ไม่ื่ได้ผิล	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องดำาเนินกิารอย่างอ่�นในที่างทีี่�จะให้เกิิดผิลจ้งได้ดำาเนินกิารให้จำาเลย 
เป็ล่งวาจาลาสิีกิขึ้าต่่อหน้าพยานทีี่�เป็็นคฤหัสีถ์ื	 ซ้ึ่�งก็ิสีามื่ารถืที่ำาได้ต่ามื่กิรอบุแห่งพระธีรรมื่วินัยจะว่าเป็็น 
กิารกิระที่ำาโดยพลกิารไม่ื่ได้เพราะสีงฆ์่ทีี่�จำาเลยสัีงกัิดไม่ื่ยอมื่รับุเสีียแล้ว
	 ป็ระเด็นที่ี�	๓	 ดังทีี่�กิล่าวแล้วว่ากิารขึ้าดจากิสีมื่ณเพศ	ดว้ยเหตุ่ป็าราชิกิต่ามื่พระวินัยนั�น	พระภิกิษุ					 
แต่่ละร้ป็ย่อมื่ต้่องร้้ดีว่ากิารกิระที่ำาใดขึ้องต่นที่ี�เข้ึ้าข่ึ้ายเป็็นป็าราชิกิเพราะต่้องรับุป็าติ่โมื่กิข์ึ้	 (ศีลขึ้องพระ)	 
และป็ลงอาบัุติ่	(ระล้กิถ้ืงความื่ผิิดทีี่�ได้กิระที่ำาลงในรอบุเด่อน)	ทุี่กิวันพระข้ึ้�น	๑๕	คำ�า	กิรณีต่ามื่ข้ึ้อเท็ี่จจริง
ข้ึ้างต้่น	หากิจำาเลยเป็็นผิ้ค้้ายาเสีพต่ดิยอ่มื่เทีี่ยบุไดกั้ิบุกิารกิระที่ำา	“ทุี่ติ่ยป็าราชกิิ”	ค่อเอาที่รพัยข์ึ้องผิ้อ่้�นมื่า	 
(ได้แก่ิ	 กิารขึ้ายยาเสีพต่ิด)	 โดยไม่ื่ถ้ืกิกิฎหมื่าย	 ซ้ึ่�งอาจได้รับุโที่ษถ้ืงป็ระหารชีวิต่	 จองจำา	 หร่อเนรเที่ศ	 
(ด้	“ทุี่ติ่ยป็าราชิกิ”)	แต่่หากิเป็็นข้ึ้อเสีพเมื่ถุืนธีรรมื่ก็ิเป็็น	“ป็ฐมื่ป็าราชิกิ”	ดังนี�	จำาเลยย่อมื่ร้้ถ้ืงกิารขึ้าดจากิ
ความื่เป็็นพระภิกิษุได้ด้วยต่นเอง	โดยไม่ื่ต้่องมีื่แบุบุพิธีีกิารลาสิีกิขึ้า	แต่่อย่างใด
	 อย่างไรก็ิต่ามื่	หากิกิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยไม่ื่เข้ึ้าข่ึ้ายป็าราชิกิทัี่�ง	๒	ป็ระกิารจำาเลยก็ิยังไม่ื่ขึ้าดจากิ
ความื่เป็็นภิกิษุ	 แต่่เม่ื่�อจำาเลยได้เป็ล่งวาจาลาสีิกิขึ้าและสีวมื่ชุดคฤหัสีถ์ืทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนเต่รียมื่ไว้แล้ว 
แม้ื่จำาเลยอาจเข้ึ้าใจผิิดได้ว่ากิารลาสิีกิขึ้าไมื่เ่ป็็นผิล	จำาเลยยอ่มื่จะร้้ดีว่าหากิเอาชุดพระภิกิษุมื่าสีวมื่ใสีแ่ละต้่อง
ถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอีกิ	ก็ิต้่องสีวมื่ชุดคฤหัสีถ์ือีกิ	ดังนั�น	กิารเอาชุดพระภิกิษุมื่าสีวมื่ใส่ีจ้งเป็็นกิารกิระที่ำาทีี่�	“เสีี�ยง”	
ต่่อกิารกิระที่ำาผิิดกิฎหมื่ายต่ามื่มื่าต่รา	 ๒๐๘	 แต่่จำาเลยก็ิสีมัื่ครใจทีี่�จะเสีี�ยงเช่นนั�น	 จะว่าไม่ื่ร้้เอาเสีียเลย 
คงไม่ื่ได้
	 ป็ระเด็นทีี่�	๔	 จากิคำาวินิจฉัยขึ้องศาลฎีกิาทีี่�ว่า	 “ดังนี�จำาเลยย่อมื่เข้ึ้าใจได้ว่าจำาเลยยังไม่ื่ขึ้าดจากิ
ความื่เป็็นพระภิกิษุ	 จ้งถ่ือว่าจำาเลยไม่ื่มีื่เจต่นากิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	มื่าต่รา	๒๐๘″	
ย่อมื่แสีดงว่าศาลฎีกิาเห็นว่าต่ามื่ข้ึ้อเท็ี่จจริงดังกิล่าว	 จำาเลยขึ้าดจากิความื่เป็็นพระภิกิษุแล้ว	 แต่่เน่�องจากิ
จำาเลยเข้ึ้าใจว่าพนักิงานสีอบุสีวนกิระที่ำาโดยพลกิาร	จ้งคิดว่าต่นยงัไม่ื่ขึ้าดจากิความื่เป็็นพระภกิิษุ	ซ้ึ่�งถ่ือเป็็น 
กิารไม่ื่ร้้ข้ึ้อเท็ี่จจริงอันเป็็นองค์ป็ระกิอบุขึ้องความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	 ๒๐๘	 ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๕๙	 วรรคสีามื่ 
จะถ่ือว่าจำาเลยมีื่เจต่นากิระที่ำาความื่ผิิดหาได้ไม่ื่	ศาลฎีกิาจ้งวินิจฉัยว่า	จำาเลย	“ไม่ื่มีื่เจต่นากิระที่ำาความื่ผิิด”	 
เพราะหากิศาลฎีกิาเห็นว่า	 จำาเลยยังไม่ื่ขึ้าดจากิความื่เป็็นภิกิษุแล้ว	 น่าจะต้่องวินิจฉัยว่า	 “เม่ื่�อพนักิงาน
สีอบุสีวนกิระที่ำาโดยพลกิาร	จำาเลยจ้งยงัไม่ื่ขึ้าดจากิความื่เป็็นภิกิษุ	กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยจ้งไม่ื่เป็็นความื่ผิิด 
ต่ามื่มื่าต่รา	๒๐๘”
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	 อย่างไรก็ิต่ามื่	 หากิเกิิดกิรณีทีี่�พระภิกิษุผ้้ิต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดไม่ื่ยอมื่เป็ล่งวาจาลาสิีกิขึ้า 
เพราะเช่�อว่าต่นไม่ื่ได้กิระที่ำาสิี�งใดผิิด	 ในขึ้ณะที่ี�ยังมิื่ได้มีื่กิฎมื่หาเถืรสีมื่าคมื่บุัญญัติ่เร่�องวิธีีดำาเนินกิาร 
ให้พระภิกิษุผ้้ิต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดอาญาลาสิีกิขึ้า	 พนักิงานสีอบุสีวนจะดำาเนินกิารอย่างไร 
เพ่�อจะได้ไม่ื่ต้่องนำาพระภิกิษุจำาขัึ้งทัี่�งผ้ิาเหล่อง
	 	 ต่ามื่อรรถืกิถืาได้กิำาหนดให้ใช้	 “กิายป็ระโยค”	 ค่อ	 แสีดงด้วยพฤติ่กิรรมื่โดยอรรถืกิถืา 
ได้อธิีบุายไว้ว่า
	 	 (๑)	 หลักิ	“กิายป็ระโยค”	ได้แก่ิ	เป็ล่�องผ้ิากิาสีายะเสีียแล้วให้นุ่งห่มื่อยา่งคฤหัสีถ์ื	(เป็็นเพียง
อาบัุติ่ทุี่กิกิฎ)	ยงัไม่ื่จัดเป็็นกิารลาสิีกิขึ้า	หากิคงป็ระพฤต่พิรหมื่จรรย์มัื่�นคงอย้ย่่อมื่ไม่ื่ขึ้าดจากิความื่เป็็นพระ	 
ดังเช่นกิรณีหลวงพ่ออาสีภะหร่ออดีต่พระพิมื่ลธีรรมื่	แต่่หากิเข้ึ้าไป็อย่้ในบุ้าน	แล้วที่ำาตั่วอย่างคฤหัสีถ์ืก็ิฟั้งได้ว่า	 
ได้ป็ฏิญญาเป็็นคฤหัสีถ์ืด้วย	“กิายป็ระโยค”	(โดยป็ริยาย)	แล้วนั�นเอง	หร่อ
	 	 (๒)	 อาจให้ลงช่�อป็ฏิญญาต่นเป็็นคฤหัสีถ์ืก็ิน่าจะใช้ได้	(ด้	วินัยมุื่ขึ้	เล่มื่	๓	น.	๒๑๒-๒๑๓) 
ที่วีเกีิยรติ่	มีื่นะกินิษฐ์
	 -	 ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่คณะสีงฆ์่	พ.ศ.๒๕๐๕	มื่าต่รา	๒๙	ทีี่�ใช้บัุงคับุอย้่	ณ	วันทีี่�	๒๕	มิื่ถุืนายน	
๒๕๓๔	นั�น	กิารสีละสีมื่ณเพศเพราะถ้ืกิจบัุในข้ึ้อหาคดีอาญาแยกิได้เป็็น	๓	กิรณี	ค่อ	๑.เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวน 
หร่อพนักิงานอัยกิารไม่ื่เห็นสีมื่ควรให้ป็ล่อยชั�วคราวและเจ้าอาวาสีไม่ื่ยอมื่รับุตั่วไว้ควบุคุมื่	พนักิงานสีอบุสีวน
ดำาเนินกิารให้สีละสีมื่ณเพศได้	 ๒.พนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานอัยกิารเห็นว่าไม่ื่ควรป็ล่อยชั�วคราวและ
ไม่ื่ควรมื่อบุตั่วให้เจ้าอาวาสีรับุตั่วไป็ควบุคุมื่	ก็ิดำาเนินกิารให้สีละสีมื่ณเพศได้	และ	๓.พระภิกิษุร้ป็นั�นไม่ื่ได้
สัีงกัิดอย้่ในวัดใดวัดหน้�ง	ก็ิดำาเนินกิารให้สีละสีมื่ณเพศได้	เม่ื่�อวันทีี่�	๒๕	มิื่ถุืนายน	๒๕๓๔	ร้อยต่ำารวจโที่	สี.	 
นำาจำาเลยไป็มื่อบุให้พนักิงานสีอบุสีวนโดยมีื่	กิ.	แจ้งว่าจำาเลยแต่่งกิายเป็็นพระภิกิษุโดยมิื่ชอบุและยุง่เกีิ�ยวกัิบุ	 
พ.	 ภริยาขึ้อง	 กิ.	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งนำาจำาเลยไป็พบุเจ้าคณะเขึ้ต่และพระภิกิษุผ้้ิใหญ่อีกิหลายร้ป็ 
เพ่�อสีอบุสีวนจำาเลย	เม่ื่�อไม่ื่ได้ความื่ชัดว่าขึ้ณะนั�นจำาเลยจำาพรรษาและสัีงกัิดวัดใดแล้ว	จำาเลยได้ยนิยอมื่ส้ีกิ 
จากิกิารเป็็นพระภิกิษุ	โดยเป็ล่�องจีวรออกิแล้วแต่่งกิายด้วยชุดขึ้าว	เม่ื่�อกิรณีเห็นได้แจ้งชัดว่าจำาเลยถ้ืกิกิล่าวหา
ว่ากิระที่ำาผิิดอาญาและพนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่เห็นสีมื่ควรให้ป็ล่อยชั�วคราว	ทัี่�งจำาเลยมิื่ได้สัีงกัิด	ในวัดใดวัดหน้�ง	 
พนักิงานสีอบุสีวนจ้งได้ดำาเนินกิารให้จำาเลยสีละสีมื่ณเพศ	 โดยนำาจำาเลยไป็พบุเจ้าคณะเขึ้ต่และพระภิกิษุ	
ผ้้ิใหญอี่กิหลายร้ป็เพ่�อที่ำากิารส้ีกิจำาเลยจากิกิารเป็็นพระภกิิษุ	กิารที่ี�จำาเลยยนิยอมื่เป็ล่�องจีวรออกิแลว้แต่่งกิาย 
ด้วยชดุขึ้าว	เช่นนี�	ถ่ือได้วา่จำาเลยได้สีละสีมื่ณเพศแล้วเพราะพระภิกิษุที่ี�ไม่ื่ป็ฏิบุตั่ติ่ามื่พระธีรรมื่วินยัหร่อต้่อง
ป็าราชิกิ	จะขึ้าดจากิกิารเป็็นพระภิกิษุทัี่นทีี่	โดยเจ้าคณะเขึ้ต่หร่อเจ้าคณะต่ำาบุลหร่อเจ้าคณะแขึ้วงสีามื่ารถื
ให้พระภิกิษุร้ป็นั�นส้ีกิได้โดยไม่ื่ต้่องกิล่าวคำาอำาลาสิีกิขึ้า	 กิารที่ี�จำาเลยยินยอมื่เป็ล่�องจีวรออกิ	 เม่ื่�อต่่อส้้ีคดี	 
ยอ่มื่ไม่ื่เป็็นเหต่ใุห้จำาเลยกิลับุมื่าเป็็นพระภกิิษุใหม่ื่อีกิ	ดังนั�น	กิารที่ี�ต่่อมื่าจำาเลยกิลับุมื่าแต่่งกิายเป็็นพระภกิิษุ	 
เพ่�อให้บุุคคลอ่�นเช่�อว่าต่นเป็็นพระภิกิษุ	 จ้งเป็็นกิารกิระที่ำาทีี่�เป็็นความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 
มื่าต่รา	๒๐๘	(ฎ.๑๗๙๘/๒๕๔๒)

2. การดีำาเนินคด่ีกับสมาชิกรัฐสภา
	 สีมื่าชิกิรัฐสีภา	 ได้แก่ิ	 สีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรและสีมื่าชิกิวุฒิิสีภา	 ความื่คุ้มื่กัินสีมื่าชิกิรัฐสีภา
ต่ามื่รัฐธีรรมื่น้ญแห่งราชอาณาจักิรไที่ย	 พ.ศ.๒๕๖๐	 มื่าต่รา	 ๑๒๕	 ซ้ึ่�งเดิมื่กิำาหนดไว้ใน	 มื่าต่รา	 ๑๖๕	 
ต่ามื่รัฐธีรรมื่น้ญแห่งราชอาณาจักิรไที่ย	พ.ศ.๒๕๔๐	และมีื่ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๓	บุที่ทีี่�	๗	 
วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่สีอดคล้องกัิบุรัฐธีรรมื่น้ญแห่งราชอาณาจักิรไที่ยไว้แล้ว
 หลัักเกณีฑ์์ข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณีาจักรไทย มาต้รา 125 วรรคแรก
	 ๑)	 ในระหว่างสีมัื่ยป็ระชุมื่	
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	 ๒)	 ห้ามื่มิื่ให้จับุ	 คุมื่ขัึ้ง	 หร่อหมื่ายเรียกิตั่วสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาไป็ที่ำา 
กิารสีอบุสีวนในฐานะทีี่�สีมื่าชิกิผ้้ินั�นเป็็นผ้้ิต้่องหาในคดีอาญา	
	 ๓)	 เว้นแต่่จะได้รับุอนุญาต่จากิสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิ	หร่อเป็็นกิารจับุในขึ้ณะกิระที่ำาความื่ผิิด

 หลัักเกณีฑ์์ข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณีาจักรไทย มาต้รา 125 วรรคสอง
	 ๑)	 ในกิรณีทีี่�มีื่กิารจับุสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาในขึ้ณะกิระที่ำาความื่ผิิด
	 ๒)	 ให้รายงานไป็ยังป็ระธีานแห่งสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิโดยพลัน	
	 ๓)	 และเพ่�อป็ระโยชน์ในกิารป็ระชุมื่สีภา	 ป็ระธีานแห่งสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิอาจสัี�งให้ป็ล่อย 
ผ้้ิถ้ืกิจับุเพ่�อให้มื่าป็ระชุมื่สีภาได้
 หลัักเกณีฑ์์ข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณีาจักรไทย มาต้รา 125 วรรคสาม
	 ๑)	 ถ้ืาสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาถ้ืกิคุมื่ขัึ้งในระหว่างสีอบุสีวนหร่อพิจารณา 
อย้่ก่ิอนสีมัื่ยป็ระชุมื่
	 ๒)	 เม่ื่�อถ้ืงสีมัื่ยป็ระชุมื่	พนักิงานสีอบุสีวนหร่อศาล	แล้วแต่่กิรณี	ต้่องสัี�งป็ล่อยทัี่นทีี่ถ้ืาป็ระธีานแห่งสีภา 
ทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิได้ร้องขึ้อ	โดยศาลจะสัี�งให้มีื่ป็ระกัินหร่อมีื่ป็ระกัินและหลักิป็ระกัินด้วยหร่อไม่ื่ก็ิได้
 หลัักเกณีฑ์์ข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณีาจักรไทย มาต้รา 125 วรรคส่�
	 ๑)	 ในกิรณีทีี่�มีื่กิารฟ้้องสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาในคดีอาญา	ไม่ื่ว่าจะได้ฟ้้อง
นอกิหร่อในสีมัื่ยป็ระชุมื่	
	 ๒)	 ศาลจะพิจารณาคดีนั�นในระหว่างสีมัื่ยป็ระชุมื่ก็ิได้	แต่่ต้่องไม่ื่เป็็นกิารขัึ้ดขึ้วางต่่อกิารทีี่�สีมื่าชิกิ
ผ้้ินั�นจะมื่าป็ระชุมื่สีภา
 แนวทางปฏิิบัติ้ข้องสำานักงานต้ำารวจแห่งชาติ้ 
	 เม่ื่�อสีมื่าชิกิรัฐสีภาต้่องหาว่าได้กิระที่ำาผิิดอาญา	ข้ึ้อห้ามื่และข้ึ้อพ้งป็ฏิบัุติ่สีำาหรับุต่ำารวจและพนักิงาน
สีอบุสีวนเกีิ�ยวกัิบุกิารจับุ	กิารคุมื่ขัึ้ง	หร่อกิารออกิหมื่ายเรียกิตั่วสีมื่าชิกิสีภาผิ้แ้ที่นราษฎรหร่อสีมื่าชกิิวุฒิิสีภา	 
ต่ามื่หนังส่ีอ	 ต่ร.ด่วนมื่ากิ	 ทีี่�	 ๐๐๐๔.๖/๑๒๗๙	 ลง	 ๒๑	 กิ.พ.	 ๔๑	 เร่�อง	 แนวป็ฏิบุัต่ิในกิารสีอบุสีวน 
คดีอาญา		สีามื่ารถืสีรุป็หลักิกิารป็ฏิบัุติ่ขึ้องต่ำารวจและพนักิงานสีอบุสีวนได้ดังนี�
	 ๑)	 นอกิสีมัื่ยป็ระชุมื่	 กิารแจ้งข้ึ้อกิล่าวหา	 กิารจับุ	 กิารคุมื่ขัึ้ง	 กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	 หร่อกิาร 
ออกิหมื่ายเรียกิตั่วสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภา	สีามื่ารถืดำาเนินกิารได้ต่ามื่ป็กิติ่เช่นเดียวกัิบุ 
บุุคคลทีี่�มิื่ได้เป็็นสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภา
	 ๒)	 ในระหว่างสีมัื่ยป็ระชุมื่	 ห้ามื่มิื่ให้จับุหร่อคุมื่ขัึ้งหร่อหมื่ายเรียกิตั่วสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาหร่อสีมื่าชิกิ
สีภาผ้้ิแที่นราษฎรไป็ที่ำากิารสีอบุสีวนในฐานะทีี่�เป็็นผ้้ิต้่องหาในคดีอาญา	 เว้นแต่่กิรณีทีี่�ได้รับุอนุญาต่ 
จากิสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิ	หร่อในกิรณีทีี่�จับุในขึ้ณะกิระที่ำาผิิด
	 	 ข้ึ้อห้ามื่ดังกิล่าวข้ึ้างต้่นไม่ื่ใช่เอกิสิีที่ธิี�เฉพาะตั่วขึ้องผ้้ิทีี่�เป็็นสีมื่าชิกิสีภาผิ้แ้ที่นราษฎรหร่อสีมื่าชกิิ
วุฒิิสีภาทีี่�จะสีละได้ด้วยต่นเอง	 เพราะเป็็นข้ึ้อห้ามื่ทีี่�มีื่วัต่ถุืป็ระสีงค์เพ่�อป็ระโยชน์ส่ีวนรวมื่ขึ้องป็ระเที่ศชาติ่	 
กิารป็ฏิบัุติ่ขึ้องต่ำารวจหร่อพนักิงานสีอบุสีวนในเร่�องนี�ต้่องพิจารณาโดยละเอียดรอบุคอบุว่ามีื่หลักิฐาน 
กิารได้รับุอนุญาต่จากิสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิอย้ห่ร่อไม่ื่
	 	 กิารได้รับุอนุญาต่จากิสีภา	หมื่ายความื่ถ้ืง	กิารไดรั้บุอนุญาต่โดยมื่ติ่ขึ้องสีภาที่ี�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชกิิ
เท่ี่านั�น
	 ๓)	 ในระหว่างสีมัื่ยป็ระชุมื่	 เม่ื่�อมีื่กิารจับุสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาในขึ้ณะ
กิระที่ำาผิิด	 ให้หัวหน้าหน่วยงานชั�นต้่นขึ้องผ้้ิทีี่�จับุสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภา	 รายงาน 
ไป็ยังป็ระธีานสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิและ	ต่ร.ที่ราบุโดยพลัน
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	 	 เม่ื่�อได้รายงานให้ป็ระธีานสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิที่ราบุดังกิล่าวแล้ว	และป็ระธีานทีี่�สีภาผ้้ินั�น
เป็็นสีมื่าชิกิสัี�งให้ป็ล่อยผ้้ิถ้ืกิจับุ	ให้จัดกิารป็ล่อยผ้้ิถ้ืกิจับุโดยพลัน	แล้วให้รายงาน	ต่ร.ที่ราบุ	
	 ๔)	 ในกิรณีสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภา	 ถ้ืกิควบุคุมื่อย่้ในระหว่างสีอบุสีวน 
ก่ิอนสีมัื่ยป็ระชุมื่	 เม่ื่�อถ้ืงสีมื่ัยป็ระชุมื่พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุต่่อไป็ได้	 แต่่ต้่องป็ล่อยตั่ว 
ไป็ทัี่นทีี่เม่ื่�อป็ระธีานสีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิร้องขึ้อ
	 	 กิารป็ล่อยตั่วดังกิล่าว	 ให้มีื่ผิลบัุงคับุตั่�งแต่่วันสัี�งป็ล่อยถ้ืงวันสุีดท้ี่ายขึ้องสีมัื่ยป็ระชุมื่	 ดังนั�น 
เม่ื่�อสิี�นสุีดวันสุีดท้ี่ายแห่งสีมัื่ยป็ระชุมื่	 พนักิงานสีอบุสีวนต่้องจัดกิารนำาตั่วผ้้ิถ้ืกิป็ล่อยมื่าควบุคุมื่ตั่วไว้ 
ต่ามื่กิฎหมื่ายต่่อไป็
	 ๕)	 ในระหว่างสีมัื่ยป็ระชุมื่	หากิสีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิต้่องหา	และ
สีภาทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิไม่ื่อนุญาต่ให้จับุหร่อหมื่ายเรียกิตั่วสีมื่าชิกิผ้้ินั�นมื่าที่ำากิารสีอบุสีวนในฐานะผ้้ิต้่องหา	
หร่อยังอย้ร่ะหว่างกิารพิจารณาขึ้องสีภา	แต่่สีมื่าชิกิผ้้ินั�นเข้ึ้าหาพนักิงานสีอบุสีวนเอง	ให้พนักิงานสีอบุสีวน
เพียงแจ้งข้ึ้อกิล่าวหาให้ที่ราบุและที่ำากิารสีอบุสีวนไว้เป็็นผ้้ิต้่องหา	แต่่ห้ามื่มิื่ให้จับุสีมื่าชิกิผ้้ินั�น	
 การลังนามในหนังส่อไปยังประธาน
	 -	 หนังส่ีอ	 ต่ร.ทีี่�	 ๐๐๐๔.๖/๙๒๖๗	 ลง	 ๑๘	 ต่.ค.	 ๔๔	 เร่�อง	 กิารขึ้ออนุญาต่เรียกิตั่ว	 สี.สี. 
หร่อ	สี.ว.	ไป็ที่ำากิารสีอบุสีวนในฐานะผ้้ิต้่องหา	กิำาหนดให้ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งระดับุผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่
หร่อรองผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่	 เป็็นผ้้ิพิจารณาลงนามื่ในหนังส่ีอขึ้ออนุญาต่หมื่ายเรียกิตั่วสีมื่าชิกิ 
สีภาผ้้ิแที่นราษฎรหร่อสีมื่าชิกิวุฒิิสีภาต่่อป็ระธีานทีี่�ผ้้ินั�นเป็็นสีมื่าชิกิในระหว่างสีมัื่ยป็ระชุมื่

ขั้�นต้อนการสอบสวน
	 -	 ดำาเนินกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเช่นเดียวกัิบุกิรณีอ่�น	ๆ	 ทีี่�บุุคคลทัี่�วไป็ถ้ืกิกิล่าวหา
ว่ากิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษไว้แล้ว	 ก็ิต่้องรีบุที่ำากิารสีอบุสีวน 
โดยมิื่ชักิช้า	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	และส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังพนักิงานอัยกิาร
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐,	๑๔๑	และ	๑๔๒
	 -	 เพียงแต่่ในกิารนำาตั่วผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าส่้ีกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่	จะต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ขัึ้�นต่อนทีี่�รัฐธีรรมื่น้ญ
แห่งราชอาณาจักิรไที่ยกิำาหนดไว้	 เพ่�อป้็องกัินกิารกิลั�นแกิล้งที่างกิารเม่ื่องหร่อเป็็นเหตุ่ขัึ้ดขึ้วางกิารป็ฏิบัุติ่
หน้าทีี่�	 เพ่�อป็ระโยชน์ขึ้องป็ระเที่ศชาติ่โดยรวมื่	 แต่่ก็ิมิื่ได้หมื่ายความื่ว่าจะมีื่อภิสิีที่ธิี�ใดๆ	 เพราะทุี่กิคน 
ต้่องมีื่ความื่เสีมื่อภาคกัินในที่างกิฎหมื่าย	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องดำาเนินกิารต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�และมิื่ให้คดี
ขึ้าดอายุความื่	ซ้ึ่�งกิารป็ฏิบัุติ่	ต่ร.	ได้วางแนวที่างไว้แล้วข้ึ้างต้่น

ข้้อสังเกต้
	 -	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่ขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ต่ามื่ข้ึ้อ	๔)	ย่อหน้าทีี่�	๒	ข้ึ้อความื่ว่า	“เม่ื่�อสิี�นสุีด
วันสุีดท้ี่ายแห่งสีมัื่ยป็ระชุมื่	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องจัดกิารนำาตั่วผ้้ิถ้ืกิป็ล่อยมื่าควบุคุมื่ตั่วไว้ต่ามื่กิฎหมื่าย
ต่่อไป็”	 เม่ื่�อพิจารณาป็ระกิอบุ	 มื่าต่รา	 ๑๒๕	 วรรคสีามื่แห่งรัฐธีรรมื่น้ญ	หากิในชั�นศาลกิฎหมื่ายระบุุว่า	 
“โดยศาลจะสัี�งให้มีื่ป็ระกัินหร่อมีื่ป็ระกัินและหลักิป็ระกัินด้วยหร่อไม่ื่ก็ิได้”	 แต่่ชั�นสีอบุสีวนมิื่ได้บัุญญัติ่ 
ให้ใช้วิธีีกิารป็ล่อยชั�วคราวแต่่อย่างใด	 จ้งต้่องป็ล่อยโดยไม่ื่มีื่เง่�อนไขึ้	 แต่่กิารสีอบุสีวนต้่องดำาเนินกิารต่่อไป็
ไม่ื่เป็็นเหตุ่ให้หยุดกิารสีอบุสีวน	
	 -		เม่ื่�อสิี�นสุีดวันสุีดท้ี่ายแห่งสีมัื่ยป็ระชุมื่	 ต่ามื่แนวที่างขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ต้่องจัดกิาร 
นำาตั่วผ้้ิถ้ืกิป็ล่อยมื่าควบุคมุื่ตั่วไว้ต่ามื่กิฎหมื่ายต่่อไป็	ป็ระเดน็นี�ต้่องที่ำาความื่เข้ึ้าใจว่าเม่ื่�อป็ลอ่ยตั่วไป็โดยไมื่มี่ื่
เง่�อนไขึ้และไมื่น่่าจะใช้วิธีีกิารป็ลอ่ยตั่วชั�วคราวได้	กิารป็ล่อยตั่วไป็ดังกิล่าวอาจถ่ือได้ว่ากิารควบุคุมื่ขึ้าดต่อนแลว้	 
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และไม่ื่สีามื่ารถืทีี่�จะนำาตั่วมื่าควบุคุมื่ต่่อได้	 เว้นแต่่	 จะมีื่หมื่ายจับุหร่อคำาสัี�งขึ้องศาล	 วิธีีกิารจ้งต้่อง 
เชิญมื่าหร่อหากิไม่ื่มื่า	 ก็ิต้่องออกิหมื่ายเรียกิเพ่�อส่ีงตั่วสีมื่าชิกิ	 สี.สี.	 หร่อ	 สีว.	 ผ้้ิต้่องหานั�น	 ไป็พบุ 
พนักิงานอัยกิารพร้อมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวน	 (หากิพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้อง)	 หากิไม่ื่มื่าพบุ 
พนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่นดัก็ิต้่องย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาลเพ่�อออกิหมื่ายจับุผ้้ินั�น	เพ่�อส่ีงตั่วไป็ยงัพนักิงานอยักิาร
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๒	แต่่ไม่ื่ใช่ควบุคุมื่ตั่วไว้สีอบุสีวน

๓. การดีำาเนินคด่ีกับทูต้านุทูต้ พนักงานฝ่่ายกงสุลัแลัะพนักงานองค์การระหว่างประเทศ
	 ป็กิติ่เม่ื่�อมีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�น	 กิฎหมื่ายได้บัุญญัติ่เอาไว้เกีิ�ยวกัิบุเขึ้ต่อำานาจกิารชำาระคดี
ขึ้องศาล	 ว่ากิารกิระที่ำาความื่ผิิดนั�นอย้่ในเขึ้ต่อำานาจศาลไที่ยหร่อไม่ื่	 เม่ื่�ออย้่ในเขึ้ต่อำานาจศาลไที่ย	 และ
มีื่ผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษต่่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้ิ้รับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๘	หร่อมื่าต่รา	๑๙		
พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุก็ิมีื่อำานาจสีอบุสีวนและต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	
และพนักิงานอัยกิารก็ิมีื่อำานาจฟ้้องได้	แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่	กิรณีดังกิล่าวมีื่กิารวางหลักิเกิณฑ์์ไว้ต่ามื่	ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๔,	๕,	๖,	๑๑	ต้่องด้กิฎหมื่ายระหว่างป็ระเที่ศด้วยว่าได้วางหลักิเกิณฑ์์เอาไว้อย่างไร	กิารกิระที่ำาผิิด
บุางเร่�องแม้ื่เหตุ่เกิิดในป็ระเที่ศไที่ย	นอกิจากิศาลไที่ยจะมีื่อำานาจชำาระคดีแล้วศาลขึ้องป็ระเที่ศผ้้ิถ่ือสัีญชาติ่
ทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิดบุางคดมีีื่เขึ้ต่อำานาจศาลเอ่�อมื่มื่าถ้ืงทีี่�เกิิดเหตุ่ในป็ระเที่ศไที่ยด้วย	บุางเร่�องกิารจะข้ึ้�นศาลใด
อย้ที่ี่�กิฎหมื่ายระหว่างป็ระเที่ศหร่อข้ึ้อต่กิลงระหว่างป็ระเที่ศด้วย	ซ้ึ่�งกิรณีดังกิล่าวกิระที่รวงกิารต่่างป็ระเที่ศ
จะเป็็นผิ้มี้ื่หน้าทีี่�โดยต่รงในกิารป็ระสีานที่างกิารท้ี่ต่วา่บุุคคลที่ี�กิระที่ำาผิิดควรจะไดรั้บุโที่ษที่ี�ศาลใด	โดยมิื่ให้
กิระที่บุต่่อความื่สัีมื่พันธ์ีระหว่างป็ระเที่ศ
	 กิรณีจะที่ำากิารจับุกุิมื่ท้ี่ต่านุท้ี่ต่	 พนักิงานฝ่่ายกิงสีุลและพนักิงานองค์กิารระหว่างป็ระเที่ศและ
บุริวารขึ้องเขึ้า	 ต้่องป็ระสีานกิารป็ฏิบัุติ่กัิบุกิระที่รวงกิารต่่างป็ระเที่ศ	 และดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนที่าง 
กิารท้ี่ต่ด้วย	ซ้ึ่�งป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดีลักิษณะ	๓	บุที่ทีี่�	๘	บุที่ทีี่�	๙	ไว้วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่ไว้	
 ๓.1 คณีะผู้ิแทนทางการทูต้ ได้แก่ิ	 หัวหน้าคณะผ้้ิแที่น,	 ตั่วแที่นที่างกิารท้ี่ต่,	 บุุคคลใน 
คณะเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายท้ี่ต่,	 บุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องคณะผิ้้แที่น,	 บุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายบุริกิาร,	 
คนรับุใช้ส่ีวนตั่ว
  - หัวหน้าคณีะผู้ิแทน	ค่อ	บุุคคลที่ี�ได้รับุมื่อบุหมื่ายจากิรฐัผ้้ิส่ีงให้มีื่หน้าทีี่�กิระที่ำากิารในฐานะนั�น	 
แบุ่งออกิเป็็น	๓	ชั�น
	 	 	 ๑)	 ชั�นเอกิอัครราชท้ี่ต่หร่อเอกิอัครสีมื่ณท้ี่ต่	 ซ้ึ่�งแต่่งตั่�งไป็ยังป็ระมุื่ขึ้ขึ้องรัฐและหัวหน้า
คณะผ้้ิแที่นอ่�นทีี่�มีื่ชั�นเท่ี่ากัิน
	 	 	 ๒)	 ชั�นรัฐท้ี่ต่	อัครราชท้ี่ต่	และอัครสีมื่ณราชท้ี่ต่	ซ้ึ่�งแต่่งตั่�งไป็ยังป็ระมุื่ขึ้ขึ้องรัฐ
	 	 	 ๓)	 ชั�นอุป็ท้ี่ต่	ซ้ึ่�งแต่่งตั่�งไป็ยังรัฐมื่นต่รีว่ากิารกิระที่รวงกิารต่่างป็ระเที่ศ
  - ตั้วแทนทางการทูต้	 ค่อ	 หัวหน้าขึ้องคณะผิ้้แที่นหร่อบุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายท้ี่ต่ 
ขึ้องคณะผ้้ิแที่น
  - บุคคลัในคณีะเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายทูต้ ค่อ	บุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องคณะผ้้ิแที่นซ้ึ่�งมีื่ต่ำาแหน่ง
ที่างท้ี่ต่
  - บุคคลัในคณีะเจ้าหน้าท่�ข้องคณีะผู้ิแทน ค่อ	 บุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายท้ี่ต่ 
คณะเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายธุีรกิารและฝ่่ายวิชากิาร	และคณะเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายบุริหารขึ้องคณะผ้้ิแที่น
  - บุคคลัในคณีะเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายธุรการแลัะฝ่่ายวิชาการ	 ค่อ	 บุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ขึ้อง
คณะผ้้ิแที่น	ซ้ึ่�งที่ำางานเกีิ�ยวกัิบุบุริกิารฝ่่ายธุีรกิารและวิชากิารขึ้องคณะผ้้ิแที่น
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  - บุคคลัในคณีะเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายบริการ	ค่อ	บุุคคลในคณะเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องคณะผ้้ิแที่นในฝ่่าย
บุริกิารรับุใช้ขึ้องคณะผ้้ิแที่น
  - คนรับใช้ส่วนตั้ว	ค่อ	บุุคคลซ้ึ่�งอย้ใ่นฝ่่ายบุริกิารรับุใช้ขึ้องบุุคคลในคณะผ้้ิแที่นและซ้ึ่�งมิื่ได้
เป็็นล้กิจ้างขึ้องรัฐผ้้ิส่ีง
 ๓.2 พนักงานฝ่่ายกงสุลั	หมื่ายถ้ืง	บุุคคลใด	ๆ 	รวมื่ทัี่�งหัวหน้าสีถืานทีี่�ที่ำากิารกิงสุีลทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย 
ให้ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�กิงสุีลในฐานะนั�น	และยังแบุ่งออกิได้เป็็น	๒	ฝ่่าย	ค่อ	
  - พนักงานฝ่่ายกงสุลัอาช่พ	 ค่อ	 ข้ึ้าราชกิารขึ้องรัฐผ้้ิส่ีงทีี่�ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�กิงสุีลในรัฐผ้้ิรับุ 
โดยมิื่ได้มีื่อาชีพอ่�นใด
  - พนักงานฝ่่ายกงสุลักิต้ติ้มศักดิี� ค่อ	 บุุคคลทีี่�มีื่สัีญชาติ่ไที่ยขึ้องรัฐผ้้ิรับุ	 หร่อสัีญชาติ่อ่�น 
และป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ในที่างกิงสุีลให้กัิบุรัฐผ้้ิส่ีงในราชอาณาจักิรไที่ย
 ๓.๓ พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ิ
	 	 -	 พนักิงานองค์กิารสีหป็ระชาชาติ่
	 	 -	 พนักิงานที่บุวงกิารชำานัญพิเศษ
	 	 -	 พนักิงานองค์กิรระหว่างป็ระเที่ศทีี่�ป็ระเที่ศไที่ยยอมื่รับุ	ความื่มีื่อย้ใ่นเอกิสิีที่ธิี�และความื่คุ้มื่กัิน 

บุคคลัท่�ได้ีรับเอกสิทธิ�แลัะความคุ้มกันท่�จะไม่ถูกจับแลัะไม่ถูกควบคุม
	 -	 คณะผ้้ิแที่นที่างท้ี่ต่	พนักิงานฝ่่ายกิงสุีล	พนักิงานองค์กิรระหว่างป็ระเที่ศและคนในครอบุครัว
อันป็ระกิอบุเป็็นส่ีวนขึ้องครัวเร่อนขึ้องบุุคคลดังกิล่าว	 ซ้ึ่�งไม่ื่ใช่คนสัีญชาติ่ไที่ยหร่อมีื่ถิื�นทีี่�อย้่ถืาวร 
ในราชอาณาจักิรไที่ยได้รับุความื่คุ้มื่กัินทีี่�จะไม่ื่ถ้ืกิจับุและไมื่่ถ้ืกิควบุคุมื่จากิกิารกิระที่ำาผิิดอาญา	 
เม่ื่�อต่รวจสีอบุแล้วป็รากิฏว่าบุุคคลเหล่านั�นถ้ืกิจับุ	หร่อถ้ืกิควบุคุมื่อย้่	ให้ต่ำารวจรีบุป็ล่อยตั่วไป็ทัี่นทีี่

สถานท่�ได้ีรับเอกสิทธิ�แลัะความคุ้มกันท่�จะไม่ถูกต้รวจค้น ย่ดี อายัดี
	 -	 สีถืานที่ี�ที่ำางาน	สีถืานที่ี�ส่ีวนตั่ว	หนังส่ีอโต้่ต่อบุ	ถืงุที่างท้ี่ต่	หบีุห่อซ้ึ่�งรวมื่เป็็นถืงุที่างท้ี่ต่	ผิ้ส่้ี�อสีาร
ที่างท้ี่ต่และกิารส่ี�อสีารโที่รคมื่นาคมื่ขึ้องคณะผ้้ิแที่นที่างท้ี่ต่	พนักิงานกิงสุีล	พนักิงานองค์กิรระหว่างป็ระเที่ศ	 
ได้รับุเอกิสีิที่ธิี�และความื่คุ้มื่กิัน	 ต่ำารวจไมื่่มีื่อำานาจที่ำากิารค้น	 ย้ด	 หร่ออายัดเป็็นอันขึ้าด	 เว้นแต่่จะได้รับุ 
ความื่ยินยอมื่จากิผ้้ิมีื่อำานาจหร่อผ้้ิครอบุครอง
	 -	 กิระที่รวงกิารต่่างป็ระเที่ศโดยกิรมื่พิธีีกิารท้ี่ต่	ได้ออกิบัุต่รป็ระจำาตั่วให้กัิบุคณะผ้้ิแที่นที่างกิารท้ี่ต่ 
พนักิงานฝ่่ายกิงสุีล	พนักิงานองค์กิรระหว่างป็ระเที่ศ	 ซ้ึ่�งป็ระจำาในราชอาณาจักิร	ในกิรณีทีี่�บุุคคลดังกิล่าว
แสีดงบัุต่รป็ระจำาตั่ว	 ต่ำารวจไม่ื่มีื่อำานาจทีี่�จะละเมิื่ดเอกิสิีที่ธิี�และความื่คุ้มื่กัินและให้ป็ฏิบัุติ่ต่่อบุุคคลเหล่านี�
ต่ามื่จารีต่ป็ระเพณีและกิฎหมื่ายระหว่างป็ระเที่ศด้วยอัธียาศัยไมื่ต่รี
	 -	 เม่ื่�อต่ำารวจพบุ	 คณะผ้้ิแที่นที่างกิารท้ี่ต่	พนักิงานฝ่่ายกิงสุีล	 พนักิงานองค์กิรระหว่างป็ระเที่ศ	
กิระที่ำาความื่ผิิดอาญารา้ยแรง	มื่ลัีกิษณะจะกิอ่เหตุ่ให้เกิิดภยนัต่รายแกิชี่วิต่และที่รพัยสิ์ีนขึ้องผิ้อ่้�น	ภายนอกิ
บุริเวณสีถืานทีี่�ได้รับุเอกิสิีที่ธิี�และความื่คุ้มื่กัิน	ให้ต่ำารวจควบุคุมื่ตั่วบุุคคลนั�นไว้เพ่�อป้็องกัินเหตุ่ร้าย	แล้วรีบุ
แจ้งเหตุ่ไป็ยังกิรมื่พิธีีกิารท้ี่ต่กิระที่รวงกิารต่่างป็ระเที่ศและสีถืานท้ี่ต่	หร่อสีถืานกิงสุีล	หร่อองค์กิรระหว่าง
ป็ระเที่ศทีี่�บุุคคลทีี่�ก่ิอเหตุ่อย้่ในบัุงคับุ	เพ่�อกิรมื่พิธีีกิารท้ี่ต่กิระที่รวงต่่างป็ระเที่ศ	จะได้ป็ระสีานให้พนักิงาน
สีอบุสีวนป็ฏิบัุติ่ได้อย่างถ้ืกิต้่อง
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4. การดีำาเนินคด่ีกับผู้ิต้้องหาวิกลัจริต้แลัะไม่สามารถต่้อสู้คด่ีได้ีต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 14
	 -	 กิรณีถ้ืามีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าผ้้ิต้่องหาเป็็นผ้้ิวิกิลจริต่ไม่ื่สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้	 ให้พนักิงานสีอบุสีวน
สัี�งให้แพที่ย์ต่รวจผ้้ิต้่องหาแล้วให้เรียกิพนักิงานแพที่ย์ผ้้ินั�นมื่าให้ถ้ือยคำาหร่อให้กิารว่าต่รวจได้ผิลป็ระกิารใด	 
กิารป็ฏิบัุติ่นี�เดิมื่ไม่ื่ได้มีื่กิารกิำาหนดว่าให้แพที่ย์ในสัีงกัิดใดต่รวจ	 ทีี่�ผ่ิานมื่าพนักิงานสีอบุสีวนจะส่ีงตั่ว 
ผ้้ิต้่องหาที่ี�มีื่เหตุ่ควรเช่�อว่าวิกิลจริต่ไป็ยังโรงพยาบุาลโรคจิต่	 เพ่�อให้จิต่แพที่ย์ต่รวจและมื่ีความื่เห็นต่่อมื่า 
มีื่กิารตั่�งโรงพยาบุาลนิต่ิจิต่เวช	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิจะส่ีงผ้้ิต้่องหาไป็ยังโรงพยาบุาลดังกิล่าว	 (ปั็จจุบุัน 
โรงพยาบุาลนิติ่จิต่เวชได้เป็ลี�ยนช่�อเป็็นสีถืาบัุนกัิลยาณ์ราชนครินที่ร์)	กิารส่ีงตั่วผ้้ิป่็วยก็ิยงัไม่ื่มีื่ระเบีุยบุป็ฏบิุติั่ 
ทีี่�ชัดเจน	 จนกิระทัี่�ง	 ได้มีื่	 พ.ร.บุ.สุีขึ้ภาพจิต่	พ.ศ.๒๕๕๑	 ได้ระบุุชัดเจนลงไป็ว่าให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อ 
ศาลส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยไป็รับุกิารต่รวจทีี่�สีถืานบุำาบัุดรักิษาต่ามื่	 พ.ร.บุ.สุีขึ้ภาพจิต่	 พ.ศ.๒๕๕๑	 
พร้อมื่ทัี่�งระบุุรายละเอียดพฤติ่กิารณ์แห่งคดี	 ทีี่�มีื่เหตุ่เช่�อว่าผ้้ินั�นเป็็นผ้้ิวิกิลจริต่ไป็ด้วย	 ซ้ึ่�งมีื่กิารกิำาหนด 
ให้จิต่แพที่ย์ผ้้ิต่รวจวินิจฉัยและที่ำาความื่เห็น	 พร้อมื่ทัี่�งที่ำารายงานความื่เห็นกิลับุไป็ให้พนักิงานสีอบุสีวน 
ภายใน	๔๕	วัน	นับุแต่่วันได้รับุตั่วผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลยไว้และอาจขึ้ยายเวลาได้อีกิไม่ื่เกิิน	๔๕	วัน	
	 -	 กิรณีพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าผ้้ิต้่องหาเป็็นบุุคคลวิกิลจริต่และไม่ื่สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้	 ให้งด 
กิารสีอบุสีวน	ซ้ึ่�งอย้่ในอำานาจหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	ไม่ื่ต้่องส่ีงความื่เห็นพร้อมื่สีำานวนกิารสีอบุสีวน
ไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 เพ่�อสัี�งกิารอย่างใดอย่างหน้�ง	 (หนังส่ีอ	 ต่ร.๐๕๐๓/๑๓๐๓๙	 ลง	 ๑๔	 กิ.ย.	 ๔๗	 
เร่�อง	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารสีอบุสีวนกิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาเป็็นบุุคคลวิกิลจริต่หร่อไม่ื่สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้)	 
หากิผิลกิารบุำาบัุดรักิษาผ้้ิต้่องหาได้หายหร่อสีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้แล้วก็ิให้ดำาเนินกิารสีอบุสีวนดำาเนินคดี 
กัิบุผ้้ิต้่องหาต่่อไป็	 ในส่ีวนนี�ต่ามื่มื่าต่รา	๓๖	 แห่ง	 พ.ร.บุ.สุีขึ้ภาพจิต่	พ.ศ.๒๕๕๑	 ให้จิต่แพที่ย์ที่ำารายงาน 
กิารบุำาบัุดรักิษาขึ้องต่นส่ีงให้พนักิงานสีอบุสีวนภายใน	๑๘๐	วัน	เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาได้รับุกิารบุำาบัุดรักิษาจนหาย
หร่อทุี่เลาสีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้แล้วต้่องรายงานผิลกิารบุำาบัุดรักิษาต่่อพนักิงานสีอบุสีวนโดยไม่ื่ชักิช้า
	 -	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.สุีขึ้ภาพจิต่	พ.ศ.๒๕๕๑	มื่าต่รา	๓๕	 กิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหา
หร่อจำาเลยไป็รับุกิารต่รวจทีี่�สีถืานบุำาบัุดรักิษา	พร้อมื่ทัี่�งรายละเอียดคดีพฤติ่กิารณ์แห่งคดี	ต่ามื่หนังส่ีอ	ต่ร. 
ทีี่�	 ๐๐๑๑.๒๕/๐๖๗๐๗	 ลง	 ๑๐	พ.ย.	 ๕๒	 เร่�อง	 ข้ึ้อป็ฏิบัุติ่ในกิารนำาผ้้ิป่็วยเข้ึ้ารับุกิารรักิษากิารต่รวจทีี่� 
สีถืาบัุนกัิลยาณ์ราชนครินที่ร์	ได้แจ้งขัึ้�นต่อนวิธีีกิารนำาผ้้ิป่็วยเข้ึ้าที่ำากิารต่รวจทีี่�สีถืาบัุนกัิลยาณ์ราชนครินที่ร์	
โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนป็ฏิบัุติ่ในกิรณีนำาส่ีงผ้้ิป่็วยเข้ึ้ารับุกิารต่รวจ	ดังนี�
	 	 ๑)	 ต้่องมีื่หนังส่ีอส่ีงตั่วระบุุช่�อหน่วยงานนำาส่ีง	ช่�อ-นามื่สีกิลุ	ผ้้ิป่็วย/ผิ้ส่้ีงต่รวจ	คดีหมื่ายเลขึ้
คดีดำา/แดง	(กิรณีมีื่คดีผ้้ิป่็วย/ผ้้ิถ้ืกิส่ีงต่รวจ	เป็็นผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลย)	เอกิสีารป็ระกัินตั่ว	(กิรณีมีื่ป็ระกัินตั่ว)		
	 	 ๒)	 ต้่องมีื่หนังส่ีออายัดตั่วทีี่�สีถืานีต่ำารวจในพ่�นทีี่�ตั่�งขึ้องโรงพยาบุาล	 (กิรณีไม่ื่มีื่ป็ระกัินตั่ว)		
โดยที่ำาหนังส่ีอ	๓	ฉบัุบุ	ฉบัุบุทีี่�	๑	ให้สีถืานีต่ำารวจในพ่�นทีี่�ตั่�งขึ้องโรงพยาบุาล	ฉบัุบุทีี่�	๒	ให้สีถืาบัุนกัิลยาณ์
ราชนครินที่ร์เก็ิบุเข้ึ้าแฟ้้มื่ผ้้ิป่็วย	ฉบัุบุทีี่�	๓	ให้หน่วยงานนำาส่ีง
	 	 ๓)	 บัุต่รป็ระชาชนหร่อสีำาเนาบัุต่รป็ระชาชนผ้้ิป่็วย/ผ้้ิถ้ืกิส่ีงต่รวจ	เพ่�อต่รวจสีอบุความื่เป็็น
บุุคคล	สิีที่ธิีกิารรักิษาและหลักิฐานในกิารเรียกิเก็ิบุค่ารักิษาพยาบุาลจากิสีถืานพยาบุาลต้่นสัีงกัิด
	 	 ๔)	 กิรณีส่ีงต่รวจต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๔,	พ.ร.บุ.สีขุึ้ภาพจิต่	 
พ.ศ.๒๕๕๑	มื่าต่รา	๓๕	(ในกิรณีมีื่คดี)	ให้ส่ีงพฤติ่กิรรมื่แนบุพร้อมื่หนังส่ีอส่ีงตั่ว
	 	 ๕)	 กิารให้บุริกิารเคร่อข่ึ้ายด้านนิติ่จิต่เวช	 ทัี่�งทีี่�เป็็นหน่วยงานในสัีงกัิดกิรมื่สุีขึ้ภาพจิต่ 
และโรงพยาบุาลป็ระจำาจังหวัด	
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ข้้อสังเกต้
	 -	 กิรณีมีื่กิารจับุตั่วบุุคคลวิกิลจริต่เพ่�อดำาเนินคดีอาญา	 ในระหว่างอย้่ในอำานาจกิารควบุคุมื่ตั่ว
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนและมีื่กิารนำาตั่วส่ีงโรงพยาบุาล	 โดยไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	 (กิารป็ระกัินตั่ว)	 
พนักิงานสีอบุสีวนต่้องอายัดตั่วไว้	 เม่ื่�อครบุกิำาหนดกิารควบุคุมื่ตั่วชั�นพนักิงานสีอบุสีวนและผิ้้ต้่องหา 
ไม่ื่ได้รับุกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราว	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องย่�นคำาร้องขึ้ออำานาจศาลสัี�งขัึ้งต่ามื่แต่่กิรณี	(ขึ้อฝ่ากิขัึ้งกิรณี
ศาลจงัหวัด	ผัิดฟ้้อง	ฝ่ากิขึ้งั	กิรณีศาลแขึ้วง)	โดยหมื่ายเหต่ใุนคำาร้องฝ่ากิขึ้งัว่าไม่ื่ได้นำาตั่วผ้้ิต้่องหาสีง่ต่่อศาล 
เน่�องจากิรักิษาตั่วทีี่�โรงพยาบุาล	 และควรมีื่หลักิฐานกิารเข้ึ้ารับุกิารต่รวจรักิษาจากิที่างโรงพยาบุาล 
แนบุป็ระกิอบุคำาร้องฝ่ากิขัึ้งไป็ด้วย	ซ้ึ่�งบุางกิรณีกิารรักิษาอาจเกิินอำานาจกิารสัี�งขัึ้งขึ้องศาล	พนักิงานสีอบุสีวน
ต้่องดำาเนินกิารในสี่วนทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องภายหลังทีี่�บุุคคลผิ้้วิกิลจริต่นั�นสีามื่ารถืต่่อสี้้คดีได้	 (นำาตั่วนำาส่ีงพนักิงาน
อัยกิารเพ่�อฟ้้องคดี	หร่อขึ้ออนุญาต่ฟ้้องคดีต่ามื่แต่่กิรณี)
	 -	 ในระหว่างกิารสีอบุสีวนและยังไม่ื่ได้รับุผิลกิารต่รวจขึ้องแพที่ย์	 เพ่�อรับุรองว่าบุุคคลนั�น 
เป็็นผ้้ิวิกิลจริต่และไมื่่สีามื่ารถืต่่อสี้้คดีได้	 พนักิงานสีอบุสีวนกิ็ยังต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็	 หากิผิล 
กิารต่รวจขึ้องแพที่ย์ย่นยันว่าผ้้ิต้่องหาวิกิลจริต่หร่อไม่ื่สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้	 พนักิงานสีอบุสีวนก็ิสีามื่ารถื 
ทีี่�จะงดกิารสีอบุสีวนไว้ได้
	 -	 มีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่า	หากิบุุคคลทีี่�เป็็นผ้้ิวิกิลจริต่หร่อไม่ื่สีามื่ารถืให้กิารได้	เน่�องจากิได้รับุกิารกิระที่บุ
กิระเท่ี่อนที่างสีมื่องไม่ื่ใช่ผ้้ิต้่องหา	 ก็ิไม่ื่เป็็นเหตุ่ให้งดกิารสีอบุสีวนแต่่อย่างใด	 เช่น	 ในคดีรถืเฉี�ยวชนกัิน 
แล้วมีื่ผ้้ิได้รับุบุาดเจ็บุที่างสีมื่อง	เป็็นต้่น	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนต่่อไป็
	 -	 มีื่ป็ระเด็นปั็ญหาว่าในคดีทีี่�ค่้กิรณีขัึ้บุขีึ้�รถืเฉี�ยวชนกัิน	 หากิค่้กิรณีทีี่�ขัึ้บุขีึ้�รถืมีื่ส่ีวนป็ระมื่าที่ทัี่�ง	 
๒	ฝ่่าย	และมีื่ฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งได้รับุความื่กิระที่บุกิระเท่ี่อนที่างสีมื่องไมื่ส่ีามื่ารถืใหก้ิารได้	จะดำาเนนิกิารอยา่งไร	 
เห็นว่าพนักิงานสีอบุสีวนจะต่้องที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนโดยแยกิสีำานวนกิารสีอบุสีวนออกิเป็็น	 ๒	 สีำานวน	 
สีำานวนหน้�ง	 สีำาหรับุผ้้ิต้่องหาทีี่�ร้้สีำาน้กิมีื่สีติ่สัีมื่ป็ชัญญะครบุถ้ืวน	 สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้	 ก็ิสีอบุสีวนรวบุรวมื่
พยานหลักิฐานแล้วมีื่ความื่เห็นส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่ามื่ป็กิติ่	 ส่ีวนอีกิสีำานวนหน้�ง
สีำาหรับุผ้้ิต้่องหาทีี่�ได้รับุกิารกิระที่บุกิระเท่ี่อนที่างสีมื่อง	ยังไม่ื่สีามื่ารถืต่่อส้้ีคดีได้	ก็ิให้งดกิารสีอบุสีวนไว้ก่ิอน	 
แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่กิารดำาเนินคดีก็ิต้่องภายในอายุความื่

5. การดีำาเนินคด่ีนิติ้บุคคลั
	 นอกิจากิบุุคคลธีรรมื่ดาแล้ว	 นิติ่บุุคคลก็ิอาจเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดและถ้ืกิดำาเนินคดีได้	 ซ้ึ่�งกิาร
ดำาเนินคดีกัิบุนิติ่บุุคคลในชั�นสีอบุสีวน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๗	 ได้วางหลักิเกิณฑ์์เกีิ�ยวกัิบุกิารดำาเนินคดีกัิบุ
นิติ่บุุคคลไว้	ว่าในกิารสีอบุสีวนคดีทีี่�นิติ่บุุคคลเป็็นผ้้ิต้่องหา	ให้ดำาเนินกิารดังนี�
	 ๑)	 ให้ออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�นๆ	 ขึ้องนิติ่บุุคคลนั�น	 ให้ไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวน		 
	 ๒)	 ถ้ืาผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นขึ้องนิติ่บุุคคลนั�นไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่ายเรียกิ	จะออกิหมื่ายจับุผ้้ินั�นมื่าก็ิได้	
แต่่ห้ามื่มิื่ให้ใช้บุที่บัุญญัติ่ว่าด้วยป็ล่อยชั�วคราว	ขัึ้งแก่ิผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคลในคดีทีี่�นิติ่บุุคคลนั�นเป็็น
ผ้้ิต้่องหา
	 	 -		คำาว่าผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�นขึ้องนิติ่บุุคคลต่ามื่มื่าต่รา	๗	วรรคหน้�ง	หมื่ายถ้ืง	ผ้้ิทีี่�มีื่อำานาจ
กิระที่ำากิารแที่นและมื่ีผิลผ้ิกิพันต่ามื่ทีี่�ได้จดที่ะเบีุยนไว้กัิบุกิรมื่พัฒินาธุีรกิิจกิารค้า	 กิระที่รวงพาณิชย์	 
ดังนั�น	ถ้ืาจะพจิารณาวา่ใครเป็็นผิ้แ้ที่นก็ิต้่องไป็ด้ในหนังส่ีอรับุรองที่ี�จดที่ะเบุยีนไว้กัิบุกิรมื่พฒัินาธีรุกิิจกิารคา้	 
ส่ีวนคนทีี่�ไม่ื่มีื่ช่�อหร่อมีื่ช่�อเป็็นกิรรมื่กิารแต่่มีื่ข้ึ้อจำากัิดอำานาจกิรรมื่กิาร	กิลา่วค่อ	ไม่ื่มีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่น
บุริษัที่	บุุคคลเหล่านั�นไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคล



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

1๘๓

	 	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนก่ิอนออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิแที่นขึ้องนิติ่บุุคคลต้่องที่ำากิารต่รวจสีอบุหนังส่ีอ
รับุรองกิารจดที่ะเบีุยนกัิบุกิรมื่พัฒินาธุีรกิิจกิารค้า	เช่น	ขึ้อสีำาเนาหนังส่ีอรับุรองกิารจดที่ะเบีุยนฯ	เพ่�อที่ราบุว่า 
ผ้้ิใดมีื่อำานาจจัดกิารแที่นนิติ่บุุคคลนั�น	 ๆ	 แล้วจ้งออกิหมื่ายเรียกิ	 เม่ื่�อออกิหมื่ายเรียกิแล้วผ้้ินั�นไม่ื่ยอมื่มื่า 
ต่ามื่หมื่ายเรียกิ	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิมีื่สิีที่ธิีทีี่�จะย่�นคำาร้องต่่อศาล	เพ่�อให้ออกิหมื่ายจับุผ้้ิแที่นขึ้องนิติ่บุุคคลได้	 
แต่่จะควบุคุมื่ตั่วไม่ื่ได้	เว้นแต่่	ผ้้ิแที่นนิติ่บุุคคลนั�นจะถ้ืกิดำาเนินคดีอาญาในฐานะส่ีวนตั่วด้วย	(บุุคคลธีรรมื่ดา)	 
ซ้ึ่�งในกิารย่�นคำาร้องขึ้อหมื่ายจับุต่่อศาลต้่องระบุุฐานะให้ชัดเจนว่าออกิหมื่ายจับุในฐานะส่ีวนตั่วหร่อผ้้ิแที่น
นิติ่บุุคคลหร่อทัี่�งสีองฐานะ
	 	 -	 ส่ีวนใหญ่เม่ื่�อนิติ่บุุคคลกิระที่ำาความื่ผิิดที่างอาญาแล้ว	ผ้้ิแที่นทีี่�มีื่อำานาจจัดกิารแที่นนิติ่บุุคคลนั�น 
จะเป็็นตั่วกิารร่วมื่ด้วย	 เพราะเหตุ่ว่านิติ่บุุคคลเป็็นบุุคคลที่ี�กิฎหมื่ายสีมื่มืุ่ติ่ข้ึ้�นโดยสีภาพไมื่่อาจกิระที่ำากิาร
ด้วยต่นเองได	้ต้่องมีื่ผ้้ิแที่นเป็็นผิ้ก้ิระที่ำากิารแที่นภายในขึ้อบุอำานาจและวตั่ถุืทีี่�ป็ระสีงคต์่ามื่ทีี่�ได้จดที่ะเบุยีนไว้	 
กิารทีี่�นิติ่บุุคคลจะถ้ืกิดำาเนินคดีคนเดียวหร่อผ้้ิแที่นจะถ้ืกิดำาเนินคดีด้วยนั�น	 ก็ิต้่องด้กิฎหมื่ายทีี่�บัุญญัติ่ 
เป็็นกิารเฉพาะว่ากิารกิระที่ำาใดเป็็นความื่ผิิดไป็ถ้ืงนิติ่บุุคคลด้วย	 กิฎหมื่ายเฉพาะเหล่านั�นมัื่กิจะระบุุไว้ว่า
นิติ่บุุคคลต้่องรับุผิิดเพียงลำาพังหร่อผ้้ิแที่นต้่องร่วมื่รับุผิิดด้วย	 หากิต้่องร่วมื่กัินรับุผิิดด้วยกัินทัี่�งสีองฐานะ	 
ในที่างป็ฏิบัุติ่พนักิงานสีอบุสีวนจะแจ้งข้ึ้อหานิติ่บุุคคลเป็็นผ้้ิต้่องหาทีี่�	๑	กิรรมื่กิารผ้้ิมีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่น
มีื่จำานวนกีิ�คน	ถ้ืาร้้เห็นเป็็นใจหร่ออาจมีื่บุุคคลอ่�นร่วมื่กิระที่ำาผิิดด้วย	ก็ิต้่องต่กิเป็็นผ้้ิต้่องหาเรียงลำาดับุกัินไป็	 
ผ้้ิต้่องหาในสี่วนทีี่�เป็็นนิติ่บุุคคล	 กิารแจ้งข้ึ้อหาให้กัิบุกิรรมื่กิารผิ้้มีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่นนิติ่บุุคคลถื่อว่า
แจ้งข้ึ้อหาชอบุแล้ว	แต่่ถ้ืาแจ้งข้ึ้อหากัิบุกิรรมื่กิารทีี่�ไม่ื่มีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่นนิติ่บุุคคลถ่ือว่ากิารสีอบุสีวน 
ไม่ื่ชอบุ	ที่ำาให้พนักิงานอัยกิารไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องในส่ีวนนิติ่บุุคคลนั�น	ตั่วอย่างเช่น
	 	 -	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๗	วรรคหน้�ง	บัุญญัติ่ว่า	ในกิารสีอบุสีวน	ไต่่สีวนม้ื่ลฟ้้องหร่อพิจารณาคดี 
ทีี่�นิติ่บุุคคลเป็็นผ้้ิต้่องหาหร่อจำาเลย	ให้ออกิหมื่ายเรียกิผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�น	ๆ	ขึ้องนิติ่บุุคคลนั�น	ให้ไป็ยัง
พนักิงานสีอบุสีวนหร่อศาล	แล้วแต่่กิรณี	คำาว่า	ผ้้ิจัดกิารหร่อผ้้ิแที่นอ่�นขึ้องนิติ่บุุคคลต่ามื่บุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าวนั�น 
ย่อมื่หมื่ายถ้ืง	 ผ้้ิทีี่�มีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่นนิติ่บุุคคลนั�นต่ามื่กิฎหมื่าย	 เช่น	 กิรรมื่กิารผิ้้จัดกิารขึ้องบุริษัที่	 
พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวน	 กิ.	 กิรรมื่กิารคนหน้�งขึ้องบุริษัที่จำาเลยในฐานะตั่วแที่นบุริษัที่จำาเลย	 
โดยมิื่ได้สีอบุสีวน	อ.	กิรรมื่กิารผ้้ิจัดกิารและผ้้ิมีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่นบุริษัที่จำาเลยและต่ามื่บัุนท้ี่กิคำาให้กิาร
ขึ้อง	กิ.	มีื่ข้ึ้อความื่ว่า	กิ.	ไม่ื่ขึ้อให้กิารชั�นสีอบุสีวนจะไป็ให้กิารในชั�นศาล	และยังให้กิารว่า	กิ.	เป็็นกิรรมื่กิาร
บุริษัที่จำาเลย	 แต่่	 กิ.	 ไม่ื่มีื่อำานาจลงช่�อในกิารที่ำานิติ่กิรรมื่ขึ้องบุริษัที่จำาเลย	 ทัี่�งไม่ื่ป็รากิฏว่าบุริษัที่จำาเลย 
มื่อบุอำานาจให้	กิ.	กิระที่ำากิารแที่นบุริษัที่จำาเลยได้	ดังนี�	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งไม่ื่มีื่อำานาจสีอบุสีวน	กิ.	ในฐานะ
ตั่วแที่นบุริษัที่จำาเลยเกีิ�ยวกัิบุคดีอาญาคดีนี�	 กิรณีย่อมื่ถ่ือไม่ื่ได้ว่ามีื่กิารสีอบุสีวนบุริษัที่จำาเลยโดยชอบุแล้ว	 
พนักิงานอัยกิารจ้งไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องบุริษัที่จำาเลยเป็็นคดีนี�ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๒๐	(ฎ.๔๒๐๕/๒๕๔๑)

ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่คำาพิพากิษาฎีกิานี�	 หากิบุริษัที่จำาเลย	 มื่อบุอำานาจให้	 กิ.	 กิระที่ำากิารแที่นบุริษัที่จำาเลย	
พนักิงานสีอบุสีวนยอ่มื่มีื่อำานาจสีอบุสีวน	กิ.	ในฐานะต่วัแที่นบุริษัที่จำาเลยเกีิ�ยวกัิบุคดีอาญานี�ได้	ก่ิอนที่ำากิาร
สีอบุสีวนตั่วแที่นนิติ่บุุคคล	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องที่ำากิารต่รวจสีอบุหนังส่ีอจดที่ะเบีุยนนิติ่บุุคคล	 เพ่�อด้ว่า 
ผ้้ิใดมีื่อำานาจที่ำากิารแที่น	หากิมีื่กิารมื่อบุอำานาจก็ิต้่องไล่สีายกิารมื่อบุอำานาจให้ครบุไม่ื่ขึ้าดสีาย	
	 -	 กิารดำาเนินคดีกัิบุนิติ่บุุคคล		บุางครั�งผ้้ิมีื่อำานาจกิระที่ำากิารแที่นบุริษัที่	อาจจะไม่ื่เป็็นบุุคคลทีี่�เป็็น
ตั่วแที่นนิติ่บุุคคลในฐานะส่ีวนตั่วได้	อาทิี่	กิารแจ้งความื่ดำาเนินคดีกัิบุบุริษัที่	กิ.	ในความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.เช็ค		 
ซ้ึ่�งกิารสัี�งจ่ายเช็ค	มีื่นาย	ขึ้.	ลงช่�อสัี�งจ่ายในนามื่ตั่วแที่นขึ้องบุริษัที่	กิ.	และป็ระทัี่บุต่ราบุริษัที่	กิ.	ไว้		ถ่ือว่า 
เช็คฉบัุบุนี�	นาย	ขึ้.	ต้่องรับุผิิดชอบุในฐานะสีว่นตั่ว	และมีื่บุริษัที่	กิ.	รับุผิิดชอบุในฐานะนติิ่บุุคคล	หากิบุรษัิที่	กิ.	 
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ต่่อมื่ามีื่กิารเป็ลี�ยนแป็ลงตั่วแที่นผ้้ิมีื่อำานาจใหม่ื่	นาย	ขึ้.	ก็ิยงัคงต้่องรับุผิิดชอบุอย้เ่หม่ื่อนเดิมื่	แต่่ตั่วแที่นขึ้อง
บุริษัที่	กิ.	ทีี่�อาจถ้ืกิเรียกิตั่วดำาเนินคดีต่ามื่กิฎหมื่าย	อาจจะไม่ื่ใช่นาย	ขึ้.	เช่นเดิมื่	เพราะมีื่กิารเป็ลี�ยนแป็ลง
ตั่วแที่นขึ้องบุริษัที่ไป็แล้ว

6. การดีำาเนินคด่ีอาญากรณ่ีแพทย์เป็นผู้ิถูกกล่ัาวหา
	 กิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวนมื่อีำานาจสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลกัิฐานไป็ต่ามื่ป็กิต่	ิเช่นเดียวกัิบุ 
กิารสีอบุสีวนในคดีอาญาทัี่�วๆ	 ไป็	 แต่่กิรณีแพที่ย์ต่กิเป็็นผ้้ิต้่องหาเน่�องจากิกิารรักิษา	 บุางครั�งกิารรักิษา 
อาจเกิิดกิารผิิดพลาด	 เน่�องจากิกิารวินิจฉัยโรคผิิดหร่อในกิารผ่ิาตั่ดผ้้ิป่็วย	 อาจเกิิดผิลข้ึ้างเคียงและ 
อาจมีื่ผ้้ิเสีียชีวิต่จากิกิารรักิษา	ซ้ึ่�งกิระบุวนกิารขัึ้�นต่อนกิารรักิษาบุุคคลภายนอกิไมื่ส่ีามื่ารถืจะเข้ึ้าใจและรับุร้้ได้ 
นอกิจากิแพที่ย์ด้วยกัินเอง	 ในที่างคดีแล้วจ้งไม่ื่สีามื่ารถืชี�ชัดได้เลยว่ากิรณีเกิิดเหตุ่	 เกิิดจากิความื่ป็ระมื่าที่
ขึ้องแพที่ย์หร่อไม่ื่อย่างไร
	 ปั็จจุบัุนได้มีื่ผ้้ิป่็วยหร่อญาต่ิผ้้ิป่็วยร้องเรียนต่่อแพที่ยสีภาหร่อแจ้งความื่ร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษต่่อ
พนักิงานสีอบุสีวน	 กิล่าวหาแพที่ย์ผ้้ิที่ำากิารต่รวจรักิษาผ้้ิป็่วยจนเป็็นเหตุ่ให้ผิ้้ป็่วยเสีียชีวิต่	 หร่อได้รับุ 
ความื่ทุี่กิข์ึ้ที่รมื่านมื่ากิข้ึ้�นจากิกิารต่รวจรักิษา
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แนวที่างขึ้อง	ต่ร.ต่ามื่หนังส่ีอ	 ต่ร.ทีี่�	 ๐๐๓๑.๒๑๒/ว	๙๑	 
ลง	 ๑๑	 กิ.ย.	 ๔๙	 กิำาหนดแนวที่างป็ฏิบัุติ่กิรณีแพที่ย์ถ้ืกิแจ้งความื่ดำาเนินคดีอาญา	 กิรณีเน่�องมื่าจากิ 
กิารรักิษาผ้้ิป่็วยแล้วเกิิดความื่เสีียหายต่่อร่างกิายหร่อชีวิต่	 เพ่�อให้เกิิดความื่เป็็นธีรรมื่แกิ่ทุี่กิฝ่่าย 
และมีื่มื่าต่รฐานเป็็นไป็ในที่างเดียวกัิน	กิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิาร	ดังนี�
	 	 ๑)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนไดรั้บุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษให้ดำาเนินคดีอาญาแพที่ยผ้้์ิที่ำากิารต่รวจ
รักิษาผ้้ิป่็วยแล้วเกิิดความื่เสีียหายต่่อร่างกิาย	หร่อชีวิต่ขึ้องผ้้ิป่็วยแล้ว	ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารสีอบุสีวน
รวบุรวมื่พยานหลักิฐานทีุ่กิชนิดเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อความื่บุริสุีที่ธิี�ขึ้องผิ้้ต้่องหา	 หากิมื่ีพยานหลักิฐาน 
เพียงพอและแน่ชัดให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่กิฎหมื่ายต่่อไป็
	 	 ๒)	 เม่ื่�อรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ	 ให้มีื่หนังส่ีอแจ้งเหตุ่โดยสีรุป็ไป็ยังนายกิแพที่ยสีภา	 
โดยขึ้อที่ราบุความื่เห็นใน	๒	ป็ระเด็น	เพ่�อป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน	ดังนี�
	 	 	 (๑)	 ในกิารรักิษาขึ้องแพที่ย์ผ้้ิถ้ืกิกิลา่วหา	ได้ที่ำากิารรักิษาผ้้ิป่็วยต่ามื่มื่าต่รฐานวิชาชีพเวชกิรรมื่
ขึ้องแพที่ยสีภาหร่อไม่ื่
	 	 	 (๒)	 แพที่ย์ผิ้ถ้้ืกิกิล่าวหาได้ใช้ความื่ระมัื่ดระวังในกิารต่รวจวินจิฉัยและรักิษาผ้้ิป็ว่ยต่ามื่ภาวะ
วิสัียและพฤติ่กิารณ์ขึ้องแพที่ย์ทีี่�จะต้่องที่ำากิารรักิษาพยาบุาลในกิรณีนี�หร่อไม่ื่	 พร้อมื่หนังส่ีอให้สีำาเนา 
เวชระเบีุยนและบัุต่รป็ระวัติ่ผ้้ิป่็วยนอกิขึ้องผ้้ิป่็วยหร่อต่ายส่ีงไป็ยังนายกิแพที่ยสีภา
	 	 ๓)	 กิรณีทีี่�ต้่องดำาเนินกิารสีอบุสีวนแพที่ย์ในฐานะผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหา	และหากิมีื่ความื่จำาเป็็นต้่องจับุกุิมื่
หร่อควบุคุมื่แพที่ย์	ให้คำาน้งถ้ืงเกีิยรติ่ยศศักิดิ�ศรีขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาและให้ป็ฏิบัุติ่โดยสุีภาพ	สีะดวกิ	รวดเร็ว	
ต่ามื่สีมื่ควร

7. การดีำาเนินคด่ีอาญากรณ่ีพยาบาลัเป็นผู้ิถูกกล่ัาวหา
	 กิารดำาเนินกิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 เหตุ่ผิลเช่นเดียวกัินกัิบุกิรณีแพที่ย์ถ้ืกิดำาเนินคดี	 กิล่าวค่อ	 
เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษให้ดำาเนินคดีอาญากัิบุพยาบุาลผ้้ิที่ำากิารต่รวจรักิษา
พยาบุาลผ้้ิป่็วยแล้วเกิิดความื่เสีียหายต่่อร่างกิายหร่อชีวิต่ขึ้องผ้้ิป่็วย	 ให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ต่ามื่แนวที่าง	 หนังส่ีอ	
ต่ร.ทีี่�	๐๐๑๑.๒๔/ว	๘๕	ลง	๑๓	กิ.ย.	๕๖	เร่�อง	แนวที่างป็ฏิบัุติ่กิรณีพยาบุาลถ้ืกิแจ้งความื่ดำาเนินคดีอาญา										
โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารดังนี�
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	 ๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวน	รวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิดเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อ
บุริสุีที่ธิี�ขึ้องผ้้ิต้่องหา	หากิมีื่พยานหลักิฐานเพียงพอและแน่ชัด	ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่กิฎหมื่าย
ต่่อไป็
	 ๒)	 เม่ื่�อรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษแล้ว	 ให้มีื่หนังส่ีอแจ้งเหตุ่โดยมีื่สีรุป็	 พร้อมื่สีำาเนาเวชระเบีุยน
และบัุต่รป็ระวัติ่ผ้้ิป่็วยนอกิขึ้องผ้้ิป่็วยหร่อต่ายส่ีงไป็ยังนายกิสีภากิารพยาบุาล	 โดยขึ้อที่ราบุความื่เห็นใน	 
๒	ป็ระเด็น	เพ่�อป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน	ดังนี�
	 	 (๑)	 ในกิารรักิษาขึ้องพยาบุาลผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหา	ได้ที่ำากิารต่รวจรักิษาพยาบุาลผ้้ิป่็วยต่ามื่ขัึ้�นต่อน
มื่าต่รฐานวิชาชีพขึ้องสีภากิารพยาบุาลหร่อไม่ื่
	 	 (๒)	 พยาบุาลผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาได้ใช้ความื่ระมัื่ดระวังในกิารต่รวจรักิษาพยาบุาลผ้้ิป่็วยและรักิษา
ผ้้ิป่็วยต่ามื่ภาวะวิสัียและพฤติ่กิารณ์ขึ้องพยาบุาล	ทีี่�จะต้่องที่ำากิารรักิษาพยาบุาลในกิรณีนี�หร่อไม่ื่
	 ๓)	 กิรณีทีี่�ต้่องดำาเนินกิารสีอบุสีวนพยาบุาลในฐานะผิ้้ถ้ืกิกิล่าวหา	 และหากิมีื่ความื่จำาเป็็นต้่อง
จับุกุิมื่หร่อควบุคุมื่พยาบุาล	ให้คำาน้งถ้ืงเกีิยรติ่ยศศักิดิ�ศรีขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาและให้ป็ฏิบัุติ่โดยสุีภาพ	สีะดวกิ	
รวดเร็ว	ต่ามื่สีมื่ควร

๘. การดีำาเนินการกับเด็ีกอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ี ท่�ถูกกล่ัาวหาว่ากระทำาความผิิดี
	 ป็กิติ่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๓	ได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ว่า	เด็กิอายยัุงไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่าย
บัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	 เด็กินั�นไม่ื่ต้่องรับุโที่ษ	 ซ้ึ่�งต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัว
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	และทีี่�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๓๙	ได้วาง
แนวที่างกิารดำาเนินกิารสีำาหรับุเด็กิทีี่�มีื่อายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	ไว้ดังนี�	
	 ๑)	 กิรณีเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัต่ิให้อย้่ในอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนหร่อเจ้าพนักิงานอ่�น	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๙/๑	 วรรคหน้�ง	 นำามื่าใช้กิับุเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๐	 ปี็	 ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๖๙/๑	วรรคสีองด้วย		
	 	 (๑)	 หากิเป็็นกิารกิระที่ำาครั�งแรกิ	ให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าพนักิงานนั�น	เรียกิ	เด็กิ	บิุดา
มื่ารดา	ผ้้ิป็กิครองหร่อบุุคคลหร่อผ้้ิแที่นองค์กิารซ้ึ่�งเด็กินั�นอาศัยอย้่ด้วยมื่าว่ากิล่าวตั่กิเต่่อน	ภายใต้่เง่�อนไขึ้	
ดังนี�
	 	 	 -	 เด็กิสีำาน้กิในกิารกิระที่ำา	และ	
	 	 	 -	 บิุดา	มื่ารดา	ผ้้ิป็กิครองหร่อบุุคคลหร่อองค์กิารซ้ึ่�งเด็กินั�นอาศัยอย้่ด้วย	สีามื่ารถืด้แล
เด็กิได้	ก็ิให้งดกิารสีอบุสีวนและป็ล่อยตั่วไป็	
	 	 (๒)	 หากิไม่ื่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ต่ามื่	(๑)	กิล่าวค่อ	
	 	 	 -	 เด็กิไม่ื่สีำาน้กิในกิารกิระที่ำาและบิุดา	 มื่ารดา	 ผิ้้ป็กิครองหร่อบุุคคลหร่อองค์กิาร 
ซ้ึ่�งเด็กินั�นอาศัยอย้่ด้วยไม่ื่สีามื่ารถืด้แลเด็กิได้	
	 	 	 -	 ต้่องส่ีงเด็กินั�นให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเดก็ิ	เพ่�อดำาเนนิกิาร 
คุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารนั�น	 ในโอกิาสีแรกิทีี่�กิระที่ำาได้	 แต่่ต้่องภายในเวลาไม่ื่เกิิน	 
๒๔	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�บุุคคลนั�นมื่าถ้ืงสีถืานทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ
	 ๒)	 กิรณีกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่ายที่ี�เป็็นความื่ผิิดอ่�นนอกิจากิ	 ๑)	 ซ้ึ่�งเป็็นคดีทีี่�ไม่ื่อาจ 
เป็รียบุเทีี่ยบุได้	
 	 -	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงตั่วบุุคคลนั�นให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กิ 
เพ่�อดำาเนินกิารคุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารนั�น	ในโอกิาสีแรกิทีี่�กิระที่ำาได้	แต่่ต้่องภายในเวลา
ไม่ื่เกิิน	๒๔	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เวลาทีี่�บุุคคลนั�นมื่าถ้ืงสีถืานทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ
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	 ๓)	 ห้ามื่มิื่ให้ผ้้ิเสีียหาย	ฟ้้องบุุคคลซ้ึ่�งมีื่อายไุม่ื่เกิินกิว่าอายทีุี่�กิำาหนดไว้	ต่ามื่มื่าต่รา	๗๓	แห่ง	ป็.อาญา	
เป็็นคดีอาญาต่่อศาลได้	

ข้้อสังเกต้  
	 -	 กิรณีกิารดำาเนินกิารกัิบุเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	หร่อ	๑๐	ปี็ลงมื่า	ซ้ึ่�งป็รากิฏต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	 
วรรคสีอง	โดยกิฎหมื่ายให้นำากิรณีเด็กิ	ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	ซ้ึ่�งมีื่อายุกิว่า	๑๐	ปี็	ถ้ืง	๑๕	ปี็	มื่าใช้บัุงคับุกัิบุ
กิรณีเด็กิซ้ึ่�งมีื่อายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	ด้วย	เฉพาะในความื่ผิิดทีี่�อย้่ในอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุได้	
	 -	 หากิเป็็นคดีทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืเป็รียบุเทีี่ยบุได้	จะต้่องส่ีงตั่วเด็กิ	(อายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็)	ไป็ยังพนักิงาน 
เจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กิ
	 -	 ส่ีวนเด็กิทีี่�มีื่อายุกิว่า	๑๐	ปี็	–	๑๕	ปี็	ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	หากิไม่ื่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	 
กิรณีไม่ื่สีามื่ารถืเป็รียบุเทีี่ยบุได้	 หร่อความื่ผิิดอ่�นนอกิจากิวรรคหน้�ง	 ก็ิต้่องดำาเนินคดีกัิบุเด็กิดังกิล่าว 
ซ้ึ่�งอย้ใ่นอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัว	เช่นเดียวกัิบุเยาวชน	(อายุกิว่า	๑๕	ปี็	แต่่ไม่ื่ถ้ืง	๑๘	ปี็)	
	 -	 กิรณีกิารดำาเนินกิารกัิบุเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	เดิมื่ต้่องที่ำากิารสีอบุสีวน	ต่ามื่มื่าต่รา	๗๗	วรรคสีอง	 
แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	แต่่ปั็จจุบัุน
กิฎหมื่ายถ้ืกิแก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่	มื่าต่รา	๖๙/๑	แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่มิื่โดย	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวธีิีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบุครัว	 (ฉบัุบุทีี่�	 ๕)	 พ.ศ.๒๕๕๙	หากิไม่ื่เข้ึ้าเง่�อนไขึ้ทีี่�จะเป็รียบุเทีี่ยบุได้	 ให้ส่ีงเด็กิไป็ยัง
พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กิดำาเนินกิารต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�ต่่อไป็	

❖❖❖  
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บทท่� 11
พยานหลัักฐานกับการสอบสวน

	 กิารจะลงโที่ษผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดในที่างอาญานั�น	ศาลต้่องฟั้งพยานหลักิฐานจนป็ราศจากิข้ึ้อสีงสัีย	 
จ้งจะลงโที่ษจำาเลยได้	 กิารส่ีบุพยานในศาลโดยหลักิแล้วภาระกิารพิส้ีจน์จะต่กิอย้่กัิบุฝ่่ายโจที่ก์ิ	 หากิโจที่ก์ิ
นำาส่ีบุไม่ื่ได้ศาลต้่องยกิฟ้้อง	 จะอาศัยข้ึ้อบุกิพร่องขึ้องจำาเลยลงโที่ษจำาเลยไม่ื่ได้	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่อง
สีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิดเพ่�อทีี่�จะร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดและพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อความื่บุริสุีที่ธิี�
ขึ้องผิ้้ต้่องหา	 นอกิจากินี�	 พยานหลักิฐานที่ี�จะนำาเข้ึ้าสีำานวนกิารสีอบุสีวนจะต่้องเกิิดข้ึ้�นและได้มื่าโดยชอบุ	 
ถ้ืาเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยไม่ื่ชอบุ	 ศาลจะไม่ื่รับุฟั้งพยานหลักิฐานนั�นเลย	 แต่่ถ้ืาเป็็นกิรณีทีี่�เป็็น
พยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุแต่่ได้มื่าโดยมิื่ชอบุ	 โดยหลักิแล้วศาลจะไม่ื่รับุฟั้งพยานหลักิฐาน	 เว้นแต่่
จะเข้ึ้าเง่�อนไขึ้ขึ้องกิฎหมื่าย

1. ประเภทข้องพยานหลัักฐาน 
	 พยานหลักิฐานแบุ่งเป็็น	 ๓	 ป็ระเภที่ค่อ	 พยานหลักิฐานโดยต่รง	 พยานหลักิฐานแวดล้อมื่	 และ
พยานหลักิฐานทีี่�แท้ี่จริง	แต่่ละป็ระเภที่พิจารณาได้ดังนี�	
	 (๑)	 พยานหลักิฐานโดยต่รง	(Direct	Evidence)	เป็็นพยานหลักิฐานทีี่�สีามื่ารถืพิส้ีจน์ข้ึ้อเท็ี่จจริง
หน้�ง	ๆ	 ได้โดยต่รง	 เช่น	ป็ระจักิษ์พยานทีี่�เห็นเหตุ่กิารณ์ขึ้ณะทีี่�เหตุ่ฆ่าต่กิรรมื่	กิารรับุร้้นั�นสีามื่ารถืกิระที่ำา
ผ่ิานที่างที่วารทัี่�งหลาย	ไม่ื่ว่าจะด้วยป็ระสีาที่ต่า	ห้	จม้ื่กิ	ป็ากิ	หร่อกิารสัีมื่ผัิสี
	 (๒)		พยานแวดล้อมื่กิรณี	(Circumstantial	Evidence)	พยานป็ระเภที่นี�ไม่ื่สีามื่ารถืพิส้ีจน์ข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ได้โดยต่รง	 แต่่เป็็นพยานทีี่�ร้้เห็นส่ีวนใดส่ีวนหน้�งขึ้องเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกิิดข้ึ้�น	 เม่ื่�อนำาไป็พิจารณาป็ระกิอบุกัิบุ 
พยานหลักิฐานอ่�น	ๆ	แล้ว	ที่ำาให้น่าเช่�อได้ว่ามีื่ข้ึ้อเท็ี่จจริงบุางอย่างเกิิดข้ึ้�นอย่างแน่แท้ี่	เช่น	เห็นคนร้ายถ่ือ
อาวุธีมีื่ดเข้ึ้าไป็ในบุ้านก่ิอนเกิิดเหตุ่	ต่่อมื่าในภายหลังป็รากิฏว่ามีื่กิารที่ำาร้ายร่างกิายเกิิดข้ึ้�นในบุ้านดังกิล่าว	 
เป็็นต้่น
											(๓)	 พยานหลักิฐานทีี่�แท้ี่จริง	 (Real	 Evidence)	 เป็็นพยานวัต่ถุื	 หร่อนิยมื่เรียกิว่า	 วัต่ถุืพยาน	 
ซ้ึ่�งมีื่ความื่ชัดแจ้งในตั่วเอง	 เป็็นไป็ต่ามื่หลักิวิที่ยาศาสีต่ร์	 สีามื่ารถืพิส้ีจน์ได้ต่ามื่หลักิเหตุ่และผิล	 
พยานหลกัิฐานป็ระเภที่นี�ความื่นา่เช่�อถ่ือมื่ากิ	สีามื่ารถืนำามื่าใช้ยน่ยนัในที่างคดไีด้โดยต่รงหร่อนำามื่าเช่�อมื่โยง 
ให้เกีิ�ยวพันกัิบุคดีได้	 เช่น	 รอยลายนิ�วม่ื่อในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 กิระดุมื่เส่ี�อทีี่�ต่กิอย้่ในทีี่�เกิิดเหตุ่ซ้ึ่�งมีื่ร้ป็แบุบุ 
เดียวกัิบุกิระดุมื่เส่ี�อในเส่ี�อตั่วทีี่�ผ้้ิต้่องหาสีงสัียสีวมื่ใส่ีในวันเกิิดเหตุ่	เป็็นต้่น

ข้้อสังเกต้
	 กิารแบุ่งป็ระเภที่ขึ้องพยานแบุ่งได้หลายลักิษณะ	 ต่ามื่วัต่ถุืป็ระสีงค์ขึ้องผ้้ิแบุ่งและกิฎเกิณฑ์์ 
ทีี่�ใช้แบุ่ง	อาจมีื่กิารแบุ่งเป็็นป็ระเภที่ดังต่่อไป็นี�
	 -	 พยานชั�นหน้�งและพยานชั�นสีอง
	 	 (๑)	 พยานชั�นหน้�ง	 หมื่ายถ้ืงพยานหลักิฐานชิ�นทีี่�ดีทีี่�สุีดในบุรรดาพยานหลักิฐานทัี่�งหลาย 
ทีี่�มุ่ื่งพิส้ีจน์ข้ึ้อเท็ี่จจริงหน้�ง	 โดยหลักิแล้วศาลจะรับุฟั้งพยานหลักิฐานทีี่�ดีทีี่�สุีดหร่อพยานหลักิฐานชั�นหน้�ง 
เป็็นหลักิเสีมื่อ
	 	 (๒)	 พยานชั�นสีอง	หมื่ายถ้ืงพยานหลักิฐานในลำาดับุรองลงมื่า	
	 	 	 ยกิตั่วอย่างพยานบุุคคล	 ป็ระจักิษ์พยานจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิกิว่าพยานบุอกิเล่าหร่อพยาน
ซัึ่ดที่อด	พยานบุอกิเล่าขึ้องผ้้ิทีี่�ถ้ืกิที่ำาร้ายและร้้ส้ีกิว่าต่นใกิล้ต่ายจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิกิว่าพยานบุอกิเล่าทัี่�วไป็
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ในคดีความื่ผิิดต่่อชีวิต่ร่างกิาย	 เม่ื่�อมีื่ผ้้ิถ้ืกิที่ำาร้ายในคดีฆ่่าหร่อพยายามื่ฆ่่าเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจจ้งต้่องรีบุไป็พบุ 
ผ้้ิถ้ืกิที่ำาร้ายโดยเร็วทีี่�สุีดเพ่�อซัึ่กิถืามื่ว่าผ้้ิใดที่ำาร้ายและฟั้งป็ระกิอบุพยานอ่�นจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิ	 ส่ีวนพยาน
เอกิสีารต้่นฉบัุบุจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิกิว่าสีำาเนาเอกิสีาร
	 -	 พยานค่้กัิบุพยานเดี�ยว	 พยานค่้	 ค่อพยานสีองคนหร่อมื่ากิกิว่านั�น	 ให้กิารย่นยันข้ึ้อเท็ี่จจริง
เร่�องเดียวกัินต่รงกัิน	 กิารรับุฟั้งพยานค่้ทีี่�ย่นยันข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�สีอดคล้องกัินจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิกิว่าพยานเดี�ยว	 
แต่่หากิพยานค่้ทีี่�ย่นยันข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�แต่กิต่่างกัินในสีาระสีำาคัญก็ิจะที่ำาให้พยานค่้นั�นเป็็นพยานทีี่�มีื่พิรุธี	 
พยานเดี�ยวก็ิจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิกิว่า

2. พยานหลัักฐานท่�พิสูจน์ความผิิดีหร่อบริสุทธิ�
	 เป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๒๖	 ได้แก่ิ	 พยานต่่าง	 ๆ	 ซ้ึ่�งน่าจะพิส้ีจน์ 
ได้ว่าจำาเลยมีื่ผิิดหร่อบุริสุีที่ธิี�	ให้อ้างเป็็นพยานหลักิฐานได้	แต่่ต้่องเป็็นพยานชนิดทีี่�มิื่ได้เกิิดข้ึ้�นจากิกิารจ้งใจ	 
มีื่คำามัื่�นสัีญญา	ข่้ึ้เข็ึ้ญ	หลอกิลวงหร่อโดยมิื่ชอบุป็ระกิารอ่�น	และให้ส่ีบุต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่ง	ป็.วิอาญา	หร่อ
กิฎหมื่ายอ่�นอันว่าด้วยกิารส่ีบุสีวนพยาน	พยานทีี่�กิล่าวถ้ืงได้แก่ิ	
	 (๑)	 พยานบุุคคล
	 (๒)	 พยานเอกิสีาร
	 (๓)	 พยานวัต่ถุื
	 พยานบุุคคล	หมื่ายถ้ืง	 บุุคคลใดๆ	 ทีี่�ร้้เห็นเหตุ่กิารณ์หร่อที่ราบุข้ึ้อความื่เกีิ�ยวกัิบุเร่�องทีี่�จะให้กิาร
เป็็นพยานนั�นมื่าด้วยต่นเองโดยต่รง	ซ้ึ่�งพยานสีามื่ารถืเข้ึ้าใจและต่อบุคำาถืามื่ได้	ต่ามื่	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๙๕	
แต่่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖	ไม่ื่ได้ห้ามื่รับุฟั้งพยานบุอกิเล่าหร่อพยานซัึ่ดที่อดแต่่อยา่งใดและไม่ื่ได้จำากัิด
ไว้ว่าพยานจะต้่องมีื่อายุมื่ากิน้อยเพียงใด	ตั่วอย่าง	เช่น
	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องว่า	 จำาเลยข่ึ้มื่ข่ึ้นกิระที่ำาชำาเราเด็กิหญิง	 อ.	 อายุ	 ๒	 ปี็	 ศาลชั�นต้่นและศาลอุที่ธีรณ์
พิพากิษาลงโที่ษจำาเลย	โดยฟั้งคำาเด็กิหญิง	อ.	เป็็นพยาน	จำาเลยฎีกิาว่า	เด็กิหญิง	อ.	มีื่อายุเพียง	๒	ปี็เศษ	 
ศาลไม่ื่ควรรับุฟั้งพยานป็ากินี�	ศาลฎีกิาวินิจฉัยว่า	ต่ามื่กิฎหมื่ายลักิษณะพยานในเวลานี�มิื่ได้มีื่ข้ึ้อห้ามื่เร่�องเด็กิ
ทีี่�เป็็นพยานวา่จะต้่องมีื่อายเุท่ี่านั�นเท่ี่านี�จ้งจะเป็็นพยานได	้เม่ื่�อเด็กิคนใดเข้ึ้าใจคำาถืามื่และสีามื่ารถืใหก้ิารต่อบุ
ได้ต่ามื่คำาถืามื่	คำาขึ้องเด็กิคนนั�นย่อมื่รับุฟั้งเป็็นพยานได้	เร่�องนี�ไม่ื่ป็รากิฏว่าเด็กิหญิง	อ.	ไม่ื่เข้ึ้าใจคำาถืามื่	หร่อ
ไม่ื่สีามื่ารถืใหก้ิารต่อบุคำาถืามื่เลย	ศาลล่างจ้งรับุฟั้งคำาขึ้องเดก็ิหญิง	อ.ได้โดยไม่ื่มีื่ข้ึ้อสีงสัีย	(ฎ.๕๐๔/๒๔๗๖)	
	 -	 ผ้้ิเสีียหายอายุ	๑๕	ปี็	เป็็นคนปั็ญญาอ่อนพ้ดเร่�องยากิ	ๆ	ไม่ื่ค่อยจะร้้เร่�องแต่่เบิุกิความื่ต่่อศาล 
ในคดีอาญาในความื่ผิิดที่างเพศได้เร่�องได้ราว	ดังนี�	รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานได้	(ฎ.๑๑๙๙/๒๕๒๖)	
	 -	 คนทีี่�ส้ีงอายุมื่ากิจนความื่จำาเลอะเล่อนหร่อคนวิกิลจริต่ซ้ึ่�งไม่ื่สีามื่ารถืเข้ึ้าใจและต่อบุคำาถืามื่ได้
เป็็นพยานไม่ื่ได้	
	 -	 คนห้หนวกิหร่อเป็็นใบุ้	หร่อทัี่�งห้หนวกิและเป็็นใบุ้นั�น	แม้ื่ไม่ื่สีามื่ารถืได้ยนิคำาถืามื่	แต่่ก็ิมิื่ได้ถ่ือว่า 
เขึ้าไม่ื่สีามื่ารถืเข้ึ้าใจคำาถืามื่	ทัี่�งนี�เพราะเขึ้าสีามื่ารถืส่ี�อความื่หมื่ายที่างอ่�นเพ่�อให้เข้ึ้าใจคำาถืามื่ได้	ซ้ึ่�ง	ป็.วิแพ่ง	 
มื่าต่รา	 ๙๖	 บัุญญัติ่ว่า	 พยานทีี่�เป็็นคนห้หนวกิหร่อเป็็นใบุ้	 หร่อทัี่�งห้หนวกิและเป็็นใบุ้นั�น	 อาจถ้ืกิถืามื่
หร่อให้คำาต่อบุโดยวิธีีเขีึ้ยนหนังส่ีอ	 หร่อโดยวิธีีอ่�นใดทีี่�สีมื่ควรได้	 และคำาเบิุกิความื่ขึ้องบุุคคลนั�น	 ๆ	 ให้ถื่อ
เป็็นพยานบุุคคลต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�	 ดังนั�น	 กิารถืามื่บุุคคลที่ี�ห้หนวกิจ้งไม่ื่จำาเป็็นต้่องถืามื่ด้วยคำาพ้ด	 
แต่่อาจใช้วิธีีแสีดงกิิริยาท่ี่าที่างซ้ึ่�งถ้ืาผ้้ิถืามื่ไม่ื่สีามื่ารถืจะส่ี�อความื่หมื่ายกัิบุพยานทีี่�ห้หนวกินั�น	ก็ิอาจจะต้่อง
ใช้ล่ามื่มื่าช่วยในกิารส่ี�อความื่หมื่าย	
	 -	 ชาวต่่างป็ระเที่ศทีี่�ฟั้งภาษาไที่ยไม่ื่เข้ึ้าใจ	 ก็ิไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นบุุคคลทีี่�ไม่ื่เข้ึ้าใจคำาถืามื่อันจะต้่องห้ามื่
เป็็นพยาน	ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๔๖	วรรคท้ี่าย	 ซ้ึ่�งบัุญญัติ่ว่า	 ถ้ืาค่้ความื่ฝ่่ายใดหร่อบุุคคลใดทีี่�มื่าศาลไม่ื่เข้ึ้าใจ
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ภาษาไที่ยหร่อเป็็นใบุ้หร่อห้หนวกิและอ่านเขีึ้ยนหนังส่ีอไม่ื่ได้	 ให้ค่้ความื่ฝ่่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องจัดหาล่ามื่	 ดังนั�น
บุุคคลทีี่�ไม่ื่ร้้ภาษาไที่ยก็ิเป็็นพยานได้	
	 	 พยานเอกิสีาร	 หมื่ายถ้ืง	 ข้ึ้อความื่ใด	 ๆ	 ในเอกิสีารที่ี�มีื่กิารอ้างอิงเป็็นพยานโดยอาศัยกิารสี่�อ
ความื่หมื่ายขึ้องขึ้้อความื่นั�นพิส้ีจน์ความื่จริง	 แต่่กิารอ้างเอกิสีารเป็็นพยานมื่ิใช่หมื่ายความื่ว่าจะเป็็น 
พยานเอกิสีารเสีมื่อไป็	กิารอ้างข้ึ้อความื่ต่อนหน้�งในเอกิสีารเพ่�อพิส้ีจน์ว่าข้ึ้อเท็ี่จจริงเกิิดข้ึ้�นต่ามื่ข้ึ้อความื่นั�น	 
ดังนี�เป็็นพยานเอกิสีาร	แต่่ถ้ืาอ้างลายม่ื่อช่�อในเอกิสีารเพ่�อพิส้ีจน์ว่าเป็็นลายม่ื่อทีี่�จำาเลยที่ำาป็ลอมื่ข้ึ้�นในความื่ผิิด 
ฐานป็ลอมื่เอกิสีารหร่ออ้างหนังส่ีอทัี่�งเล่มื่เพ่�อแสีดงว่าเป็็นกิารที่ำาซึ่ำ�างานอันมีื่ลิขึ้สิีที่ธิี�ขึ้องโจที่ก์ิ	 ดังนี� 
เป็็นกิารอ้างในฐานะวัต่ถุืพยาน	เช่น
	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องขัึ้บุไล่จำาเลยออกิจากิห้องเช่า	 โจที่ก์ิอ้างภาพถ่ืายห้องทีี่�เช่าเป็็นพยาน	 แต่่ไม่ื่ได้ส่ีง
สีำาเนาให้จำาเลย	 ศาลฎีกิาวินิจฉัยว่า	 ภาพถ่ืายห้องพิพาที่ที่ี�โจที่กิ์อ้างเป็็นพยานเป็็นภาพจำาลองวัต่ถุื	 ไม่ื่ใช่ 
พยานเอกิสีารอันจะต้่องส่ีงสีำาเนาให้แก่ิค่้ความื่อีกิฝ่่ายหน้�งก่ิอนวันส่ีบุพยาน	(ฎ.๘๔๐/๒๔๙๙)
	 	 พยานวัต่ถุื	 หมื่ายถ้ืง	 สิี�งใด	 ๆ	 ทีี่�ค่้ความื่อ้างอิงให้ต่รวจด้เพ่�อป็ระโยชน์แก่ิคดีขึ้องต่น	 เอกิสีาร
ฉบัุบุหน้�งอาจเป็็นพยานเอกิสีารหร่อพยานวัต่ถุืก็ิได้สุีดแต่่วัต่ถุืป็ระสีงค์ขึ้องกิารอ้าง	 ถ้ืาเป็็นกิารอ้างเพ่�อให้
ด้ข้ึ้อความื่ในเอกิสีารก็ิเป็็นพยานเอกิสีาร	 แต่่ถ้ืาให้ด้ร้ป็ลักิษณะขึ้องเอกิสีารก็ิเป็็นพยานวัต่ถุื	 นอกิจากินี�	
อสัีงหาริมื่ที่รัพย์หร่อสีถืานทีี่�ต่่าง	ๆ	ก็ิเป็็นพยานวัต่ถุืได้	
	 	 พยานวัต่ถุืมีื่ความื่สีำาคัญมื่ากิในคดีอาญา	 เพราะเป็็นพยานทีี่�ดีทีี่�สุีดในกิารพิส้ีจน์ว่าข้ึ้อเท็ี่จจริง
บุางป็ระเด็นได้เกิิดข้ึ้�น	 เช่น	ยาเสีพติ่ด	 ไม้ื่ขึ้องกิลางในคดี	ป็ลอกิกิระสุีนปื็น	บุาดแผิลทีี่�ถ้ืกิที่ำาร้าย	 เป็็นต้่น	 
กิารรับุฟั้งพยานวัต่ถุืนั�น	 ค่้ความื่ต่้องนำาพยานวัต่ถุืมื่าสี่งศาลหร่อนำาศาลเดินเผิชิญส่ีบุพยานวัต่ถุืทีี่�เป็็น
อสัีงหาริมื่ที่รพัยเ์สีมื่อไป็หร่อไมื่	่จะใช้ภาพถ่ืายพยานวัต่ถุืนำาส่ีบุในศาลแที่นไดห้ร่อไมื่	่ป็.วิแพ่ง	มื่าต่รา	๑๒๘	
และ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๔๑	เห็นว่ากิฎหมื่ายป็ระสีงค์ให้ศาลสัีมื่ผัิสีพยานวัต่ถุืขึ้องจริงจ้งให้ค่้ความื่ทีี่�อ้างนำา
พยานวัต่ถุืมื่าศาล	หร่อนำาศาลไป็หาพยานวัต่ถุื	แต่่อาจมีื่ข้ึ้อยกิเว้นได้	ดังนี�
	 -	 พยานวัต่ถุืทีี่�ต้่องมีื่กิารพิส้ีจน์โดยพยานผ้้ิเชี�ยวชาญ	 เช่น	ยาเสีพติ่ด	กิระสุีนปื็น	 เป็็นต้่น	 ผ้้ิอ้าง
อาจนำาส่ีบุความื่เห็นขึ้องพยานผ้้ิเชี�ยวชาญโดยไม่ื่ต้่องส่ีงพยานวัต่ถุืต่่อศาลก็ิได้	
	 -	 โจที่ก์ิต้่องกิารพิส้ีจน์ว่า	 ขึ้องกิลางทีี่�อย้่ในความื่ครอบุครองขึ้องจำาเลยเป็็นเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่น	 
จ้งนำาส่ีบุบัุญชีขึ้องกิลางคดีอาญา	ซ้ึ่�งระบุุว่าเป็็นเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นซ้ึ่�งต่ำารวจยด้ได้ในกิระเป๋็ากิางเกิงด้านขึ้วา 
ขึ้องจำาเลย	 และจำาเลยลงช่�อรับุว่าถ้ืกิต้่องและเป็็นจริงป็ระกิอบุกัิบุรายงานผิลพิส้ีจน์ขึ้องกิลางว่าเป็็น 
เมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นจริง	ดังนี�	โจที่ก์ิไม่ื่จำาต้่องนำาเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามีื่นขึ้องกิลางมื่าศาล	(ฎ.๗๗๕๗/๒๕๔๓)	
	 -	 พยานวัต่ถุืบุางป็ระเภที่ซ้ึ่�งไม่ื่สีะดวกิหร่อไม่ื่เหมื่าะสีมื่ทีี่�จะนำามื่าศาล	 เช่น	 อาวุธีมีื่ดขึ้องกิลาง	
รถืยนต์่ทีี่�ถ้ืกิชน	เป็็นต้่น	ศาลอาจใช้ดุลพินิจให้ค่้ความื่นำาส่ีบุด้วยร้ป็ภาพขึ้องพยานวัต่ถุืได้	

ข้้อสังเกต้
	 นอกิจากินี�	 ยังมีื่พยานผ้ิ้เชี�ยวชาญ	 ซ้ึ่�งมิื่ใช่เป็็นผ้้ิป็ระสีบุพบุเห็นข้ึ้อเท็ี่จจริงโดยต่รง	 แต่่เป็็นพยาน
ทีี่�มีื่ความื่ร้้หร่อเชี�ยวชาญในเร่�องหน้�งเร่�องใดโดยต่รง	 และความื่เห็นขึ้องเขึ้าเป็็นป็ระโยชน์ในคดี	 เช่น	 
แพที่ย์นิติ่เวชเป็็นพยานผิ้้เชี�ยวชาญในกิารต่รวจชันส้ีต่รบุาดแผิล	 หร่อนักิวิที่ยาศาสีต่ร์เป็็นผ้้ิเชี�ยวชาญ 
ในกิารต่รวจพิส้ีจน์ที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์	 คร้ภาษาไที่ยเป็็นผ้ิ้เชี�ยวชาญในคดีความื่ผิิดฐานด้หมิื่�นผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งหน้า	
เป็็นต้่น		
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๓. การสอบสวนกับการรับฟั้งพยานหลัักฐาน
	 พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หน้าทีี่�ในกิารสีอบุสีวนและรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่่าง	 ๆ	 ทุี่กิชนิดทีี่�เป็็น
ป็ระโยชน์แก่ิคดี	พยานหลักิฐานทีี่�นำาเข้ึ้าสีำานวนนั�นมีื่ทัี่�งพยานบุุคคล	พยานวัต่ถุืและพยานเอกิสีาร	จะต้่องเป็็น 
พยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นและได้มื่าโดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	หากิเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุแต่่ได้มื่า
โดยมิื่ชอบุจะมีื่เง่�อนไขึ้กิฎหมื่ายในกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานนั�น	 สิี�งขึ้องทีี่�เป็็นหลักิฐานในคดีจะต้่องย้ดเข้ึ้า
มื่าเป็็นขึ้องกิลางในคดี	 เพ่�อให้สีามื่ารถืนำาไป็แสีดงต่่อศาลได้เม่ื่�อจำาเป็็นในกิารสีอบุสีวนพยานบุุคคลและ 
ผ้้ิต้่องหา	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ระเบีุยบุกิฎหมื่ายอย่างเคร่งครัด	หากิละเลยแล้ว	อาจส่ีงผิล
ต่่อกิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานได้
	 ๑)	 กิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานกัิบุกิารสีอบุสีวนพยานบุุคคล
	 	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้รับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องเริ�มื่ 
กิารสีอบุสีวนโดยมิื่ชักิช้าต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๐	กิารสีอบุสีวนผ้้ิกิล่าวหาหร่อพยานจะต้่องสีอบุสีวน 
โดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	ต้่องให้พยานนั�น	ๆ 	ให้ป็ากิคำาด้วยความื่สีมัื่ครใจ	ห้ามื่มิื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนตั่กิเต่่อน	
พ้ดให้ท้ี่อใจ	หร่อใช้กิลอุบุายอ่�นเพ่�อป้็องกัินมิื่ให้บุุคคลใดใหถ้้ือยคำาซ้ึ่�งอยากิจะใหด้้วยความื่เต่ม็ื่ใจ	เป็็นไป็ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	และหร่อคำาให้กิารต้่องมิื่ได้เกิิดจากิกิารจ้งใจ	มีื่คำามัื่�นสัีญญา	ข่้ึ้เข็ึ้ญ	หลอกิลวงหร่อ
โดยมิื่ชอบุป็ระกิารอ่�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖	หากิฝ่่าฝื่นบุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าว	จะที่ำาให้คำาให้กิารพยาน
ป็ากินั�นเป็็นพยานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	เป็็นบุที่ตั่ดพยานห้ามื่รับุฟั้งพยานป็ากินั�น
	 	 กิรณีผ้้ิเสีียหายหร่อพยานทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	กิารสีอบุสีวนหร่อกิารชี�ตั่วบุุคคล	ต้่องป็ฏิบัุติ่
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	และมื่าต่รา	๑๓๓	ต่รี	โดยต้่องมีื่สีหวิชาชีพ	เช่น	พนักิงานอัยกิาร	นักิจิต่วิที่ยา
หร่อนักิสัีงคมื่สีงเคราะห์หร่อบุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อ	ร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน	หร่อในกิารชี�ตั่วผ้้ิต้่องหา	หากิฝ่่าฝื่น
บุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าว	จะที่ำาให้ไม่ื่สีามื่ารถืรับุฟั้งคำาให้กิารทีี่�ให้ไว้ในชั�นสีอบุสีวนนั�นได้

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 กิรณีจะอ้างเหตุ่จำาเป็็นเร่งด่วนอยา่งยิ�งทีี่�ไม่ื่อาจรอนักิจิต่วิที่ยาหร่อนักิสัีงคมื่สีงเคราะห์หร่อบุุคคล
ทีี่�เด็กิร้องขึ้อได้ควรจะมีื่หลักิฐานกิารติ่ดต่่อกัิบุสีหวิชาชีพหร่อบุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อดังกิล่าวด้วย	โดยเห็นควร
ที่ำาเป็็นหนังส่ีอหร่อลายลักิษณ์อักิษร	เพ่�อป้็องกัินกิารโต้่แย้งภายหลัง					
	 ๒)	 กิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานกัิบุกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหา	
	 	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่่าง	ๆ 	จนกิระทัี่�งมีื่พยานหลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่า 
ผ้้ินั�นได้กิระที่ำาความื่ผิิด	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจะใช้อำานาจต่ามื่กิฎหมื่ายในกิารแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหานั�น 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	กิารแจ้งข้ึ้อหาและกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาจะต้่องชอบุด้วยกิฎหมื่าย	เป็็นไป็ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๕	ป็ระกิอบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖	ในกิารถืามื่คำาให้กิารผ้้ิต้่องหา	ห้ามื่มิื่ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนที่ำาหร่อจัดให้ที่ำากิารใด	ๆ 	ซ้ึ่�งเป็็นกิารให้คำามัื่�นสัีญญา	ข่้ึ้เข็ึ้ญ	หลอกิลวง	ที่รมื่าน	ใช้กิำาลังบัุงคับุหร่อ
กิระที่ำาโดยมิื่ชอบุป็ระกิารใด	ๆ	เพ่�อจ้งใจให้เขึ้าให้กิารอย่างใด	ๆ	ในเร่�องทีี่�ต้่องหานั�น	หากิฝ่่าฝื่นบุที่บัุญญัติ่
ดังกิล่าวจะเป็็นกิารที่ำาให้พยานหลักิฐานทีี่�สีอบุป็ากิคำานั�นเกิิดข้ึ้�นโดยมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	เป็็นบุที่ตั่ดพยาน
ห้ามื่รับุฟั้งพยานป็ากินั�น
  (1) การแจ้งข้้อหาแลัะการสอบสวนผู้ิต้้องหา ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 1๓4/1 
	 	 	 กิ.	คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชีวิต่หร่อคดีทีี่�ผ้้ิต้่องหามีื่อายุไม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	จะต้่องมีื่ที่นายความื่
ร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวนเสีมื่อ	 หากิไมื่่มีื่ที่นายเข้ึ้าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน	 กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งถ้ือยคำาใด	 ๆ 
ขึ้องผ้้ิต้่องหานั�น	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคท้ี่าย)
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	 	 	 ขึ้.	คดีทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิ	 ก่ิอนเริ�มื่ถืามื่คำาให้กิาร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนถืามื่ผ้ิ้ต้่องหาว่า
มีื่ที่นายความื่หร่อไม่ื่	 ถ้ืาไม่ื่มีื่และผ้้ิต้่องหาต้่องกิารที่นายความื่	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดหาที่นายความื่ให้	 
หากิฝ่่าฝื่นบุที่บัุญญัต่ิดังกิล่าว	 กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งถ้ือยคำาใด	 ๆ	 ขึ้องผ้้ิต่้องหานั�น	 (ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคท้ี่าย)
	 	 	 ค.	มีื่ข้ึ้อยกิเว้นว่า	 เม่ื่�อได้จัดหาที่นายความื่ให้แก่ิผ้้ิต้่องหาต่ามื่	 กิ.	 หร่อ	 ขึ้.	 แล้ว	 กิรณี	
จำาเป็็นเร่งด่วน	หากิที่นายความื่ไม่ื่อาจมื่าพบุผ้้ิต้่องหาได้	โดยไม่ื่แจ้งเหตุ่ขัึ้ดข้ึ้องให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุ
หร่อแจ้งแต่่ไม่ื่มื่าพบุผ้้ิต้่องหาภายในเวลาอันสีมื่ควร	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาไป็ได้ 
โดยไม่ื่ต้่องรอที่นายความื่	แต่่พนักิงานสีอบุสีวนต้่องบัุนท้ี่กิเหตุ่นั�นไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนด้วย

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิรณจีะอ้างเหต่จุำาเป็็นเร่งด่วน	ควรจะมื่หีลักิฐานกิารต่ดิต่่อกิบัุที่นายความื่ดว้ย	เช่น	อาจมื่หีนังส่ีอ
ถ้ืงที่นายความื่ในกิารนัดให้ที่นายความื่มื่าพบุกิับุผ้้ิต้่องหาในกิารแจ้งข้ึ้อหาและกิารสีอบุสีวนในวัน	 เวลา 
และสีถืานทีี่�ทีี่�ชัดเจน	หากิที่นายความื่มื่าไม่ื่ได้ก็ิควรจะมีื่หลักิฐานไว้ด้วย	เพ่�อป้็องกัินกิารโต้่แย้งภายหลัง		
  (2) การสอบปากคำาผู้ิต้้องหาท่�ม่อายุไม่เกิน 1๘ ปี ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 1๓4/2 
	 	 	 นอกิจากิสิีที่ธิีต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	แล้ว	จะต้่องนำาบุที่บัุญญัติ่มื่าต่รา	๑๓๓	ที่วิ	 
มื่าใช้บัุงคับุกัิบุกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็	 โดยอนุโลมื่ด้วย	 ต้่องมีื่พนักิงานอัยกิาร	 
นักิจิต่วิที่ยาหร่อนักิสัีงคมื่สีงเคราะห์	 และบุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อ	 ร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน	หากิฝ่่าฝื่นบุที่บัุญญัติ่ 
ดังกิล่าว	กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งถ้ือยคำาใด	ๆ	ขึ้องผ้้ิต้่องหานั�น	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคท้ี่าย)

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 กิรณีไม่ื่อาจรอสีหวิชาชีพหร่อบุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อ	 ร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวนสีำาหรับุผ้้ิเสีียหาย 
หร่อพยาน	 หร่อผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิอายุยังไม่ื่เกิิน	 ๑๘	 ปี็	 จะใช้คำาว่า	 “กิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนอย่างยิ�ง”	 
ต่่างจากิกิรณีกิารสีอบุสีวนผ้้ิต้่องหาทัี่�วไป็	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๑	ซ้ึ่�งใช้คำาว่า	“กิรณีจำาเป็็นเร่งด่วน”	 
จะเห็นได้ว่ากิฎหมื่ายได้ให้ความื่สีำาคัญกัิบุกิารให้สีหวิชาชีพหร่อบุุคคลทีี่�เด็กิร้องขึ้อมื่าร่วมื่ฟั้งกิารสีอบุสีวน
เป็็นอยา่งมื่ากิ	แต่่อยา่งไรก็ิต่ามื่ก็ิต้่องป็ฏิบัุติ่ให้เป็็นไป็ต่ามื่เง่�อนไขึ้กิฎหมื่าย	และควรมีื่หลักิฐานในกิารติ่ดต่่อ
กัิบุสีหวิชาชีพหร่อบุุคคลทีี่�เด็กิร้องติ่ดไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนด้วย	
	 	 (๓)	 ผ้้ิต้่องหามื่ีสิีที่ธิีให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุป็ากิคำาต่นได้	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔/๓	 หากิฝ่่าฝื่นบุที่บัุญญัต่ิดังกิล่าว	 กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งถ้ือยคำาใด	 ๆ	 
ขึ้องผ้้ิต้่องหานั�น	(ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคท้ี่าย)	
	 	 (๔)	 กิารแจ้งสิีที่ธิีให้ผ้้ิต้่องหาที่ราบุกิ่อนถืามื่คำาให้กิาร	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔/๔	 
หากิฝ่่าฝื่นบุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าว	 กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งคำาให้กิารผ้้ิต้่องหานั�น	 (ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๓๔/๔	 
วรรคท้ี่าย)
	 	 	 ก่ิอนถืามื่คำาให้กิารผ้้ิต้่องหา	ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้ผ้้ิต้่องที่ราบุก่ิอนว่า	
	 	 	 กิ.	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีทีี่�จะให้กิารหร่อไม่ื่ก็ิได้	ถ้ืาผ้้ิต้่องหาให้กิาร	ถ้ือยคำาทีี่�ผ้้ิต้่องหาให้กิารนั�น	
อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิจารณาคดีได้	
	 	 	 ขึ้.	 ผ้้ิต้่องหามีื่สิีที่ธิีให้ที่นายความื่หร่อผ้้ิซ้ึ่�งต่นไว้วางใจเข้ึ้าฟั้งกิารสีอบุป็ากิคำาต่นได้	
	 ๓)	 กิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานเกีิ�ยวกัิบุพยานวัต่ถุื
	 	 พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีอำานาจในกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทีุ่กิชนิด	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา
มื่าต่รา	๑๓๑/๑	ซ้ึ่�งเป็็นหลักิฐานที่างวิที่ยาศาสีต่ร์	ในคดีความื่ผิิดที่างอาญาทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิิน	 
๓	ปี็	รวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒	มีื่อำานาจในกิารต่รวจยด้สิี�งขึ้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
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มื่าต่รา	 ๑๓๒(๔)	 ป็ระกิอบุ	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๕	 ไว้เป็็นพยานหลักิฐานที่างคดี	 ในบุางคดีทีี่�ต้่องต่รวจ 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เพ่�อเก็ิบุร่องรอยหลักิฐาน	มีื่กิารบัุนท้ี่กิกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	ถ่ืายภาพ	เขีึ้ยนแผินทีี่�เกิิดเหตุ่	 
ภาพวาด	 จำาลอง	 หร่อพิมื่พ์ลายนิ�วม่ื่อ	 ลายม่ื่อลายเท้ี่า	 เหล่านี�ถ่ือได้ว่าเป็็นพยานวัต่ถุืเกีิ�ยวกัิบุคดี	 จะต้่อง 
มีื่ขัึ้�นต่อนกิารจัดเก็ิบุและมิื่ให้มีื่กิารป็นเปื็�อนหร่อที่ำาให้เกิิดกิารเส่ี�อมื่สีลายหร่อที่ำาลายพยานหลักิฐานได้	
	 	 หากิพยานหลักิฐานเหล่านั�น	เป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖	 
และพนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจโดยชอบุต่ามื่กิฎหมื่ายย้ดมื่านำาเข้ึ้าสีำานวนกิารสีอบุสีวนพยานหลักิฐาน 
ดังกิล่าวก็ิมีื่นำ�าหนักิให้รับุฟั้งได้
	 ๔)	 กิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานเกีิ�ยวกัิบุพยานเอกิสีาร
	 	 พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีอำานาจในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทีุ่กิชนิด	 รวมื่ถ้ืงพยานเอกิสีาร 
ดังกิล่าวด้วย	ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายให้อำานาจดังกิล่าวแล้วข้ึ้างต้่น	กิารย้ดสิี�งขึ้อง	หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงสัีงหาริมื่ที่รัพยใ์ด 
ซ้ึ่�งอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานในคดีอาญาได้	 ให้รวมื่ทัี่�งจดหมื่าย	 โที่รเลขึ้	 และเอกิสีารอย่างอ่�น	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๘)	
	 	 หากิพยานหลักิฐานเหล่านั�น	เป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖	 
และพนักิงานสีอบุสีวนใช้อำานาจโดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายย้ดมื่านำาเข้ึ้าสีำานวนกิารสีอบุสีวน	พยานหลักิฐาน 
ดังกิล่าวก็ิมีื่นำ�าหนักิให้รับุฟั้งได้	 ส่ีวนเอกิสีารใดจะมีื่นำ�าหนักิมื่ากิน้อยเพียงใดให้พิจารณาต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒๓๘	
	 	 -	 ต้่นฉบัุบุเอกิสีารเท่ี่านั�นทีี่�อ้างเป็็นพยานได้	
	 	 -	 ถ้ืาหาต้่นฉบัุบุไม่ื่ได้	สีำาเนาทีี่�รับุรองว่าถ้ืกิต้่องหร่อพยานบุุคคลทีี่�ร้้ข้ึ้อความื่ก็ิอ้างเป็็นพยานได้ 
		 	 -	 ถ้ืาอ้างหนังส่ีอราชกิารเป็็นพยาน	 แม้ื่ต้่นฉบัุบุยังมีื่อย่้จะส่ีงสีำาเนาทีี่�เจ้าหน้าทีี่�รับุรองว่า 
ถ้ืกิต้่องก็ิได้	เว้นแต่่ในหมื่ายเรียกิจะบุ่งไว้เป็็นอย่างอ่�น	

4. พยานหลัักฐานท่�พนักงานฝ่่ายปกครองหร่อต้ำารวจใช้อำานาจต้ามกฎหมายต้รวจย่ดีส่งมอบ 
 พนักงานสอบสวนประกอบคด่ี
	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจมีื่หน้าทีี่�ส่ีบุสีวนแสีวงหาข้ึ้อเท็ี่จจริงและหลักิฐานเพ่�อทีี่�จะที่ราบุ
รายละเอียดแห่งความื่ผิิดหลังเกิิดเหตุ่ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๒(๑๐)	มื่อีำานาจจบัุกุิมื่ป็ราบุป็รามื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิด
กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๖)	มีื่อำานาจทีี่�จะต่รวจยด้สิี�งขึ้องทีี่�อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานจากิกิาร
ต่รวจค้นตั่วผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕	หร่อจากิกิารต่รวจค้นสีถืานทีี่�ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๙	
หร่อ	มื่าต่รา	๙๒	
	 พยานหลักิฐานทีี่�พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจต่รวจยด้มื่า	ดังต่่อไป็นี�	สีามื่ารถืรับุฟั้งได้	
	 -	 สิี�งขึ้องทีี่�มีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด
	 -	 สิี�งขึ้องทีี่�ได้มื่าโดยได้กิระที่ำาความื่ผิิด
	 -	 สิี�งขึ้องทีี่�บุุคคลใดได้ใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	
	 -	 สิี�งขึ้องทีี่�อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	
	 หากิเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุและได้มื่าโดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายแล้ว	 พยานหลักิฐาน 
ดังกิล่าวสีามื่ารถืรับุฟั้งได้		

5. พยานหลัักฐานท่�อยู่ในความครอบครองข้องบุคคลัใดี ท่�ส่งมอบพนักงานสอบสวนประกอบคด่ี 
  	 พยานหลักิฐานในคดี	 นอกิจากิพนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ 
จะเป็็นผ้้ิที่ำากิารต่รวจย้ดไว้แล้ว	อาจมีื่กิรณีทีี่�ราษฎรเป็็นผ้้ิจับุกุิมื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดในความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าต่ามื่บัุญชีท้ี่าย	 
ป็.วิอาญา	 พร้อมื่ด้วยสิี�งขึ้องที่ี�เป็็นพยานหลักิฐานมื่าสี่งมื่อบุกิับุพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจหร่อส่ีง
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มื่อบุต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อพนักิงานสีอบุสีวนหมื่ายเรียกิบุุคคลซ้ึ่�งครอบุครองสิี�งขึ้องซ้ึ่�งอาจใช้เป็็น 
พยานหลักิฐานต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒(๓)	และใช้อำานาจยด้ไว้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕	
	 เม่ื่�อเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุและได้มื่าโดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	พยานหลักิฐานดังกิล่าว
ก็ิสีามื่ารถืรับุฟั้งได้		

6. พยานหลัักฐานท่�รับฟั้งโดียม่เง่�อนไข้ 
 	 พยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุ	แต่่ได้มื่าโดยมิื่ชอบุ	หลักิห้ามื่มิื่ให้ศาลรับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐาน	
เว้นแต่่เข้ึ้าข้ึ้อยกิเว้น	
 1) พยานหลัักฐานท่�เกิดีข่้�นโดียชอบ แต่้ได้ีมาโดียมิชอบ
	 	 พยานหลักิฐานดังกิล่าว	กิฎหมื่ายให้ศาลใช้ดุลพินิจในกิารรับุฟั้งภายใต้่เง่�อนไขึ้ขึ้องกิฎหมื่าย	
  หลัักเกณีฑ์์กฎหมายต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 226/1 วรรคหน่�ง
	 	 พยานหลักิฐานใดเป็็นพยานหลักิฐานที่ี�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุ	 แต่่ได้มื่าเน่�องจากิกิารกิระที่ำา 
โดยมิื่ชอบุหร่อเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�ได้มื่าโดยอาศัยข้ึ้อม้ื่ลทีี่�เกิิดข้ึ้�นหร่อได้มื่าโดยมิื่ชอบุ	ห้ามื่มิื่ให้ศาลรับุฟั้ง 
พยานหลักิฐานนั�น	เว้นแต่่กิารรับุฟั้งพยานหลักิฐานนั�นจะเป็็นป็ระโยชน์ต่่อกิารอำานวยความื่ยุติ่ธีรรมื่มื่ากิกิว่า
ผิลเสีียอันเกิิดจากิผิลกิระที่บุต่่อมื่าต่รฐานขึ้องระบุบุงานยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญาหร่อสิีที่ธิีเสีรีภาพพ่�นฐาน 
ขึ้องป็ระชาชน	
  หลัักเกณีฑ์์กฎหมายต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 226/1 วรรคสอง 
	 	 กิารใช้ดุลพินิจรับุฟั้งพยานหลักิฐานต่ามื่วรรคหน้�ง	ให้ศาลพิจารณาถ้ืงพฤติ่กิารณ์ทัี่�งป็วงแห่งคดี	 
โดยต้่องคำาน้งถ้ืงปั็จจัยต่่าง	ๆ	ดังต่่อไป็นี�ด้วย
	 	 (๑)	 คุณค่าในเชิงพิส้ีจน์	ความื่สีำาคัญ	และความื่น่าเช่�อถ่ือขึ้องพยานหลักิฐานนั�น
	 	 (๒)	 พฤติ่กิารณ์และความื่ร้ายแรงขึ้องความื่ผิิดในคดี
	 	 (๓)	 ลักิษณะและความื่เสีียหายทีี่�เกิิดจากิกิารกิระที่ำาโดยมิื่ชอบุ
	 	 (๔)	 ผ้้ิทีี่�กิระที่ำากิารโดยมิื่ชอบุอันเป็็นเหตุ่ให้ได้พยานหลักิฐานมื่านั�น	ได้รับุกิารลงโที่ษหร่อไม่ื่ 
เพียงใด

ข้้อสังเกต้
	 -	 เม่ื่�อพิจารณาต่ามื่	 (๔)	 นั�น	 เห็นว่า	 กิารจะที่ำาให้นำ�าหนักิพยานมีื่ความื่น่าเช่�อถ่ือ	 เจ้าพนักิงาน
อาจต้่องถ้ืกิดำาเนินกิารที่างอาญาหร่อที่างวินัย	 อันเป็็นผิลมื่าจากิกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยมิื่ชอบุได้	 ดังนั�น	 
เม่ื่�อพยานหลักิฐานมีื่อย้แ่ล้วหร่อเกิิดข้ึ้�นโดยชอบุ	กิารได้มื่าซ้ึ่�งพยานหลักิฐานก็ิต้่องใช้อำานาจต่ามื่กิฎหมื่ายด้วย	 
ยกิตั่วอย่างเช่น	 มีื่เหตุ่ควรเช่�อว่ามีื่พยานหลักิฐานอย้่ในที่ี�รโหฐาน	 ไม่ื่มีื่เหตุ่อ้างได้ต่ามื่กิฎหมื่ายที่ี�จะเข้ึ้าไป็
ต่รวจค้นโดยไม่ื่มีื่หมื่ายค้นได้	 เจ้าพนักิงานจะต้่องมีื่หมื่ายค้นเสีียก่ิอน	 ในกิารเข้ึ้าต่รวจค้นและต่รวจย้ด 
พยานหลักิฐานนั�น	กิารทีี่�เจ้าพนักิงานให้ความื่สีำาคัญกัิบุตั่วพยานหลักิฐานโดยไม่ื่คำาน้งถ้ืงวิธีีกิารในกิารได้มื่า 
ซ้ึ่�งพยานหลักิฐานนั�น	แม้ื่ได้พยานหลักิฐานมื่าจริง	แต่่พยานหลักิฐานนั�นก็ิอาจไม่ื่สีามื่ารถืใช้พิส้ีจน์ความื่จริงได้	

 2) การรับฟั้งพยานหลัักฐานเก่�ยวกับการกระทำาความผิิดีครั�งอ่�น ๆ
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖/๒	
	 	 โดยป็กิติ่ห้ามื่มิื่ให้ศาลรับุฟั้งพยานหลักิฐานทีี่�เกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาความื่ผิิดครั�งอ่�น	 ๆ	 หร่อ
ความื่ป็ระพฤติ่ในที่างเส่ี�อมื่เสีียขึ้องจำาเลย	เพ่�อพิส้ีจน์ว่าจำาเลยเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดในคดีทีี่�ถ้ืกิฟ้้อง	เว้นแต่่ 
พยานหลักิฐานอย่างหน้�งอย่างใด	ดังต่่อไป็นี�
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	 	 (๑)	 พยานหลักิฐานทีี่�เกีิ�ยวเน่�องโดยต่รงกิับุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดขึ้องคดีทีี่�ฟ้้อง	 เช่น	 
ความื่ผิิดฐานดำารงชีพอย้ด้่วยรายได้จากิหญิงโสีเภณีต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๒๘๖	ป็ระกิอบุด้วยความื่ป็ระพฤติ่
ขึ้องจำาเลยทีี่�เป็็นชายแมื่งดาซึ่ำ�ากัินต่่อเน่�องเป็็นระยะเวลาพอสีมื่ควร	เช่นนี�ไม่ื่ต้่องห้ามื่	เพราะเป็็นองค์ป็ระกิอบุ
ความื่ผิิดโดยต่รง
	 	 (๒)	 พยานหลักิฐานทีี่�แสีดงถ้ืงลักิษณะ	 วิธีี	 หร่อร้ป็แบุบุเฉพาะในกิารกิระที่ำาผิิดขึ้องจำาเลย	 
เช่น	 จำาเลยมีื่ร้ป็แบุบุกิารป็ระกิอบุอาชญากิรรมื่ทีี่�เป็็นแบุบุเฉพาะตั่ว	 กิารนำาส่ีบุว่าจำาเลยเคยป็ระกิอบุ
อาชญากิรรมื่ครั�งก่ิอนโดยมีื่ร้ป็แบุบุเฉพาะซ้ึ่�งต่รงกัิบุร้ป็แบุบุขึ้องอาชญากิรในคดีนี�	 ย่อมื่ที่ำาได้ไม่ื่ต้่องห้ามื่	
หร่อกิรณีจำาเลยฆ่่าผ้้ิอ่�นโดยฆ่าต่กิรในคดีนี�ได้ตั่ดนิ�วผ้้ิต่ายไป็	ดังนี�โจที่ก์ินำาส่ีบุได้ว่า	จำาเลยเคยถ้ืกิลงโที่ษฐาน
ฆ่่าผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งมีื่กิารตั่ดนิ�วเหย่�อ	เพ่�อบุ่งชี�ว่าจำาเลยน่าจะเป็็นฆ่าต่กิรในคดีนี�	เป็็นต้่น	
	 	 (๓)	 พยานหลักิฐานทีี่�หักิล้างข้ึ้อกิล่าวอ้างขึ้องจำาเลยถ้ืงกิารกิระที่ำาหร่อความื่ป็ระพฤติ่ในส่ีวนดี 
ขึ้องจำาเลย	
	 	 	 แต่่ไม่ื่ห้ามื่กิารนำาส่ีบุพยานเพ่�อให้ศาลใช้ป็ระกิอบุดุลพินิจในกิารกิำาหนดโที่ษหร่อเพิ�มื่โที่ษ	 
เน่�องจากิเป็็นหน้าทีี่�ขึ้องโจที่ก์ิทีี่�จะพิส้ีจน์วา่จำาเลยเคยต้่องโที่ษในคดีอาญา	และอย้ใ่นหลักิเกิณฑ์์กิารบุวกิโที่ษ 
หร่อกิารเพิ�มื่โที่ษ
	 	 จากิบุที่บัุญญัติ่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖/๒	มีื่ข้ึ้อพิจารณา	ดังนี�
	 	 -	 ความื่ป็ระพฤต่ิดี	 เป็็นเร่�องทีี่�จำาเลยนำาส่ีบุได้เสีมื่อเพ่�อให้ศาลใช้ดุลพินิจป็ล่อยจำาเลยหร่อ 
เพ่�อให้ศาลใช้ดุลพินิจรอกิารลงอาญา	
	 	 -	 ความื่ป็ระพฤติ่ชั�วหร่อกิารทีี่�จำาเลยเคยป็ระกิอบุอาชญากิรรมื่ในหนหลังนั�น	โดยหลักิแล้วโจที่ก์ิ
จะนำาส่ีบุไม่ื่ได้	เพราะมิื่อาจวางใจลงไป็ได้เสีมื่อไป็	ว่าผ้้ิทีี่�เคยป็ระพฤติ่ชั�วในคราก่ิอนนั�น	จะต้่องมื่าป็ระพฤติ่
ชั�วในครานี�ซึ่ำ�าอีกิ	 ทัี่�งยังถ่ือเป็็นเร่�องนอกิป็ระเด็นกัิบุเร่�องราวในคดีนี�โดยป็ระเด็นแห่งคดีค่อข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ทีี่�เกิิดในคดีนี�	 มิื่ใช่ข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�เกิิดข้ึ้�นในอดีต่หนหลัง	 อย่างไรก็ิดี	 อาจมีื่ข้ึ้อยกิเว้นบุางป็ระกิารทีี่�โจที่ก์ิ
อาจส่ีบุความื่ป็ระพฤต่ิชั�วขึ้องจำาเลยได้	 ถ้ืาความื่ป็ระพฤต่ิชั�วร้ายดังกิล่าวเป็็นป็ระเด็นสีำาคัญแห่งคดี	 เช่น	 
ฟ้้องฐานดำารงชีพอย้่ด้วยรายได้จากิหญิงโสีเภณี	 ความื่ป็ระพฤติ่ขึ้องจำาเลยทีี่�เป็็นนักิเลงคุมื่ซ่ึ่องย่อมื่เป็็น
ป็ระเด็นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องโดยต่รงกัิบุคดีนี�	หร่อกิรณีทีี่�จำาเลยนำาส่ีบุถ้ืงความื่ป็ระพฤติ่ขึ้องตั่วจำาเลยเอง	โดยยกิยอ
ความื่ป็ระพฤติ่อันดีงามื่ขึ้องต่นข้ึ้�นเป็็นป็ระเด็นทีี่�ฝ่่ายโจที่ก์ิยอ่มื่สีามื่ารถืส่ีบุหักิล้างได้ว่าความื่จริงแล้วจำาเลย
หาได้มีื่บุริสุีที่ธิี�ผุิดผ่ิองดั�งทีี่�จำาเลยกิล่าวอ้างไม่ื่	หากิแต่่จำาเลยป็ระพฤติ่ชั�วเป็็นอาจิณ
	 	 -	 พยานหลักิฐานเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดครั�งก่ิอน	ๆ 	หร่อความื่ป็ระพฤติ่ในที่างเส่ี�อมื่เสีียขึ้องจำาเลย
ต้่องห้ามื่รับุฟั้งเฉพาะเพ่�อพิส้ีจน์ว่าจำาเลยกิระที่ำาผิิดในคดีนี�เท่ี่านั�น	 แต่่ถ้ืานำาส่ีบุเพ่�อป็ระกิอบุกิารฟ้้อง 
เพิ�มื่โที่ษหร่อฟ้้องบุวกิโที่ษจำาเลยย่อมื่ไม่ื่ต้่องห้ามื่	 เช่น	 จำาเลยถ้ืกิพิพากิษาจำาคุกิมื่าก่ิอนต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๙๒	โจที่ก์ิย่อมื่นำาส่ีบุป็ระวัติ่อาชญากิรรมื่ขึ้องจำาเลยได้	
	 	 -	 กิารหา้มื่มิื่ให้ศาลรบัุฟั้งพยานหลกัิฐานที่ี�เกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาผิิดในครั�งอ่�น	ๆ 	พยานหลกัิฐาน 
ลักิษณะนี�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุป็ระเด็นแห่งคดีน้อย	 และส่ีงผิลที่ำาให้เกิิดอคติ่แก่ิผิ้้ต่ัดสิีนได้มื่ากิ	 เช่น	 คดีไม่ื่มื่ ี
พยานหลักิฐานเพียงพอพิส้ีจน์ได้วา่จำาเลยเป็็นคนร้าย	แต่่โจที่ก์ิจะขึ้อส่ีบุว่าจำาเลยเคยกิระที่ำาผิิดในฐานความื่ผิิด 
เดียวกัินนี�มื่าบุ่อยครั�ง	 อาจโน้มื่น้าวจิต่ใจศาลให้ร้้ส้ีกิว่าจำาเลยเป็็นคนชั�วและอาจเป็็นคนร้ายในคดีนี�	 ทัี่�งทีี่� 
ไม่ื่แน่เสีมื่อไป็ว่าจำาเลยเป็็นคนร้ายในคดีนี�หร่อไม่ื่	กิฎหมื่ายจ้งต้่องวางหลักิเกิณฑ์์ในกิารรับุฟั้งพยานจำาพวกินี�ไว้	

ตั้วอย่างคำาพิพากษา
	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องว่า	 จำาเลยมีื่แป้็งเช่�อข้ึ้าวหมื่ากิไว้จำาหน่ายโดยมิื่ได้รับุอนุญาต่	 จำาเลยให้กิารว่าได้ซ่ึ่�อ
แป้็งขึ้องกิลางมื่าเพ่�อที่ำานำ�ากิระแช่สีาโที่แต่่ถ้ืกิจับุเสีียก่ิอน	จำาเลยหาได้มีื่ไว้เพ่�อจำาหน่ายไม่ื่	โจที่ก์ิแถืลงจะขึ้อ
ส่ีบุพยานว่า	ก่ิอนจับุจำาเลย	๑	วัน	จำาเลยได้ขึ้ายแป้็งเช่�อข้ึ้าวหมื่ากิมื่าแล้ว	แต่่ไม่ื่ใช่ขึ้องกิลางรายนี�	พิพากิษา
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ยกิฟ้้องโดยไม่ื่ให้โจที่ก์ิส่ีบุพยานได้	 เพราะเป็็นกิารขึ้อส่ีบุนอกิป็ระเด็น	 และแม้ื่จะส่ีบุได้ความื่จริงต่ามื่นั�น 
ก็ิลงโที่ษจำาเลยไม่ื่ได้	(ฎ.๗๐๐/๒๔๗๖)	
	 -	 จะนำาป็ระวัติ่ขึ้องจำาเลยทีี่�	๒	ทีี่�เคยเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุยาเสีพติ่ดให้โที่ษมื่ารับุฟั้งเพ่�อพิส้ีจน์ว่า	จำาเลย
กิระที่ำาผิิดฐานมื่ีเมื่ที่แอมื่เฟ้ต่ามื่ีนไว้ในครอบุครองเพ่�อจำาหน่ายในคดีนี�ไม่ื่ได้	 ต้่องห้ามื่ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒๒๖/๒	(ฎ.๒๐๖๙/๒๕๕๔)	
	 -	 คำาเบิุกิความื่ขึ้องผิ้้เสีียหายในชั�นพิจารณาและคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนว่าจำาเลยเคยลักิที่รัพย์
ขึ้องผ้้ิเสีียหายมื่าก่ิอนหน้านี�	 ไม่ื่อาจนำามื่ารับุฟั้งให้เป็็นผิลร้ายแก่ิจำาเลยว่าจำาเลยเป็็นคนร้ายทีี่�ลักิที่รัพย ์
ขึ้องผ้้ิเสีียหายในครั�งนี�	 เพราะเป็็นพยานหลักิฐานที่ี�เกีิ�ยวกัิบุความื่ป็ระพฤติ่ในที่างเส่ี�อมื่เสีียขึ้องจำาเลย	 
ต้่องห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖/๒	(ฎ.๔๑๗/๒๕๖๑)				

 ๓) การรับฟั้งพยานหลัักฐานพยานบอกเล่ัา
	 	 พยานป็ระเภที่นี�จะมีื่นำ�าหนักิน้อย	เพราะถ้ืกิถ่ืายที่อดมื่าจากิผ้้ิอ่�นอีกิที่อดหน้�ง	ซ้ึ่�งหากิข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ไม่ื่เป็็นไป็ต่ามื่ทีี่�บุอกิเล่าพยานนั�นก็ิไม่ื่ต้่องรับุผิิดฐานแจ้งความื่หร่อเบิุกิความื่เท็ี่จแต่่อยา่งใด	แม้ื่จะมีื่นำ�าหนักิน้อย 
แต่่ก็ิมิื่ใช่จะไร้ค่าไป็เสีียเลยทีี่เดียว	โดยทัี่�วไป็แล้วศาลจะไม่ื่รับุฟั้งพยานบุอกิเล่าโดยลำาพังเพ่�อลงโที่ษจำาเลย	
แต่่จะรับุฟั้งป็ระกิอบุกัิบุพยานหลักิฐานอ่�น	ๆ
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖/๓	
	 	 ข้ึ้อความื่ซ้ึ่�งเป็็นกิารบุอกิเล่าทีี่�พยานบุุคคลใดนำามื่าเบิุกิความื่ต่่อศาล	หร่อทีี่�บัุนท้ี่กิไว้ในเอกิสีาร
หร่อวัต่ถุือ่�นใดซ้ึ่�งอ้างเป็็นพยานหลักิฐานต่่อศาล	หากินำาเสีนอเพ่�อพิส้ีจน์ความื่จริงแห่งข้ึ้อความื่นั�น	ห้ามื่มิื่ให้
ศาลรับุฟั้ง	เว้นแต่่
	 	 (๑)	 ต่ามื่สีภาพ	ลกัิษณะ	แหล่งทีี่�มื่า	และข้ึ้อเท็ี่จจริงแวดล้อมื่ขึ้องพยานบุอกิเลา่นั�น	น่าเช่�อว่า 
จะพิส้ีจน์ความื่จริงได้	หร่อ	
	 	 (๒)	 มีื่เหตุ่จำาเป็็น	เน่�องจากิไม่ื่สีามื่ารถืนำาบุุคคลซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิทีี่�ได้เห็น	ได้ยิน	หร่อที่ราบุข้ึ้อความื่
เกีิ�ยวกัิบุเร่�องทีี่�จะให้กิารเป็็นพยานนั�นด้วยต่นเองโดยต่รงมื่าเป็็นพยานได้	และมีื่เหตุ่ผิลสีมื่ควรเพ่�อป็ระโยชน์
แห่งความื่ยุติ่ธีรรมื่ทีี่�จะรับุฟั้งพยานบุอกิเล่านั�น	
	 	 กิรณีทีี่�ศาลเห็นว่าไม่ื่ควรรับุไว้ซ้ึ่�งพยานบุอกิเล่าใด	 และค่้ความื่ฝ่่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องร้องคัดค้าน	
ก่ิอนทีี่�ศาลจะดำาเนินคดีต่่อไป็	ให้ศาลจดรายงานระบุุนามื่หร่อชนิดและลักิษณะขึ้องพยานบุอกิเล่า	เหตุ่ผิล
ทีี่�ไม่ื่ยอมื่รับุ	 และข้ึ้อคัดค้านขึ้องค่้ความื่ฝ่่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องไว้	 ส่ีวนเหตุ่ผิลทีี่�ค่้ความื่ฝ่่ายคัดค้านยกิข้ึ้�นอ้างนั�น	 
ให้ศาลใช้ดุลพินิจจดลงไว้ในรายงานหร่อกิำาหนดให้ค่้ความื่ฝ่่ายนั�นย่�นคำาแถืลงต่่อศาลเพ่�อรวมื่ไว้ในสีำานวน
  จากบทบัญญัติ้ดัีงกล่ัาว พยานบอกเล่ัา ม่ข้้อพิจารณีา ดัีงน่�
	 	 -	 พยานบุอกิเล่า	อาจเป็็นได้ทัี่�งพยานบุุคคล	พยานเอกิสีาร	และพยานวัต่ถุื	ซ้ึ่�งมิื่ได้พิจารณา
พยานบุอกิเล่าจากิป็ระเภที่ขึ้องพยาน	แต่่พิจารณาจากิกิารถ่ืายที่อดข้ึ้อเท็ี่จจริงซ้ึ่�งป็ระจักิษ์พยานอาจถ่ืายที่อด
ส่้ีบุุคคล	เอกิสีาร	หร่อวัต่ถุืก็ิได้		
	 	 -	 พยานบุอกิเล่า	 หมื่ายถ้ืง	 ข้ึ้อความื่ซึ่้�งเป็็นกิารบุอกิเล่าขึ้องป็ระจักิษ์พยาน	 ให้บุุคคล 
อีกิคนหน้�งฟั้ง	หร่อเป็็นกิารบุอกิเล่าขึ้องป็ระจักิษ์พยานทีี่�บัุนท้ี่กิไว้ในเอกิสีาร	หร่อบัุนท้ี่กิไว้ในวัต่ถุือ่�นใด	เช่น	 
เที่ป็บัุนท้ี่กิเสีียง	เคร่�องคอมื่พิวเต่อร์	เป็็นต้่น	และมีื่กิารนำาเอกิสีารหร่อวัต่ถุืนั�นมื่าอ้างเป็็นพยานหลักิฐาน	
	 	 -	 พยานบุอกิเล่าทีี่�จะรับุฟั้งได้	จะต้่องเข้ึ้าข้ึ้อยกิเว้น	ต่ามื่	(๑)	และ	(๒)	
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ข้้อสังเกต้
	 -	 บุุคคลซึ่้�งเป็็นผ้้ิบุอกิเล่าข้ึ้อเท็ี่จจริงให้แก่ิพยานบุอกิเล่าอีกิที่อดหน้�งนั�น	 ไม่ื่ต้่องสีาบุานต่น	 
ไม่ื่ต้่องเบิุกิความื่ในชั�นศาล	 และไม่ื่สีามื่ารถืถ้ืกิซัึ่กิค้านได้	 จ้งไม่ื่มีื่หลักิป็ระกัินใด	 ๆ	 ว่าเขึ้าจะพ้ดความื่จริง 
ต่่อพยานบุอกิเล่า
	 -	 กิารเล่าเร่�องต่่อกัินมื่าหลายที่อด	 อาจที่ำาให้ข้ึ้อความื่ทีี่�บุอกิเล่าเป็ลี�ยนแป็ลงคลาดเคล่�อนได้	 
ไม่ื่ว่าจะด้วยจงใจหร่อหาไม่ื่ก็ิต่ามื่	
	 -	 พยานบุอกิเล่าในคดีอาญารับุฟั้งได้	 แต่่มีื่นำ�าหนักิน้อย	 ต้่องรับุฟั้งป็ระกิอบุพยานหลักิฐานอ่�น	 
จ้งจะมีื่นำ�าหนักิลงโที่ษจำาเลยได้	

ตั้วอย่างคำาพิพากษา
	 -	 คำาให้กิารพยานชั�นสีอบุสีวนเป็็นพยานหลักิฐานอย่างหน้�งทีี่�จะนำามื่าป็ระกิอบุกิารวินิจฉัย 
ในกิารรบัุฟั้งเกีิ�ยวกัิบุข้ึ้อเท็ี่จจริงแห่งพฤต่กิิารณแ์ละกิารกิระที่ำาทัี่�งหลายได	้ไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายใดหา้มื่ไว้โดยเดด็ขึ้าด	 
(ฎ.๓๖๒๐/๒๕๒๔,	ฎ.๓๘๒๕/๒๕๒๔)
	 -	 แม้ื่คำาให้กิารชั�นสีอบุสีวนขึ้องผ้้ิเสีียหายจะเป็็นพยานบุอกิเล่า	แต่่ก็ิไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายห้ามื่รับุฟั้งเสีียเลย	 
กิารทีี่�จะรับุฟั้งพยานบุอกิเล่าได้หร่อไม่ื่	 ย่อมื่สุีดแล้วแต่่เหตุ่ผิลเป็็นเร่�อง	 ๆ	 ไป็	 โดยรับุฟั้งได้ในฐานะพยาน
ป็ระกิอบุหลักิฐานอ่�นขึ้องโจที่ก์ิ	(ฎ.๔๙๗๙/๒๕๔๑)	
	 -	 คำาให้กิารชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลย	แม้ื่จะเป็็นพยานบุอกิเล่า	แต่่ถ้ืาพนักิงานสีอบุสีวนได้ดำาเนินกิาร 
ถ้ืกิต้่องครบุถ้ืวนต่ามื่ขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนผิ้้ต้่องหา	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔/๑,	 ๑๓๔/๒,	 ๑๓๔/๓	 
และ	๑๓๔/๔	คำาให้กิารนั�นน่าจะรับุฟั้งได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔/๔	วรรคสีอง			  	 
 
7. การใช้ดุีลัพินิจวินิจฉัยชั�งนำ�าหนักพยานหลัักฐานเพ่�อลังโทษจำาเลัยในคด่ีอาญา
 1) การชั�งนำ�าหนักพยานหลัักฐานต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 227
	 	 ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๒๗ ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั�งนำ�าหนักิ 
พยานหลักิฐานทัี่�งป็วง	 อย่าพิพากิษาลงโที่ษจนกิว่าจะแน่ใจว่ามีื่กิารกิระที่ำาผิิดจริงและจำาเลยเป็็นผ้ิ้กิระที่ำา
ความื่ผิิดนั�น	เม่ื่�อมีื่ความื่สีงสัียต่ามื่สีมื่ควรว่าจำาเลยได้กิระที่ำาผิิดหร่อไม่ื่	ให้ยกิป็ระโยชน์แห่งความื่สีงสัียนั�น
ให้จำาเลย
	 	 หลักิทัี่�วไป็ในกิารรับุฟั้งและชั�งนำ�าหนักิพยานหลักิฐานในคดีอาญานั�น	หากิเป็็นพยานหลักิฐาน	 
ทีี่�เกิิดข้ึ้�นและได้มื่าโดยชอบุ	 เพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อบุริสุีที่ธิี�ขึ้องจำาเลยแล้ว	 ศาลจะรับุฟั้งทัี่�งสิี�น	 พนักิงาน
สีอบุสีวนสีามื่ารถืสีอบุสีวนและรวบุรวมื่ไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวนได้	 หลักิเบุ่�องต้่นในกิารชั�งนำ�าหนักิ 
พยานหลักิฐานในคดอีาญา	ผ้้ิวินิจฉัยในคดีอาญาจะต้่องนำาพยานทีี่�รับุฟั้งได้มื่าชั�งนำ�าหนักิพยานอีกิขัึ้�นต่อนหน้�ง	 
เพ่�อชี�ให้เห็นว่าพยานทีี่�รับุฟั้งได้เหล่านั�นเม่ื่�อรวมื่กัินแล้ว	มีื่นำ�าหนักิเพียงพอทีี่�จะให้เช่�อว่าผ้้ินั�นได้กิระที่ำาความื่ผิิด 
จริงหร่อไม่ื่		ในคดีอาญาศาลจะไม่ื่นำาพยานหลักิฐานขึ้องจำาเลยมื่าชั�งนำ�าหนักิ	เน่�องจากิภาระกิารพิส้ีจน์ความื่ผิิด 
ขึ้องจำาเลยต่กิอย้่ทีี่�โจที่ก์ิ	 หาใช่จำาเลยไม่ื่	 โดยโจที่ก์ิต้่องนำาส่ีบุพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องจำาเลยให้ได้ดังฟ้้องโดย
ป็ราศจากิข้ึ้อสีงสัีย	 จ้งเป็็นเร่�องทีี่�ที่างศาลจะที่ำากิารชั�งนำ�าหนักิพยานหลักิฐานขึ้องโจที่ก์ิให้ป็ราศจากิ 
ความื่สีงสีัยเท่ี่านั�น	 ไม่ื่ต้่องนำาพยานขึ้องจำาเลยมื่าชั�งนำ�าหนักิก็ิได้	 หลักิเกิณฑ์์กิารรับุฟั้งพยานในคดีอาญา
ในที่างกิฎหมื่ายไม่ื่ได้บัุญญัติ่หลักิเกิณฑ์์กิารรับุฟั้งพยานในคดีอาญาไว้โดยเฉพาะ	 จ้งต้่องถ่ือว่ากิารรับุฟั้ง 
พยานหลักิฐานในคดีอาญาเป็็นไป็อย่างกิว้างขึ้วาง	 หากิไมื่่มีื่กิฎหมื่ายใดห้ามื่ศาลรับุฟั้งพยานชนิดใด
แล้วศาลย่อมื่มีื่อำานาจรับุฟั้งพยานหลักิฐานนั�นได้อย่างเต็่มื่ทีี่�	 พยานหลักิฐานทีี่�ศาลรับุฟั้งนั�น	 ต้่องเป็็น 
พยานหลักิฐานทีี่�ดีทีี่�สุีด	 เพ่�อทีี่�จะพิส้ีจน์ข้ึ้อเท็ี่จจริงได้ชัดแจ้งหร่อมีื่นำ�าหนักิน่าเช่�อถ่ือได้ยิ�งกิว่า 
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พยานหลักิฐานอ่�น	และยังมีื่พยานหลักิฐานแวดล้อมื่กิรณีหร่อพยานเหตุ่ผิล	ซ้ึ่�งไม่ื่ได้พิส้ีจน์เกีิ�ยวกัิบุข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ทีี่�เป็็นป็ระเดน็โดยต่รง	หากิแต่่เป็็นพยานหลกัิฐานทีี่�สีามื่ารถืที่ำาใหศ้าลวินิจฉัยได้ว่าข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�จะต้่องนำาส่ีบุ
พิส้ีจน์กัินนั�นมีื่อย้จ่ริง	ซ้ึ่�งเป็็นกิารพิส้ีจน์ข้ึ้อเท็ี่จจริงอ่�น	ๆ 	ทีี่�บุ่งชี�ว่าข้ึ้อเท็ี่จจริงในป็ระเด็นโดยต่รงนั�นเกิิดข้ึ้�นแล้ว
 2) การชั�งนำ�าหนักพยานหลัักฐานพยานบอกเล่ัาต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 227/1
	 	 กิารรับุฟั้งพยานบุอกิเล่าจะรับุฟั้งโดยลำาพังไม่ื่ได้แต่่ต้่องรับุฟั้งป็ระกิอบุพยานหลักิฐานอ่�น	
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๗/๑	ในกิารวินิจฉัยชั�งนำ�าหนักิพยานบุอกิเล่า	 
พยานซัึ่ดที่อด	พยานทีี่�จำาเลยไม่ื่มีื่โอกิาสีถืามื่คา้น	หร่อพยานหลักิฐานทีี่�มีื่ข้ึ้อบุกิพร่องป็ระกิารอ่�นอันอาจกิระที่บุถ้ืง 
ความื่น่าเช่�อถ่ือขึ้องพยานหลักิฐานนั�น	 ศาลจะต่้องกิระที่ำาด้วยความื่ระมื่ัดระวัง	 และไมื่่ควรเช่�อ 
พยานหลักิฐานนั�นโดยลำาพังเพ่�อลงโที่ษจำาเลย	 เว้นแต่่จะมีื่เหตุ่ผิลอันหนักิแน่น	 มีื่พฤติ่กิารณ์พิเศษแห่งคดี 
หร่อมีื่พยานหลักิฐานป็ระกิอบุอ่�นมื่าสีนับุสีนุน
	 	 พยานหลักิฐานป็ระกิอบุอ่�นต่ามื่วรรคหน้�ง	 หมื่ายถ้ืงพยานหลักิฐานอ่�นทีี่�รับุฟั้งได้	 และ 
มีื่แหล่งทีี่�มื่าเป็็นอิสีระต่่างหากิจากิพยานหลักิฐานทีี่�ต้่องกิารพยานหลักิฐานป็ระกิอบุนั�น	 ทัี่�งจะต้่องมีื่ 
คุณค่าเชิงพิส้ีจน์ทีี่�สีามื่ารถืสีนับุสีนุนให้พยานหลักิฐานอ่�นทีี่�ไป็ป็ระกิอบุมีื่ความื่น่าเช่�อถ่ือมื่ากิข้ึ้�นด้วย	
	 	 -	 คำาพยานชั�นไต่่สีวนซ้ึ่�งไม่ื่ได้ตั่วมื่าเบิุกิความื่ในศาลนั�น	จะฟั้งลงโที่ษจำาเลยไม่ื่ได้	เพราะจำาเลย
ไม่ื่มีื่โอกิาสีซัึ่กิค้าน	(ฎ.๖๘๘/๒๔๖๙)	
	 	 -	 ผ้้ิต่ายเขีึ้ยนจดหมื่ายถ้ืงบิุดามื่ารดาและสีามื่ี	 เล่าเหตุ่กิารณ์ทีี่�ต่นถ้ืกิกัิกิขัึ้งและป็ระสีบุเหตุ่ 
ให้ฟั้ง	จดหมื่ายนั�นเป็็นพยานบุอกิเล่า	ศาลจะรับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานไม่ื่ได้	(ฎ.๔๘๔/๒๔๗๓)		

๘. พยานหลัักฐานท่�ศาลัไม่รับฟั้ง
	 เป็็นไป็ต่ามื่หลกัิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๒๖	ได้แก่ิ	พยานวัต่ถุื	พยานเอกิสีาร	หร่อพยาน
บุุคคลทีี่�เกิิดข้ึ้�นจากิกิารจ้งใจ	 มีื่คำามัื่�นสัีญญา	 ข่้ึ้เข็ึ้ญ	 หลอกิลวงหร่อโดยมิื่ชอบุป็ระกิารอ่�น	 ศาลไม่ื่สีามื่ารถื 
รับุฟั้งลงโที่ษจำาเลยได้	พยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยมิื่ชอบุ	เช่น	พนักิงานสีอบุสีวนบัุงคับุให้ผ้้ิต้่องหารับุสีารภาพ,	 
ให้ลงลายม่ื่อช่�อในกิระดาษเป็ล่า	แล้วไป็พิมื่พ์คำาให้กิารผ้้ิต้่องหาในภายหลัง	เป็็นต้่น
	 นอกิจากินี�	 ยังมีื่พยานหลักิฐานทีี่�กิฎหมื่ายได้บัุญญัติ่ห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งไว้เป็็นกิารเฉพาะ	 เช่น	คำารับุ
สีารภาพในชั�นจับุกุิมื่หร่อในชั�นรับุมื่อบุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุ	 ว่าต่นกิระที่ำาผิิด	 ไม่ื่สีามื่ารถืรับุฟั้งได้	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา 
มื่าต่รา	๘๔	วรรคท้ี่าย	แม้ื่จะแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่กิฎหมื่ายแล้วก่ิอนให้กิารรับุสีารภาพก็ิต่ามื่บุที่ตั่ดพยานหลักิฐาน
บุที่นี�ตั่ดเด็ดขึ้าด	แต่่เป็็นบุที่ตั่ดพยานอย่างแคบุ	กิล่าวค่อ	ห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานเฉพาะถ้ือยคำา 
ทีี่�เป็็นคำารับุสีารภาพว่าต่นได้กิระที่ำาผิิดเท่ี่านั�น	 และจะนำามื่าต่รา	 ๒๒๖/๑	 มื่าใช้มิื่ได้	 เพราะเป็็นเร่�อง 
ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้เป็็นกิารเฉพาะยกิเว้นหลักิกิฎหมื่ายทัี่�วไป็ต่ามื่	มื่าต่รา	๒๒๖/๑	หากิถ้ือยคำาทีี่�ผ้้ิต้่องหา
ให้ไว้แก่ิเจ้าพนักิงานในชั�นจับุกุิมื่เป็็นถ้ือยคำาอ่�น	 เช่น	 ให้กิารป็ฏิเสีธีว่าต่นไม่ื่ได้กิระที่ำาผิิดหร่อยอมื่รับุว่า
อย้่ในทีี่�เกิิดเหตุ่แต่่ไม่ื่ได้กิระที่ำาผิิด	 หร่อให้กิารว่าได้กิระที่ำาโดยขึ้าดเจต่นา	 หร่อกิระที่ำาโดยไม่ื่ร้้ข้ึ้อเท็ี่จจริง 
อันเป็็นองค์ป็ระกิอบุแห่งความื่ผิิด		หร่อให้กิารว่าหลังจากิเกิิดเหตุ่ได้นำาอาวุธีไป็ซุึ่กิซ่ึ่อนไว้ในสีถืานทีี่�แห่งใด	 
เป็็นต้่น	 เหล่านี�ถ่ือว่าเป็็นถ้ือยคำาอ่�น	 ซ้ึ่�งจะรับุฟั้งได้ต่่อเม่ื่�อได้มีื่กิารแจ้งสิีที่ธิีต่ามื่มื่าต่รา	๘๓	วรรคสีองและ
มื่าต่รา	๘๔	วรรคหน้�งแล้ว	
	 ถ้ือยคำาอ่�น	ๆ 	หากิมิื่ได้แจ้งสิีที่ธิีให้ถ้ืกิต้่อง	ห้ามื่รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้อง
ผ้้ิถ้ืกิจับุเท่ี่านั�น	แต่่มิื่ได้ห้ามื่รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องคนอ่�น	เช่น	คำาให้กิารซัึ่ดที่อด
ถ่ือเป็็นถ้ือยคำาอ่�นทีี่�มิื่ใช่พยานหลักิฐานทีี่�พิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องผ้้ิถ้ืกิจับุ	 เป็็นต้่น	 ส่ีวนจะรับุฟั้งได้มื่ากิน้อย 
เพียงใดจะต้่องไป็พิจารณาทีี่�ตั่วบุที่	มื่าต่รา	๒๒๗/๑	ต่่อไป็
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ตั้วอย่างคำาพิพากษาฎ่กา
	 -	 กิารล่อซ่ึ่�อไม่ื่ใช่เพ่�อจับุกุิมื่คนทีี่�มีื่เจต่นากิระที่ำาผิิดอย้ก่ิอ่นแลว้	แต่่ไป็ลอ่ซ่ึ่�อหร่อชักิจ้งใจคนบุรสุิีที่ธิี� 
ให้กิระที่ำาผิิดอาญา	 โดยผ้้ินั�นไม่ื่มีื่เจต่นากิระที่ำาผิิดมื่าก่ิอน	 ย่อมื่เป็็นพยานหลักิฐานที่ี�เกิิดโดยมิื่ชอบุ	 
รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานไม่ื่ได้ต่ามื่มื่าต่รา	๒๒๖	(ฎ.๔๓๐/๒๕๔๓)
  	 	 -	 พยานหลักิฐานทีี่�เกิิดจากิกิารหลอกิลวง	ต้่องห้ามื่รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐาน	พนักิงานสีอบุสีวน 
ร้้อย้่แล้วว่าคดีนั�น	 ไม่ื่มีื่พยานหลักิฐานเอาผิิดแก่ิผ้้ิต้่องหา	 แต่่หลอกิลวงว่ามีื่พยานหลักิฐานเอาผิิดได้	 
ผ้้ิต้่องหาจ้งยอมื่ใหก้ิารรับุสีารภาพ	ดงันี�คำารับุเกิิดจากิกิารลอ่ลวง	ต่อ้งห้ามื่ต่ามื่มื่าต่รา	๒๒๖	(ฎ.๕๙๘/๒๔๘๔,	 
ฎ.๕๔๒-๕๔๓/๒๔๖๐)  	 	 	
	 -	 พยานหลักิฐานที่ี�เกิิดจากิกิารบุงัคับุข่้ึ้เข็ึ้ญว่าจะให้พยานออกิจากิราชกิารโดยไดรั้บุบุำานาญและ
จะไม่ื่จับุกุิมื่ดำาเนินคดี	รับุฟั้งไม่ื่ได้ต่ามื่มื่าต่รา	๒๒๖	(ฎ.๑๗๕๘/๒๕๒๓)
	 -	 หากิจำาเลยไม่ื่ให้กิารรับุสีารภาพ	 จะจับุกุิมื่ภริยาและคนในบุ้านให้หมื่ด	 จำาเลยจ้งรับุสีารภาพ	
คำารับุสีารภาพรับุฟั้งไม่ื่ได้	ต้่องห้ามื่ต่ามื่มื่าต่รา	๒๒๖	(ฎ.๔๗๓/๒๕๓๙)
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนแนะนำาจำาเลยว่า	ถ้ืารับุเสีียจะไดรั้บุความื่กิรณุาจากิศาลเพราะเร่�องนี�มีื่หลักิฐาน	 
เป็็นกิารที่ำาให้จำาเลยหลงเช่�อมิื่ใช่คำารับุโดยสุีจริต่	(ฎ.๒๑๘/๒๔๗๕)	
	 -	 บุอกิแก่ิจำาเลยว่า	รับุเสีียดี	ๆ	จะกัินไว้เป็็นพยาน	เป็็นกิารให้สัีญญา	(ฎ.๑๐๓๙/๒๔๘๒)	
	 -	 ก่ิอนจับุกุิมื่	พนักิงานสีอบุสีวนได้เรียกิจำาเลยมื่าสีอบุสีวนในฐานะพยานและที่ำาบัุนท้ี่กิคำาให้กิารไว้	 
ซ้ึ่�งต่ามื่บัุนท้ี่กิคำาให้กิารดังกิล่าวก็ิระบุุว่าเป็็นคำาให้กิารขึ้องจำาเลยในฐานะเป็็นพยาน	 มิื่ใช่ในฐานะผ้้ิต้่องหา	 
ไม่ื่มีื่ข้ึ้อความื่ที่ี�แสีดงวา่ได้บุอกิใหผ้้้ิต้่องหาที่ราบุกิอ่นว่าถ้ือยคำาทีี่�ผ้้ิต้่องหากิลา่วนั�น	อาจใช้เป็็นพยานหลกัิฐาน 
ยันต่นในกิารพิจารณาได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	(ปั็จจุบัุนมื่าต่รา	๑๓๔/๔)	บัุญญัติ่ไว้เช่นนี�	จะถ่ือว่า
เป็็นบัุนท้ี่กิคำาให้กิารขึ้องผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้	 เม่ื่�อโจที่ก์ิไม่ื่มีื่ป็ระจักิษ์พยานหร่อพยานแวดล้อมื่ให้ฟั้งว่าจำาเลย
กิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ฟ้้อง	 ลำาพังบัุนท้ี่กิคำาให้กิารชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยซ้ึ่�งให้กิารไว้ในฐานะพยาน	 มิื่ใช่ใน
ฐานะผ้้ิต้่องหายังฟั้งลงโที่ษจำาเลยไม่ื่ได้	(ฎ.๑๕๘๑/๒๕๓๑)

ข้้อสังเกต้
	 กิรณีต่ามื่ตั่วอย่างคำาพิพากิษาดังต่่อไป็นี�	ไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นกิารต้่องห้ามื่ต่ามื่กิฎหมื่าย
	 -	 หากิเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�ได้จากิกิารล่อซ่ึ่�อ	ล่อจับุ	และล่อให้กิระที่ำาผิิด	กิารใช้สีายลับุไป็ล่อซ่ึ่�อ
สิี�งขึ้องทีี่�ผิิดกิฎหมื่ายจากิผ้้ิทีี่�มีื่ไว้เพ่�อจำาหน่ายอย้่แล้ว	ไม่ื่เป็็นกิารแสีวงหาพยานหลักิฐานโดยมิื่ชอบุ	แต่่เป็็น
วิธีีกิารแสีวงหาพยานหลักิฐานเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดทีี่�ผ้้ินั�นมีื่เจต่นากิระที่ำาผิิดอย้ก่่ิอนแล้ว	ไม่ื่ขัึ้ดต่่อรัฐธีรรมื่น้ญ
และไมื่่ต้่องห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งเป็็นพยานหลักิฐานเพราะมื่ิได้ล่อหร่อชักิจ้งใจให้จำาเลยกิระที่ำาผิิดอาญาที่ี�จำาเลย 
ไม่ื่ได้กิระที่ำาผิิดมื่าก่ิอน	(ฎ.๘๑๘๗/๒๕๔๓,	๕๙/๒๕๔๒)	และเป็็นกิารกิระที่ำาเท่ี่าทีี่�จำาเป็็นและสีมื่ควรในกิาร
แสีวงหาพยานหลักิฐานในกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องจำาเลย	(ฎ.๔๔๑๗/๒๕๔๘)
	 -	 แต่่ถ้ืาพนักิงานสีอบุสีวนเข้ึ้าใจคลาดเคล่�อนโดยไม่ื่ร้้ว่าเป็็นความื่จริง	ไม่ื่เป็็นกิารหลอกิลวงหร่อ
จ้งใจให้จำาเลยรับุสีารภาพ	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๓๕	ไม่ื่ต้่องห้ามื่รับุฟั้งต่ามื่มื่าต่รา	๒๒๖	(ฎ.๙๒๔/๒๕๔๔)
	 -	 กิารทีี่�จำาเลยลงช่�อในแผินที่ี�เกิิดเหตุ่	เพราะพนักิงานสีอบุสีวนบุอกิวา่ลงช่�อแล้วกิลับุบุ้านได้	ไม่ื่ได้
หมื่ายความื่ว่า	จำาเลยถ้ืกิบัุงคับุหร่อหลอกิหลวง	แต่่เป็็นกิารสีมัื่ครใจเอง	(ฎ.๑๖๔๔/๒๕๓๑)	แต่่ถ้ืาพนักิงาน
สีอบุสีวนพ้ดโดยแสีดงอากัิป็กิิริยาท่ี่าที่างป็ระกิอบุ	ที่ำาให้ผ้้ิต้่องหาเช่�อว่าพนักิงานสีอบุสีวนข่ึ้มื่ข่้ึ้ให้ลงลายม่ื่อช่�อ	 
หากิไม่ื่ยอมื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	จะต้่องถ้ืกิหน่วงเหนี�ยวต่่อไป็	ไม่ื่สีามื่ารถืกิลับุบุ้านได้ต่ามื่ความื่ป็ระสีงค์ขึ้องผ้้ิต้่องหา	 
จนกิว่าผ้้ิต้่องหาจะยอมื่ลงลายม่ื่อช่�อในแผินทีี่�เกิิดเหตุ่	 โดยผ้้ิต้่องหาเห็นว่าแผินทีี่�ดังกิล่าวไม่ื่ถ้ืกิต้่องและ 
ได้ทัี่กิท้ี่วงพนักิงานสีอบุสีวนแล้วว่าแผินทีี่�ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจัดที่ำาข้ึ้�นมื่านั�นไม่ื่ต่รงกัิบุความื่เป็็นจริง	 
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แต่่พนักิงานสีอบุสีวนก็ิย่นยันให้ผ้้ิต้่องหาลงลายม่ื่อช่�อ	 โดยกิล่าวว่า	 “ลงช่�อแล้วกิลับุบุ้านได้”	 น่าจะถ่ือว่า 
เป็็นกิารกิระที่ำาโดยข่้ึ้เข็ึ้ญหร่อโดยมิื่ชอบุป็ระกิารอ่�น	และที่ำาให้ศาลอาจไม่ื่รับุฟั้งแผินทีี่�เกิิดเหตุ่ดังกิล่าวได้

๙. พยานหลัักฐานท่�ศาลัรับฟั้งโดียม่เง่�อนไข้ 
	 เป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยชอบุ	แต่่ได้มื่าเน่�องจากิกิารกิระที่ำาโดยมิื่ชอบุ	เช่น	พยานหลักิฐาน
ทีี่�ได้มื่าจากิกิารค้นในทีี่�รโหฐานโดยไม่ื่มีื่หมื่ายค้น	และไม่ื่มีื่เหตุ่ให้ค้นได้โดยไม่ื่ต้่องมีื่หมื่ายค้น,	ข้ึ้อความื่ทีี่�ได้
จากิกิารดักิฟั้งโที่รศัพท์ี่โดยเจ้าพนักิงานไม่ื่มีื่อำานาจต่ามื่กิฎหมื่ายในกิารดักิฟั้งโที่รศัพท์ี่,	กิารใช้กิำาลังบัุงคับุ
ต่รวจเล่อดโดยฝ่่าฝื่นต่่อความื่สีมัื่ครใจขึ้องผ้้ิรับุกิารต่รวจ	 และไม่ื่มีื่เหตุ่ต่ามื่กิฎหมื่ายให้เจ้าพนักิงานที่ำา 
เช่นนั�นได้	เป็็นต้่น	พยานหลักิฐานเหล่านี�	ไม่ื่ว่าจะเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�ได้มื่าจากิกิารต่รวจค้นก็ิดี	ข้ึ้อความื่
ทีี่�ส่ี�อสีารกิันที่างโที่รศัพท์ี่ก็ิดี	 หร่อโลหิต่ทีี่�จัดเก็ิบุได้ก็ิดี	 ล้วนเป็็นพยานหลักิฐานซึ่้�งได้เกิิดข้ึ้�นและมื่ีอย้่ 
โดยชอบุแล้ว	 มีื่คุณค่าในเชิงพิส้ีจน์	 เพียงแต่่วิธีีกิารในกิารได้มื่านั�นมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 โดยทัี่�วไป็แล้ว 
ศาลจะไม่ื่รับุฟั้งพยานหลักิฐานเช่นว่านี�	 เว้นแต่่	 จะมีื่เหตุ่จำาเป็็นต่ามื่เง่�อนไขึ้ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในกิฎหมื่ายทีี่�ที่ำาให้ 
ศาลอนุโลมื่รับุฟั้งพยานหลักิฐานนั�น	
	 -	 ศาลไที่ยแบุง่แยกิกิารรบัุฟั้งพยานหลกัิฐานออกิเป็็น	๒	กิรณ	ีค่อระหวา่ง	“เกิิดข้ึ้�น”	กิบัุ	“ไดม้ื่า”		 
โดยมิื่ชอบุ	 โดยห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งเฉพาะพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยมิื่ชอบุเที่่านั�น	 (ฎ.๖๓๙๑/๒๕๔๗, 
ฎ.๖๔๗๕/๒๕๔๗,	ฎ.๕๑๔๔/๒๕๔๘) 
	 จะเห็นได้ว่า	 กิารสีอบุสีวนและกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	 กิฎหมื่าย 
ได้ให้อำานาจรวบุรวมื่พยานหลกัิฐานที่กุิชนิดเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้	ให้อำานาจในกิารเข้ึ้าถ้ืงพยานหลักิฐาน	ให้อำานาจ
ในกิารย้ดสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางในคดีอาญา	 เม่ื่�อเป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เกิิดข้ึ้�นหร่อมีื่อย้่แล้วโดยชอบุ	 แม้ื่ว่า
จะได้พยานหลักิฐานมื่าโดยมิื่ชอบุ	 กิฎหมื่ายก็ิยังให้ศาลใช้ดุลพินิจในกิารรับุฟั้งได้ภายใต้่เง่�อนไขึ้กิฎหมื่าย	 
พนักิงานสีอบุสีวนจ้งมีื่อำานาจและหน้าทีี่�ในกิารสีอบุสีวนให้เป็็นไป็โดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 เพ่�อให้พนักิงาน
อัยกิารมีื่อำานาจฟ้้องในคดีอาญาทีี่�เป็็นความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุชีวิต่ร่างกิาย	 เพศ	 เกีิ�ยวกัิบุที่รัพย์	 และคดีอ่�นๆ	 
ซ้ึ่�งอาชญากิรทิี่�งร่องรอยหลักิฐานไว้ในทีี่�เกิิดเหตุ่	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจำาเป็็นต้่องดำาเนินกิารต่รวจสีถืานทีี่�
เกิิดเหตุ่เพ่�อเก็ิบุร่องรอยหลักิฐานต่รวจพิส้ีจน์	 หาพยานหลักิฐานเช่�อมื่โยงถ้ืงตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดให้ได้มื่ากิทีี่�สุีด	 
กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานในที่ี�เกิิดเหตุ่จ้งเป็็นเร่�องสีำาคัญ	 เพราะโดยทัี่�วไป็แล้วพยานหลักิฐานสี่วนใหญ่ 
จะอย้ใ่นทีี่�เกิิดเหตุ่	และถ้ืาหากิพนักิงานสีอบุสีวนละเลยไม่ื่ให้ความื่สีำาคัญกัิบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่แล้ว	เม่ื่�อเวลา
ล่วงเลยไป็	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิจะไม่ื่สีามื่ารถืหวนกิลับุไป็จัดเก็ิบุพยานหลักิฐานเหล่านั�นได้อีกิ	 เพราะอาจ 
จะได้ส้ีญหาย	ถ้ืกิที่ำาลาย	หร่อได้เส่ี�อมื่ค่าไป็แล้ว	ทัี่�งความื่น่าเช่�อถ่ือในตั่วพยานหลักิฐานนั�นก็ิลดน้อยลงไป็ด้วย

10. การรวบรวมพยานหลัักฐานในท่�เกิดีเหตุ้ 
	 กิารเข้ึ้าพ่�นทีี่�เกิิดเหตุ่เพ่�อเก็ิบุพยานหลักิฐาน	 พนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งเป็็นผ้้ิช่วย
หร่อสีนับุสีนุนกิารป็ฏิบัุติ่งานให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 จะต้่องมีื่เคร่�องม่ื่อในกิารเก็ิบุร่องรอยหลักิฐานและ
ต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ขัึ้�นต่อนต่่าง	 ๆ	 เพ่�อมิื่ให้พยานหลักิฐานถ้ืกิที่ำาลายหร่อมีื่กิารป็นเปื็�อน	 พยานหลักิฐาน 
บุางอย่างอาจเส่ี�อมื่สีลายไป็ต่ามื่ธีรรมื่ชาต่ิ	 เช่น	 รอยนิ�วม่ื่อแฝ่งหร่อรอยเท้ี่าขึ้องผ้้ิต้่องสีงสัียในทีี่�เกิิดเหตุ่ 
เม่ื่�อถ้ืกิความื่ร้อนจากิแสีงแดดหร่อถ้ืกิชะล้างโดยนำ�าฝ่น	จ้งต้่องเร่งดำาเนินกิารจัดเก็ิบุโดยเร็ว	เป็็นต้่น	กิารทีี่� 
จะที่ำาให้พยานหลักิฐานนั�นอย้่ในสีภาพเดิมื่จะต่้องอาศัยความื่ร่วมื่ม่ื่อจากิเจ้าพนักิงานต่ำารวจที่ี�ไป็ถ้ืง 
สีถืานที่ี�เกิิดเหต่เุป็็นคนแรกิและด้แลรักิษาสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุมีื่หน้าทีี่�ปิ็ดกัิ�นสีถืานที่ี�เกิิดเหต่เุพ่�อมิื่ให้ผ้้ิไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้อง
เข้ึ้าไป็ที่ำาลายร่องรอยหลักิฐานในทีี่�เกิิดเหตุ่ก่ิอนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าหน้าทีี่�พิส้ีจน์หลักิฐานเข้ึ้าต่รวจ
เก็ิบุพยานหลักิฐานดังกิล่าวและพยานหลักิฐานบุางอย่างต้่องนำาไป็ต่รวจวิเคราะห์ที่างนิต่ิวิที่ยาศาสีต่ร์ 
ในห้องป็ฏิบัุติ่กิารต่่อไป็	
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 ขั้�นต้อนพ่�นฐานการต้รวจสถานท่�เกิดีเหตุ้
	 กิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เป็็นสีถืานทีี่�ทีี่�คนร้ายกิระที่ำาผิิด	ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	คนร้ายมัื่กิจะทิี่�ง
ร่องรอยต่่าง	ๆ	ไว้ในทีี่�เกิิดเหตุ่เสีมื่อ	ทีี่�เกิิดเหตุ่จ้งนับุว่าเป็็นคลังสีมื่บัุติ่แห่งหลักิฐาน	เม่ื่�อได้รับุแจ้งเหตุ่แล้ว	 
พนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งมัื่�นใจว่าได้มีื่กิารสัี�งกิารใหเ้จ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจที่ี�อย้ใ่นพ่�นทีี่�รีบุเดนิที่างไป็ยงัสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 
เพ่�อปิ็ดกัิ�นบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 โดยในกิารปิ็ดกัิ�นนั�นจะต้่องครอบุคลุมื่บุริเวณทีี่�น่าเช่�อว่าจะมีื่ 
พยานหลักิฐานอย้่	 ต่ลอดจนเสี้นที่างเข้ึ้าออกิและเสี้นที่างหลบุหนีขึ้องผิ้้กิระที่ำาความื่ผิิด	 และจะต่้องมิื่ให้ 
ผ้้ิทีี่�ไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้องเข้ึ้าไป็ที่ำาลายร่องรอยหลักิฐานและสีภาพที่ี�เกิิดเหตุ่	นอกิจากินี�	เจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจที่ี�ไป็ถ้ืงสีถืาน
ทีี่�เกิิดเหตุ่จะต้่องบัุนท้ี่กิสีภาพ	 รายละเอียดขึ้องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 ต่ลอดจนบุุคคลและสิี�งขึ้องทีี่�น่าสีงสัียหร่อ
ผิิดป็กิติ่ไว้	 เพ่�อป็ระโยชน์ในกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนหาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนเดินที่างไป็ถ้ืง 
สีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 ในบุางคดีอาจจะต้่องป็ระสีานความื่ร่วมื่ม่ื่อกัิบุฝ่่ายพิส้ีจน์หลักิฐานเพ่�อให้ร่วมื่ต่รวจ 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	และจัดเก็ิบุพยานหลักิฐานให้เป็็นไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อนวิธีีกิารทีี่�ถ้ืกิต่อ้ง	เพ่�อไม่ื่ให้พยานหลักิฐานนั�น 
เสีียหาย	สีำาหรับุขัึ้�นต่อนกิารจัดเก็ิบุพยานหลักิฐาน	มีื่หลักิคิดดังต่่อไป็นี�	
	 (๑)	 ต้่องเก็ิบุวัต่ถุืพยานโดยผ้้ิมีื่อำานาจ
	 (๒)	 ต้่องเก็ิบุและบุรรจุหีบุห่อโดยถ้ืกิวิธีี
	 (๓)	 ขึ้นส่ีงอย่างเหมื่าะสีมื่	
	 (๔)	 ช่วงกิารครอบุครองวัต่ถุืพยานไม่ื่ขึ้าดช่วงกิารครอบุครอง
	 (๕)	 ต่รวจพิส้ีจน์ต่ามื่มื่าต่รฐานกิารต่รวจพิส้ีจน์	และเป็็นไป็ต่ามื่หลักิกิารที่างวิที่ยาศาสีต่ร์
	 ทัี่�งนี�	 ป็ระมื่วลระเบีุยบุต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะทีี่�	 ๒	บุที่ทีี่�	 ๒	 ได้กิำาหนดลักิษณะและวิธีีกิาร 
ในกิารต่รวจทีี่�เกิิดเหตุ่ไว้	ซ้ึ่�งในข้ึ้อ	๑๐.๑	เม่ื่�อมีื่คดีอาญาเกิิดข้ึ้�น	ซ้ึ่�งจำาเป็็นจะต้่องที่ำากิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เองเว้นไว้แต่่คดีสีำาคัญ	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่ามีื่ร่องรอย
หลักิฐานซ้ึ่�งต้่องใช้เคร่�องม่ื่อที่างวิที่ยากิารและจำาเป็็นต้่องขึ้อความื่ร่วมื่ม่ื่อจากิเจ้าหน้าทีี่�กิองพิส้ีจน์หลักิฐาน	 
ก็ิให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งกิองพิส้ีจน์หลักิฐาน	 เพ่�อจัดเจ้าหน้าทีี่�กิองพิส้ีจน์หลักิฐานไป็ที่ำากิารต่รวจ 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	และถ่ืายร้ป็ร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนในคดีต่่าง	ๆ	ดังต่่อไป็นี�	
	 (๑)	 คดีความื่ผิิดต่่อชีวิต่
	 (๒)	 คดีฆ่่าตั่วต่าย	แต่่มีื่พฤติ่กิารณ์อันน่าสีงสัียว่าอาจถ้ืกิผ้้ิอ่�นฆ่่าต่าย
	 (๓)	 คดีความื่ผิิดฐานลักิที่รัพย์	และมีื่ร่องรอยในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
	 (๔)	 คดีความื่ผิิดฐานชิงที่รัพย์และมีื่คนต่าย
	 (๕)	 คดีความื่ผิิดฐานป็ล้นที่รัพย์
	 (๖)	 คดีวางเพลิง	หร่อเพลิงไหม้ื่โดยไม่ื่ที่ราบุสีาเหตุ่
	 (๗)	 คดีอุบัุติ่เหตุ่รถืชนแล้วคนขัึ้บุขัึ้บุรถืหลบุหนี	หร่อ	รถืชนมีื่คนต่ายทีี่�เป็็นปั็ญหา
	 (๘)	 คดีสีำาคัญอ่�น	ๆ	ทีี่�มีื่ร่องรอยหร่อหลักิฐานในทีี่�เกิิดเหตุ่	
	 ขัึ้�นต่อนพ่�นฐานกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นกิระบุวนกิารที่ำางาน	(ซ้ึ่�งเป็็นทีี่�ยอมื่รับุต่ามื่หลักิสีากิล) 
โดยมีื่กิารแบุ่งขัึ้�นต่อนกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ออกิเป็็น	๑๒	ขัึ้�นต่อนดังนี�
 ขั้�นต้อนท่� 1 การเต้ร่ยมความพร้อม (Preparation)
	 เป็็นขัึ้�นต่อนกิารป็ระเมิื่นสีภาพ	ลักิษณะ	ต่ำาแหน่งทีี่�ตั่�ง	ขึ้องวัต่ถุืพยานในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่และวางแผิน
กิารแบุ่งหน้าทีี่�เพ่�อเข้ึ้าไป็ในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่โดยต้่องมีื่กิารกิำาหนดและชี�แจงหน้าทีี่�กิารป็ฏิบัุติ่ขึ้องแต่่ละคน 
ให้ชัดเจนและเข้ึ้าใจต่รงกัินเสีียก่ิอน	นอกิจากินี�จะต้่องคำาน้งถ้ืงความื่ป็ลอดภัยขึ้องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	ต่ลอดจน
กิารสีนับุสีนุนต่่าง	ๆ	ในกิารเข้ึ้าไป็ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	หากิเกิิดภาวะฉุกิเฉินหร่อต้่องกิารความื่ช่วยเหล่อ
ฝ่่ายสีนับุสีนุนจะต้่องให้กิารสีนับุสีนุนได้ทัี่นท่ี่วงทีี่	อุป็กิรณ์ป้็องกัินความื่ป็ลอดภัยขึ้องผ้้ิต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	
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กิารติ่ดต่่อส่ี�อสีาร	แสีงสีว่าง	สีถืานทีี่�บัุญชากิารและจุดพักิระหว่างป็ฏิบัุติ่งาน	อาหาร	อุป็กิรณ์ป็ฐมื่พยาบุาล	 
ต่ลอดจนเคร่�องม่ื่อพิเศษอ่�น	ๆ
	 ในขัึ้�นต่อนกิารเต่รยีมื่ความื่พรอ้มื่ยงัหมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงกิารเต่รยีมื่ความื่พรอ้มื่อย้เ่สีมื่อ	ตั่�งแต่่ก่ิอนทีี่�เหตุ่ 
จะเกิิด	 เป็็นความื่พร้อมื่ป็ฏิบุัต่ิหน้าทีี่�ขึ้องเจ้าหน้าทีี่�	 ต่ลอดจนวัสีดุอุป็กิรณ์ต่่าง	 ๆ	 ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 ดังต่่อไป็นี� 
		 ๑.	 ผ้้ิป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ในสีถืานที่ี�เกิิดเหต่จุะต้่องมีื่ความื่ร้โ้ดยผ่ิานกิารอบุรมื่	มื่คีวามื่พรอ้มื่ทัี่�งที่างดา้น
ร่างกิายและจิต่ใจ	มีื่คุณธีรรมื่และจริยธีรรมื่ย้ดป็ระโยชน์ขึ้องสัีงคมื่และป็ระชาชนเป็็นหลักิ	สีามื่ารถืติ่ดต่่อ
ส่ี�อสีารกัิบุผ้้ิชำานาญกิารในกิารต่รวจเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	ในกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ในบุางครั�งอาจใช้เวลานาน	 
จะต้่องมีื่กิารวางแผินเกีิ�ยวกัิบุกิารจัดเต่รียมื่กิำาลังพล	 สีามื่ารถืผิลัดเป็ลี�ยนหมุื่นเวียนกัินมื่าป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้ 
โดยไม่ื่ขึ้าดช่วง	
	 ๒.	 วัสีดุอุป็กิรณ์	เคร่�องม่ื่อ	มีื่ความื่พร้อมื่อย้่ต่ลอดเวลา	มีื่กิารบุำารุงรักิษาอย่างต่่อเน่�อง	สีามื่ารถื
ใช้ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้ต่ลอดเวลา	เม่ื่�อเกิิดเหตุ่แล้วสีามื่ารถืเข้ึ้าไป็ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้ทัี่นทีี่	โดยไม่ื่มีื่อุป็สีรรคขัึ้ดข้ึ้อง	
วัต่ถุือุป็กิรณ์พ่�นฐานในกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	มีื่ดังนี�
	 	 ๒.๑	 กิระเป๋็าบุรรจุอุป็กิรณ์ต่รวจเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	ป็ระกิอบุด้วย
	 	 	 ๒.๑.๑	 ชุดต่รวจหาร่องรอยนิ�วม่ื่อแฝ่ง	 ป็ระกิอบุด้วย	 แป็รงปั็ดหาลายนิ�วม่ื่อแฝ่ง 
ผิงฝุ่่นเคมีื่หาลายนิ�วม่ื่อแฝ่ง	เที่ป็กิาวลอกิลายนิ�วม่ื่อ	แผ่ินกิระดาษเก็ิบุลายนิ�วม่ื่อ	เป็็นต้่น
	 	 	 ๒.๑.๒	 ภาชนะเก็ิบุวัต่ถุืพยานทีี่�ต้่องนำากิลับุไป็ต่รวจหารอยลายนิ�วม่ื่อแฝ่ง	ป็ระกิอบุด้วย 
ถุืงกิระดาษหร่อถุืงพลาสีติ่กิ	 ซิึ่ป็ขึ้นาดต่่าง	 ๆ	 ขึ้องกิระดาษ	พร้อมื่ก้ิานไม้ื่พันสีำาลีเก็ิบุเขึ้ม่ื่าปื็นและนำ�ายา 
เก็ิบุข้ึ้อม้ื่ลอ่�น	เป็็นต้่น
	 	 	 ๒.๑.๓	 ชุดต่รวจเก็ิบุวัต่ถุืพยานที่างชีววิที่ยา	 เคมีื่	 และสีารพันธุีกิรรมื่ดีเอ็นเอ	 (DNA)
ป็ระกิอบุไป็ด้วย	 ถืุงกิระดาษหร่อถุืงพลาสีติ่กิ	 ซิึ่ป็ขึ้นาดต่่าง	 ๆ	 ขึ้องกิระดาษ	 สีำาหรับุบุรรจุกิ้านไม้ื่พันสีำาลี
สีำาหรับุเช็ดคราบุดีเอ็นเอและนำ�ากิลั�นเก็ิบุดีเอ็นเอ	 และต้่องมีื่บัุนท้ี่กิยินยอมื่กิรณีจำาเป็็นต้่องเก็ิบุดีเอ็นเอ	
เป็็นต้่น
	 	 ๒.๒	 ชุดอุป็กิรณ์ถ่ืายภาพ	(Photography	kit)
	 	 	 ๒.๒.๑	 กิล้องถ่ืายภาพ
	 	 	 ๒.๒.๒	 หน่วยบัุนท้ี่กิความื่จำาขึ้องกิล้องส่ีอง	
	 	 	 ๒.๒.๓	 เลนส์ีชนิดต่่าง	ๆ
	 	 	 ๒.๒.๔	 แบุต่เต่อรี�ทีี่�ใช้กัิบุกิล้องและไฟ้แฟ้ลชอิเล็กิที่รอนิกิส์ี
	 	 	 ๒.๒.๕	 ไฟ้อิเล็กิที่รอนิกิส์ี
	 	 	 ๒.๒.๖	 ป้็ายหมื่ายเลขึ้	 เพ่�อวางแสีดงต่ำาแหน่งทีี่�ถ่ืายภาพหร่อแสีดงกิารเรียงลำาดับุ 
ขึ้องกิารถ่ืายภาพ
	 	 	 ๒.๒.๗	 ป็ากิกิาเคมีื่	ใช้ระบุุ	หร่อถุืงเก็ิบุวัต่ถุืพยาน
	 	 	 ๒.๒.๘	 ต่ลับุเมื่ต่รใช้ในกิารวัดขึ้นาดพ่�นทีี่�บุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่และไม้ื่บุรรทัี่ดทีี่�มีื่สีเกิลใช้ถ่ืายภาพ 
		 	 ๒.๓	 อุป็กิรณ์อ่�น
	 	 	 ๒.๓.๑	 อุป็กิรณ์หล่อรอยเท้ี่า	รอยยางรถืยนต์่
	 	 	 ๒.๓.๒	 ถุืงเก็ิบุวัต่ถุืพยานขึ้นาดต่่าง	ๆ
	 	 	 ๒.๓.๓	 เที่ป็ปิ็ดผิน้กิ	หีบุห่อวัต่ถุืพยานหลังจากิที่ำากิารบุรรจุแล้ว
	 	 	 ๒.๓.๔	 ชุดหร่ออุป็กิรณ์ป้็องกัินกิารป็นเปื็�อนและอันต่รายขึ้องผ้้ิต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
	 	 	 ๒.๓.๕	 ไฟ้ฉายขึ้นาดต่่าง	ๆ	พร้อมื่แบุต่เต่อรี�ทีี่�สีามื่ารถืใช้ได้ในระยะเวลานาน
	 	 	 ๒.๓.๖	 ภาชนะทีี่�สีามื่ารถืใส่ีนำ�าเพ่�อใช้เก็ิบุวัต่ถุืพยานทีี่�พบุในนำ�า	 เช่น	 ปื็นทีี่�ถ้ืกิทิี่�งในนำ�า
ป้็องกัินสีนิมื่หร่อกิารกัิดกิร่อนเพิ�มื่



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual202

 ขั้�นต้อนท่� 2 การดีำาเนินการเม่�อถ่งสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Approach of Scene)
	 เจ้าหน้าทีี่�ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 เม่ื่�อเดินที่างมื่าถ้ืงสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ไม่ื่ควรเร่งรีบุในกิารเข้ึ้าไป็ใน 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ในทัี่นทีี่	ควรมีื่กิารวางแผินป็ฏิบัุติ่งาน	โดยวางกิรอบุแนวที่างกิารต่รวจทีี่�เกิิดเหตุ่	เม่ื่�อมื่าถ้ืง
วางแผินกิารบัุนท้ี่กิอย่างชัดเจนและให้พิจารณาโดยคำาน้งถ้ืงความื่ป็ลอดภัยขึ้องผ้้ิต่รวจเป็็นสีำาคัญ
	 บุุคคลทีี่�เดินที่างมื่าถ้ืงสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นคนแรกิมัื่กิจะไม่ื่ใช่พนักิงานสีอบุสีวน	หากิแต่่จะเป็็น 
เจ้าหน้าทีี่�สีายต่รวจ	(responding	police	officer)	หร่อเจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายส่ีบุสีวน	อาสีาสีมัื่คร	หร่อป็ระชาชน
ทัี่�วไป็	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนมื่าถ้ืงทีี่�เกิิดเหตุ่จ้งควรสีอบุถืามื่และจดช่�อบุุคคลเหล่านี�ไว้เป็็นลำาดับุแรกิ	 
เพราะบุุคคลเหล่านี�อาจร้้เห็นเหตุ่กิารณ์ทีี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่่อคดี	
	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งวางแผินจดักิารและป็ระสีานกิารที่ำางานในสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	จัดที่รัพยากิร
ให้เหมื่าะสีมื่กัิบุคดีอย่างมีื่ป็ระสิีที่ธิีภาพส้ีงสุีด	โดยป็ฏิบัุติ่ดังนี�
	 ๑.	 ปิ็ดกัิ�นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ด้วยแถืบุกัิ�นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 (POLICELINE)	 หากิมีื่ปิ็ดกัิ�นอย้่ก่ิอนแล้ว 
ให้พิจารณาความื่เหมื่าะสีมื่ขึ้องวัสีดุอุป็กิรณ์ทีี่�ใช้ในกิารปิ็ดกัิ�นนั�น	 อาจพิจารณาขึ้ยายบุริเวณกิารปิ็ดกัิ�น 
ทีี่�เกิิดเหตุ่ให้เหมื่าะสีมื่แก่ิพฤติ่กิารณ์กิรณี	 โดยให้ครอบุคลุมื่บุริเวณทีี่�น่าเช่�อว่าจะมีื่พยานหลักิฐานอย้่	 
ต่ลอดจนเส้ีนที่างหลบุหนีหร่อเส้ีนที่างกิารเข้ึ้าออกิสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิด	นอกิจากินี�	อาจพิจารณา
ลดกิารปิ็ดกัิ�นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ก็ิได้	หากิพบุว่ากิารปิ็ดสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�นกิว้างขึ้วางเกิินไป็	และส่ีงผิลที่ำาให้เกิิด
กิารจัดกิารจราจรในบุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่เกิิดติ่ดขัึ้ด	เป็็นต้่น
	 ๒.	 ตั่�งป็ระเด็นคำาถืามื่วา่	มีื่อะไรเกิิดข้ึ้�นในที่ี�เกิิดเหตุ่	ความื่รุนแรงขึ้องเหต่กุิารณใ์นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
มีื่มื่ากิน้อยเพียงใด
	 ๓.	 พิจารณาว่ามีื่ความื่จำาเป็็นต้่องใช้ผ้้ิเชี�ยวชาญพิเศษหร่อความื่ชว่ยเหล่อที่างกิารแพที่ยเ์พิ�มื่เติ่มื่
หร่อไม่ื่
	 ๔.	 พิจารณาว่ามีื่อันต่รายแฝ่งในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่หร่อไม่ื่	หากิมีื่อันต่รายให้พิจารณาหาวิธีี
ป้็องกัินทัี่�งตั่วเองและสีมื่าชิกิผ้้ิต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 อาจต้่องพิจารณาขึ้อความื่ช่วยเหล่อจากิหน่วยอ่�น	 ๆ 
เช่น	 เจ้าหน้าทีี่�เก็ิบุก้้ิวัต่ถุืระเบิุด	 ผ้้ิป็ระกิอบุวิชาชีพวิศวกิรก่ิอสีร้าง	 เจ้าหน้าทีี่�ด้านสิี�งแวดล้อมื่กิารควบุคุมื่
มื่ลพิษ	กิารไฟ้ฟ้้า	เป็็นต้่น
	 ๕.	 พิจารณาว่าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่อย่้ในอาคารหร่อภายนอกิอาคาร	ขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่งานอาจแต่กิต่่าง 
กัินออกิไป็	 พิจารณาว่าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่อย้่ในทีี่�ทุี่รกัินดารหร่อไม่ื่	 ป็ระเมิื่นว่ามีื่ที่รัพยากิรอะไรทีี่�สีามื่ารถื 
นำามื่าใช้ในกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
	 ๖.	 พิจารณาว่าต้่องมีื่กิารแจ้งให้ผ้้ิใดที่ราบุเพิ�มื่เติ่มื่หร่อไม่ื่	 เช่น	 ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหร่อหน่วยงาน 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง
	 ๗.	 พิจารณาว่ากิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ต้่องมีื่กิารใช้อุป็กิรณ์พิเศษเพิ�มื่หร่อไม่ื่	เพ่�อจะได้ป็ระสีานงาน 
ได้ทัี่นท่ี่วงทีี่
	 ๘.	 พิจารณาว่าสีภาพอากิาศเป็็นอย่างไร	 เพ่�อหาวิธีีป้็องกัินหร่อบุรรเที่าไม่ื่ให้เกิิดสีภาพอากิาศ
ที่ำาลายวัต่ถุืพยานได้
	 ๙.	 พิจารณาลักิษณะกิารกิระที่ำาผิิด	 ลักิษณะคดี	 เพ่�อร่วมื่กัิบุเจ้าหน้าทีี่�พิส้ีจน์หลักิฐานในกิาร
วางแผินต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
 ข้ั�นต้อนท่� ๓ การป้องกันรักษาสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Protection of scene or Secure the scene) 
	 กิารป้็องกัินรักิษาสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุเริ�มื่จากิกิารป็ระเมื่นิข้ึ้อม้ื่ลจากิบุุคคลที่ี�เข้ึ้าไป็ในสีถืานที่ี�เกิิดเหต่ ุ
ก่ิอนหน้านั�น	 เพ่�อให้ร้้สีภาพสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่นำามื่าป็ระเมิื่นขึ้อบุเขึ้ต่สีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 โดยป็กิติ่แล้ว 
คำาจำากัิดความื่ขึ้องสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุหมื่ายถ้ืง	“สีถืานที่ี�ทีี่�มีื่กิารกิระที่ำาผิิดเกิิดข้ึ้�นและสีามื่ารถืหาวตั่ถุืพยานได”้	 
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โดยหมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงเสีน้ที่างเข้ึ้าออกิและเสีน้ที่างกิารหลบุหนขีึ้องผิ้ก้ิระที่ำาผิิด	ที่ำาใหข้ึ้อบุเขึ้ต่สีถืานที่ี�เกิิดเหต่ ุ
อาจมีื่มื่ากิกิว่าหน้�งบุริเวณ	อาจมีื่เส้ีนที่างขึ้องแต่่ละบุริเวณเช่�อมื่โยงกัิน	และในเส้ีนที่างนั�นมีื่วัต่ถุืพยานป็รากิฏ
อย้่ด้วย	 จ้งนับุว่าเป็็นดุลยพินิจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนโดยแท้ี่ทีี่�จะกัิ�นบุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่ให้กิว้างหร่อแคบุ
ต่ามื่ความื่เหมื่าะสีมื่	 โดยคำาน้งถ้ืงพยานหลักิฐานเป็็นหลักิ	 และหากิพนักิงานสีอบุสีวนต่รวจพบุวัต่ถุืพยาน 
นอกิแนวบุริเวณทีี่�กัิ�นไว้เป็็นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืพิจารณาขึ้ยายขึ้อบุเขึ้ต่ 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ได้

 วิธ่การป้องกันแลัะรักษาสถานท่�เกิดีเหตุ้
	 ๑.	 ใช้อุป็กิรณ์ปิ็ดกัิ�นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	(POLICELINE)	หร่ออุป็กิรณ์อ่�นในกิารปิ็ดล้อมื่บุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่ 
กิำาหนดวงล้อมื่สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 และจัดกิารต่่าง	 ๆ	 โดยรอบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งในคดีใหญ่
หร่อคดีทีี่�ป็ระชาชนให้ความื่สีนใจ	 จะต่้องมีื่กิารจัดกิารเกีิ�ยวกัิบุสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 เช่น	 กิารจัดกิารจราจร	 
กิารกัิ�นพ่�นทีี่�สีำาหรับุผ้้ิส่ี�อข่ึ้าว	กิารตั่�งศ้นยป์็ฏิบัุติ่กิารส่ีวนหน้า	กัินพ่�นทีี่�สีำาหรับุป็ระชาชนทีี่�มื่าด้ทีี่�เกิิดเหตุ่	เป็็นต้่น		
	 	 ๑.๑	 หากิสีถืานที่ี�เกิิดเหต่อุย่้ภายในอาคารบุา้นเร่อนหร่อภายในหอ้ง	อาจที่ำากิารรกัิษาสีถืานที่ี� 
เกิิดเหตุ่	โดยปิ็ดล็อกิป็ระต้่และหร่อใช้แถืบุกัิ�นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�น	และมื่อบุหมื่ายให้สีายต่รวจเฝ้่าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ 
ไว้ต่ลอดเวลา	ถ้ืาหากิทีี่�เกิิดเหตุ่มีื่ความื่สีำาคัญมื่ากิ
	 	 ๑.๒	 กิรณีสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่อย้ภ่ายนอกิอาคาร	 เช่น	บุนถืนน	ซึ่อย	ลานจอดรถืยนต์่	 ทุ่ี่งหญ้า 
สีนามื่หญ้า	เป็็นต้่น	ให้ปิ็ดกัิ�นพ่�นทีี่�บุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่โดยใช้แถืบุกัิ�นซ้ึ่�งมีื่คำาว่า	“ห้ามื่เข้ึ้าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่”	 
หร่อข้ึ้อความื่อ่�นทีี่�มีื่ความื่หมื่ายเดียวกัินบุนแถืบุกัิ�นเป็็นระยะ	โดยให้มีื่พ่�นทีี่�เป็็นบุริเวณกิว้าง	เน่�องจากิวัต่ถุื
พยานบุางอย่างโดยลักิษณะแห่งคดีแล้วอาจอย้่ห่างจากิทีี่�เกิิดเหตุ่	 เช่น	 รอยยางรถืยนต์่ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิด 
ซ้ึ่�งอาจใช้เช่�อมื่โยงเสีน้ที่างเข้ึ้าออกิขึ้องยานพาหนะขึ้องผิ้ก้ิระที่ำาผิิด	อาจอย้ห่า่งจากิสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุเป็็นต้่น 
จ้งควรมื่ีเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจด้แลโดยรอบุ	 ต่ลอดจนต่รวจต่รายานพาหนะที่ี�จะเข้ึ้าไป็ในสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ด้วย	 
หากิเป็็นไป็ได้ควรกิำาหนดบุริเวณทีี่�จอดรถืให้กัิบุเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจและผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องเพ่�อป้็องกัินกิารที่ำาลายวัต่ถุื
พยานบุริเวณที่างทีี่�เกิิดเหตุ่
	 ๒.	 จัดให้มีื่เจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจด้แลบุรเิวณโดยรอบุสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจดงักิล่าวมีื่หน้าทีี่� 
จดบุันท้ี่กิรายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุบุุคคลและยานพาหนะที่ี�ผ่ิานเข้ึ้าออกิบุริเวณสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 โดยจะต่้อง
มีื่วันเวลากิำากัิบุด้วยเสีมื่อ	 และถื้าหากิเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจเห็นว่าบุุคคลหร่อยานพาหนะมื่ีลักิษณะเป็็นพิรุธี 
ให้บัุนท้ี่กิไว้ด้วย
	 ๓.	 ป้็องกัินไม่ื่ให้ผ้้ิทีี่�ไม่ื่เกีิ�ยวข้ึ้อง	เช่น	ป็ระชาชนหร่อส่ี�อมื่วลชนเข้ึ้าไป็ในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
	 ๔.	 กิารมีื่ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาหร่อผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องเข้ึ้าไป็ภายในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ต้่องมีื่กิารบัุนท้ี่กิ 
ช่�อบุุคคลทีี่�อาจเข้ึ้าออกิจากิสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	และกิำาหนดเสีน้ที่างเข้ึ้า-ออกิ	และเสีน้ที่างเคล่�อนทีี่�ภายในบุรเิวณ
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ให้ชัดเจน	เพ่�อป้็องกัินบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ถ้ืกิที่ำาลายโดยกิารป็นเปื็�อน	เช่น	กิารป็นเปื็�อน
จากิรองเท้ี่าหร่อรอยเท้ี่าโดยร้้เท่ี่าไม่ื่ถ้ืงกิารณ์	เป็็นต้่น
	 ๕.	 ผ้้ิทีี่�จะเข้ึ้า-ออกิบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ต้่องมีื่กิารสีวมื่ถุืงคลุมื่เท้ี่าและถุืงม่ื่อ	เพ่�อป้็องกัินบุริเวณ
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่มิื่ให้ถ้ืกิป็นเปื็�อน	ถ้ืงแม้ื่ว่าจะมีื่กิารป้็องกัินกิารป็นเปื็�อนในเบุ่�องต้่นแล้วก็ิต่ามื่	จะต้่องพยายามื่
มิื่ให้มีื่สิี�งแป็ลกิป็ลอมื่อ่�นเข้ึ้าไป็ป็นเปื็�อนเพิ�มื่อีกิ	กิารจับุต้่องสิี�งขึ้องต่่าง	ๆ	ในบุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่ก็ิต้่องกิระที่ำา
ด้วยความื่ระมัื่ดระวัง	โดยต่ระหนักิอย้เ่สีมื่อว่าถุืงคลุมื่เท้ี่าและถุืงม่ื่อทีี่�ใช้ในกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�นั�น	แม้ื่จะป้็องกัิน 
ไม่ื่ให้เกิิดกิารป็นเปื็�อนรอยลายนิ�วม่ื่อและรอยเท้ี่าหร่อรอยรองเท้ี่าได้	 แต่่ก็ิอาจจะไป็ที่ำาลายร่องรอย 
ลายนิ�วม่ื่อและรอยเท้ี่าหร่อรอยรองเท้ี่าขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิด	หากิไป็โดนหร่อเช็ดเข้ึ้ากัิบุบุริเวณทีี่�มีื่พยานหลักิฐานอย่้	 
โดยไม่ื่ตั่�งใจหร่อร้้เท่ี่าไม่ื่ถ้ืงกิารณ์	 และเม่ื่�อออกิจากิบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่แล้ว	 หากิเป็็นไป็ได้ถ้ืาต้่องกิาร 
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จะกิลับุเข้ึ้าไป็อีกิ	 ควรมื่ีกิารเป็ลี�ยนถุืงม่ื่อและถืุงคลุมื่เท้ี่าทุี่กิครั�งโดยใช้เส้ีนที่างเดิมื่ทีี่�กิำาหนดไว้ในกิารเข้ึ้า
บุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เพ่�อให้สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ถ้ืกิรบุกิวนน้อยทีี่�สุีด
	 ๖.	 กิรณีต่รวจพบุอาวุธีในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เช่น	อาวุธีปื็น	อาวุธีมีื่ด	เป็็นต้่น	ไม่ื่ควรจับุต้่อง 
โดยต่รง	 ควรใช้วัสีดุทีี่�เหมื่าะสีมื่	 เช่น	 ในกิารเคล่�อนย้ายอาวุธีปื็น	 ควรใช้เช่อกิคล้องเข้ึ้าไป็ในโกิร่งไกิปื็น	 
เน่�องจากิบุริเวณดังกิล่าวไม่ื่มีื่ลายนิ�วม่ื่อแฝ่งขึ้องคนร้ายป็รากิฏอย้่	 เป็็นต้่น	 โดยมีื่หลักิคิดว่า	 กิารจับุหร่อ 
ต้่องขึ้องกิลางจะต้่องไม่ื่ส่ีงผิลกิระที่บุต่่อพยานหลักิฐานทีี่�ต้่องกิารใช้ต่รวจพิส้ีจน์	
	 ๗.	 กิรณีพบุอาวุธีอย่้ในนำ�า	 กิารเก็ิบุควรเก็ิบุไว้ในสีภาพทีี่�มีื่นำ�า	 โดยใช้นำ�าจากิแหล่งเดียวกัินทีี่�พบุ
อาวุธีต่กิอย้่	 เพ่�อรักิษาให้สีภาพอาวุธีอย้่ในสีภาพเดิมื่มื่ากิที่ี�สุีด	 และให้รีบุนำากิลับุไป็ต่รวจวิเคราะห์ในห้อง
ป็ฏิบัุติ่กิารโดยเร็วเพ่�อป้็องกัินกิารเกิิดสีนิมื่ที่ำาลายวัต่ถุืพยาน
	 ๘.	 กิรณีพบุวัต่ถุืพยานอย้่ภายนอกิอาคารและสีภาพอากิาศขึ้ณะนั�น	 อาจจะส่ีงผิลต่่อวัต่ถุืพยาน
เช่น	บุริเวณสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่อาจมีื่ฝ่นต่กิ	ให้รีบุดำาเนินกิารกัิบุวัต่ถุืพยานนั�นเป็็นลำาดับุแรกิ	โดยถ่ืายภาพบัุนท้ี่กิ
ต่ำาแหน่งและที่ำากิารต่รวจเก็ิบุวัต่ถุืพยานนั�นก่ิอน
	 ๙.	 กิรณีกิารแถืลงขึ้่าวให้พิจารณากิำาหนดสีถืานทีี่�	 เพ่�อไม่ื่ให้เป็็นกิารขัึ้ดขึ้วางกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�
ขึ้องเจ้าพนักิงาน	และอาจที่ำาให้สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ได้รับุความื่เสีียหาย	อย่างไรก็ิดี	ผ้้ิใดจะเป็็นผ้้ิแถืลงข่ึ้าว	หร่อ
สีามื่ารถืให้ข้ึ้อม้ื่ลแก่ิส่ี�อมื่วลชนได้มื่ากิน้อยเพียงใดนั�นจะต้่องไป็ด้ระเบีุยบุคำาสัี�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่่อไป็
 ขั้�นต้อนท่� 4 การต้รวจสถานท่�เกิดีเหตุ้เบ่�องต้้น (Initiate Preliminary Survey)
	 ในขัึ้�นต่อนนี�เป็็นกิารที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนเริ�มื่ที่ำากิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 โดยกิำาหนดร้ป็แบุบุ 
วิธีีกิารกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ให้เหมื่าะสีมื่กัิบุสีภาพสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 รวมื่ถ้ืงกิารบัุนท้ี่กิสีภาพทัี่�ว	 ๆ	 ไป็ 
เริ�มื่จากิกิารสีำารวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่เุบุ่�องต้่น	โดยมุ่ื่งเนน้ทีี่�วัต่ถุืพยานทีี่�เสีียหายได้ง่ายก่ิอน	ดังตั่วอยา่งต่่อไป็นี�
	 -	 คดีเกีิ�ยวกัิบุที่รัพย์วัต่ถุืพยานทีี่�เสีียหายง่าย	 เช่น	 บุริเวณป็ระต้่หน้าต่่างทีี่�ถ้ืกิผ้้ิกิระที่ำาผิิดงัด 
และบุริเวณทีี่�มีื่กิารร่�อค้น	 อาจมีื่กิารพบุรอยลายนิ�วม่ื่อ	 ฝ่่าม่ื่อ	 รอยลายเท้ี่าแฝ่งและสีารพันธุีกิรรมื่	 (DNA)	 
กิารต่รวจอาจแจ้งให้เจ้าหน้าทีี่�สีำานักิงานพิส้ีจน์หลักิฐานต่ำารวจเข้ึ้าร่วมื่ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
	 -	 คดีเกีิ�ยวกัิบุชีวิต่ร่างกิายและเพศ	วัต่ถุืพยานทีี่�เสีียหายง่าย	เช่น	บุริเวณทีี่�พบุศพและรอบุ	ๆ 	ศพ 
อาจมีื่กิารพบุคราบุโลหิต่	 เส้ีนผิมื่	 เส้ีนขึ้น	 เส่ี�อผ้ิาทีี่�เปื็�อนคราบุโลหิต่ขึ้องผิ้้กิระที่ำาผิิดซ้ึ่�งสีามื่ารถืนำามื่าหา
สีารพันธุีกิรรมื่	 (DNA)	 หร่อพบุร่องลายนิ�วม่ื่อ	 ฝ่่าม่ื่อ	 หร่อรอยเท้ี่าขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 ควรแจ้งเจ้าหน้าทีี่�
สีำานักิงานพิส้ีจน์หลักิฐานต่ำารวจและแพที่ย์นิติ่เวชเข้ึ้าร่วมื่ชันส้ีต่รพลิกิศพ	 หากิเป็็นกิรณีเสีียชีวิต่เกิิดข้ึ้�น 
โดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�หร่อเสีียชีวิต่ในระหวา่งอย้ใ่นความื่ควบุคมุื่
ขึ้องเจ้าพนักิงานจะต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญาว่าด้วยกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ 
อย่างเคร่งครัด	โดยต้่องแจ้งพนักิงานอัยกิารและพนักิงานฝ่่ายป็กิครองเข้ึ้าร่วมื่ชันส้ีต่รพลิกิศพด้วย
	 -	 คดีเกีิ�ยวกัิบุเพลิงไหม้ื่	 วัต่ถุืพยานทีี่�เสีียหายง่าย	 เช่น	สีารเร่งป็ฏิกิิริยาในกิารเผิาไหม้ื่	 ถ้ืาพบุใน
บุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่สีงสัียว่าเป็็นกิารวางเพลงิ	ควรต่รวจคน้หารอยลายนิ�วม่ื่อ	ฝ่่าม่ื่อ	รอยลายเท้ี่าแฝ่งและ
สีารพันธุีกิรรมื่	(DNA)	ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดหร่อผ้้ิต้่องสีงสัียในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	และจะต้่องแจ้งเจ้าหน้าทีี่�
สีำานักิงานพิส้ีจน์หลักิฐานต่ำารวจเข้ึ้าร่วมื่ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 จัดเก็ิบุพยานหลักิฐาน	 ต่รวจหาสีาเหตุ่ขึ้อง
กิารเกิิดเพลิงไหม้ื่	นอกิจากินี�	ในคดีที่ี�ที่ี�เกิิดเหตุ่เป็็นอาคารส้ีงซ้ึ่�งเกิิดกิารไหม้ื่อยา่งรุนแรงอาจที่ำาให้โครงสีร้าง
อาคารเกิิดไมื่แ่ข็ึ้งแรงป็ลอดภยั	ควรป็ระสีานงานใหเ้จ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายโยธีา	หร่อวิศวกิรขึ้องวศิวกิรรมื่สีถืานแหง่
ป็ระเที่ศไที่ย	มื่าต่รวจโครงสีร้างความื่ป็ลอดภัยขึ้องอาคาร	ก่ิอนเข้ึ้าต่รวจในอาคารนั�น
	 -	 คดีเกีิ�ยวกัิบุระเบิุด	 วัต่ถุืพยานทีี่�เสีียหายง่าย	 ได้แก่ิ	 สีารระเบิุดหร่อเศษซึ่ากิขึ้องส่ีวนป็ระกิอบุ
ระเบิุด	ซ้ึ่�งมีื่ความื่จำาเป็็นในกิารต่รวจหาสีารระเบุดิ	เพ่�อให้ที่ราบุวา่เป็็นระเบุดิชนิดใด	และที่ำากิารต่รวจคน้หา
รอยลายนิ�วม่ื่อ	ฝ่่าม่ื่อ	รอยลายเท้ี่าแฝ่งและสีารพันธุีกิรรมื่	(DNA)	ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิด	ในกิารป็ระกิอบุวัต่ถุืระเบิุด
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หร่อเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารระเบิุด	เป็็นต้่น	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องที่ราบุถ้ืงแนวที่างและวิธีีกิารทีี่�จะต้่องใช้ในกิาร
ต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่	ุเพ่�อให้ที่ราบุไดว่้าจะต้่องใช้กิำาลังพลเพิ�มื่เต่มิื่ในกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่มุื่ากิข้ึ้�นเพยีงใด	 
จะต้่องใช้วัสีดุอุป็กิรณ์พิเศษอะไรบุ้าง	 หร่อจะต้่องป็ระสีานความื่ร่วมื่ม่ื่อกัิบุหน่วยงานพิเศษใดบุ้าง	 เช่น	 
หน่วยงานเก็ิบุก้้ิวัต่ถุืระเบิุดขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	เป็็นต้่น	กิารให้เจ้าหน้าทีี่�เก็ิบุก้้ิวัต่ถุืระเบิุดมื่าร่วมื่
ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�น	เพ่�อให้แน่ใจว่าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�นป็ลอดภัยแล้ว	ไม่ื่มีื่ระเบิุดล้กิทีี่�สีอง	หร่อระเบิุด
ทีี่�หลงเหล่ออย้่ในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	มีื่ความื่ป็ลอดภัย	จะไม่ื่เกิิดระเบิุดซึ่ำ�าอีกิ
	 -	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต่อ้งที่ำากิารบัุนท้ี่กิสีภาพแวดล้อมื่ขึ้องบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่และวัต่ถุืพยาน
ในเบุ่�องต้่นไว้ในขึ้ณะที่ำากิารสีำารวจบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 เพ่�อสีามื่ารถืนำาไป็อธิีบุายหร่อชี�แจงให้ผ้้ิชำานาญ
พิเศษในแต่่ละด้าน	เช่น	เจ้าหน้าทีี่�สีำานักิงานพิส้ีจน์หลักิฐานต่ำารวจ	เจ้าหน้าทีี่�เก็ิบุก้้ิวัต่ถุืระเบิุด	แพที่ยนิ์ติ่เวช	 
เจ้าหน้าทีี่�โยธีา	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	 และพนักิงานอัยกิาร	 เป็็นต้่น	 ที่ราบุถ้ืงแนวที่างและวิธีีป็ฏิบัุติ่ 
ในกิารเข้ึ้าต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ต่่อไป็
 ขั้�นต้อนท่� 5 การประเมินวัต้ถุพยานท่�พบในบริเวณีสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Evaluate Physical 
Evidence Possibility)
	 เป็็นขัึ้�นต่อนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนต่้องป็ระเมิื่นว่าวัต่ถุืพยานทุี่กิป็ระเภที่ที่ี�อาจพบุในบุริเวณ 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	
 - คด่ีเก่�ยวกับทรัพย์ เช่น	รอยลายนิ�วม่ื่อ	ฝ่่าม่ื่อ	รอยลายเท้ี่าแฝ่ง	คราบุโลหิต่	เพ่�อต่รวจหาสีาร
พันธุีกิรรมื่	(DNA)	และเคร่�องม่ื่อทีี่�ใช้ในกิารงัดแงะ	และบุริเวณทีี่�มีื่ร่องรอยกิารร่�อค้น	เป็็นต้่น	
 - คด่ีเก่�ยวกับช่วิต้ ร่างกายแลัะเพศ	เช่น	รอยลายนิ�วม่ื่อ	ฝ่่าม่ื่อ	รอยลายเท้ี่าแฝ่ง	เส้ีนผิมื่	เส้ีนขึ้น	 
คราบุโลหติ่	เพ่�อต่รวจหาสีารพนัธุีกิรรมื่	(DNA)	อาวธุีทีี่�ใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	เป็็นต้่น	โดยพิจารณาบุรเิวณ
ทีี่�มีื่กิารต่่อสี้้	 อาจจะป็รากิฏรอยลายนิ�วม่ื่อ	 ฝ่่าม่ื่อแฝ่ง	 รอยลายเที่้าแฝ่ง	 และเสี้นผิมื่	 เส้ีนขึ้น	 คราบุโลหิต่ 
เพ่�อต่รวจหาสีารพันธุีกิรรมื่	(DNA)	
 - คด่ีเก่�ยวกับเพลิังไหม้ เช่น	 สีารเร่งให้ติ่ดไฟ้ทีี่�อย้่ในบุริเวณจุดต้่นเพลิง	 สีาเหตุ่ขึ้องกิารเกิิด
เพลิงไหม้ื่	บุริเวณจุดต้่นเพลิง	เป็็นต้่น	โดยพิจารณาหาหลักิฐานบุริเวณจุดต้่นเพลิงพบุสีารเร่งให้ติ่ดไฟ้	เช่น	 
รอยลายนิ�วม่ื่อ	ฝ่่าม่ื่อแฝ่ง	รอยลายเท้ี่าแฝ่ง	เส้ีนผิมื่	เส้ีนขึ้น	คราบุโลหิต่	เพ่�อต่รวจหาสีารพันธุีกิรรมื่	(DNA)	
ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดทีี่�มื่าวางเพลิง
 - คด่ีระเบิดี เช่น	 สีารระเบิุดหร่อเศษซึ่ากิอุป็กิรณ์ป็ระกิอบุวัต่ถุืระเบิุด	 เป็็นต้่น	 เพ่�อจะได้ที่ำา 
กิารค้นหาวัต่ถุืพยานอย่างครอบุคลุมื่	และป้็องกัินกิารที่ำาลายหร่อเพิ�มื่วัต่ถุืพยาน	โดยกิารป็ระเมิื่นหลักิฐาน 
ที่างวัต่ถุืพยาน	 กิารป็ระเมิื่นจะเริ�มื่ข้ึ้�นเม่ื่�อไป็ถ้ืงบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 เพ่�อป็ระเมิื่นถ้ืงความื่ป็ลอดภัยขึ้อง 
ผ้้ิต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่แุละวตั่ถุืพยานในบุรเิวณสีถืานที่ี�เกิิดเหต่เุป็็นสิี�งสีำาคัญทีี่�สุีดในกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 
กิารป็ระเมิื่นวัต่ถุืพยานจะเริ�มื่ละเอียดข้ึ้�นในกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เบุ่�องต้่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
ควรสีังเกิต่วัต่ถุืพยานชนิดทีี่�เสีียหายง่ายไป็ยังวัต่ถุืพยานที่ี�เสีียหายยากิ	 ในกิรณีวัต่ถุืพยานที่ี�เสีียหายง่าย	 
โดยให้พิจารณาหาสีารระเบิุดเพ่�อให้ต่รวจวิเคราะห์ได้ว่าเป็็นสีารระเบิุดชนิดใด	 รอยลายนิ�วม่ื่อ	 ฝ่่าม่ื่อแฝ่ง	
รอยลายเท้ี่าแฝ่ง	เส้ีนผิมื่	เส้ีนขึ้น	คราบุโลหิต่	เพ่�อต่รวจหาสีารพนัธุีกิรรมื่	(DNA)	ขึ้องผิ้ก้ิระที่ำาผิิดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง
กัิบุคดีระเบิุด	 และเม่ื่�อป็ระเมิื่นวัต่ถุืพยานทัี่�งหมื่ดเรียบุร้อยแล้ว	 ต้่องมัื่�นใจว่า	 มีื่วัสีดุสีำาหรับุบุรรจุหีบุห่อทีี่�
เหมื่าะสีมื่พร้อมื่ทีี่�จะใช้สีำาหรับุเก็ิบุวัต่ถุืพยานทัี่�งหมื่ดได้	 เพ่�อนำาส่ีงต่รวจพิส้ีจน์ต่่อไป็หร่อแจ้งเจ้าหน้าทีี่� 
สีำานักิงานพิส้ีจน์หลักิฐานต่ำารวจ	 หร่อเจ้าหน้าทีี่�เก็ิบุก้้ิวัต่ถุืระเบิุดเข้ึ้าร่วมื่ต่รวจและป็ระเมิื่นวัต่ถุืพยาน 
ในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่พร้อมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน
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 ขั้�นต้อนท่� 6 การบรรยายสภาพข้องสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Prepare Narrative Description)
	 กิารบุรรยายสีภาพขึ้องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 (Prepare	 Narrative	 Description)	 เป็็นกิารบุรรยาย
สีภาพทัี่�วไป็ขึ้องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	ทัี่�งก่ิอนและหลังต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	สีภาพแวดล้อมื่ขึ้องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	
สีภาพวัต่ถุืพยานภายในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ทีี่�เป็ลี�ยนแป็ลงได้ง่าย	เช่น	ความื่สีว่าง	กิลิ�น	สีีขึ้องเป็ลวไฟ้		เป็็นต้่น	 
บัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ลเบุ่�องต้่นทีี่�รับุแจ้งจากิผ้้ิเสีียหาย	 พยานทีี่�เห็นเหตุ่กิารณ์	 กิารบุรรยายลักิษณะพิเศษขึ้อง 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 บัุนท้ี่กิสีภาพวัต่ถุืพยานทีี่�ต่รวจพบุในบุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่	 บัุนท้ี่กิบัุญชีขึ้องกิลางทีี่�จะส่ีงมื่อบุ 
ให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	ซ้ึ่�งกิารบัุนท้ี่กิอาจที่ำาได้หลายวิธีี	เช่น	บัุนท้ี่กิเสีียง	กิารเขีึ้ยน	บัุนท้ี่กิภาพวิดีโอ	เป็็นต้่น
	 ๑.	 กิารบุรรยายหร่อพรรณนาถ้ืงสีภาพบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 ให้เห็นภาพรวมื่ขึ้องลักิษณะ 
โดยทัี่�วไป็	และลักิษณะโดยเฉพาะ	ดังนี�
	 	 -	 กิารบุรรยายลักิษณะโดยทัี่�วไป็	 หมื่ายถ้ืง	 กิารบุรรยายว่าสีภาพทีี่�เกิิดเหตุ่จากิจุดอ้างอิง 
ในกิารมื่อง	 โดยทัี่�วไป็แล้วเป็็นอย่างไร	 เช่น	 ใช้บุริเวณด้านหน้าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นจุดอ้างอิง	 
แล้วอธิีบุายว่าจากิจุดดังกิล่าวมื่องเหน็สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นลักิษณะใด	เช่น	หากิเป็็นอาคารควรบุรรยายใหเ้ห็นว่า
เป็็นต้่กิแถืว	เป็็นบุ้านเดี�ยว	หร่อเป็็นโรงงาน	มื่สีีภาพอยา่งไร	มีื่ขึ้นาดเที่า่ใด	ที่างเข้ึ้าออกิเป็็นอยา่งไร	สีภาพแสีงสีวา่ง 
เป็็นอย่างไร	อย้่ติ่ดถืนนหร่อไม่ื่	บุริเวณข้ึ้างเคียงเป็็นอะไร	อย้่ติ่ดกัินในสีภาพแออัดหร่อโป็ร่ง	 มีื่เส้ีนที่างใด
บุ้างทีี่�สีามื่ารถืเข้ึ้าออกิสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ได้	เพ่�อนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ในกิารวิเคราะห์	เช่น	กิารวิเคราะห์เส้ีนที่าง 
เข้ึ้าออกิขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดหร่อพฤติ่กิารณ์กิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องคนร้าย
	 	 -	 กิารบุรรยายสีถืานที่ี�เกิิดเหต่โุดยเฉพาะ	หมื่ายถ้ืง	กิารบุรรยายลักิษณะภายในขึ้องสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 
เป็รียบุเสีม่ื่อนผ้้ิต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่มื่องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ที่ะลุเข้ึ้าไป็	 ว่ามีื่สีภาพอย่างไร	 หากิทีี่�เกิิดเหตุ่ 
อย้ภ่ายในบุ้านหร่ออาคาร	บุ้านหร่ออาคารดังกิล่าวมีื่กิารแบุง่กัิ�นห้องอยา่งไร	วัสีดุต่กิแต่่งภายในห้องมีื่อะไรบุ้าง	 
มีื่เคร่�องเฟ้อร์นิเจอร์อะไรบุ้าง	 โดยกิารบุรรยายมีื่หลักิกิารเดียวกัินกัิบุกิารบุรรยายลักิษณะโดยทัี่�วไป็ค่อ 
มีื่กิารกิำาหนดจุดอ้างอิงในกิารมื่อง	 โดยจุดอ้างอิงอาจเป็็นจุดเดียวกัิบุกิารบุรรยายลักิษณะโดยทัี่�วไป็	 
หร่อกิำาหนดจุดอ้างอิงในกิารมื่องใหม่ื่ก็ิได้	
	 ๒.	 บัุนท้ี่กิข้ึ้อม้ื่ลเบุ่�องต้่นทีี่�ได้รับุแจ้งจากิผ้้ิเสีียหาย	และพยานทีี่�เห็นเหตุ่กิารณ์	
	 ๓.	 บัุนท้ี่กิลักิษณะขึ้องวัต่ถุืพยานทีี่�ต่รวจพบุในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	อาทิี่เช่น
	 	 -	 กิรณีวัต่ถุืพยานเป็็นอาวุธีปื็น	ควรบัุนท้ี่กิชนิด	ขึ้นาด	ยี�ห้อ	หมื่ายเลขึ้ป็ระจำาปื็น	หมื่ายเลขึ้
ที่ะเบีุยนปื็น	ฯลฯ	
	 	 -	 กิรณีวัต่ถุืพยานเป็็นอาวุธีมีื่ด	 ควรบุันท้ี่กิขึ้นาด	 ยี�ห้อ	 ความื่ยาวและความื่กิว้างขึ้องใบุมื่ีด	
ด้ามื่มีื่ด	ลักิษณะพิเศษ	เช่น	รอยส้ีกิหรอ	เป็็นต้่น	
	 	 -	 กิรณีวัต่ถุืพยานเป็็นท่ี่อนไม้ื่	ควรบัุนท้ี่กิขึ้นาดลักิษณะพิเศษ	 เช่น	 ร่องรอยกิารใช้งาน	 เช่น	
รอยต่ะป้็	รอยฉีกิขึ้าดหร่อรอยหักิทีี่�ท่ี่อนไม้ื่	รวมื่ถ้ืงวัต่ถุืพยานที่างชีววิที่ยา	คราบุโลหิต่ทีี่�อาจติ่ดอย้่	เป็็นต้่น		
	 ๔.	 จัดที่ำา	และบัุนท้ี่กิบัุญชีขึ้องกิลาง	เพ่�อใช้ในกิารป็ระกิอบุกิารส่ีงขึ้องกิลางต่รวจพิส้ีจน์
	 ๕.	 วิธีีกิารบุรรยาย	อาจจะใช้วิธีีกิารอยา่งใดอยา่งหน้�ง	หร่อหลายวิธีีป็ระกิอบุกินั	เช่น	กิารบุนัท้ี่กิเสีียง	 
กิารจด	บัุนท้ี่กิ	หร่อกิารบัุนท้ี่กิภาพวิดีโอ
 ขั้�นต้อนท่� 7 การถ่ายภาพในสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Depict Scene Photographically)
	 เป็็นกิารอธิีบุายวิธีีกิารถ่ืายภาพบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 (Depict	 Scene	 Photographically)	 
ป็ระกิอบุรายงานกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 กิารถื่ายภาพสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 แบุ่งออกิเป็็น	 ๓	 ระยะ	 ค่อ	 
กิารถ่ืายภาพระยะไกิล	 กิารถ่ืายภาพระยะกิลาง	 และกิารถ่ืายภาพระยะใกิล้	 ให้ครอบุคลุมื่สีภาพหร่อ
พฤติ่กิารณ์ทีี่�เกิิดข้ึ้�นในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 โดยเฉพาะวัต่ถุืพยานทีี่�พบุในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 เพ่�อให้บุุคคลทีี่�ไม่ื่ได้ 
ไป็ร่วมื่ต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ได้เห็นสีภาพขึ้องสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ได้ชัดเจนข้ึ้�น	โดยกิารถืา่ยภาพในสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่
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ขึ้องคดีแต่่ละป็ระเภที่	ได้แก่ิ	คดีเกีิ�ยวกัิบุที่รัพย์	คดีเกีิ�ยวกัิบุเพลงิไหม้ื่	คดีเกีิ�ยวกัิบุชีวิต่	คดีเกีิ�ยวกัิบุเหต่รุะเบิุด	
หร่อคดีอ่�น	ๆ 	ก็ิจะต้่องถ่ืายภาพให้ได้รายละเอียดเกีิ�ยวกัิบุสีาระสีำาคัญขึ้องคดีครบุถ้ืวน	ก่ิอนกิารเคล่�อนย้าย
หร่อที่ำากิารเก็ิบุรวบุรวมื่วัต่ถุืพยาน	หลังจากินั�นให้ร่วมื่พิจารณากัิบุเจ้าหน้าทีี่�พิส้ีจน์หลักิฐาน	ว่าหากิจำาเป็็น
ต้่องมีื่กิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่เพิ�มื่เต่ิมื่	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนรักิษาสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ไว้ก่ิอน	 หากิกิารต่รวจ 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เสีร็จสิี�นแล้วให้ที่ำากิารส่ีงมื่อบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ค่นให้กัิบุผ้้ิเสีียหายต่่อไป็
 ขั้�นต้อนท่� ๘ การจัดีทำาแผินผัิง/แผินท่� สเกต้ช์ภาพสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Prepare diagram/
sketch of scene)
	 กิารจัดที่ำาแผินผัิง/แผินทีี่�	หร่อภาพสีเกิต่ช์สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	(Prepare	diagram/sketch	of	scene)	
เป็็นกิารสีเกิต่ช์ภาพสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 โดยมีื่กิารกิำาหนด	 ทิี่ศ	 มื่าต่ราส่ีวน	 และระยะต่่าง	 ๆ	 เป็็นกิารสีเกิต่ช์ 
โครงร่างแบุบุคร่าว	ๆ 	ในสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่แล้วนำาข้ึ้อม้ื่ลมื่าที่ำาแผินผัิงหร่อแผินทีี่�อย่างละเอียด	โดยให้มีื่สัีดส่ีวน
ทีี่�ถ้ืกิต้่อง	เพ่�อใช้ป็ระกิอบุรายงานกิารต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	อาจจำาเป็็นต้่องนำาข้ึ้อม้ื่ลจากิแผินผัิงหร่อแผินทีี่�	
มื่าใช้ในกิารจำาลองสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	และวิเคราะห์เพ่�อเช่�อมื่โยงพฤติ่กิารณ์ขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 
ข้ึ้�นมื่าใหม่ื่	โดยกิารจัดที่ำาแผินผัิง/แผินทีี่�มีื่หลักิกิารดังนี�
	 ๑.	 แสีดงให้เห็นถ้ืงโครงร่างแบุบุคร่าวๆ	ขึ้องบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	
	 ๒.	 แสีดงให้เห็นถ้ืงต่ำาแหน่งขึ้องวัต่ถุืพยาน	ได้อย่างถ้ืกิต้่องแม่ื่นยำา
	 ๓.	 แสีดงให้เห็นถ้ืงจำานวนวัต่ถุืพยาน	และหมื่ายเลขึ้ทีี่�ใช้กิำากัิบุวัต่ถุืพยานในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 
ซ้ึ่�งต้่องสีอดคล้องกัิบุหมื่ายเลขึ้ทีี่�ใช้กิำากัิบุในกิารถ่ืายภาพและกิารบัุนท้ี่กิ/บุรรยายสีภาพบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	
	 ๔.	 แสีดงให้เห็นถ้ืงขึ้อบุเขึ้ต่หร่อขึ้นาดขึ้องบุริเวณสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 และต่ำาแหน่งทีี่�ต่รวจค้นพบุ 
วัต่ถุืพยาน
 ขั้�นต้อนท่� ๙ การต้รวจสถานท่�เกิดีเหตุ้อย่างลัะเอ่ยดี (Conduct Detailed Search)
	 เป็็นขัึ้�นต่อนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารค้นหาวัต่ถุืพยานทีี่�อาจพบุในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	โดยกิารค้นหา
จะใช้ร้ป็แบุบุต่ามื่ความื่เหมื่าะสีมื่
	 ๑.	 กิำาหนดพ่�นทีี่�หร่อขึ้อบุเขึ้ต่ขึ้องสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ว่าจะให้ครอบุคลุมื่เพียงใด	 ข้ึ้�นอย้่กัิบุสีภาพ 
ขึ้องเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกิิดข้ึ้�น
	 ๒.	 กิำาหนดวิธีีกิารค้นหาวัต่ถุืพยาน	
	 	 ๒.๑	 กิารค้นหาวัต่ถุืพยานในทีี่�โล่งแจ้งหร่อภายนอกิอาคาร	
	 	 	 ๒.๑.๑	 วิธีีค้นหาแบุบุแถืวหน้ากิระดาน	(Strip	Method)
	 	 	 	 -	 กิำาลังพลทีี่�ใช้	เจ้าหน้าทีี่�	๓-๔	นาย	หร่อมื่ากิกิว่า	
	 	 	 	 -	 วิธีีกิาร	ให้ผ้้ิต่รวจค้นเดินเรียงกัินเป็็นแถืวหน้ากิระดานจากิจุดเริ�มื่ต้่นเดินขึ้นาน 
กัิบุขึ้อบุพ่�นทีี่�ด้านใดด้านหน้�ง	 เดินไป็จนสุีดบุริเวณแล้วเลี�ยวกิลับุไป็	 มีื่ระยะเลี�ยวป็ระมื่าณ	 ๑	 เมื่ต่ร	 
โดยในกิารเดินให้แบุ่งพ่�นทีี่�แต่่ละคนรับุผิิดชอบุหาวัต่ถุืพยานในเขึ้ต่ขึ้องต่น	 อาจแบุ่งเป็็นแถืบุ	 (Strip)	 
ขึ้นาดเท่ี่า	ๆ	กัิน	หลายแถืบุก็ิได้	จ้งเรียกิว่าแบุบุ	Strip Method ในกิรณีทีี่�มีื่พุ่มื่ไม้ื่	หร่อสิี�งกีิดขึ้วางข้ึ้างหน้า	 
ต้่องที่ำากิารต่รวจค้นข้ึ้างใต่้สิี�งกีิดขึ้วางโดยละเอียด	 จะเดินหลบุไมื่่ได้	 เม่ื่�อพบุวัต่ถุืพยาน	 ให้ทุี่กิคนหยุดรอ
จนกิว่าจะถ่ืายภาพ	และเก็ิบุวัต่ถุืพยานเรียบุร้อยแล้วจ้งเดินต่่อไป็ 
     	 	 	 	 ขึ้นาดขึ้องแถืบุ	(Strip)	จะใหญ่หร่อเล็กิ	ข้ึ้�นอย้ก่ิบัุสีภาพพ่�นทีี่�	หากิเป็็นพ่�นทีี่�โล่ง	 
เช่น	บุนถืนน	ที่างเท้ี่า	ขึ้นาดขึ้องแถืบุอาจจะใหญ่	เน่�องจากิผ้้ิต่รวจค้นมื่องเห็นวัต่ถุืพยานได้ง่าย	หากิเป็็น
พ่�นทีี่�ทีี่�มีื่หญ้าข้ึ้�นรกิ	หร่อเป็็นทุ่ี่งนา	ขึ้นาดขึ้องแถืบุ	(Strip)	จะแคบุลงมื่า	เน่�องจากิมื่องเห็นวัต่ถุืพยานได้ยากิ 
	 	 	 ๒.๑.๒	 วิธีีค้นหาแบุบุแถืวหน้ากิระดานป็ระยกุิต์่ Grid	Method	 or	 Applied	 Strip	
Method	เหมื่าะสีำาหรับุพ่�นทีี่�ทีี่�เป็็นป่็ารกิ	หร่อไม่ื่เอ่�ออำานวยต่่อกิารต่รวจสีอบุครั�งเดียว 
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	 	 	 	 -	 กิำาลังพลทีี่�ใช้	เจ้าหน้าทีี่�	๓-๔	นาย	หร่อมื่ากิกิว่า 
	 	 	 	 -	 วิธีีกิาร	 ให้ผ้้ิต่รวจค้นเดินเรียงกัินเป็็นแถืวหน้ากิระดาน	 จากิจุดเริ�มื่ต้่น 
เดินขึ้นานกิบัุขึ้อบุพ่�นทีี่�ด้านใดดา้นหน้�ง	เดินไป็จนสีดุบุริเวณแลว้เลี�ยวกิลบัุไป็	มีื่ระยะเลี�ยวป็ระมื่าณ	๑	เมื่ต่ร 
นำาที่างโดยในกิารเดนิไป็แบุง่พ่�นทีี่�แต่่ละคนรบัุผิิดชอบุ	หาวตั่ถุืพยานในเขึ้ต่ขึ้องต่น	อาจแบุง่เป็็นแถืบุ	(Strip)	
ขึ้นาดเท่ี่า	ๆ	กัิน	ป็ลายแถืบุก็ิได้	จ้งเรียกิว่าแบุบุ	Strip 	Method ในกิรณีมีื่พุ่มื่ไม้ื่หร่อสิี�งกีิดขึ้วางข้ึ้างหน้า	
ต้่องที่ำากิารต่รวจค้นข้ึ้างใต้่สิี�งกีิดขึ้วางโดยละเอียด	 จะเดินหลบุไม่ื่ได้	 เม่ื่�อพบุวัต่ถุืพยานให้ทุี่กิคนหยุดรอ	
จนกิว่าจะถ่ืายภาพและเก็ิบุวัต่ถุืพยานเรียบุร้อยแล้วจ้งเดินต่่อไป็ 
	 	 	 	 เม่ื่�อที่ำากิารต่รวจค้นจนหมื่ดพ่�นทีี่�	 ต่ามื่แนวตั่�งขึ้องแถืวหน้ากิระดาน	 แล้วให้ 
หมุื่นกิลับุที่ำากิารต่รวจค้นในลักิษณะเดียวกัินในแนวตั่�งขึ้องพ่�นทีี่�อีกิครั�ง	 ที่ำาให้พ่�นทีี่�ที่ำากิารต่รวจค้น	 
เวลามีื่กิารต่รวจค้นถ้ืง	๒	ครั�ง	(แนวตั่�งและแนวนอน)	ที่ำาให้ผิลในกิารค้นหามีื่ความื่ละเอียดมื่ากิข้ึ้�น 
	 	 	 ๒.๑.๓	 วิธีีค้นหาแบุบุวงล้อ Wheel	Method
	 	 	 	 -	 กิำาลังพลทีี่�ใช้	เจ้าหน้าทีี่�	๓-๔	นาย	หร่อมื่ากิกิว่า 
	 	 	 	 -	 วิธีีกิาร	ให้แบุ่งวงกิลมื่ออกิเป็็นเสีี�ยวขึ้นาดเที่า่	ๆ 	กัิน	โดยใหแ้ต่่ละคนรบัุผิิดชอบุ 
ภายในเสีี�ยววงกิลมื่นั�น	ๆ 		โดยในกิารเดินต่รวจค้นจะให้เริ�มื่ต่รวจค้นหาจากิศ้นยก์ิลางพร้อมื่กัินแล้วเดินหน้า 
ไป็ส่้ีเส้ีนรอบุวง	เม่ื่�อพบุวัต่ถุืพยานให้ดำาเนินกิารต่ามื่วิธีีกิารเก็ิบุรวบุรวมื่	โดยวิธีีนี�อาจมีื่ข้ึ้อเสีีย	เพราะวัต่ถุืพยาน 
อาจถ้ืกิที่ำาลายขึ้ณะทีี่�ผ้้ิต่รวจค้นทุี่กิคนเดินไป็	 อย้่ทีี่�จุดศ้นย์กิลางหร่อหากิกิารเดินต่รวจค้นเม่ื่�อเดินห่าง
จากิจุดศ้นย์กิลางออกิมื่า	 ที่ำาให้พ่�นทีี่�เสีี�ยวขึ้องวงกิลมื่ที่ี�แบุ่งไว้กิว้างมื่ากิข้ึ้�น	 ส่ีงผิลให้กิารค้นหาวัต่ถุืพยาน 
อาจไม่ื่สีามื่ารถืกิระที่ำาได้โดยละเอียดหร่ออาจถ้ืกิมื่องข้ึ้ามื่
	 	 	 ๒.๑.๔	 วิธีีค้นหาแบุบุวงกิลมื่หร่อก้ินหอย Spiral	Method
	 	 	 	 -	 กิำาลังพลทีี่�ใช้	เจ้าหน้าทีี่�	๓-๔	นาย	หร่อมื่ากิกิว่า 
	 	 	 	 -	 วิธีีกิารผ้้ิต่รวจค้นเดินเป็็นวงกิลมื่เริ�มื่จากิจุดศ้นยก์ิลาง	โดยเดินไป็ในแนวเส้ีน
รอบุวง	 พ่�นทีี่�จนทัี่�วบุริเวณ	 เป็็นวิธีีทีี่�เหมื่าะสีมื่สีำาหรับุพ่�นทีี่�นอกิอาคารทีี่�มีื่บุริเวณแคบุ	ๆ	และมีื่ผ้้ิต่รวจค้น
จำากัิด	อาจใช้เพียงคนเดียวก็ิได้ 
	 	 	 ๒.๑.๕	 วิธีีค้นแบุบุโซึ่น	Zone Method
	 	 	 	 -	 กิำาลังพลทีี่�ใช้	เจ้าหน้าทีี่�	๓-๔	นาย	หร่อมื่ากิกิว่า 
	 	 	 	 -	 วิธีีกิารแบุ่งพ่�นทีี่�ทีี่�จะค้นหาวัต่ถุืพยานออกิเป็็นส่ีวน	แต่่ละส่ีวนให้มื่อบุหมื่าย
ให้เจ้าหน้าทีี่�แต่่ละคนต่รวจค้น	หากิพ่�นทีี่�มีื่บุริเวณกิว้างและมีื่กิำาลังพลในกิารต่รวจมื่ากิ	หากิมีื่กิารแบุ่งเป็็น
พ่�นทีี่�ย่อยอีกิก็ิได้	 วิธีีนี�เหมื่าะสีำาหรับุใช้ในอาคารทีี่�มีื่พ่�นทีี่�ขึ้นาดใหญ่	 และมีื่จำานวนวัต่ถุืพยานแต่่ละบุริเวณ
ไม่ื่เท่ี่ากัิน 
	 	 ๒.๒	 กิารค้นหาวัต่ถุืพยานในห้องหร่อภายในอาคาร	 ซ้ึ่�งมัื่กิมีื่ฝ่าผินัง	 ๔	 ด้านล้อมื่รอบุ	 
อาจใช้วิธีีกิารต่รวจค้นลักิษณะเดียวกัินกัิบุภายนอกิอาคารแต่่ละแบุบุมื่าป็ระยุกิต์่ใช้ข้ึ้�นอย้่กัิบุลักิษณะขึ้อง 
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	แต่่เม่ื่�อพบุพยานวัต่ถุื	ต้่องจดบัุนท้ี่กิ	ถ่ืายภาพ	ที่ำาต่ำาหนิวัต่ถุืพยาน	ในบุริเวณทีี่�ไม่ื่ส่ีงผิลกิระที่บุ 
ในกิารต่รวจพิส้ีจน์	แล้วจ้งที่ำากิารต่รวจเก็ิบุรวบุรวมื่ 
	 	 ๒.๓	 กิารต่รวจค้นวัต่ถุืพยานในยานพาหนะ	เช่น	รถืยนต์่	รถืไฟ้	เร่อ	เป็็นต้่น	ควรกิระที่ำาใน	
๓	บุริเวณ	ค่อ 
	 	 	 ๒.๓.๑	 จุดทีี่�พบุยานพาหนะนั�น	 โดยวัต่ถุืพยานทีี่�เช่�อมื่โยง	 เช่น	 รอยเท้ี่า	 รอยยางรถื	 
อาวุธีหร่อวัต่ถุือ่�น	ๆ	ทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาผิิดโยนทิี่�งหร่อที่ำาต่กิไว้	เพ่�อที่ราบุเส้ีนที่างเข้ึ้าออกิ	จากิบุริเวณยานพาหนะ	
และให้เช่�อมื่โยงกิารส่ีบุสีวนเส้ีนที่างกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดได้ 
	 	 	 ๒.๓.๒	 กิารที่ำากิารต่รวจค้นด้านนอกิขึ้องตั่วพาหนะ	 เพ่�อต่รวจหาวัต่ถุืพยาน	 เช่น	 
รอยลายนิ�วม่ื่อ	ร่องรอยเฉี�ยวชน	รอยคร้ด	รอยแต่กิขึ้องกิระจกิ	สีารพันธุีกิรรมื่ 
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	 	 	 ๒.๓.๓	 กิารที่ำากิารต่รวจคน้ภายในยานพาหนะซ้ึ่�งอาจป็ระยกุิต์่ใช้กิารต่รวจคน้แบุบุโซึ่น	 
เช่น	 กิรณีต่รวจค้นยานพาหนะป็ระเภที่รถืยนต์่	 หากิมีื่กิารแบุ่งยานพาหนะเป็็นต่อนหน้า	 ๒	 โซึ่น	 และ 
ต่อนหลัง	๒	โซึ่น	ให้ผ้้ิรับุผิิดชอบุแต่่ละโซึ่น	ที่ำากิารต่รวจค้นให้ละเอียดแต่่ละพ่�นทีี่�จรดเพดาน
 ขั้�นต้อนท่� 10 การบันท่กแลัะต้รวจเก็บวัต้ถุพยาน (Record and Collect Physical  
Evidence)
	 ความื่สีำาคัญขึ้องกิารเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	จนถ้ืงขัึ้�นต่อนกิารรวบุรวมื่และจัดส่ีงวัต่ถุืพยาน	จากิสีถืานทีี่� 
เกิิดเหตุ่	 จากิร่างกิายขึ้องผ้้ิเสีียหายหร่อผ้้ิต่าย	 อย่างถ้ืกิต้่องต่ามื่หลักิวิชากิาร	 เป็็นสิี�งสีำาคัญทีี่�สุีดในชั�น 
กิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวนและในชั�นศาล 
	 กิารเก็ิบุวัต่ถุืพยานต้่องกิระที่ำาถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่าย	 จ้งจะถ่ือเป็็นวัต่ถุืพยานทีี่�ยอมื่รับุได้	 โดยเริ�มื่
ตั่�งแต่่ 
	 ๑.	 ผ้้ิจัดเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	ต้่องเป็็นผ้้ิทีี่�กิฎหมื่ายให้อำานาจไว้	เช่น	พนักิงานสีอบุสีวน	หร่อเจ้าหน้าทีี่�
พิส้ีจน์หลักิฐาน 
	 ๒.		ผ้้ิทีี่�จะเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	ต้่องเล่อกิวิธีีทีี่�เหมื่าะสีมื่ทีี่�จะไม่ื่ที่ำาให้วัต่ถุืพยานเสีียคุณค่าไป็ 
	 ๓.	 กิารเก็ิบุวัต่ถุืพยานทีี่�ผิิดวิธีีหร่อไม่ื่เหมื่าะสีมื่	 ที่ำาให้เกิิดข้ึ้อโต้่แย้งในชั�นศาลได้	 โดยกิารเก็ิบุ 
วัต่ถุืพยานทีี่�จะใช้เป็็นวัต่ถุืพยานในชั�นศาลจะต้่อง 
	 	 ๓.๑	 ระบุุรายละเอียดขึ้องพยานวัต่ถุือย่างชัดเจน 
	 	 ๓.๒	 แสีดงช่วงขึ้องกิารครอบุครองพยานวัต่ถุืโดยต่ลอด 
	 	 ๓.๓	 เป็็นพยานวัต่ถุืทีี่�มีื่ความื่เป็็นสีาระสีำาคัญ 
	 	 ๓.๔	 ป็ฏิบัุติ่ถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายทุี่กิขัึ้�นต่อน 
	 ๔.	 เจ้าหน้าทีี่�พิส้ีจน์หลักิฐาน	หร่อพนักิงานสีอบุสีวน	ทีี่�อย้ใ่นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เป็็นผ้้ิมีื่หน้าทีี่�ในกิาร
เก็ิบุรวบุรวมื่	 และแสีดงต่ำาแหน่งขึ้องวัต่ถุืพยาน	 ทีี่�ต่รวจพบุต้่องหลีกิเลี�ยงกิารสัีมื่ผัิสีกัิบุวัต่ถุืพยานโดยต่รง	
และควรใส่ีถุืงม่ื่อขึ้ณะที่ำากิารเก็ิบุวัต่ถุืพยาน 
 วิธ่การเก็บวัต้ถุพยานในบริเวณีสถานท่�เกิดีเหตุ้ ม่หลัักปฏิิบัติ้ดัีงน่� 
	 ๑.	 จับุจุดทีี่�เล็กิทีี่�สุีดทีี่�บุุคคลทัี่�วไป็ไม่ื่จับุ	เช่น	ถ้ืวยแก้ิวให้จับุทีี่�	ขึ้อบุป็ากิด้านบุน	หร่อมุื่มื่ก้ินแก้ิว	 
ขึ้วดให้นิ�วสีอดเข้ึ้าไป็ทีี่�ป็ากิขึ้วด	 ในกิารจับุวัต่ถุืพยานต้่องใช้ถุืงม่ื่อจับุ	 หร่อห่อวัต่ถุืพยาน	 กิรณีวัต่ถุืพยาน
เป็็นชิ�นเล็กิ	ให้ใช้ป็ากิคีบุจับุสิี�งขึ้องนั�นข้ึ้�นมื่า	แล้วเก็ิบุใส่ีในถุืงพลาสีติ่กิ	หร่อกิล่องทีี่�มีื่ฝ่าปิ็ด	หากิวัต่ถุืพยาน 
ทีี่�พบุเป็็นกิระดาษ	 ให้จับุทีี่�ริมื่มุื่มื่ใดมุื่มื่หน้�ง	 หร่อใช้ป็ากิคีบุในกิารจับุ	 กิรณีวัต่ถุืพยานป็ระเภที่อาวุธีปื็น	 
ให้ใช้ลวดหร่อเช่อกิสีอดเข้ึ้าทีี่�โกิร่งไกิปื็นแล้วยกิข้ึ้�น	ห้ามื่ใช้ไม้ื่หร่อขึ้องแข็ึ้งสีอดเข้ึ้าทีี่�ป็ากิกิระบุอกิป็นืและงัดข้ึ้�น 
	 ๒.	 ในกิารเก็ิบุรวบุรวมื่วัต่ถุืพยาน	ก่ิอนที่ำากิารเก็ิบุวัต่ถุืพยานควรป็ฏิบัุติ่ดังนี� 
	 	 ๒.๑	 บัุนท้ี่กิต่ำาแหน่งและสีภาพขึ้องวัต่ถุืพยาน	ก่ิอนจะหยิบุจับุวัต่ถุืพยานข้ึ้�นมื่า	ต้่องบัุนท้ี่กิ
ต่ำาแหน่งและสีภาพขึ้องวัต่ถุืพยานอย่างละเอียด 
	 	 ๒.๒	 ถ่ืายภาพวัต่ถุืพยาน	ทีี่�สีามื่ารถืแสีดงถ้ืงต่ำาแหน่งทีี่�พบุ	ก่ิอนที่ำากิารเก็ิบุ	โดยในภาพถ่ืาย
ควรถ่ืายภาพทัี่�งระยะไกิล	ระยะกิลาง	ระยะใกิล้	โดย 
	 	 	 ๒.๒.๑	 กิารถ่ืายภาพในระยะไกิล	 เพ่�อย่นยันต่ำาแหน่งทีี่�พบุ	 และแสีดงความื่สัีมื่พันธ์ี 
ขึ้องวัต่ถุืพยานกัิบุสีภาพโดยรอบุ 
	 	 	 ๒.๒.๒	 กิารถ่ืายภาพในระยะกิลาง 
	 	 	 ๒.๒.๓	 กิารถืา่ยภาพในระยะใกิล	้เพ่�อให้เห็นพยานวตั่ถุืจริง	และที่ราบุขึ้นาดที่ี�แน่นอน
ขึ้องวัต่ถุื	ต้่องมีื่มื่าต่ราวัดระยะกิำากัิบุ 
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	 	 ๒.๓	 กิารที่ำาต่ำาหนิสัีญลักิษณ์	อาจที่ำาต่ำาหนิสัีญลักิษณ์ทีี่�วัต่ถุืพยานดังกิล่าว	เป็็นวัต่ถุืพยานทีี่�
ได้จากิกิารต่รวจบุริเวณทีี่�เกิิดเหตุ่	ในคดีใด	ต่รวจพบุทีี่�ไหน	ต่รวจพบุเม่ื่�อใด	ใครเป็็นผ้้ิต่รวจพบุ	และใครเป็็น
ผ้้ิต่รวจเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	โดยหลักิในกิารที่ำาต่ำาหนิสัีญลักิษณ์ในวัต่ถุืพยานมีื่ดังนี� 
	 	 	 ๒.๓.๑	 ที่ำาต่ำาหนิสัีญลักิษณ์วัต่ถุืพยาน	ในต่ำาแหน่งทีี่�ไม่ื่กิระที่บุต่่อกิารพิส้ีจน์ 
	 	 	 ๒.๓.๒	 หากิที่ำาต่ำาหนิสัีญลักิษณ์ทีี่�ตั่ววัต่ถุืพยานไม่ื่ได้	 เช่น	 วัต่ถุืพยานมีื่ขึ้นาดเล็กิ	 
หร่อหากิที่ำาต่ำาหนิแล้ว	 อาจกิระที่บุกัิบุกิารต่รวจพิส้ีจน์	 ให้ใช้วิธีีผ้ิกิป้็าย	 แสีดงรายกิารไว้กัิบุวัต่ถุืพยานนั�น	 
หร่อใช้สีลากิปิ็ดบุนวัต่ถุืพยาน	หร่อภาชนะทีี่�ใช้บุรรจุก็ิได้	โดยมีื่รายละเอียดขึ้องสีลากิปิ็ดบุนพยานวัต่ถุื 
	 	 	 	 (กิ)	 ช่�อผ้้ิเก็ิบุ 
	 	 	 	 (ขึ้)	 เวลาทีี่�เก็ิบุ 
	 	 	 	 (ค)	 ชนิดคดี 
	 	 	 	 (ง)	 ลักิษณะต่ำาแหน่งทีี่�พบุ 
	 	 	 	 (จ)	 รายละเอียดคดี 
	 	 	 	 (ฉ)	 วันเวลาทีี่�เกิิดเหตุ่
	 	 	 	 (ช)	 สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
	 	 ๒.๔	 กิารเก็ิบุรวบุรวมื่
	 	 	 -	 เป็็นขัึ้�นต่อนสุีดท้ี่ายขึ้องกิารเก็ิบุวัต่ถุืพยาน
	 	 	 -	 ถ้ืาบุกิพร่องอาจที่ำาให้วัต่ถุืพยานเกิิดกิารส้ีญหายหร่อแป็รสีภาพ
	 	 	 -	 เก็ิบุวัต่ถุืพยานทีี่�ส้ีญหายหร่อเสีียหายได้ง่ายก่ิอนบุรรจุในภาชนะทีี่�สีะอาดและมีื่ขึ้นาด
พอเหมื่าะกัิบุวัต่ถุืพยาน
	 	 	 -	 ถ้ืามีื่วัต่ถุืพยานหลายชิ�นต้่องแยกิบุรรจุไม่ื่นำามื่าเก็ิบุในทีี่�เดียวกัิน
	 	 	 -	 ที่ำาโดยผ้้ิมีื่หน้าทีี่�โดยต่รงเท่ี่านั�นและให้ผ่ิานม่ื่อคนน้อยทีี่�สุีด
	 	 	 -	 แสีดงห่วงโซ่ึ่ขึ้องกิารครอบุครองวัต่ถุืพยานได้
	 	 	 -	 เก็ิบุตั่วอย่างวัต่ถุืพยานให้มื่ากิทีี่�สุีด
 ขั้�นต้อนท่� 11 การต้รวจสอบขั้�นสุดีท้าย (Conduct Final Survey)
	 กิารต่รวจสีอบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ครั�งสุีดท้ี่ายเป็็นกิารที่บุที่วนเกีิ�ยวกัิบุกิารวิเคราะห์ร้ป็แบุบุทัี่�งหมื่ด
ขึ้องกิารต่รวจค้นหาเพ่�อที่ำาให้มัื่�นใจว่าวัต่ถุืพยานได้ถ้ืกิเก็ิบุและสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ได้ผ่ิานกิารดำาเนินกิาร 
ต่ามื่ขัึ้�นต่อนเรียบุร้อยแล้ว	 ก่ิอนทีี่�จะส่ีงค่นและออกิจากิสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่อีกิอย่างหน้�งค่อ	 เป็็นระบุบุ 
กิารที่บุที่วนสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ให้แน่ใจว่าวัต่ถุืพยาน	อุป็กิรณ์	เคร่�องม่ื่อหร่อวัต่ถุืทีี่�ที่ำาให้เกิิดข้ึ้�นจากิกิารสีำารวจ
ด้วยความื่ไมื่่ตั่�งใจและวัต่ถุื	 หร่อสีภาวะต่่าง	 ๆ	 ทีี่�เป็็นอันต่รายได้ถ้ืกิรายงานและบุันท้ี่กิไว้เรียบุร้อยแล้ว 
โดยมีื่หลักิกิารว่าพนักิงานสีอบุสีวนเจ้าขึ้องคดีต้่องเป็็นผิ้้นำาในกิารเข้ึ้าต่รวจจนได้ข้ึ้อสีรุป็สุีดท้ี่าย 
ขึ้องกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่แุละที่ำาให้แน่ใจว่ากิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหต่นัุ�นมีื่ความื่สีมื่บุ้รณ์แล้ว	มีื่ขัึ้�นต่อนดงันี�
	 ๑.	 พ่�นทีี่�แต่่ละส่ีวนขึ้องสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ทีี่�ที่ำากิารต่รวจเก็ิบุวัต่ถุืพยานต้่องต่รวจสีอบุอยา่งละเอียด
ต่ามื่ทีี่�ป็รากิฏแก่ิสีายต่า	 อภิป็รายกิารค้นหาร่วมื่กัิบุเจ้าหน้าทีี่�ทุี่กิฝ่่าย	 เช่น	 แพที่ย์	 เจ้าหน้าทีี่�ส่ีบุสีวน	หร่อ 
เจ้าหน้าทีี่�ต่รวจพิส้ีจน์หลักิฐาน	เพ่�อความื่สีมื่บุ้รณ์
	 ๒.	 ชี�แจงรายกิารวัต่ถุืพยานทัี่�งหมื่ดทีี่�ที่ำากิารต่รวจเก็ิบุในบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ร่วมื่กัิบุเจ้าหน้าทีี่�
พิส้ีจน์หลักิฐาน	 ต่รวจสีอบุเอกิสีารทีี่�จะใช้เป็็นพยานอีกิครั�งเพ่�อต่รวจสีอบุด้ความื่ผิิดพลาดทีี่�อาจเกิิดจากิ
ความื่ไม่ื่ตั่�งใจ	รวมื่ไป็ถ้ืงกิารรับุรองกิารต่รวจสีอบุวัต่ถุืพยานทัี่�งหมื่ดก่ิอนออกิจากิสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่					
	 ๓.	 แสีดงให้เห็นบุริเวณสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ในสีภาวะสุีดท้ี่ายด้วยกิารถ่ืายภาพ	 หลังจากิกิารต่รวจ
สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่
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	 ๔.	 เก็ิบุรวบุรวมื่เคล่�อนยา้ยอุป็กิรณเ์คร่�องม่ื่อและวตั่ถุืต่่าง	ๆ 	ทัี่�งหมื่ดทีี่�ใช้ในกิารต่รวจสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ 
	 ๕.	 จัดที่ำารายงานและบัุนท้ี่กิเกีิ�ยวกัิบุวัต่ถุืหร่อสีภาวะทีี่�เป็็นอันต่ราย
	 ๖.	 ที่ำาให้แน่ใจว่าไม่ื่ได้มื่องข้ึ้ามื่สีถืานทีี่�ทีี่�อาจมีื่กิารปิ็ดบัุง	ซ่ึ่อนเร้น	หร่อยากิแก่ิกิารเข้ึ้าต่รวจสีอบุ
พ่�นทีี่�ด้วยกิารค้นหาโดยละเอียด	
	 ๗.	 สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ต้่องส่ีงมื่อบุค่นต่ามื่ข้ึ้อต่กิลงต่ามื่ขึ้อบุเขึ้ต่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
 ขั้�นต้อนท่� 12 การออกแลัะส่งค่นสถานท่�เกิดีเหตุ้ (Release Crime Scene)
	 กิารออกิและส่ีงมื่อบุค่นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นความื่สีำาเร็จหลังจากิกิารสีรุป็กิารต่รวจสีอบุครั�งสุีดท้ี่าย
ควรดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนดังนี�
	 ๑.	 จัดที่ำาบัุนท้ี่กิส่ีงมื่อบุค่นสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่	 ข้ึ้อม้ื่ลอย่างน้อยทีี่�สุีดทีี่�ควรมีื่ในเอกิสีารสี่งมื่อบุค่อ 
วันเวลาทีี่�ส่ีงมื่อบุค่นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	ส่ีงมื่อบุให้ใคร	ส่ีงมื่อบุโดยใคร
	 ๒.	 รับุรองหร่อย่นยนัรายกิารวัต่ถุืพยานทีี่�ต่รวจเก็ิบุและยด้ไว้ต่ามื่วัต่ถุืป็ระสีงค์ขึ้องกิฎหมื่ายและ
ที่ำาสัีญลักิษณ์เพ่�อกิารระบุุชี�ชัด
	 ๓.	 กิารพิจารณาทีี่�จำาเป็็นขึ้องผ้้ิเชี�ยวชาญ	 เช่น	 วิเคราะห์ร้ป็แบุบุขึ้องโลหิต่หร่อกิารที่ดสีอบุ 
ที่างกิารแพที่ย์	ควรได้รับุกิารสัีงเกิต่ก่ิอนสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่จะถ้ืกิส่ีงมื่อบุค่น
	 ๔.	 ทัี่นทีี่ทีี่�สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ได้ส่ีงมื่อบุค่น	กิารเข้ึ้าต่รวจสีอบุซึ่ำ�าอีกิครั�งสีามื่ารถืกิระที่ำาได้ต่ามื่ต้่องกิาร
ด้วยเหตุ่ผิลอันสีมื่ควรและควรต้่องเก็ิบุสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�นไว้ก่ิอนโดยบัุนท้ี่กิเป็็นหมื่ายเหตุ่ไว้ในบัุนท้ี่กิส่ีงมื่อบุ
	 ๕.	 สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ควรจะถ้ืกิส่ีงมื่อบุค่นเม่ื่�อเจ้าหน้าทีี่�ทัี่�งหมื่ดพอใจว่าสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่นั�นได้ผ่ิาน
กิารค้นหาวัต่ถุืพยานอย่างถ้ืกิต้่องเหมื่าะสีมื่และสีมื่บุ้รณ์
	 ๖.	 พนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผิ้มี้ื่อำานาจและหนา้ทีี่�ในกิารส่ีงมื่อบุค่นสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เป็็นกิฎทีี่�ทุี่กิคน
ต้่องร้้และย้ดถ่ือป็ฏิบัุติ่

11. ความต่้อเน่�องข้องการครอบครองพยานวัต้ถุ/ห่วงโซ่ึ่พยานหลัักฐาน (Chain of custody)
	 ความื่ต่่อเน่�องขึ้องกิารครอบุครองรักิษาวัต่ถุืพยานหร่อล้กิโซ่ึ่กิารครอบุครองวัต่ถุืพยานค่อ 
กิารต่่อเน่�องขึ้องวัต่ถุืพยานทีี่�มีื่กิารบัุนท้ี่กิเอกิสีารและบุุคคลทีี่�ได้ครอบุครองวัต่ถุืพยาน	โดยป็กิติ่เป็็นลำาดับุ
ขึ้องลายม่ื่อช่�อทีี่�แสีดงกิารผ่ิานจากิบุุคคลหน้�งไป็ยังอีกิบุุคคลหน้�ง
	 ความื่ต่่อเน่�องขึ้องกิารครอบุครองรักิษาวัต่ถุืพยาน	เป็็นกิระบุวนกิารครอบุครองวัต่ถุืพยาน	ป็ระกิอบุด้วย 
	 (๑)	 กิารจัดกิาร	(Taking)	เป็็นกิารกิระที่ำาโดยผ้้ิเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	จำาแนกิวัต่ถุืพยานโดยกิารที่ำาต่ำาหนิ	
ระบุุ	วัน	เด่อน	ปี็	ทีี่�เก็ิบุ	และรายละเอียดต่่าง	ๆ
	 (๒)	 กิารเก็ิบุ	 (Keeping)	 เป็็นกิารพิส้ีจน์ให้เห็นว่ากิารเก็ิบุและครอบุครองวัต่ถุืพยานได้กิระที่ำา
อย่างเหมื่าะสีมื่	ถ้ืกิต้่องต่ามื่หลักิวิชากิาร
	 (๓)	 กิารขึ้นส่ีง	 (Transporting)	 ต่้องรัดกุิมื่	 แสีดงให้เห็นว่าไม่ื่เกิิดกิารสัีบุสีนกัิบุวัต่ถุืพยานอ่�น	 
มีื่กิารลงที่ะเบีุยน	ถ้ืาเป็็นกิารส่ีงที่างไป็รษณีย์
	 (๔)	 กิารส่ีงมื่อบุ	(Delivering)	เป็็นกิารพิส้ีจน์ว่าขึ้องกิลางได้ส่ีงมื่อบุให้กัิบุผ้้ิรับุอย่างถ้ืกิต้่องและ
เหมื่าะสีมื่	มีื่หลักิฐานแสีดง	วัน	เด่อน	ปี็	ทีี่�รับุขึ้องกิลาง	และมีื่รายช่�อผ้้ิรับุผิิดชอบุทุี่กิครั�ง
 ความสำาคัญข้องความต่้อเน่�องข้องการครอบครองรักษาวัต้ถุพยาน
	 ความื่ต่่อเน่�องขึ้องกิารครอบุครองรักิษาวัต่ถุืพยาน	มีื่ความื่สีำาคัญอย่างยิ�งในกิารส่ีบุสีวนสีอบุสีวน	 
เป็็นกิารลำาดับุติ่ดต่่อกัินขึ้องเหตุ่กิารณ์ทีี่�ที่ำาให้เกิิด	โดยวัต่ถุืพยานทีี่�พบุในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เวลานั�น	ไป็จนถ้ืง
เวลาทีี่�มีื่กิารพิจารณาคดีในศาล	 ทุี่กิ	 ๆ	 กิารเช่�อมื่โยงขึ้องล้กิโซ่ึ่ได้มีื่กิารบัุนท้ี่กิเป็็นเอกิสีารไว้	 จากิสิี�งทีี่�พบุ 
ในสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	กิารรวบุรวมื่วัต่ถุืพยาน	กิารเก็ิบุรักิษา	กิารวิเคราะห์ในห้องป็ฏิบุตั่กิิาร	กิารส่ีงไป็เก็ิบุรักิษา	
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ต่่อเน่�องกัินไม่ื่ขึ้าดสีาย	จนถ้ืงกิารนำาไป็แสีดงในชั�นศาล	โดยจะต้่องระบุุวนัทีี่�	เวลา	กิารถ่ือครองขึ้องแต่่ละบุุคคล	 
และบุุคคลทีี่�ถ่ือวัต่ถุืพยานจะต้่องเป็็นเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งมีื่หน้าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องโดยต่รง	 ถ้ืามีื่กิารขึ้าดขึ้องล้กิโซ่ึ่ 
กิารครอบุครองวัต่ถุืพยานก็ิไม่ื่สีามื่ารถืให้คำาอธิีบุายในขัึ้�นต่อนกิารเดินที่างขึ้องวัต่ถุืพยานจากิสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่ 
ไป็ถ้ืงห้องพิจารณาขึ้องศาลได้	 วัต่ถุืพยานนั�นก็ิไม่ื่มื่ีป็ระโยชน์ต่่อคดี	 และอาจถ้ืกิส่ีงค่นโดยไม่ื่ได้ตั่�งใจ 
กิารครอบุครองรักิษาวัต่ถุืพยานเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุเอกิสีารทีี่�มีื่ลำาดับุวัน	 เด่อน	 ปี็	 และเป็็นเส้ีนที่างขึ้องเอกิสีาร	 
ทีี่�แสีดงถ้ืงกิารถ่ือเอากิารครอบุครอง	กิารควบุคุมื่	กิารถ่ืายโอน	กิารวิเคราะห์	กิารกิำาหนดว่าพยานหลักิฐานเป็็น 
โดยร้ป็ร่างหร่อที่างอิเล็กิที่รอนิกิส์ี	เพราะพยานหลักิฐานสีามื่ารถืใช้ในศาลลงโที่ษผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดที่างอาญาได้	 
ซ้ึ่�งจะต้่องมีื่กิารด้แลรักิษาอย่างระมัื่ดระวัง	 เพ่�อหลีกิเลี�ยงข้ึ้อกิล่าวอ้างในภายหลังว่ามีื่กิารให้สิีนบุนหร่อ 
กิารป็ระพฤต่ิผิิด	 ซ้ึ่�งสีามื่ารถืที่ำาให้ยอมื่ความื่ในคดีทีี่�มีื่กิารฟ้้องร้องให้ไป็ที่างทีี่�พ้นผิิด	 หร่อที่ำาให้ยกิฟ้้อง 
ในคำาตั่ดสิีนทีี่�มีื่พิรุธีขึ้องคณะตุ่ลากิารเกีิ�ยวกัิบุข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�มีื่กิารอุที่ธีรณ์	ความื่คิดหลังจากิกิารบัุนท้ี่กิล้กิโซ่ึ่ 
กิารครอบุครองถ้ืกิสีรา้งข้ึ้�นเพ่�อให้พยานหลกัิฐานที่ี�กิล่าวถ้ืงเป็็นขึ้อ้เท็ี่จจริงทีี่�ค่อนข้ึ้างสัีมื่พันธ์ีกัิบุความื่ผิิดที่างอาญา	 
ตั่วอย่างเช่น	มีื่กิารสีร้างพยานหลักิฐานทีี่�เป็็นเท็ี่จที่ำาให้บุุคคลบุางคนเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดข้ึ้�นได้	กิารสีร้าง
ความื่ต่่อเน่�องขึ้องกิารครอบุครองรักิษาวัต่ถุืพยาน มื่ีความื่สีำาคัญเป็็นพิเศษเม่ื่�อพยานหลักิฐานเกิิดข้ึ้�นจากิ
ขึ้องที่ี�แลกิเป็ลี�ยนกัินได้ในที่างป็ฏิบัุติ่ส่ีวนมื่ากิทีี่�พบุเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุยาเสีพติ่ดทีี่�ผิิดกิฎหมื่าย	 ซ้ึ่�งถ้ืกิจับุกุิมื่ 
โดยบุุคคลผิ้้มีื่อำานาจหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่าย	 ในแต่่ละคดีจำาเลยป็ฏิเสีธีไมื่่ยอมื่รับุกิารเป็็นเจ้าขึ้องวัต่ถุืสีงสีัยทีี่�
ได้เก็ิบุในเวลานั�น	เอกิสีารป็ระกิอบุขึ้องล้กิโซ่ึ่กิารครอบุครองวัต่ถุืพยานและคำาให้กิาร	ได้ถ้ืกินำาไป็ใช้ในกิาร
ดำาเนินกิารต่ามื่กิฎหมื่าย	 เป็็นพยานหลักิฐานทีี่�หนักิแน่น	 เป็็นข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�ย่นยันได้ว่าจำาเลยเป็็นเจ้าขึ้อง 
ในกิารพิส้ีจน์บุุคคลจะต้่องใช้ชิ�นส่ีวนขึ้องวัต่ถุืพยานทีี่�มีื่กิารครอบุครอง	ในที่างป็ฏิบัุติ่	หมื่ายถ้ืงว่าเจ้าหน้าทีี่�
ต่ำารวจหร่อเจ้าหน้าทีี่�ส่ีบุสีวนจะต่้องเก็ิบุวัต่ถุืพยาน	 บัุนท้ี่กิเอกิสีารกิารเกิ็บุ	 และมื่ีกิารเกิ็บุวัต่ถุืพยานไว้ใน
สีถืานทีี่�ป็ลอดภัย	 กิารจัดกิารในภายหลังระหว่างกิารเก็ิบุวัต่ถุืพยานและกิารนำาไป็แสีดงทีี่�ศาล	 จะต้่องเป็็น
เอกิสีารทีี่�มีื่ความื่สีมื่บุ้รณ์ทีี่�มีื่ลำาดับุวันเด่อนปี็	เป็็นพยานหลักิฐานทีี่�เช่�อได้อย่างแน่นอน	แม้ื่จะมีื่กิารคัดค้าน
ต่ามื่กิฎหมื่ายก็ิต่ามื่	เอกิสีารนั�นควรจะรวมื่ถ้ืงสีภาวะทีี่�วัต่ถุืพยานนั�นถ้ืกิเก็ิบุอย้่	 หลักิฐานขึ้องผ้้ิครอบุครอง
ทัี่�งหมื่ด	 ระยะเวลาในกิารครอบุครอง	 สีภาวะความื่ป็ลอดภัยขึ้ณะมีื่กิารถ่ือครองหร่อกิารเก็ิบุวัต่ถุืพยาน 
และวิธีีกิารส่ีงผ่ิานวัต่ถุืพยานในแต่่ละเวลาที่ี�เกิิดข้ึ้�น	 จะต้่องป็รากิฏลายม่ื่อช่�อขึ้องบุุคคลทีี่�ครอบุครอง 
ในแต่่ละขัึ้�นต่อน
	 นอกิจากิห่วงโซ่ึ่พยานวัต่ถุืทีี่�กิล่าวถ้ืงแล้ว	 ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานจะต่้องมีื่ความื่เช่�อมื่โยง
ขึ้องพยานหลักิฐานทุี่กิชิ�นทีี่�เกีิ�ยวกัิบุคดีป็ระกิอบุกัินร้อยเรียงกัินไม่ื่ขึ้าดสีาย	ทัี่�งพยานบุุคคล	พยานวัต่ถุืและ
พยานเอกิสีาร	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานให้สิี�นกิระแสีความื่	พยานหลักิฐาน 
ทุี่กิชนิดมีื่ความื่สีอดคล้องและมีื่พยานแวดล้อมื่กิรณีทีี่�เป็็นเหตุ่เป็็นผิลกัิน	 เม่ื่�อดำาเนินกิารได้ดังนี�	 จ้งที่ำาให้ 
ห่วงโซ่ึ่พยานหลักิฐานมีื่ความื่สีมื่บุ้รณ์	ไม่ื่ขึ้าดต่อนที่ำาให้ศาลรับุฟั้งชั�งนำ�าหนักิพยานหลักิฐานอยา่งสิี�นข้ึ้อสีงสัีย	 
บุางกิรณีทีี่�ยังมีื่ป็ระเด็นข้ึ้อสีงสัีย	 เน่�องจากิในคดีอาญาแล้วไม่ื่มีื่ใครอยากิเข้ึ้ามื่าเป็็นพยานหากิต่นเอง 
หร่อญาติ่พี�น้องไม่ื่ได้เป็็นผ้้ิมีื่ส่ีวนได้เสีียด้วย	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิอาจใช้วิธีีกิารกัินผ้้ิต้่องหาบุางคนทีี่�ไม่ื่สีำาคัญ
ไว้เป็็นพยาน	เพ่�อให้ห่วงโซ่ึ่พยานหลักิฐานสีมื่บุ้รณ์ยิ�งข้ึ้�น		

12. การกันผู้ิต้้องหาเป็นพยาน
	 ไม่ื่มีื่บุที่บัุญญัติ่ขึ้องกิฎหมื่ายที่ี�ให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนในกิารดำาเนินกิารกัินตั่วผ้้ิต้่องหา
เป็็นพยาน	 มีื่แต่่แนวที่างป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	 ๘	 กิารสีอบุสีวน	 
บุที่ทีี่�	๗		กิารกัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยานในบุางคดี	และหนังส่ีอ	ต่ร.ทีี่�	มื่ที่	๐๖๐๖.๖/๖๑๔	ลง	๑๙	มื่.ค.	๔๑	 
เร่�อง	 กิารกิันผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน	 และหนังส่ีอ	 ต่ร.ทีี่�	 ๐๐๐๑(ป็)/๑๒๔	 ลง	 ๒๘	 มื่.ค.	 ๔๒	 เร่�อง	 แนวที่าง
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ป็ฏิบัุติ่กิารกัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน	ป็ระกิอบุระเบีุยบุสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	ว่าด้วยกิารดำาเนินคดีอาญาขึ้อง
พนักิงานอัยกิาร	พ.ศ.๒๕๖๓	ส่ีวนทีี่�	๑๐	กิารสัี�งไม่ื่ฟ้้อง	ข้ึ้อ	๘๑	วางแนวที่างในกิารสัี�งคดีไว้	ซ้ึ่�ง	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๒๓๒	 ได้บัุญญัติ่เกีิ�ยวกัิบุเร่�องนี�ไว้ว่า	 ห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยาน	 กิารกิันตั่วผ้้ิต้่องหา 
เป็็นพยานจ้งนำามื่าใช้ได้เท่ี่าทีี่�จำาเป็็นเพ่�อป็ระโยชน์ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเพ่�อดำาเนินคดีกัิบุตั่วกิาร
สีำาคัญ
	 ในคดีอาญา	 โจที่ก์ิมีื่หน้าทีี่�ในกิารนำาพยานเข้ึ้าส่ีบุเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดขึ้องจำาเลย	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๑๗๕,	 ๑๗๖	 จนกิระทัี่�งให้ศาลเช่�อเป็็นทีี่�แน่ใจป็ราศจากิข้ึ้อสีงสัียว่าจำาเลยเป็็นผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 
ศาลจ้งจะพิพากิษาลงโที่ษจำาเลยต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๒๒๗	 ดังนั�น	 เม่ื่�อโจที่ก์ิมีื่หน้าทีี่�นำาพยานเข้ึ้าส่ีบุ	 
ถ้ืงแม้ื่จำาเลยจะอ้างพยานหลักิฐานเข้ึ้าส่ีบุเพ่�อหักิล้าง	 หร่อแก้ิข้ึ้อกิล่าวหาศาลก็ิจะไป็รับุฟั้งพยานขึ้อง
จำาเลยทีี่�นำาเข้ึ้าส่ีบุนั�นมื่าเพิ�มื่เติ่มื่พยานโจที่ก์ิทีี่�บุกิพร่องเพ่�อลงโที่ษจำาเลยไม่ื่ได้	 ซ้ึ่�งในกิารวินิจฉัยชั�งนำ�าหนักิ 
พยานหลักิฐานขึ้องโจที่ก์ินั�น	ศาลจะพิจารณาในกิารชั�งนำ�าหนักิพยานดังนี�	ค่อ
	 พยานหลักิฐานขึ้องโจที่ก์ิมีื่นำ�าหนักิไม่ื่น่าเช่�อว่าจำาเลยได้กิระที่ำาความื่ผิิด	ศาลจะพิพากิษายกิฟ้้อง	
โดยไม่ื่ต้่องพิจารณาพยานหลักิฐานขึ้องจำาเลย
	 พยานหลักิฐานขึ้องโจที่ก์ิมีื่นำ�าหนักิเช่�อว่าจำาเลยได้กิระที่ำาความื่ผิิด	ศาลจ้งจะด้พยานหลักิฐานขึ้อง
จำาเลยว่าสีามื่ารถืหักิล้างพยานหลักิฐานขึ้องโจที่ก์ิได้หร่อไม่ื่	ถ้ืาหักิล้างได้ก็ิพิพากิษายกิฟ้้อง	ถ้ืาหักิล้างไม่ื่ได้ 
ไม่ื่น่าเช่�อถ่ือก็ิพิพากิษาลงโที่ษจำาเลยในกิารรบัุฟั้งพยานหลกัิฐานขึ้องศาล	จ้งมีื่หลักิทีี่�ห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลย
เป็็นพยาน	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๓๒	 เป็็นกิารให้ความื่คุ้มื่ครองจำาเลยแมื่้จำาเลยจะยินยอมื่เป็็นพยาน	 
ก็ิไม่ื่สีามื่ารถืนำาจำาเลยเข้ึ้าส่ีบุเป็็นพยานขึ้องฝ่่ายโจที่ก์ิได้	 ซ้ึ่�งถ้ืาหากิอนุญาต่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยานได้	 
จำาเลยก็ิต้่องต่่อส้้ีเพ่�อให้พ้นผิิด	 อาจจะมีื่ความื่ผิิดฐานเบิุกิความื่เท็ี่จต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๑๗๗	 ได้	 
ย่อมื่จะที่ำาให้มีื่กิารดำาเนินคดีอาญากัิบุจำาเลยไม่ื่มีื่ทีี่�สิี�นสุีด	 กิารทีี่�กิฎหมื่ายห้ามื่โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยาน 
ในคดีอาญานี�	 ต้่องตี่ความื่โดยเคร่งครัด	 ย่อมื่ต้่องห้ามื่เฉพาะจำาเลยเท่ี่านั�น	 หากิไมื่่ได้เป็็นจำาเลย	 เช่น	 
เพียงแต่่เป็็นผิ้ต้้่องหาที่ี�ได้กัินไว้เป็็นพยาน	ยอ่มื่อ้างเป็็นพยานได	้หร่อหากิเป็็นจำาเลยในคดอ่ี�นโจที่กิย์อ่มื่อ้าง
เป็็นพยานได้
 1) แนวทางต้ามหลัักเกณีฑ์์กฎหมายท่�ต้้องพิจารณีาเก่�ยวกับการกันผู้ิต้้องหาเป็นพยาน ดัีงน่�
	 	 (๑)	 ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่นี�	ห้ามื่โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยาน	แต่่พยานทีี่�เคยเป็็นจำาเลยร่วมื่ซ้ึ่�งได้แยกิ
ฟ้้องเป็็นคดีใหม่ื่ย่อมื่ไม่ื่ต้่องห้ามื่ต่ามื่	มื่าต่รา	๒๓๒
	 	 	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒	ห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยานเท่ี่านั�น	ฉะนั�น	ถ้ืาพยานเคย
ถ้ืกิฟ้้องเป็็นจำาเลยร่วมื่กัิบุจำาเลยในคดีนี�มื่าก่ิอน	 แต่่ศาลก็ิได้สัี�งให้แยกิฟ้้องจำาเลยคดีนี�เป็็นคดีใหม่ื่ต่่างหากิ
จากิคดีทีี่�พยานเป็็นจำาเลยร่วมื่กัิบุจำาเลย	โจที่ก์ิอ้างพยานเป็็นพยานโจที่ก์ิได้	(ฎ.๑๕๑๓/๒๕๒๗)
	 	 (๒)	 จำาเลยทีี่�โจที่ก์ิถือนฟ้้องไป็แล้ว	โจที่ก์ิก็ิอ้างเป็็นพยานได้
	 	 	 -	 โจที่ก์ิอ้างจำาเลยทีี่�โจที่ก์ิได้ถือนฟ้้องไป็แล้ว	 มื่าเป็็นพยานขึ้องโจที่กิ์ในคดีได้ 
โดยไม่ื่ต้่องห้ามื่ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒	(ฎ.๒๒๗/๒๕๑๓)
	 	 	 -	 กิฎหมื่ายห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างตั่วจำาเลยเป็็นพยานโจที่ก์ิเท่ี่านั�น	 มิื่ได้ห้ามื่โจที่ก์ิอ้างผ้้ิทีี่�
กิระที่ำาผิิดเช่นเดียวกัิบุจำาเลยมื่าเป็็นพยาน	(ฎ.๕๓๔/๒๕๑๒)
	 	 	 -	 โจที่ก์ิอ้าง	 ด.	 จำาเลยในคดีอาญาหมื่ายเลขึ้แดงทีี่�	 ๒๖๙๙/๒๕๒๙	 ขึ้องศาลชั�นต้่น 
มื่าเป็็นพยานในคดีนี�	 โดยพนักิงานสีอบุสีวนได้สีอบุสีวน	 ด.	 เป็็นพยาน	 แม้ื่ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๓๒	 
ห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยาน	แต่่	ด.	มิื่ได้เป็็นจำาเลยร่วมื่กัิบุจำาเลยนี�	กิรณีจ้งมิื่ใช่โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยาน	 
และแม้ื่พนักิงานสีอบุสีวนจะมิื่ได้สีอบุสีวน	ด.	ไว้ในฐานะพยานก็ิต่ามื่	แต่่พนักิงานได้สีอบุพยานหลักิฐานต่่าง	ๆ 	 
ในคดีนี�มื่าแล้ว	 จ้งถ่ือว่ามีื่กิารสีอบุสีวนโดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายแล้วและพยานโจที่ก์ิทีี่�เบิุกิความื่ในศาล 
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ก็ิไม่ื่จำาเป็็นต้่องเป็็นพยานในชั�นสีอบุสีวน	 ศาลย่อมื่รับุฟั้งคำาเบิุกิความื่ขึ้อง	 ด.	 ลงโที่ษจำาเลยได้	 
(ฎ.๔๐๑๒/๒๕๓๔)
	 	 	 -	 คำาเบิุกิความื่ขึ้อง	 กิ.	 เป็็นกิารซัึ่ดที่อดจำาเลยเพ่�อให้ต่นเองพ้นผิิด	 เม่ื่�อ	 กิ.	 เบิุกิความื่
ต่นเองในฐานะทีี่�เป็็นจำาเลยในอีกิคดีหน้�ง	ซ้ึ่�งศาลชั�นต้่นพิจารณารวมื่กัิบุคดีนี�เท่ี่านั�น	หาใช่เป็็นกิารเบิุกิความื่
ในฐานะเป็็นพยานโจที่ก์ิไม่ื่	จ้งเอาคำาเบิุกิความื่ขึ้อง	กิ.	มื่าฟั้งลงโที่ษจำาเลยหาได้ไม่ื่	(ฎ.๑๕๓/๒๕๒๘)
	 	 (๓)	 กิารทีี่�ศาลเอาคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยมื่าป็ระกิอบุกิารวินิจฉัยถ่ือไม่ื่ได้ว่า
เป็็นกิารอ้างจำาเลยเป็็นพยาน
	 	 	 -	 คำาให้กิารขึ้องจำาเลยในชั�นสีอบุสีวนทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาไว้โดยชอบุย่อมื่ใช้เป็็น
หลักิฐานยันจำาเลยในกิารพิจารณาได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	กิารทีี่�ศาลนำาเอาคำาให้กิารชั�นสีอบุสีวน
ทีี่�โจที่ก์ิอ้างส่ีงมื่าป็ระกิอบุกิารวินิจฉัยพยานจำาเลย	 เพ่�อแสีดงให้เห็นว่าคำาเบิุกิความื่ขึ้องจำาเลยในชั�น
พิจารณาแต่กิต่่างกัิบุคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนเท่ี่านั�น	หาได้อาศัยแต่่เพียงคำาให้กิารในชั�นสีอบุสีวนมื่าลงโที่ษ
จำาเลยแต่่อย่างใด	 กิรณีถ่ือไม่ื่ได้ว่าเป็็นกิารอ้างจำาเลยเป็็นพยานขึ้องโจที่ก์ิ	 จ้งไม่ื่ต้่องห้ามื่ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒๓๒	(ฎ.๓๕/๒๕๓๒)
	 	 	 -	 ศาลรับุฟั้งพยานแวดล้อมื่กิรณีและคำารับุขึ้องจำาเลยกัิบุผ้้ิร่วมื่กิระที่ำาผิิดป็ระกิอบุ 
พยานอ่�นได้	 เพราะคำาให้กิารชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานยันจำาเลยได้ในชั�นพิจารณา	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	ทัี่�งโจที่ก์ิก็ิไม่ื่ได้อ้างจำาเลยเป็็นพยานเพ่�อค้นเอาความื่จริงจากิจำาเลยมื่าลงโที่ษ
จำาเลย	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒	แต่่ป็ระกิารใด	(ฎ.๖๒๓/๒๕๓๕)
	 	 	 -	 ทีี่�โจที่ก์ิฟ้้องขึ้อให้ลงโที่ษจำาเลยฐานมีื่อาวุธีปื็นไม่ื่มีื่หมื่ายเลขึ้ที่ะเบุยีนไว้ในครอบุครอง
โดยไม่ื่ได้รับุอนุญาต่	 แม้ื่จะได้ความื่จากิคำาเบิุกิความื่ขึ้องจำาเลยต่อบุคำาถืามื่ค้านขึ้องโจที่ก์ิว่า	 จำาเลยไม่ื่เคย 
ได้รับุอนุญาต่จากินายที่ะเบีุยนให้มีื่อาวุธีปื็นไว้ในครอบุครองก็ิต่ามื่	ก็ิเป็็นข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�ได้จากิกิารทีี่�จำาเลยต่อบุ
คำาถืามื่ค้านขึ้องโจที่ก์ิ	ถ่ือไม่ื่ได้ว่าโจที่ก์ินำาส่ีบุถ้ืงข้ึ้อเท็ี่จจริงนั�น	เพราะในกิารพิจารณาคดีอาญาโจที่ก์ิมีื่หน้าทีี่� 
นำาส่ีบุให้ฟั้งได้ว่าจำาเลยกิระที่ำาผิิด	ทัี่�งโจที่ก์ิก็ิไม่ื่ได้อาวุธีปื็นมื่าเป็็นขึ้องกิลางยน่ยนัและไม่ื่มีื่พยานหลักิฐานอ่�น
ทีี่�พิส้ีจน์ให้เห็นว่าอาวุธีปื็นดังกิล่าวไม่ื่มีื่หมื่ายเลขึ้ที่ะเบีุยนต่ามื่ทีี่�โจที่ก์ิฟ้้อง	 จ้งลงโที่ษจำาเลยฐานมีื่อาวุธีปื็น 
ไม่ื่มีื่หมื่ายเลขึ้ที่ะเบีุยนไว้ในครอบุครอง	โดยไม่ื่ได้รับุอนุญาต่ไม่ื่ได้	(ฎ.๘๕๓/๒๕๓๒	ป็.)
	 	 (๔)	 ศาลอาจนำาคำาเบิุกิความื่ขึ้องพยานจำาเลยมื่าป็ระกิอบุดุลพินิจในกิารวินิจฉัยคดีได้	หาใช่
เป็็นกิรณีทีี่�โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยานไม่ื่
	 	 	 -	 เบิุกิความื่เป็็นพยานจำาเลย	หาใช่เป็็นกิรณีทีี่�โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยาน	อันเป็็นกิารฝ่่าฝื่น	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒	ไม่ื่	คำาเบิุกิความื่ขึ้อง	สี.	นำามื่ารับุฟั้งเพ่�อป็ระกิอบุดุลพินิจฯ	ได้	(ฎ	๒๖๗๐/๒๕๓๕) 
	 	 (๕)	 จำาเลยต่อบุคำาถืามื่ค้านที่ำาให้พยานฝ่่ายโจที่กิ์มีื่นำ�าหนักิเพิ�มื่ข้ึ้�น	 คำาต่อบุคำาถืามื่ค้านขึ้อง
จำาเลยรับุฟั้งไม่ื่ได้
	 	 	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒	ทีี่�ห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยานยงัขึ้ยายความื่ไป็ถ้ืงจำาเลย
ต่อบุคำาถืามื่ค้านโจที่ก์ิที่ำาให้ฟ้้องเดิมื่ขึ้องโจที่ก์ิทีี่�ไม่ื่ครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิด	พอต่อบุคำาถืามื่ค้านขึ้องโจที่ก์ิแล้ว 
ฟ้้องโจที่ก์ิจ้งครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิด	 ห้ามื่มิื่ให้รับุฟั้งต่อบุคำาถืามื่ค้านทีี่�จำาเลยต่อบุแล้วเป็็นป็ระโยชน์ 
ต่่อโจที่ก์ิในคดีด้วย	(ฎ.๘๕๓/๒๕๓๒,	ฎ.๘๕๘/๒๕๓๒,	ฎ.๓๖๗๔/๒๕๓๒,	ฎ.๒๑๓๒/๒๕๓๔)
	 	 	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องว่าจำาเลยเล่นกิารพนันโดยมิื่ได้รับุอนุญาต่	ในกิารส่ีบุพยาน	โจที่ก์ินำาส่ีบุเพียง
คำาให้กิารรับุสีารภาพชั�นสีอบุสีวนขึ้องจำาเลยเป็็นพยานโดยไม่ื่มีื่พยานหลักิฐานอ่�นมื่าป็ระกิอบุ	 ซ้ึ่�งในที่าง
ป็ฏิบัุติ่ถ่ือว่าไม่ื่เพียงพอทีี่�จะให้ศาลเช่�อเป็็นยุติ่ได้	แต่่ในชั�นพยานจำาเลย	จำาเลยเบิุกิความื่ต่อบุคำาถืามื่ค้านว่า	 
จำาเลยได้เสีียเงินไป็ในกิารเล่นกิารพนันจริง	 ซ้ึ่�งถ้ืานำาไป็ป็ระกิอบุกัิบุคำารับุสีารภาพในชั�นสีอบุสีวนขึ้อง
จำาเลยแล้ว	จะที่ำาให้มีื่นำ�าหนักิมัื่�นคงเพ่�อลงโที่ษจำาเลยได้	แต่่ศาลไม่ื่รับุฟั้งคำาเบิุกิความื่ขึ้องจำาเลยไป็เพิ�มื่เติ่มื่
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พยานหลักิฐานขึ้องโจที่ก์ิ	ศาลพิพากิษายกิฟ้้อง	(ฎ.๕๔๐/๒๕๔๐)	หมื่ายเหตุ่	แม้ื่โจที่ก์ิจะอ้างเป็็นพยานได้ 
ไม่ื่ขัึ้ดกัิบุมื่าต่รา	 ๒๓๒	 ก็ิต่ามื่	 คำาพยานดังกิล่าวมีื่นำ�าหนักิน้อย	 ต้่องรับุฟั้งด้วยความื่ระมัื่ดระวังเพราะ 
อาจเป็็นคำาซัึ่ดที่อดขึ้องผ้้ิร่วมื่ด้วยกัิน
	 	 	 -	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒	บัุญญัติ่ห้ามื่มิื่ให้โจที่ก์ิอ้างจำาเลยเป็็นพยานนั�น	หมื่ายถ้ืงจำาเลย
ในคดีเดียวกัิน	แต่่	น.	มิื่ได้เป็็นจำาเลยร่วมื่กัิบุจำาเลยในคดีนี�	กิรณีไม่ื่ต้่องห้ามื่	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๒ 
(ฎ.๑๑๖๔/๒๕๔๗)
 2) คด่ีท่�จะกันผู้ิต้้องหาเป็นพยาน
	 	 (๑)	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ระเบีุยบุคำาสัี�งขึ้อง	ต่ร.
	 	 	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๘	กิารสีอบุสีวน	 
บุที่ทีี่�	๗	กิารกัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยานในบุางคดี	 และหนังส่ีอ	ต่ร.ทีี่�	 มื่ที่	๐๖๐๖.๖/๖๑๔	ลง	๑๙	มื่.ค.	๔๑	 
เร่�อง	 กิารกิันผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน	 และหนังส่ีอ	 ต่ร.ทีี่�	 ๐๐๐๑(ป็)/๑๒๔	 ลง	 ๒๘	 มื่.ค.	 ๔๒	 เร่�อง	 แนวที่าง 
ป็ฏิบัุติ่กิารกัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน		คดีทีี่�จะกัินตั่วผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน	เป็็นคดีทีี่�มีื่ลักิษณะ	ดังนี�		
	 	 	 -	 คดีทีี่�เกิิดในทีี่�ลี�ลับุ	หร่อมีื่เหตุ่ร้ายแรงทีี่�คนจำานวนมื่ากิพากัินเกิรงกิลัว
	 	 	 -	 พนักิงานส่ีบุสีวนสีอบุสีวนได้พยายามื่ทุี่กิที่างแล้วก็ิไม่ื่ที่ำาให้ได้หลักิฐานในคดี
	 	 	 -	 ผ้้ิสีอบุสีวนพิจารณาผิ้้ต้่องหาคนใดที่ี�ไม่ื่ใช่ตั่วกิารสีำาคัญ	 แต่่เป็็นผิ้้ร้้เห็นในคดีนั�น 
พอทีี่�จะให้กิารเป็็นพยานเบิุกิความื่ชั�นศาลได้	ให้กัินไว้เป็็นพยาน
	 	 	 -	 ต้่องมีื่พยานอ่�น	ๆ	หร่ออาจอาศัยถ้ือยคำาพยานนี�ส่ีบุสีาวให้ได้หลักิฐานอ่�น	ๆ	มื่าเป็็น
พยานหลักิฐานในคดีอีกิด้วย
	 	 (๒)	 ผ้้ิมีื่อำานาจอนุญาต่ให้กัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน
	 	 	 -	 หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�หร่อหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	
	 	 	 -	 คดีทีี่�มีื่ลักิษณะเป็็นเหตุ่ฉกิรรจ์หร่อเหตุ่ทีี่�ต้่องรายงานด่วน	 ให้เสีนอผ้้ิบัุงคับุกิารข้ึ้�นไป็
เป็็นผ้้ิสัี�ง	
	 	 	 -	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุความื่มัื่�นคงแห่งราชอาณาจกัิร	เดิมื่เสีนอถ้ืงสีำานักิงานต่ำารวจแหง่ชาติ่ 
เป็็นผ้้ิสัี�ง	 แต่่ปั็จจุบัุนได้มีื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๕๕๘/๖๓	 ลง	 ๓๐	 ต่.ค.	 ๖๓	 กิำาหนดให้	 ผิบุช.	 เป็็นผ้้ิมีื่อำานาจที่ำา 
ความื่เห็นที่างคดีความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุความื่มัื่�นคงแห่งราชอาณาจักิร	 กิารกิันผ้้ิต้่องหาเป็็นพยานดังกิล่าว	 
จ้งเห็นควรเสีนอให้	 ผิบุช.	 ซ้ึ่�งเป็็นหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนขึ้องหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจกิารสีอบุสีวนนั�น	 ๆ	 
เป็็นผ้้ิสัี�ง
	 	 (๓)	 วิธีีป็ฏิบัุติ่ในกิารกัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยาน
	 	 	 -	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนสีอบุสีวนผิ้ต้้่องหานั�นในฐานะผ้้ิต้่องหาไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 	 	 -	 เม่ื่�อได้รับุอนุญาต่จากิผ้้ิมีื่อำานาจให้กัินผ้้ิต้่องหาเป็็นพยานแล้วให้มีื่ความื่เห็นสัี�งไม่ื่ฟ้้อง
ผ้้ิต้่องหากิระที่ำาผิิดด้วยกัิน
	 	 	 -	 ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้ใ่ห้ขึ้อป็ล่อยตั่วผ้้ิต้่องหานั�นไป็จากิกิารควบุคุมื่
	 	 	 -	 เสีนอสีำานวนกิารสีอบุสีวนนั�นไป็ยังพนักิงานอัยกิารพิจารณา
	 	 	 -	 พนักิงานอัยกิารอาจมีื่คำาสัี�งฟ้้องผ้้ิต้่องหาทีี่�กัินไว้เป็็นพยานนั�นก็ิได้	ถ้ืาพนักิงานอัยกิาร
สัี�งฟ้้อง	พนักิงานสีอบุสีวนต้่องนำาตั่วผ้้ิต้่องหานั�นส่ีงมื่อบุให้พนักิงานอัยกิารเพ่�อฟ้้องต่่อไป็
	 	 	 -	 ถ้ืาหากิพนักิงานอัยกิารมีื่คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้อง	 พนักิงานอัยกิารจะมีื่คำาสัี�งเด็ดขึ้าดไม่ื่ฟ้้อง 
ผ้้ิต้่องหานั�น	แจ้งต่่อพนักิงานสีอบุสีวนให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ในฐานะพยาน
	 	 	 -	 เม่ื่�อได้รับุคำาสัี�งเด็ดขึ้าดไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาแล้ว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนสีอบุสีวนผิ้้ต้่องหา
นั�นไว้ในฐานะพยาน	โดยให้ป็ฏิญาณหร่อสีาบุานต่นก่ิอนให้ถ้ือยคำาด้วย
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	 	 (๔)	 กิารกัินข้ึ้าราชกิารต่ำารวจผ้้ิร่วมื่กิระที่ำาผิิดเป็็นพยาน
	 	 	 กิรณีทีี่�ข้ึ้าราชกิารต่ำารวจถ้ืกิกิล่าวหาว่าร่วมื่กิระที่ำาผิิดกัิบุผ้้ิอ่�น	 ห้ามื่มิื่ให้กัินข้ึ้าราชกิาร
ต่ำารวจทีี่�ร่วมื่กิระที่ำาผิิดด้วยกัินเป็็นพยาน	(ระเบีุยบุไม่ื่เกีิ�ยวกัิบุคดีลักิษณะทีี่�	๑	บุที่ทีี่�	๑๔)

1๓. การส่บพยานก่อนฟ้้อง 
	 คดีอาญาบุางเร่�องเป็็นคดีอุกิฉกิรรจ์	 บุางเร่�องเป็็นคดีทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดเป็็นผ้้ิมีื่อิที่ธิีพล	 โดยผ้้ิทีี่� 
ร้้เห็นเหตุ่กิารณ์ไม่ื่กิล้ามื่าให้กิารเป็็นพยานและหากิเนิ�นช้าพยานป็ากินั�นอาจไม่ื่ป็ลอดภัย	หร่อคดีบุางเร่�องทีี่�
พยานไม่ื่มีื่ทีี่�อย้่เป็็นหลักิแหล่ง	หร่อพยานมีื่ความื่จำาเป็็นจะต้่องเดินที่างไป็ต่่างป็ระเที่ศ	หากิรอให้พนักิงาน
สีอบุสีวนดำาเนินกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อน	 เม่ื่�อคดีไป็ถ้ืงชั�นพิจารณาขึ้องศาล 
พยานอาจไม่ื่สีามื่ารถืไป็เบิุกิความื่ได้	 ที่ำาให้ขึ้าดพยานหลักิฐานทีี่�จะลงโที่ษจำาเลยได้	 กิฎหมื่ายจ้งได้วาง 
หลักิเกิณฑ์์ให้มีื่กิารส่ีบุพยานกิ่อนฟ้้องได้	 หร่อกิารส่ีบุพยานล่วงหน้า	 ซ้ึ่�งป็รากิฏหลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	 
มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	หร่ออาจพบุในกิฎหมื่ายพิเศษบุางฉบัุบุทีี่�ระบุุไว้เป็็นกิารเฉพาะนอกิเหน่อจากิ	ป็.วิอาญา	 
ดังกิล่าว		  	
 1) การส่บพยานก่อนฟ้้อง ต้ามมาต้รา 2๓7 ทวิ
	 	 โดยหลักิกิารแล้ว	 กิารพิจารณาและส่ีบุพยานในศาล	 จะต้่องดำาเนินกิารโดยเปิ็ดเผิยต่่อหน้า 
จำาเลยต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๗๒	แต่่เน่�องจากิมีื่ข้ึ้อขัึ้ดข้ึ้องทีี่�ที่ำาให้เกิิดผิลกิระที่บุต่่อกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่
ที่างอาญา	 เน่�องจากิมีื่เหตุ่ปั็จจัยทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืนำาพยานมื่าส่ีบุในชั�นศาลในภายหน้าได้	 กิฎหมื่ายจ้งได้วาง 
หลักิเกิณฑ์์ยกิเว้นไว้ให้มีื่กิารส่ีบุพยานก่ิอนฟ้้องได้เท่ี่าทีี่�จำาเป็็น	ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	 
และคำาเบิุกิความื่ขึ้องพยานทีี่�ให้ไว้ต่่อศาลในกิารส่ีบุพยานล่วงหน้านี�	 สีามื่ารถืใช้รับุฟั้งเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิด
หร่อความื่บุริสุีที่ธิี�ขึ้องจำาเลยได้	
	 	 ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	 ก่ิอนฟ้้องคดีต่่อศาล	พนักิงาน
อัยกิารโดยต่นเองหร่อโดยได้รับุคำาร้องขึ้อจากิผ้้ิเสีียหายหร่อจากิพนักิงานสีอบุสีวน	 จะย่�นคำาร้องโดยระบุุ
กิารกิระที่ำาทัี่�งหลายที่ี�อ้างว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิดต่่อศาล	 เพ่�อให้ศาลมีื่คำาสัี�งให้ส่ีบุพยานนั�นไว้ทัี่นทีี่ก็ิได้ 
เม่ื่�อมีื่เหตุ่อย่างใดอย่างหน้�งอันควรเช่�อว่า	พยานบุุคคลใด
	 	 (๑)	 จะเดินที่างออกิไป็นอกิราชอาณาจักิร
	 	 (๒)	 ไม่ื่มีื่ทีี่�อย้่เป็็นหลักิแหล่ง
	 	 (๓)	 เป็็นบุุคคลทีี่�มีื่ถิื�นทีี่�อย้่ห่างไกิลจากิศาลทีี่�พิจารณาคดี
	 	 (๔)	 มีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าจะยุ่งเหยิงกัิบุพยานหลักิฐานนั�น	ไม่ื่ว่าโดยต่รงหร่อที่างอ้อมื่
	 	 (๕)	 มีื่เหตุ่จำาเป็็นอ่�น	อันเป็็นกิารยากิแก่ิกิารนำาพยานนั�นมื่าส่ีบุในภายหน้า
	 	 กิระบุวนวิธีีกิารส่ีบุพยานไว้ก่ิอน	ถ้ืาร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ถ้ืาผ้้ินั�นถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้ใ่นอำานาจ
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อพนักิงานอัยกิาร	 ให้นำาตั่วผ้้ินั�นมื่าศาล	 หากิถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้่ในอำานาจศาล	 
ให้ศาลเบิุกิตั่วผ้้ินั�นมื่าพิจารณาต่่อไป็	 เม่ื่�อศาลได้รับุคำาร้องแล้วให้ศาลส่ีบุพยานนั�นทัี่นทีี่	 ในกิารพิจารณา 
ผ้้ิต้่องหาซัึ่กิค้าน	 หร่อตั่�งที่นายความื่ซัึ่กิค้านพยานนั�นด้วยก็ิได้	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาถ้ืกิกิล่าวหาว่ากิระที่ำาผิิดอาญา	 
ซ้ึ่�งหากิฟ้้องคดีจะเป็็นคดีที่ี�ศาลจะต้่องตั่�งที่นายความื่ให้หร่อจำาเลยมีื่สิีที่ธิีขึ้อให้ศาลตั่�งที่นายความื่ให้ต่ามื่
มื่าต่รา	๑๗๓	ก่ิอนเริ�มื่ส่ีบุพยานให้ศาลถืามื่ว่าผ้้ิต้่องหามีื่ที่นายความื่หร่อไม่ื่	ในกิรณีทีี่�ศาลต้่องตั่�งที่นายความื่ให้	 
ถ้ืาศาลเห็นว่าตั่�งที่นายความื่ให้ทัี่นก็ิตั่�งที่นายความื่ให้	 และดำาเนินกิารส่ีบุพยานทัี่นทีี่	 แต่่ถ้ืาศาลเห็นว่า 
ไม่ื่สีามื่ารถืตั่�งที่นายความื่ได้ทัี่น	 หร่อผ้้ิต้่องหาไมื่่อาจหาที่นายความื่ได้ทัี่น	 ก็ิให้ศาลถืามื่พยานนั�นแที่น	 
ให้ศาลอ่านคำาเบิุกิความื่ให้พยานนั�นฟั้ง	 หากิผ้้ิต้่องหาอย่้ด้วย	 ก็ิให้ศาลอ่านคำาเบิุกิความื่ต่่อหน้าผ้้ิต้่องหา	 
แต่่ถ้ืาพยานนั�นเป็็นเด็กิอายไุม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	ต้่องนำาหลักิเกิณฑ์์	มื่าต่รา	๑๗๒	ต่รี	ในคดีทีี่�พยานเป็็นเด็กิมื่าใช้บัุงคับุ	
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	 	 ผิลขึ้องกิารส่ีบุพยานไว้ก่ิอน	ค่อ	หากิต่่อมื่า	ผ้้ิต้่องหานั�นถ้ืกิฟ้้องเป็็นจำาเลยในกิารกิระที่ำาผิิดอาญา 
นั�นก็ิให้รับุฟั้งคำาพยานดังกิล่าวในกิารพิจารณาคดีนั�นได้	
	 	 กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาร้องขึ้อส่ีบุพยานบุุคคลไว้ก่ิอนฟ้้องคดีต่่อศาล	ก่ิอนฟ้้องคดีต่่อศาล	ให้ผ้้ิต้่องหา
ย่�นคำาร้องขึ้อต่่อศาล	เพ่�อให้ศาลอนุญาต่ให้ส่ีบุพยานบุุคคลหน้�งบุุคคลใดได้ทัี่นทีี่	เม่ื่�อเห็นว่าหากิต่นถ้ืกิฟ้้อง
เป็็นคดีต่่อศาลแล้ว	บุุคคลซ้ึ่�งจำาเป็็นจะต้่องนำามื่าส่ีบุเป็็นพยานขึ้องต่นเม่ื่�อมีื่เหตุ่อย่างใดอย่างหน้�ง	ดังนี�
	 	 (๑)	 จะเดินที่างออกิไป็นอกิราชอาณาจักิร
	 	 (๒)	 ไม่ื่มีื่ทีี่�อย้่เป็็นหลักิแหล่ง
	 	 (๓)	 เป็็นบุุคคลทีี่�มีื่ถิื�นทีี่�อย้่ห่างไกิลจากิศาลทีี่�พิจารณาคดี
	 	 (๔)	 มีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าจะมีื่กิารยุง่เหยิงกัิบุพยานหลักิฐานนั�น	ไม่ื่ว่าที่างต่รงหร่อที่างอ้อมื่
	 	 (๕)	 มีื่เหตุ่จำาเป็็นอ่�นอันเป็็นกิารยากิทีี่�จะนำาพยานนั�นมื่าส่ีบุในภายหน้า
  กระบวนการส่บพยานไว้ก่อน
	 	 -	 ผ้้ิต้่องหาจะย่�นคำาร้องขึ้อส่ีบุพยานบุุคคลไว้ก่ิอนต่่อศาล	 โดยแสีดงเหตุ่ผิลความื่จำาเป็็น	 
๕	ป็ระกิารข้ึ้างต้่น	เพ่�อให้ศาลมีื่คำาสัี�งอนุญาต่ให้ส่ีบุพยานบุุคคลนั�นไว้ทัี่นทีี่ก็ิได้	
	 	 -	 เม่ื่�อศาลเห็นสีมื่ควร	 ให้ศาลมื่ีคำาสัี�งอนุญาต่ให้ส่ีบุพยานนั�นและแจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวน	 
และพนักิงานอัยกิารทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องที่ราบุ
	 	 -	 ในกิารส่ีบุพยานดังกิล่าว	พนักิงานอัยกิารมีื่สิีที่ธิีซัึ่กิค้านพยานนั�นได้	และให้นำาหลักิเกิณฑ์์
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	วรรคสีามื่	วรรคสีี�	และวรรคห้า	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	
	 	 -	 ถ้ืาพยานนั�นเป็็นเดก็ิอายไุม่ื่เกิิน	๑๘	ปี็	ต้่องนำาหลกัิเกิณฑ์์กิารส่ีบุพยานในคดทีีี่�พยานเป็็นเดก็ิ 
ต่ามื่มื่าต่รา	๑๗๒	ต่รี	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	เช่นเดียวกัิน	
	 	 ผิลขึ้องกิารส่ีบุพยานไว้ก่ิอนมีื่ผิลเช่นเดียวกัิบุผิลกิารส่ีบุพยานขึ้องโจที่ก์ิ
 
ข้้อสังเกต้
	 กิารรับุฟั้งกิารส่ีบุพยานบุุคคลไว้ล่วงหน้า	 เป็็นข้ึ้อยกิเว้นขึ้องหลักิทีี่�ว่า	 กิารพิจารณาคดีนั�นต้่อง 
ที่ำาต่่อหน้าจำาเลย	 และคำาให้กิารพยานนั�น	 จะต้่องอ่านให้พยานฟั้งต่่อหน้าจำาเลย	 เม่ื่�อกิฎหมื่ายอนุญาต่ 
ให้ที่ำาได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	ศาลก็ิต้่องรับุฟั้งคำาพยานเช่นนี�	
	 -	 เร่�องขึ้องกิารส่ีบุพยานผ้้ิเสีียหายไว้ก่ิอนเพราะจะต้่องเดินที่างออกิไป็นอกิราชอาณาจักิร 
อันเป็็นกิารยากิแก่ิกิารนำาส่ีบุ	ซ้ึ่�งอย่้ในหมื่วด	๒	พยานบุุคคล	กิารส่ีบุพยานผ้้ิเสีียหายดังกิล่าวจ้งไม่ื่อย้ใ่นบัุงคับุ
มื่าต่รา	๑๗๒	วรรค	๒	เพราะมิื่ใช่กิารพิจารณาหลังฟ้้องคดีต่่อศาล	ซ้ึ่�งศาลชั�นต้่นจะต้่องอ่านและอธิีบุายฟ้้อง
ให้จำาเลยฟั้ง	และถืามื่จำาเลยว่าจำาเลยกิระที่ำาผิิดจริงหร่อไม่ื่จะให้กิารต่่อส้้ีอย่างไร	(ฎ.๗๕๗/๒๕๔๕)
	 -	 ก่ิอนฟ้้องคดีต่่อศาล	เม่ื่�อมีื่เหตุ่ดังทีี่�ระบุุไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	วรรคแรกิ	พนักิงาน
อัยกิารย่อมื่มีื่สิีที่ธิีย่�นคำาร้อง	 เพ่�อให้ศาลมื่ีคำาสัี�งส่ีบุพยานนั�นไว้ทัี่นทีี่ก็ิได้	 โดยไมื่่จำากัิดว่าจะต่้องเป็็นกิรณี 
ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้่หร่อไม่ื่	 ป็ระกิอบุกัิบุ	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๓๗	 ที่วิ	 วรรคสีี�	 ก็ิให้ศาลสีามื่ารถื 
มีื่คำาสัี�งอนุญาต่ให้ส่ีบุพยานและอ่านคำาเบิุกิความื่ขึ้องพยานให้พยานนั�นฟั้งได้	 แม้ื่ผ้้ิต้่องหาจะไม่ื่ถ้ืกิจับุกุิมื่
หร่อควบุคุมื่ตั่วอย้่	(ฎ.๒๙๘๐/๒๕๔๗)

 2) การข้อส่บพยานก่อนฟ้้องพยานผู้ิเช่�ยวชาญแลัะพยานหลัักฐานทางวิทยาศาสต้ร์ ต้าม  
ป.วิอาญา มาต้รา 2๓7 ต้ร่
	 	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๓๗	 ต่รี	 “ให้นำาความื่ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒๓๗	 ที่วิ	 มื่าใช้บัุงคับุ 
โดยอนุโลมื่แก่ิกิรณีกิารส่ีบุพยานผิ้้เชี�ยวชาญและพยานหลักิฐานอ่�น	 และแกิ่กิรณีทีี่�ได้มีื่กิารฟ้้องคดีไว้แล้ว 
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แต่่มีื่เหตุ่จำาเป็็นทีี่�ต้่องส่ีบุพยานหลักิฐานไว้ก่ิอนถ้ืงกิำาหนดเวลาส่ีบุพยานต่ามื่ป็กิติ่	ป็.วิอาญา	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๗๓/๒	 
วรรคสีองด้วย
	 	 ในกิรณพียานหลกัิฐานที่างวทิี่ยาศาสีต่รจ์ะสีามื่ารถืพส้ิีจน์ให้เห็นข้ึ้อเท็ี่จจริงอันสีำาคัญในคดไีด้	 
หร่อมีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่า	 หากิมีื่กิารเนิ�นช้ากิว่าจะนำาพยานหลักิฐานที่างวิที่ยาศาสีต่ร์อันสีำาคัญแก่ิคดี 
มื่าส่ีบุในภายหนา้พยานหลกัิฐานนั�นจะส้ีญเสีียไป็หร่อเป็็นกิารยากิแกิก่ิารต่รวจพส้ิีจน์	ผ้้ิต้่องหาหร่อพนกัิงาน
อัยกิารโดยต่นเองหร่อเม่ื่�อได้รับุคำาร้องขึ้อจากิพนักิงานสีอบุสีวนหร่อผ้้ิเสีียหาย	 จะย่�นคำาร้องขึ้อให้ศาลสัี�ง 
ให้ที่ำากิารต่รวจพิส้ีจน์ที่างวิที่ยาศาสีต่ร์ต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	๒๔๔/๑	ไว้ก่ิอนฟ้้องก็ิได้	ทัี่�งนี�ให้นำาบุที่บัุญญัติ่ 
ในมื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	มื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่
 ๓) การส่บพยานก่อนฟ้้องต้ามกฎหมายเฉพาะอ่�น  
	 	 ยกิตั่วอยา่งเช่น	ต่ามื่	พ.ร.บุ.กิารป็อ้งกัินและป็ราบุป็รามื่กิารคา้มื่นุษย	์พ.ศ.๒๕๕๑	มื่หีลักิเกิณฑ์์
พ่�นฐานเช่นเดียวกัิบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	แต่่คดีดังกิล่าวเป็็นเร่�องนโยบุายแห่งรัฐและมีื่ผิลกิระที่บุ 
ต่่อสัีงคมื่อย่างรุนแรง	 กิฎหมื่ายจ้งวางกิฎเกิณฑ์์ไว้เป็็นพิเศษในกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารค้ามื่นุษย ์
ให้เกิิดป็ระสิีที่ธิีภาพเพ่�อยบัุยั�งกิารกิระที่ำาผิิด	โดยได้วางหลักิไว้ว่าก่ิอนฟ้้องคดีต่่อศาล	ในกิรณีทีี่�มีื่เหตุ่จำาเป็็น 
เพ่�อป็ระโยชน์ในกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารค้ามื่นุษย	์พนักิงานอัยกิารโดยต่นเองหร่อโดยได้รับุกิารร้องขึ้อ
จากิพนักิงานสีอบุสีวนจะนำาผ้้ิเสีียหายหร่อพยานบุุคคลมื่าย่�นคำาร้องต่่อศาล	 โดยระบุุกิารกิระที่ำาทัี่�งหลาย 
ทีี่�อ้างว่าได้มีื่กิารกิระที่ำาความื่ผิิดและเหตุ่แห่งความื่จำาเป็็นทีี่�จะต้่องมีื่กิารส่ีบุพยานไว้โดยพลันก็ิได้ในกิรณีทีี่� 
ผ้้ิเสีียหายหร่อพยานบุุคคลจะให้กิารต่่อศาลเอง	เม่ื่�อผ้้ิเสีียหายหร่อพยานบุุคคลแจ้งแก่ิพนักิงานอัยกิารแล้ว	 
ให้พนักิงานอัยกิารย่�นคำาร้องต่่อศาลโดยไม่ื่ชักิช้าให้ศาลส่ีบุพยานทัี่นทีี่ทีี่�ได้รับุคำาร้องต่ามื่วรรคหน้�งหร่อ 
วรรคสีอง	ในกิารนี�	หากิผิ้มี้ื่ส่ีวนไดเ้สีียในคดคีนใดย่�นคำาร้องต่่อศาลแถืลงเหต่ผุิลและความื่จำาเป็็นขึ้อถืามื่คา้น 
หร่อตั่�งที่นายความื่ถืามื่ค้านเม่ื่�อเห็นสีมื่ควรก็ิให้ศาลมีื่คำาสัี�งอนุญาต่ได้	และให้นำาความื่ในมื่าต่รา	๒๓๗	ที่วิ	 
วรรคสีอง	 วรรคสีามื่	 และวรรคสีี�	 แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญามื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	 
ถ้ืาต่่อมื่ามีื่กิารฟ้้องผ้้ิต้่องหาเป็็นจำาเลยในกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ทีี่�กิำาหนดไว้ในหมื่วด	๑	 ก็ิให้รับุฟั้งพยาน
ดังกิล่าวในกิารพิจารณาพิพากิษาคดีนั�น
 4) การร้องข้อต่้อศาลัให้ม่คำาสั�งส่บพยานก่อนฟ้้อง
	 	 (๑)	 กิรณีผิ้้ต่้องหาถ้ืกิควบุคุมื่ตั่วอย้่ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงคำาร้องขึ้อ	พร้อมื่พยานหลักิฐาน
กิารสีอบุสีวนเบุ่�องต้่น	พร้อมื่นำาตั่วผ้้ิต้่องหาสีง่พนักิงานอยักิาร	ให้ระบุุกิารกิระที่ำาทัี่�งหลายที่ี�อ้างว่าผ้้ิต้่องหา
ได้กิระที่ำาผิิด	 เหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นทีี่�ต้่องส่ีบุพยานไว้ก่ิอน	 เพ่�อให้พนักิงานอัยกิารย่�นคำาร้องต่่อศาล 
มีื่คำาสัี�งให้ส่ีบุพยานนั�น
	 	 (๒)	 กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาได้รับุกิารป็ล่อยชั�วคราวให้พนักิงานสีอบุสีวนสัี�งให้นายป็ระกิันนำาตั่ว 
ผ้้ิต้่องหามื่าส่ีง	แล้วส่ีงคำาร้องขึ้อและพยานหลักิฐานกิารสีอบุสีวนเบุ่�องต้่น	พร้อมื่นำาตั่วผ้้ิต้่องหาส่ีงพนักิงาน
อัยกิาร	โดยระบุุกิารกิระที่ำาทัี่�งหลายทีี่�อ้างว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด	เหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นทีี่�ต้่องส่ีบุพยาน
ไว้ก่ิอน	เพ่�อให้พนักิงานอัยกิารย่�นคำาร้องต่่อศาลมีื่คำาสัี�งให้ส่ีบุพยานนั�น
	 	 (๓)	 กิรณีผ้้ิต้่องหาอย้ใ่นระหว่างกิารฝ่ากิขัึ้งต่ามื่อำานาจศาล	ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงคำาร้องขึ้อ 
และพยานหลักิฐานกิารสีอบุสีวนเบุ่�องต้่นต่่อพนักิงานอัยกิาร	 โดยไม่ื่จำาเป็็นต้่องส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหา	 โดยระบุุ 
กิารกิระที่ำาทัี่�งหลายว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด	เหตุ่ผิลความื่จำาเป็็นทีี่�ต้่องส่ีบุพยานไว้ก่ิอน	เพ่�อให้พนักิงานอัยกิาร 
ย่�นคำาร้องต่่อศาลมีื่คำาสัี�งให้ส่ีบุพยานนั�น	 ทัี่�งนี�	 ให้รายงานไว้ในคำาร้องขึ้อด้วยว่าผ้้ิต้่องหาได้ถ้ืกิขัึ้งอย่้ 
โดยศาลแล้วต่ามื่คำาร้องฝ่ากิขัึ้งคดีทีี่�เท่ี่าใด	ลงวัน	เด่อน	ปี็ใดด้วย
	 	 (๔)	 กิรณีผิ้ต้่อ้งหาเห็นว่าต่นเองถ้ืกิฟ้้องเป็็นจำาเลยแล้วบุุคคลซ้ึ่�งจำาเป็็นต้่องนำามื่าส่ีบุเป็็นพยาน
ขึ้องต่นจะเดินที่างออกิไป็นอกิราชอาณาจักิรอันเป็็นกิารยากิแก่ิกิารทีี่�จะนำาบุุคคลนั�นมื่าส่ีบุในภายหน้า	 
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ถ้ืาเป็็นกิรณีผ้้ิต้่องหาถ้ืกิควบุคุมื่หร่อได้รับุกิารป็ล่อยชั�วคราวในชั�นสีอบุสีวน	 จะย่�นคำาร้องผ่ิานพนักิงาน
สีอบุสีวนก็ิได้เพ่�อดำาเนินกิารต่ามื่ข้ึ้อ	(๒)	แล้วแต่่กิรณี
	 	 (๕)	 คำาร้องขึ้อให้ส่ีบุพยานไว้ก่ิอน	 ให้ระบุุกิารกิระที่ำาทัี่�งหลายทีี่�อ้างว่าผ้้ิต้่องหาได้กิระที่ำาผิิด
เหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นทีี่�ต้่องส่ีบุพยานไว้ก่ิอน	ต่ามื่แบุบุ	สี	๕๖-๕๔	(คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	 
บุที่ทีี่�	๕	แบุบุพิมื่พ์ทีี่�ใช้เกีิ�ยวกัิบุคดี	ลำาดับุทีี่�	๖๓)	ให้รวมื่ไว้ในสีำานวนกิารสีอบุสีวน
ข้้อสังเกต้
	 -	 บุางกิรณ	ีคดีมีื่ความื่ซึ่บัุซ้ึ่อนและป็ระเดน็ข้ึ้อเท็ี่จจริงมีื่มื่ากิ	พยานสีำาคัญทีี่�จำาต้่องส่ีบุพยานกิอ่นฟ้้อง
มีื่หลายป็ากิ	หลังจากิพนกัิงานสีอบุสีวนไดมี้ื่หนังส่ีอไป็ยงัพนักิงานอัยกิารเพ่�อย่�นคำาร้องต่่อศาลขึ้อส่ีบุพยาน 
ก่ิอนฟ้้องไป็จำานวนหน้�ง	 ป็รากิฏว่าได้มีื่กิารส่ีบุพยานก่ิอนฟ้้องได้บุางส่ีวน	 เหล่ออีกิบุางส่ีวนหลังจากิ
พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	 พนักิงานอัยกิารอาจต้่องฟ้้องผ้้ิต้่องหา 
ไป็ก่ิอนเน่�องจากิครบุกิำาหนดฝ่ากิขัึ้งผ้้ิต้่องหา	หลังฟ้้องแล้วพนักิงานอัยกิารอาจย่�นคำาร้องต่่อศาลขึ้อส่ีบุพยาน 
สีำาคัญดังกิล่าวก่ิอนกิารนัดส่ีบุพยานขึ้องศาลในชั�นพิจารณาได้หร่อศาลเห็นสีมื่ควรเองก็ิได้ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๗๓/๒	วรรคสีอง		

❖❖❖  
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บทท่� 12
วันกระทำาความผิิดีแลัะอายุความ

 
	 อายุความื่	เป็็นหลักิทัี่�วไป็ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดระยะเวลาสิี�นสุีดขึ้องกิารดำาเนินคดีไว้	เน่�องจากิหากิ
ทิี่�งเวลาไว้เนิ�นนานพยานหลักิฐานอาจเสี่�อมื่สีภาพหร่อส้ีญหายหร่อความื่จำาขึ้องพยานลบุเล่อนได้	อีกิทัี่�งเป็็น
นโยบุายขึ้องรัฐในกิารรักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อย	โดยกิารเร่งรัดเจ้าพนักิงานผ้้ิมีื่หน้าทีี่�ในกิระบุวนกิารยติุ่ธีรรมื่
ดำาเนินกิารให้เสีร็จสิี�นโดยเร็ว	 ทัี่�งไม่ื่มื่ีวัต่ถุืป็ระสีงค์ให้ความื่ผิิดติ่ดชนักิหลังผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดไป็ต่ลอดชีวิต่						
พนักิงานสีอบุสีวนจ้งมีื่ความื่จำาเป็็นต้่องที่ราบุหลักิกิารพ่�นฐานทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องว่าอายุความื่จะเริ�มื่ต้่นและสิี�นสุีด 
ลงเม่ื่�อใด	 เพ่�อเร่งรัดสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานนำาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าลงโที่ษต่ามื่กิฎหมื่ายภายใน 
อายุความื่	
 
1. วันกระทำาความผิิดี
	 วันกิระที่ำาความื่ผิิดมีื่	๓	ลักิษณะ	ดังนี�
 1.1 วันแรกท่�สามารถจะกระทำาความผิิดีให้เสร็จสิ�นลังไปได้ี
	 	 เป็็นกิรณทีีี่�ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดไดล้งม่ื่อกิระที่ำาโดยมีื่เจต่นาเฉพาะเจาะจงใหเ้สีร็จสิี�นไป็ในครั�ง
นั�น	 ๆ	 โดยป็กิติ่จะเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดในวาระเดียวกิรรมื่เดียว	 ซ้ึ่�งกิารกิระที่ำานั�นอาจเป็็นความื่ผิิดต่่อ
กิฎหมื่ายหลายบุที่ก็ิได้	 และกิารกิระที่ำาครั�งนั�นครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดทีี่�ได้กิระที่ำาลงทัี่นทีี่	 แม้ื่ผิลขึ้อง
กิารกิระที่ำาจะเกิิดข้ึ้�นภายหลังก็ิต่ามื่	เช่น
	 	 -	 เอายาพิษให้ด่�มื่ทีี่�บุ้านทีี่�เกิิดเหตุ่	 ถ่ือว่าวันกิระที่ำาความื่ผิิดตั่�งแต่่เอายาพิษให้ด่�มื่แล้ว	 
แต่่ถ้ืารักิษาตั่วทีี่�โรงพยาบุาลแล้วต่่อมื่าอีกิ	 ๕	 วัน	 ถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	 ความื่ต่ายเป็็นผิลขึ้องกิารกิระที่ำาผิิด	 
ไม่ื่ถ่ือว่าเป็็นวันกิระที่ำาความื่ผิิด	(ฎ.๓๓๓๗/๒๕๕๓)
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานแจ้งความื่เที่จ็	อายคุวามื่ใหเ้ริ�มื่นับุตั่�งแต่่วันแจ้งความื่เที่จ็	มิื่ใช่วันทีี่�ร้้ว่าจำาเลย
กิระที่ำาความื่ผิิด	(ฎ.๘๐๘/๒๕๒๐)
	 	 -	 เข้ึ้ามื่าในราชอาณาจักิรโดยใช้หนังส่ีอเดินที่างคนอ่�น	 แจ้งต่่อเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจต่รวจคน 
เข้ึ้าเม่ื่องและเจ้าหน้าทีี่�ต่ำารวจว่าต่นมีื่ช่�อในหนังส่ีอเดินที่างนั�น	 ความื่ผิิดฐานแจ้งความื่เท็ี่จเกิิดตั่�งแต่่ 
วันทีี่�ที่ำากิารแจ้งความื่เท็ี่จ	ไม่ื่ใช่วันทีี่�เจ้าพนักิงานร้้ว่าเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	ส่ีวนกิารอย้่ในราชอาณาจักิร
โดยไม่ื่ได้รับุอนุญาต่เป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องต่ลอดมื่า	(ฎ.๘๐๘/๒๕๒๐)	
	 	 -	 คนต่่างด้าวไม่ื่มีื่บัุต่รป็ระจำาตั่วคนต่่างด้าวเป็็นความื่ผิิดสีำาเร็จในแต่่ละปี็	ไม่ื่ใช่ความื่ผิิดต่่อเน่�อง	 
ความื่ผิิดในปี็สุีดท้ี่ายจ้งไม่ื่ขึ้าดอายุความื่	(ฎ.๒๔๐/๒๕๒๓)
 1.2 วันท่�การกระทำาอันก่อให้เกิดีความผิิดีได้ีกระทำาครบถ้วนต้ามท่�กฎหมายบัญญัติ้ไว้
	 	 เป็็นกิรณีทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดอาจวางแผินลงม่ื่อกิระที่ำาเป็็นขัึ้�นต่อน	 แต่่ละขัึ้�นต่อนไมื่่ครบุ 
องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดในตั่วมัื่นเอง	เม่ื่�อกิระที่ำาครบุถ้ืงขัึ้�นต่อนสุีดท้ี่ายจะครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดต่ามื่เจต่นานั�น	 
เช่น
	 	 (๑)	 ความื่ผิิดฐานฉ้อโกิง
	 	 	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดเริ�มื่ตั่�งแต่่หลอกิลวงผ้้ิเสีียหาย	ถ้ืาผ้้ิเสีียหายหลงเช่�อส่ีงมื่อบุที่รัพยสิ์ีน
เพราะกิารถ้ืกิหลอกิลวงนั�น	วันส่ีงมื่อบุที่รัพย์สิีนนั�นถ่ือว่าเป็็นวันกิระที่ำาผิิดสีำาเร็จครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิด
	 	 (๒)	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุเช็ค
	 	 	 ไม่ื่ว่าจะเป็็น	 พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดอันเกิิดจากิกิารใช้เช็ค	 พ.ศ.๒๔๙๙	 (ฉบัุบุเก่ิา) 
หร่อ	พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดอันเกิิดจากิกิารใช้เช็ค	พ.ศ.๒๕๓๔	(ฉบัุบุใหม่ื่)	หลักิกิารเกีิ�ยวกัิบุวันเวลากิระที่ำา
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ความื่ผิิดก็ิไม่ื่แต่กิต่่างกัิน	 กิล่าวค่อ	 วันทีี่�เขีึ้ยนสัี�งจ่ายเช็คออกิเช็คชำาระหนี�	 เป็็นวันเริ�มื่กิระที่ำาความื่ผิิด 
เกีิ�ยวกัิบุเช็คเกิิดข้ึ้�นและเริ�มื่กิระที่ำาความื่ผิิด	แต่่ความื่ผิิดสีำาเร็จเม่ื่�อธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงิน
	 	 	 -	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุเช็คเกิิดข้ึ้�นและเริ�มื่นับุอายุความื่เม่ื่�อธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงิน
ต่ามื่เช็ค	(ฎ.๕๖๗/๒๕๓๑)
	 	 	 -	 นำาเช็คไป็ถืามื่เจ้าหน้าทีี่�ธีนาคารว่าเงินขึ้องจำาเลยมีื่ต่ามื่เช็คหร่อไม่ื่	เจ้าหน้าทีี่�ธีนาคาร
ว่าไม่ื่มีื่เงิน	ดังนั�นเป็็นกิารสีอบุถืามื่กัินเป็็นที่ำานองส่ีวนตั่วหาใช่เป็็นเร่�องทีี่�ธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินต่ามื่เช็ค
นั�นไม่ื่	วันนั�นความื่ผิิดขึ้องจำาเลยยังไม่ื่เกิิดยังไม่ื่นับุอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	(ฎ.๒๑๒๖/๒๕๑๖)
	 	 	 -	 จะถ่ือว่าธีนาคารป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินได้ต้่องป็รากิฏว่าได้มีื่กิารย่�นเช็คต่่อธีนาคาร	 
และธีนาคารได้ป็ฏิเสีธีกิารจ่ายเงินแล้ว	(ฎ.๓๔๔/๒๕๑๖)
 1.๓ กรณ่ีความผิิดีต่้อเน่�อง
	 	 เป็็นกิรณีทีี่�ผ้้ิกิระที่ำาผิิดได้ลงม่ื่อกิระที่ำาและกิารกิระที่ำานั�นครบุองค์ป็ระกิอบุความื่ผิิด 
แต่่กิารกิระที่ำายังคงมีื่ความื่ต่่อเน่�องไม่ื่ขึ้าดต่อน	 อาจจะเป็็นกิารกิระที่ำาผิิดต่่อเน่�องขึ้องวันเวลาเกิิดเหตุ่ 
ทีี่�ติ่ดต่่อกัินหลายวัน	จนกิระทัี่�งกิารกิระที่ำาความื่ผิิดได้ขึ้าดต่อนหร่อสิี�นสุีดลง	เช่น	
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานมีื่ไม้ื่แป็รร้ป็ทีี่�ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายไว้ในครอบุครอง	เป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องกัิน
ต่ลอดมื่าจนถ้ืงวันทีี่�เจ้าพนักิงานจับุกุิมื่จำาเลย	(ฎ.๑๓๘/๒๕๐๓)
	 	 -	 จำาเลยปิ็ดป้็ายป็ระกิาศหมิื่�นป็ระมื่าที่โจที่ก์ิ	กิารโฆ่ษณาหมิื่�นป็ระมื่าที่นับุแต่่วันปิ็ดป็ระกิาศ
ก็ิยังคงดำาเนินต่่อเน่�องกัินไป็อันถ่ือได้ว่าเป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องจนกิว่าจะมื่ีกิารป็ลดป็้ายป็ระกิาศออกิไป็	 
(ฎ.๒๒๗๒/๒๕๒๗)
	 	 -	 จำาเลยเข้ึ้าไป็ปั็กิเสีาและป็ล้กิต้่นมื่ะขึ้ามื่ในทีี่�ดินขึ้องโจที่ก์ิก็ิเพ่�อถ่ือกิารครอบุครอง
ทีี่�ดินขึ้องโจที่ก์ิ	 ดังนั�นความื่ผิิดฐานบุุกิรุกิได้เกิิดข้ึ้�นและสีำาเร็จแล้วเม่ื่�อจำาเลยเข้ึ้าไป็กิระที่ำากิารดังกิล่าว	 
ส่ีวนกิารครอบุครองที่ี�ดินต่่อมื่าเป็็นเพยีงผิลขึ้องกิารบุุกิรุกิ	กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยจ้งไม่ื่เป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�อง 
ต่ราบุเท่ี่าทีี่�จำาเลยยังถ่ือกิารครอบุครองทีี่�ดินขึ้องโจที่ก์ิ	(ฎ.๒๒๕๓/๒๕๓๑)
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานเข้ึ้ายด้ถ่ือครอบุครองทีี่�ดินสีาธีารณป็ระโยชน์ขึ้องแผ่ินดินโดยไม่ื่ได้รับุอนุญาต่	 
ยอ่มื่มีื่ข้ึ้�นตั่�งแต่่จำาเลยเข้ึ้าย้ดถ่ือครอบุครองและยังคงมีื่อย้ต่่ลอดเวลาทีี่�จำาเลยครอบุครองทีี่�ดินสีาธีารณป็ระโยชน์	 
ซ้ึ่�งขึ้ณะที่ี�โจที่กิ์ฟ้้อง	 จำาเลยยังคงย้ดถ่ือครอบุครองที่ี�ดินพิพาที่อย่้	 แม้ื่จำาเลยจะครอบุครองมื่านานเกิิน	 
๑๐	ปี็	คดีโจที่ก์ิก็ิไม่ื่ขึ้าดอายุความื่	(ฎ.๒๗๘๒/๒๕๕๕)
	 	 -	 มีื่อาวุธีปื็นผิิดกิฎหมื่ายไว้ในความื่ครอบุครอง	เป็็นความื่ผิิดต่ลอดเวลาทีี่�ครอบุครองจนกิว่า
ปื็นนั�นจะพ้นจากิความื่ครอบุครอง	(ฎ.๙๓/๒๕๔๒)
	 	 -	 ป็ล้กิสีร้างอาคารโดยไม่ื่ได้รับุอนุญาต่	 ความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�นนับุแต่่วันทีี่�ป็ล้กิสีร้างโดยไม่ื่ได้รับุ
อนุญาต่ต่่อเน่�องไป็ถ้ืงวันทีี่�ป็ล้กิสีร้างอาคารเสีร็จ	 อายุความื่เริ�มื่นับุแต่่วันทีี่�ป็ล้กิสีร้างอาคารเสีร็จ	 หาใช่ 
ต่่อเน่�องกัินต่ลอดเวลาทีี่�ผ้้ิกิระที่ำายังไม่ื่ได้รับุอนุญาต่จากิเจ้าหน้าทีี่�	(ฎ.๑๖๕๔/๒๕๑๒)	
	 	 -	 ความื่ผิิดฐานฝ่่าฝื่นคำาสัี�งให้ร่�อถือนอาคารเป็็นความื่ผิิดต่่อเน่�องต่ลอดเวลาต่ราบุใด 
ทีี่�ยังไม่ื่ได้ร่�อถือน	(ฎ.๗๓๓๐/๒๕๔๐)		

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 กิารกิระที่ำาผิิดในที่างอาญา	 มีื่ขัึ้�นต่อนในกิารคิด	ต่กิลงใจทีี่�จะกิระที่ำาความื่ผิิด	ต่ระเต่รียมื่กิาร	
และลงม่ื่อกิระที่ำาความื่ผิิด	โดยป็กิติ่กิารกิระที่ำาใดจะเป็็นความื่ผิิดและมีื่โที่ษที่างอาญา	ผ้้ิกิระที่ำานั�นต้่องถ้ืงขัึ้�น 
ลงม่ื่อกิระที่ำาผิิด	 หากิความื่ผิิดไมื่่สีำาเร็จต้่องรับุโที่ษฐานพยายามื่กิระที่ำาความื่ผิิด	 เว้นแต่่บุางฐานความื่ผิิด
แม้ื่เพียงอย่้ในขัึ้�นต่ระเต่รียมื่กิารกิฎหมื่ายก็ิถ่ือว่ามีื่ความื่ผิิด	 แต่่ทัี่�งนี�ต่ามื่ที่ี�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	 จ้งต้่องถ่ือเอา 
วันสุีดท้ี่ายทีี่�ได้กิระที่ำาลงเป็็นเกิณฑ์์ในกิารพิจารณาเร่�องอายุความื่	
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	 -	 ความื่ผิิดทีี่�เกิิดจากิกิารละเว้นไม่ื่กิระที่ำา	 อายุความื่เริ�มื่นับุแต่่วันสุีดท้ี่ายทีี่�ละเลยไม่ื่กิระที่ำากิาร	 
เช่น	 คำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	 ๖๗๑/๒๔๘๖	 จำาเลยไม่ื่ไป็ข้ึ้�นที่ะเบุียนที่หารภายในเวลาที่ี�กิฎหมื่ายกิำาหนด	 
อายุความื่เริ�มื่นับุแต่่วันสุีดท้ี่ายทีี่�กิำาหนดให้ไป็ข้ึ้�นที่ะเบุียนที่หาร	 โดยป็กิติ่แล้วจะมื่ีกิารกิำาหนดระยะเวลา 
ให้มื่าข้ึ้�นที่ะเบีุยนที่หาร	 เช่น	 ๓๐	 วัน	 พ้นวันทีี่�	 ๓๐	 ไป็แล้ว	 จ้งเริ�มื่นับุอายุความื่	 ไม่ื่ใช่เริ�มื่นับุแต่่วันทีี่�	 ๑	 
เพราะแมื่้ไม่ื่มื่าข้ึ้�นที่ะเบุียนในวันทีี่�	 ๑	 อาจมื่าข้ึ้�นที่ะเบุียนในวันทีี่�	 ๒๐	 ก็ิได้	 จ้งต้่องถ่ือเอาวันสุีดท้ี่าย 
ทีี่�ที่างราชกิารกิำาหนดให้ข้ึ้�นที่ะเบีุยนเป็็นวันเริ�มื่ต้่นนับุอายุความื่ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	หากิไป็เริ�มื่นับุวันทีี่�	๑	 
ผ้้ิกิระที่ำาผิิดจะหลุดพ้นจากิกิารดำาเนินคดีอาญาไป็ก่ิอนกิำาหนดถ้ืง	๒๙	วัน	
	 -	 วันเวลาเกิิดเหตุ่ในคดีอาญา	 อาจเป็็นช่วงเวลา	 ซ้ึ่�งต้่องระบุุให้ชัดเจนว่าเหตุ่เกิิดวันเวลาใด	 
หร่อช่วงวันทีี่�เท่ี่าใดแต่่เวลาเที่า่ใด	ถ้ืงวันทีี่�เท่ี่าใด	เวลาใด	ซ้ึ่�งต้่องระบุุลงในพฤต่กิิารณแ์ห่งคดีในกิารแจ้งข้ึ้อหา
กัิบุผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	หร่อในร่างฟ้้องต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๘(๕)	ซ้ึ่�งต่่างกัิบุกิรณี
กิารนับุอายุความื่	ซ้ึ่�งกิารนับุอายุความื่ต้่องถ่ือเอาวันสุีดท้ี่ายแห่งกิารกิระที่ำาเป็็นเกิณฑ์์ในกิารนับุอายุความื่		

2. อายุความฟ้้องคด่ีอาญา
	 อายุความื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕	กิำาหนดให้ที่ำากิารฟ้้องโดยนำาตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่ายังศาล
ภายในกิำาหนดระยะเวลานับุแต่่วันกิระที่ำาความื่ผิิด	มิื่เช่นนั�นเป็็นอันขึ้าดอายุความื่	ดังนี�
	 ๑)	 อายุความื่	๒๐	ปี็	สีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�มีื่ระวางโที่ษป็ระหารชีวิต่	จำาคุกิต่ลอดชีวิต่	หร่อจำาคุกิ	๒๐	ปี็ 
	 ๒)	 อายุความื่	๑๕	ปี็	สีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�มีื่ระวางโที่ษจำาคุกิกิว่า	๗	ปี็	แต่่ยังไม่ื่ถ้ืง	๒๐	ปี็
	 ๓)	 อายุความื่	๑๐	ปี็	สีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�มีื่ระวางโที่ษจำาคุกิกิว่า	๑	ปี็	ถ้ืง	๗	ปี็
	 ๔)	 อายุความื่	๕	ปี็	สีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�มีื่ระวางโที่ษจำาคุกิกิว่า	๑	เด่อน	ถ้ืง	๑	ปี็
	 ๕)	 อายุความื่	๑	ปี็	สีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�มีื่ระวางโที่ษจำาคุกิตั่�งแต่่	๑	เด่อนลงมื่า	หร่อต้่องระวางโที่ษ
อย่างอ่�น
	 ในคดีอาญา	 ต้่องได้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดและเอาตั่วมื่าฟ้้องยังศาลภายในกิำาหนดอายุความื่ต่ามื่	 
ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๙๕	 ซ้ึ่�งมีื่คำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	 ๒๗๙๑/๒๕๑๙	 วินิจฉัยไว้ว่า	 อายุความื่ในคดีอาญานั�น 
เม่ื่�อเริ�มื่นับุแล้วอายุความื่ก็ิเดินเร่�อยไป็	 เว้นแต่่กิรณีทีี่�ได้ฟ้้องและได้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่ายังศาลแล้ว	 
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดหลบุหนีหร่อวิกิลจริต่และศาลสัี�งงดกิารพิจารณาไว้	 จ้งจะเริ�มื่นับุอายุความื่ใหม่ื่ 
แต่่วันหลบุหนีหร่อวันทีี่�ศาลสัี�งงดกิารพิจารณา	ดังทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	มื่าต่รา	๙๕	วรรคสีอง
	 นอกิจากินี�	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	ยังกิำาหนดในความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	ถ้ืาผ้้ิเสีียหายมิื่ได้ร้องทุี่กิข์ึ้
ภายใน	๓	เด่อน	นับุแต่่ร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ถ่ือเป็็นอันขึ้าดอายุความื่

๓. การนับอายุความ 
	 กิารนับุอายุความื่	ป็.อาญา	ไม่ื่ได้บัุญญัติ่วิธีีกิารนับุระยะเวลาอายุความื่ไว้โดยเฉพาะ	กิารนับุระยะเวลา 
อายุความื่คดีอาญาจ้งอย้่ในบัุงคับุขึ้องหลักิทัี่�วไป็ต่ามื่	 ป็.พ.พ.มื่าต่รา	 ๑๙๓/๓	 วรรคสีอง	 มื่ิให้นับุวันแรกิ 
แห่งระยะเวลานั�นรวมื่เข้ึ้าด้วยกัิน	ต้่องเริ�มื่นับุอายคุวามื่ในวันรุ่งข้ึ้�นสีำาหรับุความื่ผิิดต่่อเน่�อง	กิารนับุอายคุวามื่ 
เริ�มื่นับุขึ้ณะทีี่�กิารกิระที่ำาผิิดนั�นสิี�นสุีดลง	 และมื่าต่รา	 ๑๙๓/๕	 ทีี่�กิำาหนดกิารนับุระยะเวลาให้นับุเป็็น
สัีป็ดาห์	 เด่อน	หร่อปี็	ต่ามื่ปี็ป็ฏิทิี่น	 ถ้ืาระยะเวลามิื่ได้กิำาหนดนับุวันต้่นแห่งสัีป็ดาห์	 วันต้่นเด่อน	หร่อปี็ไว้	 
ระยะเวลาย่อมื่สิี�นสุีดในวันก่ิอนหน้าจะถ้ืงวันแห่งสัีป็ดาห์	เด่อน	หร่อปี็สุีดท้ี่าย	อันเป็็นวันต่รงกัิบุวันเริ�มื่ระยะ
เวลานั�น	ถ้ืาระยะเวลานับุเป็็นเด่อนหร่อปี็	ไม่ื่มีื่วันต่รงกัินในเด่อนสุีดท้ี่าย	ให้ถ่ือเอาวันสุีดท้ี่ายเป็็นวันสิี�นสุีด
ระยะเวลา	ตั่วอย่างเช่น
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	 -	 คดีฆ่่าผ้้ิอ่�น	 อัต่ราโที่ษป็ระหารชีวิต่	 อายุความื่	๒๐	 ปี็	 เกิิดเหตุ่วันทีี่�	 ๒๐	 กุิมื่ภาพันธ์ี	 ๒๕๖๔	 
ดังนั�นที่างกิารสีอบุสีวนต้่องที่ำากิารสีอบุสีวน	และต้่องนำาตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่าฟ้้องต่่อศาลภายในกิำาหนด
เวลาไม่ื่เกิินวันทีี่�	๒๐	กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๘๔	มิื่เช่นนั�นขึ้าดอายุความื่จะฟ้้องคดีไม่ื่ได้	รวมื่ถ้ืงกิรณีได้ตั่วมื่าแล้ว	
แต่่ฟ้้องไม่ื่ทัี่นภายในกิำาหนด	ก็ิขึ้าดอายุความื่ฟ้้องคดีเช่นกัิน	หร่อเป็็นกิรณีไม่ื่ร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดหร่อไม่ื่มีื่
กิารร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษ	จนล่วงพ้นกิำาหนดระยะเวลาดังกิล่าว	คดีก็ิเป็็นอันขึ้าดอายุความื่
	 -	 ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.คดเีช็คฯ	อัต่ราโที่ษจำาคุกิไม่ื่เกิิน	๑	ปี็	อายคุวามื่	๕	ปี็	ธีนาคารป็ฏเิสีธีกิารจา่ยเงิน
ต่ามื่เช็ค	เม่ื่�อวันทีี่�	๒๐	พฤศจิกิายน	๒๕๓๙	กิารนบัุอายคุวามื่ต้่องเริ�มื่นับุตั่�งแต่่วันทีี่�	๒๑	พฤศจิกิายน	๒๕๓๙	 
อายุความื่ฟ้้องคดีค่อต้่องนำาตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดไป็ฟ้้องต่่อศาล	 ไม่ื่เกิินวันทีี่�	 ๒๐	 พฤศจิกิายน	 ๒๕๔๔	 
รวมื่ถ้ืงคดีนี�กิำาหนดให้เป็็นความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	จ้งต้่องนำาบุที่บัุญญัติ่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	มื่าบัุงคับุใช้ 
ค่อ	ผ้้ิเสีียหายต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน	๓	เด่อน	นับุแต่่ร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	มิื่เช่นนั�นคดีเป็็นอันขึ้าด
อายุความื่	คดีนี�ผ้้ิเสีียหายต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายในกิำาหนด	๓	เด่อนด้วย	ค่อภายในวันทีี่�	๒๐	กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๔๐	
โจที่ก์ิฟ้้องจำาเลย	วันทีี่�	๒๐	กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๔๐	เป็็นวันครบุกิำาหนดอายุความื่วันสุีดท้ี่าย	คดีโจที่ก์ิจ้งไม่ื่ขึ้าด
อายุความื่	ต่ามื่คำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	๙๒๐/๒๕๕๐
	 -	 คดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	 หากิร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 ในวันทีี่�	 ๓๐	พฤศจิกิายน	
๒๕๖๓	อันเป็็นวันสุีดท้ี่ายขึ้องเด่อน	กิารนับุกิำาหนดอายคุวามื่ร้องทุี่กิข์ึ้	๓	เด่อน	ต้่องเริ�มื่นับุวันทีี่�	๑	ธัีนวาคมื่	 
๒๕๖๓	 เป็็นวันแรกิ	 และจะครบุกิำาหนดร้องทุี่กิข์ึ้	 ๓	 เด่อน	 ในวันสุีดท้ี่ายขึ้องเด่อนกุิมื่ภาพันธ์ี	 ๒๕๖๔	 
แต่่เด่อนดังกิล่าวไม่ื่มีื่วันทีี่�	๓๐	ดังนั�นกิารร้องทุี่กิข์ึ้เม่ื่�อไม่ื่ต่รงกัิบุวันสุีดท้ี่ายให้ถ่ือเอาวันสุีดท้ี่ายแห่งเด่อนเป็็นวัน
สิี�นสุีดระยะเวลา	ค่อวันทีี่�	๒๘	กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๖๔	ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชย์	มื่าต่รา	๑๙๓/๕	 
ทีี่�กิล่าวแล้วข้ึ้างต้่น	 ในที่างกิลับุกัินหากิร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 ในวันทีี่�	 ๒๘	 กิุมื่ภาพันธ์ี	 ๒๕๖๔	
อันเป็็นวันสิี�นสุีดแห่งเด่อน	กิารนับุกิำาหนดอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	๓	เด่อน	ต้่องเริ�มื่นับุวันทีี่�	๑	มีื่นาคมื่	๒๕๖๔	
เป็็นวันแรกิ	และจะถ่ือว่าวันครบุกิำาหนดร้องทุี่กิข์ึ้	๓	เด่อน	ค่อวันสุีดท้ี่ายแห่งเด่อนค่อวันทีี่�	๓๑	พฤษภาคมื่	 
๒๕๖๔	 มิื่ได้	 เพราะเด่อนพฤษภาคมื่	 มีื่วันทีี่�	 ๒๘	 อันเป็็นวันสิี�นสุีดก่ิอนจะถ้ืงวันเริ�มื่ระยะเวลาร้องทุี่กิข์ึ้	 
คดีนี�จ้งต้่องร้องทุี่กิข์ึ้ภายในวันทีี่�	๒๘	พฤษภาคมื่	๒๕๖๔
	 กิรณีดังกิล่าวนี�	บุางความื่เห็น	เห็นว่า	คดีความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	หากิร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด
ในวันสิี�นสุีดแห่งเด่อน	และต้่องเริ�มื่นับุอายุความื่ในวันทีี่�	๑	ขึ้องเด่อนถัืดไป็	เป็็นวันแรกิ	และจะครบุกิำาหนด
อายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	 ในวันสุีดท้ี่ายแห่งเด่อนทีี่�สีามื่	 แต่่ไม่ื่ต่รงกัิบุวันทีี่�ขึ้องเด่อนทีี่�ร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 
หากิเด่อนทีี่�ครบุกิำาหนดอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้นั�นมีื่จำานวนวันมื่ากิกิว่าเด่อนทีี่�มีื่กิารร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 
ก็ิยังคงนับุวันทีี่�ครบุ	 ๓	 เด่อนในวันสิี�นสุีดแห่งเด่อนทีี่�ครบุกิำาหนดระยะเวลานั�นอย้่นั�นเอง	 ต่ามื่ตั่วอย่าง	 
หากิร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดในวันทีี่�	๒๘	กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๖๔	ซ้ึ่�งเป็็นวันสิี�นสุีดแห่งเด่อน	กิารนับุอายุความื่ 
ร้องทุี่กิข์ึ้	 เริ�มื่นับุแต่่	 วันทีี่�	๑	 มีื่นาคมื่	๒๕๖๔	จะครบุกิำาหนด	๓	 เด่อน	 ในวันทีี่�	๓๑	พฤษภาคมื่	๒๕๖๔	 
ซ้ึ่�งเป็็นวันสิี�นสุีดแห่งเด่อน	และถ่ือว่าวันทีี่�	๓๑	พฤษภาคมื่	๒๕๖๔	คดียงัอย้ใ่นอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	ผ้้ิเสีียหาย
ยังสีามื่ารถืร้องทุี่กิข์ึ้ได้	หร่ออายุความื่ฟ้้องคดีก็ิที่ำานองเดียวกัิน
	 เม่ื่�อเป็็นดังนี�	ในกิรณีดังกิล่าวข้ึ้างต้่น	หากิมีื่ผ้้ิเสีียหายมื่าร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อพนักิงานสีอบุสีวน	ภายหลัง 
วันทีี่�	 ๒๘	 พฤษภาคมื่	 ๒๕๖๔	 โดยย่นยันว่ายังอย้่ในอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	 พนักิงานสีอบุสีวนกิ็ต้่องรับุ 
คำาร้องทุี่กิข์ึ้ไว้ที่ำากิารสีอบุสีวนและมื่ีความื่เห็นส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 หากิพนักิงาน
อัยกิารมีื่ความื่เห็นเช่นไรและหากิมีื่กิารสัี�งให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ก็ิให้ดำาเนินกิารไป็ต่ามื่ทีี่�พนักิงานอัยกิารสัี�ง
ให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่นั�น	
	 กิรณีวันสุีดท้ี่ายขึ้องเด่อนทีี่�สีามื่ซ้ึ่�งครบุอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้	 เป็็นวันหยุดราชกิาร	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้ต่่อ
พนักิงานสีอบุสีวน	 ร้องทุี่กิข์ึ้ได้ทุี่กิวันไม่ื่มีื่วันหยุด	 ส่ีวนกิารฟ้้องคดีต่่อศาลสีามื่ารถืฟ้้องต่่อศาลในวันแรกิ 
ทีี่�ศาลเปิ็ดที่ำากิารได้	ตั่วอย่างเช่น	



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

225

	 -	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้	 แม้ื่วันสุีดท้ี่ายเป็็นวันหยุดราชกิาร	 แต่่กิารร้องทุี่กิข์ึ้สีามื่ารถืที่ำาได้ทุี่กิวัน	 เม่ื่�อไม่ื่ 
ร้องทุี่กิข์ึ้ในวันสุีดท้ี่าย	แต่่ไป็ร้องทุี่กิข์ึ้วันรุ่งข้ึ้�น	คดีโจที่ก์ิจ้งขึ้าดอายุความื่	(ฎ.๑๗๗๗/๒๕๕๔)	
	 -	 กิารฟ้้องคดี	แม้ื่ผ้้ิเสีียหายไม่ื่ได้ร้องทุี่กิข์ึ้ในวันสุีดท้ี่ายทีี่�เป็็นวันหยดุราชกิาร	แต่่ผ้้ิเสีียหายก็ิสีามื่ารถื
นำาคดีมื่าฟ้้องต่่อศาลในวันแรกิทีี่�เปิ็ดที่ำากิารได้ต่ามื่	ป็.พ.พ.มื่าต่รา	๑๖๑	(ปั็จจุบัุน	ป็.พ.พ.มื่าต่รา	๑๙๓/๘)	
ฟ้้องโจที่ก์ิจ้งไม่ื่ขึ้าดอายุความื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๖	(ฎ.๒๒๑๒/๒๕๑๕)
	 กิารร้องทุี่กิข์ึ้คดีความื่ผิิดอันยอมื่ความื่ได้	 ต้่องมีื่องค์ป็ระกิอบุร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 
ถ้ืงเป็็นกิารเริ�มื่นับุอายคุวามื่ใหร้้องทุี่กิข์ึ้ภายใน	๓	เด่อน	บุางกิรณทีีี่�องค์ป็ระกิอบุยงัไม่ื่ครบุอายคุวามื่รอ้งทุี่กิข์ึ้ 
จ้งยังไม่ื่เกิิด	 เช่น	 นาย	 กิ.	 ที่ราบุว่ามีื่กิารลงข้ึ้อความื่หมิื่�นป็ระมื่าที่ต่นแต่่ไม่ื่ที่ราบุว่าผ้้ิใดเป็็นผ้้ิกิระที่ำา	 
ถ่ือว่ามีื่กิารร้้เร่�องกิระที่ำาความื่ผิิดเกิิดข้ึ้�น	แต่่อายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ภายใน	๓	 เด่อน	 ยังไม่ื่เกิิดเพราะยังไม่ื่ร้้ตั่ว 
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	กิารเริ�มื่นับุอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ดังกิล่าวจะเกิิดต่่อเม่ื่�อนาย	กิ.	ร้้ตั่วว่าผ้้ิใดเป็็นผ้้ิกิระที่ำากิาร
หมิื่�นป็ระมื่าที่ต่นอันเป็็นกิารครบุองค์ป็ระกิอบุขึ้องกิารร้องทุี่กิข์ึ้ค่อร้้เร่�องและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด
	 -	 จำาเลยย่มื่เคร่�องม่ื่อก่ิอสีร้างไป็จากิโจที่ก์ิเม่ื่�อปี็	 ๒๕๓๒	 โดยจะนำามื่าส่ีงค่นเม่ื่�อแล้วเสีร็จหร่อ
ที่วงถืามื่	หลังจากินั�นโจที่ก์ิไม่ื่พบุจำาเลยอีกิเลยจนปี็	๒๕๓๗	โจที่ก์ิพบุจำาเลยและที่วงถืามื่ถ้ืงเคร่�องม่ื่อดังกิล่าว
แต่่จำาเลยป็ฏิเสีธี	 ถ่ือได้ว่าโจที่ก์ิที่ราบุว่าจำาเลยมีื่เจต่นาเบีุยดบัุงเอาเคร่�องม่ื่อขึ้องโจที่ก์ิไป็ในวันทีี่�ที่วงถืามื่ 
ซ้ึ่�งเป็็นวันทีี่�โจที่ก์ิร้้เร่�องความื่ผิิดและร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 อายุความื่เริ�มื่นับุตั่�งแต่่วันนั�น	 เม่ื่�อโจที่ก์ิแจ้งความื่ 
ร้องทุี่กิข์ึ้ให้ดำาเนินคดีแก่ิจำาเลยในวันดังกิล่าว	คดีขึ้องโจที่ก์ิจ้งไม่ื่ขึ้าดอายุความื่	(ฎ.๑๑๘๔/๒๕๔๓)
	 -	 โจที่ก์ิร่วมื่ร้้ว่าจำาเลยเจต่นาฉ้อโกิงต่นในวันใดอายุความื่ร้องทุี่กิข์ึ้ต้่องเริ�มื่นับุตั่�งแต่่วันนั�น 
กิารทีี่�โจที่ก์ิร่วมื่พยายามื่โที่รศัพท์ี่ถ้ืงจำาเลยอีกิหลายครั�งหลายหนในเวลาต่่อมื่าทัี่�ง	ๆ 	ทีี่�จำาเลยรับุบุ้างไม่ื่รับุบุ้าง	
หร่อบุางครั�งรับุป็ากิว่าจะนำาเงินไป็ชำาระแต่่แล้วก็ิผิิดนัดเป็็นเร่�องทีี่�โจที่ก์ิร่วมื่ผ่ิอนผัินหร่อให้โอกิาสีแก่ิจำาเลย			 
ถ่ือไม่ื่ได้ว่าโจที่ก์ิร่วมื่เพิ�งที่ราบุถ้ืงกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องจำาเลย	(ฎ.๓๙/๒๕๕๒)

4. อายุความฟ้้องข้อให้กักกัน 
	 อายุความื่ฟ้้องขึ้อให้กัิกิกัิน	จะฟ้้องไป็พร้อมื่กัิบุกิารฟ้้องคดีอันเป็็นเหตุ่ทีี่�ขึ้อให้กัิกิกัินหร่ออย่างช้า
ภายใน	๖	เด่อนนับุแต่่วันทีี่�ฟ้้องคดีดังกิล่าว	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๗	

5. กำาหนดีอายุความล่ัวงเลัยการลังโทษ
	 กิรณทีีี่�ผ้้ิกิระที่ำาผิิดถ้ืกิฟ้้องต่่อศาลแลว้	และเม่ื่�อมื่คีำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดให้ลงโที่ษ	หากิมิื่ได้มีื่กิารลงโที่ษ	
เกิินกิำาหนดเวลาต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๘	ก็ิไม่ื่สีามื่ารถืลงโที่ษผ้้ินั�นได้	ดังต่่อไป็นี�
	 (๑)	 ๒๐	ปี็	สีำาหรับุโที่ษป็ระหารชีวิต่	จำาคุกิต่ลอดชีวิต่หร่อจำาคุกิยี�สิีบุปี็
	 (๒)	 ๑๕	ปี็	สีำาหรับุโที่ษจำาคุกิกิว่าเจ็ดปี็แต่่ยังไม่ื่ถ้ืงยี�สิีบุปี็
	 (๓)	 ๑๐	ปี็	สีำาหรับุโที่ษจำาคุกิกิว่าหน้�งปี็ถ้ืงเจ็ดปี็
	 (๔)	 ๕	ปี็	สีำาหรับุโที่ษจำาคุกิตั่�งแต่่หน้�งปี็ลงมื่าหร่อโที่ษอย่างอ่�น

6. อายุความต้ามกฎหมายพิเศษบางเร่�อง
	 โดยป็กิติ่อายุความื่ฟ้้องคดีและอายุความื่ลงโที่ษจะกิำาหนดไว้เป็็นหลักิเกิณฑ์์ทัี่�วไป็ต่ามื่	 ป็.อาญา	
มื่าต่รา	๙๕	มื่าต่รา	๙๖	และมื่าต่รา	๙๘	แต่่บุางเร่�องรัฐเห็นว่าเป็็นความื่ผิิดทีี่�มีื่ผิลกิระที่บุต่่อสัีงคมื่	เศรษฐกิิจ
หร่อที่างกิารเม่ื่องค่อนข้ึ้างรุนแรง	จ้งกิำาหนดอายุความื่แต่กิต่่างไป็จากิ	ป็.อาญา	เป็็นกิฎหมื่ายพิเศษเฉพาะ
ในบุางเร่�อง	ดังนี�
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	 ๖.๑	 อายุความื่คดียาเสีพติ่ดในคดีมีื่อัต่ราโที่ษป็ระหารชีวิต่หร่อจำาคุกิต่ลอดชีวิต่	 ต่ามื่	 
พ.ร.บุ.วิธีีพิจารณาคดียาเสีพติ่ดให้โที่ษ	พ.ศ.๒๕๕๐	มื่าต่รา	๒๒
	 	 -	 มีื่อายุความื่	๓๐	ปี็
	 ๖.๒	 อายุความื่ต่ามื่	พ.ร.บุ.ป็ระมื่ง	พ.ศ.๒๕๕๘	
	 	 -	 อายุความื่สีะดุดหยุดอย้่ระหว่างหลบุหนี	 โดยมิื่ให้นับุระยะเวลาทีี่�หลบุหนีเป็็นส่ีวนหน้�ง
ขึ้องอายุความื่ต่ามื่คำาสัี�ง	 คสีช.ที่ี�	 ๖๙/๒๕๕๙	 เร่�อง	 แก้ิไขึ้ปั็ญหากิารดำาเนินคดีความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิฎหมื่าย
ป็ระมื่ง	ลง	๒๙	พฤศจิกิายน	๒๕๕๙	ข้ึ้อ	๑	ในกิารดำาเนินคดีต่ามื่พระราชกิำาหนดกิารป็ระมื่ง	พ.ศ.๒๕๕๘	
และฉบัุบุแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่หร่อคำาสัี�งหัวหน้าคณะรักิษาความื่สีงบุแห่งชาติ่	ทีี่�	๑๐/๒๕๕๘	เร่�อง	กิารแก้ิไขึ้ปั็ญหา
กิารที่ำากิารป็ระมื่งผิิดกิฎหมื่าย	ขึ้าดกิารรายงาน	และไร้กิารควบุคุมื่	และฉบัุบุแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	
	 ๖.๓	 อายุความื่ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ 
กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	ต่ามื่มื่าต่รา	๗	
	 	 -	 อายุความื่สีะดุดหยุดอย้่	 ระหว่างหลบุหนีโดยมิื่ให้นับุระยะเวลาทีี่�หลบุหนีเป็็นส่ีวนหน้�ง
ขึ้องอายุความื่
	 ๖.๔	 อายุความื่ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่มื่าต่รกิารขึ้องฝ่่ายบุริหารในกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ 
กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๕๑	มื่าต่รา	๖๑/๑
	 	 -	 อายุความื่สีะดุดหยุดอย้่ระหว่างหลบุหนี	 โดยมิื่ให้นับุระยะเวลาทีี่�หลบุหนีเป็็นส่ีวนหน้�ง
ขึ้องอายุความื่
	 ๖.๕	 อายุความื่คดีค้ามื่นุษย	์ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่วิธีีพิจารณาคดีค้ามื่นุษย	์พ.ศ.๒๕๕๙	มื่าต่รา	๒๑ 
	 	 -	 อายุความื่สีะดุดหยุดอย้่ระหว่างหลบุหนี	 โดยมิื่ให้นับุระยะเวลาทีี่�หลบุหนีเป็็นส่ีวนหน้�ง
ขึ้องอายุความื่
	 ๖.๖	 อายุความื่ต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยวิธีีพิจารณาคดีอาญาขึ้องผ้้ิดำารง
ต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่อง	พ.ศ.๒๕๖๐	มื่าต่รา	๒๕
	 	 -	 อายุความื่สีะดุดหยุดอย้่ระหว่างหลบุหนี	 โดยมิื่ให้นับุระยะเวลาทีี่�หลบุหนีเป็็นส่ีวนหน้�ง
ขึ้องอายุความื่
	 	 เกีิ�ยวกัิบุอายุความื่	 มีื่ความื่สีำาคัญมื่ากิต่ามื่หลักิทัี่�วไป็แล้ว	 กิฎหมื่ายจะกิำาหนดอายุความื่ 
กิารกิระที่ำาผิิดต่่างๆ	เอาไว้	หากิไม่ื่ได้ตั่วผ้้ิต้่องหามื่าฟ้้องภายในอายคุวามื่ก็ิไม่ื่สีามื่ารถืดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิกิระที่ำาผิิด 
นั�นอีกิ	 เว้นแต่่คดีทีี่�เป็็นเร่�องเฉพาะดังทีี่�กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่นอายุความื่จะสีะดุดหยุดอย้่ระหว่างหลบุหนี	 
สิี�งทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องคำาน้งถ้ืงอีกิป็ระกิารหน้�งค่อพฤติ่กิารณ์แห่งคดีทีี่�เกิิดข้ึ้�นอาจเป็็นคดีทีี่�เป็็น 
ความื่ผิิดกิรรมื่เดียว	 ผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่หร่อต่่างกิรรมื่ต่่างวาระ	 ซ้ึ่�งแต่่ละบุที่แต่่ละกิรรมื่มื่ีอัต่ราโที่ษ 
ไม่ื่เท่ี่ากัินและมีื่อายุความื่ต่่างกัิน	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งควรแจ้งข้ึ้อหาดำาเนินคดีกัิบุผ้้ิต้่องหาให้ครบุถ้ืวนทุี่กิบุที่ 
ทุี่กิกิรรมื่	กิารลงโที่ษผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดเป็็นอำานาจขึ้องศาลจะพิจารณาต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ดังต่่อไป็นี�
 การกระทำาความผิิดีกรรมเด่ียวผิิดีต่้อกฎหมายหลัายบท
	 หลักิเกิณฑ์์กิารพิจารณากิฎหมื่ายบุที่ทีี่�มีื่โที่ษหนักิทีี่�สุีดต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๐	มีื่ดังนี�
	 ๑)	 พิจารณาลำาดับุโที่ษต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑๘	โดยโที่ษทีี่�อย้่ลำาดับุก่ิอนเป็็นโที่ษหนักิกิว่าโที่ษ
ในลำาดับุถัืดไป็
	 ๒)	 ถ้ืาความื่ผิิดแต่่ละบุที่มีื่โที่ษลำาดับุเดียวกัิน	ให้พิจารณาอัต่ราโที่ษขัึ้�นส้ีงเป็็นเกิณฑ์์
	 ๓)	 ถ้ืาความื่ผิิดแต่่ละบุที่มื่อัีต่ราโที่ษขัึ้�นส้ีงเท่ี่ากัิน	ให้พิจารณาโที่ษลำาดับุถัืดไป็ในบุที่นั�น	ๆ 	ป็ระกิอบุ
	 ๔)	 ถ้ืาความื่ผิิดแต่่ละบุที่มีื่อัต่ราโที่ษขัึ้�นส้ีงเท่ี่ากัินและโที่ษลำาดับุถัืดไป็ก็ิมีื่อัต่ราโที่ษเท่ี่ากัิน	 
ให้พิจารณาอัต่ราโที่ษขัึ้�นต่ำ�าเป็็นเกิณฑ์์
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	 ๕)	 ถ้ืาความื่ผิิดแต่่ละบุที่มื่ีอัต่ราโที่ษเที่่ากัินทุี่กิอย่างทัี่�งอัต่ราโที่ษขัึ้�นส้ีงและอัต่ราโที่ษขัึ้�นต่ำ�า	 
ให้อย้่ในดุลพินิจขึ้องศาลทีี่�จะลงโที่ษต่ามื่บุที่หน้�งบุที่ใดก็ิได้	
 การกระทำาความผิิดีต่้างกรรมต่้างวาระหร่อหลัายกระทง 
	 หลักิเกิณฑ์์กิารลงโที่ษในความื่ผิิดหลายกิระที่งต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๑	มีื่ดังต่่อไป็นี�	กิรณีทีี่�ผ้้ิใด 
กิระที่ำากิารอันเป็็นความื่ผิิดหลายกิรรมื่ต่่างกัินให้ศาลลงโที่ษผ้้ินั�นทุี่กิกิรรมื่เป็็นกิระที่งความื่ผิิดไป็	แต่่ไม่ื่ว่า 
จะมีื่กิารเพิ�มื่โที่ษ	 ลดโที่ษ	 หร่อลดมื่าต่ราส่ีวนโที่ษด้วยหร่อไม่ื่ก็ิต่ามื่	 เม่ื่�อรวมื่โที่ษทุี่กิกิระที่งแล้วจำาคุกิ 
ทัี่�งสิี�นต้่องไม่ื่เกิินกิำาหนดดังนี�
	 	 ๑)	 ๑๐	ปี็	สีำาหรับุกิรณีความื่ผิิดกิระที่งทีี่�หนักิทีี่�สุีดมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงไม่ื่เกิิน	๓	ปี็
	 	 ๒)	 ๒๐	 ปี็	 สีำาหรับุกิรณีความื่ผิิดกิระที่งทีี่�หนักิทีี่�สุีดมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิิน	 ๓	 ปี็	 
แต่่ไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็
	 	 ๓)	 ๕๐	ปี็	สีำาหรับุกิรณีความื่ผิิดกิระที่งทีี่�หนักิทีี่�สุีด	มีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิอย่างส้ีงเกิิน	๑๐	ปี็	ข้ึ้�นไป็	 
เว้นแต่่กิรณีทีี่�ศาลลงโที่ษจำาคุกิต่ลอดชีวิต่

❖❖❖  



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual22๘



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

22๙

บทท่� 1๓
การชันสูต้รพลิักศพ 

 
	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	เป็็นกิารสีอบุสีวนลักิษณะหน้�งนอกิจากิกิารสีอบุสีวนสีามัื่ญ	ดังทีี่�มีื่บัุญญัติ่ไว้ใน 
ป็.วิอาญา	 ภาค	๒	 สีอบุสีวน	 ในสี่วนขึ้องกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 กิฎหมื่ายได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ใน	 ป็.วิอาญา	 
หมื่วดทีี่�	๒	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๑๔๘	ถ้ืงมื่าต่รา	๑๕๖	และป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	 
ได้วางแนวที่างกิารป็ฏิบุัติ่ไว้	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๒๙	 ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๑๕๕	 ให้นำาบุที่บัุญญัต่ิว่าด้วย 
กิารสีอบุสีวนมื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	 และวางหลักิว่ากิรณีทีี่�ความื่ต่ายเป็็นผิลจากิกิารกิระที่ำาผิิดอาญา	 
ถ้ืากิารชันส้ีต่รพลิกิศพยังไม่ื่เสีร็จห้ามื่มิื่ให้ฟ้้องผ้้ิต้่องหายังศาล	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพจ้งมีื่ความื่สีำาคัญกัิบุ 
กิารดำาเนินคดีอาญา

1. ความหมายข้องการชันสูต้รพลิักศพ 
	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 (Post-mortem	Examination	or	 Post-	mortem	 Inquest)	 กิฎหมื่าย 
ไม่ื่ได้ให้คำาจำากัิดความื่ไว้	แต่่ป็รากิฏความื่หมื่ายอย้ใ่นป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	บุที่ทีี่�	๑	อำานาจและหน้าทีี่�ในกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	ข้ึ้อ	๒	ว่ากิารชันส้ีต่รพลิกิศพหมื่ายถ้ืง 
กิารต่รวจพิส้ีจน์ศพโดยพนักิงานสีอบุสีวน	 แพที่ย์และเจ้าพนักิงานอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนด	 เพ่�อค้นหา
สีาเหตุ่และพฤติ่กิารณ์ทีี่�ที่ำาให้เกิิดกิารต่ายต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้	

2. วัต้ถุประสงค์ข้องการชันสูต้รพลิักศพ
	 เพ่�อที่ราบุเหตุ่และพฤติ่กิารณที์ี่�ต่าย	ผ้้ิต่ายค่อใคร	ต่ายทีี่�ไหน	เม่ื่�อใด	ถ้ืาต่ายโดยคนที่ำาร้ายให้กิล่าวว่า
ใครเป็็นผ้้ิที่ำาร้ายเท่ี่าทีี่�จะที่ราบุได้	ซ้ึ่�งต่ามื่ความื่มุ่ื่งหมื่ายขึ้องกิฎหมื่าย	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคห้า	 
เป็็นกิารมุ่ื่งไป็ทีี่�ผ้้ิต่ายเป็็นหลักิเพ่�อค้นหาความื่จริงเกีิ�ยวกัิบุสีาเหตุ่กิารต่าย	ไม่ื่ได้มุ่ื่งไป็ทีี่�ตั่วผ้้ิกิระที่ำาให้ถ้ืงแก่ิ
ความื่ต่ายเป็็นหลักิ	 เพราะเหตุ่ว่าหากิความื่ต่ายเกิิดจากิกิารกิระที่ำาขึ้องบุุคคลอ่�นหร่อขึ้องเจ้าพนักิงาน	 
ซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�หร่อต่ายในระหวา่งกิารควบุคมุื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิาร
ต่ามื่หน้าทีี่�ก็ิต้่องแยกิคดีที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนอีกิส่ีวนหน้�งต่่างหากิว่าผ้้ิทีี่�กิระที่ำาให้ต่ายนั�น	 ได้กิระที่ำาผิิด 
ที่างอาญาที่ี�ที่ำาให้เขึ้าต่ายหร่อไมื่	่โดยต้่องนำาส่ีวนขึ้องกิารชนัส้ีต่รพลกิิศพไป็เป็็นสีว่นป็ระกิอบุในคดอีาญานั�น
	 นอกิจากินั�น	 ในกิารสีอบุสีวนรวมื่ทัี่�งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ในกิรณีทีี่�ความื่ต่ายเป็็นผิลแห่งกิาร 
กิระที่ำาผิิดอาญา	ถ้ืากิรณีทีี่�มีื่กิารชันส้ีต่รแล้วต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพต่่อเน่�องให้เสีร็จสิี�น	หากิได้มีื่กิารที่ำากิาร
ชันส้ีต่รแล้วแต่่ยังไม่ื่เสีร็จสิี�น	 กิรณีดังกิล่าวนี�ยังไม่ื่สีามื่ารถืฟ้้องผ้้ิต้่องหาเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาดังกิล่าว	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๒๙	 แต่่อย่างใดก็ิต่ามื่ในกิรณีนี�ถ้ืาหากิไม่ื่มีื่กิารชันส้ีต่รตั่�งแต่่ต้่นเช่นนี�	 หากิพนักิงาน
สีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยชอบุ	ไม่ื่ตั่ดอำานาจกิารฟ้้องขึ้องพนักิงานอัยกิารแต่่อยา่งใดซ้ึ่�งมีื่คำาพิพากิษา
ฎีกิาไว้วางหลักิในเร่�องดังกิล่าวไว้
	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวน	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยชอบุแล้ว	 แม้ื่ไม่ื่มีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพก็ิหาเป็็นเหตุ่
ให้พนักิงานอัยกิารไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องไม่ื่	(ฎ.๒๔๑๐/๒๕๓๐)
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๓. หลัักเกณีฑ์์กฎหมายในการชันสูต้รพลิักศพ 
	 กิารใดจะต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพนั�น	 ต้่องเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์อย่างใดอย่างหน้�งต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๔๘	ซ้ึ่�งวางหลักิไว้	ดังนี�
	 ๑.	 ป็รากิฏแน่ชัดหร่อมีื่เหตุ่อันควรสีงสัียว่าบุุคคลใดต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาติ่	
	 ๒.	 ต่ายในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน
	 ๓.	 กิารต่ายโดยกิารป็ระหารชีวิต่ต่ามื่กิฎหมื่าย	ไม่ื่ต้่องมีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	
	 ๔.	 กิำาหนดกิรอบุกิารต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาติ่	มีื่	๕	ป็ระกิาร	ค่อ	๑.ฆ่่าตั่วต่าย	๒.ถ้ืกิผ้้ิอ่�นที่ำาให้ต่าย	
๓.ถ้ืกิสัีต่ว์ที่ำาร้ายต่าย	๔.ต่ายโดยอุบัุติ่เหตุ่	๕.ต่ายโดยยังมิื่ป็รากิฏเหตุ่	
	 ดังนั�น	กิารต่ายต่ามื่ธีรรมื่ชาติ่จ้งไม่ื่ต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	ซ้ึ่�งได้แก่ิ	ป่็วยต่าย	ต่ายจากิชราภาพ	 
และนอกิจากินี�กิารต่ายจากิกิารถ้ืกิป็ระหารชีวิต่ต่ามื่กิฎหมื่ายก็ิไม่ื่ต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	แต่่อยา่งไรก็ิต่ามื่
หากิกิารต่ายนั�นยังมีื่เหตุ่อันควรสีงสัียว่าเป็็นกิารต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาติ่หร่อไม่ื่	 ก็ิต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ
หาสีาเหตุ่กิารต่ายให้สิี�นข้ึ้อสีงสัีย	กิารสีงสัียไม่ื่เพียงแต่่กิารสีงสัียขึ้องเจ้าพนักิงานเท่ี่านั�น	แต่่หากิญาติ่หร่อ
ผ้้ิมีื่ส่ีวนได้เสีียเกิิดความื่สีงสัีย	เจ้าพนักิงานก็ิต้่องดำาเนินกิารให้สิี�นข้ึ้อสีงสัียเช่นเดียวกัิน	

ข้้อสังเกต้ 
	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๘	ไม่ื่ได้กิล่าวถ้ืงกิารต่ายทีี่�เกิิดจากิกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่า 
ป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	แต่่ไป็ป็รากิฏถ้ือยคำาใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	ว่าความื่ต่ายทีี่�เกิิดข้ึ้�น 
จากิเหตุ่ดังกิล่าวให้พนักิงานอัยกิารและพนักิงานฝ่่ายป็กิครองร่วมื่ชันส้ีต่รพลิกิศพด้วย	กิล่าวได้ว่ากิารต่าย
ดังกิล่าวก็ิถ่ือเป็็นกิารต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาต่ิต่ามื่หลักิเกิณฑ์์หน้�งในห้าป็ระกิารค่อถ้ืกิผ้้ิอ่�นที่ำาให้ต่าย	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๘	นั�นเอง

4. ผู้ิม่หน้าท่�ในการชันสูต้รพลิักศพกรณ่ีทั�วไป
	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๐	 ได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้ให้เจ้าพนักิงานมีื่อำานาจและหน้าทีี่�ในกิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพ	ดังนี�	
	 ๑)	 พนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพนั�น
	 ๒)	 แพที่ยท์ี่างนติิ่เวชศาสีต่รซ้์ึ่�งได้รับุวุฒิิบัุต่รหร่อไดรั้บุหนงัส่ีออนุมัื่ติ่จากิแพที่ยสีภาเกีิ�ยวกัิบุแพที่ย์ 
ผ้้ิมีื่หน้าทีี่�นั�น	 กิฎหมื่ายได้ลำาดับุความื่สีำาคัญไว้ไม่ื่ได้ให้เล่อกิเอาอย่างใดอย่างหน้�ง	 กิารจะให้แพที่ย์ใด 
ร่วมื่ชันส้ีต่รพลิกิศพกิฎหมื่ายได้จัดลำาดับุไว้	โดยลำาดับุแรกิไม่ื่มีื่หร่อไม่ื่อาจป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้เท่ี่านั�นจ้งจะใช้แพที่ยอ่์�น 
เป็็นไป็ต่ามื่ลำาดับุดังนี�
	 	 (๑)	 แพที่ย์ที่างนิติ่เวชศาสีต่ร์ซ้ึ่�งได้รับุวุฒิิบัุต่รหร่อได้รับุหนังส่ีออนุมัื่ติ่จากิแพที่ยสีภา
	 	 (๒)	 แพที่ย์ป็ระจำาโรงพยาบุาลขึ้องรัฐ
	 	 (๓)	 แพที่ย์ป็ระจำาสีำานักิงานสีาธีารณสุีขึ้จังหวัด
	 	 (๔)	 แพที่ยป์็ระจำาโรงพยาบุาลขึ้องเอกิชนหร่อแพที่ยผ้้์ิป็ระกิอบุวิชาชีพเวชกิรรมื่ทีี่�ข้ึ้�นที่ะเบีุยน
เป็็นแพที่ย์อาสีาสีมัื่ครต่ามื่ระเบีุยบุขึ้องกิระที่รวงสีาธีารณสุีขึ้
	 จะเห็นได้ว่าเฉพาะลำาดับุทีี่�	 ๔	 มีื่แพที่ย์อย้่	 ๒	 ป็ระเภที่	 สีามื่ารถืเล่อกิแพที่ย์ป็ระเภที่ใด 
ป็ระเภที่หน้�งได้	กิรณีแพที่ย์ต่ามื่ลำาดับุใดไม่ื่มีื่หร่อไม่ื่อาจป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้ให้พนักิงานสีอบุสีวนบัุนท้ี่กิเหตุ่ผิล
อันเป็็นข้ึ้อเท็ี่จจริงให้ป็รากิฏความื่จำาเป็็นต้่องใช้แพที่ย์ผ้้ินั�นร่วมื่ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพให้ชัดเจนว่าไม่ื่มีื่ 
หร่อไม่ื่อาจป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ได้	ทัี่�งนี�	เพ่�อให้เป็็นที่ี�แน่นอนว่ากิารชันส้ีต่รพลิกิศพเป็็นไป็โดยถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่าย 
ดังทีี่�ป็รากิฏในป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่	๑	วรรค	๑๐	ต่อนท้ี่าย		
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5. ผู้ิม่หน้าท่�ในการชันสูต้รพลิักศพในกรณ่ีพิเศษ
	 นอกิเหน่อจากิกิรณทัีี่�วไป็ดังกิล่าวแล้ว	จะต่อ้งมีื่พนักิงานอยักิารและพนกัิงานฝ่่ายป็กิครอง	ต่ำาแหนง่
ตั่�งแต่่ระดับุป็ลัดอำาเภอหร่อเทีี่ยบุเท่ี่าข้ึ้�นไป็แห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพนั�นอย้่เป็็นผ้้ิที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพร่วมื่ด้วย	
ในกิรณีใดกิรณีหน้�งต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	ดังต่่อไป็นี�
 1) ความต้ายท่�เกิดีจากการกระทำาข้องเจ้าพนักงานซ่ึ่�งอ้างว่าปฏิิบัติ้ราชการต้ามหน้าท่� 
อย่างใดจ้งจะเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์ดังกิล่าว	มีื่ข้ึ้อพิจารณา	ดังนี�
	 	 (๑)	 เป็นเจ้าพนักงานหร่อไม่ ก็ิต้่องมีื่กิฎหมื่ายวางหลักิเกิณฑ์์ไว้ว่า	ใครบุ้างเป็็นเจ้าพนักิงาน
ซ้ึ่�งต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒	ได้ให้คำาจำากัิดความื่ไว้	เป็็นต้่นว่า	
	 	 	 -	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	หมื่ายความื่ถ้ืง	เจ้าพนักิงานซ้ึ่�งกิฎหมื่ายให้มีื่อำานาจ
และหน้าทีี่�รักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้องป็ระชาชน	ให้รวมื่ทัี่�งพัศดี	เจ้าพนักิงานกิรมื่สีรรพสีามิื่ต่	กิรมื่ศุลกิากิร	 
กิรมื่เจ้าท่ี่า	 พนักิงานต่รวจคนเข้ึ้าเม่ื่อง	 และเจ้าพนักิงานอ่�น	 ๆ	 ในเม่ื่�อที่ำากิารอันเกีิ�ยวกัิบุกิารจับุกุิมื่ 
ป็ราบุป็รามื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดกิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งต่นมีื่หน้าทีี่�ต้่องจับุกุิมื่หร่อป็ราบุป็รามื่	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๖)
	 	 (๒)	 เป็นการปฏิิบัติ้ราชการต้ามหน้าท่�หร่อไม่ มีื่ข้ึ้อพิจารณาว่าขึ้อบุเขึ้ต่กิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�
ขึ้องเจ้าพนักิงานจะต้่องมีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้อำานาจและหน้าทีี่�ไว้ว่าป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�อย่างไรได้บุ้าง	กิารกิระที่ำา 
นอกิเหน่อหร่อเกิินขึ้อบุเขึ้ต่อำานาจหน้าทีี่�ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่จ้งไม่ื่สีามื่ารถืที่ำาได้	 แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่	 
เกีิ�ยวกัิบุเร่�องกิารชันส้ีต่รพลิกิศพนี�	กิฎหมื่ายใช้คำาว่า	“อ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�”	
	 	 ดังนั�น	 เม่ื่�อพิจารณาแล้วผ้้ิกิระที่ำาเป็็นเจ้าพนักิงาน	 เพียงแต่่เจ้าพนักิงานผ้้ินั�นอ้างว่าป็ฏิบัุติ่
ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	ก็ิครบุองค์ป็ระกิอบุแล้วในกิารทีี่�จะที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพในกิรณีพิเศษ	ร่วมื่กัิน	๔	ฝ่่าย	 
ได้แก่ิ	 พนักิงานสีอบุสีวนที่้องทีี่�ทีี่�พบุศพ	 แพที่ย์	 พนักิงานอัยกิาร	 และพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	 ตั่�งแต่่ระดับุ
ป็ลัดอำาเภอข้ึ้�นไป็	โดยไม่ื่ต้่องพิจารณาวา่จะป็ฏบัิุติ่หน้าทีี่�ชอบุด้วยกิฎหมื่ายต่ามื่ที่ี�ได้อ้างหร่อไมื่	่กิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพกัิบุกิารดำาเนินคดีอาญากัิบุผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดเป็็นคนละส่ีวนกัิน	หากิในที่างคดีอาญาพบุว่าผ้้ิทีี่�อ้างว่า 
ป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�แท้ี่ทีี่�จริงแล้วไม่ื่เป็็นเช่นนั�น	 ก็ิต้่องรับุผิิดในที่างอาญา	 ตั่วอย่างทีี่�จะต้่องร่วมื่กัิน
ชันส้ีต่รพลิกิศพในกิรณีนี�	เช่น	กิารวิสีามัื่ญฆ่าต่กิรรมื่คนร้ายขึ้องเจ้าพนักิงาน	กิรณีเข้ึ้าที่ำากิารจับุกุิมื่คนร้าย
ระหว่างกิารจับุกุิมื่คนร้ายได้ยิงต่่อส้้ี	เจ้าพนักิงานจ้งได้ยิงคนร้ายถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	เป็็นต้่น	
 2) ต้ายในระหว่างอยู่ในความควบคุมข้องเจ้าพนักงานซ่ึ่�งอ้างว่าปฏิิบัติ้ราชการต้ามหน้าท่�
อย่างใดจ้งจะเข้ึ้าหลักิเกิณฑ์์ดังกิล่าว	มีื่ข้ึ้อพิจารณา	ดังนี�
	 	 (๑)	 อย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	ก็ิต้่องมีื่กิฎหมื่ายวางหลักิเกิณฑ์์เอาไว้คำาว่า	“ควบุคุมื่” 
ป็รากิฏอย้ใ่น	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๒๑)	หมื่ายความื่ถ้ืง	กิารคุมื่หร่อกัิกิขัึ้งผ้้ิถ้ืกิจับุโดยพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง
หร่อต่ำารวจในระหว่างส่ีบุสีวนสีอบุสีวน	 นอกิจากินี�เห็นว่ารวมื่ถ้ืงกิารคุมื่ขัึ้งต่ามื่อำานาจศาลทีี่�อย้่ใน 
ความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานอ่�นด้วย
	 	 (๒)	 เป็็นกิารป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�หร่อไม่ื่		เป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์เช่นเดียวกัินกัิบุ	(๒)	ขึ้อง
ข้ึ้อ	๑)	ความื่ต่ายทีี่�เกิิดจากิกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 โดยในระหว่าง
กิารควบุคมุื่นั�น	เจ้าพนักิงานผิ้นั้�นเพียงแต่่อ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�	ผ้้ิมีื่อำานาจชนัส้ีต่รพลิกิศพไมื่ต้่่อง
พิจารณาว่าเป็็นกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่

ข้้อสังเกต้ 
 1. การควบคุมในระหว่างการส่บสวนสอบสวนในแต่่ละช่วงเวลา	ดังนี�	
	 	 ๑.๑	 อย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๖)	 
ได้แก่ิ	ในชั�นจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหา	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	วรรคแรกิ	ว่ากิารจับุเป็็นกิารแจ้งแก่ิผ้้ิทีี่�ถ้ืกิจับุนั�น
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ว่าเขึ้าต่้องถ้ืกิจับุ	 แล้วสัี�งให้ผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุพร้อมื่ด้วยผ้้ิจับุ	 
เว้นแต่่สีามื่ารถืนำาส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้รับุผิิดชอบุได้ในขึ้ณะนั�น	 ก็ิให้นำาส่ีงทีี่�ที่ำากิารขึ้อง 
พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	แต่่ถ้ืาจำาเป็็นก็ิให้จับุตั่วไป็	
	 	 ๑.๒	 อย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานต่ามื่	 พ.ร.บุ.ป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ยาเสีพติ่ด	 
พ.ศ.๒๕๑๙	 และที่ี�แก้ิไขึ้เพิ�มื่เต่ิมื่ซ้ึ่�งใช้อำานาจจับุกุิมื่ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๔(๓)	 และมื่ีอำานาจควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิจับุต่ามื่
มื่าต่รา	๑๔(๓)	ไว้เป็็นเวลาไม่ื่เกิิน	๓	วัน	ก่ิอนส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดี	
	 	 ๑.๓	 กิารควบุคมุื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุหร่อผ้้ิต้่องหาในระหว่างกิารสีอบุสีวนขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวน	ต่ามื่	
ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๗	ไม่ื่เกิิน	๔๘	ชั�วโมื่ง	หร่อกิรณีเด็กิหร่อเยาวชน	ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัว
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ไม่ื่เกิิน	๒๔	ชั�วโมื่ง	
 2. การควบคมุตั้วต้ามคำาสั�งศาลัในระหวา่งสอบสวนการพจิารณีาแลัะพพิากษาลังโทษจำาคุก
จำาเลัย
	 	 ๒.๑	 กิารควบุคุมื่ตั่วเด็กิหร่อเยาวชนขึ้องเจ้าพนักิงานในสีถืานพินิจ	ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชน
และครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๔๑	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๕๓	
	 	 ๒.๒		กิารคุมื่ขัึ้งผ้้ิต้่องหาในคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลแขึ้วงหร่อศาลอาญาหร่อศาลจังหวัดหร่อ
แม้ื่แต่่ศาลที่หาร	 หากิที่ำากิารสีอบุสีวนไมื่่เสีร็จสิี�น	 ก็ิต้่องขึ้ออำานาจศาลฝ่ากิขึ้ังผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	 เม่ื่�อศาล
อนุญาต่และมีื่คำาสัี�งขัึ้งผ้้ิต้่องหาไว้ระหว่างสีอบุสีวน	จ้งต้่องรวมื่ถ้ืงกิาร	“ขัึ้ง”	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๒๒)	 
ซ้ึ่�งให้คำาจำากัิดความื่ว่า	 หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงกิารกัิกิขัึ้งจำาเลยหร่อผ้้ิต้่องหาโดยศาล	หร่อแม้ื่ผ้้ิต้่องหาถ้ืกิฟ้้อง
ต่กิเป็็นจำาเลยหร่อศาลได้มื่ีคำาพิพากิษาให้จำาคุกิจำาเลย	 กิารคุมื่ขัึ้งตั่�งแต่่ชั�นฝ่ากิขัึ้งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 
ชั�นพิจารณาและพิพากิษาลงโที่ษจำาคุกิ	 ก็ิจะอย้่ในอำานาจหน้าทีี่�ขึ้องเจ้าหน้าทีี่�กิรมื่ราชทัี่ณฑ์์หร่อเร่อนจำา
ที่หาร	ดังนั�น	องค์ป็ระกิอบุจะต้่องเป็็นกิารควบุคุมื่ต่ามื่กิฎหมื่ายและโดยเจ้าพนักิงานทีี่�มีื่อำานาจหน้าทีี่�ต่ามื่
กิฎหมื่ายด้วย
	 	 ดังนั�น	กิารต่ายระหวา่งอย้ใ่นความื่ควบุคมุื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�	
จ้งต้่องชันส้ีต่รพลิกิศพในกิรณีพิเศษ	ร่วมื่กัิน	๔	ฝ่่าย	ป็ระกิอบุด้วยพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพ	แพที่ย์	 
พนักิงานอัยกิาร	 และพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	 โดยมีื่ข้ึ้อสัีงเกิต่ว่าแม้ื่ในระหว่างกิารควบุคุมื่	 ผ้้ิทีี่�ถ้ืกิควบุคุมื่ 
คุมื่ขัึ้งจะต่ายโดยธีรรมื่ชาติ่	ก็ิยังต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพแบุบุกิรณีพิเศษเดียวกัินนี�	ส่ีวนจะเป็็นความื่จริง
และเป็็นกิารกิระที่ำาโดยชอบุดว้ยกิฎหมื่ายต่ามื่ที่ี�เจ้าพนักิงานผิ้นั้�นอ้างหร่อไมื่	่กิารชนัส้ีต่รพลกิิศพกิบัุเร่�องว่า 
เจ้าพนักิงานจะต่้องรับุผิิดที่างอาญาหร่อไมื่่เป็็นคนละสี่วนกัิน	 ยกิตั่วอย่างเช่น	 ผ้้ิถ้ืกิจับุต่ายในระหว่าง 
ถ้ืกิควบุคุมื่ส่ีงสีถืานีต่ำารวจหร่อจับุกุิมื่ตั่วแล้วส่ีงไป็รักิษาทีี่�โรงพยาบุาล	 หร่อต่ายในห้องควบุคุมื่ขึ้องสีถืานี
ต่ำารวจ	หร่อต่ายในระหว่างถ้ืกิขัึ้งในเร่อนจำา	เป็็นต้่น
 ๓. การควบคุมผู้ิต้้องหาในระหว่างนำาส่งโรงพยาบาลัเพ่�อรักษาตั้ว ต้่องพิจารณาในข้ึ้อเท็ี่จจริง
ขึ้ณะนั�นด้วยว่าผ้้ิต้่องหาซึ่้�งได้รับุบุาดเจ็บุและถ้ืกินำาส่ีงโรงพยาบุาลเพ่�อรักิษาอย้่ในฐานะพยานหร่อผ้้ิต้่องหา	 
หากิยังไม่ื่เป็็นผ้้ิต้่องหาเช่นนี�ภายหลังได้เสีียชีวิต่	 (ขึ้ณะเสีียชีวิต่)	 ก็ิไม่ื่ได้ต่กิเป็็นผ้้ิต้่องหา	 เช่นนี�กิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพกิรณีนี�ไม่ื่ถ่ือว่า	 เป็็นกิารต่ายในระหว่างกิารควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	 ไม่ื่จำาเป็็นต้่องนำากิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพกิรณีพิเศษมื่าป็รับุใช้แต่่อย่างใด	ซ้ึ่�งมีื่คำาพิพากิษาฎีกิาไว้วางหลักิในเร่�องดังกิล่าวไว้
	 	 -	 จำาเลยได้ที่ำาร้ายผ้้ิต่ายหลังจากินั�นจำาเลยจ้งไป็แจ้งความื่วา่ผ้้ิต่ายบุุกิรุกิ	เจ้าพนักิงานต่ำารวจ 
นำาตั่วผ้้ิต่ายส่ีงโรงพยาบุาลและต่่อมื่าถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งร่วมื่กัิบุแพที่ย์ชันส้ีต่รพลิกิศพ 
ผ้้ิต่ายไว้โดยทีี่�ขึ้ณะผ้้ิต่ายถ้ืกิจำาเลยที่ำาร้ายนั�นผ้้ิต่ายมิื่ได้เป็็นผ้้ิต้่องหาในข้ึ้อหาบุุกิรุกิและมิื่ได้อย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ตั่ว 
ขึ้องเจ้าพนักิงานแต่่อยา่งใด	แม้ื่ผ้้ิต่ายจะถ้ืงแก่ิความื่ต่ายในระหวา่งทีี่�เจ้าพนักิงานต่ำารวจนำาตั่วส่ีงโรงพยาบุาล
ก็ิไม่ื่ใช่กิรณีทีี่�มีื่ความื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�หร่อต่าย
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ในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 จ้งไม่ื่ใช่กิรณีทีี่�ต้่อง 
ดำาเนินกิารต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญามื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนและ
แพที่ย์ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพเสีร็จแล้ว	พนักิงานอัยกิารโจที่ก์ิจ้งมีื่อำานาจฟ้้องจำาเลยได้	(ฎ.๑๕๓๐/๒๕๓๙)

6. ขั้�นต้อนการชันสูต้รพลิักศพ 
	 ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	ป็ระกิอบุ	ป็ระมื่วลระเบุยีบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคด	ีลักิษณะ	๑๐	กิารชนัส้ีต่ร
พลิกิศพ	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๓	ให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนจัดให้มีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	เม่ื่�อป็รากิฏแน่ชัดหร่อมีื่เหตุ่
อันควรสีงสัียว่าบุุคคลใดต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาติ่หร่อต่ายระหว่างอย้ใ่นความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	ซ้ึ่�งรวมื่ถ้ืง
ความื่ต่ายที่ี�เกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานทีี่�อ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�ต่ามื่ทีี่�ได้อธิีบุายมื่าแลว้
ข้ึ้างต้่นด้วย	โดยป็กิติ่กิฎหมื่ายได้บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๙	ระบุุให้ผ้้ิทีี่�พบุศพมีื่หน้าทีี่�เก็ิบุศพไว้	 
ณ	 ทีี่�ซ้ึ่�งพบุนั�นเองเพียงเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้	 แล้วแจ้งความื่แก่ิพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจโดยเร็วทีี่�สุีด	 
ซ้ึ่�งได้กิำาหนดโที่ษที่างอาญาสีำาหรับุผ้้ิฝ่่าฝื่นเอาไว้ด้วย	โดยมีื่ขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่	ดังนี�
	 ๑)	 ให้เจ้าพนักิงานต่ำารวจหร่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุแจ้ง	บัุนท้ี่กิกิารรับุแจ้งลงรายงานป็ระจำาวันไว้ 
		 ๒)	 รีบุไป็ยังทีี่�พบุศพเพ่�อดำาเนินกิารรักิษาศพ	 สีภาพแวดล้อมื่ในบุริเวณที่ี�พบุศพ	 ต่ลอดจนวัต่ถุื
ร่องรอย	 อันเป็็นหลักิฐานแสีดงถ้ืงเหตุ่ทีี่�ต่ายนั�นให้อย้ใ่นสีภาพเดิมื่ทุี่กิป็ระกิาร	 จนกิว่ากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ
จะแล้วเสีร็จ	เว้นแต่่มีื่เหตุ่จำาเป็็นต้่องกิระที่ำาเพ่�อป้็องกัินอันต่รายแก่ิอนามัื่ยขึ้องป็ระชาชนหร่อเพ่�อป็ระโยชน์
สีาธีารณะอย่างอ่�น
	 ๓)	 ในกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่หน้าทีี่�แจ้งผ้้ิมีื่หน้าทีี่�ไป็ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ
ที่ราบุ	 อันได้แก่ิ	 แพที่ย์	 พนักิงานอัยกิาร	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	 แล้วแต่่กิรณี	 และก่ิอนชันส้ีต่รพลิกิศพ 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งให้สีามีื่	ภริยา	ผ้้ิบุุพกิารี	ผ้้ิส่ีบุสัีนดาน	ผ้้ิแที่นโดยชอบุธีรรมื่	ผ้้ิอนุบุาลหร่อญาติ่ขึ้อง
ผ้้ิต่ายอย่างน้อยหน้�งคนที่ราบุเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้
	 ๔)	 กิรณีจะต้่องชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่้องทีี่�พบุศพและแพที่ย์ร่วมื่กัินชันส้ีต่ร
พลิกิศพดังกิล่าว	ที่ำาบัุนท้ี่กิรายละเอียดแห่งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพทัี่นทีี่	และเป็็นหน้าทีี่�ขึ้องแพที่ย์ที่ำารายงาน
แนบุที่้ายบัุนท้ี่กิรายละเอียดแห่งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 รายงานดังกิล่าวให้ถ่ือเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องสีำานวน 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	
	 ๕)	 หากิจำาเป็็นเพ่�อพบุเหตุ่ขึ้องกิารต่ายเจ้าพนักิงานผิ้ท้ี่ำากิารชนัส้ีต่รพลิกิศพมีื่อำานาจสัี�งให้ผ่ิาศพ	 
แยกิธีาตุ่	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๑,	๑๕๒	ได้	กิารชันส้ีต่รพลิกิศพผ้้ินับุถ่ือศาสีนาอิสีลามื่	ถ้ืาไม่ื่จำาเป็็น 
จะต้่องที่ำากิารผ่ิาศพ	ก็ิให้พยายามื่หลีกิเลี�ยง	เพ่�อมิื่ให้เป็็นกิารละเมิื่ดข้ึ้อบัุญญัติ่ที่างศาสีนาอิสีลามื่	
	 ๖)	 ถ้ืาศพฝั่งแล้ว	ให้ผ้้ิชันส้ีต่รพลิกิศพจัดให้ขุึ้ดศพข้ึ้�นเพ่�อต่รวจด้	เว้นแต่่จะเห็นว่าไม่ื่จำาเป็็นหร่อ
จะเป็็นอันต่รายแก่ิอนามัื่ยขึ้องป็ระชาชน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๓	
	 ๗)	 ให้ผ้้ิชันส้ีต่รพลิกิศพที่ำาความื่เห็นเป็็นหนังส่ีอแสีดงเหตุ่และพฤติ่กิารณ์ทีี่�ต่าย	 ผ้้ิต่ายค่อใคร	 
ต่ายทีี่�ไหน	 เม่ื่�อใด	 ถื้าต่ายโดยคนที่ำาร้ายให้กิล่าวว่าใครหร่อสีงสีัยว่าใครเป็็นผิ้้กิระที่ำาผิิดเท่ี่าทีี่�จะที่ราบุได้	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๔	

ข้้อสังเกต้
	 (๑)	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่ามื่อำานาจหน้าทีี่� 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยชอบุแล้ว	 แม้ื่ไม่ื่มีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ 
ก็ิหาเป็็นเหตุ่ให้พนักิงานอัยกิารไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องไม่ื่	
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	 	 -	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่ามื่อำานาจหน้าทีี่� 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารสีอบุสีวนโดยชอบุแล้ว	 แม้ื่ไม่ื่มีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ											
ก็ิหาเป็็นเหตุ่ให้พนักิงานอัยกิารไม่ื่มีื่อำานาจฟ้้องไม่ื่	(ฎ.๒๔๑๐/๒๕๓๐)
	 (๒)	 แม้ื่ว่าจะไม่ื่มีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพหร่อกิารชันส้ีต่รพลิกิศพจะไม่ื่ชอบุ	ก็ิไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายห้ามื่ไม่ื่ให้ฟ้้อง 
	 	 -	 กิฎหมื่ายหาได้ห้ามื่ไม่ื่ให้ฟ้้องในกิรณีทีี่�ไม่ื่มีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพไม่ื่และแม้ื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ
จะไม่ื่ชอบุก็ิไม่ื่มีื่กิฎหมื่ายห้ามื่ไม่ื่ให้ฟ้้อง	(ฎ.๓๖๓/๒๔๙๓)

7. การทำาสำานวนการสอบสวนการชันสูต้รพลิักศพ 
	 กิารชันส้ีต่รพลิกิศพกัิบุกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพเป็็นคนละส่ีวนกัิน	 
แต่่เม่ื่�อที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพเสีร็จแล้ว	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจ
เกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	ข้ึ้อ	๕	รายงานผิลกิารชันส้ีต่รพลิกิศพให้ถ่ือเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องสีำานวนกิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพ	ดงันั�นจ้งต้่องนำารายงานดงักิล่าวมื่าป็ระกิอบุสีำานวนกิารชนัส้ีต่รพลกิิศพในกิารสีอบุสีวน	ป็.วอิาญา	 
มื่าต่รา	 ๑๒๙	 ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๑๕๕	 ให้นำาบุที่บัุญญัต่ิว่าด้วยกิารสีอบุสีวนมื่าใช้แก่ิกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ 
โดยอนุโลมื่	 ดังได้กิล่าวมื่าแล้วว่า	 พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพเป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิมีื่อำานาจ 
และหน้าทีี่�ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพและที่ำากิารสีอบุสีวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	
	 วิธีีกิารที่ำาและรายละเอียดป็ระเด็นกิารสีอบุสีวน	เป็็นไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุยีบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 
ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑	ป็ระกิอบุข้ึ้อ	๙	และคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๓	ข้ึ้อ	๓.๑๓	 
พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องที่ำาสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 โดยดำาเนินกิารเหม่ื่อนเช่นสีำานวนกิารสีอบุสีวน
ทัี่�วไป็แบุ่งเป็็น	๓	กิรณี	ดังนี�	
 1. กรณ่ีความต้ายมิได้ีเป็นผิลัแห่งการกระทำาผิิดีอาญา 
	 	 ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑	กิล่าวไว้ว่าหากิเป็็น
ความื่ต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาติ่	จะต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.วิอาญา	กิารสีอบุสีวนและ
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพจะต้่องดำาเนินกิารควบุค่้กัินไป็

ขั้�นต้อนการสอบสวน
	 ๑.	 ดำาเนินกิารต่ามื่ขัึ้�นต่อนเช่นเดียวกัิบุกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนคดีอาญาทัี่�วไป็	
	 	 -	 มีื่กิารลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดีข้ึ้อรับุแจ้ง	และรับุเลขึ้คดีชันส้ีต่รพลิกิศพ
	 	 -	 ที่ำากิารสีอบุสีวนผ้้ิแจ้งหร่อญาติ่ผ้้ิต่ายระบุุฐานะเป็็น	“ผ้้ิกิล่าวหา”	โดยไม่ื่ใช้คำาว่า	“ผ้้ิร้อง”
	 	 -	 ต่รวจสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	 ชันส้ีต่รพลิกิศพร่วมื่กัิบุผ้้ิมีื่หน้าทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 รวบุรวมื่พยานหลักิฐาน 
ต่่าง	 ๆ	 รายละเอียดป็ระเด็นกิารสีอบุสีวนต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 และคำาสัี�ง	 ต่ร. 
ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ดังทีี่�ได้กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น
	 ๒.	 เม่ื่�อสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเสีร็จสิี�นแล้ว	 หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็น 
เสีนอสีำานวนไป็ยังผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจนครบุาล	หร่อผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจภ้ธีรจังหวัด	เพ่�อพิจารณาสัี�งกิารแล้ว
ส่ีงสีำานวนกิารชนัส้ีต่รพลิกิศพไป็ยงัพนักิงานอยักิารท้ี่องทีี่�ทีี่�ชันส้ีต่รพลิกิศพพิจารณาโดยเร็ว	และเป็็นหน้าทีี่�
ขึ้องอัยกิารส่ีงสีำานวนไป็ยังผ้้ิว่าราชกิารจังหวัด	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๖	ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิาร 
ต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๐.๑	
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 2. กรณ่ีความต้ายเป็นผิลัจากการกระทำาความผิิดีอาญา 
	 	 ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑	กิล่าวไว้ว่าในกิาร
สีอบุสีวนคดีอาญานั�น	 หากิความื่ต่ายเป็็นผิลจากิกิารกิระที่ำาอาญา	 จะต้่องที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพต่ามื่ทีี่�
บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.วิอาญา	ถ้ืากิารชันส้ีต่รพลิกิศพยังไม่ื่เสีร็จ	ห้ามื่มิื่ให้ฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	กิารสีอบุสีวนและ
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพจะต้่องดำาเนินกิารควบุค่้กัินไป็

ขั้�นต้อนการสอบสวน
	 ๑.	 ขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนเช่นเดียวกัิบุกิรณคีวามื่ต่ายมิื่ได้เป็็นผิลแหง่กิารกิระที่ำาผิิดอาญาต่ามื่ขึ้อ้	๑ 
	 ๒.	 ให้ที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนชนัส้ีต่รพลกิิศพป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวนคดอีาญา	ถืา้พนักิงาน
สีอบุสีวนผิ้้ชันส้ีต่รพลิกิศพ	 เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนคนละที่้องทีี่�กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้มีื่อำานาจสีอบุสีวน 
คดีอาญา	ไม่ื่ว่าพนักิงานสีอบุสีวนนั�นจะไดข้ึ้อมื่าหร่อไมื่	่ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุยีบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดีลักิษณะ	๑๐	 
บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๐.๒	ก็ิต้่องดำาเนินกิารเช่นเดียวกัิน

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 ไม่ื่ป็รากิฏว่าสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพกิรณีนี�	 จะต้่องส่ีงสีำานวนให้ผ้้ิบัุงคับุกิารเพ่�อเสีนอต่่อ 
ให้กัิบุพนักิงานอัยกิารดำาเนินกิารแต่่อย่างใด	 เน่�องจากิภายหลังกิารที่ำาสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ 
เสีร็จสิี�นแล้วกิฎหมื่ายไม่ื่ได้บัุญญัติ่ว่าจะต้่องดำาเนินกิารอย่างไร
	 -	 ไม่ื่ต้่องไต่่สีวนกิารต่ายแต่่อย่างใด
	 -	 ป็รากิฏในคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๓	ข้ึ้อ	๓.๘	กิารเรียงลำาดับุเอกิสีารและ
กิารให้หมื่ายเลขึ้เอกิสีารในสีำานวนกิารสีอบุสีวน	 ซ้ึ่�งเป็็นสีำานวนกิารสีอบุสีวนคดีอาญาทัี่�วไป็	อย้่ในลำาดับุทีี่�	 
๓.๘.๑.๙	 และข้ึ้อ	๓.๘.๒	 กิารเรียงลำาดับุเอกิสีารในคดีทีี่�มีื่ความื่ยุง่ยากิซัึ่บุซ้ึ่อนพยานหลักิฐานจำานวนมื่ากิ	 
อย้ใ่นลำาดับุทีี่�	๓.๘.๒.๑๘	และข้ึ้อ	๓.๑๐	กิารที่ำาสีำานวนคดีทีี่�ไม่ื่ป็รากิฏว่าผ้้ิใดเป็็นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	อย้่ใน
ลำาดับุทีี่�	๓.๑๐.๗	เรียงลำาดับุสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพเฉพาะกิรณีทีี่�มีื่ความื่ต่ายอันเป็็นผิลแห่งกิารกิระที่ำาผิิด 
ซ้ึ่�งมิื่ใช่เป็็นความื่ต่ายทีี่�เกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�หร่อต่าย 
ในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 และพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุคดีจะต้่องนำาสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพมื่าป็ระกิอบุสีำานวนคดีอาญาหร่อคดีจราจรที่างบุกิ	
	 -	 หากิด้ต่ามื่	ป็.วอิาญา	และระเบุยีบุคำาสัี�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	กิารชนัส้ีต่รพลกิิศพทุี่กิครั�งจะต่อ้งที่ำาสีำานวน
กิารชนัส้ีต่รพลกิิศพควบุค่้กินัไป็ทุี่กิครั�งไม่ื่ว่าจะเป็็นกิรณทีีี่�ต่ายโดยผิิดธีรรมื่ชาต่ทีิี่�มิื่ได้เป็็นผิลแหง่กิารกิระที่ำาผิิด 
อาญา	หร่อกิรณีความื่ต่ายเกิิดจากิผิลขึ้องกิารกิระที่ำาผิิดอาญาหร่อกิรณีความื่ต่ายเกิิดจากิกิารกิระที่ำาขึ้อง
เจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�หร่อต่ายในระหว่างกิารควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่า
ป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�ก็ิต่ามื่
	 -	 แต่่พบุว่าในที่างป็ฏิบัุติ่	โดยป็กิติ่หากิท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพและคดีอาญาหร่อจราจรเกิิดในที่อ้งทีี่�เดียวกัิน
พนักิงานสีอบุสีวนเพียงแต่่ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพแล้วนำารายงานกิารชันส้ีต่รพลิกิศพป็ระกิอบุไว้ในสีำานวน 
คดีอาญาหร่อจราจร	โดยไม่ื่ที่ำาสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพแต่่อย่างใด	กิรณีท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพและคดีอาญาหร่อ
คดีจราจรเกิิดต่่างที่้องทีี่�กัิน	 พนักิงานสีอบุสีวนที่้องทีี่�ทีี่�พบุศพจะที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพแล้วส่ีงรายงานผิล 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพไป็ให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุในคดีอาญาหร่อจราจรซ้ึ่�งอย้ต่่่างท้ี่องทีี่�นั�นโดยมิื่ได้ที่ำา
สีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพเช่นเดียวกัิน	กิรณีทีี่�พบุเห็นตั่วอย่าง	เช่น	มีื่เหตุ่รถืเฉี�ยวชนในท้ี่องทีี่�หน้�งมีื่ผ้้ิได้รับุ 
บุาดเจ็บุและถ้ืกินำาส่ีงไป็รักิษาทีี่�โรงพยาบุาลทีี่�ตั่�งอย้่นอกิพ่�นทีี่�	 อำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
เจ้าขึ้องคดีอีกิท้ี่องทีี่�หน้�งแล้วถ้ืงแก่ิความื่ต่ายทีี่�โรงพยาบุาลดังกิล่าว	 พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพ 
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ทีี่�โรงพยาบุาลตั่�งอย้เ่ป็็นผ้้ิที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพแล้วนำาส่ีงรายงานผิลกิารชันส้ีต่รพลิกิศพไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวน
เจ้าขึ้องคดีจราจรดังกิล่าว	เพ่�อป็ระกิอบุสีำานวนโดยไม่ื่ที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	เป็็นต้่น	 
ซ้ึ่�งในที่างป็ฏิบัุติ่พนักิงานสีอบุสีวนถ่ือรายงานชันส้ีต่รพลิกิศพเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องคดีอาญา	 หากิที่ำาสีำานวน
ชันส้ีต่รพลิกิศพด้วยก็ิจะเห็นว่าเป็็นกิารสีอบุสีวนซึ่ำ�ากัิบุคดีอาญาหร่อจราจรซึ่้�งรวมื่อย้่ในสีำานวนเดียวกัิน	 
ทีี่�ผ่ิานมื่าส่ีวนใหญ่ป็ฏิบัุติ่ไป็ในแนวที่างดังกิล่าวเป็็นเร่�องป็กิติ่และพนักิงานอัยกิารก็ิไม่ื่ได้โต้่แย้งอันใด
   ๓. กรณ่ีความต้ายเกิดีจากการกระทำาข้องเจ้าพนักงานซ่ึ่�งอ้างว่าปฏิิบัติ้ราชการต้ามหน้าท่�
หร่อต้ายในระหว่างอยู่ในความควบคุมข้องเจ้าพนักงานซ่ึ่�งอ้างว่าปฏิิบัติ้ราชการต้ามหน้าท่�
	 	 	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	วรรคสีี�และวรรคห้าป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิาร 
ต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	 ๑๐	 บุที่ทีี่�	 ๑	 ข้ึ้อ	 ๕	 วรรคสีามื่	 วรรคสีี�และวรรคห้า	 กิล่าวไว้ว่าเม่ื่�อได้มีื่ 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพต่ามื่วรรคสีามื่	กิล่าวค่อ	ชันส้ีต่รพลิกิศพกิรณีพิเศษ	ซ้ึ่�งต้่องมีื่พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพ	 
แพที่ย์	 พนักิงานอัยกิาร	 และพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	 แล้วให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาสีำานวนชันส้ีต่รพลิกิศพ
แล้วส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 เพ่�อที่ำาคำาร้องขึ้อต่่อศาลชั�นต้่นแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพนั�นอย้่เพ่�อให้ศาล
ที่ำากิารไต่่สีวนและที่ำาคำาสัี�งแสีดงว่าผ้ิ้ต่ายค่อใคร	 ต่ายทีี่�ไหน	 เม่ื่�อไร	 เหตุ่และพฤติ่กิารณ์ทีี่�ต่าย	 ถ้ืาต่ายโดย 
คนที่ำาร้ายให้กิล่าวว่าใครเป็็นผิ้ท้ี่ำาร้ายเท่ี่าทีี่�จะที่ราบุได	้กิรณีดังกิล่าวนี�ก็ิเช่นเดียวกัินต้่องดำาเนนิกิารสีอบุสีวน 
และชันส้ีต่รพลิกิศพควบุค่้กัินไป็

ขั้�นต้อนการสอบสวน
	 ๑.	 ขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนเช่นเดียวกัิบุกิรณีความื่ต่ายมิื่ได้เป็็นผิลแห่งกิารกิระที่ำาผิิดอาญาต่ามื่ 
ข้ึ้อ	๑	แต่่ต้่องมีื่พนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่กิารสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�			
	 ๒.	 เม่ื่�อสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลกัิฐานเสีรจ็สิี�นแล้ว	หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวน	มื่คีวามื่เหน็เสีนอ
สีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคห้า	ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจ
เกีิ�ยวกัิบุคดี	ข้ึ้อ	๕	วรรคห้า	เพ่�อย่�นคำาร้องต่่อศาลชั�นต้่นที่ำากิารไต่่สีวนกิารต่าย	
	 ๓.	 คำาสัี�งขึ้องศาลชั�นต้่นให้ถ้ืงทีี่�สุีดต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสิีบุ	
	 ๔.	 เม่ื่�อศาลมื่คีำาสัี�งแล้ว	ให้ส่ีงสีำานวนกิารไต่่สีวนขึ้องศาลไป็ยงัพนักิงานอยักิาร	เพ่�อส่ีงแก่ิพนักิงาน
สีอบุสีวน	เพ่�อดำาเนินกิารต่่อไป็	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสิีบุเอ็ด	
	 ๕.	 สิี�งทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องดำาเนินกิารต่ามื่ข้ึ้อ	 ๔	 ได้แก่ิ	 นำาสีำานวนกิารไต่่สีวนขึ้องศาล	 
ไป็ป็ระกิอบุเพ่�อพิจารณาในสีำานวนอ่�น	 ๆ	 ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนรับุไว้ที่ำากิารสีอบุสีวนควบุค่้กัินกัิบุสีำานวน 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 เช่น	 สีำานวนทีี่�มีื่กิารกิล่าวหาเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐทีี่�กิระที่ำาให้เป็็นเหตุ่บุุคคลนั�นถ้ืงแก่ิ 
ความื่ต่ายหร่อต่ายในระหว่างกิารควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	หร่อกิล่าวหา 
ผ้้ิต่ายนั�นว่าต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วางกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ขึ้องเจ้าพนักิงานต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุียบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 
ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๐.๓	

ข้้อสังเกต้ 
	 -	 ห้ามื่เจ้าพนักิงานหร่อผ้้ิควบุคุมื่ผ้้ิที่ำาให้ต่ายที่ำาหน้าทีี่�เป็็นพนักิงานสีอบุสีวนผิ้้ที่ำากิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๑๒	
	 -	 ต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๕๖	 ลง	 ๑	 กิ.ค.	 ๕๖	 บุที่ที่ี�	 ๔	 ข้ึ้อ	 ๓.๒.๒,	 ขึ้้อ	 ๔.๓	 กิำาหนดให้ 
รองผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิเชี�ยวชาญทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายที่ำากิารสีอบุสีวนด้วยต่นเอง
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๘. การทำาสำานวนการสอบสวนกรณ่ีความต้ายเกิดีจากการกระทำาข้องเจ้าพนักงานซ่ึ่�งอ้างว่า 
 ปฏิิบัต้ิราชการต้ามหน้าท่�หร่อต้ายในระหว่างอยู่ในความควบคุมข้องเจ้าพนักงานซ่ึ่�งอ้างว่า 
 ปฏิิบัติ้ราชการต้ามหน้าท่�
	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต่้องดำาเนินกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนเป็็น	 ๓	 สีำานวน	 ต่ามื่หนังส่ีอ	 ต่ร. 
ทีี่�	๐๐๑๑.๒๕/๕๐๑๔	ลง	๒๑	พ.ย.	๕๖	เร่�อง	แนวที่างป็ฏิบัุติ่กิารสีอบุสีวนคดีอาญากิรณีพิเศษบุางป็ระเภที่	 
ดังนี�
	 ๑.	 สีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	ซ้ึ่�งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพต้่องกิระที่ำาด้วยเจ้าพนักิงาน	๔	ฝ่่าย	ได้แก่ิ	 
๑.พนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�พบุศพ	๒.แพที่ย์	๓.พนักิงานอัยกิาร	๔.พนักิงานฝ่่ายป็กิครอง	และในกิารที่ำา 
สีำานวนกิารสีอบุสีวนชันส้ีต่รพลิกิศพ	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องร่วมื่กัิบุพนักิงานอัยกิารที่ำากิารสีอบุสีวน	 
โดยต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๔.๓	พนักิงานสีอบุสีวนระดับุรองผ้้ิบัุงคับุกิาร	 
ทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายจะต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนด้วยต่นเอง	 เม่ื่�อสีอบุสีวนเสีร็จต้่องส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวน 
ให้พนักิงานอัยกิาร	เพ่�อย่�นคำาร้องต่่อศาลชั�นต้่นที่ำากิารไต่่สีวนสีาเหตุ่กิารต่าย	เม่ื่�อศาลมีื่คำาสัี�งแล้วถ่ือเป็็นทีี่�สุีด	 
และศาลส่ีงสีำานวนกิารไต่่สีวนยังพนักิงานอัยกิาร	เพ่�อส่ีงให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่่อไป็	
	 ๒.	 สีำานวนคดีฆ่าต่กิรรมื่ทีี่�ผ้้ิต่ายถ้ืกิเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�ฆ่่าต่ายและ
คดีฆ่าต่กิรรมื่ซ้ึ่�งผ้้ิต่ายต่ายในระหว่างอย่้ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 
(คดีวิสีามื่ัญฆ่าต่กิรรมื่และไมื่่ใช่คดีวิสีามัื่ญฆ่าต่กิรรมื่)	 สีำานวนดังกิล่าวต้่องมีื่พนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่ 
กิารสีอบุสีวนต่ามื่ความื่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๕/๑	โดยต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ข้ึ้อ	๔.๓	 
พนักิงานสีอบุสีวนระดับุรองผ้ิ้บัุงคับุกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย	 จะต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนด้วยต่นเอง	 เม่ื่�อที่ำากิาร
สีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว	จะต้่องนำาสีำานวนกิารไต่่สีวนกิารต่ายขึ้องศาลมื่าป็ระกิอบุและใช้ในกิารพิจารณาด้วย	 
โดยต้่องที่ำาความื่เห็นเสีนอไป็ยังอัยกิารส้ีงสุีดเป็็นผ้้ิสัี�งคดี	 แต่่กิารที่ำาสีำานวนดังกิล่าวต้่องเสีนอผ่ิาน 
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืง	ต่ร.	เพ่�อพิจารณาก่ิอนส่ีงให้อัยกิารส้ีงสุีดพิจารณาและสัี�งคดี
	 ๓.	 สีำานวนคดทีีี่�ผ้้ิต่ายถ้ืกิกิล่าวหาวา่ต่่อส้้ีขัึ้ดขึ้วางเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�	
สีำานวนดังกิล่าวต้่องมีื่พนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่กิารสีอบุสีวนต่ามื่ความื่ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๕/๑	โดยต่ามื่
คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	ข้ึ้อ	๔.๓	พนักิงานสีอบุสีวนระดับุรองผ้้ิบัุงคับุกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย	
จะต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนด้วยต่นเอง	เม่ื่�อที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จสิี�นแล้ว	จะต้่องนำาสีำานวนกิารไต่่สีวนกิารต่าย 
ขึ้องศาลมื่าป็ระกิอบุและใช้ในกิารพิจารณาด้วย	 โดยต้่องที่ำาความื่เห็นเสีนอไป็ยังอัยกิารจังหวัดท้ี่องทีี่� 
ทีี่�เกิิดเหตุ่พิจารณาสัี�งคดี

ข้้อสังเกต้
	 -	 รองผ้้ิบัุงคับุกิารทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย	 เป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุที่ำากิารสีอบุสีวน	 โดยให้ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อ
ผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นเป็็นหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๘	 วรรคสีี�	 และเป็็นพนักิงาน
สีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๐	ในคดีทีี่�เกิิดในเขึ้ต่ท้ี่องทีี่�ขึ้องต่น
	 -	 สีำานวนคดีฆ่าต่กิรรมื่ทีี่�ผ้้ิต่ายถ้ืกิเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�ฆ่่าต่าย	และคดี
ฆ่าต่กิรรมื่ซึ่้�งผ้้ิต่ายต่ายในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่� 
(คดีวิสีามัื่ญฆ่าต่กิรรมื่และไม่ื่ใช่คดีวิสีามัื่ญฆ่าต่กิรรมื่)	หลังจากิ	ผิบุกิ.	หร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นพิจารณาและ 
มีื่ความื่เห็นแล้ว	ให้เสีนอสีำานวนพร้อมื่ความื่เห็นไป็ยังผ้้ิบัุงคับุบัุญชาต่ามื่ลำาดับุชั�นจนถ้ืง	ต่ร.	เพ่�อพิจารณา
และส่ีงสีำานวนให้อัยกิารส้ีงสุีดหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๓	ต่่อไป็	
	 -	 กิารสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๕/๑	ป็ระกิอบุคำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	 
บุที่ทีี่�	 ๔	 ข้ึ้อ	 ๔.๓	 กิรณีแจ้งให้พนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่ที่ำากิารสีอบุสีวน	 กิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนเป็็น 



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual2๓๘

ผ้้ิรับุผิิดชอบุ	 กิรณีจำาเป็็นเร่งด่วนและมีื่เหตุ่อันควรไม่ื่อาจรอพนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่ในกิารที่ำาสีำานวน 
กิารสีอบุสีวน	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำาสีำานวนต่่อไป็ได้	 แต่่ต้่องบัุนท้ี่กิเหตุ่ทีี่�ไม่ื่อาจรอพนักิงานอัยกิาร 
ไว้ในสีำานวนและถ่ือว่าเป็็นกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนทีี่�ชอบุด้วยกิฎหมื่าย
	 -	 ในกิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนทีี่�กิล่าวหาเจ้าพนักิงานทีี่�ที่ำาให้ผ้้ินั�นถ้ืงแก่ิความื่ต่าย	 โดยอ้างว่า
ป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	หากิที่างกิารสีอบุสีวนได้ความื่ว่าไม่ื่ได้เป็็นเช่นทีี่�อ้าง	พนักิงานสีอบุสีวนก็ิต้่องที่ำา 
ความื่เห็นควรสัี�งฟ้้องเจ้าพนักิงานผ้้ินั�นไป็ในฐานความื่ผิิดฐานฆ่่าผ้้ิอ่�น	หร่ออาจเป็็นกิารป้็องกัินเกิินกิว่าเหตุ่ 
ก็ิเป็็นได้	 หร่อในบุางกิรณีพนักิงานสีอบุสีวนมีื่ความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องไป็ยังอัยกิารส้ีงสุีด	 แต่่อัยกิารส้ีงสุีด 
อาจมีื่ความื่เห็นแย้งสัี�งฟ้้องเจ้าพนักิงานผ้้ินั�นได้
	 ดังนั�น	พนักิงานสีอบุสีวนควรที่ราบุถ้ืงหลักิเกิณฑ์์ในกิารมีื่ความื่เห็นที่างคดีว่า	มีื่หลักิเกิณฑ์์อย่างไร				 
ซ้ึ่�งโดยป็กิติ่ในฐานะเจ้าพนักิงานกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ก็ิต้่องอย้่ภายใต้่ขึ้อบุเขึ้ต่ขึ้องกิฎหมื่ายเช่นเดียวกัิน	 
หากิกิฎหมื่ายไม่ื่ได้บัุญญัติ่ให้ที่ำาได้	เจ้าพนักิงานก็ิไม่ื่มีื่สิีที่ธิีที่ำาได้	กิารฆ่่าผ้้ิร้ายในขึ้ณะป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ในที่างกิาร
ต่ำารวจเราเรียกิกัินอย่างคุ้นห้ว่า	“กิารวิสีามัื่ญฆ่าต่กิรรมื่”	ซ้ึ่�งมีื่คำาอธิีบุายในหนังส่ีอ	ต่ร.ทีี่�	๐๐๑๑.๒๕/๕๐๑๔	 
ลง	 ๒๑	 พ.ย.	 ๕๖	 เร่�อง	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่กิารสีอบุสีวนคดีอาญากิรณีพิเศษบุางป็ระเภที่	 ข้ึ้อ	 ๑.๑	 
คดีวิสีามื่ัญฆ่าต่กิรรมื่	 หมื่ายถ้ืง	 คดีฆ่าต่กิรรมื่ซึ่้�งผ้้ิต่ายถ้ืกิเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่� 
ฆ่่าต่าย	แต่่อยา่งไรก็ิต่ามื่	กิารวิสีามัื่ญฆ่าต่กิรรมื่คนร้ายทีี่�จะไม่ื่เป็็นความื่ผิิดก็ิต้่องพิจารณานำาหลักิกิารป้็องกัิน
ต่ามื่มื่าต่รา	๖๘	 แห่ง	 ป็.อาญา	 มื่าใช้เพ่�อเป็็นกิารระงับุยับุยั�งเหตุ่กิารณ์ทีี่�เกิิดข้ึ้�นเฉพาะหน้าในกิารป็ฏิบัุติ่
หน้าทีี่�เพ่�อบัุงคับุใช้กิฎหมื่าย	เหตุ่ทีี่�จะอ้างได้	มีื่ดังนี�	
	 (๑)	 เพ่�อเป็็นกิารป้็องกัินสิีที่ธิีขึ้องต่นหร่อขึ้องผ้้ิอ่�น
	 (๒)	 ให้พ้นภยันต่ราย
	 (๓)	 ซ้ึ่�งเกิิดจากิกิารป็ระทุี่ษร้ายอันละเมิื่ดต่่อกิฎหมื่าย	และ
	 (๔)	 เป็็นภยันต่รายทีี่�ใกิล้จะถ้ืง	และ
	 (๕)	 ต้่องกิระที่ำาพอสีมื่ควรแก่ิเหตุ่	
	 กิารป้็องกัิน	ไม่ื่จำาเป็็นต้่องป้็องกัินสิีที่ธิีขึ้องต่นเองเท่ี่านั�น	แต่่สีามื่ารถืป้็องกัินสิีที่ธิีขึ้องคนอ่�นได้ด้วย	 
กิารจะอ้างป้็องกัินต้่องได้สัีดส่ีวน	 หากิคนร้ายมีื่และใช้อาวุธีปื็น	 เจ้าพนักิงานก็ิสีามื่ารถืใช้อาวุธีปื็นได้ถ่ือว่า
ได้สัีดส่ีวนกัิน	ภยันต่รายทีี่�ใกิล้จะถ้ืง	ไม่ื่จำาเป็็นต้่องให้คนร้ายยิงก่ิอน	เจ้าพนักิงานสีามื่ารถืยิงคนร้ายก่ิอนได้ 
หากิต่ามื่พฤติ่กิารณ์เห็นว่าขึ้ณะนั�นเป็็นภยันต่รายทีี่�ใกิล้จะถ้ืง	 เช่น	 คนร้ายชักิอาวุธีปื็นจากิสีะเอวแล้วยกิ
ปื็นข้ึ้�นมื่าเพ่�อจะยิงเจ้าพนักิงานไม่ื่จำาต้่องถ้ืงขัึ้�นเล็งต่รงเป้็าหมื่ายแต่่อย่างใด	 และในกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ขึ้อง 
เจ้าพนักิงานจะต่้องป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยชอบุด้วย	 หากิป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยมิื่ชอบุก็ิไม่ื่มีื่สิีที่ธิีอ้างป้็องกัินได้และ
คนร้ายต้่องกิระที่ำากิารป็ระทุี่ษร้ายอันละเมิื่ดต่่อกิฎหมื่าย	 นอกิจากินั�นกิฎหมื่ายยังวางหลักิว่าต้่องกิระที่ำา 
พอสีมื่ควรแก่ิเหตุ่	หมื่ายความื่ว่า	กิฎหมื่ายให้เจ้าพนักิงานกิระที่ำาได้เพ่�อกิารระงับุยบัุยั�งกิารทีี่�คนร้ายป็ระทุี่ษร้าย 
โดยกิารต่่อส้้ีเจ้าพนักิงาน	 ตั่วอย่างเจ้าพนักิงานจะเข้ึ้าจับุกุิมื่คนร้าย	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๓	 ให้อำานาจ 
เจ้าพนักิงานในกิารจับุกุิมื่เพ่�อนำาตั่วไป็ดำาเนินคดี	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๓	วรรคท้ี่าย	 บัุญญัติ่ว่า	 “ถ้ืาบุุคคล 
ซ้ึ่�งจะถ้ืกิจับุขัึ้ดขึ้วางหร่อจะขัึ้ดขึ้วางกิารจับุหร่อหลบุหนี	หร่อพยายามื่จะหลบุหนี	ผ้้ิที่ำากิารจับุมีื่อำานาจใช้วิธีี
หร่อกิารป้็องกัินทัี่�งหลายเท่ี่าทีี่�เหมื่าะสีมื่แก่ิพฤติ่กิารณ์แห่งเร่�องในกิารจับุนั�น”	 ดังนั�น	 เจ้าพนักิงานจ้งต้่อง
ใช้มื่าต่รกิารเท่ี่าทีี่�จำาเป็็นก็ิเพ่�อกิารจับุกุิมื่เท่ี่านั�น	หากิคนร้ายซ้ึ่�งมีื่อาวุธีปื็นเพ่�อใช้ต่่อส้้ีเจ้าพนักิงาน	แต่่ได้ทิี่�ง
อาวธุีปื็นยอมื่มื่อบุต่วัแล้ว	ภยันต่รายก็ิหมื่ดไป็แลว้หร่อคนรา้ยวิ�งหลบุหน	ีไม่ื่ต่่อส้้ีแล้ว	อยา่งนี�	ก็ิไม่ื่จำาต้่องยงิ
คนร้ายให้ถ้ืงแก่ิความื่ต่ายแต่่อย่างใด	มิื่ฉะนั�นจะเป็็นกิารกิระที่ำาทีี่�เกิินกิว่าเหตุ่ได้	
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๙. การไต่้สวนการชันสูต้รพลิักศพ 
	 เป็็นกิรณคีวามื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หนา้ทีี่�หร่อ
ต่ายในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	ซ้ึ่�งต้่องมีื่กิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	๔	ฝ่่ายและพนักิงานอัยกิารจะต้่องเข้ึ้ามื่าร่วมื่ที่ำากิาร
สีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�	เม่ื่�อส่ีงสีำานวนให้พนักิงานอัยกิารแล้ว	พนักิงานอัยกิารจะต้่อง
ย่�นคำาร้องต่่อศาลชั�นต้่นแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ศพนั�นอย้	่เพ่�อที่ำากิารไต่่สีวนและมีื่คำาสัี�งแสีดงว่าผ้้ิต่ายค่อใคร	ต่ายทีี่�ไหน	 
เม่ื่�อใด	เหตุ่และพฤติ่กิารณ์ทีี่�ต่าย	หากิต่ายโดยคนที่ำาร้าย	ให้กิล่าวว่าใครเป็็นผ้้ิกิระที่ำาร้ายเท่ี่าทีี่�จะที่ราบุได้	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคห้า	และคำาสัี�งขึ้องศาลให้เป็็นทีี่�สุีดต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสิีบุ	 
เม่ื่�อศาลมีื่คำาสัี�งแล้ว	 ให้ส่ีงสีำานวนกิารไต่่สีวนขึ้องศาลไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 เพ่�อส่ีงแก่ิพนักิงานสีอบุสีวน
ดำาเนินกิารต่่อไป็	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสิีบุเอ็ด	
	 ในกิารไต่่สีวนกิารเสีียชีวิต่นั�น	 กิารย่�นคำาร้องจะย่�นต่่อศาลชั�นต้่นแห่งทีี่�ศพนั�นอย่้	 อย่างไรก็ิต่ามื่
หากิเป็็นกิรณีทีี่�ที่หารเสีียชีวิต่ในระหว่างกิารควบุคุมื่หร่อกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงาน	 เช่นนี�กิารย่�นคำาร้อง
ไต่่สีวนกิารเสีียชีวิต่ขึ้องที่หารผิ้นั้�นต้่องย่�นต่่อศาลที่หารหร่อศาลพลเร่อน	ซ้ึ่�งในเร่�องนี�มีื่แนวที่างขึ้องกิฤษฎกีิา	 
วางไว้	 หลักิกิารย่�นคำาร้องยังคงย่�นไต่่สีวนต่่อศาลพลเร่อน	 และคำาวินิจฉัยชี�ขึ้าดอำานาจหน้าทีี่�ระหว่างศาล	 
โดยคณะกิรรมื่กิารวินิจฉัยชี�ขึ้าดอำานาจหน้าทีี่�ระหว่างศาล	ซ้ึ่�งมีื่ป็ระธีานศาลฎีกิา	ป็ระธีานศาลป็กิครองส้ีงสุีด	 
และหัวหน้าสีำานักิตุ่ลากิารที่หาร	ร่วมื่เป็็นกิรรมื่กิารอย้่ด้วย	ได้วางหลักิเช่นกัินว่า	ถ้ืาไม่ื่แน่ชัดอย้่ในอำานาจ
ศาลใด	ศาลพลเร่อนย่อมื่มีื่อำานาจไต่่สีวนเช่นกัิน

คณีะกรรมการกฤษฎ่กา เร่�องเสร็จท่� 12๙/2501
	 ในกิรณีทีี่�มีื่ความื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงาน	 ซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 
หร่อต่ายในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	 ซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 เม่ื่�อได้มีื่กิาร
ชันส้ีต่รพลิกิศพแล้ว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงสีำานวนชันส้ีต่รพลิกิศพไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	 ให้พนักิงาน
อัยกิารที่ำาคำาร้องขึ้อต่่อศาลชั�นต้่นแห่งท้ี่องทีี่�ทีี่�ศพนั�นอย้ใ่ห้ที่ำากิารไต่่สีวนและที่ำาคำาสัี�งแสีดงว่าผ้้ิต่ายค่อใคร	 
ต่ายทีี่�ไหน	เม่ื่�อใด	และถ้ืงเหตุ่	และพฤติ่กิารณ์ทีี่�ต่าย	ถ้ืาต่ายโดยคนที่ำาร้าย	ให้กิล่าวว่าใครเป็็นผ้้ิกิระที่ำาร้าย 
เท่ี่าทีี่�จะที่ราบุได้	ฯลฯ	จะเห็นได้ว่า	วิธีีกิารเหล่านี�เป็็นเพียงส่ีวนหน้�งขึ้องกิารสีอบุสีวนเพ่�อที่ราบุถ้ืงสีาเหตุ่แห่ง 
ความื่ต่ายนั�นเท่ี่านั�น	หาใช่เป็็นกิารให้ศาลพลเร่อนพิจารณาพิพากิษาคดีแต่่อย่างใดไม่ื่	ฉะนั�นแม้ื่ว่าเป็็นกิรณี
ทีี่�ผ้้ิต่ายและเจ้าพนักิงานนั�นเป็็นบุุคคลทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หารก็ิจะต้่องอย้่ในบัุงคับุมื่าต่รานี�เช่นเดียวกัิน	 
กิล่าวค่อ	 จะต้่องมีื่กิารสีอบุสีวนและกิารชันส้ีต่รพลิกิศพด้วย	 และต่ามื่คำาสัี�งขึ้องกิระที่รวงกิลาโหมื่ 
ทีี่�	๒๖๙/๑๖๘๘๗	ลงวันทีี่�	๑๕	กัินยายน	๒๔๙๙	ซ้ึ่�งได้วางข้ึ้อกิำาหนดเกีิ�ยวกัิบุเร่�องนี�ไว้ต่ามื่ทีี่�กิระที่รวงกิลาโหมื่และ
กิระที่รวงมื่หาดไที่ยต่กิลงกัิน	ก็ิสีอดคล้องกัิบุบุที่บัุญญัติ่ในป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญาทีี่�กิำาหนดว่า	 
เม่ื่�อมีื่ความื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	หร่อต่ายในระหว่าง
อย่้ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงาน	 ซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�โดยผ้้ิต่ายเป็็นที่หาร	 ก็ิให้จัดให้มีื่
กิารสีอบุสีวนและชันส้ีต่รพลิกิศพต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 โดยในกิารสีอบุสีวนขึ้อง
เจ้าพนักิงานสีอบุสีวนนั�นให้มีื่นายที่หารชั�นสัีญญาบัุต่รเข้ึ้านั�งฟั้งอย้่ด้วย	 ถ้ืาจะที่ำาบัุนท้ี่กิหลักิฐานเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารชันส้ีต่รพลิกิศพและขึ้อส่ีงเอกิสีารนั�นต่่อพนักิงานชันส้ีต่รพลิกิศพ	ก็ิให้พนักิงานชันส้ีต่รพลิกิศพรับุบัุนท้ี่กิ
รวมื่เข้ึ้าสีำานวนไว้	แล้วให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพไป็ยังพนักิงานอัยกิาร	เพ่�อดำาเนินกิาร 
ย่�นคำาร้องต่่อศาลพลเร่อนให้ที่ำากิารไต่่สีวนและที่ำาคำาสัี�งต่่อเม่ื่�อศาลพลเร่อนได้ไต่่สีวนและที่ำาคำาสัี�งอย่างใดแล้ว	 
จ้งดำาเนินกิารต่่อไป็	 ค่อถ้ืาป็รากิฏว่าความื่ต่ายนั�นมิื่ได้เกิิดข้ึ้�นจากิกิารกิระที่ำาอันมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายแล้ว	 
กิรณีก็ิเป็็นอันยุติ่ลงได้	 แต่่ถ้ืาเจ้าพนักิงานได้กิระที่ำากิารไป็โดยมิื่ชอบุแล้ว	 ถ้ืาเป็็นคดีทีี่�อย้่ในอำานาจ 
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ศาลพลเร่อนก็ิเป็็นหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานอัยกิารทีี่�จะดำาเนินคดีในศาลพลเร่อนต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณา 
ความื่อาญา	 แต่่ถ้ืาเป็็นคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลที่หาร	 กิ็คงเป็็นหน้าทีี่�ขึ้องอัยกิารที่หารที่ี�จะดำาเนินคดี 
ในศาลที่หารต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ธีรรมื่น้ญศาลที่หาร	พ.ศ.๒๔๙๘	ต่่อไป็อีกิชั�นหน้�ง

คำาวินิจฉัยช่�ข้าดีอำานาจหน้าท่�ระหว่างศาลัท่� ๙2/255๘ 
	 กิารไต่่สีวนชันส้ีต่รพลิกิศพต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	เป็็นกิาร
สีอบุสีวนอยา่งหน้�ง	เพ่�อหาตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมื่าลงโที่ษดว้ยวิธีีกิารพเิศษทีี่�บัุญญัติ่ให้ศาลต้่องเข้ึ้าไป็เกีิ�ยวข้ึ้อง
ด้วยในชั�นสีอบุสีวน	เพ่�อให้ศาลที่ำากิารไต่่สีวนและที่ำาคำาสัี�งแสีดงว่าผ้้ิต่ายค่อใคร	ต่ายทีี่�ไหน	เม่ื่�อใด	และถ้ืงเหตุ่
และพฤต่กิิารณ์ทีี่�ต่าย	ถ้ืาต่ายโดยคนที่ำาร้ายใหก้ิล่าวว่าใครเป็็นผิ้ก้ิระที่ำาร้ายเที่า่ทีี่�จะที่ราบุได	้แม้ื่ต่ามื่คำาร้อง
จะระบุุว่าผ้้ิต่ายเป็็นที่หารกิองป็ระจำากิารและต่ายในระหว่างถ้ืกิคุมื่ขัึ้งในเร่อนจำาจังหวัดที่หารบุกิเพชรบุ้รณ์	 
ซ้ึ่�งอย่้ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานที่หารก็ิต่ามื่	 แต่่กิรณียังเป็็นกิารไม่ื่อาจที่ราบุแน่ชัดว่าผ้้ิต่ายค่อใคร	
ต่ายทีี่�ไหน	เม่ื่�อใด	เหต่แุละพฤต่กิิารณที์ี่�ต่ายเป็็นอยา่งไร	ถ้ืาต่ายโดยคนที่ำาร้ายแล้วใครเป็็นผิ้ก้ิระที่ำาร้ายและ 
ผ้้ิทีี่�ที่ำาร้ายเป็็นที่หารซ้ึ่�งป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�ต่ามื่ทีี่�ป็รากิฏในคำาร้องจริงหร่อไม่ื่	หากิศาลไต่่สีวนแล้วป็รากิฏว่า	 
กิารต่ายขึ้องผ้้ิต่ายมิื่ได้เกิิดจากิกิารถ้ืกิเจ้าพนักิงานทีี่�เป็็นที่หารที่ำาร้ายหร่อเกิิดจากิกิารทีี่�ที่หารกัิบุพลเร่อน
กิระที่ำาความื่ผิิดด้วยกัินหร่อเป็็นคดีทีี่�เกีิ�ยวพันกัิบุคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลพลเร่อน	 หร่อเป็็นคดีทีี่�ต้่องดำาเนิน
ในศาลคดีเด็กิและเยาวชน	 คดีก็ิจะไม่ื่อย้่ในอำานาจขึ้องศาลที่หารต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ธีรรมื่น้ญศาลที่หาร	 
พ.ศ.๒๔๙๘	มื่าต่รา	๑๔	กิรณีจ้งยังเป็็นกิารไม่ื่แน่ชัดว่าคดีจะอย้ใ่นอำานาจศาลใดกัินแน่	ดังนั�น	กิารไต่่สีวน
ชันส้ีต่รพลิกิศพคดีนี�	จ้งอย้่ในอำานาจพิจารณาขึ้องศาลยุติ่ธีรรมื่

ข้้อสังเกต้
	 กิารไต่่สีวนกิารต่ายเป็็นอำานาจขึ้องศาลจังหวัด	 มิื่ใช่อำานาจขึ้องศาลแขึ้วง	 เน่�องจากิต่ามื่ 
พระธีรรมื่น้ญศาลยติุ่ธีรรมื่	มื่าต่รา	๑๗	กิำาหนดให้ศาลแขึ้วงมีื่อำานาจต่ามื่มื่าต่รา	๒๔,	๒๕	ซ้ึ่�งต่ามื่มื่าต่รา	๒๔,	๒๕	 
มิื่ได้บัุญญัติ่ให้ผ้้ิพิพากิษานายเดียวมีื่อำานาจเกีิ�ยวกัิบุกิารชันส้ีต่รพลิกิศพแต่่อย่างใด	 จ้งต้่องกิลับุไป็ 
พิจารณาต่ามื่พระธีรรมื่น้ญศาลยุติ่ธีรรมื่	 มื่าต่รา	๑๘	 ซ้ึ่�งกิำาหนดให้ศาลจังหวัดมีื่อำานาจพิจารณาคดีแพ่ง 
และคดีอาญาทัี่�งป็วงทีี่�มิื่ได้อย้ใ่นอำานาจขึ้องศาลยุติ่ธีรรมื่อ่�น

10. ระยะเวลัาในการชันสูต้รพลิักศพแลัะการทำาสำานวนการสอบสวนชันสูต้รพลิักศพ 
 10.1 ระยะเวลัาการดีำาเนินการกรณ่ีทั�วไป เป็็นกิารชันส้ีต่ร	๒	ฝ่่าย	ได้แก่ิ	พนักิงานสีอบุสีวน 
กัิบุแพที่ย์
	 	 (๑)	 กิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนและกิารชันส้ีต่รพลิกิศพให้ที่ำาควบุค่้กัินไป็	โดยให้พนักิงาน
สีอบุสีวนและแพที่ย์ที่ำาบัุนท้ี่กิรายละเอียดแห่งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพทัี่นทีี่	 และให้แพที่ย์ดังกิล่าวที่ำารายงาน
แนบุท้ี่ายรายละเอียดแห่งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพด้วยภายใน	 ๗	 วัน	 นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้งเร่�อง	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๕๐	 วรรคหน้�ง	 ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	 ๑	 ข้ึ้อ	๕	 
(รายงานดังกิล่าวให้ถ่ือเป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องสีำานวนชันส้ีต่รพลิกิศพ)
	 	 (๒)	 ถ้ืามีื่ความื่จำาเป็็นให้ขึ้ยายเวลาไป็ได้ไม่ื่เกิิน	๒	ครั�ง	ๆ 	ละไม่ื่เกิิน	๓๐	วันโดยต้่องบัุนท้ี่กิ
เหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นในกิารขึ้ยายระยะเวลาทุี่กิครั�งติ่ดไว้ในสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคแรกิ	โดยกิารขึ้ยายระยะเวลากิารสีอบุสีวน	ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	
บุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๓.๒.๑	ให้ขึ้อขึ้ยายระยะเวลากัิบุผ้้ิบัุงคับุกิารทีี่�รับุผิิดชอบุกิารสีอบุสีวนในเขึ้ต่พ่�นทีี่�นั�น
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ข้้อสังเกต้
	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคแรกิ	 ให้ชันส้ีต่รพลิกิศพเสีร็จสิี�นภายใน	๗	 วัน	หากิไม่ื่เสีร็จ
ขึ้ยายระยะเวลาได้อีกิไม่ื่เกิิน	๒	ครั�ง	ๆ	ละไม่ื่เกิิน	๓๐	วัน	รวมื่แล้วใช้เวลากิารชันส้ีต่รพลิกิศพและสีอบุสีวน	
๖๗	วัน	
	 -	 ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	บุที่ทีี่�	๔	ข้ึ้อ	๓.๒.๑	ให้ที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนให้เสีร็จภายใน	๓๐	วัน	 
นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้ง	หากิไม่ื่เสีร็จขึ้อขึ้ยายระยะเวลาต่่อผ้้ิบัุงคับุกิารฯ	ได้	แต่่ไม่ื่ได้กิำาหนดว่าจะขึ้อขึ้ยายได้ 
กีิ�ครั�ง	แสีดงใหเ้ห็นว่าระยะเวลาในกิารสีอบุสีวนกิารชนัส้ีต่รพลกิิศพ	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	เป็็นระยะเวลา 
เร่งรัด	 แม้ื่จะใช้เวลาในกิารสีอบุสีวนเกิินระยะเวลาต่ามื่ทีี่�	 ป็.วิอาญา	 กิำาหนดไว้ก็ิไม่ื่ที่ำาให้กิารสีอบุสีวน 
เสีียไป็แต่่อย่างใด	แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่	หากิไม่ื่จำาเป็็นก็ิควรจะดำาเนินกิารให้เสีร็จสิี�นภายในระยะเวลาทีี่�กิำาหนดไว้ 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	กิล่าวค่อ	รวมื่แล้วไม่ื่เกิิน	๖๗	วัน	
 10.2 ระยะเวลัาการดีำาเนินการกรณ่ีพิเศษ เป็็นกิารชันส้ีต่ร	๔	ฝ่่าย	ได้แก่ิ	พนักิงานสีอบุสีวน	
แพที่ย์	พนักิงานอัยกิาร	และพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง
	 	 (๑)	 ระยะเวลากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ๗	 วัน	 เช่นเดียวกัิบุ	 ๑๐.๑(๑)	 เพียงแต่่ต้่องแจ้ง 
ให้พนักิงานอัยกิารและฝ่่ายป็กิครองเข้ึ้าร่วมื่ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	
ป็ระกิอบุป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๕	วรรคสีามื่	
	 	 (๒)	 กิรณีความื่ต่ายเกิิดข้ึ้�นโดยกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานซ้ึ่�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�
หร่อต่ายในระหว่างอย้่ในความื่ควบุคุมื่ขึ้องเจ้าพนักิงานซึ่้�งอ้างว่าป็ฏิบัุติ่ราชกิารต่ามื่หน้าทีี่�	 เม่�อได้ีทำาการ
ชันสูต้รพลัิกศพต้ามวรรคสามเสร็จสิ�นแล้ัว	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งพนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่ที่ำาสีำานวน 
กิารสีอบุสีวนชันส้ีต่รพลิกิศพให้เสีร็จภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้งต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�	 
และป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๕	วรรค	๔	ใช้คำาว่า	“นับุแต่่วันทีี่� 
ได้ที่ราบุเร่�อง”
	 	 (๓)	 ถ้ืามีื่ความื่จำาเป็็นให้ขึ้ยายระยะเวลาออกิไป็ได้ไม่ื่เกิิน	๒	 ครั�ง	 ๆ	 ละไม่ื่เกิิน	๓๐	 วัน	 
โดยต้่องบัุนท้ี่กิเหตุ่ผิลและความื่จำาเป็็นในกิารขึ้ยายเวลาที่กุิครั�งไว้ในสีำานวนชนัส้ีต่รพลิกิศพ	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	 
มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�	ซ้ึ่�งต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๐	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๕	วรรคสีี�	 
ระบุุว่าในกิรุงเที่พมื่หานครให้เสีนอขึ้อขึ้ยายระยะเวลาไป็ยังผ้้ิบัุงคับุกิาร	(ในกิองบัุญชากิารต่ำารวจนครบุาล
ก็ิค่อ	ผ้้ิบัุงคับุกิารต่่าง	ๆ	ในสัีงกัิดนั�นเอง)	ส่ีวนในจังหวัดอ่�นให้เสีนอไป็ยังผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจภ้ธีรจังหวัด	

ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่	๑๐.๒(๒)	ขึ้อ้ความื่ที่ี�ว่าเม่ื่�อชันส้ีต่รพลกิิศพต่ามื่วรรคสีามื่เสีรจ็แล้ว	พอจะอธีบิุายความื่ไดว่้า	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีามื่	 เกีิ�ยวกัิบุระยะเวลามีื่ข้ึ้อความื่ป็รากิฏต่อนท้ี่ายวรรคสีามื่ความื่ว่า	 
“ให้พนักงานอัยการแลัะพนักงานฝ่่ายปกครอง”...ร่วมื่กิับุพนักิงานสีอบุสีวนและแพที่ย์ต่ามื่วรรคหน้�ง	
ความื่หมื่ายก็ิค่อว่า	ระยะเวลากิารชนัส้ีต่รพลิกิศพกิรณทัีี่�วไป็กัิบุกิรณพิีเศษ	ต้่องดำาเนินกิารให้เสีร็จสิี�นภายใน	 
๗	วันต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคแรกิ	นั�นเอง	หากิไม่ื่เสีร็จสิี�นก็ิให้ขึ้ยายระยะเวลาได้
	 -	 กิารนับุระยะเวลากิารสีอบุสีวนในกิรณีพิเศษ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�	ระบุุให้ที่ำา
สีำานวนกิารสีอบุสีวนให้เสีร็จภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้ง	กิรณีกิารชันส้ีต่รพลิกิศพและกิารที่ำาสีำานวน
กิารสีอบุสีวนเป็็นคนละขัึ้�นต่อนกัิน	 สัีงเกิต่จากิขัึ้�นต่อนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพมีื่เจ้าพนักิงานผ้้ิชันส้ีต่รพลิกิศพ	 
๔	 ฝ่่าย	 แต่่ในขัึ้�นต่อนกิารสีอบุสีวนมื่ี	 ๒	 ฝ่่าย	 ค่อ	 พนักิงานอัยกิารกิับุพนักิงานสีอบุสีวนเที่่านั�น	 กิารนับุ 
ระยะเวลากิารสีอบุสีวน	๓๐	 วัน	 กิรณีนับุแต่่วันรับุแจ้งต่ามื่ทีี่�	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๐	 วรรคสีี�กิำาหนดไว้	 
จ้งยังไม่ื่ชัดเจนว่าหมื่ายถ้ืงกิารนับุระยะเวลานับุแต่่กิารรับุแจ้งกิรณีพบุศพในขัึ้�นต่อนแรกิ	 หร่อหมื่ายถ้ืง
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พนักิงานอัยกิารรับุแจ้งจากิพนักิงานสีอบุสีวนหลังจากิกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 ๔	 ฝ่่าย	 เพ่�อที่ำาสีำานวน 
กิารสีอบุสีวนชันส้ีต่รพลิกิศพ	๒	ฝ่่าย	(ระหว่างพนักิงานสีอบุสีวนกัิบุพนักิงานอัยกิาร)	ในขัึ้�นต่อนทีี่�	๒	
	 -	 ต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๔	 ข้ึ้อ	๓.๒.๒	กิำาหนดให้รองผ้้ิบัุงคับุกิาร 
ทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย	 ที่ำากิารสีอบุสีวนด้วยต่นเองและให้แจ้งพนักิงานอัยกิารเข้ึ้าร่วมื่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน 
ในกิารที่ำาสีำานวนกิารชนัส้ีต่รพลกิิศพให้เสีร็จภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้ง	ถ้ืามีื่ความื่จำาเป็็นใหข้ึ้ยาย 
ระยะเวลาออกิไป็ได้ไม่ื่เกิิน	๒	ครั�ง	ๆ 	ละไม่ื่เกิิน	๓๐	วัน	แต่่ก็ิไม่ื่ได้ระบุุว่าหลังจากิสิี�นระยะเวลาดังกิล่าวแล้ว 
จะดำาเนินกิารอย่างไรต่่อไป็	 และกิารนับุระยะเวลานับุแต่่รับุแจ้ง	 คำาว่า	 “นับุแต่่รับุแจ้ง”	 ก็ิไม่ื่ชัดเจน 
เช่นเดียวกัิบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�	เช่นเดียวกัิน
	 -	 ต่ามื่คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๕๖	 ลง	 ๑	 กิ.ค.	 ๕๖	 ระยะเวลาในกิารสีอบุสีวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 
ในกิรณตี่ามื่	๑๐.๑	ซ้ึ่�งขึ้อขึ้ยายเวลาไดต้่ามื่ความื่จำาเป็็นไม่ื่ระบุุขึ้อบุเขึ้ต่ไว้ว่าจะขึ้ยายเวลาไดกี้ิ�ครั�ง	แต่กิต่่างกัิบุ 
ระยะเวลาในกิรณีต่ามื่	๑๐.๒	ซ้ึ่�งกิรณีต่ามื่	๑๐.๒	กิำาหนดให้ขึ้ยายเวลาได้	๒	ครั�ง	 ทัี่�งทีี่�ขัึ้�นต่อนและความื่
ยุ่งยากิซัึ่บุซ้ึ่อนมื่ากิกิว่า	แต่่ก็ิเห็นว่าระยะเวลากิารสีอบุสีวนดังกิล่าวเป็็นเพียงระยะเวลากิารเร่งรัด	หากิเลย
กิำาหนดเวลาดังกิล่าวเห็นว่ากิารสีอบุสีวนก็ิไม่ื่เสีียไป็	แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่ก็ิควรทีี่�จะที่ำากิารสีอบุสีวนให้เสีร็จสิี�น
ภายในระยะเวลาทีี่�กิำาหนดไว้ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๕๖	ลงวันทีี่�	๑	กิ.ค.	๕๖	ข้ึ้อ	๓.๒.๒	เน่�องจากิสีอดคล้อง
กัิบุระยะเวลาต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคสีี�	กิำาหนดให้ที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพ 
ให้เสีร็จภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้งและขึ้ยายได้ไม่ื่เกิิน	๒	ครั�ง	ๆ	ละ	๓๐	วัน
	 -	 เพ่�อเป็็นแนวที่างเดียวกัินในกิารเริ�มื่นับุระยะเวลากิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวนชันส้ีต่รพลิกิศพ	 
เน่�องจากิต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๕๐	วรรคหน้�ง	กิล่าวว่า	รายงานกิารชันส้ีต่รพลิกิศพให้ถ่ือเป็็นส่ีวนหน้�ง 
ขึ้องสีำานวนชันส้ีต่รพลิกิศพ	 จ้งเห็นควรเริ�มื่นับุเวลากิารที่ำาสีำานวนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพตั่�งแต่่วันทีี่�ได้รับุแจ้ง
กิารพบุศพทัี่�ง	๒	กิรณีค่อ	ทัี่�งกิรณีทัี่�วไป็ทีี่�ชันส้ีต่รพลิกิศพ	๒	ฝ่่ายและทัี่�งกิรณีพิเศษทีี่�ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพ	 
๔	ฝ่่าย
	 -	 นอกิจากินี�หากิเป็็นไป็ได้พนักิงานสีอบุสีวนควรดำาเนินกิารใน	 ๒	 กิรณีดังกิล่าว	 โดยชันส้ีต่ร
พลิกิศพให้เสีร็จสิี�นภายใน	๗	วัน	โดยทัี่�งกิารชันส้ีต่รพลิกิศพและกิารสีอบุสีวนหากิไม่ื่เสีร็จสิี�นภายใน	๗	วัน 
ก็ิพยายามื่ขึ้ยายเวลาออกิไป็ไมื่่ควรเกิิน	 ๒	 ครั�ง	 ๆ	 ละ	 ๓๐	 วัน	 เพ่�อจะได้สีอดคล้องกัิบุระยะเวลาต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	

11. โทษข้องการกระทำาแก่ศพหร่อสภาพแวดีล้ัอมบริเวณีท่�พบศพ
	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๐	 ที่วิ	 ได้วางบุที่ลงโที่ษไว้	 สีำาหรับุผ้้ิทีี่�กิระที่ำากิารใด	 ๆ	 แก่ิศพหร่อ 
สีภาพแวดล้อมื่ในบุริเวณทีี่�พบุศพ	 กิ่อนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพเสีร็จสิี�น	 ในป็ระกิารที่ี�น่าจะที่ำาให้กิารชันส้ีต่ร
พลิกิศพหร่อผิลที่างคดีเป็ลี�ยนแป็ลงไป็	 ซ้ึ่�งมีื่อัต่ราโที่ษจำาคุกิตั่�งแต่่	 ๖	 เด่อนถ้ืง	 ๒	 ปี็	 หร่อป็รับุตั่�งแต่่	 
หน้�งหม่ื่�นบุาที่	ถ้ืงสีี�หม่ื่�นบุาที่	หร่อทัี่�งจำาทัี่�งป็รับุ	
	 เว้นแต่่จำาเป็็นต้่องกิระที่ำาเพ่�อป้็องกัินอันต่รายแกิอ่นามัื่ยขึ้องป็ระชาชนหร่อเพ่�อป็ระโยชนส์ีาธีารณะ
อย่างอ่�น	
	 ถ้ืาเป็็นกิารกิระที่ำาโดยทุี่จริต่หร่อเพ่�ออำาพรางคดีผ้้ิกิระที่ำาต้่องระวางโที่ษเป็็น	 ๒	 เท่ี่า	 ขึ้องโที่ษ 
ทีี่�กิำาหนดไว้สีำาหรับุความื่ผิิดนั�น	
	 สีำาหรับุในความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รานี�ในบุางครั�งกิารกิระที่ำาดังกิล่าวจะมีื่ความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
อาญาต่ามื่มื่าต่รา	๑๙๙	ในเร่�อง	กิารกิระที่ำา	ลอบุฝั่ง	ซ่ึ่อนเร้น	ย้ายหร่อที่ำาลายศพหร่อส่ีวนขึ้องศพเพ่�อปิ็ดบัุง
กิารเกิิด	กิารต่ายหร่อเหตุ่แห่งกิารต่าย	เกีิ�ยวข้ึ้องด้วย	ซ้ึ่�งกิารกิระที่ำาดังกิล่าวนั�นต้่องระวางโที่ษจำาคุกิไม่ื่เกิิน
หน้�งปี็ซ้ึ่�งมีื่คำาพิพากิษาฎีกิาไว้วางหลักิในเร่�องดังกิล่าวไว้
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	 -	 กิารที่ี�จำาเลยลากิศพผิ้้ต่ายไป็ไว้ทีี่�ถืนนสีาธีารณะหน้าบุ้านห่างออกิไป็ป็ระมื่าณ	 ๓๐	 เมื่ต่ร	 
แม้ื่บุริเวณนั�นไม่ื่อาจปิ็ดบัุงกิารต่ายได้	ก็ิเป็็นกิารกิระที่ำาเพ่�อปิ็ดบัุงเหตุ่แห่งกิารต่ายและเพ่�ออำาพรางกิารกิระที่ำา 
ความื่ผิิดขึ้องต่นด้วย	 ป็ระกิอบุกัิบุจำาเลยให้กิารรับุสีารภาพในความื่ผิิดฐานนี�มื่าตั่�งแต่่ต้่น	 กิารกิระที่ำาขึ้อง
จำาเลยจ้งเป็็นความื่ผิิดฐานเคล่�อนย้ายศพเพ่�อปิ็ดบัุงเหตุ่แห่งกิารต่าย	และเพ่�ออำาพรางคดี	จำาเลยมีื่ความื่ผิิด 
ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๙๙	ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 มื่าต่รา	 ๑๕๐	ที่วิ	 
วรรคสีอง	(ฎ.๑๐๒๗๘/๒๕๕๕)

ข้้อสังเกต้
	 มัื่กิพบุบุ่อยครั�งเม่ื่�อพบุศพในถิื�นทุี่รกัินดาร	 แพที่ย์มัื่กิจะให้พนักิงานสีอบุสีวนนำาศพไป็ชันส้ีต่ร 
ทีี่�โรงพยาบุาล	จ้งต้่องอธิีบุายให้แพที่ย์เข้ึ้าใจว่ากิฎหมื่ายต้่องกิารทีี่�จะให้ที่ำากิารชันส้ีต่รพลิกิศพในทีี่�เกิิดเหตุ่
มิื่ฉะนั�นอาจมีื่ผิลต่่อร้ป็คดีได้	และควรหลีกิเลี�ยงกิารเคล่�อนย้ายศพก่ิอนกิารชันส้ีต่รพลิกิศพเสีร็จสิี�น

❖❖❖  
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บทท่� 14
การเปร่ยบเท่ยบคด่ีอาญา 

 
	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุ	ไม่ื่ป็รากิฏคำาจำากัิดความื่ในกิฎหมื่ายใดเม่ื่�อพิจารณาต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑๘						
โที่ษสีำาหรับุลงแก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	มีื่	๕	สีถืาน	ได้แก่ิ	ป็ระหารชีวิต่	จำาคุกิ	 กัิกิขัึ้ง	ป็รับุ	และริบุที่รัพย์สิีน						
โดยป็กิติ่โที่ษดังกิล่าวจะป็รากิฏอย้ใ่นคำาพิพากิษาขึ้องศาล	แต่่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุจะป็รากิฏในชั�นเจ้าพนักิงาน 
โดยกิฎหมื่ายใหอ้ำานาจเจ้าพนักิงานเม่ื่�อเหน็ว่าผ้้ิกิระที่ำาผิิดนั�นไม่ื่ควรที่ี�จะรับุโที่ษถ้ืงจำาคุกิ	ก็ิให้ที่ำากิารเป็รยีบุเที่ยีบุ 
ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายได้วางหลักิเกิณฑ์์ไว้	 และเม่ื่�อเป็รียบุเทีี่ยบุแล้วที่ำาให้คดีอาญาเลิกิกัินต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๓๗	และสิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องย่อมื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๓)	และป็รากิฏแนวที่าง
ป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุกิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีอาญา	ลักิษณะ	๙	แห่งป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	

1. แนวคิดีเก่�ยวกับการเปร่ยบเท่ยบ
	 เกีิ�ยวกัิบุกิารเป็รียบุเทีี่ยบุถ่ือเป็็นโที่ษที่างอาญาหร่อไม่ื่	มีื่ผ้้ิให้แนวคิดไว้	๒	แนวคิด	กิล่าวค่อ
 แนวคิดีท่� 1	 เห็นว่าโที่ษในที่างอาญา	 ต้่องพิจารณาต่ามื่	ป็.อาญา	 มื่าต่รา	๑๘	 โที่ษทีี่�จะลงแก่ิ
ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดมีื่	๕	สีถืานและมีื่โที่ษ	“ป็รับุ”	อย้่ด้วย	กิารลงโที่ษต่ามื่มื่าต่รา	๑๘	เป็็นอำานาจขึ้องศาล
เท่ี่านั�น	 และต่ามื่มื่าต่ราดังกิล่าวไมื่่ป็รากิฏคำาว่า	 “เป็รียบุเที่ียบุ”	 จ้งเห็นว่ากิารเป็รียบุเที่ียบุไมื่่ใช่โที่ษ 
ที่างอาญา	และกิฎหมื่ายก็ิให้อำานาจเจ้าพนักิงานในกิารทีี่�จะเป็รียบุเทีี่ยบุได้	 ถ้ือยคำาทีี่�ใช้ในชั�นเจ้าพนักิงาน
จะใช้ถ้ือยคำาว่า	 “เป็รียบุเทีี่ยบุ”	 จะไมื่่ใช้คำาว่า	 “ป็รับุ”	 แนวคิดดังกิล่าวเกิิดข้ึ้�นเพ่�อนำาไป็ใช้แก้ิไขึ้ปั็ญหา 
เกีิ�ยวกัิบุกิารดำาเนินคดีกัิบุเด็กิหร่อเยาวชนช่วงทีี่�มีื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ออกิมื่าบัุงคับุใช้ใหม่ื่	 ๆ	 ซ้ึ่�งกิฎหมื่ายวางหลักิกิารใหม่ื่	 อย่างกิรณีกิารจับุเด็กิ 
หร่อเยาวชน	 ต้่องให้ศาลเยาวชนและครอบุครัวต่รวจสีอบุกิารจับุต่ลอดถ้ืงกิารแจ้งข้ึ้อหาและกิารสีอบุสีวน 
ต้่องมีื่ทีี่�ป็ร้กิษากิฎหมื่าย	 (ที่นายความื่ที่ี�ผ่ิานกิารอบุรมื่และข้ึ้�นที่ะเบุียนไว้กัิบุศาลเยาวชน)	 ร่วมื่อย้่ด้วย	 
โดยในคดีใดทีี่�เห็นว่ากิารกิระที่ำาขึ้องเด็กิหร่อเยาวชนนั�นไม่ื่ควรได้รับุโที่ษถ้ืงจำาคุกิและเป็็นกิารคุ้มื่ครองเด็กิ
หร่อเยาวชน	 เพ่�อนำาออกิจากิกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ที่างอาญา	 โดยวิธีีกิารเป็รียบุเทีี่ยบุในคดีบุางป็ระเภที่ทีี่�
มีื่โที่ษป็รับุและอย้่ในอำานาจขึ้องเจ้าพนักิงานเช่นเดียวกัิบุผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดทีี่�มีื่อายุแต่่	๑๘	ปี็ข้ึ้�นไป็	(ผ้้ิใหญ่
กิระที่ำาความื่ผิิด)	เพ่�อให้คดีเลิกิกัินและสิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	ดังได้กิล่าวมื่าแล้ว
 แนวคิดีท่� 2	 เห็นว่าต้่องพิจารณาว่ามีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้ว่ากิารกิระที่ำาใดเป็็นความื่ผิิดที่าง
อาญาและมื่ีโที่ษที่างอาญาหร่อไม่ื่	 กิารกิระที่ำาใดหากิกิฎหมื่ายไมื่่บัุญญัติ่โที่ษที่างอาญาไว้	 เจ้าพนักิงาน 
จะไม่ื่สีามื่ารถืเป็รยีบุเที่ยีบุได	้และความื่ผิิดบุางฐานความื่ผิิดจะมื่โีที่ษป็รบัุอย้ด้่วย	และกิฎหมื่ายก็ิให้อำานาจ
เจ้าพนักิงานไว้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗,	๓๘	คดีใดทีี่�เห็นว่าผ้้ิต้่องหาไม่ื่ควรได้รับุโที่ษถ้ืงจำาคุกิ	ก็ิให้ที่ำากิาร
เป็รียบุเทีี่ยบุที่ำาให้คดีเลิกิกัินต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗	และสิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	 ๓๙(๓)	 จ้งเห็นว่า	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุเป็็นโที่ษที่างอาญาเช่นเดียวกัิบุโที่ษทีี่�กิำาหนดไว้ต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๑๘

2. การเปร่ยบเท่ยบต้ามแนวทางการปฏิิบัติ้ข้องคณีะกรรมการกฤษฎ่กา 
	 กิรมื่ควบุคุมื่โรค	 ได้มีื่หนังส่ีอ	 ทีี่�	 สีธี	 ๐๔๐๗.๘/๘๑๗	 ลงวันทีี่�	 ๙	 กิ.พ.	 ๕๕	 ถ้ืงสีำานักิงาน 
คณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	หาร่อ	มื่าต่รา	๔๕	แห่ง	พ.ร.บุ.ควบุคุมื่เคร่�องด่�มื่แอลกิอฮอล์	พ.ศ.๒๕๕๑	บัุญญัติ่ให้ 
คณะกิรรมื่กิารควบุคุมื่เคร่�องด่�มื่แอลกิอฮอล์มื่ีอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุบุรรดาความื่ผิิดต่ามื่	 พ.ร.บุ.ดังกิล่าว	 
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และมื่ีอำานาจมื่อบุหมื่ายให้คณะอนุกิรรมื่กิาร	 พนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ดำาเนินกิาร 
เป็รียบุเทีี่ยบุได้	และได้หาร่อคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิาใน	๔	ป็ระเด็น	ค่อ	
	 (๑)	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุถ่ือเป็็นโที่ษต่ามื่	มื่าต่รา	๑๘	แห่ง	ป็.อาญา	หร่อไม่ื่	
	 (๒)	 กิรณีผ้้ิต้่องหาเป็็นเดก็ิหร่อเยาวชน	พนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานอัยกิารสีามื่ารถืดำาเนินกิาร 
เป็รียบุเทีี่ยบุได้หร่อไม่ื่	โดยเฉพาะอย่างยิ�งกิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาเป็็นเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็บุริบุ้รณ์
	 (๓)	 หากิสีามื่ารถืเป็รียบุเทีี่ยบุผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชน	 จำาเป็็นต้่องได้รับุความื่ยินยอมื่ 
จากิผ้้ิป็กิครองขึ้องเด็กิหร่อเยาวชนหร่อไม่ื่
	 (๔)	 กิารดำาเนินกิารเป็รียบุเทีี่ยบุผ้้ิต้่องหาทีี่�เป็็นเด็กิหร่อเยาวชนควรมีื่ขัึ้�นต่อนหร่อกิระบุวนกิาร
อย่างไรเพ่�อไม่ื่ให้ขัึ้ดกัิบุ	 ป็.อาญา	 และ	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	รวมื่ถ้ืงกิฎหมื่ายอ่�น	ๆ	ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	
 สำานักงานคณีะกรรมการกฤษฎ่กา ต้อบข้้อหาร่อต้ามเร่�องเสร็จท่� 57๓/2555	ดังนี�
	 (๑)	 ป็ระเด็นทีี่�	๑	เห็นว่า	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๑๘	โที่ษสีำาหรับุลงแก่ิผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	ได้แก่ิ	 
ป็ระหารชีวิต่	 จำาคุกิ	 กัิกิขัึ้ง	 ป็รับุ	 และริบุที่รัพย์สิีน	 เม่ื่�อพิจารณาบุที่กิำาหนดโที่ษต่ามื่	 พ.ร.บุ.ควบุคุมื่ 
เคร่�องด่�มื่แอลกิอฮอล์ฯ	 ซ้ึ่�งมีื่โที่ษจำาคุกิและโที่ษป็รับุเช่นเดียวกัิบุโที่ษต่ามื่	 มื่าต่รา	 ๑๘	 แห่ง	 ป็.อาญา	 
เม่ื่�อมื่าต่รา	 ๔๕	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ควบุคุมื่เคร่�องด่�มื่แอลกิอฮอล์ฯ	 บัุญญัติ่ให้เป็รียบุเทีี่ยบุได้ที่ำานองเดียวกัิบุ 
มื่าต่รา	 ๓๗(๔)	 แห่ง	 ป็.วิอาญา	 ซ้ึ่�งที่ำาให้คดีอาญาเลิกิกัินเม่ื่�อได้ชำาระค่าป็รับุต่ามื่ทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุแล้ว	 
จ้งเห็นได้ว่า	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุจะกิระที่ำาได้ก็ิต่่อเม่ื่�อกิารกิระที่ำานั�นมีื่กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ว่าเป็็นความื่ผิิด 
และกิำาหนดโที่ษไว้	ดังนั�น	กิารเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่	พ.ร.บุ.ควบุคุมื่เคร่�องด่�มื่แอลกิอฮอล์ฯ	จ้งเป็็นกิระบุวนกิาร
ลงโที่ษป็รับุต่ามื่มื่าต่รา	๑๘	แห่ง	ป็.อาญา
	 (๒)	 ป็ระเด็นทีี่�	๒	เห็นว่า	ต่ามื่มื่าต่รา	๗๓	แห่ง	ป็.อาญา	บัุญญัติ่ให้กิรณีเด็กิอายุยังไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	 
กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่ายบัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	เด็กินั�นไม่ื่ต้่องรับุโที่ษ	และมื่าต่รา	๗๔	แห่ง	ป็.อาญา	บัุญญัติ่
ให้กิรณีเด็กิอายุกิว่า	๑๐	ปี็	แต่่ยังไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็	กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่ายบัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	เด็กินั�นไม่ื่ต้่อง
รับุโที่ษเช่นกัิน	เม่ื่�อทัี่�ง	๒	กิรณีบัุญญัติ่ให้เด็กิไม่ื่ต้่องรับุโที่ษแล้ว	จ้งไม่ื่อาจทีี่�จะเป็รียบุเทีี่ยบุได้	
	 	 สีำาหรับุกิรณีเยาวชนซึ่้�งอายกุิว่า	๑๕	ปี็แต่่ต่ำ�ากิว่า	๑๘	ปี็เป็็นผ้้ิต่อ้งหาว่ากิระที่ำากิารอันกิฎหมื่าย
บัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	มื่าต่รา	๗๕	แห่ง	ป็.อาญา	บัุญญัติ่ให้ศาลพิจารณาถ้ืงความื่ร้้ผิิดชอบุและสิี�งอ่�นทัี่�งป็วง
เกีิ�ยวกัิบุผ้้ินั�น	ในอันทีี่�ควรวินิจฉัยว่าสีมื่ควรพิพากิษาลงโที่ษผ้้ินั�นหร่อไม่ื่	ถ้ืาศาลเห็นว่าไม่ื่ควรพิพากิษาลงโที่ษ
ก็ิให้จัดกิารต่ามื่มื่าต่รา	๗๔	หร่อถ้ืาศาลเห็นว่าสีมื่ควรพิพากิษาลงโที่ษ	ก็ิให้ลดมื่าต่ราส่ีวนโที่ษทีี่�กิำาหนดไว้
สีำาหรบัุความื่ผิิดลงก้ิ�งหน้�ง	กิรณเีป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดที่ี�กิฎหมื่ายมิื่ได้ยกิเว้นโที่ษ	จ้งสีามื่ารถืเป็รยีบุเที่ยีบุได้	 
	 (๓)	 ป็ระเด็นทีี่�	๓	เห็นว่า	เม่ื่�อได้วินิจฉัยป็ระเด็นทีี่�	๒	แล้วว่ากิรณีเด็กิอายุยังไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	และ
กิรณีเด็กิอายกุิว่า	๑๐	ปี็แต่่ยงัไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็	กิระที่ำากิารอนักิฎหมื่ายบัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิดไมื่อ่าจเป็รียบุเทีี่ยบุ
ได้แล้ว	จ้งไม่ื่ต้่องวินิจฉัยว่า	กิารเป็รียบุเทีี่ยบุเด็กิจำาเป็็นต้่องได้รับุความื่ยินยอมื่จากิผ้้ิป็กิครองหร่อไม่ื่
	 	 สีำาหรับุกิรณีเยาวชนผ้้ิมีื่อายุกิว่า	 ๑๕	 ปี็แต่่ต่ำ�ากิว่า	 ๑๘	 ปี็	 กิระที่ำาความื่ผิิดและถ่ือว่าเป็็น 
ผ้้ิต้่องหาซ้ึ่�งสีามื่ารถืถ้ืกิเป็รยีบุเทีี่ยบุต่ามื่	พ.ร.บุ.ควบุคมุื่เคร่�องด่�มื่แอลกิอฮอลฯ์	ได้นั�น	กิรณีนี�	ไม่ื่ได้มีื่กิฎหมื่าย
บัุญญัติ่เกีิ�ยวกัิบุกิารใช้อำานาจจัดกิารแที่นหร่อกิารให้ความื่ยินยอมื่ไว้	 ดังเช่นกิรณีผ้้ิมีื่อำานาจจัดกิารแที่น 
ผ้้ิเสีียหายต่ามื่มื่าต่รา	๓	แห่ง	ป็.วิอาญา	จะมีื่ก็ิแต่่เพียงบุที่บัุญญัติ่เกีิ�ยวกัิบุสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิต้่องหาต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
เช่น	สิีที่ธิีต่ามื่มื่าต่รา	๗/๑	หร่อสิีที่ธิีต่ามื่มื่าต่รา	๑๓๔/๓	ป็ระกิอบุกัิบุกิารเป็็นผ้้ิต้่องหาเป็็นเร่�องเฉพาะตั่ว	 
และไมื่่ใช่กิารที่ำานิติ่กิรรมื่ซึ่้�งเป็็นนิติ่สัีมื่พันธ์ีที่างแพ่ง	 ดังนั�น	 ในกิารเป็รียบุเที่ียบุจ้งไม่ื่จำาเป็็นต่้องได้รับุ 
ความื่ยินยอมื่จากิผ้้ิป็กิครอง	
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	 (๔)	 ป็ระเด็นทีี่�	๔	เห็นว่า	กิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาเป็็นเด็กิ	ได้วินิจฉัยไว้แล้วในป็ระเด็นทีี่�	๒	และป็ระเด็น
ทีี่�	๓	ส่ีวนกิรณีทีี่�ผ้้ิต้่องหาเป็็นเยาวชน	มื่าต่รา	๗๒	วรรคสีามื่	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและ 
วิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 บัุญญัติ่ให้พนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถืเป็รียบุเทีี่ยบุ 
เยาวชนได้		
	 	 ซ้ึ่�งต่่อมื่าได้มีื่กิารแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๕๙	บัุญญัติ่มื่าต่รา	๖๙/๑	เกีิ�ยวกัิบุหลักิเกิณฑ์์กิารเป็รียบุเทีี่ยบุ 
เด็กิอายุกิว่า	 ๑๐	 ปี็	 ถ้ืง	 ๑๕	 ปี็	 ไว้ในวรรคหน้�ง	 และกิารป็ฏิบัุต่ิกัิบุเด็กิอายุ	 ๑๐	 ปี็ลงมื่าไว้ในวรรคสีอง	 
เพ่�อแก้ิไขึ้ปั็ญหาข้ึ้อขัึ้ดข้ึ้องโดยไม่ื่ต้่องที่ำากิารสีอบุสีวนและนำาวิธีีกิารว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนมื่าใช้และกิารส่ีงเด็กิ 
ไป็ยังเจ้าพนักิงานว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กิดำาเนินกิารต่่อไป็

๓. หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายการเปร่ยบเท่ยบคด่ีอาญา
	 กิฎหมื่ายได้วางหลักิเกิณฑ์์ทัี่�วไป็ไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗	คดีอาญาเลิกิกัินได้	๒	วิธีี	ดังนี�
	 ๑)	 คดีอาญาเลิกิกัินโดยยอมื่เสีียค่าป็รับุอย่างส้ีงต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๑)	
	 	 (๑)	 ต้่องเป็็นคดีอาญาทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียว
	 	 (๒)	 เม่ื่�อผ้้ิกิระที่ำาผิิดยินยอมื่เสีียค่าป็รับุในอัต่ราอย่างส้ีงสีำาหรับุความื่ผิิดนั�นแก่ิพนักิงาน 
เจ้าหน้าทีี่�ก่ิอนศาลพิจารณา
	 ๒)	 คดีอาญาเลิกิกัินโดยเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๒),	(๓)	และ	(๔)
	 	 (๑)	 ในคดีความื่ผิิดทีี่�เป็็นลหุโที่ษหร่อความื่ผิิดทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษไม่ื่ส้ีงกิว่าความื่ผิิดลหุโที่ษหร่อ 
คดีอ่�นทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียวอย่างส้ีงไม่ื่เกิินหน้�งหม่ื่�นบุาที่	 หร่อความื่ผิิดต่่อกิฎหมื่ายเกีิ�ยวกัิบุภาษีอากิร	 
ซ้ึ่�งมีื่โที่ษป็รับุอย่างส้ีงไม่ื่เกิินหน้�งหม่ื่�นบุาที่	เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาชำาระค่าป็รับุต่ามื่ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้เป็รียบุเทีี่ยบุ 
แล้วต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๒)	
	 	 (๒)	 ในคดีความื่ผิิดทีี่�เป็็นลหุโที่ษหร่อความื่ผิิดทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษไม่ื่ส้ีงกิว่าความื่ผิิดลหุโที่ษ	หร่อคดี
ทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียวอย่างส้ีงไม่ื่เกิินหน้�งหม่ื่�นบุาที่	ซ้ึ่�งเกิิดในกิรุงเที่พมื่หานคร	เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาชำาระป็รับุต่ามื่
ทีี่�นายต่ำารวจป็ระจำาท้ี่องทีี่�ตั่�งแต่่ต่ำาแหน่งสีารวัต่รข้ึ้�นไป็	หร่อนายต่ำารวจชั�นสัีญญาบัุต่รผ้้ิที่ำากิารในต่ำาแหน่ง
นั�น	ๆ	ได้เป็รียบุเทีี่ยบุแล้วต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๓)	
	 	 (๓)	 ในคดีซ้ึ่�งเป็รียบุเทีี่ยบุได้ต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�นเม่ื่�อผ้้ิต้่องหาได้ชำาระค่าป็รับุต่ามื่คำาเป็รียบุเทีี่ยบุ
ขึ้องพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�แล้ว	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๔)	

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุผ้้ิต้่องหาต้่องยินยอมื่ให้ที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุก่ิอน	 พนักิงานสีอบุสีวนจ้งจะมีื่
อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุได้
	 -	 กิารเป็รียบุเที่ียบุต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๗(๔)	 ขึ้องพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�น	 
จะต้่องชำาระค่าป็รับุก่ิอนถ้ืกิฟ้้องศาล	เช่น
	 -	 กิรณีต่ามื่พระราชบัุญญัติ่โรงงาน	พ.ศ.๒๕๓๕	มื่าต่รา	๖๕	เม่ื่�อคดีถ้ืงพนักิงานสีอบุสีวน	กิารทีี่�
พนักิงานสีอบุสีวนจะส่ีงเร่�องให้แก่ิคณะกิรรมื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีได้นั�น	ผ้้ิต้่องหานั�นต้่องแสีดงความื่ยินยอมื่ 
ให้เป็รียบุเทีี่ยบุป็รบัุเสีียก่ิอน	ผ้้ิต่อ้งหานั�นจะแสีดงความื่ยินยอมื่ให้เป็รียบุเทีี่ยบุป็รบัุในระหว่างกิารพิจารณา	
ขึ้องศาลหาได้ไม่ื่	คดีนี�จำาเลยไม่ื่ได้แสีดงความื่ยินยอมื่ต่่อพนักิงานสีอบุสีวนว่าจำาเลยยนิยอมื่ให้เป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุ	 
พนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่ไม่ื่จำาต้่องส่ีงเร่�องให้แก่ิคณะกิรรมื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีก่ิอน	 ดังนั�น	 กิารทีี่�พนักิงาน
สีอบุสีวนส่ีงเร่�องให้พนักิงานอัยกิารโจที่ก์ิฟ้้องคดี	 โดยไม่ื่ได้ส่ีงเร่�องให้แก่ิคณะกิรรมื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดี 
จ้งมิื่ใช่เป็็นกิารไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ขัึ้�นต่อนทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	โจที่ก์ิจ้งมีื่อำานาจฟ้้อง	(ฎ.๓๖๕๑/๒๕๔๑)
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	 -	 จำาเลยเป็็นผ้้ิจัดกิารขึ้องบุริษัที่	ที่.	จำากัิด	ได้สัี�งเคร่�องจักิรหลายป็ระเภที่เข้ึ้ามื่าในราชอาณาจักิร	 
โดยสีำาแดงในใบุขึ้นสิีนค้าขึ้าเข้ึ้าเพ่�อชำาระอากิรต่ำ�ากิว่าราคาทีี่�แท้ี่จริงอันเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่ามื่ 
พระราชบัุญญัติ่ศุลกิากิร	ทัี่�งฐานสีำาแดงเท็ี่จต่ามื่มื่าต่รา	๙๙	และฐานหลีกิเลี�ยงค่าภาษีอากิรต่ามื่มื่าต่รา	๒๗	 
ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดต่่างกิรรมื่กัิน	แม้ื่โจที่ก์ิจะมิื่ได้ฟ้้องจำาเลยในความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	๙๙	เพราะขึ้าดอายคุวามื่แล้ว 
ก็ิย่อมื่ฟ้้องจำาเลยในความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	 ๒๗	 ได้	 ความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	 ๒๗	 แห่งพระราชบัุญญัติ่ศุลกิากิร	 
นอกิจากิจะเอาความื่ผิิดต่่อผิ้้หลีกิเลี�ยงค่าภาษีอากิรแล้ว	 ยังเอาผิิดต่่อผิ้้ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องในกิารหลีกิเลี�ยง 
ค่าภาษีอากิรด้วย	ฉะนั�นแม้ื่บุริษัที่	ที่.	จำากัิด	จะเป็็นผ้้ินำาเคร่�องจักิรเข้ึ้ามื่าในราชอาณาจักิร	แต่่เม่ื่�อจำาเลย 
ซ้ึ่�งเป็็นตั่วแที่นขึ้องบุริษทัี่	ที่.	จำากัิด	เกีิ�ยวข้ึ้องในกิารหลีกิเลี�ยงภาษีอากิรขึ้องบุริษทัี่	ที่.	จำากัิด	ด้วย	จำาเลยยอ่มื่มีื่ 
ความื่ผิิดฐานดังกิล่าว	เจ้าพนักิงานผ้้ิป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�แที่นอธิีบุดีกิรมื่ศุลกิากิรได้เรียกิให้จำาเลยไป็ต่กิลงระงับุคดี 
โดยจะเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุแก่ิจำาเลย	 แต่่เม่ื่�อจำาเลยไม่ื่ยอมื่ชำาระค่าป็รับุต่ามื่ทีี่�ต่กิลงยินยอมื่กิรณีก็ิถ่ือไม่ื่ได้ว่า	 
มีื่กิารเป็รยีบุเทีี่ยบุป็รับุอันจะที่ำาให้คดีขึ้องจำาเลยเลิกิกัินต่ามื่พระราชบุญัญัติ่ศุลกิากิร	มื่าต่รา	๑๐๒,	๑๐๒	ที่วิ	 
และป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๓๙	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๓๗(๔)	(ฎ.๔๐๘๒/๒๕๓๔)

 เง่�อนไข้กฎหมายในการเปร่ยบเท่ยบ ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา ๓๘
	 เง่�อนไขึ้ต่ามื่กิฎหมื่ายในกิารเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๒)	(๓)	และ	(๔)	ซ้ึ่�งบัุญญัติ่ไว้ 
ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๘	 ถ้ืาเจ้าพนักิงานดังกิล่าวในมื่าต่รานั�นเห็นว่าผ้้ิต้่องหาไม่ื่ควรได้รับุโที่ษถ้ืงจำาคุกิ	 
ให้มีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุ	ดังนี�
	 (๑)	 ให้กิำาหนดค่าป็รับุซ้ึ่�งผ้้ิต้่องหาจะพ้งชำาระ	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาและผิ้้เสีียหายยินยอมื่ต่ามื่นั�น	 
เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาได้ชำาระเงินค่าป็รับุต่ามื่จำานวนทีี่�เจ้าหน้าทีี่�กิำาหนดให้ภายในเวลาอันสีมื่ควร	 แต่่ไม่ื่เกิิน 
สิีบุห้าวันแล้ว	คดีนั�นเป็็นอันเสีร็จเด็ดขึ้าด	
	 	 ถ้ืาผ้้ิต้่องหาไม่ื่ยนิยอมื่ต่ามื่ทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุ	หร่อเม่ื่�อยนิยอมื่แล้วไม่ื่ชำาระเงินค่าป็รับุภายในเวลา
กิำาหนดในวรรคก่ิอน	ให้ดำาเนินคดีต่่อไป็
	 (๒)	 ในคดีมีื่ค่าที่ดแที่น	 ถ้ืาผ้้ิเสีียหายและผ้้ิต้่องหายินยอมื่ให้เป็รียบุเทีี่ยบุให้เจ้าหน้าทีี่�กิะจำานวน
ต่ามื่ทีี่�เห็นควรหร่อต่ามื่ทีี่�ค่้ความื่ต่กิลงกัิน

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่	 มื่าต่รา	 	 ๓๘	 	 แห่ง	 ป็.วิอาญา	 เป็็นดุลพินิจขึ้องเจ้าพนักิงาน	 มิื่ได้เป็็น 
บุที่บัุงคับุให้ต่้องเป็รียบุเทีี่ยบุ	 หากิเห็นว่าผ้้ิต้่องหาควรถ้ืกิดำาเนินคดีในศาล	 เช่น	 กิระที่ำาผิิดหลายครั�ง	 
เป็็นนิสัีย	 จ้งไม่ื่เป็รียบุเทีี่ยบุ	 แต่่หากิเห็นสีมื่ควรพนักิงานอัยกิารมื่ีอำานาจสัี�งให้พนักิงานสีอบุสีวนพยายามื่
เป็รียบุเทีี่ยบุได้	ในกิรณีนี�พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจโต้่แย้งคำาสัี�งขึ้องพนักิงานอัยกิาร	

 เง่�อนไข้กฎหมายเก่�ยวกับการฟ้้องต้าม ป.วิอาญา มาต้รา ๓๙ 
	 กิรณีมีื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุโดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	ที่ำาให้คดีอาญาเลิกิกัินต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗		
และที่ำาให้สิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องย่อมื่ระงับุไป็	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๓)	
 เง่�อนไข้การระงับคด่ีต้าม ป.อาญา มาต้รา 7๙ 
	 คดีที่ี�มื่ีโที่ษป็รับุสีถืานเดียว	 ถ้ืาผ้้ิที่ี�ต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิดนำาค่าป็รับุอัต่ราอย่างส้ีงสีำาหรับุ 
ความื่ผิิดนั�นมื่าชำาระก่ิอนทีี่�ศาลเริ�มื่ต้่นส่ีบุพยาน	ให้คดีนั�นเป็็นระงับุไป็	ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๙	
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4. ผู้ิม่อำานาจเปร่ยบเท่ยบ
	 (๑)	 พนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา		๑๘,	๑๙	และ	๒๐
	 (๒)	 สีำาหรบัุคดทีีี่�เกิิดในกิรงุเที่พมื่หานครใหอ้ำานาจนายต่ำารวจป็ระจำาท้ี่องทีี่�ตั่�งแต่่ต่ำาแหนง่สีารวตั่ร
ข้ึ้�นไป็	หร่อนายต่ำารวจชั�นสัีญญาบัุต่รผ้้ิที่ำากิารในต่ำาแหน่งนั�น	ซ้ึ่�งระบุุไว้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๓)	ได้แก่ิ	 
คดีความื่ผิิดทีี่�เป็็นลหุโที่ษหร่อความื่ผิิดทีี่�มีื่อัต่ราโที่ษไม่ื่ส้ีงกิว่าความื่ผิิดลหุโที่ษ	หร่อคดีทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียว 
อย่างส้ีงไม่ื่เกิิน	๑๐,๐๐๐	บุาที่	
	 (๓)	 พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิมีื่อำานาจต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๔)	เช่น
	 	 -	 เที่ศมื่นต่รี	มีื่อำานาจต่ามื่	พ.ร.บุ.เที่ศบุาล	พ.ศ.๒๔๙๖	มื่าต่รา	๔๐
	 	 -	 อธิีบุดีกิรมื่สีรรพากิร	มีื่อำานาจต่ามื่ป็ระมื่วลรัษฎากิร	มื่าต่รา	๓	ที่วิ

ข้้อสังเกต้
	 -	 คดีอาญาทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุได้	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๔)	นั�น	พนักิงานสีอบุสีวนอาจเป็รียบุเทีี่ยบุได้ 
หากิเจ้าพนักิงานผ้้ิมีื่อำานาจต่ามื่กิฎหมื่ายนั�น	ๆ	มื่อบุอำานาจให้ที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุ
	 -	 คดีอาญาใดทีี่�อย่้ในอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุขึ้องพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�อ่�น	พนักิงานสีอบุสีวนจะที่ำากิาร
เป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุได้	เม่ื่�อได้ดำาเนินกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่ทีี่�ได้รับุมื่อบุอำานาจจากิพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�นั�น	คดีอาญา
จ้งจะเลิกิกัิน	เช่น	ความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.คุ้มื่ครองผ้้ิป็ระสีบุภัยจากิรถื,	พ.ร.บุ.กิารขึ้นส่ีงที่างบุกิ	เป็็นต้่น	และ
ต้่องเป็รยีบุเที่ยีบุต่ามื่หลกัิเกิณฑ์์	วิธีีกิาร	เง่�อนไขึ้ทีี่�มื่อบุอำานาจกิำาหนดใหเ้ท่ี่านั�น	กิารเป็รยีบุเที่ยีบุจ้งจะชอบุ
ด้วยกิฎหมื่าย

5. อำานาจข้องพนักงานสอบสวนในคด่ีท่�อาจเปร่ยบเท่ยบเด็ีก 
	 พิจารณาต่ามื่	มื่าต่รา	๖๙/๑	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่โดย	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบุครัว	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๓๙	ดังนี�
 1) การดีำาเนินการกับเด็ีก (อายุกว่า 10 ปี แต่้ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ี) ต้ามหลัักเกณีฑ์์ มาต้รา 6๙/1  
วรรคหน่�ง
	 	 (๑)	 ถ้ืาความื่ผิิดนั�น	 กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้อย้่ในอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน 
หร่อเจ้าพนักิงานอ่�น	
	 	 (๒)	 คำาว่า	 “เด็กิ”	 ต่ามื่คำาจำากัิดความื่มื่าต่รา	 ๔	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัว 
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่โดย	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวั
และวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๓๙	หมื่ายความื่ว่า	บุุคคลซ้ึ่�งมีื่อายุเกิินกิว่า
อายุทีี่�กิำาหนดไว้ต่ามื่	มื่าต่รา	๗๓	แห่ง	ป็.อาญา	แต่่ยังไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็บุริบุ้รณ์	ซ้ึ่�งต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๓	
กิฎหมื่ายวางหลักิเกิณฑ์์ไว้ว่า	เด็กิอายุยังไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่ายบัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	เด็กินั�น 
ไม่ื่ต้่องรับุโที่ษ	ดังนั�น	คำาว่า	“เด็กิ”	ต่ามื่คำาจำากัิดความื่ดังกิล่าว	จ้งหมื่ายถ้ืงเด็กิอายุกิว่า	๑๐	ปี็	แต่่ไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็ 
บุริบุ้รณ์	
	 	 (๓)	 หากิเป็็นกิารกิระที่ำาผิิดครั�งแรกิ	ให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าพนักิงานนั�นเรียกิเด็กิ	บิุดา
มื่ารดา	ผ้้ิป็กิครอง	หร่อบุุคคลหร่อผ้้ิแที่นองค์กิารซ้ึ่�งเด็กินั�นอาศัยอย้่ด้วย	มื่าว่ากิล่าวตั่กิเต่่อน	
	 	 (๔)	 ถ้ืาเด็กิสีำาน้กิในกิารกิระที่ำา	และบิุดา	มื่ารดา	ผ้้ิป็กิครอง	หร่อบุุคคลหร่อองค์กิารซ้ึ่�งเด็กินั�น 
อาศัยอย้่ด้วย	สีามื่ารถืด้แลเด็กิได้	ก็ิให้งดกิารสีอบุสีวนและป็ล่อยตั่วไป็	
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ข้้อสังเกต้
	 -	 ต่ามื่	(๔)	ใช้คำาว่า	“ให้งดกิารสีอบุสีวนและป็ล่อยตั่วไป็”	เห็นว่า	มื่าต่รา	๖๙/๑	ต่่อเน่�องจากิ 
มื่าต่รา	๖๙	ซ้ึ่�งต่ามื่มื่าต่รา	๖๙	เป็็นกิรณีกิารจับุกุิมื่เด็กิหร่อเยาวชน	แล้วนำาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวนท้ี่องทีี่�ทีี่�ถ้ืกิจับุ 
เพ่�อส่ีงต่่อพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	แสีดงให้เห็นว่ามื่าต่รา	๖๙/๑	แม้ื่เด็กิถ้ืกิจับุมื่าก็ิสีามื่ารถืว่ากิล่าว
ตั่กิเต่่อนโดยไม่ื่ต้่องสีอบุสีวนและป็ล่อยตั่วไป็ได้เลย	โดยไม่ื่ต้่องต่รวจสีอบุกิารจับุต่ามื่มื่าต่รา	๗๒	วรรคสีามื่	
แต่่แม้ื่ว่าเด็กิไมื่ถ้่ืกิจับุ	แต่่ถ้ืกิเรียกิมื่า	ส่ีงตั่วมื่า	เข้ึ้าหาพนกัิงานสีอบุสีวนเอง	มื่าป็รากิฏต่วัอย้ต่่่อหน้าพนักิงาน
สีอบุสีวน	หร่อมีื่ผ้้ินำาตั่วเด็กินั�นเข้ึ้ามื่อบุต่วัต่่อพนกัิงานสีอบุสีวนต่ามื่มื่าต่รา	๗๐	พนักิงานสีอบุสีวนกิส็ีามื่ารถื
ดำาเนินกิารว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนโดยงดกิารสีอบุสีวนให้คดีเสีร็จสิี�นไป็ได้เช่นเดียวกัิน
	 -	 กิรณีต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	วรรคหน้�ง	 (เด็กิอายุกิว่า	๑๐	 ปี็	แต่่ไม่ื่เกิิน	๑๕	 ปี็บุริบุ้รณ์)	หากิเด็กิ
มิื่ได้มีื่กิารกิระที่ำาผิิดครั�งแรกิ	 หร่อแม้ื่จะกิระที่ำาความื่ผิิดครั�งแรกิก็ิต่ามื่	 หากิเด็กิไม่ื่สีำาน้กิในกิารกิระที่ำา	 
มีื่ข้ึ้อพิจารณาว่า	 จะไมื่่สีามื่ารถืว่ากิว่าตั่กิเต่่อนได้	 ดังนั�นเม่ื่�อกิรณีเข้ึ้าลักิษณะดังกิล่าว	 จะต้่องดำาเนินคดี 
ไป็ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครวัและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครวั	พ.ศ.๒๕๕๓	ฉบัุบุแก้ิไขึ้
เพิ�มื่เติ่มื่	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๕๙	เน่�องจากิผ้้ิต้่องหาเป็็นเด็กิต่ามื่คำาจำากัิดความื่ต่ามื่มื่าต่รา	๔	ทีี่�มีื่อายุเกิินกิว่า	 
๑๐	 ปี็	 แต่่ไม่ื่เกิิน	 ๑๕	 ปี็บุริบุ้รณ์	 และเป็็นคดีทีี่�อย้่ในอำานาจศาลเยาวชนและครอบุครัวต่ามื่ความื่ใน 
มื่าต่รา	๑๐(๑)	ซ้ึ่�งสีอดคล้องกัิบุ	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๔	บัุญญัติ่ว่า	เด็กิอายุกิว่า	๑๐	ปี็	แต่่ยังไม่ื่เกิิน	๑๕	ปี็	 
กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่ายบัุญญัต่ิเป็็นความื่ผิิด	 เด็กินั�นไม่ื่ต่้องรับุโที่ษ	 แต่่ให้ศาลมีื่อำานาจทีี่�จะดำาเนินกิาร 
ได้ต่ามื่	(๑)	–	(๕)		เช่นว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนเด็กิแล้วป็ล่อยตั่วไป็ต่ามื่	(๑)	เป็็นต้่น				

 2) การดีำาเนินการกับเด็ีก อายุ 10 ปี ลังมา ต้ามหลัักเกณีฑ์์ มาต้รา 6๙/1 วรรคสอง  
	 	 (๑)	 ให้นำาความื่ในมื่าต่รา	 ๖๙/๑	 วรรคหน้�ง	 มื่าบัุงคับุใช้กัิบุบุุคคลซ้ึ่�งมีื่อายุไม่ื่เกิินกิว่าอาย ุ
ทีี่�กิำาหนดไว้ต่ามื่มื่าต่รา	๗๓	แห่ง	ป็.อาญาด้วย		
	 	 (๒)	 เว้นแต่่บุุคคลนั�น	 กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่ายบัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิดอ่�นนอกิจากิวรรคหน้�ง	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงตั่วบุุคคลนั�นให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเดก็ิเพ่�อดำาเนินกิาร 
คุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารนั�น	 ในโอกิาสีแรกิทีี่�กิระที่ำาได้	 แต่่ต้่องภายในเวลาไม่ื่เกิิน	 
๒๔	ชั�วโมื่งนับุแต่่เวลาทีี่�บุุคคลนั�นมื่าถ้ืงสีถืานทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนผ้้ิรับุผิิดชอบุ	

ข้้อสังเกต้
	 -	 เด็กิอายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	ทีี่�ไม่ื่ต้่องรับุโที่ษต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๓	นั�น	ต่ามื่วรรคสีอง	บัุญญัติ่ว่า	 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนส่ีงตั่วเด็กิให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กิ	 เพ่�อดำาเนินกิาร
คุ้มื่ครองสีวัสีดิภาพต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารนั�น	 ซ้ึ่�งสีอดคล้องกัิบุกิารดำาเนินกิารต่ามื่	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชน
และครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ฉบัุบุแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	 (ฉบุับุทีี่�	 ๕)	 
พ.ศ.๒๕๕๙	ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	วรรคสีองดังกิล่าว		
	 -	 ห้ามื่มิื่ให้ผ้้ิเสีียหายฟ้้องบุุคคลซ้ึ่�งมีื่อายุไม่ื่เกิินกิว่า	๑๐	ปี็	เป็็นคดีอาญาต่่อศาลใดต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ 
ไว้ในมื่าต่รา	 ๖๙/๑	 วรรคสีามื่	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ฉบัุบุแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๕๙	
	 -	 กิารกิระที่ำาความื่ผิิดอ่�นนอกิจากิวรรคหน้�งต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๙/๑	 แห่ง	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและ
ครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	ฉบัุบุแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่	(ฉบัุบุทีี่�	๕)	พ.ศ.๒๕๕๙	 
หมื่ายความื่ว่า	 เป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดทีี่�ไม่ื่อย้่ในอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 หร่อ 
เจ้าพนักิงานอ่�น	ซ้ึ่�งมื่าต่รา	๖๙/๑	วรรคสีอง	ได้กิำาหนดกิฎเกิณฑ์์ให้ส่ีงตั่วเด็กิอายุไม่ื่เกิิน	๑๐	ปี็	ไป็ยังพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�
ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กิดำาเนินกิารต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�เช่นเดียวกัิน	ไม่ื่สีามื่ารถืว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนได้ 
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	 -	 กิรณีต่ามื่	๒)	(๑)	ทีี่�ให้นำามื่าต่รา	๖๙/๑	วรรคหน้�งมื่าใช้กัิบุเด็กิอาย	ุ๑๐	ปี็ลงมื่าด้วยนั�น	หมื่ายความื่ว่า	 
หากิกิารกิระที่ำาผิิดขึ้องเด็กิไมื่่ใช่เป็็นความื่ผิิดครั�งแรกิ	 หร่อแมื่้จะกิระที่ำาผิิดครั�งแรกิก็ิต่ามื่แต่่เด็กิไมื่่สีำาน้กิ 
ในกิารกิระที่ำา	ก็ิต้่องส่ีงเด็กิไป็ยังพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารคุ้มื่ครองเด็กินั�นด้วยเช่นเดียวกัิน
ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๓	วรรคสีอง	

6. อำานาจข้องพนักงานสอบสวนในคด่ีท่�อาจเปร่ยบเท่ยบเยาวชน
	 พิจารณาต่ามื่	มื่าต่รา	๔	แห่ง	พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบุครัว	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ให้คำาจำากัิดความื่	 “เยาวชน”	 หมื่ายความื่ว่า	 บุุคคลอายุเกิินกิว่า	 ๑๕	 ปี็บุริบุ้รณ์	 
แต่่ยังไม่ื่ถ้ืง	 ๑๘	 ปี็บุริบุ้รณ์	 ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๖๙	 กิารจับุกุิมื่เด็กิหร่อเยาวชน	 ซ้ึ่�งกิฎหมื่ายไม่ื่ได้เปิ็ดช่อง 
ให้ว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนได้อย่างเช่นกิรณีเด็กิอายุกิว่า	๑๐	 ปี็แต่่ไม่ื่เกิิน	๑๕	 ปี็	 ต่ามื่มื่าต่รา	๖๙/๑	แต่่อย่างใด 
และจะต้่องต่รวจสีอบุกิารจับุภายใน	๒๔	ชั�วโมื่ง	นับุแต่่เด็กิหร่อเยาวชนถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
ผ้้ิรับุผิิดชอบุ	แต่่กิรณทีีี่�เข้ึ้าข้ึ้อยกิเว้นไม่ื่ต้่องต่รวจสีอบุกิารจบัุหากิเป็็นคดทีีี่�พนักิงานสีอบุสีวนเหน็ว่า	เป็็นคดี 
ทีี่�อาจเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุได้ต่ามื่มื่าต่รา	 ๗๒	 วรรคสีามื่	 ซ้ึ่�งก็ิหมื่ายความื่ว่าพนักิงานสีอบุสีวนสีามื่ารถื 
เป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุเยาวชนในความื่ผิิดที่ี�สีามื่ารถืเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุได้	 ต่ามื่ความื่ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๗			 
เหม่ื่อนเช่นกิารเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุบุุคคลทีี่�มีื่อายุตั่�งแต่่	๑๘	ปี็ข้ึ้�นไป็ทีี่�คดีไม่ื่อย้ใ่นอำานาจศาลเยาวชนทัี่�ว	ๆ	ไป็ 
นั�นเอง	 ซ้ึ่�งเป็็นไป็ต่ามื่แนวที่างคำาวินิจฉัยขึ้องคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 เร่�องเสีร็จทีี่�	๕๗๓/๒๕๕๕	 ดังกิล่าว
มื่าแล้วต่ามื่ข้ึ้อ	๒	

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิรณีบุางเร่�องพนักิงานสีอบุสีวนก็ิสีามื่ารถืว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนเยาวชนทีี่�กิระที่ำาผิิดได้	 แต่่เป็็น
กิรณีทีี่�มิื่ใช่เป็็นไป็ต่ามื่	 พ.ร.บุ.ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	แต่่เป็็นไป็ต่ามื่กิฎหมื่ายเฉพาะเร่�องนั�น	ๆ 	เช่น	พ.ร.บุ.กิารจราจรที่างบุกิ	พ.ศ.๒๕๒๒	กิารกิระที่ำาผิิด 
บุางข้ึ้อหา	กิฎหมื่ายให้อำานาจเจ้าพนักิงานว่ากิล่าวตั่กิเต่่อนได้	เป็็นต้่น	

7. วิธ่การเปร่ยบเท่ยบ
	 (๑)	 ความื่ผิิดทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุได้ต้่องเป็็นความื่ผิิดต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗	(๒),	(๓)	และ	(๔)
	 (๒)	 หากิเป็็นความื่ผิิดทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียว	เจ้าพนักิงานกิำาหนดค่าป็รับุได้ทัี่นทีี่หากิเป็็นความื่ผิิด 
ทีี่�มีื่โที่ษจำาคุกิด้วย	 เจ้าพนักิงานจะเป็รียบุเทีี่ยบุก็ิต่่อเม่ื่�อเห็นว่าผ้้ิต้่องหานั�น	 ไม่ื่สีมื่ควรได้รับุโที่ษถ้ืงจำาคุกิ	
ถ้ืาเห็นว่าผ้้ิต้่องหาสีมื่ควรได้รับุโที่ษจำาคุกิเจ้าพนักิงานมีื่อำานาจทีี่�จะไม่ื่เป็รียบุเทีี่ยบุและดำาเนินคดีต่่อไป็ได้
	 (๓)	 ให้เจ้าพนักิงานกิำาหนดค่าป็รับุซ้ึ่�งผ้้ิต้่องหาจะพ้งชำาระแต่่ต้่องไม่ื่เกิิน	 หร่อต่ำ�ากิว่าทีี่�กิฎหมื่าย
กิำาหนดไว้	โดยผ้้ิต้่องหาและผ้้ิเสีียหายต้่องยินยอมื่ทัี่�งสีองฝ่่าย	ถ้ืาฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งไม่ื่ยินยอมื่จะเป็รียบุเทีี่ยบุ
ไม่ื่ได้	คดีอาญาไม่ื่เลิกิกัิน	และให้ดำาเนินคดีต่่อไป็
	 (๔)	 ในกิรณีทีี่�ยินยอมื่ด้วยกัินทัี่�งสีองฝ่่าย	 เจ้าพนักิงานอาจกิำาหนดให้ผ้้ิต้่องหาได้ชำาระค่าป็รับุ 
ต่ามื่จำานวนทีี่�เจ้าหน้าทีี่�กิำาหนดให้ภายในเวลาอันสีมื่ควร	แต่่ไม่ื่เกิิน	๑๕	วัน		
	 (๕)	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหาได้ชำาระค่าป็รับุต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ดังกิล่าวแล้วคดีเป็็นอันเสีร็จเด็ดขึ้าด	 ค่อจะนำา
มื่าฟ้้องร้องกัินอีกิไม่ื่ได้	 และจะอุที่ธีรณ์กิารเป็รียบุเทีี่ยบุอีกิไม่ื่ได้	 ถ้ืาผ้้ิต่้องหาไม่ื่ยินยอมื่ต่ามื่ทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุ 
หร่อยินยอมื่แล้วไม่ื่ชำาระเงินค่าป็รับุภายในเวลากิำาหนด	คดีไม่ื่เลิกิกัินให้เจ้าพนักิงานดำาเนินคดีต่่อไป็
	 (๖)	 ในคดีทีี่�มีื่ค่าที่ดแที่น	 ถ้ืาผ้้ิเสีียหายและผ้้ิต้่องหายินยอมื่ให้เป็รียบุเทีี่ยบุให้เจ้าหน้าทีี่�กิำาหนด
จำานวนต่ามื่ที่ี�เห็นสีมื่ควรหร่อต่ามื่ที่ี�ต่กิลงกิัน	 หากิเจ้าหน้าทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุแล้ว	 แม้ื่ผ้้ิต้่องหาจะยังไม่ื่จ่าย 
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ค่าที่ดแที่น	 คดีอาญากิ็ระงับุไป็แล้ว	 ผิลมื่ีเพียงว่าหนี�ที่างแพ่งไม่ื่ระงับุเท่ี่านั�น	 ซ้ึ่�งชอบุที่ี�จะไป็ว่ากิล่าวกัิน 
ที่างแพ่งต่่อไป็	แต่่หาที่ำาให้กิารเป็รียบุเทีี่ยบุทีี่�ชอบุไป็แล้วเสีียไป็ไม่ื่	ถ่ือว่าคดีอาญาเป็็นอันเลิกิกัิน	ผ้้ิเสีียหาย 
จะมื่าร่�อฟื้�นคดีอาญาอีกิไม่ื่ได้

ข้้อสังเกต้
	 -	 ค่้สัีญญาต่กิลงยกิเว้นมิื่ให้สิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุ	 ไม่ื่มีื่ผิลบัุงคับุกัินได้	 ข้ึ้อต่กิลงดังกิล่าว
เป็็นโมื่ฆ่ะเพราะถ่ือว่ามีื่วัต่ถุืป็ระสีงค์ขัึ้ดต่่อกิฎหมื่ายโดยชัดแจ้ง
	 -	 ต่ามื่	 ป็.อาญา	 	 มื่าต่รา	 ๗๙	 ในคดีทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียวถ้ืาผ้้ิทีี่�ต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิด 
นำาค่าป็รับุในอัต่ราอย่างส้ีงสีำาหรับุความื่ผิิดนั�นมื่าชำาระก่ิอนทีี่�ศาลเริ�มื่ต้่นส่ีบุพยานให้คดีนั�นเป็็นอันระงับุไป็ 
กิารชำาระค่าป็รับุต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๗๙	มีื่	๒	ลักิษณะ	ค่อ
	 	 (๑)	 กิารชำาระค่าป็รับุก่ิอนทีี่�ศาลรับุฟ้้องคดี	 เป็็นกิรณีทีี่�ยังอย้่ในอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
หร่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�	 ผ้้ิต้่องหาสีามื่ารถืชำาระค่าป็รับุต่่อพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ได้	 
แต่่ไม่ื่สีามื่ารถืชำาระค่าป็รับุต่่อศาลได้
	 	 (๒)	 กิารชำาระค่าป็รับุหลังจากิทีี่�ศาลรับุฟ้้องคดีแล้ว	เป็็นกิรณีทีี่�ศาลรับุฟ้้องคดีขึ้องโจที่ก์ิไว้แล้ว	 
และกิำาหนดนัดวันส่ีบุพยานเรียบุร้อยแล้ว	 ผ้้ิต้่องหานำาค่าป็รับุมื่าชำาระโดยต้่องชำาระต่่อศาลทีี่�รับุฟ้้องคดี
ไว้พิจารณานั�น	 จะกิลับุไป็ชำาระต่่อพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ไม่ื่ได้	 เพราะเลยขัึ้�นต่อน 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนหร่อเจ้าหน้าทีี่�มื่าแล้ว
	 -	 เม่ื่�อมีื่กิฎหมื่ายให้อำานาจพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายนั�นมีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่กิฎหมื่าย
นั�น	ๆ	แล้ว	ไม่ื่เป็็นกิารตั่ดอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	พนักิงานสีอบุสีวนยังมีื่
อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่กิฎหมื่ายในเร่�องนั�น	ๆ	ได้
	 -	 กิรณีความื่ผิิดทีี่�รัฐเป็็นผ้้ิเสีียหาย	 ไม่ื่มีื่เอกิชนเป็็นผ้้ิเสีียหายโดยต่รง	 พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่ต้่อง 
ให้ผ้้ิเสีียหายคนใดยินยอมื่	โดยพนักิงานสีอบุสีวนในฐานะเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐเป็็นผ้้ิเสีียหายอย้่แล้ว
	 -	 กิารกิำาหนดค่าป็รับุซ้ึ่�งได้มีื่คำาสัี�งหร่อระเบีุยบุขึ้องเจ้ากิระที่รวงกิำาหนดค่าเป็รียบุเทีี่ยบุขัึ้�นต่ำ�าไว้	
พนักิงานสีอบุสีวนต้่องกิำาหนดค่าป็รับุให้เป็็นไป็ต่ามื่คำาสัี�งหร่อระเบีุยบุนั�น
	 -	 คดีอาญาใดทีี่�เป็็นความื่ผิิดต่่อส่ีวนตั่ว	 พนักิงานสีอบุสีวนจะที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุ 
ได้ต่่อเม่ื่�อผ้้ิเสีียหายได้ร้องทุี่กิข์ึ้มื่อบุคดีให้พนักิงานสีอบุสีวนก่ิอนแล้วเท่ี่านั�น
	 -	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีอาญาแล้ว	ให้ส่ีงบัุนท้ี่กิและสีำานวนคดีเป็รียบุเทีี่ยบุ	 
ไป็ยังพนักิงานอัยกิารโดยไม่ื่ชักิช้าหลังจากิทีี่�มีื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุแล้ว	 ภายใน	 ๑๕	 วัน	 แต่่หากิเป็็นกิรณี 
ใกิล้ขึ้าดอายุความื่ให้รีบุส่ีงโดยพลันก่ิอนขึ้าดอายุความื่
	 -	 คดีเลิกิกัินต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๗(๑)	 และ	 (๔)	 มีื่ความื่แต่กิต่่างกัินกัิบุคดีเลิกิกัินต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๗(๒)	 และ	 (๓)	 กิล่าวค่อ	 กิรณีต่ามื่	 มื่าต่รา	 ๓๗(๑)	 และ	 (๔)	 เง่�อนไขึ้กิารระงับุคดี 
เป็็นไป็ต่ามื่ระเบีุยบุสีำานักิงานอัยกิารส้ีงสุีด	 ว่าด้วยกิารดำาเนินคดีอาญาขึ้องพนักิงานอัยกิาร	 พ.ศ.๒๕๖๓	 
ลง	๒๗	สี.ค.	๖๓	ข้ึ้อ	๔๘	(๓)	กิารสัี�งคดีต่ามื่ระเบีุยบุข้ึ้อ	๔๘	ให้พนักิงานอัยกิารสัี�งคดีว่า	“ยติุ่กิารดำาเนินคดี”	 
ส่ีวนกิรณีต่ามื่	มื่าต่รา	๓๗(๒)	และ	(๓)	ต่ามื่ระเบีุยบุข้ึ้อ	๔๘(๔)	กิารสัี�งคดี	ให้พนักิงานอัยกิารดำาเนินกิาร 
ต่ามื่หลักิกิารป็ฏิบัุติ่และกิารสัี�งคดีเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่ข้ึ้อ	๗๙	และข้ึ้อ	๘๐	ซ้ึ่�งต่ามื่ข้ึ้อ	๘๐	กิารสัี�งคดีเป็รียบุเทีี่ยบุ	 
เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารเห็นว่ากิารเป็รียบุเทีี่ยบุนั�นถ้ืกิต้่องแล้ว	 ให้สัี�งว่า	 “กิารเป็รียบุเทีี่ยบุชอบุแล้ว”	 
ถ้ืาพนักิงานอัยกิารเห็นว่ากิารเป็รียบุเทีี่ยบุไม่ื่ถ้ืกิต้่อง	 ให้พนักิงานอัยกิารสัี�งพนักิงานสีอนสีวนดำาเนินกิาร 
เสีียให้ถ้ืกิต้่อง	 หร่อถ้ืาเห็นว่าเป็็นกิารเป็รียบุเทีี่ยบุเกิินอำานาจและเป็็นคดีทีี่�อาจต้่องฟ้้องให้สัี�งแจ้งข้ึ้อหา 
หร่อสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่เสีียก่ิอนแล้วจ้งพิจารณาสัี�งคดีต่่อไป็	จะเห็นได้ว่ากิารใช้อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๑)	
และ	๓๗(๔)	เป็็นกิารใช้อำานาจขึ้องพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�	ซ้ึ่�งไม่ื่ใช่อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนหร่อข้ึ้าราชกิารต่ำารวจ	 
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ซ้ึ่�งต่่างจากิกิารใช้อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๒)	และ	 (๓)	 ทีี่�พนักิงานอัยกิารต่รวจสีอบุความื่ชอบุ 
ในกิารเป็รียบุเทีี่ยบุให้เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๔๔	แต่่อย่างไรก็ิต่ามื่พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๓๗(๑)	และ	(๔)	อาจมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อข้ึ้าราชกิารต่ำารวจที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุได้ 
ซ้ึ่�งต้่องดำาเนินกิารต่ามื่ขึ้อบุเขึ้ต่ทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่ายนั�นด้วยและกิารดำาเนินกิารเป็รียบุเทีี่ยบุก็ิในฐานะพนักิงาน
เจ้าหน้าทีี่�ทีี่�ได้รับุมื่อบุหมื่าย	
	 -	 สีำานวนกิารสีอบุสีวนคดใีดทีี่�อย้ใ่นอำานาจขึ้องพนกัิงานสีอบุสีวนที่ี�จะเป็รยีบุเที่ยีบุได	้แต่่ผ้้ิต้่องหา 
ไม่ื่ยินยอมื่ให้ที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุ	 หร่อเป็็นคดีทีี่�ผ้้ิต้่องหาหลบุหนี	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนส่ีงสีำานวนไป็ยัง
พนักิงานอัยกิารแล้ว		ภายหลังต่่อมื่าผ้้ิต้่องหามื่าพบุและสีมัื่ครใจยินยอมื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนเป็รียบุเทีี่ยบุ 
ให้แจ้งพนักิงานอัยกิารเพ่�อที่ราบุ	หากิพนักิงานอัยกิารสัี�งให้เป็รียบุเทีี่ยบุให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่นั�น	 
แต่่หากิพนกัิงานสีอบุสีวนที่ำากิารเป็รยีบุเที่ยีบุไป็โดยไมื่มี่ื่คำาสัี�งขึ้องพนกัิงานอยักิารกิอ่น	ยอ่มื่เป็็นกิารเป็รยีบุเที่ยีบุ 
ทีี่�ไม่ื่ชอบุ	 เพราะในคดีดังกิล่าวเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารสีอบุสีวนเสีร็จและได้ส่ีงสีำานวนให้พนักิงาน
อัยกิารแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่หมื่ดอำานาจทีี่�จะที่ำากิารสีอบุสีวนคดีต่่อไป็	 เว้นแต่่พนักิงานอัยกิาร 
จะสัี�งให้สีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่	(คำาพิพากิษาฎีกิาทีี่�	๙/๒๔๘๑	ป็ระกิอบุบัุนท้ี่กิสีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 
เร่�องเสีร็จทีี่�	๗๖๖/๒๕๔๖		เร่�อง	หาร่อเกีิ�ยวกัิบุอำานาจสีอบุสีวนเพิ�มื่เติ่มื่ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน)
	 -	 กิรณีเด็กิอายุไม่ื่เกิินสิีบุปี็	 หร่อเด็กิอายุกิว่าสิีบุปี็แต่่ยังไม่ื่เกิินสิีบุห้าปี็	 กิระที่ำากิารอันกิฎหมื่าย
บัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	 เม่ื่�อมื่าต่รา	๗๓	และมื่าต่รา	๗๔	แห่ง	ป็.อาญาได้กิำาหนดไว้ว่าเด็กินั�นไม่ื่ต้่องรับุโที่ษ 
ซ้ึ่�งรวมื่ถ้ืงโที่ษป็รบัุต่ามื่มื่าต่รา	๑๘(๔)	แห่ง	ป็.อาญาด้วย	ถ้ืงแม้ื่จะป็รากิฏว่าเด็กิทีี่�มีื่อายุดังกิล่าว	กิระที่ำากิาร 
อันกิฎหมื่ายบัุญญัติ่เป็็นความื่ผิิด	 และความื่ผิิดนั�นมีื่ลักิษณะต่ามื่ทีี่�กิำาหนดไว้ในมื่าต่รา	 ๓๗	 แห่ง	 
ป็.วิอาญา	ก็ิต่ามื่	แต่่เม่ื่�อเด็กินั�นไม่ื่ต้่องรับุโที่ษ	จ้งไม่ื่สีามื่ารถืชำาระค่าป็รับุในอัต่ราอยา่งส้ีงสีำาหรับุความื่ผิิดนั�น 
แก่ิพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ก่ิอนศาลพิจารณาต่ามื่มื่าต่รา	 ๓๗(๑)	 แห่ง	 ป็.วิอาญา	 ได้	 และในคดีความื่ผิิด 
ต่ามื่มื่าต่รา	๓๗(๒)	(๓)	(๔)	แห่ง	ป็.วิอาญา	เจ้าพนักิงานผ้้ิมีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุก็ิไม่ื่สีามื่ารถืที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุได้	 
เพราะไม่ื่อาจกิำาหนดค่าป็รับุซ้ึ่�งเป็็นโที่ษทีี่�ผ้้ิต้่องหาจะพ้งชำาระซ้ึ่�งที่ำาให้ไม่ื่มีื่ค่าป็รับุทีี่�ผ้้ิต้่องหาจะชำาระ 
เพ่�อให้คดีเสีร็จเด็ดขึ้าด
	 ดังนั�น	 พนักิงานสีอบุสีวนไมื่่สีามื่ารถืรับุชำาระค่าป็รับุในคดีมีื่อัต่ราโที่ษป็รับุสีถืานเดียว	 กิรณีเด็กิ
อายุไม่ื่เกิินสิีบุห้าปี็	 กิระที่ำาผิิดและยินยอมื่เสีียค่าป็รับุในอัต่ราอย่างส้ีงต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๗(๑)	 
หร่อจะที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่	 (๒),	 (๓)	 และ	 (๔)	 	 ก็ิไม่ื่ได้เช่นกัิน	 (ความื่เห็นคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 
เร่�องเสีร็จทีี่�	๗๑๖/๒๕๕๖	และหนังส่ีอ		ต่ร.ทีี่�	๐๐๑๑.๒๖/๒๙๓๔	ลง	๑๕	กิ.ค.	๕๖	เร่�อง	แนวที่างป็ฏิบัุติ่
กิารเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุเด็กิอายุไม่ื่เกิินสิีบุห้าปี็ซ้ึ่�งต้่องหาว่ากิระที่ำาความื่ผิิด)	

๘. บันท่กการเปร่ยบเท่ยบ
	 ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๙	ได้แก่ิ
	 (๑)	 คดีใดทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนได้รวบุรวมื่พยานหลักิฐานไว้แล้วก่ิอนทีี่�จะมีื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุให้นำา
หลักิฐานดังกิล่าวนั�นมื่ารวมื่กัิบุบัุนท้ี่กิและสีำานวนคดีเป็รียบุเทีี่ยบุด้วย	 โดยไม่ื่ต้่องสีรุป็สีำานวนมีื่ความื่เห็น
ที่างคดีอีกิ	
	 (๒)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนบุันท้ี่กิกิารเป็รียบุเที่ียบุไว้ลงรายงานป็ระจำาวันเป็็นรายคดีหร่อรวมื่กิัน
หลาย	ๆ	คดีก็ิได้โดยให้ป็รากิฏเลขึ้คดี	 ช่�อผ้้ิต้่องหา	 ข้ึ้อหา	จำานวนเงินทีี่�เป็รียบุเทีี่ยบุและอ่�นๆ	 เช่น	 ในคดี 
ทีี่�อาจมีื่กิารเรียกิค่าเสีียหายกัิน	เป็็นต้่น	ผ้้ิกิล่าวหา	ผ้้ิต้่องหา	ไม่ื่ต้่องลงลายม่ื่อช่�อในรายงานป็ระจำาวัน
	 (๓)	 ต่ามื่	(๒)	มีื่หนังส่ีอ	ต่ร.ทีี่�	๐๐๑๑.๒๕/ว	๐๐๗๓	ลง	๒๕	กิ.ย.	๕๒	เร่�อง	กิำาชับุกิารป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุ 
กิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีอาญา	และกิารออกิใบุเสีร็จรับุชำาระเงินขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนและเจ้าพนักิงานต่ำารวจ
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ทีี่�มีื่หน้าทีี่�รับุเงิน	 โดยกิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนผิ้้ที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุจะต้่องเป็็นผ้้ิออกิใบุเสีร็จรับุเงิน 
ให้แก่ิผ้้ิต้่องหา	และให้พนักิงานสีอบุสีวนเวรคดีอาญาเป็็นผ้้ิรับุผิิดชอบุต่รวจกิารลงเลขึ้คดีเป็รียบุเทีี่ยบุและ
รายกิารต่่าง	ๆ	ในแบุบุพิมื่พ์กิารเป็รียบุเทีี่ยบุ	ต่ลอดจนใบุเสีร็จรับุเงินให้ถ้ืกิต้่อง	ทัี่�งนี�ให้พนักิงานสีอบุสีวน
เวรคดีอาญาแต่่ละคน	 นำาบัุนท้ี่กิกิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีอาญาภายในเวรขึ้องต่นเสีนอสีารวัต่รใหญ่	 (ปั็จจุบัุน	 
ผิกิกิ.,	 สีวญ.,	 สีว.)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนและเจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิมีื่หน้าทีี่�รับุเงินที่ำากิารต่รวจสีอบุและส่ีงเงินให้แก่ิ 
เจ้าหน้าทีี่�ผ้้ิรับุผิิดชอบุเม่ื่�อพ้นหน้าทีี่�เวรสีอบุสีวนผิลัดนั�นหร่อวันนั�น	ๆ	
	 (๔)	 ให้ส่ีงสีำานวนกิารเป็รียบุเทีี่ยบุผ่ิานหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร
	 (๕)	 ถ้ืาพนักิงานอัยกิารเห็นว่ากิารเป็รียบุเทีี่ยบุไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายและมีื่คำาสัี�งให้ฟ้้องหร่อ 
แจ้งให้ส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหามื่าฟ้้องให้พนักิงานสีอบุสีวนป็ฏิบัุติ่ต่ามื่นั�น
	 (๖)	 คดีทีี่�อย้ใ่นอำานาจเป็รยีบุเที่ยีบุแต่่ผ้้ิต้่องหาไมื่ย่อมื่ใหท้ี่ำากิารเป็รยีบุเที่ยีบุเม่ื่�อพนกัิงานสีอบุสีวน
ส่ีงสีำานวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารดำาเนินกิารฟ้้อง	 หากิพนักิงานอัยกิารเห็นสีมื่ควรและผิ้้ต้่องหายินยอมื่ 
ให้เป็รียบุเทีี่ยบุ	ให้พนักิงานสีอบุสีวนขึ้อสีำานวนกิารสีอบุสีวนค่นมื่าเพ่�อที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุต่่อไป็
	 (๗)	 ในคดีทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียว	 เม่ื่�อผ้้ิต้่องหายินยอมื่เสีียค่าป็รับุในอัต่ราอย่างส้ีงทีี่�กิฎหมื่าย
กิำาหนดต่่อพนักิงานสีอบุสีวนก่ิอนศาลพิจารณาให้ดำาเนินกิารเสีียค่าป็รับุและบัุนท้ี่กิรวมื่ไว้ในสีำานวน 
กิารสีอบุสีวน	แล้วส่ีงสีำานวนกิารเป็รียบุเทีี่ยบุผ่ิานหัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิาร

๙. เงินค่าปรับแลัะการถอนเงินค่าปรับ
	 ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๙	ได้แก่ิ
	 (๑)	 กิารกิำาหนดเงินค่าเป็รียบุเทีี่ยบุแก่ิผ้้ิกิระที่ำาผิิด	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนใช้ดุลพินิจโดยคำาน้งถ้ืง
ฐานะขึ้องผ้้ิกิระที่ำาผิิดและความื่ร้ายแรงขึ้องความื่ผิิด	แต่่ต้่องไม่ื่เกิินกิว่าทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้	และพนักิงาน
สีอบุสีวน	 อาจผ่ิอนผัินให้ผ้้ิต้่องหาชำาระเงินในกิำาหนด	๑๕	 วันก็ิได้	 ถ้ืาครบุกิำาหนดไม่ื่ชำาระก็ิให้ดำาเนินคดี 
ที่างศาลต่่อไป็	
	 (๒)	 กิารรับุเงิน	ให้ผ้้ิที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุออกิใบุเสีร็จรับุเงินให้ผ้้ิต้่องหารับุไป็	ส่ีวนกิารเก็ิบุรักิษาเงิน	 
ส่ีงเงิน	และถือนเงินค่าเป็รียบุเทีี่ยบุ	ให้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ระเบีุยบุว่าด้วยกิารนี�โดยเฉพาะ		
	 (๓)	 คดีอาญาทีี่�มีื่โที่ษป็รับุสีถืานเดียวและผ้้ิกิระที่ำาผิิดนำาเงินค่าป็รับุอย่างส้ีงต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดไว้ 
มื่าชำาระเพ่�อขึ้อให้เลิกิคดี	ให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�รับุเงินค่าป็รับุอย่างส้ีงต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดไว้เลิกิคดีนั�นเสีีย	 
ส่ีวนกิารป็ฏิบัุติ่ในกิารรับุเงินนั�น	 ให้ใช้บัุนท้ี่กิกิารเป็รียบุเทีี่ยบุคดีอาญาต่ามื่ธีรรมื่ดา	 โดยใช้เลขึ้ลำาดับุเรียง
กัินไป็และป็ฏิบัุติ่กิารอนุโลมื่วิธีีเป็รียบุเทีี่ยบุคดีอาญาทุี่กิป็ระกิาร	 สี่วนเงินค่าป็รับุอย่างส้ีงนั�นให้พนักิงาน
สีอบุสีวนสีง่มื่อบุแกิพ่นักิงานสีอบุสีวนผิ้เ้ป็็นหัวหน้าในที่อ้งทีี่�นั�นหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่น	เพ่�อนำาส่ีงกิองกิารเงนิ	 
ต่ร.	หร่อคลังจังหวัดแล้วแต่่กิรณีต่่อไป็	

ข้้อสังเกต้
	 -	 ถ้ืาพนักิงานอัยกิารเห็นว่ากิารเป็รียบุเทีี่ยบุไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดกิาร 
ค่นเงินค่าป็รับุแก่ิผ้้ิต้่องหา
	 -	 กิารถือนเงินค่าป็รับุทีี่�นำาส่ีงแล้วค่นแก่ิผ้้ิต้่องหา	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนที่ำารายงานถือนโดยทัี่นทีี่
เม่ื่�อถือนเงินค่าป็รับุค่นมื่าแล้วให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งผ้้ิต้่องหามื่ารับุเงินโดยบัุนท้ี่กิให้ผ้้ิต้่องหาลงลายม่ื่อช่�อ 
รับุเงินไว้เป็็นหลักิฐาน	ถ้ืาผ้้ินั�นไม่ื่มื่ารับุให้หัวหน้าพนักิงานสีอบุสีวนเกิบ็ุรักิษาไว้ต่ามื่ระเบีุยบุขึ้องที่างราชกิาร
	 -	 คดีบุางป็ระเภที่ที่ี�พนักิงานสีอบุสีวนรบัุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ไว้ที่ำากิารสีอบุสีวนแลว้	พนักิงานสีอบุสีวนไมื่มี่ื่
อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุและไม่ื่ได้รับุมื่อบุอำานาจจากิหน่วยงานทีี่�รับุผิิดชอบุต่ามื่กิฎหมื่ายเฉพาะนั�นให้ที่ำากิาร 
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เป็รียบุเทีี่ยบุ	หากิแต่่พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�นอาจใช้อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุต่ามื่กิฎหมื่ายเฉพาะเหล่านั�น 
ไป็ได้	ป็ระกิอบุกัิบุ	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗(๔)	ที่ำาให้คดีอาญาเลิกิกัิน	เช่น	กิารเป็รียบุเทีี่ยบุในชั�นพนักิงาน
เจ้าหน้าทีี่�	ต่ามื่	พ.ร.บุ.ศุลกิากิร	พ.ศ.๒๕๖๐,	พ.ร.บุ.โรงงาน	พ.ศ.๒๕๓๕,	พ.ร.บุ.ควบุคุมื่อาคาร	พ.ศ.๒๕๒๒		 
เป็็นต้่น	ที่างป็ฏิบัุติ่พนักิงานสีอบุสีวนจะรับุหลักิฐานกิารเป็รียบุเทีี่ยบุจากิพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�มื่ารวมื่ไว้ในสีำานวน
กิารสีอบุสีวนแล้วที่ำาความื่เห็นควรสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาส่ีงพนักิงานอัยกิารพิจารณาเช่นเดียวกัิบุสีำานวนป็กิติ่	

10. การเปร่ยบเท่ยบคด่ีท่�กระทำาความผิิดีกรรมเด่ียวผิิดีต่้อกฎหมายหลัายบท
	 หากิมิื่ได้เป็รียบุเทีี่ยบุในบุที่หนักิสุีด	ทีี่�สีามื่ารถืเป็รียบุเทีี่ยบุได้หร่อบุที่หนักิสุีดไม่ื่อย้ใ่นอำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุ	 
กิารเป็รยีบุเที่ยีบุนั�นก็ิไม่ื่ที่ำาให้คดีเลิกิกัิน	ต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๓๗	สิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญามื่าฟ้้องไมื่ร่ะงับุไป็ 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๓)	
	 -	 กิรณีทีี่�เป็็นความื่ผิิดกิรรมื่เดียวผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่	 แม้ื่ข้ึ้อหาทีี่�เบุากิว่ามีื่อัต่ราโที่ษทีี่�อย้ ่
ในข่ึ้ายทีี่�จะเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุได้	แต่่ถ้ืาข้ึ้อหาทีี่�หนักิกิว่าอัต่ราโที่ษไมื่อ่ย้ใ่นข่ึ้ายทีี่�จะเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุได้	เช่นนั�น	 
พนักิงานสีอบุสีวนไม่ื่มีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุในข้ึ้อหาทีี่�เบุากิว่า	เพราะกิารกิระที่ำาทีี่�เป็็นกิรรมื่เดียวผิิดต่่อ
กิฎหมื่ายหลายบุที่นั�นต้่องลงโที่ษบุที่หนักิต่ามื่มื่าต่รา	๙๐	ดังนี�	หากิพนักิงานสีอบุสีวนเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุไป็
ก็ิไม่ื่มีื่ผิลที่ำาให้คดีเลิกิกัิน	ศาลยังมีื่อำานาจพิจารณาพิพากิษาต่่อไป็ได้	(ฎ.๒๘๔๙/๒๕๔๐,	ฎ.๑๕๑๓/๒๕๓๒,	 
ฎ.๑๑๐๐/๒๕๑๖)
	 -	 จำาเลยกิระที่ำาความื่ผิิดกิรรมื่เดียวผิิดกิฎหมื่ายหลายบุที่	เป็็นทัี่�งความื่ผิิดลหุโที่ษและทีี่�มิื่ใช่ลหุโที่ษ	 
แต่่ชั�นสีอบุสีวนพนักิงานสีอบุสีวนตั่�งขึ้้อหาในความื่ผิิดลหุโที่ษแต่่บุที่เดียว	 แล้วเป็รียบุเที่ียบุป็รับุไป็	 ถ่ือว่า
เป็็นกิารเป็รียบุเทีี่ยบุทีี่�ไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 ไม่ื่ที่ำาให้คดีเลิกิกัินอันเป็็นเหตุ่ให้สิีที่ธิีนำาคดีมื่าฟ้้องระงับุไป็	
พนักิงานอัยกิารมีื่สิีที่ธิีฟ้้องจำาเลยในความื่ผิิดทีี่�มิื่ใช่ลหุโที่ษอีกิได้	ค่นเกิิดเหตุ่มีื่กิารชุมื่นุมื่กัินกิระที่ำาพิธีีสีวดมื่นต์่ 
ที่ำาบุุญฉลองกิระด้กิผ้้ิต่ายต่ามื่พุที่ธีศาสีนาบุนหอสีวดมื่นต์่	จำาเลยข้ึ้�นมื่าส่ีงเสีียงเอะอะอ่�อฉาวซึ่ำ�ายังกิล่าวว่า	 
พระนี�ยุ่งจริง	 พระไม่ื่มีื่ความื่หมื่ายแล้วจำาเลยนั�งลงใช้ม่ื่อต่บุกิระดาน	๗-๘	 ครั�งและชักิปื็นพกิออกิจากิเอว
มื่าถ่ือไว้	 หันป็ากิกิระบุอกิปื็นมื่าที่างพระ	 แล้วปื็นต่กิลงยังพ่�นหอสีวดมื่นต์่	 กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยดังกิล่าว	 
ถ้ืงแม้ื่ผ้้ิทีี่�ไป็ชุมื่นุมื่กัินจะไม่ื่มีื่ป็ฏิกิิริยาวุ่นวายข้ึ้�นก็ิต่ามื่	ก็ิยงัถ่ือได้ว่าเป็็นความื่ผิิดต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 
มื่าต่รา	๒๐๗	(ฎ.๑๑๐๐/๒๕๑๖)
	 -	 คดีทีี่�พนักิงานอัยกิารโจที่กิ์บุรรยายฟ้้องว่า	 ได้มีื่กิารสีอบุสีวนแล้วย่อมื่สัีนนิษฐานได้ว่า	 มีื่กิาร
สีอบุสีวนชอบุด้วยกิฎหมื่ายแล้ว	เม่ื่�อจำาเลยไม่ื่คัดค้าน	โดยเสีนอหร่อนำาส่ีบุเป็็นข้ึ้อต่่อส้้ีไว้	ถ่ือว่าไม่ื่มีื่ข้ึ้อโต้่เถีืยงกัิน	 
หากิต่ามื่สีำานวนไม่ื่มีื่ข้ึ้อเท็ี่จจริงทีี่�แสีดงว่ากิารสีอบุสีวนนั�นไม่ื่ชอบุ	 จำาเลยเพิ�งมื่าคัดค้านข้ึ้�นในชั�นอุที่ธีรณ์	
ยอ่มื่ไม่ื่มีื่เหตุ่ทีี่�จะวินิจฉัยให้กิรณีถ่ือได้ว่ามีื่กิารสีอบุสีวนในความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหาต่ามื่ฟ้้องแล้ว	แม้ื่ศาลอุที่ธีรณ์
ยังมิื่ได้วินิจฉัยปั็ญหาขึ้้อเท็ี่จจริงต่ามื่อุที่ธีรณ์ขึ้องจำาเลย	 เม่ื่�อโจที่กิ์จำาเลยได้นำาส่ีบุพยานมื่าจนสิี�นกิระแสี 
ความื่แล้ว	 ศาลฎีกิาก็ิมีื่อำานาจวินิจฉัยปั็ญหาข้ึ้อเท็ี่จจริงดังกิล่าวไป็ได้เองโดยไม่ื่ต้่องย้อนสีำานวนไป็ให้ 
ศาลอุที่ธีรณ์วินิจฉัยชี�ขึ้าดก่ิอน	แม้ื่	อ.	จะเคยถ้ืกิฟ้้องร่วมื่กัิบุจำาเลยมื่าก่ิอน	แต่่ศาลได้	สัี�งแยกิฟ้้องจำาเลยเป็็นคดีใหม่ื่ 
ต่่างหากิจากิคดีทีี่�	 อ.	 ถ้ืกิฟ้้องร่วมื่กัิบุจำาเลย	 โจที่ก์ิจ้งอ้าง	 อ.	 เป็็นพยานได้โดยขึ้ณะทีี่�	 อ.	 เบิุกิความื่เป็็น
พยานโจที่ก์ิในคดีนี�	 อ.	 มิื่ได้อย้่ในฐานะเป็็นจำาเลย	 กิารกิระที่ำาขึ้องจำาเลยเป็็นกิารกิระที่ำาผิิดกิรรมื่เดียว 
ผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่	ค่อเป็็นความื่ผิิดต่ามื่	พระราชบัุญญัติ่จราจรที่างบุกิ	พ.ศ.๒๕๒๒	มื่าต่รา	๕๕,	๖๑	 
และป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	 ๓๙๐	 ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	 ๙๐	 ให้ใช้กิฎหมื่ายบุที่ 
ทีี่�หนักิทีี่�สุีดลงโที่ษพนักิงานสีอบุสีวน	 ไม่ื่มีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุจำาเลยในความื่ผิิดทีี่�มีื่โที่ษเบุากิว่า	 
เพ่�อให้ความื่ผิิดทุี่กิกิรรมื่รวมื่ทัี่�งความื่ผิิดทีี่�มีื่โที่ษหนักิกิว่าเลิกิกัิน	ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 
มื่าต่รา	๓๗	ได้	ดังนั�น	แม้ื่พนักิงานสีอบุสีวนจะเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุจำาเลยไป็แล้วต่ามื่	พระราชบัุญญัติ่จราจร
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ที่างบุกิ	พ.ศ.๒๕๒๒	มื่าต่รา	๖๑	ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดบุที่เบุาทีี่�สุีด	กิารเป็รียบุเทีี่ยบุนั�นก็ิไม่ื่ชอบุ	คดีไม่ื่เลิกิกัินต่ามื่	 
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญามื่าต่รา	๓๗	 ศาลฎีกิามีื่อำานาจวินิจฉัยป็รับุบุที่ลงโที่ษจำาเลยต่ามื่
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	มื่าต่รา	๓๙๐	ซ้ึ่�งเป็็นบุที่ทีี่�หนักิทีี่�สุีดให้ถ้ืกิต้่องได้	(ฎ.๑๕๑๓/๒๕๓๒)
	 -	 จำาเลยขัึ้บุรถืในขึ้ณะเมื่าสุีราและโดยป็ระมื่าที่หร่อน่าหวาดเสีียวอันอาจเกิิดอันต่รายแก่ิบุุคคล
หร่อที่รัพย์สิีน	 เป็็นกิารกิระที่ำากิรรมื่เดียวเป็็นความื่ผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่	 ต้่องใช้กิฎหมื่ายทีี่�มีื่โที่ษหนักิ
ทีี่�สุีดลงโที่ษ	พนักิงานสีอบุสีวนจ้งไม่ื่มีื่อำานาจเป็รยีบุเทีี่ยบุป็รับุจำาเลยในความื่ผิิดฐานขึ้บัุรถืโดยป็ระมื่าที่ต่ามื่ 
พระราชบัุญญัติ่จราจรที่างบุกิ	พ.ศ.๒๕๒๒	มื่าต่รา	๔๓(๔),	๑๕๗	ซ้ึ่�งเป็็นความื่ผิิดทีี่�มีื่โที่ษเบุากิว่าความื่ผิิด 
ฐานขึ้ับุรถืในขึ้ณะเมื่าสีุรา	 เพ่�อให้ความื่ผิิดทัี่�งหมื่ดเลิกิกัินต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 
มื่าต่รา	๓๗	 ได้	 แม้ื่พนักิงานสีอบุสีวนจะเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุจำาเลยไป็แล้วก็ิไม่ื่ชอบุ	 คดีไม่ื่เลิกิกัินศาลชั�นต้่น 
จ้งมีื่อำานาจลงโที่ษจำาเลยในความื่ผิิดฐานขัึ้บุรถืในขึ้ณะเมื่าสุีราต่ามื่พระราชบัุญญัติ่จราจรที่างบุกิ	พ.ศ.๒๕๒๒	
มื่าต่รา	๔๓(๒),	๑๖๐	วรรคสีามื่	ต่ามื่ฟ้้องได้	(ฎ.๒๘๔๙/๒๕๔๐)

11. การเปร่ยบเท่ยบคด่ีท่�กระทำาความผิิดีหลัายกรรมต่้างกัน
	 หากิกิรณเีป็็นความื่ผิิดหลายกิรรมื่ต่่างกินัหร่อเป็็นกิารกิระที่ำาต่่างกิรรมื่ต่่างวาระ	กิารเป็รยีบุเที่ยีบุ
ต้่องเรียงกิระที่งความื่ผิิดทุี่กิกิรรมื่ไป็	หากิกิรรมื่ใดไม่ื่ได้เป็รียบุเทีี่ยบุหร่อบุางกิรรมื่ไม่ื่มีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุ
กิารเป็รียบุเทีี่ยบุกิรรมื่ใดทีี่�อย้่ในอำานาจไป็แล้วคดีเลิกิกัินต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๓๗	 และสิีที่ธิีกิารนำาคดี
อาญามื่าฟ้้องระงบัุไป็เฉพาะกิรรมื่ที่ี�ได้มีื่กิารเป็รยีบุเทีี่ยบุไป็แล้วเท่ี่านั�น	ส่ีวนกิรรมื่ทีี่�ยงัไม่ื่มีื่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุ
หร่อไม่ื่มีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุคดีก็ิยังไม่ื่เลิกิกัินต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗	และสิีที่ธิีกิารฟ้้องคดีอาญาย่อมื่ 
ไม่ื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๓)	ก็ิต้่องดำาเนินคดีต่่อไป็	
 
12. ผิลัข้องการเปร่ยบเท่ยบไม่ชอบ 
	 กิารเป็รียบุเทีี่ยบุทีี่�ไม่ื่ชอบุ	ยอ่มื่ไม่ื่ที่ำาให้คดีเลิกิกัินต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๗	สิีที่ธิีกิารนำาคดีอาญา
มื่าฟ้้องย่อมื่ไม่ื่ระงับุไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๓๙(๓)	เช่น	
	 -	 โจที่ก์ิฟ้้องว่าจำาเลยที่ำาร้ายร่างกิายโจที่ก์ิถ้ืงบุาดเจ็บุ	 แต่่พนักิงานสีอบุสีวนได้เป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุ
จำาเลยโดยไม่ื่มีื่อำานาจที่ำาได้เพราะบุาดแผิลขึ้องโจที่ก์ิถ้ืงบุาดเจ็บุจำาเลยต่่อส้้ีว่า	บุาดแผิลขึ้องโจที่ก์ิไม่ื่ถ้ืงบุาดเจ็บุ	 
พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุได้สิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องระงับุไป็แล้วดังนี�	 ป็ระเด็นเร่�อง 
กิารสีอบุสีวนจะชอบุด้วยกิฎหมื่ายหร่อไม่ื่อย้่ทีี่�บุาดแผิลขึ้องโจที่ก์ิถ้ืงบุาดเจ็บุหร่อไม่ื่	 ถ้ืาบุาดแผิลขึ้องโจที่ก์ิ 
ถ้ืงบุาดเจ็บุเป็็นความื่ผิิดต่ามื่มื่าต่รา	 ๒๕๔	พนักิงานสีอบุสีวนกิ็ไม่ื่มีื่อำานาจเป็รียบุเทีี่ยบุ	 นอกิจากินั�นแล้ว 
หากิผ้้ิเสีียหายและผ้้ิต้่องหาไม่ื่ได้ให้ความื่ยินยอมื่ในกิารเป็รียบุเทีี่ยบุ	กิารเป็รียบุเทีี่ยบุนั�นถ่ือว่าไม่ื่ชอบุด้วย
กิฎหมื่าย	(ฎ.๓๖๕/๒๕๐๒)
	 -	 โจที่ก์ิแจ้งความื่กิล่าวหาว่าจำาเลยทัี่�งสีองร่วมื่กัินที่ำาร้ายร่างกิายโจที่กิ์	 พนักิงานสีอบุสีวนแจ้ง
ข้ึ้อกิล่าวหาว่าจำาเลยทัี่�งสีองที่ำาร้ายร่างกิายโจที่ก์ิไม่ื่ถ้ืงกัิบุเป็็นเหตุ่อันต่รายแก่ิกิายหร่อจิต่ใจ	 จำาเลยทัี่�งสีอง
ให้กิารรับุสีารภาพ	พนักิงานสีอบุสีวนที่ำากิารเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุ	โจที่ก์ิและจำาเลยทัี่�งสีองต่่างยินยอมื่	คดีย่อมื่
เลิกิกัินต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๓๗(๒)	 สิีที่ธิีนำาคดีอาญาในความื่ผิิดลหุโที่ษ
ขึ้องโจที่ก์ิมื่าฟ้้องย่อมื่ระงับุไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๓๙(๓)	แต่่ป็รากิฏว่า 
หลังจากินั�นในวันเดียวกัินโจที่ก์ิเกิิดอากิารม้ื่นศีรษะ	และอาเจียนจ้งกิลับุไป็ให้แพที่ย์ต่รวจใหม่ื่	พบุว่าสีมื่อง
ได้รับุกิารกิระที่บุกิระเท่ี่อนและมีื่เล่อดคั�งต้่องรักิษานานป็ระมื่าณ	๓๐	วัน	โดยโจที่ก์ิอ้างว่าเป็็นผิลเกิิดจากิ 
ถ้ืกิจำาเลยทัี่�งสีองร่วมื่กัินใช้แท่ี่งเหล็กิกิลวงต่ี	 หากิเป็็นจริงต่ามื่ที่ี�โจที่กิ์กิล่าวอ้าง	 คดีก็ิไม่ื่อาจเลิกิกัินได้ 
เพราะกิรณมิีื่ใช่ความื่ผิิดลหุโที่ษเสีียแล้ว	สิีที่ธิีนำาคดีอาญามื่าฟ้้องขึ้องโจที่กิจ้์งยงัไม่ื่ระงับุไป็	(ฎ.๓๕๔/๒๕๔๑)
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1๓. ผิลัข้องการเปร่ยบเท่ยบไม่ผูิกพันคำาพิพากษาข้องศาลั
	 กิารทีี่�จำาเลยให้กิารรับุสีารภาพในชั�นสีอบุสีวนในข้ึ้อหาขัึ้บุรถืป็ระมื่าที่เป็็นเหตุ่ให้ที่รัพย์สิีน 
ขึ้องผ้้ิอ่�นเสีียหาย	และยินยอมื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุ	ผิลขึ้องกิารเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุดังกิล่าว
ไม่ื่ใช่คำาพิพากิษาในสีว่นอาญาต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๔๖	ดงันั�นกิารพพิากิษา
คดีส่ีวนแพ่งศาลจ้งไม่ื่จำาต้่องถ่ือข้ึ้อเท็ี่จจริงต่ามื่ดังทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในบุที่มื่าต่ราดังกิล่าว	 และจำาเลยอาจนำาส่ีบุ 
โต้่แย้งเป็็นอย่างอ่�นได้	(ฎ.๔๙๔๙/๒๕๒๘)	
	 กิารทีี่�จำาเลยทีี่�	 ๑	 ยอมื่รับุต่่อพนักิงานสีอบุสีวนในคดีอาญาว่าต่นขัึ้บุรถืยนต์่โดยป็ระมื่าที่ชน
รถืยนต์่คันทีี่�	 ว.	 ขัึ้บุและยอมื่ให้พนักิงานสีอบุสีวนเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุมีื่ผิลเพียงที่ำาให้คดีอาญาเลิกิกัินต่ามื่
ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๓๗	แต่่กิารเป็รียบุเทีี่ยบุป็รับุดังกิล่าวไม่ื่ใช่คำาพิพากิษาคดี 
ส่ีวนอาญาไม่ื่ต้่องด้วยมื่าต่รา	 ๔๖	 ทีี่�คดีในส่ีวนแพ่งจะต้่องถ่ือข้ึ้อเท็ี่จจริงต่ามื่กิารทีี่�ศาลถ่ือเอาข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ในคดีอาญาดังกิล่าวมื่าชี�ขึ้าดตั่ดสิีนคดีแพ่งจ้งไม่ื่ชอบุ	(ฎ.๑๗๖/๒๕๓๘)

❖❖❖  
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บทท่� 15
ข้องกลัางในคด่ีอาญาแลัะข้องส่วนตั้วผู้ิต้้องหา 

 
	 คำาว่า	“ขึ้องกิลาง”	ป็รากิฏความื่หมื่าย	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุยีบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะที่ี�	๑๕	 
บุที่ทีี่�	 ๑	 ข้ึ้อ	๔๑๓	หมื่ายความื่ว่า	 วัต่ถุืใด	ๆ	หร่อที่รัพย์สิีนซ้ึ่�งต่กิมื่าอย้ใ่นความื่คุ้มื่ครองขึ้องเจ้าพนักิงาน 
โดยอำานาจแห่งกิฎหมื่าย	 หร่อโดยหน้าทีี่�ในที่างราชกิารและย้ดไว้เป็็นขึ้องกิลางเพ่�อพิส้ีจน์ในที่างคดี	 
หร่อเพ่�อจัดกิารอย่างอ่�นต่ามื่หน้าทีี่�ราชกิาร
	 ขึ้องกิลางในคดีอาญา	ค่อ	สิี�งขึ้องทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต้่องจัดกิารที่างคดีอาญา	เช่น	สิี�งขึ้องทีี่�บุุคคลมีื่ไว้ใช้											
เป็็นความื่ผิิดหร่อสิี�งขึ้องทีี่�ใช้เป็็นหลักิฐานพิส้ีจน์ความื่ผิิด	
	 ขึ้องกิลางอย่างอ่�น	 ค่อ	 ขึ้องกิลางทีี่�ไม่ื่เข้ึ้าอย้่ในลักิษณะขึ้องกิลางในคดีอาญา	 เช่น	 ขึ้องทีี่�เก็ิบุ 
ต่กิหล่น	หลุด	ลอยได้	เป็็นต้่น	
	 คำาว่า	“สิี�งขึ้องทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต้่องจัดกิารที่างคดีอาญา”	ความื่หมื่ายคำาว่า	“สิี�งขึ้อง”	ต่ามื่มื่าต่รา	๒(๑๘)	 
แห่ง	ป็.วิอาญา	หมื่ายความื่ถ้ืง	สัีงหาริมื่ที่รัพย์ใดซ้ึ่�งอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานในคดีอาญาได้	ให้รวมื่ทัี่�งจดหมื่าย 
โที่รเลขึ้และเอกิสีารอย่างอ่�น	ๆ	
	 ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ได้วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุกิารเก็ิบุรักิษา	กิารจำาหน่าย				
กิารขึ้ายที่อดต่ลาด	ขึ้องกิลาง	ต่ลอดจนคำาแนะนำาในกิารจัดส่ีงขึ้องกิลางไป็ต่รวจพิส้ีจน์ไว้แล้ว	

1. ข้องกลัางท่�เก่�ยวข้้องกับคด่ีอาญา แลัะหลัักเกณีฑ์์กฎหมาย
	 สิี�งขึ้องใดที่ี�เจ้าพนักิงานจะย้ดไว้ในคดีอาญาได้	 จะต้่องเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์แห่งกิฎหมื่าย 
ทีี่�ให้อำานาจแก่ิเจ้าพนักิงานนั�น	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรบัุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษไว้แล้ว	ต้่องที่ำากิารสีอบุสีวน
รวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	ในขัึ้�นต่อนดังกิล่าวนอกิจากิกิารสีอบุสีวนแล้ว	ยังมีื่กิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่
บุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำาไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหา	เพ่�อทีี่�จะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริง 
หร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิดและเพ่�อจะเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าฟ้้องลงโที่ษ	 ต่ามื่ความื่ใน	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๒(๑๑)	 
ซ้ึ่�งในขัึ้�นต่อนนี�	 มีื่กิารย้ดสิี�งขึ้องทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดีไว้เป็็นขึ้องกิลางดังกิล่าวไม่ื่ว่าเป็็นกิารย้ดโดยพนักิงาน
สีอบุสีวนเอง	 หร่อเจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจทีี่�ที่ำากิารย้ดมื่าแล้วส่ีงมื่อบุพนักิงานสีอบุสีวน 
หร่อมีื่บุุคคลหร่อหน่วยงานใดส่ีงมื่อบุมื่าป็ระกิอบุคดีก็ิต่ามื่	สิี�งใดย้ดได้หร่อไม่ื่ได้ต้่องเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ 
แห่งกิฎหมื่าย	ดังนี�
 หลัักเกณีฑ์์กฎหมายต้าม ป.อาญา
 (1) หลัักเกณีฑ์์ต้าม ป.อาญา มาต้รา ๓2  
	 	 ที่รัพย์สิีนใดทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้ว่า	 ผ้้ิใดที่ำาหร่อมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด	 ให้ริบุเสีียทัี่�งสิี�น	 ไม่ื่ว่า 
เป็็นขึ้องผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดและมีื่ผ้้ิถ้ืกิลงโที่ษต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อไม่ื่	
	 	 เช่น	ยาเสีพติ่ด	ปื็นเถ่ื�อน	ธีนบัุต่รป็ลอมื่	เป็็นต้่น	
 (2) หลัักเกณีฑ์์ต้าม ป.อาญา มาต้รา ๓๓ 
	 	 กิารริบุที่รัพย์สิีน	 นอกิจากิศาลจะมื่ีอำานาจริบุต่ามื่กิฎหมื่ายที่ี�บัุญญัติ่ไว้เป็็นกิารเฉพาะแล้ว	
ให้ศาลมีื่อำานาจสัี�งให้ริบุที่รัพย์สิีน	ดังต่่อไป็นี�อีกิด้วย	ค่อ	
	 	 -	 ที่รัพย์สิีนซ้ึ่�งบุุคคลได้ใช้	หร่อมีื่ไว้เพ่�อใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	หร่อ
	 	 -	 ที่รัพย์สิีนซ้ึ่�งบุุคคลได้มื่าโดยได้กิระที่ำาความื่ผิิด
	 	 -		เว้นแต่่	ที่รัพย์สิีนเหล่านี�เป็็นที่รัพยสิ์ีนขึ้องผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งมิื่ได้ร้้เห็นเป็็นใจด้วยในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
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 (๓) หลัักเกณีฑ์์ต้าม ป.อาญา มาต้รา ๓4  
	 	 บุรรดาที่รัพย์สิีน
	 	 -	 ซ้ึ่�งได้ให้ต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	 ๑๔๓,	 มื่าต่รา	 ๑๔๔,	 มื่าต่รา	 ๑๔๙,	 มื่าต่รา	 ๑๕๐,	 
มื่าต่รา	๑๖๗,	มื่าต่รา	๒๐๑	หร่อมื่าต่รา	๒๐๒	หร่อ
	 	 -	 ซ้ึ่�งได้ให้เพ่�อจ้งใจบุุคคลให้กิระที่ำาความื่ผิิด	 หร่อเพ่�อเป็็นรางวัลในกิารที่ี�บุุคคลได้กิระที่ำา
ความื่ผิิด
	 	 -	 ให้ริบุเสีียทัี่�งสิี�น	เว้นแต่่ที่รัพยสิ์ีนนั�นเป็็นขึ้องผิ้อ่้�น	ซ้ึ่�งมิื่ได้ร้้เห็นเป็็นใจดว้ยในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
  (4) หลัักเกณีฑ์์ต้ามกฎหมายเฉพาะต้ามพระราชบัญญัติ้อ่�นท่�ม่โทษทางอาญา 
	 	 นอกิจากินี�	 ยังมีื่กิฎหมื่ายอ่�นทีี่�บัุญญัติ่เกีิ�ยวกัิบุกิารริบุที่รัพย์สิีนไว้เป็็นกิารเฉพาะ	 ซ้ึ่�งได้มีื่ 
กิารบัุญญัติ่ในที่ำานองทีี่�สีอดคล้องกัิบุมื่าต่รา	๓๒,	๓๓,	๓๔	แห่ง	ป็.อาญา	เน่�องจากิต่ามื่	ป็.อาญา	เป็็นกิาร
บัุญญัติ่ไว้เป็็นกิารทัี่�วไป็	 หากิกิฎหมื่ายใดมิื่ได้บัุญญัติ่ไว้ในเร่�องกิารริบุที่รัพย์สิีนไว้เป็็นกิารเฉพาะก็ิต้่องนำา	 
ป็.อาญา	ไป็ใช้บัุงคับุหร่อหากิกิฎหมื่ายเฉพาะบุางฉบัุบุซ้ึ่�งเป็็นเร่�องนโยบุายและเป็็นเร่�องสีำาคัญทีี่�มีื่ผิลกิระที่บุ
ต่่อสีาธีารณะโดยรวมื่	 ก็ิจะบัุญญัติ่ให้กิารริบุที่รัพย์สิีนมีื่ความื่แต่กิต่่างกัิบุ	 ป็.อาญา	 ทีี่�ให้ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด 
รับุผิลทีี่�รุนแรงมื่ากิข้ึ้�นกิว่าป็กิติ่	เพ่�อเป็็นกิารยบัุยั�งกิารกิระที่ำาความื่ผิิดในเร่�องดังกิล่าว	ที่รัพย์สิีนหร่อสิี�งขึ้อง
ทีี่�ย้ดไว้ในชั�นเจ้าพนักิงานต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดีลักิษณะ	๑๕	 จะเรียกิว่าขึ้องกิลาง
ที่รัพย์สิีนใดที่ี�ศาลจะมื่ีคำาพิพากิษาสัี�งริบุหร่อไมื่่ริบุ	 ต่ามื่	 ป็.อาญา	 มื่าต่รา	 ๑๘(๕)	 ถ่ือเป็็นโที่ษอย่างหน้�ง	
กิฎหมื่ายเฉพาะต่ามื่ทีี่�กิล่าวถ้ืงยกิตั่วอย่าง	เช่น
  - พ.ร.บ.ยาเสพติ้ดีให้โทษ พ.ศ.2522 แลัะท่�แก้ไข้เพิ�มเติ้ม 
	 	 	 มื่าต่รา	๑๐๒	บุรรดายาเสีพติ่ดให้โที่ษป็ระเภที่	๑	ป็ระเภที่	๒	ป็ระเภที่	๔	หร่อป็ระเภที่	๕	 
เคร่�องม่ื่อ	 เคร่�องใช้	 ยานพาหนะหร่อวัต่ถุือ่�นซ้ึ่�งบุุคคลได้ใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุยาเสีพติ่ด 
ให้โที่ษอันเป็็นความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�	ให้ริบุเสีียทัี่�งสิี�น
	 	 	 มื่าต่รา	๑๐๒	ที่วิ	ในกิรณีทีี่�มีื่กิารฟ้้องคดีความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุยาเสีพติ่ดให้โที่ษในป็ระเภที่	๑	 
หร่อในป็ระเภที่	๒	ต่่อศาล	และไม่ื่ได้มีื่กิารโต้่แย้งเร่�องป็ระเภที่	จำานวน	หร่อนำ�าหนักิขึ้องยาเสีพติ่ดให้โที่ษ	 
ถ้ืาศาลชั�นต้่นมีื่คำาพิพากิษาหร่อมีื่คำาสัี�งให้ริบุยาเสีพต่ดิให้โที่ษดังกิล่าวต่ามื่มื่าต่รา	๑๐๒	หร่อต่ามื่กิฎหมื่ายอ่�น	 
และไมื่่มีื่คำาเสีนอว่าผ้้ิเป็็นเจ้าขึ้องแที่้จริงไม่ื่ได้ร้้เห็นเป็็นใจด้วยในกิารกิระที่ำาความื่ผิิดภายในกิำาหนด	 
๓๐	 วัน	 นับุแต่่วันทีี่�ศาลมีื่คำาพิพากิษาหร่อคำาสัี�งให้ริบุยาเสีพต่ิดให้โที่ษนั�น	 ให้กิระที่รวงสีาธีารณสีุขึ้หร่อ 
ผ้้ิซ้ึ่�งกิระที่รวงสีาธีารณสุีขึ้มื่อบุหมื่ายที่ำาลายหร่อนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ได้ต่ามื่ระเบีุยบุทีี่�กิระที่รวงสีาธีารณสุีขึ้
กิำาหนด	
  - พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.24๘4 
	 	 	 มื่าต่รา	๗๔	บุรรดาไม้ื่และขึ้องป่็าอันได้มื่าหร่อมีื่ไว้เน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิดต่่อ	พ.ร.บุ.นี�	 
และสิี�งป็ระดิษฐ์	 เคร่�องใช้	 และสิี�งอ่�นใด	 บุรรดาทีี่�ที่ำาด้วยไม้ื่หวงห้ามื่ทีี่�มีื่ไว้เน่�องจากิกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
ต่ามื่มื่าต่รา	๕๓	ต่รี	ให้ริบุเสีียทัี่�งสิี�น	
	 	 มื่าต่รา	๗๔	ที่วิ	บุรรดาเคร่�องม่ื่อ	เคร่�องใช้	สัีต่ว์พาหนะ	ยานพาหนะหร่อเคร่�องจักิรกิลใด	ๆ	 
ซ้ึ่�งบุุคคลใดได้ใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 หร่อได้ใช้เป็็นอุป็กิรณ์ให้ได้รับุผิลในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด 
ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๑	 มื่าต่รา	 ๔๘	 มื่าต่รา	 ๕๔	 หร่อมื่าต่รา	 ๖๙	 ให้ริบุเสีียทัี่�งสิี�นไม่ื่ว่าจะมีื่ผิ้้ถ้ืกิลงโที่ษต่ามื่ 
คำาพิพากิษาหร่อไม่ื่	
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2. อำานาจต้ามกฎหมายเก่�ยวกับการต้รวจย่ดีสิ�งข้องหร่อข้องกลัางข้องเจ้าพนักงาน  
 1) อำานาจพนักงานสอบสวนท่�เก่�ยวข้้องกับการต้รวจย่ดีข้องกลัางในคด่ีอาญา
  หลัักเกณีฑ์์กฎหมายต้าม ป.วิอาญา 
	 	 ในกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีอำานาจย้ดสิี�งขึ้องซ้ึ่�งอาจใช้เป็็น
พยานหลักิฐานในคดีอาญาได้	ต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๘)	ซ้ึ่�งสิี�งขึ้องดังกิล่าวอาจเป็็นบุรรดา
ที่รัพย์สิีนต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๒,	๓๓,	๓๔
  อำานาจในการย่ดีสิ�งข้องหร่อพยานหลัักฐานต้าม ป.วิอาญา 
	 	 ในกิารย้ดสิี�งขึ้องไว้เป็็นพยานหลักิฐานในคดีอาญากิฎหมื่ายจะต้่องให้อำานาจไว้	 หากิไม่ื่มีื่
บุที่บัุญญัติ่แห่งกิฎหมื่าย	เจ้าพนักิงานก็ิไม่ื่สีามื่ารถืยด้ได้	
  หลัักเกณีฑ์์ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา 1๓2	เพ่�อป็ระโยชน์แห่งกิารรวบุรวมื่หลักิฐานให้พนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่อำานาจดังต่่อไป็นี�	
	 	 -	 ค้นเพ่�อพบุสิี�งขึ้อง	ซ้ึ่�งมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด	หร่อได้มื่าโดยกิารกิระที่ำาผิิด	หร่อได้ใช้หร่อสีงสัียว่า 
ได้ใช้ในกิารกิระที่ำาผิิด	หร่อซ้ึ่�งอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	แต่่ต้่องป็ฏิบัุติ่ต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่ง	ป็.วิอาญาว่า
ด้วยกิารค้นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒(๒)		
	 	 -	 หมื่ายเรียกิบุุคคลซ้ึ่�งครอบุครองสิี�งขึ้อง	 ซ้ึ่�งอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	 แต่่บุุคคล 
ทีี่�ถ้ืกิหมื่ายเรียกิไม่ื่จำาต้่องมื่าเอง	 เม่ื่�อจัดส่ีงสิี�งขึ้องมื่าต่ามื่หมื่ายแล้ว	 ให้ถ่ือเสีม่ื่อนว่าได้ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่หมื่าย 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒(๓)		
	 	 -	 ย้ดไว้ซ้ึ่�งสิี�งขึ้องทีี่�ค้นพบุหร่อส่ีงมื่าดังกิล่าวใน	(๒)	และ	(๓)	แห่ง	ป็.วิอาญา	
	 	 จะเห็นว่า	 มื่าต่รา	 ๑๓๒	พนักิงานสีอบุสีวนมื่ีอำานาจรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิด	 ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๑	 แต่่กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเข้ึ้าสีำานวนกิารสีอบุสีวนนั�น	 ต้่องอาศัยอำานาจ 
ในกิารต่รวจค้น	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๓๒(๒)	 หมื่ายเรียกิให้บุุคคลส่ีงสิี�งขึ้องทีี่�อย้่ในความื่ครอบุครอง	 
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒(๓)	เม่ื่�อนำา	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๓๒,	๓๓,	๓๔	มื่าป็ระกิอบุแล้ว	พนักิงานสีอบุสีวน 
จ้งใช้อำานาจย้ดสิี�งขึ้องไว้เป็็นขึ้องกิลางในคดีอาญา	
	 	 นอกิจากินี�ยังมีื่อำานาจต่รวจต่ัวผ้้ิเสีียหายเม่ื่�อผ้้ินั�นยินยอมื่หร่อต่รวจต่ัวผ้้ิต้่องหา	 หร่อ 
ต่รวจสิี�งขึ้องหร่อทีี่�ที่างอันสีามื่ารถือาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	ให้รวมื่ทัี่�งที่ำาภาพถ่ืาย	แผินทีี่�	หร่อภาพวาด	 
จำาลอง	หร่อพิมื่พ์ลายนิ�วม่ื่อ	ลายม่ื่อ	หร่อลายเท้ี่า	กัิบุให้บัุนท้ี่กิรายละเอียดทัี่�งหลาย	ซ้ึ่�งน่าจะกิระที่ำาให้คดี
แจ่มื่กิระจ่างข้ึ้�นต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒(๑)	โดยอาจให้เจ้าพนักิงานอ่�นช่วยต่รวจก็ิได้
	 	 มีื่อำานาจทีี่�จะที่ำากิารต่รวจพิส้ีจน์บุุคคล	 วัต่ถุืหร่อเอกิสีารใด	 ๆ	 โดยวิธีีกิารที่างวิที่ยาศาสีต่ร์
ได้ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๑/๑	โดยให้แพที่ย์หร่อผ้้ิเชี�ยวชาญดำาเนินกิารต่รวจแล้วรายงานผิลป็ระกิอบุ
สีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 	 กิารย้ดสิี�งขึ้องใดไว้เป็็นขึ้องกิลางเพ่�อให้มื่าอย้่ในความื่คุ้มื่ครองขึ้องเจ้าพนักิงานต่ามื่ป็ระมื่วล
ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะทีี่�	 ๑๕	 จ้งต้่องพิจารณาว่าเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์แห่งกิฎหมื่าย 
หร่อไม่ื่	และเม่ื่�อเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์แล้ว	ก็ิต้่องดำาเนินกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อนกิฎหมื่ายและแนวที่างป็ฏบัิุติ่
ทีี่�ได้วางระเบุยีบุไว้	ระเบุยีบุใดที่ี�ขัึ้ดแยง้กัิบุกิฎหมื่ายที่ี�ออกิภายหลงั	ก็ิให้ถ่ือต่ามื่หลกัิเกิณฑ์์ขึ้องกิฎหมื่ายนั�น
 2) การใช้อำานาจย่ดีข้องเจ้าพนักงานฝ่่ายปกครองหร่อต้ำารวจ
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๐)	อำานาจกิารส่ีบุสีวน
	 	 กิารส่ีบุสีวน	 หมื่ายความื่ถ้ืง	 กิารแสีวงหาขึ้้อเท็ี่จจริงและหลักิฐานซึ่้�งพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง 
หร่อต่ำารวจได้ป็ฏิบัุติ่ไป็ต่ามื่อำานาจและหน้าทีี่�	 เพ่�อรักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้องป็ระชาชนและ 
เพ่�อทีี่�จะที่ราบุรายละเอียดแห่งความื่ผิิด	
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	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๖)	อำานาจพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	
พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	 หมื่ายความื่ถ้ืง	 เจ้าพนักิงานซ้ึ่�งกิฎหมื่ายให้อำานาจและหน้าทีี่�รักิษา 
ความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้องป็ระชาชน	และเจ้าพนักิงานอ่�น	ๆ	ในเม่ื่�อที่ำากิารอันเกีิ�ยวกัิบุกิารจับุกุิมื่ป็ราบุป็รามื่
ผ้้ิกิระที่ำาผิิดกิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งต่นมีื่หน้าทีี่�ต้่องจับุกุิมื่หร่อป็ราบุป็รามื่	
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๗	อำานาจกิารส่ีบุสีวนคดีอาญา
	 	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจมีื่อำานาจที่ำากิารส่ีบุสีวนคดีอาญาได้ซ้ึ่�งมื่าต่รา	๑๗	บัุญญัติ่ไว้ 
ในลักิษณะ	๒	อำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนและศาล	หมื่วด	๒	อำานาจส่ีบุสีวนและสีอบุสีวน	กิารส่ีบุสีวน
นอกิจากิพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจได้ป็ฏิบัุติ่ไป็ต่ามื่อำานาจและหน้าทีี่�ในกิารรักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อย
ขึ้องป็ระชาชนซ้ึ่�งอาจถ่ือได้ว่าเป็็นกิารใช้อำานาจในกิารป้็องกัินมิื่ให้เหตุ่เกิิดข้ึ้�นแล้ว	กิฎหมื่ายยงัให้อำานาจใน
กิารแสีวงหาข้ึ้อเท็ี่จจริงและหลักิฐานภายหลังเกิิดเหตุ่ด้วย	ก็ิเพ่�อทีี่�จะที่ราบุรายละเอียดแห่งความื่ผิิด
	 	 เจ้าพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๖)	ซ้ึ่�งเป็็นเจ้าพนักิงานทีี่�
กิฎหมื่ายให้อำานาจและหน้าทีี่�รักิษาความื่สีงบุเรียบุร้อยขึ้องป็ระชาชน	หร่อเจ้าพนักิงานอ่�นในเม่ื่�อที่ำากิาร 
อันเกีิ�ยวกัิบุกิารจบัุกุิมื่ป็ราบุป็รามื่ผิ้ก้ิระที่ำาผิิดกิฎหมื่าย	ซ้ึ่�งต่นมีื่หน้าทีี่�ต้่องจับุกุิมื่หร่อป็ราบุป็รามื่	หร่อมีื่หน้าทีี่�
ในกิารส่ีบุสีวนต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๐)	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๑๗	จ้งมีื่อำานาจในกิารยด้สิี�งขึ้องโดยอำานาจ
กิฎหมื่าย	และหากิเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดีทีี่�อย้ใ่นอำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนแล้ว	พนักิงานสีอบุสีวน
ก็ิมีื่อำานาจในกิารรับุไว้ซ้ึ่�งสิี�งขึ้องหร่อพยานหลักิฐานที่ี�เจ้าพนักิงานอ่�นย้ดมื่าได้	 เพ่�อกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่
พยานหลักิฐานให้เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๑,	๑๓๑/๑,	๑๓๒	และกิารจัดกิารเกีิ�ยวกัิบุขึ้องกิลาง 
ในคดีอาญาก็ิดำาเนินกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่กิฎหมื่ายและระเบีุยบุทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่่อไป็

ข้้อสังเกต้
	 -	 สิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางทีี่�เจ้าพนักิงานต่รวจยด้	นอกิจากิจะต่รวจค้นยด้ได้จากิตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด	 
หร่อย้ดจากิบุุคคลอ่�นทีี่�มิื่ใช่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดแล้ว	 ยังอาจได้จากิกิารต่รวจค้นในที่ี�รโหฐาน	 ต่ามื่หมื่ายค้น
ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๖๙	หร่อค้นโดยมีื่เหตุ่ยกิเว้นกิฎหมื่าย	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๙๒	ซ้ึ่�งเหตุ่ทีี่�จะออกิ
หมื่ายค้น	ได้แก่ิ
	 	 (๑)	 เพ่�อพบุและย้ดสิี�งขึ้องซึ่้�งจะเป็็นพยานหลักิฐานป็ระกิอบุกิารสีอบุสีวน	 ไต่่สีวนม้ื่ลฟ้้อง 
หร่อพิจารณา	
	 	 (๒)	 เพ่�อพบุและย้ดสิี�งขึ้องซ้ึ่�งมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด	 หร่อได้มื่าโดยผิิดกิฎหมื่าย	 หร่อมีื่เหตุ่อันควร
สีงสัียว่าได้ใช้หร่อตั่�งใจจะใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด
	 	 (๓)	 เพ่�อพบุและช่วยบุุคคลซ้ึ่�งได้ถ้ืกิหน่วงเหนี�ยวหร่อกัิกิขัึ้งโดยมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย
	 	 (๔)	 เพ่�อพบุบุุคคลซ้ึ่�งมีื่หมื่ายให้จับุ
	 	 (๕)	 เพ่�อพบุและย้ดสิี�งขึ้องต่ามื่คำาพิพากิษาหร่อต่ามื่คำาสัี�งศาลในกิรณีทีี่�จะพบุหร่อจะย้ด 
โดยวิธีีอ่�นไม่ื่ได้แล้ว
 
 ๓) อำานาจการต้รวจย่ดีข้องเจ้าพนักงานผู้ิจับหร่อผู้ิรับตั้วผู้ิถูกจับ
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕	วรรคหน้�ง	วรรคสีอง
	 	 เจ้าพนักิงานผ้้ิจับุหร่อรับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้	มีื่อำานาจค้นตั่วผ้้ิต้่องหา	และย้ดสิี�งขึ้องต่่าง	ๆ 	ทีี่�อาจใช้
เป็็นพยานหลักิฐานได้	กิารค้นจักิต้่องที่ำาโดยสุีภาพ	ถ้ืาค้นผ้้ิหญิงต้่องให้หญิงอ่�นเป็็นผ้้ิค้น
	 	 จะเห็นได้ว่าเจ้าพนักิงานผ้้ิจับุนั�นก็ิค่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจต่ามื่	 ป็.วิอาญา 
มื่าต่รา	๒(๑๖)	ส่ีวนผ้้ิรับุตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุเป็็นไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๔	ผ้้ิรับุตั่วอาจเป็็นพนักิงานฝ่่ายป็กิครอง
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หร่อต่ำารวจหร่อพนักิงานสีอบุสีวนก็ิได้	 ซ้ึ่�งเป็็นไป็ได้ทัี่�งกิรณีทีี่�เจ้าพนักิงานเป็็นผ้้ิจับุกุิมื่หร่อราษฎรเป็็น 
ผ้้ิจับุกุิมื่ในความื่ผิิดซ้ึ่�งหน้าต่ามื่บัุญชีท้ี่าย	ป็.วิอาญา	พยานหลักิฐานใดทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุคดีก็ิต้่องส่ีงมื่อบุให้กัิบุ
พนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๑,	 ๑๓๑/๑,	 ๑๓๒	 ดังทีี่�ได้
กิล่าวมื่าแล้วข้ึ้างต้่น
 4) ผิลัทางกฎหมายข้องการอายัดีสิ�งข้องหร่อข้องกลัาง
	 	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 ไม่ื่ได้กิำาหนดบุที่นิยามื่คำาว่า	 “ย้ด”	 หร่อ	 “อายัด”	 ไว้	 ต่ร.จ้งได้มีื่หนังส่ีอทีี่�	 
ต่ช	๐๐๐๔.๖/๒๕๔๖	ลง	๒๖	มีื่.ค.	๔๗	หาร่อไป็ยังสีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	และคณะกิรรมื่กิาร
กิฤษฎีกิาได้ต่อบุข้ึ้อหาร่อเร่�องเสีร็จทีี่�	๕๒๙/๒๕๔๗	มีื่ความื่เห็นว่า	แม้ื่	ป็.วิอาญา	จะมิื่ได้กิำาหนดบุที่นิยามื่ 
คำาว่า	“ยด้”	หร่อ	“อายดั”	ไว้ก็ิต่ามื่	แต่่เม่ื่�อพิจารณามื่าต่รา	๒(๑๑)	มื่าต่รา	๑๓๑	และมื่าต่รา	๑๓๒	ป็ระกิอบุ
กัินแล้ว	 จะเห็นได้ว่า	 ป็.วิอาญา	 ได้กิำาหนดกิระบุวนกิารและขัึ้�นต่อนต่่าง	 ๆ	 ในกิารสีอบุสีวนไว้เป็็นลำาดับุ 
โดยมื่าต่รา	๒(๑๑)	ได้กิำาหนดนยิามื่คำาว่า	“กิารสีอบุสีวน”	ไว้ว่า	“กิารสีอบุสีวน”	หมื่ายความื่ถ้ืงกิารรวบุรวมื่
พยานหลักิฐานและกิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่บุที่บัุญญัติ่แห่งป็ระมื่วลกิฎหมื่ายนี�	ซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวน 
ได้ที่ำาไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหา	เพ่�อทีี่�จะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงหร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิดและเพ่�อจะเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิด 
มื่าฟ้้องลงโที่ษ	 และมื่าต่รา	 ๑๓๑	 ได้กิำาหนดให้พนักิงานสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิดเท่ี่าทีี่�
สีามื่ารถืจะที่ำาได้	 เพ่�อป็ระสีงค์จะที่ราบุข้ึ้อเท็ี่จจริงและพฤติ่กิารณ์ต่่างๆ	อันเกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหา	 
และเพ่�อทีี่�จะร้้ตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดและพิส้ีจน์ให้เห็นความื่ผิิด	 ซ้ึ่�งบุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าวเป็็นบุที่บัุญญัติ่ทีี่�ให้อำานาจ
ทัี่�วไป็แก่ิพนักิงานสีอบุสีวนในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่่าง	 ๆ	 เพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิด	 ส่ีวนมื่าต่รา	 ๑๓๒	 
เป็็นบุที่บัุญญัติ่ทีี่�กิำาหนดวธีิีกิารรวบุรวมื่หลกัิฐานเพ่�อให้ได้มื่าซ้ึ่�งข้ึ้อเท็ี่จจริงและพฤติ่กิารณ์ต่่างๆ	อันเกีิ�ยวกัิบุ 
ความื่ผิิด	 ดังนั�น	 คณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 (คณะที่ี�	 ๑๑)	 จ้งมีื่ความื่เห็นว่า	 แม้ื่ว่ามื่าต่รา	 ๑๓๒(๔)	 
แห่ง	 ป็.วิอาญา	 จะกิำาหนดให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวนย้ดไว้ซ้ึ่�งสิี�งขึ้องทีี่�ค้นพบุหร่อส่ีงมื่าเท่ี่านั�น	 โดยมิื่ได้
กิำาหนดถ้ืงกิรณีกิารอายัดไว้ด้วยก็ิต่ามื่	 แต่่ก็ิต้่องตี่ความื่ในความื่หมื่ายอย่างกิว้างให้คำาว่า	 “ย้ด”	 ต่ามื่ 
มื่าต่รา	 ๑๓๒(๔)	 มื่ีความื่หมื่ายรวมื่ถ้ืง	 “อายัด”	 ด้วย	 มิื่ฉะนั�นที่รัพย์ขึ้องกิลางที่ี�มีื่ขึ้นาดใหญ่ซ้ึ่�งไม่ื่สีะดวกิ
แก่ิกิารเคล่�อนย้ายเพ่�อนำามื่าเก็ิบุรักิษาไว้ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวน	 จะไม่ื่สีามื่ารถืดำาเนินกิารใด	 ๆ	 ได้	 ทัี่�งนี�	 
ได้มีื่คำาพิพากิษาศาลฎีกิาทีี่�	๑๔๓๗/๒๔๙๒	วินิจฉัยเป็็นบุรรทัี่ดฐานไว้แล้ว	
	 	 -	 ต่ามื่	พ.ร.บุ.ลักิษณะป็กิครองท้ี่องทีี่�	พ.ศ.๒๔๕๗	มื่าต่รา	๑๐๖	กิำาหนดให้เป็็นหน้าทีี่�ขึ้อง
กิรมื่กิารอำาเภอทีี่�จะรับุอายดัที่รัพย	์ป็ลัดอำาเภอมีื่อำานาจต่ามื่กิฎหมื่ายทีี่�จะยด้หร่ออายดัขึ้องกิลางได้	ฉะนั�น	 
จ้งมีื่อำานาจมื่อบุหมื่ายให้จำาเลยผ้้ิมีื่ข้ึ้าวไม่ื่แจ้งป็ริมื่าณ	 เป็็นผ้้ิรักิษาข้ึ้าวขึ้องกิลางไว้ได้	 คดี	 ๒	 สีำานวนนี� 
ศาลชั�นต้่นพิจารณารวมื่กัิน	สีำานวนทีี่�	๑	โจที่ก์ิฟ้้องหาว่านายเป็รย	จำาเลยไม่ื่แจ้งป็ริมื่าณและสีถืานทีี่�เก็ิบุข้ึ้าว	 
สีำานวนทีี่�	 ๒	 โจที่ก์ิฟ้้องหาว่านางผ่ิอง,	 นายเป็รย	 จำาเลย	 ยักิยอกิข้ึ้าวเป็ล่อกิทีี่�เจ้าพนักิงานได้อายัดไว้และ
จำาเลยได้ขึ้ายข้ึ้าวเป็ล่อกิเกิินกิว่าราคาส้ีงสุีด	 ขึ้อให้ลงโที่ษจำาเลย	 ทัี่�ง	 ๒	 ให้กิารป็ฏิเสีธี	 ศาลชั�นต้่นเห็นว่า	 
พยานหลักิฐานไมื่่พอฟั้งว่าจำาเลยกิระที่ำาผิิด	 ให้ยกิฟ้้อง	 ศาลอุที่ธีรณ์เห็นพ้องกัิบุศาลชั�นต้่นในข้ึ้อทีี่�ให้
ยกิฟ้้องข้ึ้อหาไม่ื่แจ้งป็ริมื่าณและสีถืานทีี่�เก็ิบุข้ึ้าวกัิบุข้ึ้อหาฐานขึ้ายข้ึ้าวเกิินราคาส้ีงสุีด	ส่ีวนข้ึ้อหาฐานจำาเลย
ยกัิยอกิข้ึ้าวขึ้องกิลางที่ี�ต้่องอายดันั�นเห็นว่าป็ลัดอำาเภอไมื่มี่ื่อำานาจสัี�งอายดัข้ึ้าวขึ้องกิลางได	้จ้งไมื่จ่ำาต้่องยกิ 
พยานจำาเลยข้ึ้�นกิล่าว	พิพากิษายน่	โจที่ก์ิฎีกิาว่าต่ามื่กิฎหมื่าย	ป็ลัดอำาเภอมีื่อำานาจอายัดขึ้องกิลางได้จำาเลย
จ้งมีื่ความื่ผิิดกิฎหมื่ายลักิษณะอาญา	มื่าต่รา	๑๒๒,	๓๑๖	ศาลฎีกิาเห็นว่า	พ.ร.บุ.ลักิษณะป็กิครองท้ี่องทีี่�	 
พ.ศ.๒๕๕๗	มื่าต่รา	๑๐๖	กิำาหนดให้เป็็นหน้าทีี่�ขึ้องกิรมื่กิารอำาเภอทีี่�จะรับุอายัดที่รัพย์	แต่่กิรณีนี�เป็็นเร่�อง
ป็ลัดอำาเภอมื่อบุหมื่ายให้จำาเลยผ้้ิมีื่ข้ึ้าวไม่ื่แจ้งป็ริมื่าณเป็็นผ้้ิรักิษาไว้	 เพ่�อดำาเนินกิารต่ามื่อำานาจที่ี�มีื่อย้่ต่ามื่	 
ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๘	 และมื่าต่รา	 ๑๓๒(๔)	 ป็ลัดอำาเภอจ้งมีื่อำานาจทีี่�จะย้ดหร่ออายัดข้ึ้าวขึ้องกิลาง 
รายนี�ไว้โดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 จำาเลยจ้งอาจมีื่ผิิดต่ามื่ข้ึ้อทีี่�โจที่ก์ิฎีกิาข้ึ้�นมื่า	 แต่่ศาลอุที่ธีรณ์มิื่ได้ชี�ขึ้าด 
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ข้ึ้อเท็ี่จจริงไว้	 จ้งพิพากิษายกิคำาพิพากิษาศาลอุที่ธีรณ์	 ให้ศาลอุที่ธีรณ์ชี�ขึ้าดข้ึ้อเท็ี่จจริงแล้วพิพากิษาใหม่ื่	 
(ฎ.๑๔๓๗	-	๑๔๓๘/๒๔๙๒)	

ข้้อสังเกต้
	 -	 กิารอายดัขึ้องกิลาง	เป็็นกิารทีี่�เจ้าพนักิงานแจ้งผ้้ิครอบุครองมิื่ให้จำาหน่าย	จ่าย	โอน	สิี�งขึ้องนั�นไว้ 

 5) บุคคลัหร่อหน่วยงานอ่�นใดีซ่ึ่�งพบหร่อครอบครองสิ�งข้องท่�เป็นประโยชน์ต่้อการสอบสวน
	 	 ต่ามื่คำาจำากัิดความื่	“กิารสีอบุสีวน”	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๑)	ให้อำานาจพนักิงานสีอบุสีวน
ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานซ้ึ่�งพนักิงานสีอบุสีวนได้ที่ำาไป็เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดทีี่�กิล่าวหา	 เพ่�อทีี่�จะที่ราบุ 
ข้ึ้อเท็ี่จจริงหร่อพิส้ีจน์ความื่ผิิดเพ่�อจะเอาตั่วผ้้ิกิระที่ำาผิิดมื่าฟ้้องลงโที่ษ	ป็ระกิอบุมื่าต่รา	๑๓๑	ทีี่�ให้พนักิงาน
สีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิดเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อความื่บุริสุีที่ธิี�ขึ้องผ้้ิต้่องหา	
	 	 เม่ื่�อพิจารณา	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๑๓๒	(๓)	ทีี่�พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจออกิหมื่ายเรียกิบุุคคล
ซ้ึ่�งครอบุครองสิี�งขึ้องซ้ึ่�งอาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้	 จัดส่ีงสิี�งขึ้องมื่าต่ามื่หมื่าย	 ป็ระกิอบุมื่าต่รา	 ๑๓๓	
พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจออกิหมื่ายเรียกิบุุคคลซ้ึ่�งมีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าถ้ือยคำาขึ้องเขึ้าอาจเป็็นป็ระโยชน์ 
แก่ิคดีมื่าพบุและถืามื่ป็ากิคำาได้แล้ว	จ้งเห็นว่าหากิบุุคคลหร่อหน่วยงานใดทีี่�ครอบุครองสิี�งขึ้องทีี่�เป็็นป็ระโยชน์
ต่่อกิารสีอบุสีวน	ในเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจในกิารเรียกิหร่อให้บุุคคลจัดส่ีงสิี�งขึ้องนั�นเข้ึ้ามื่าป็ระกิอบุ
คดีได้	 ดังนั�น	 กิารทีี่�บุุคคลหร่อหน่วยงานใดต้่องกิารส่ีงมื่อบุสิี�งขึ้องให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�เกีิ�ยวแก่ิคดี	 
แม้ื่พนักิงานสีอบุสีวนจะมิื่ได้ใช้อำานาจเรียกิเอามื่าต่ามื่กิฎหมื่ายก็ิต่ามื่	 พนักิงานสีอบุสีวนยังคงมีื่อำานาจ 
ทีี่�จะรับุสิี�งขึ้องนั�นมื่าเป็็นขึ้องกิลางไว้ในความื่คุ้มื่ครองขึ้องเจ้าพนักิงานต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจ 
เกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	ได้
 6) เง่�อนไข้ต้ามกฎหมายในการต้รวจย่ดีสิ�งข้องหร่อข้องกลัางข้องเจ้าพนักงาน
	 	 หลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่าย	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕	วรรคสีามื่	บัุญญัติ่ว่า
	 	 สิี�งขึ้องใดทีี่�ย้ดไว้	 เจ้าพนักิงานมีื่อำานาจย้ดไว้จนกิว่าคดีถ้ืงทีี่�สุีด	 เม่ื่�อเสีร็จคดีแล้วให้ค่นแก่ิ 
ผ้้ิต้่องหาหร่อแก่ิผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องนั�น	เว้นแต่่ศาลจะสัี�งเป็็นอย่างอ่�น
	 	 คำาว่าเจ้าพนักิงาน	 เห็นว่าหมื่ายถ้ืงเจ้าพนักิงานในชั�นก่ิอนฟ้้องคดี	 ป็กิติ่คดีอาญาจะมื่าอย้ใ่น
อำานาจกิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	๒	 ที่างค่อ	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหา
หร่อราษฎรจับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหามื่าส่ีงมื่อบุพนักิงานสีอบุสีวนพร้อมื่กัิบุร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษให้ดำาเนินคดี	บุางกิรณี
มีื่กิารย้ดขึ้องกิลางมื่าด้วย	 ส่ีวนอีกิที่างหน้�งจะมีื่ผ้้ิมื่าร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษต่่อพนักิงานสีอบุสีวนโดยต่รง 
เพ่�อให้ที่ำากิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานและพนักิงานสีอบุสีวนได้ใช้อำานาจส่ีบุสีวนสีอบุสีวนต่รวจยด้
สิี�งขึ้องทีี่�อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานมื่าป็ระกิอบุคดี	ส่ีวนสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางดังกิล่าวนั�น	พนักิงานสีอบุสีวน
ก็ิจะพิจารณาว่าจะย้ดไว้เป็็นขึ้องกิลางหร่อไม่ื่	 หากิย้ดไว้เป็็นขึ้องกิลางแล้วก็ิมีื่อำานาจย้ดไว้ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๕	กิล่าวค่อมีื่อำานาจย้ดไว้จนกิว่าคดีจะถ้ืงทีี่�สุีด	คำาว่า	“มีื่อำานาจ”	ยด้ไว้	กิฎหมื่ายไม่ื่ได้บัุงคับุว่า 
จะต้่องย้ดไว้จนกิว่าคดีจะถ้ืงทีี่�สุีดเพียงอย่างเดียว	 อาจดำาเนินกิารอย่างใดอย่างหน้�งกัิบุขึ้องกิลางดังกิล่าว 
ได้ด้วย	หากิกิฎหมื่ายเปิ็ดช่องให้มีื่อำานาจที่ำาได้	
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๓. การบริหารจัดีการเก่�ยวกับสิ�งข้องท่�พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัักฐาน
	 จะเห็นได้ว่า	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจในกิารสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานทุี่กิชนิดสิี�งขึ้องทีี่�ยด้ไว้ 
มีื่ทัี่�งพยานวัต่ถุืและพยานเอกิสีารต่ลอดจนหลักิฐานที่างวิที่ยาศาสีต่ร์	 เช่น	 กิารต่รวจเก็ิบุตั่วอย่างปั็สีสีาวะ	 
เล่อด	 สีารคัดหลั�ง	 ต่รวจที่างเคมีื่หร่อที่างฟิ้สิีกิส์ี	 เป็็นต้่น	 เม่ื่�อสิี�งขึ้องเหล่านี�พนักิงานสีอบุสีวนได้ใช้อำานาจ 
ในกิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐาน	หากิมีื่กิารยด้สิี�งขึ้องดังกิล่าวไว้เป็็นขึ้องกิลางในคดีอาญาก็ิจะต้่องมีื่กิารดำาเนินกิาร 
ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	 ลักิษณะ	๑๕	 ในกิารเก็ิบุรักิษา	 จำาหน่าย	 ขึ้ายที่อดต่ลาด	 
ซ้ึ่�งจะต้่องบัุนท้ี่กิลงในรายกิารสีมุื่ดย้ดที่รัพย์	 และสิี�งขึ้องทุี่กิรายกิารจะต้่องมีื่กิารจำาหน่ายขึ้องกิลาง 
ออกิจากิบัุญชี	ซ้ึ่�งบุางกิรณีเกิิดปั็ญหาข้ึ้อขัึ้ดข้ึ้องในที่างป็ฏิบัุติ่	เช่น	เจ้าพนักิงานผ้้ิจับุกุิมื่	ได้จับุกุิมื่ผ้้ิต้่องหา
ในคดีเสีพยาเสีพติ่ด	 ได้จัดที่ำาบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	 พร้อมื่กัิบุจัดเก็ิบุตั่วอย่างปั็สีสีาวะจากิผ้้ิต้่องหาและ 
มีื่กิารที่ดสีอบุด้วยชุดต่รวจสีารเสีพติ่ด	แล้วระบุุในบัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ว่า	ย้ดขึ้องกิลางค่อนำ�าปั็สีสีาวะ	๑	ขึ้วด	 
พร้อมื่ชุดต่รวจสีารเสีพติ่ดทีี่�แสีดงเป็็นสีีม่ื่วง	จำานวน	๑	ชุด	เป็็นขึ้องกิลาง	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนรับุตั่วผ้้ิต้่องหา	 
พร้อมื่บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่	 และปั็สีสีาวะพร้อมื่ชุดต่รวจปั็สีสีาวะไว้	 และนำามื่าลงป็ระจำาวันรับุเลขึ้คดี	 
หากิลงย้ดนำ�าปั็สีสีาวะพร้อมื่ชุดต่รวจลงเป็็นขึ้องกิลางลงเลขึ้ย้ดที่รัพย์บัุนท้ี่กิลงในสีมืุ่ดย้ดที่รัพย์ขึ้องกิลาง	 
เม่ื่�อส่ีงนำ�าปั็สีสีาวะไป็ต่รวจทีี่�ศ้นย์วิที่ยาศาสีต่ร์กิารแพที่ย์แล้วก็ิใช้หมื่ดไป็กัิบุกิารต่รวจพิส้ีจน์	 หร่อหากิไม่ื่มีื่
กิารสี่งชุดขึ้องกิลางดังกิล่าวไป็ต่รวจแต่่เกิ็บุไว้ทีี่�สีถืานีต่ำารวจ	 โดยพนักิงานสีอบุสีวนอาจจะเกิ็บุตั่วอย่าง
นำ�าปั็สีสีาวะใหม่ื่อีกิครั�งเพ่�อส่ีงต่รวจวิเคราะห์หาสีารเสีพติ่ดสิี�งขึ้องทีี่�ถ้ืกิระบุุไว้เป็็นขึ้องกิลางในบุันท้ี่กิ
กิารจับุกุิมื่ทีี่�ส่ีงมื่อบุพนักิงานสีอบุสีวนนั�น	 ภายหลังสิี�งขึ้องดังกิล่าวอาจมีื่กิารเสี่�อมื่สีลายไป็ต่ามื่กิาลเวลา	 
จะที่ำาให้กิารจำาหน่ายขึ้องกิลางออกิจากิบุญัชีในสีมุื่ดยด้ที่รัพย์เป็็นปั็ญหาในที่างป็ฏบัิุติ่กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 
เพราะอย่างไรก็ิแล้วแต่่สิี�งขึ้องใดทีี่�มีื่กิารย้ดไว้เป็็นขึ้องกิลางจะต้่องดำาเนินกิารต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๘๕	 
จ้งเห็นควรให้พนักิงานสีอบุสีวนป็ฏิบัุติ่ในแนวที่างต่่อไป็นี�
	 (๑)	 สิี�งขึ้องใดทีี่�ย้ดไว้เป็็นพยานวัต่ถุืก็ิให้ดุลพินิจพนักิงานสีอบุสีวนลงเป็็นขึ้องกิลางในคดีรับุเป็็น
เลขึ้ย้ดที่รัพย์ไว้ได้	และจัดที่ำาบัุญชีขึ้องกิลางไว้ติ่ดในสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 (๒)	 สิี�งขึ้องใดทีี่�ยด้ไว้เป็็นเอกิสีาร	ไม่ื่ควรลงเลขึ้ยด้ที่รัพย์ในสีมุื่ดยด้ที่รัพย์ขึ้องกิลาง	พยานเอกิสีาร
ควรติ่ดอย้ใ่นเน่�อสีำานวนกิารสีอบุสีวน
	 (๓)	 สิี�งขึ้องใดทีี่�ได้จากิกิารต่รวจที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์	กิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๑๓๑/๑,	๑๓๒	หร่อจากิกิารใช้อำานาจขึ้องเจ้าพนักิงานในกิารจดัเก็ิบุพยานหลักิฐานจากิเน่�อตั่วร่างกิาย
ขึ้องผ้้ิต้่องหา	หร่อบุุคคลหร่อจากิสีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่	เช่น	เก็ิบุตั่วอยา่งปั็สีสีาวะ,	เล่อด,	สีารคัดหลั�งจากิผ้้ิต้่องหา 
ผ้้ิต้่องสีงสัีย	 หร่อบุุคคลใด	 ๆ	 หร่อต่รวจเกิ็บุร่องรอยหลักิฐานจากิสีถืานที่ี�เกิิดเหตุ่ซ้ึ่�งทีี่�มิื่ใช่เป็็นพยานวัต่ถุื 
ต่ามื่	 (๑)	 ไม่ื่ควรลงเลขึ้ย้ดที่รัพย์ในสีมุื่ดย้ดที่รัพย์ขึ้องกิลาง	 เน่�องจากิสิี�งขึ้องดังกิล่าวพนักิงานสีอบุสีวน 
จะต้่องมีื่หนังส่ีอนำาส่ีงหน่วยงานทีี่�มีื่หน้าทีี่�ต่รวจพิส้ีจน์ที่างนิติ่วิที่ยาศาสีต่ร์	 และผ้้ิมีื่หน้าทีี่�ในกิารต่รวจ 
ดังกิล่าวจะออกิรายงานผิลกิารต่รวจพิส้ีจน์ให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนป็ระกิอบุคดี	หากิมีื่ความื่จำาเป็็นให้ใช้วิธีี
กิารถ่ืายภาพสิี�งขึ้องดังกิล่าวไว้เพ่�อป็ระกิอบุสีำานวนกิารสีอบุสีวน	
	 กิารดำาเนินกิารดังกิล่าว	จะแก้ิปั็ญหาให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	เพราะต่ามื่	(๒)	และ	(๓)	หากิลงใน
บัุญชีขึ้องกิลาง	 พนักิงานอัยกิารอาจจะไม่ื่สัี�งให้ดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๕	 ทัี่�งกิารดำาเนินกิาร 
ดังกิล่าวก็ิไม่ื่ได้ที่ำาให้กิารสีอบุสีวนเสีียไป็โดยถื่อว่ากิารรวบุรวมื่พยานหลักิฐานได้บุรรลุเป้็าหมื่ายแล้ว 
ก็ิเพ่�อพิส้ีจน์ความื่ผิิดหร่อบุริสุีที่ธิี�ขึ้องผ้้ิต้่องหาและไม่ื่ต้่องยุ่งยากิในกิารดำาเนินกิารต่ามื่ระเบีุยบุเกีิ�ยวกัิบุ 
ขึ้องกิลางดังกิล่าวด้วย	 ซ้ึ่�งสีอดคล้องกัิบุ	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๙	 ว่าให้เอาบัุนท้ี่กิ	 เอกิสีารอันซ้ึ่�งได้มื่า	 
อีกิทัี่�งบัุนท้ี่กิและเอกิสีารทัี่�งหลายซ้ึ่�งพนักิงานอ่�นผ้้ิสีอบุสีวนคดีเดียวกัินนั�นส่ีงมื่ารวมื่เข้ึ้าสีำานวน
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4. บัญช่ข้องกลัางคด่ีอาญาติ้ดีสำานวนการสอบสวน
	 หลักิเกิณฑ์์ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๑๓๙	 ได้บัุญญัติ่ว่าเอกิสีารทีี่�ย่�นเป็็นพยานให้รวมื่เข้ึ้าสีำานวน	 
ถ้ืาเป็็นสิี�งขึ้องอยา่งอ่�นนอกิจากิเอกิสีารให้ที่ำาบัุญชีรายละเอียดรวมื่เข้ึ้าสีำานวนไว้	จากินั�นจ้งกิำาหนดแบุบุบัุญชี
ขึ้องกิลางทีี่�จะรวมื่เข้ึ้าสีำานวนไว้ดังต่่อไป็นี�
	 (๑)	 ในกิารลงรายละเอียดสิี�งขึ้องกิลางในบัุญชีนั�นให้ต่รวจสิี�งขึ้องให้ถ้ืกิต้่องกัิบุสีมุื่ดย้ดที่รัพย ์
ขึ้องกิลาง	รายงานป็ระจำาวันและคำาให้กิารขึ้องจำานวนห่อ	จำานวนสิี�งขึ้องต้่องให้ถ้ืกิต้่องต่รงกัินอยา่ให้คลาดเคล่�อน	 
ป็ระกิารทีี่�สีำาคัญทีี่�สีุดค่อไม่ื่ควรมีื่กิารขีึ้ดฆ่่าหร่อแก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่เพราะจะที่ำาให้เกิิดกิารสีงสัีย	 ถ้ืาจำาเป็็นก็ิให้ 
ขีึ้ดฆ่่าแล้วลงนามื่กิำากัิบุไว้
	 (๒)	 สิี�งขึ้องอย่างใดทีี่�ค้นได้จากิผ้้ิต้่องหาหร่อบุุคคลผ้้ิครอบุครองสิี�งขึ้องนั�นต้่องให้ผ้้ิต้่องหาหร่อ
บุุคคลนั�นลงนามื่กิำากัิบุไว้ในบัุญชีขึ้องกิลางนั�นด้วย	

การจัดีทำาบัญช่ข้องกลัาง
	 ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลง	๑	กิ.ค.	๕๖	บุที่ทีี่�	๓	ข้ึ้อ	๓.๒.๑	ได้วางแนวที่างและวิธีีป็ฏิบัุติ่ให้	 
และมีื่แบุบุพิมื่พ์ต่ามื่บุที่ทีี่�	๕	ลำาดับุทีี่�	๑๑	(แบุบุ	สี	๕๖-๗)	ดังนี�	

 ๑ คำาสัี�งสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ทีี่�	๔๑๙/๒๕๕๖	ลง	๑	กิรกิฎาคมื่	๒๕๕๖	บุที่ทีี่�	๓	ข้ึ้อ	๓.๒.๑
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คำาอธิบาย
(๑)	 ให้ระบุุเลขึ้ลำาดับุบัุญชีขึ้องกิลาง	(ด้จากิสีมุื่ดยด้ที่รัพย์ขึ้องกิลางขึ้องทีี่�ที่ำากิารพนักิงานสีอบุสีวน)
(๒)	 ให้ระบุุทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน
(๓)	 ให้ระบุุลำาดับุเลขึ้คดีรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้คดีอาญา		
(๔)	 ให้ระบุุวัน	เด่อน	ปี็	ทีี่�รับุเลขึ้คดีต่ามื่ข้ึ้อ	(๓)
(๕)	 ให้ระบุุลำาดับุเลขึ้บัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันทีี่�รับุเลขึ้คดีต่ามื่ข้ึ้อ	 (๓)	 (แม้ื่ไม่ื่มีื่ในแบุบุพิมื่พ์ก็ิควรใส่ี 
	 ข้ึ้อ	ป็จว.ไว้)
(๖)	 ให้ระบุุช่�อและนามื่สีกุิลผ้้ิกิล่าวหา
(๗)	 ให้ระบุุช่�อและนามื่สีกุิลผ้้ิต้่องหา
(๘)	 ให้ระบุุฐานความื่ผิิดทีี่�มีื่กิารกิล่าวหาดำาเนินคดีนี�
(๙)	 ให้ระบุุลำาดับุเลขึ้ขึ้องกิลาง	เริ�มื่จากิลำาดับุทีี่�	๑
(๑๐)	 ให้ระบุุรายกิารขึ้องที่รัพย์โดยคร่าว	ๆ 	โดยไม่ื่ต้่องป็รากิฏรายละเอียดร้ป็พรรณที่รัพย์นั�นเพราะจะป็รากิฏ 
	 อย้ใ่นคำาให้กิารแลว้	(คำาสัี�งกิรมื่ต่ำารวจที่ี�	๗๕๓/๒๕๔๑	ลง	๒๘	พฤษภาคมื่	๒๕๔๑	เร่�อง	กิารที่ำาสีำานวน 
	 กิารสีอบุสีวน	ข้ึ้อ	๒)
(๑๑)	 ให้ระบุุจำานวนขึ้องที่รัพย์ต่ามื่ข้ึ้อ	(๑๐)
(๑๒)	 ให้ระบุุราคาขึ้องที่รัพย์ต่ามื่ข้ึ้อ	(๑๐)	ใช้เป็็นราคารวมื่	โดยนำารายกิารทีี่�	(๑๐)	ค้ณกัิบุรายกิารทีี่�	(๑๑)
(๑๓)	 ให้ระบุุรายกิารที่รัพย์ต่ามื่ข้ึ้อ	(๑๐)	นั�น	ได้มื่าจากิใคร	เช่น	ผ้้ิกิล่าวหามื่อบุให้	หร่อต่รวจค้นพบุ
(๑๔)	 ให้ระบุุวัน	เด่อน	ปี็	 ทีี่�ได้ที่รัพย์รายกิารทีี่�	 (๑๐)	มื่า	และควรลงบัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี 
	 เกีิ�ยวกัิบุกิารได้มื่าขึ้องที่รัพย์นั�นไว้ด้วย	 พร้อมื่นำาลำาดับุเลขึ้บุันท้ี่กิรายงานป็ระจำาวัน	 วัน	 เด่อน	 ปี็ 
	 ทีี่�บัุนท้ี่กิมื่าลงไว้ช่องนี�	เพ่�อความื่สีะดวกิในกิารต่รวจสีอบุ	กิารบัุนท้ี่กินี�อาจจะไม่ื่ต่รงกัิบุกิารบัุนท้ี่กิใน 
	 หมื่ายเลขึ้	 (๓)-(๕)	 เพราะกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในบุางครั�งอาจยังไม่ื่มีื่กิารต่รวจย้ดที่รัพย์ขึ้องกิลาง	 
	 บุางกิรณีจะได้ที่รัพย์ขึ้องกิลางภายหลัง	เป็็นต้่น
(๑๕)	 ให้ระบุุ	กิรณีมีื่เหตุ่ในกิารจำาหน่ายขึ้องกิลางนั�น	ๆ 	หร่อเหตุ่อ่�นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	เช่น	ขึ้องกิลาง	ได้รับุอนุญาต่ 
	 ให้ค่น	เจ้าขึ้องกิรรมื่สิีที่ธิี�รับุค่นไป็ชั�วคราว	หากิมีื่กิรณีดังกิล่าว	ให้บัุนท้ี่กิด้วยว่า	ค่นไป็ต่ามื่วัน	เด่อน	ปี็	ใด	 
	 ลำาดับุเลขึ้บัุนท้ี่กิรายงานป็ระจำาวันข้ึ้อใด	เป็็นต้่น
(๑๖)	 ให้บัุนท้ี่กิจำานวนขึ้องที่รัพย์ขึ้องกิลางว่ามีื่จำานวนรวมื่กีิ�รายกิาร	ราคารวมื่เท่ี่าใด
(๑๗)	 ให้บัุนท้ี่กิรายละเอียดคร่าว	 ๆ	 ขึ้องกิารได้ขึ้องกิลางแต่่ละรายกิารมื่า	 และให้ผ้้ิเกีิ�ยวข้ึ้องพร้อมื่ 
	 พนักิงานสีอบุสีวน	ผ้้ิบัุนท้ี่กิ	ผ้้ิอ่าน	ลงลายม่ื่อช่�อไว้เป็็นหลักิฐาน	ตั่วอย่างเช่น
	 ขึ้องกิลางดังกิล่าวข้ึ้างต้่น	เป็็นขึ้องกิลางทีี่�ผ้้ิกิล่าวหากัิบุพวกิ	ต่รวจค้นพบุได้จากิตั่วผ้้ิต้่องหา	จ้งได้ย้ด
ไว้เป็็นขึ้องกิลางนำาส่ีงพนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินคดี

	 	 อ่านให้ฟั้งแล้วรับุว่าถ้ืกิต้่องเป็็นความื่จริง
	 (ลงช่�อ)	........................................................ผ้้ิกิล่าวหา/ต่รวจยด้		
	 (ลงช่�อ)	........................................................สีอบุสีวน/บัุนท้ี่กิ/อ่าน

ข้้อแนะนำา
	 กิรณีได้ที่รัพย์ขึ้องกิลางเพิ�มื่เติ่มื่	ให้ดำาเนินกิารต่ามื่ข้ึ้อ	(๙)	-	(๑๗)	ไว้เพิ�มื่เติ่มื่ด้วย
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5. การเก็บรักษา การจำาหน่าย การข้ายทอดีต้ลัาดี 
	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจมีื่อำานาจหน้าทีี่�ในกิารส่ีบุสีวนก่ิอนเกิิดเหตุ่	ก็ิเพ่�อรักิษาความื่สีงบุ
เรียบุร้อยขึ้องป็ระชาชน	กิารส่ีบุสีวนหลังเกิิดเหตุ่ก็ิเพ่�อทีี่�จะที่ราบุรายละเอียดแห่งความื่ผิิดต่ามื่	ป็.วิอาญา	
มื่าต่รา	๒(๑๐)	มีื่อำานาจและหน้าทีี่�ในกิารจับุกุิมื่ป็ราบุป็รามื่ผ้้ิกิระที่ำาผิิดกิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๒(๑๖)	 
ในกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�อาจมีื่กิารย้ดสิี�งขึ้องไว้เป็็นขึ้องกิลางเพ่�อเป็็นหลักิฐานในที่างคดีและมีื่กิารส่ีงมื่อบุ 
ให้กัิบุพนักิงานสีอบุสีวนป็ระกิอบุคดี	
	 สิี�งขึ้องทีี่�ย้ดไว้เป็็นขึ้องกิลาง	 อาจเป็็นได้ทัี่�งสิี�งขึ้องทีี่�ที่ำาข้ึ้�นหร่อมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด	 หร่อสิี�งขึ้อง 
ทีี่�ได้ใช้หร่อมีื่ไว้เพ่�อใช้ในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 หร่อเป็็นสิี�งขึ้องทีี่�ได้มื่าโดยได้กิระที่ำาความื่ผิิด	 ต่ามื่	 ป็.อาญา	 
มื่าต่รา	๓๒,	๓๓,	๓๔	หร่อสิี�งขึ้องหร่อวัต่ถุืหร่อเอกิสีารใด	ๆ 	ทีี่�ย้ดไว้เพ่�อเป็็นหลักิฐานที่างคดี	ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๒(๑๐)	ป็ระกิอบุ	มื่าต่รา	๑๗	ในกิารส่ีบุสีวนขึ้องพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจ	หร่อพนักิงาน
ฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจผ้้ิจับุกุิมื่ป็ราบุป็รามื่	 ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	๒(๑๖)	 ได้ใช้อำานาจต่ามื่	ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๕	ในกิารย้ดสิี�งขึ้องทีี่�อย้่ในหลักิเกิณฑ์์กิฎหมื่ายจากิตั่วผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด
	 สิี�งขึ้องบุางอย่างอาจเป็็นที่รัพย์ขึ้องผ้้ิเสีียหายทีี่�ถ้ืกิป็ระทุี่ษร้าย	 สิี�งขึ้องบุางอย่างอาจไม่ื่มีื่เจ้าขึ้อง
หร่ออาจเป็็นที่รัพยที์ี่�ไม่ื่อาจมีื่ราคาและถ่ือเอาได้แต่่ยด้ไว้เพ่�อเป็็นหลักิฐานยน่ยนักิารกิระที่ำาผิิดขึ้องผ้้ิต้่องหา	 
สิี�งขึ้องบุางอย่างผ้้ิอ่�นทีี่�เป็็นเจ้าขึ้องที่ี�แท้ี่จริงอาจมื่ิได้ร้้เห็นเป็็นใจด้วยในกิารกิระที่ำาความื่ผิิด	 เม่ื่�อสิี�งขึ้อง 
ดังกิล่าวถ้ืกิส่ีงมื่าอย้่ในความื่คุ้มื่ครองขึ้องเจ้าพนักิงานและถ้ืกิส่ีงมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวนแล้ว	 นอกิจากิ 
จะมีื่อำานาจสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานแล้ว	 พนักิงานสีอบุสีวนยังมีื่อำานาจหน้าทีี่�ในกิารดำาเนินกิาร 
ทัี่�งหลายอ่�นต่ามื่บุที่บุญัญัติ่แห่งกิฎหมื่ายต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๒(๑๑)	เกีิ�ยวกัิบุสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางดงักิล่าว	
พนักิงานสีอบุสีวนจ้งต้่องดำาเนินกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่ขัึ้�นต่อนกิฎหมื่าย	แนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิาร 
ต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	และคำาสัี�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง
 1) การเก็บรักษาข้องกลัาง
	 	 (๑)	 ขึ้องกิลางสิี�งใดมื่าถ้ืงสีถืานีต่ำารวจ	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนจดร้ป็พรรณสิี�งขึ้องลงใน
รายงานป็ระจำาวันและสีมุื่ดย้ดที่รัพย์ขึ้องกิลาง	 แล้วเขีึ้ยนเลขึ้ลำาดับุทีี่�ย้ดที่รัพย์ติ่ดไว้กัิบุสิี�งขึ้องนั�นให้มัื่�นคง 
อย่าให้หลุดหร่อส้ีญหายได้	และเก็ิบุขึ้องกิลางไว้ต่ามื่ระเบีุยบุ	กิารย้ด	กิารมื่อบุ	กิารรับุค่นขึ้องกิลาง	ให้ผ้้ิย้ด	 
ผ้้ิมื่อบุ	ผ้้ิรับุ	ลงช่�อไว้ในสีมุื่ดยด้ที่รัพย์ขึ้องกิลางและรายงานป็ระจำาวันเป็็นสีำาคัญ	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิาร
ต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	ข้ึ้อ	๔๑๘(๑)	
	 	 (๒)	 ขึ้องกิลางรายใดทีี่�เป็็นขึ้องใหญ่โต่	หร่อมีื่เป็็นจำานวนมื่ากิ	หร่อทีี่�ที่ำากิารไม่ื่มีื่สีถืานทีี่�จัดเก็ิบุ
เพียงพอ	 ไม่ื่สีามื่ารถืจะนำามื่าเก็ิบุรักิษาไว้	 ก็ิให้ฝ่ากิไว้ยังสีถืานีต่ำารวจอ่�นเก็ิบุรักิษาไว้จนกิว่าจะมื่ารับุค่นไป็	
และให้สีถืานีต่ำารวจนั�นรับุฝ่ากิไว้ลงรายงานป็ระจำาวันและสีมุื่ดยด้ที่รัพย์ขึ้องกิลางต่ามื่ระเบีุยบุ	หากิจำาเป็็น
ต้่องจัดหาสีถืานทีี่�อ่�นในกิารเก็ิบุรักิษาขึ้องกิลางและจัดจ้างผ้้ิด้แลสีถืานทีี่�	 ก็ิให้ดำาเนินกิารต่ามื่ระเบีุยบุขึ้อง
ที่างราชกิารว่าด้วยกิารพัสีดุ	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	ข้ึ้อ	๔๑๘	(๑๑)
	 	 (๓)	 ผ้้ิมีื่หน้าทีี่�กิารเก็ิบุรักิษาขึ้องกิลางและกิารมื่อบุหมื่ายผ้้ิใต้่บัุงคับุบัุญชา	 ให้เป็็นไป็ต่ามื่
ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	
	 	 (๔)	 ขึ้องกิลางในคดีอาญา	 ซ้ึ่�งเกีิ�ยวแกิ่กิรมื่ในกิระที่รวงใดมื่ีระเบุียบุหร่อข้ึ้อต่กิลงไว้	 
โดยเฉพาะก็ิให้ป็ฏิบัุติ่ไป็ต่ามื่ระเบีุยบุหร่อข้ึ้อต่กิลงนั�น	ๆ 	ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๑๕	 
บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๔๑๔(๒)
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 2) การจำาหน่ายข้องกลัาง การข้ายทอดีต้ลัาดี
	 	 (๑)	 ขึ้องกิลางรายใดเห็นว่าจะเก็ิบุรักิษาไว้อาจเน่าเปื็�อยเสีียหายได้	 ก่ิอนทีี่�จะส่ีงคดีฟ้้องศาล	 
จะจำาหน่าย	หร่อป้็องกัินมิื่ให้เน่าเปื็�อยก็ิให้จัดกิารไป็ต่ามื่สีมื่ควร	เช่น	เน่�อโค	กิระบุ่อ	และสุีกิร	 ถ้ืาจะขึ้าย
เอาเงินเก็ิบุรักิษาไว้ก็ิได้	ถ้ืาขึ้องกิลางรายใดมีื่กิารเถีืยงกิรรมื่สิีที่ธิี�หร่อเป็็นพยานหลักิฐานสีำาคัญป็ระกิอบุคดี	 
ถ้ืาจะกิระที่ำาไป็กิ็จะเกิิดกิารคัดค้านได้ภายหลัง	 ก็ิให้ระงับุไมื่่ต้่องขึ้ายหร่อจัดกิารดังทีี่�กิล่าวมื่าขึ้้างต้่น	 
ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	ข้ึ้อ	๔๑๘(๑๒)		
	 	 (๒)	 ขึ้องกิลางซึ่้�งต่กิเป็็นขึ้องรัฐบุาลและเป็็นขึ้องที่ี�ชำารุดเสีียหายไมื่่มีื่ราคาหร่อเป็็นขึ้อง 
ทีี่�ป็ราศจากิราคาโดยสีภาพขึ้องมัื่นเอง	 หร่อเป็็นขึ้องบุุคคลไม่ื่อาจมีื่ได้โดยผิิดต่่อกิฎหมื่ายเป็็นขึ้อง 
ทีี่�ไม่ื่ควรขึ้าย	ให้สีำารวจเสีนอผ้้ิบัุงคับุบัุญชาสัี�งที่ำาลายเสีียหร่อส่ีงไป็ยังเจ้าหน้าทีี่�แผินกิกิารนั�น	แล้วแต่่กิรณี
	 	 (๓)	 กิารขึ้ายที่อดต่ลาดขึ้องกิลางขึ้องกิลางสิี�งใดที่ี�จะขึ้ายที่อดต่ลาด	 ถื้าเห็นว่าขึ้องกิลางนั�น
เป็็นป็ระโยชน์ใช้ในราชกิารต่ำารวจได้	ให้สีารวัต่รหร่อผ้้ิรักิษากิารแที่น	(หัวหน้าหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวน)	
รายงานเสีนอเหตุ่ผิลไป็ยังผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อผ้้ิรักิษากิารแที่นเป็็นผ้้ิพิจารณาสัี�งก่ิอนขึ้ายที่อดต่ลาด	ต่ามื่ป็ระมื่วล
ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๔๑๖
	 	 กิารขึ้ายที่อดต่ลาดขึ้องกิลาง	ให้ตั่�งกิรรมื่กิารพิจารณาขึ้ายให้ได้ราคาใกิล้ชิดกัิบุราคาท้ี่องต่ลาด 
ในขึ้ณะนั�น	 องค์ป็ระกิอบุขึ้องคณะกิรรมื่กิารเป็็นไป็ต่ามื่	 ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี 
ลักิษณะ	๑๕	บุที่ทีี่�	๑	ข้ึ้อ	๔๑๗	
  การจำาหน่ายรถข้องกลัาง
	 	 -	 กิารป็ฏิบัุติ่เกีิ�ยวกัิบุรถืขึ้องกิลางให้ดำาเนินกิารต่ามื่ป็ระมื่วลระเบุียบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวคดี	
ลักิษณะ	๑๕	บุที่ทีี่�	๙	ข้ึ้อ	๕	เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้ป็ระกิาศหาเจ้าขึ้อง	หร่อผ้้ิมีื่สิีที่ธิี�รับุรถืค่นครบุกิำาหนด	
๖	เด่อน	นบัุแต่่วันยด้รถืแลว้	และพนกัิงานสีอบุสีวน	เห็นว่ารถืขึ้องกิลางนั�น	หากิหนว่งช้าไว้จะเป็็นกิารเสีี�ยง
ต่่อความื่เสีียหายหร่อค่าใช้จา่ยจะเกิินส่ีวนกัิบุค่าขึ้องที่รัพยส์ีนิและไม่ื่เป็็นป็ระโยชน์ต่่อกิารพิส้ีจนท์ี่างคดีต่่อไป็	 
ก็ิให้เสีนอต่่อผิ้้มีื่อำานาจอนุมัื่ติ่ขึ้ายที่อดต่ลาดดำาเนินกิารขึ้ายที่อดต่ลาด	 ต่ามื่ขึ้้อ	 ๑๕	 แต่่ก่ิอนจะขึ้าย 
ที่อดต่ลาด	พนักิงานสีอบุสีวนจะต้่องดำาเนินกิาร	ต่ามื่ข้ึ้อ	๖,	๗,	๙	และ	๑๐	แห่งบุที่นี�
  แนวทางการปฏิิบัติ้ในการจำาหน่ายรถข้องกลัาง 
	 	 ๑)	 รถืขึ้องกิลางในคดี	 เม่ื่�อได้รับุแจ้งเกีิ�ยวกัิบุขึ้องกิลางในคดีจากิสีำานักิงานอัยกิารแล้ว 
ให้ป็ฏิบัุติ่ดังนี�	
	 	 	 (๑)	 ก่ิอนป็ระม้ื่ล
	 	 	 	 -	 ที่ำาหนังส่ีอไป็ยังศาลเพ่�อให้ออกิหนังส่ีอรับุรองผิลคดีถ้ืงทีี่�สุีด	
	 	 	 	 -	 ต่รวจสีอบุรายละเอียดเกีิ�ยวกิับุขึ้องกิลางในคดีที่ี�ได้รับุแจ้งผิลคดี	 จัดที่ำาบัุญชี 
ขึ้องกิลางคดีอาญาทีี่�ถ้ืงทีี่�สุีดแล้ว
	 	 	 	 -	 ที่ำาบัุนท้ี่กิเสีนอ	ภ.จว.	พร้อมื่เอกิสีารที่ี�เกีิ�ยวข้ึ้องเพ่�อเสีนอผิ้ว่้าราชกิารจงัหวัดอนุมัื่ติ่
ขึ้ายที่อดต่ลาด	ในส่ีวนต่ำารวจนครบุาลเสีนอผ้้ิบัุงคับุกิารต่ำารวจนครบุาล	อนุมัื่ติ่ขึ้ายที่อดต่ลาด
	 	 	 	 -	 ภ.จว.	ส่ีงสีำาเนาคำาสัี�งจังหวัด	แต่่งตั่�งคณะกิรรมื่กิารจำาหน่ายขึ้องกิลาง
	 	 	 	 -	 ที่ำาหนังส่ีอถ้ืงป็ระธีานกิรรมื่กิารขึ้ายที่อดต่ลาดเพ่�อแจ้งให้ที่ราบุและกิำาหนดวัน	
เวลา	และ	สีถืานทีี่�ที่ำากิารป็ระม้ื่ล	พร้อมื่ทัี่�งป็ระกิาศขึ้ายที่อดต่ลาดเพ่�อป็ระธีานจะได้ลงนามื่
	 	 	 	 -	 ป็ระธีานคณะกิรรมื่กิารขึ้ายที่อดต่ลาดสี่งหนังส่ีอแจ้งให้ที่ราบุว่าจะมื่าเป็็น
ป็ระธีานด้วยต่นเองหร่อส่ีงผ้้ิแที่นมื่าดำาเนินกิาร	 พร้อมื่ทัี่�งกิำาหนด	 วัน	 เวลา	 และสีถืานที่ี�ที่ำากิารป็ระม้ื่ล	 
ขึ้ายที่อดต่ลาด
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	 	 	 	 -	 ที่ำาหนังส่ีอถ้ืงผ้้ิแที่นทีี่�ได้รบัุกิารแต่่งตั่�งจากิป็ระธีานฯ	(กิรณีป็ระธีานแต่่งตั่�งผ้้ิแที่น) 
และสีรรพากิรอำาเภอเพ่�อให้ที่ราบุถ้ืง	วัน	เวลา	และสีถืานทีี่�ทีี่�จะที่ำากิารป็ระม้ื่ลขึ้ายที่อดต่ลาดขึ้องกิลาง
	 	 	 	 -	 เต่รียมื่ช่างผ้้ิทีี่�มีื่ความื่ชำานาญกิารไว้เพ่�อที่ำากิารป็ระเมิื่นราคาขึ้องที่รัพย์ทีี่�จะที่ำากิาร
ป็ระม้ื่ลขึ้ายที่อดต่ลาดในวันทีี่�จะที่ำากิารป็ระม้ื่ล	
	 	 	 	 -	 นำาป็ระกิาศขึ้ายที่อดต่ลาด	ติ่ดไว้ป้็ายป็ระกิาศต่่าง	ๆ	ต่ามื่หน่วยงานราชกิาร	เช่น	 
อำาเภอ	เที่ศบุาล	องค์กิารบุริหารส่ีวนต่ำาบุล	เพ่�อที่ราบุทัี่�วกัิน	
	 	 	 (๒)	 วันป็ระม้ื่ลขึ้ายที่อดต่ลาด
	 	 	 	 -	 นำาขึ้องกิลางทีี่�จะที่ำากิารป็ระม้ื่ลออกิมื่าต่รวจสีอบุรายละเอียด	 ว่าต่รงกัิบุบัุญชี 
ขึ้องกิลางหร่อไม่ื่
	 	 	 	 -	 ลงบัุนท้ี่กิป็ระจำาวัน	แจ้งว่า	ได้ที่ำากิารเปิ็ดป็ระม้ื่ลขึ้ายที่อดต่ลาดขึ้องกิลาง
	 	 	 	 -	 แจ้งให้คณะกิรรมื่กิารที่ราบุถ้ืงช่างผ้้ิชำานาญกิารทีี่�จะมื่าที่ำากิารป็ระเมิื่นราคาที่รัพย์
ทีี่�จะที่ำากิารขึ้ายที่อดต่ลาด	
	 	 	 	 -	 ที่ำาบัุนท้ี่กิผิลกิารป็ระเมิื่นราคารถืขึ้องกิลาง	ทีี่�จะที่ำากิารขึ้ายที่อดต่ลาด
	 	 	 	 -	 แจ้งให้ผ้้ิเข้ึ้าร่วมื่ป็ระม้ื่ลที่ราบุถ้ืงราคากิลาง	ทีี่�ช่างผ้้ิชำานาญกิารไดป้็ระเมื่นิราคาไว้
พร้อมื่ให้ที่ำากิารป็ระม้ื่ล
	 	 	 	 -	 ที่ำาบัุนท้ี่กิกิารป็ระม้ื่ลขึ้องกิลาง	หลังเสีร็จสิี�นกิารป็ระม้ื่ลและได้ผิ้ที้ี่�ชนะกิารป็ระม้ื่ล
พร้อมื่ชำาระเงินค่าขึ้องกิลางทีี่�ป็ระม้ื่ลได้ในครั�งนี�	
	 	 	 	 -	 ออกิใบุเสีร็จรับุเงิน	 ต่ามื่ม้ื่ลค่าขึ้องกิลาง	 ทีี่�ที่ำากิารป็ระม้ื่ลแต่่ละรายกิารให้กัิบุ 
ผ้้ิทีี่�ป็ระม้ื่ลได้
	 	 	 	 -	 บัุนท้ี่กิป็ระจำาวันเม่ื่�อเสีร็จสิี�นกิารป็ระม้ื่ล
	 	 	 (๓)	 หลังกิารป็ระม้ื่ล
	 	 	 	 -	 นำาเงินทีี่�ได้จากิกิารป็ระม้ื่ล	ส่ีงเจ้าหน้าทีี่�กิารเงิน	เพ่�อนำาเงินส่ีงเก็ิบุรักิษา	ทีี่�คลังจังหวัด 
ในส่ีวนขึ้องเงินนอกิงบุป็ระมื่าณ
	 	 	 	 -	 ลงป็ระจำาวันส่ีงเงินให้กัิบุเจ้าหน้าทีี่�กิารเงนิเก็ิบุรักิษา	โดยลงรายละเอยีดให้ชัดเจน
ว่าเป็็นเงินป็ระเภที่ใด	จำานวนเท่ี่าใด	
	 	 	 	 -	 ถ่ืายสีำาเนาใบุเสีร็จรับุเงินทุี่กิฉบัุบุ	เพ่�อป็ระกิอบุเอกิสีารกิารขึ้ายที่อดต่ลาด
	 	 	 	 -	 จัดที่ำาและเสีนอเอกิสีารทัี่�งหมื่ดให้	ภ.จว.	ที่ราบุต่่อไป็	พร้อมื่ทัี่�งที่ำาสีำาเนาเอกิสีาร
เก็ิบุรักิษาไว้ทีี่�	สีภ.	๑	ชุด	
	 	 	 	 -	 เงินทีี่�ฝ่ากิไว้ทีี่�คลังจังหวัด	 เม่ื่�อกิำาหนดระยะเวลาต่ามื่	 ป็.พ.พ.	 มื่าต่รา	 ๑๓๒๗	 
ยงัไม่ื่มีื่ผ้้ิใดมื่าแสีดงความื่เป็็นเจ้าขึ้อง	ให้เงินดังกิล่าวต่กิเป็็นขึ้องแผ่ินดิน	หากิระหว่างนั�นมีื่ผ้้ิมื่าแสีดงให้ต่รวจสีอบุ 
หลักิฐานให้แน่ชัดแล้วให้ค่นเงินดังกิล่าวแก่ิผ้้ินั�น	 โดยขึ้ออนุมัื่ติ่จากิผ้้ิมีื่อำานาจอนุมัื่ติ่ขึ้ายที่อดต่ลาด 
(ระเบีุยบุเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๑๕	บุที่ทีี่�	๙	ข้ึ้อ	๑๔)
 2) รถท่�ต้รวจย่ดีไว้ต้รวจสอบหาเจ้าข้อง
	 	 -	 จัดที่ำาป็ระกิาศให้ที่ราบุถ้ืงรายละเอียดรถืทีี่�ย้ดไว้	 ต่รวจสีอบุ	 เพ่�อหาเจ้าขึ้องทีี่�แท้ี่จริงติ่ดไว้
ให้ป็ระชาชนที่ราบุ	
	 	 -	 ที่ำากิารต่รวจสีอบุที่ะเบีุยนรถืทีี่�ย้ด
	 	 -	กิรณีมีื่กิารข้ึ้ดลบุ	 หมื่ายเลขึ้เคร่�องยนต์่	 เลขึ้ตั่วรถื	 ให้จัดส่ีงยังกิองพิส้ีจน์หลักิฐาน 
เพ่�อต่รวจสีอบุหาหมื่ายเลขึ้เคร่�องและเลขึ้ตั่วรถืทีี่�แท้ี่จริง	
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	 	 -	 กิรณีพบุเจ้าขึ้องรถืให้ที่ำาหนังส่ีอแจ้ง	 อย่างน้อย	๓	 ครั�ง	 หากิไม่ื่ป็ระสีงค์รับุให้ดำาเนินกิาร 
ต่ามื่ระเบีุยบุ
	 	 -	 กิรณีไม่ื่พบุเจ้าขึ้อง	 เม่ื่�อครบุกิำาหนดต่ามื่ระเบีุยบุกิารเก็ิบุรักิษาขึ้องกิลางให้ดำาเนินกิาร 
ต่ามื่ระเบีุยบุต่่อไป็	
	 	 -	 ป็ระม้ื่ลขึ้ายที่อดต่ลาดรถืทีี่�ยด้ไว้ต่รวจสีอบุแล้วไม่ื่พบุเจ้าขึ้องและต่รวจสีอบุพบุเจ้าขึ้องแล้ว
แต่่ไม่ื่มื่ารับุรถืคันดังกิล่าวซ้ึ่�งได้ที่ำากิารเก็ิบุรักิษาไว้ทีี่�สีถืานีเกิินกิว่า	 ๖	 เด่อน	 (กิารดำาเนินกิารก่ิอนป็ระม้ื่ล	 
วันป็ระม้ื่ล	หลังป็ระม้ื่ล	คล้ายคล้งกัินกัิบุกิารป็ระม้ื่ลรถืขึ้องกิลางในคดี)

ข้้อสังเกต้
	 -	 ขึ้องกิลางทีี่�ย้ดไว้	 และได้ส่ีงต่รวจพิส้ีจน์และหมื่ดไป็กัิบุกิารต่รวจพิส้ีจน์	 สีามื่ารถืจำาหน่าย 
ขึ้องกิลางลงบัุนท้ี่กิไว้ในสีมุื่ดย้ดที่รัพย์ขึ้องกิลางได้	 โดยให้หมื่ายเหตุ่ไว้ต่ามื่หนังส่ีอรายงานผิลกิาร 
ต่รวจพิส้ีจน์นั�น	ๆ	
	 -	 ขึ้องกิลางในคดีอาญา	ซ้ึ่�งเกีิ�ยวกัิบุกิรมื่หร่อกิระที่รวงใด	มีื่ระเบีุยบุหร่อข้ึ้อต่กิลงไว้เป็็นกิารเฉพาะ
ทีี่�ให้พนักิงานสีอบุสีวนสี่งขึ้องกิลางไป็ยังหน่วยงานดังกิล่าวเป็็นผิ้้ดำาเนินกิารเกีิ�ยวกัิบุขึ้องกิลาง	 กิ็สีามื่ารถื
จำาหน่ายขึ้องกิลางลงบัุนท้ี่กิไว้ในสีมุื่ดย้ดที่รัพย์ขึ้องกิลางได้	โดยมีื่กิารลงช่�อรับุมื่อบุกัินไว้เป็็นหลักิฐาน	
	 -	 เขึ้ต่กิรุงเที่พมื่หานคร	ให้ผ้้ิบัุงคับุกิารหร่อเทีี่ยบุผ้้ิบัุงคับุกิาร	เป็็นผ้้ิอนุมัื่ติ่ขึ้ายที่อดต่ลาด	สีำาหรับุ 
ในจังหวัดอ่�นนอกิกิรุงเที่พมื่หานคร	ให้เสีนอผ้้ิว่าราชกิารจังหวัด	เป็็นผ้้ิอนุมัื่ติ่	โดยให้ถ่ือป็ฏิบัุติ่ต่ามื่ข้ึ้อบัุงคับุ 
กิารเก็ิบุรักิษาขึ้องกิลาง	กิระที่รวงมื่หาดไที่ย	พ.ศ.๒๔๘๐	(ป็.ระเบีุยบุเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๑๕	บุที่ทีี่�	๙	 
ข้ึ้อ	๑๑)

6. การข้อรับสิ�งข้องหร่อข้องกลัางไปดูีแลัรักษาหร่อใช้ประโยชน์ระหว่างการสอบสวน ต้าม  
 ป.วิอาญา มาต้รา ๘5/1
	 เหตุ่ผิลในกิารเพิ�มื่เติ่มื่บุที่บัุญญัติ่ในมื่าต่รานี�	เน่�องจากิ	ป็.วิอาญาให้อำานาจเจ้าพนักิงานยด้สิี�งขึ้อง
ต่่าง	ๆ 	ทีี่�อาจใช้เป็็นพยานหลักิฐานได้จนกิว่าคดีถ้ืงทีี่�สุีดบุางกิรณี	อาจต้่องยด้สิี�งขึ้องดังกิล่าวไว้เป็็นเวลานาน	 
ที่ำาให้สิี�งขึ้องนั�นชำารุดบุกิพร่อง	 เส่ี�อมื่ป็ระโยชน์	 หร่อเส่ี�อมื่ราคา	 ก่ิอความื่เสีียหายแก่ิผิ้้เสีียหาย	 ผ้้ิต่้องหา	
จำาเลย	หร่อผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องนั�นจ้งให้อำานาจเจ้าพนักิงานใช้ดุลพินิจผ่ิอนผัิน	ให้รับุสิี�งขึ้อง
ทีี่�ย้ดไว้ไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์ระหว่างกิารดำาเนินคดีอาญาเพ่�อเป็็นกิารบุรรเที่าความื่เสีียหายและ 
เพ่�อคุ้มื่ครองสิีที่ธิีขึ้องป็ระชาชนผ้้ิสุีจริต่	ต่ลอดจนลดภาระหน้าทีี่�ขึ้องเจ้าพนักิงานในกิารด้แลรักิษาสิี�งขึ้องนั�น 
แต่่มิื่ใช่เป็็นกิารค่นที่รัพย์สิีนขึ้องกิลางให้แก่ิเจ้าขึ้องโดยเด็ดขึ้าด
 หลัักเกณีฑ์์แลัะขั้�นต้อนกฎหมาย ต้าม ป.วิอาญา มาต้รา ๘5/1
	 (๑)	 สิี�งขึ้องทีี่�เจ้าพนักิงานย้ดไว้	
	 (๒)	 มิื่ใช่ที่รัพย์สิีนทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ไว้ว่าผ้้ิใดที่ำาหร่อมีื่ไว้เป็็นความื่ผิิด
	 (๓)	 ถ้ืายังไม่ื่ได้นำาส่ีบุหร่อแสีดงเป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิจารณาคดี	
	 (๔)	 เจ้าขึ้องหร่อผ้้ิซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องทีี่�เจ้าพนักิงานย้ดไว้
	 (๕)	 อาจย่�นคำาร้องต่่อพนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานอัยกิารแล้วแต่่กิรณี
	 (๖)	 เพ่�อขึ้อรับุสิี�งขึ้องนั�นไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์	 โดยไม่ื่มีื่ป็ระกิัน	 หร่อมีื่ป็ระกิัน	 
หร่อมีื่ป็ระกัินและหลักิป็ระกัินก็ิได้		
	 (๗)	 กิารสัี�งค่นดังกิล่าวจะต่อ้งไม่ื่กิระที่บุถ้ืงกิารใช้สิี�งขึ้องนั�นเป็็นพยานหลกัิฐานเพ่�อพิส้ีจน์ข้ึ้อเท็ี่จจริง 
ในภายหลัง	
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	 (๘)	 หากิมีื่กิารย่�นคำาร้องขึ้อต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕/๑	ให้มีื่คำาสัี�งโดยมิื่ชักิช้า	
	 (๙)	 กิรณีมีื่คำาสัี�งไม่ื่อนุญาต่	ผ้้ิย่�นคำาร้องมีื่สิีที่ธิีอุที่ธีรณ์คำาสัี�งต่่อศาลชั�นต้่นภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่
วันได้รับุแจ้งกิารไม่ื่อนุญาต่และให้ศาลพิจารณาให้เสีร็จภายใน	๓๐	วัน	นับุแต่่วันทีี่�ได้รับุอุที่ธีรณ์
	 (๑๐)	คำาสัี�งอนุญาต่ขึ้องศาลเป็็นทีี่�สุีด
	 รายละเอียดขัึ้�นต่อนและแนวที่างป็ฏิบัุติ่เป็็นไป็ต่ามื่กิฎกิระที่รวง	 กิำาหนดวิธีีกิารค่นสิี�งขึ้อง	 
ทีี่�เจ้าพนักิงานย้ดไว้ไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์	 พ.ศ.๒๕๕๓	 และหนังส่ีอ	 ต่ร.	 ทีี่�	 ๐๐๑๑.๒๕/๔๑๕๗	 
ลง	๕	พ.ย.	 ๕๓	 โดยให้พนักิงานสีอบุสีวนผ้ิ้รับุผิิดชอบุหร่อพนักิงานสีอบุสีวนซ้ึ่�งป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�เวรสีอบุสีวน		 
ในขึ้ณะนั�นกิรณีมีื่บุุคคลมื่าย่�นคำาขึ้อ	ให้รับุคำาร้องและเป็็นค่้สีญัญาป็ระกัิน	แล้วรีบุเสีนอคำาร้องพร้อมื่ด้วยสีญัญา
ป็ระกัินและบัุนท้ี่กิเสีนอสัีญญาป็ระกัินไป็ยังผ้้ิกิำากัิบุ	สีารวัต่รใหญ่	สีารวัต่รหัวหน้าสีถืานีต่ำารวจหร่อหัวหน้า
หน่วยงานระดับุกิองกิำากัิบุหร่อผ้้ิรักิษาราชกิารแที่นหร่อผ้้ิป็ฏิบัุติ่ราชกิารแที่นซ้ึ่�งมีื่ยศตั่�งแต่่ร้อยต่ำารวจต่รี 
ข้ึ้�นไป็เป็็นผ้้ิมีื่อำานาจอนุญาต่ค่นสิี�งขึ้องนั�น	
	 กิารพิจารณาคำาร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องดังกิล่าว	 จะต้่องมีื่คำาสัี�งโดยเร็ว	 แต่่ต้่องไม่ื่เกิิน	 ๗	 วัน	 นับุแต่่
วันทีี่�ได้รับุคำาร้อง	 เว้นแต่่มีื่เหตุ่จำาเป็็นทีี่�ไม่ื่สีามื่ารถืมื่ีคำาสัี�งได้ภายในกิำาหนดระยะเวลาดังกิล่าว	 ให้แจ้ง 
ผ้้ิย่�นคำาร้องที่ราบุโดยมิื่ชักิช้า	
	 กิรณีส่ีงสีำานวนกิารสีอบุสีวนไป็ยังพนักิงานอัยกิารแล้ว	หากิมีื่ผ้้ิมื่าย่�นคำาร้องขึ้อให้พนักิงานสีอบุสีวน
แจ้งหร่อแนะนำาให้ไป็ย่�นคำาร้องต่่อพนักิงานอัยกิาร	 เม่ื่�อพนักิงานอัยกิารสัี�งกิารเกีิ�ยวกิับุสิี�งขึ้องเป็็นอย่างไร 
ก็ิให้ป็ฏิบัุติ่ไป็ต่ามื่นั�น	แต่่กิารที่ำาสัีญญาป็ระกัินในชั�นพนักิงานอัยกิารเป็็นหน้าทีี่�ขึ้องพนักิงานอัยกิาร	
	 กิรณีผ้้ิได้รับุอนุญาต่ส่ีงค่นสิี�งขึ้องต่ามื่เง่�อนไขึ้ทีี่�กิำาหนดในกิฎกิระที่รวงหร่อส่ีงค่นก่ิอนครบุกิำาหนด
ระยะเวลาที่ี�ได้รับุอนญุาต่	ให้พนักิงานสีอบุสีวนผิ้รั้บุผิิดชอบุหร่อพนกัิงานสีอบุสีวนซึ่้�งป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�เวรขึ้ณะนั�น 
เป็็นผ้้ิรับุค่นโดยให้ต่รวจสีอบุสีภาพ	ร่องรอยและความื่ถ้ืกิต่อ้งขึ้องสิี�งขึ้องนั�นและจัดที่ำาบัุนท้ี่กิให้ผิ้รั้บุอนุญาต่
ลงช่�อไว้เป็็นหลักิฐาน	 กิรณีพบุว่ามีื่กิารเป็ลี�ยนแป็ลง	 แก้ิไขึ้	 หร่อกิระที่ำาด้วยป็ระกิารใด	 ๆ	 ทีี่�ที่ำาให้กิารใช้ 
เป็็นพยานหลักิฐานเพ่�อพิส้ีจน์ในที่างคดีเป็ลี�ยนแป็ลงไป็และเข้ึ้าข่ึ้ายเป็็นความื่ผิิดที่างอาญากิ็ให้พิจารณา 
ดำาเนินคดีแก่ิผ้้ิรับุผิิดชอบุนั�นต่ามื่กิฎหมื่าย	
	 กิารเกิ็บุรักิษาเงินป็ระกิัน	 หลักิที่รัพย์ป็ระกิัน	 กิารดำาเนินกิารเกีิ�ยวกัิบุกิรณีมีื่บุุคคลเป็็นป็ระกิัน	 
และกิารบุังคับุสัีญญาป็ระกิัน	 รวมื่ทัี่�งกิารดำาเนินกิารทัี่�งหลายอ่�นทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 ให้นำาระเบุียบุ	 คำาสัี�งว่าด้วย 
กิารป็ล่อยชั�วคราวมื่าใช้บัุงคับุโดยอนุโลมื่	
 - บุคคลัท่�ม่สิทธิย่�นคำาร้องข้อค่นสิ�งข้องท่�เจ้าพนักงานย่ดีไว้ได้ี ได้ีแก่ 
	 	 (๑)	 เจ้าขึ้อง	หร่อผ้้ิมีื่กิรรมื่สิีที่ธิี�
	 	 (๒)	 ผ้้ิซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีในกิารใช้,	 ครอบุครอง,	 ย้ดหน่วง	 หร่อสิีที่ธิีเรียกิร้องอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายรับุรอง	
รวมื่ถ้ืงผ้้ิเช่าซ่ึ่�อ,	ที่ายาที่ผ้้ิมีื่สิีที่ธิีรับุมื่รดกิ	หร่อผ้้ิจัดกิารมื่รดกิ
 - หลัักฐานท่�ใช้ประกอบคำาข้อ
	 	 (๑)	 ผ้้ิย่�นคำาร้องจะต้่องแสีดงหลักิฐานแห่งกิารเป็็นเจ้าขึ้อง	 หร่อเอกิสีารหร่อหลักิฐานใด	 ๆ	 
เพ่�อแสีดงถ้ืงสิีที่ธิีทีี่�ต่นมีื่อย้เ่หน่อสิี�งขึ้องนั�น
	 	 (๒)	 ในกิรณีผ้้ิย่�นคำาร้อง	มีื่สิีที่ธิีในสิี�งขึ้อง	ซ้ึ่�งมีื่เจ้าขึ้องกิรรมื่สิีที่ธิี�หลายรายรวมื่กัิน	จะต้่องแสีดง
เอกิสีารหลักิฐานแสีดงความื่ยินยอมื่ในกิารร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องจากิเจ้าขึ้องกิรรมื่สิีที่ธิี�ทุี่กิราย
 - คำาร้องต้้องม่รายลัะเอ่ยดีอย่างน้อย ดัีงต่้อไปน่�
	 	 (๑)	 สิี�งขึ้อง	ทีี่�ป็ระสีงค์จะขึ้อค่น
	 	 (๒)	 เหตุ่ผิล	ความื่จำาเป็็น	และความื่เร่งด่วน	ทีี่�ร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
	 	 (๓)	 ระยะเวลาทีี่�ป็ระสีงค์จะนำาสิี�งขึ้องไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
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	 	 (๔)	 ผ้้ิทีี่�จะด้แลรักิษา	หร่อใช้ป็ระโยชน์จากิสิี�งขึ้อง
	 	 (๕)	 สีถืานทีี่�ทีี่�นำาสิี�งขึ้องไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
	 	 (๖)	 หลักิฐาน	ในกิารแสีดงสิีที่ธิีต่ามื่ข้ึ้อ	๑
 - การพิจารณีาคำาร้องคำาน่งถ่งเหตุ้ดัีงต่้อไปน่�
	 	 (๑)	 เหตุ่ผิล	ความื่จำาเป็็น	และความื่เร่งด่วนทีี่�ต้่องนำาสิี�งขึ้องไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
	 	 (๒)	 ความื่เสีี�ยงภัย	หร่อเสีี�ยงต่่อความื่เสีียหาย	ส้ีญหาย	ถ้ืกิที่ำาลาย	ป็ลอมื่	หร่อแก้ิไขึ้เป็ลี�ยนแป็ลง
ทีี่�อาจเกิิดกัิบุสิี�งขึ้องทีี่�จะนำาไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
	 	 (๓)	 ความื่น่าเช่�อถ่ือขึ้องหลักิป็ระกัิน
	 	 (๔)	 ความื่น่าเช่�อถ่ือขึ้องผ้้ิทีี่�จะนำาสิี�งขึ้องไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
	 	 (๕)	 ระยะเวลาทีี่�จะนำาสิี�งขึ้องไป็ด้แลรักิษาหร่อใช้ป็ระโยชน์
	 	 (๖)	 คำาคัดค้านขึ้องผ้้ิมีื่สิีที่ธิีย่�นคำาร้อง	คำาคัดค้านขึ้องผ้้ิต้่องหา	หร่อคำาคัดค้านขึ้องผ้้ิเสีียหาย
	 	 (๗)	 พฤติ่กิารณ์ต่่าง	ๆ	แห่งคดี
 - ผู้ิย่�นคำาร้องหลัายรายต่้างอ้างสิทธิในสิ�งข้องเด่ียว
	 	 (๑)	 กิรณีมีื่ผ้้ิย่�นคำาร้องหลายรายขึ้อค่นสิี�งขึ้องอย่างเดียวกัิน	 โดยอ้างสิีที่ธิีต่่างกัินให้พนักิงาน
สีอบุสีวนมีื่อำานาจกิำาหนดให้ผ้้ิย่�นคำาร้องดำาเนินกิารอย่างหน้�งอย่างใดต่ามื่ทีี่�เห็นสีมื่ควร	 เพ่�อพิส้ีจน์สิีที่ธิี 
ขึ้องต่นก่ิอนมีื่คำาสัี�ง
	 	 (๒)	 เม่ื่�อมีื่เหตุ่อันควรเช่�อว่าผ้้ิย่�นคำาร้องรายใดเป็็นเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิมีื่สิีที่ธิีเหน่อสิี�งขึ้องดีกิว่าผ้้ิอ่�น	
ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่คำาสัี�งค่นสิี�งขึ้องแก่ิผ้้ินั�น

7. การค่นสิ�งข้องหร่อข้องกลัาง
 หลัักเกณีฑ์์กฎหมายเก่�ยวกับการค่นสิ�งข้องหร่อข้องกลัางต้าม ป.วอิาญา มาต้รา ๘5 วรรคสาม 
 	 (๑)	 สิี�งขึ้องใดทีี่�ย้ดไว้เจ้าพนักิงานมีื่อำานาจยด้ไว้จนกิว่าคดีถ้ืงทีี่�สุีด	
	 (๒)	 เม่ื่�อเสีร็จคดีแล้วก็ิให้ค่นแก่ิผ้้ิต้่องหา	หร่อ
	 (๓)	 ผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องนั�น
	 (๔)	 เว้นแต่่ศาลจะสัี�งเป็็นอย่างอ่�น	
	 เม่ื่�อพิจารณาต่ามื่บุที่บัุญญัติ่ดังกิล่าวแล้ว	จะเห็นได้ว่าขัึ้�นต่อนกิารค่นสิี�งขึ้องทีี่�ยด้ไว้หร่อขึ้องกิลาง 
ในคดีจะเกิิดข้ึ้�นได้ในชั�นเจ้าพนักิงานหร่อชั�นก่ิอนฟ้้องเน่�องจากิกิฎหมื่ายใช้คำาว่าเม่ื่�อเสีร็จคดีแล้ว	คดีบุางคดี 
หากิพนักิงานอัยกิารสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหา	 คดีเร่�องนั�นก็ิไม่ื่ข้ึ้�นไป็ส่้ีศาลเกีิ�ยวกัิบุสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางทีี่�ย้ดไว้
พนักิงานอัยกิารก็ิจะสัี�งให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕	หร่อแม้ื่แต่่บุางคดีทีี่�พนักิงาน
อัยกิารฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาล	 แต่่พิจารณาแล้วไม่ื่เห็นควรย่�นคำาขึ้อต่่อศาลให้ริบุหร่อที่ำาลายขึ้องกิลางในคดี
ดังกิล่าว	 ซ้ึ่�งศาลมิื่อาจพิพากิษาหร่อสัี�งเกิินคำาขึ้อขึ้องพนักิงานอัยกิารโจที่ก์ิได้	 ซ้ึ่�งกิรณีดังกิล่าวพนักิงาน
อัยกิารก็ิจะมีื่คำาสัี�งมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวนเกีิ�ยวกัิบุสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางดังกิล่าวให้จัดกิารต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 
มื่าต่รา	๘๕	เช่นเดียวกัิน
	 หากิคดีใดทีี่�พนักิงานอัยกิารย่�นฟ้้องผ้้ิต้่องหาต่่อศาลและมีื่คำาขึ้อให้ศาลสัี�งริบุหร่อที่ำาลายสิี�งขึ้อง
หร่อขึ้องกิลางในคดอีาญา	เม่ื่�อคดีถ้ืงทีี่�สุีดศาลมีื่คำาสัี�งป็ระกิารใดเกีิ�ยวกัิบุขึ้องกิลาง	พนักิงานอยักิารกิจ็ะแจ้ง
ผิลคดีมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวนที่ราบุและในคำาพิพากิษาดังกิล่าวศาลจะสัี�งเกีิ�ยวกัิบุขึ้องกิลางด้วยว่าให้ริบุ
หร่อที่ำาลายหร่อสัี�งไม่ื่ริบุหร่อสัี�งอย่างอ่�นก็ิต้่องดำาเนินกิารไป็ต่ามื่คำาพิพากิษานั�น	 ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิาร 
ก็ิต้่องพิจารณาดำาเนินกิารไป็ต่ามื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะ	๑๕	
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 พิจารณีาคำาสั�งข้องพนักงานอัยการ กรณ่ีให้ดีำาเนินการต้าม ป.วิอาญา มาต้รา ๘5 
	 ป็กิติ่	 พนักิงานอัยกิารจะไม่ื่สัี�งในรายละเอียดว่าให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดกิารกัิบุสิี�งขึ้องหร่อ 
ขึ้องกิลางในคดอีาญาว่าให้ดำาเนินกิารอยา่งไร	แต่่จะสัี�งต่ามื่กิฎหมื่ายว่า	ให้ดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๘๕ 
ซ้ึ่�งในที่างคดีอาจสัี�งฟ้้องหร่อสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาก็ิได้	พนักิงานสีอบุสีวนจำานวนมื่ากิเม่ื่�อเห็นคำาสัี�งขึ้องพนักิงาน
อัยกิารดังกิล่าวแล้ว	 โดยเฉพาะเม่ื่�อมีื่คำาสัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาด้วยแล้ว	 เข้ึ้าใจไป็ว่าจะต้่องค่นสิี�งขึ้องหร่อ 
ขึ้องกิลางให้กัิบุผ้้ิต้่องหาเท่ี่านั�น	 ซ้ึ่�งต่ามื่กิฎหมื่ายไม่ื่จำาต้่องค่นให้กัิบุผ้้ิต้่องหาเสีมื่อไป็	 แต่่อาจค่นให้กัิบุ 
บุุคคลอ่�นหร่ออาจไม่ื่ค่นให้กัิบุผ้้ิใดเลยกิ็ได้	 แต่่พนักิงานสีอบุสีวนต้่องย้ดหลักิเกิณฑ์์แห่งกิฎหมื่ายและ 
ต้่องจำาหน่ายขึ้องกิลางไป็ต่ามื่ระเบีุยบุ	 กิารทีี่�พนักิงานอัยกิารสัี�งให้ดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	มื่าต่รา	๘๕	 
เป็็นเพียงคำาแนะนำาเท่ี่านั�น	ไม่ื่มีื่สีภาพเด็ดขึ้าด

 การพิจารณีาเก่�ยวกับแนวทางปฏิิบัติ้ข้องพนักงานสอบสวนต้าม ป.วิอาญา มาต้รา ๘5
	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 (กิรมื่ต่ำารวจ)	 ได้หาร่อกิรมื่อัยกิารเพ่�อย้ดถ่ือเป็็นแนวที่างป็ฏิบัุติ่ในคดี
ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุป่็าไม้ื่ทีี่�มีื่กิารย้ดไม้ื่ขึ้องกิลางเป็็นไม้ื่ทีี่�ที่ำาออกิโดยมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 ซ้ึ่�งพนักิงานอัยกิาร							
สัี�งไม่ื่ฟ้้องผ้้ิต้่องหาทัี่�งหมื่ดและขึ้องกิลางให้จัดกิารต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๕	 ซ้ึ่�งเป็็นปั็ญหาว่าพนักิงาน
สีอบุสีวนจะไม่ื่ค่นไม้ื่ขึ้องกิลางได้หร่อไม่ื่	 กิรมื่อัยกิาร	 มีื่บัุนท้ี่กิ	 ทีี่�	 มื่ที่	๑๒๐๒/๙๓๘๖	 ลง	 ๒๗	 สี.ค.	 ๓๐	 
ต่อบุขึ้อ้หาร่อขึ้องกิรมื่ต่ำารวจวา่	กิารแจ้งค่นขึ้องกิลางขึ้องพนกัิงานอยักิารเป็็นเพยีงคำาแนะนำาขึ้องพนกัิงาน
อัยกิารเท่ี่านั�น	เจ้าพนักิงานผ้้ิยด้มีื่อำานาจยด้ขึ้องกิลางไว้จนกิว่าคดีจะถ้ืงทีี่�สีดุ	เม่ื่�อเสีร็จคดีแล้วยอ่มื่ต้่องพิจารณา
ดำาเนินกิารต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๘๕	 ส่ีวนกิารค่นขึ้องกิลางให้แก่ิผ้้ิต้่องหาหร่อผ้้ิอ่�นหร่อจะดำาเนินกิาร 
ป็ระกิารใดต่่อไป็เป็็นอำานาจขึ้องเจ้าพนักิงานผ้้ิย้ดจะดำาเนินกิารต่ามื่ทีี่�เห็นว่าถ้ืกิต้่อง	
	 กิรณีดังกิล่าว	 กิรมื่ต่ำารวจเห็นว่ากิารต่อบุข้ึ้อหาร่อขึ้องกิรมื่อัยกิารยังไม่ื่ชัดเจนพอ	 จ้งมีื่หนังส่ีอทีี่�	 
มื่ที่	๐๖๐๓.๓/๗๒๖๒	 ลง	 ๒๓	 กิ.ย.	 ๓๐	 หาร่อไป็ยังสีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารกิฤษฎีกิา	 คณะกิรรมื่กิาร 
กิฤษฎีกิาพิจารณาเร่�องเสีร็จทีี่�	๔๓๖/๒๕๓๐	เห็นว่า	อำานาจในกิารค่นสิี�งขึ้องทีี่�ยด้ไว้เป็็นอำานาจขึ้องพนักิงาน
สีอบุสีวนไม่ื่ใช่อำานาจขึ้องพนักิงานอัยกิาร	และกิารค่นสิี�งขึ้องต้่องค่นให้แก่ิผ้้ิต้่องหาหร่อผ้้ิอ่�นซ้ึ่�งมีื่สิีที่ธิีเท่ี่านั�น	
ส่ีวนกิารทีี่�จะค่นสิี�งขึ้องได้เม่ื่�อใดนั�น	กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้เจ้าพนักิงานมีื่อำานาจยด้สิี�งขึ้องไว้จนกิว่าคดีจะถ้ืงทีี่�สุีด	 
ซ้ึ่�งหมื่ายความื่ว่า	 แม้ื่ว่าคดีจะยังไม่ื่ถ้ืงทีี่�สุีด	 หากิมีื่ผิ้้มีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องเรียกิร้องขึ้อค่นขึ้องนั�น	 
และพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่าสิี�งขึ้องนั�นไม่ื่จำาเป็็นต้่องใช้เป็็นพยานหลักิฐานในกิารพิจารณาคดี	 พนักิงาน
สีอบุสีวนก็ิอาจค่นสิี�งขึ้องดังกิล่าวก่ิอนคดีถ้ืงทีี่�สุีด	 และในที่างกิลับุกัินแม้ื่ว่าคดีถ้ืงทีี่�สุีดแล้ว	 แต่่ไม่ื่มีื่ผ้้ิมีื่สิีที่ธิี
เรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้อง	พนักิงานสีอบุสีวนกิไ็ม่ื่จำาต้่องค่นสิี�งขึ้องนั�นให้แก่ิผ้้ิใด	และสิี�งขึ้องนั�นยอ่มื่ต่กิเป็็นขึ้อง
แผ่ินดินเม่ื่�อเข้ึ้าเกิณฑ์์ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๓๒๗	 แห่ง	 ป็.พ.พ.	 สีำาหรับุปั็ญหาทีี่�หาร่อมื่านี�	 กิารทีี่�พนักิงานอัยกิาร
แจ้งให้พนักิงานสีอบุสีวนจัดกิารเกีิ�ยวกัิบุไม้ื่ขึ้องกิลางต่ามื่มื่าต่รา	๘๕	แห่ง	ป็.วิอาญา	 เป็็นเพียงคำาแนะนำา
ขึ้องพนักิงานอัยกิารเพ่�อให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่กิฎหมื่ายต่่อไป็	 หลังจากิพนักิงานอัยกิาร 
มีื่คำาสัี�งเด็ดขึ้าดไม่ื่ฟ้้องคดี	 ดังนั�น	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่า	 ต่ามื่พยานหลักิฐานไม้ื่ขึ้องกิลางที่ี�ย้ดไว้ 
เป็็นไม้ื่ทีี่�ที่ำาออกิโดยไม่ื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 พนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่มีื่อำานาจไม่ื่ค่นไม้ื่ขึ้องกิลางดังกิล่าวแก่ิ 
ผ้้ิต้่องหาหร่อผ้้ิอ่�น	ซ้ึ่�งไม่ื่มีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นไม้ื่นั�น	
	 ป็.พ.พ.	มื่าต่รา	๑๓๗๒	ภายในบัุงคับุแห่งกิฎหมื่ายอาญา	กิรรมื่สิีที่ธิี�แห่งสิี�งใด	ๆ	ซ้ึ่�งได้ใช้ในกิาร 
กิระที่ำาผิิด	 หร่อได้มื่าโดยกิารกิระที่ำาผิิด	 หร่อเกีิ�ยวกัิบุกิารกิระที่ำาผิิดโดยป็ระกิารอ่�น	 และได้ส่ีงไว้ใน 
ความื่รักิษาขึ้องกิรมื่ในรัฐบุาลนั�น	ท่ี่านว่าต่กิเป็็นขึ้องแผ่ินดิน	ถ้ืาเจ้าขึ้องมิื่ได้เรียกิเอาภายใน	๑	ปี็	นับุแต่่วันส่ีง	 
หร่อถ้ืาได้ฟ้้องคดีอาญาต่่อศาลแล้วนับุแต่่วันทีี่�คำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีด	 แต่่ถ้ืาไม่ื่ที่ราบุตั่วเจ้าขึ้องท่ี่านให้ผ่ิอน
เวลาออกิไป็เป็็น	๕	ปี็	
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	 ถ้ืาที่รัพย์สิีนเป็็นขึ้องเสีียง่าย	 หร่อถ้ืาหน่วงช้าไว้จะเป็็นกิารเสีี�ยงความื่เสีียหายหร่อค่าใช้จ่าย 
จะเกิินส่ีวนกัิบุค่าขึ้องที่รัพย์สิีนนั�นไซึ่ร้	ท่ี่านว่ากิรมื่ในรัฐบุาลจะจัดให้เอาออกิขึ้ายที่อดต่ลาดกิอ่นถ้ืงกิำาหนดก็ิได้	 
แต่่ก่ิอนทีี่�จะขึ้ายให้จัดกิารต่ามื่ควรเพ่�อบัุนท้ี่กิรายกิารอันเป็็นเคร่�องให้บุุคคลผิ้้มีื่สิีที่ธิีจะรับุที่รัพย์สิีนนั�น 
อาจที่ราบุว่าเป็็นที่รัพย์สิีนขึ้องต่นและพิส้ีจน์สิีที่ธิีได้	 เม่ื่�อขึ้ายแล้วได้เงินเป็็นจำานวนสีุที่ธิีเท่ี่าใดให้ถ่ือไว้ 
แที่นตั่วที่รัพย์สิีน	

ข้้อสังเกต้
	 -	 ขึ้องกิลางที่ี�ย้ดไว้	กิรณเีป็็นที่รพัยที์ี่�ถ้ืกิป็ระที่ษุร้ายและไมื่มี่ื่กิารโต่แ้ยง้กิรรมื่สีทิี่ธิี�	พนักิงานสีอบุสีวน
สีามื่ารถืค่นให้กัิบุผ้้ิเสีียหายไป็ได้	ไม่ื่ต้่องรอให้คดีถ้ืงทีี่�สุีด
	 -	 อำานาจในกิารค่นสิี�งขึ้องทีี่�ย้ดไว้เป็็นอำานาจขึ้องพนักิงาน	ไม่ื่ใช่อำานาจขึ้องพนักิงานอัยกิาร
	 -	 แม้ื่คดีจะยังไม่ื่ถ้ืงทีี่�สุีดหากิมีื่ผ้้ิมีื่สิีที่ธิี�เรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องนั�นและพนักิงานสีอบุสีวนเห็นว่า 
สิี�งขึ้องนั�นไม่ื่จำาเป็็นต้่องใช้เป็็นพยานหลกัิฐานในกิารพจิารณาคด	ีพนักิงานสีอบุสีวนกิอ็าจค่นสิี�งขึ้องไดก่้ิอน
คดีถ้ืงทีี่�สุีด
	 -	 แม้ื่คดีถ้ืงทีี่�สุีดแล้วแต่่ไม่ื่มีื่ผ้้ิมีื่สิีที่ธิี�เรียกิร้องขึ้อค่นสิี�งขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนกิ็ไม่ื่จำาเป็็นต้่องค่น
สิี�งขึ้องให้แก่ิผ้้ิใดและสิี�งขึ้องนั�นยอ่มื่ต่กิเป็็นขึ้องแผ่ินดินต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายแพ่งและพาณิชยม์ื่าต่รา	๑๓๒๗
	 -	 กิารค่นหร่อไม่ื่ค่นสิี�งขึ้องหร่อขึ้องกิลางทีี่�ย้ดไว้	 ทีี่�ว่าเป็็นอำานาจขึ้องเจ้าพนักิงานนั�น	 ต้่องย้ด 
หลักิเกิณฑ์์ต่ามื่กิฎหมื่าย	ระเบีุยบุทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	กิารใช้ดุลพินิจทีี่�มิื่ชอบุอาจต้่องรับุผิิดในที่างละเมิื่ดได้

๘. การค่นรถข้องกลัางในคด่ีจราจร
	 กิรณีทีี่�มีื่พนักิงานสีอบุสีวนย้ดรถืชนแล้วหลบุหนีเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองได้ร้องขึ้อรับุรถืค่น 
ให้พิจารณาจากิหลักิเกิณฑ์์ดังนี�
	 (๑)	 เม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนได้จัดกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารต่รวจพิส้ีจน์ขึ้องกิลางในที่างคดีเสีร็จแล้ว
	 (๒)	 มีื่พยานหลักิฐานแสีดงว่าผ้้ิร้องขึ้อรับุรถืค่นเป็็นเจ้าขึ้องทีี่�แท้ี่จริงหร่อเป็็นผ้้ิครอบุครองรถื 
โดยชอบุด้วยกิฎหมื่าย
	 (๓)	 เม่ื่�อเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองรถืได้ดำาเนินกิารดังต่่อไป็นี�
	 	 -	 เจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองมิื่ได้ป็กิปิ็ดช่วยเหล่อผ้้ิขัึ้บุรถืขึ้องต่นให้พ้นจากิกิารจับุกุิมื่	แต่่ได้กิระที่ำา
กิารใดอันแสีดงว่าได้พยายามื่ช่วยเหล่อเพ่�อให้พนักิงานจับุกุิมื่คนขัึ้บุทีี่�หลบุหนี	เช่น	ได้นำาเอกิสีารหลักิฐาน 
อันสีำาคัญทีี่�น่าเช่�อว่าเป็็นผ้้ิขัึ้บุรถืคันเกิิดเหตุ่แล้วหลบุหนีไป็
	 	 -	 เจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองไดช่้วยเหล่อและไดบุ้รรเที่าผิลรา้ย	เช่น	ช่วยเหล่อค่ารักิษาพยาบุาล	 
ค่าที่ำาศพ	ค่าเสีียหาย	จนผ้้ิเสีียหายพอใจ	แต่่ในกิรณีทีี่�ผ้้ิเสีียหายเรียกิร้องค่าเสีียหายเกิินสีมื่ควรจนเห็นได้ชัด	 
ถ้ืาเจ้าขึ้องหร่อผ้้ิครอบุครองยินยอมื่ชดใช้ค่าเสีียหายให้พอสีมื่ควรแล้ว	 แม้ื่ผ้้ิเสีียหายยังไม่ื่พอใจหร่อ 
ยังไม่ื่ยอมื่รับุก็ิอาจค่นรถืให้ไป็ได้

๙. การค่นรถข้องกลัางกรณ่ีคู่กรณ่ีโต้้แย้งกรรมสิทธิ�
	 ต่ามื่หนงัส่ีอ	กิองคด	ี	กิรมื่ต่ำารวจ	๐๖๐๓.๓/๘๙๔๑	ลงวันทีี่�	๒๑	กัินยายน	๒๕๓๐	มีื่หลักิพิจารณา
ดังนี�	
	 (๑)	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนแนะนำาให้ค่้กิรณีใช้สิีที่ธิี�ฟ้้องเรียกิร้องกัินเอง
	 (๒)	 ศาลสัี�งอย่างไรให้ป็ฏิบัุติ่ไป็ต่ามื่คำาสัี�งศาล
	 (๓)		รถืขึ้องกิลางเก็ิบุรักิษาไว้ระหว่างรอคำาสัี�งศาล
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10. การปฏิิบัติ้เก่�ยวกับอาวุธป้นแลัะเคร่�องกระสุนป้นข้องกลัางท่�ศาลัม่คำาพิพากษาสั�งริบให้ต้กเป็น 
 ข้องแผ่ินดิีน ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๓๒๓/๒๕๖๓	ลง	๑๘	มิื่ถุืนายน	๒๕๖๓	
	 ต่ามื่คำาสัี�งดังกิล่าวมีื่ส่ีวนทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวน	 กิล่าวค่อ	 นอกิจากิขึ้องกิลางทีี่�จะต้่อง
ค่นให้กัิบุผ้้ิมีื่สิีที่ธิีเรียกิร้องขึ้อค่นต่ามื่กิฎหมื่าย	ให้เก็ิบุรักิษาอาวุธีปื็นและเคร่�องกิระสุีนปื็นขึ้องกิลางไว้ทีี่�สีถืานี
ต่ำารวจหร่อหน่วยงานที่ี�มีื่อำานาจสีอบุสีวน	 และกิรณีอาวุธีปื็นและเคร่�องกิระสุีนปื็นทีี่�มีื่คำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีด
ให้ริบุเป็็นขึ้องแผ่ินดิน	 ได้ให้อำานาจแก่ิสีถืานีต่ำารวจหร่อหน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจสีอบุสีวนโดยได้รับุอนุมัื่ติ่จากิ
ผ้้ิบัุงคับุบัุญชาระดับุผ้้ิบัุงคับุกิาร	ตั่�งคณะกิรรมื่กิารที่ำาลายอาวุธีปื็นและเคร่�องกิระสุีนปื็นขึ้องกิลางป็ระเภที่
อาวุธีปื็นบุรรจุป็ากิทุี่กิชนิด	ปื็นอัดลมื่ป็ระกิอบุเอง	(ไที่ยป็ระดิษฐ์)	ปื็นล้กิซึ่องป็ระกิอบุเอง	(ไที่ยป็ระดิษฐ์)	ได้		 
โดยให้ดำาเนินกิารให้เสีร็จสิี�นก่ิอนวันทีี่�	 ๓๐	 กิันยายน	 ขึ้องทีุ่กิปี็	 ขัึ้�นต่อนและวิธีีกิารป็ฏิบัุติ่ให้เป็็นไป็ต่ามื่
แนวที่างทีี่�สีำานักิงานส่ีงกิำาลังบุำารุงกิำาหนด	 ต่ามื่หนังส่ีอ	 สีกิบุ.ทีี่�	 ๐๐๐๘.๔๒๒/๑๔๐๖	 ลง	 ๓	 สี.ค.	 ๖๓	 
เร่�อง	กิารกิำาหนดแนวที่าง	ขัึ้�นต่อน	และวิธีีกิารที่ำาลายอาวุธีปื็นขึ้องกิลาง		ส่ีวนอาวุธีปื็นนอกิเหน่อจากินั�น	
ต้่องส่ีงไป็ยังกิองสีรรพาวุธีดำาเนินกิาร

11. สิ�งข้องส่วนตั้วผู้ิต้้องหา
	 ป็ระมื่วลระเบีุยบุเกีิ�ยวกัิบุคดี	ลักิษณะทีี่�	๑๕	บุที่ทีี่�	๒	ข้ึ้อ	๔๒๓-๔๒๖	กิำาหนดวิธีีไว้	เม่ื่�อพนักิงาน
สีอบุสีวน	ฝ่่ายป็กิครอง	หร่อต่ำารวจจับุผ้้ิต้่องหามื่า	ถ้ืาผ้้ิต้่องหามีื่ที่รัพย์สิี�งขึ้องส่ีวนตั่ว	และผ้้ิต้่องหายินยอมื่
ให้เจ้าพนักิงานต่ำารวจเก็ิบุรักิษาไว้ก็ิให้เก็ิบุรักิษาไว้ต่ามื่ระเบีุยบุถ้ืาผ้้ิต้่องหาไม่ื่ยนิยอมื่ก็ิให้ชี�แจงกัิบุผ้้ิต้่องหา
ให้ที่ราบุถ้ืงป็ระโยชน์ขึ้องกิารทีี่�เจ้าพนักิงานเก็ิบุรักิษาไว้ให้	และลงป็ระจำาวันไว้แล้วให้ผ้้ิต้่องหาลงนามื่ไว้ใน
รายงานป็ระจำาวันข้ึ้อนั�นด้วย
	 กิารเก็ิบุรักิษาให้จดบัุนท้ี่กิข้ึ้อความื่ลงในรายงานป็ระจำาวัน	 และ	 สีมุื่ดย้ดที่รัพย์ส่ีวนตั่วผ้้ิต้่องหา	 
สีมุื่ดนี�ใช้แบุบุเดียวกัินกัิบุสีมุื่ดยด้ที่รัพยข์ึ้องกิลาง	แต่่ให้แยกิใช้คนละเล่มื่	และให้เขีึ้ยนไว้หน้าสีมุื่ดว่า	“บัุญชี
ขึ้องส่ีวนตั่วผ้้ิต้่องหาคด”ี	เม่ื่�อจะมื่อบุสิี�งขึ้องทีี่�ยด้ไว้ให้ผ้้ิต้่องหาก็ิให้ลงป็ระจำาวันและข้ึ้อความื่ในสีมื่ดุยด้ที่รพัย์
ส่ีวนตั่วให้ชัดเจนแล้วให้ผ้้ิย้ด	ผ้้ิมื่อบุ	ผ้้ิรับุ	ลงนามื่ไว้ในสีมุื่ดป็ระจำาวัน	และสีมุื่ดย้ดที่รัพย์ส่ีวนตั่วเป็็นสีำาคัญ

❖❖❖  
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บทท่� 16
การสอบสวนต้ามกฎหมายว่าด้ีวยการป้องกันแลัะปราบปรามการทุจริต้ 

	 คณะกิรรมื่กิารป็้องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทีุ่จริต่แห่งชาติ่	 เป็็นองค์กิรอิสีระมีื่หน้าทีี่�และอำานาจ
ต่ามื่รัฐธีรรมื่น้ญแห่งราชอาณาจักิรไที่ย	 พุที่ธีศักิราช	๒๕๖๐	 มื่าต่รา	 ๒๓๔	 ในกิรณีจำาเป็็นจะมื่อบุหมื่าย 
ให้หน่วยงานขึ้องรัฐทีี่�มีื่หน้าทีี่�และอำานาจเกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่ดำาเนินกิารแที่น 
ในเร่�องทีี่�มิื่ใช่เป็็นความื่ผิิดร้ายแรงหร่อทีี่�เป็็นกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐบุางระดับุหร่อกิำาหนด
ให้พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องหน่วยธุีรกิารขึ้องคณะกิรรมื่กิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่ 
เป็็นผ้้ิดำาเนินกิารสีอบุสีวนหร่อไต่่สีวนเบุ่�องต้่นต่ามื่หลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิาร	 และเง่�อนไขึ้ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ใน 
พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่ก็ิได้
	 จะเห็นได้ว่าในกิารป็้องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทีุ่จริต่	 เป็็นหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร
ป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทีุ่จริต่แห่งชาต่ิ	 ซ้ึ่�งหลักิเกิณฑ์์	 ขัึ้�นต่อนกิารป็ฏิบัุติ่กิำาหนดรายละเอียดไว้ใน 
พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑

1. หน้าท่�แลัะอำานาจข้องคณีะกรรมการป้องกันแลัะปราบปรามการทุจริต้แห่งชาติ้ 
	 ต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	๒๘	แห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ 
กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	ดังนี�
	 ๑.	 ไต่่สีวนและมื่คีวามื่เหน็กิรณมีีื่กิารกิลา่วหาผิ้ด้ำารงต่ำาแหนง่ที่างกิารเม่ื่อง	ตุ่ลากิารศาลรฐัธีรรมื่น้ญ
หร่อผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระผ้้ิใดมีื่พฤติ่กิารณ์รำ�ารวยผิิดป็กิติ่ทุี่จริต่ต่่อหน้าทีี่�หร่อจงใจป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�
หร่อใช้อำานาจขัึ้ดต่่อบุที่บัุญญัติ่แห่งรัฐธีรรมื่น้ญหร่อกิฎหมื่ายหร่อฝ่่าฝื่นหร่อไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่มื่าต่รฐานที่าง
จริยธีรรมื่อย่างร้ายแรง
	 ๒.	 ไต่่สีวนและวินิจฉัยวา่เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐรำ�ารวยผิิดป็กิติ่	กิระที่ำาความื่ผิิดฐานทุี่จริต่ต่่อหน้าทีี่�หร่อ
กิระที่ำาความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ราชกิารหร่อความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ในกิารยุติ่ธีรรมื่
	 ๓.	 กิำาหนดให้ผิ้ด้ำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่อง	ตุ่ลากิารศาลรัฐธีรรมื่น้ญ	ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระ 
และเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐย่�นบัุญชีที่รัพย์สิีนและหนี�สิีนขึ้องต่น	 ค่้สีมื่รสี	 และบุุต่รทีี่�ยังไม่ื่บุรรลุนิติ่ภาวะ	 รวมื่ทัี่�ง 
ต่รวจสีอบุและเปิ็ดเผิยผิลกิารต่รวจสีอบุที่รัพย์สิีนและหนี�สิีนขึ้องบุุคคลดังกิล่าว
	 ๔.	 ไต่่สีวนเพ่�อดำาเนินคดีในฐานความื่ผิิดอ่�นทีี่�พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญนี�	 กิำาหนด 
หร่อทีี่�มีื่กิฎหมื่ายกิำาหนดให้อย้ใ่นหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.
	 ๕.	 หน้าทีี่�และอำานาจอ่�นต่ามื่ทีี่�บัุญญัติ่ไว้ในรัฐธีรรมื่น้ญ	พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญนี� 
หร่อกิฎหมื่ายอ่�น
	 ๖.	 ในกิารดำาเนินกิารต่ามื่ข้ึ้อ	๔	ในส่ีวนทีี่�เกีิ�ยวกัิบุความื่ผิิดต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญนี� 
คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	จะดำาเนินกิารเองหร่อมื่อบุหมื่ายใหห้น่วยงานทีี่�มีื่หน้าทีี่�และอำานาจในกิารดำาเนินกิาร 
เป็็นผ้้ิดำาเนินกิารก็ิได้

2. องค์ประกอบเก่�ยวกับอำานาจการไต่้สวนข้้อเท็จจริงข้องคณีะกรรมการ ป.ป.ช. ดัีงน่�
	 ๑.	 บุุคคลทีี่�ถ้ืกิไต่่สีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงต้่องเป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ	
	 ๒.	 กิระที่ำาความื่ผิิดทีี่�อย้่ในอำานาจหน้าทีี่�ขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ได้แก่ิ	 กิระที่ำาความื่ผิิด 
ฐานทุี่จริต่ต่่อหน้าทีี่�	 หร่อกิระที่ำาความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ราชกิาร	 หร่อความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่� 
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ในกิารยุติ่ธีรรมื่หร่อความื่ผิิดอ่�นทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดให้อย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 
เช่น	กิฎหมื่ายว่าด้วยความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารเสีนอราคาต่่อหน่วยงานขึ้องรัฐ	เป็็นต้่น
	 ๓.	 บุุคคลอ่�นแม้ื่มิื่ใช่เจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ	 แต่่หากิกิระที่ำาความื่ผิิดดังต่่อไป็นี�	 ก็ิอย้่ในหน้าทีี่�
และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 อาที่ิ	 ความื่ผิิดพระราชบุัญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วย 
กิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	 พ.ศ.๒๕๖๑	 เช่น	 ความื่ผิิดฐานขัึ้ดขึ้วางกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ต่ามื่ 
มื่าต่รา	๑๑๗		ความื่ผิิดฐานไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องคณะกิรรมื่กิาร		ป็.ป็.ช.	ต่ามื่มื่าต่รา	๑๗๘	และมื่าต่รา	๑๗๙ 
ความื่ผิิดฐานเป็ิดเผิยข้ึ้อความื่	 ขึ้้อเท็ี่จจริง	 หร่อข้ึ้อม้ื่ลทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ได้มื่าเน่�องจากิกิารป็ฏิบัุติ่
หน้าทีี่�	เป็็นต้่น	
	 ๔.	 ตั่วกิาร	ผ้้ิใช้	 ผ้้ิสีนับุสีนุน	รวมื่ทัี่�งผ้้ิให้	 ผ้้ิขึ้อให้	หร่อผ้้ิรับุว่าจะให้	หร่อนิติ่บุุคคลทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุ
กิารให้ที่รัพย์สิีนหร่อป็ระโยชน์อ่�นใดแก่ิเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐนั�น	 เพ่�อจ้งใจให้กิระที่ำากิาร	 ไม่ื่กิระที่ำากิารหร่อ
ป็ระวิงกิารกิระที่ำาอันมิื่ชอบุด้วยกิฎหมื่าย	 แม้ื่ตั่วกิาร	 ผ้้ิใช้	 ผ้้ิสีนับุสีนุนดังกิล่าวจะไม่ื่ใช่เจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ	
รวมื่ทัี่�งผ้้ิให้	ผ้้ิขึ้อให้	หร่อผ้้ิรับุว่าจะให้	และรวมื่ถ้ืงกิรณีเจ้าหน้าทีี่�รัฐต่่างป็ระเที่ศหร่อเจ้าหน้าทีี่�ขึ้ององค์กิาร
ระหว่างป็ระเที่ศด้วย	
	 ๕.	 กิรณีกิารกิระที่ำากิรรมื่เดียวผิิดต่่อกิฎหมื่ายหลายบุที่	 หากิบุที่ใดบุที่หน้�งเป็็นฐานความื่ผิิด 
ทีี่�อย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ก็ิมีื่อำานาจไต่่สีวนทุี่กิฐานความื่ผิิด	แม้ื่มีื่ฐานอ่�นทีี่�ไม่ื่อย้่
ในอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.
	 ๖.	 กิรณีกิระที่ำาความื่ผิิดหลายกิรรมื่ต่่างกัิน	แม้ื่กิรรมื่ใดกิรรมื่หน้�งไม่ื่อย้ใ่นหน้าทีี่�และอำานาจขึ้อง
คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	หากิความื่ผิิดขึ้องกิรรมื่ต่่างๆ	มื่คีวามื่เกีิ�ยวข้ึ้องกัินและต่อ้งดำาเนินกิารในคราวเดยีวกัิน	
คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ก็ิมีื่อำานาจไต่่สีวนทุี่กิกิรรมื่	

๓. เจ้าพนักงานข้องรัฐ
	 ต่ามื่ความื่หมื่ายในพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ 
กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	คำานิยามื่	“เจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ”	หมื่ายความื่ว่า	เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐ	 ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่ง 
ที่างกิารเม่ื่อง	ตุ่ลากิารศาลรัฐธีรรมื่น้ญ	ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระ	และคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.

 เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐ
	 คำานิยามื่	 “เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐ”	 หมื่ายความื่ว่า	 ข้ึ้าราชกิารหร่อพนักิงานส่ีวนท้ี่องถิื�นซ้ึ่�งมีื่ต่ำาแหน่ง
หร่อเงินเด่อนป็ระจำา	 ผ้้ิป็ฏิบัุติ่งานในหน่วยงานขึ้องรัฐหร่อในรัฐวิสีาหกิิจ	 ผิ้้บุริหารท้ี่องถิื�น	 รองผิ้้บุริหาร
ท้ี่องถิื�น	 ผ้้ิช่วยผ้้ิบุริหารท้ี่องถิื�น	และสีมื่าชิกิสีภาท้ี่องถิื�นขึ้ององค์กิรป็กิครองส่ีวนท้ี่องถิื�น	 เจ้าพนักิงานต่ามื่
กิฎหมื่ายว่าด้วยลักิษณะป็กิครองท้ี่องทีี่�	 หร่อเจ้าพนักิงานอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	 และให้หมื่ายความื่
รวมื่ถ้ืงกิรรมื่กิาร	อนุกิรรมื่กิาร	ล้กิจ้างขึ้องส่ีวนราชกิาร	หน่วยงานขึ้องรัฐ	หร่อรัฐวิสีาหกิิจ	และบุุคคลหร่อ
คณะบุุคคลบุรรดาซึ่้�งมีื่กิฎหมื่ายกิำาหนดให้ใช้อำานาจหร่อได้รับุมื่อบุให้ใช้อำานาจที่างป็กิครองที่ี�จัดตั่�งข้ึ้�น 
ในระบุบุราชกิาร	รัฐวิสีาหกิิจ	หร่อกิิจกิารอ่�นขึ้องรัฐด้วย	แต่่ไม่ื่รวมื่ถ้ืงผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่อง	ตุ่ลากิาร
ศาลรัฐธีรรมื่น้ญผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระ	และคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.

 ผู้ิดีำารงต้ำาแหน่งทางการเม่อง
	 คำานิยามื่	“ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่อง”	หมื่ายความื่ว่า	
	 (๑)	 นายกิรัฐมื่นต่รี
	 (๒)	 รัฐมื่นต่รี
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	 (๓)	 สีมื่าชิกิสีภาผ้้ิแที่นราษฎร
	 (๔)	 สีมื่าชิกิวุฒิิสีภา
	 (๕)	 ข้ึ้าราชกิารกิารเม่ื่องอ่�นนอกิจากิ	 (๑)	 และ	 (๒)	 ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุข้ึ้าราชกิาร
กิารเม่ื่อง
	 (๖)	 ข้ึ้าราชกิารรัฐสีภาฝ่่ายกิารเม่ื่องต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุข้ึ้าราชกิารรัฐสีภา

 ผู้ิดีำารงต้ำาแหน่งในองค์กรอิสระ
	 คำานิยามื่	“ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระ”	หมื่ายความื่ว่าผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระต่ามื่ทีี่�
รัฐธีรรมื่น้ญบัุญญัติ่	ยกเว้นคณีะกรรมการ ป.ป.ช.	และให้หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงผ้้ิว่ากิารต่รวจเงินแผ่ินดินด้วย	
ยกิเว้นกิรณีต่ามื่มื่าต่รา	๑๑	(๑)	

4. ความผิิดีท่�อยู่ในอำานาจไต่้สวน 
	 ๑.	 ป็.อาญา	 ภาค	๒	 ความื่ผิิด	 ลักิษณะ	๒	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารป็กิครอง	 หมื่วด	๒	 ความื่ผิิด 
ต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ราชกิาร	 มื่าต่รา	 ๑๔๗	 ถ้ืงมื่าต่รา	 ๑๖๖	 ลักิษณะ	 ๓	 ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารยุติ่ธีรรมื่	 
หมื่วด	๒	ความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ในกิารยุติ่ธีรรมื่	มื่าต่รา	๒๐๐	ถ้ืงมื่าต่รา	๒๐๕	
	 ๒.	 ความื่ผิิดต่ามื่พระราชบุญัญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารที่จุริต่	
พ.ศ.๒๕๖๑	
	 ๓.	 ความื่ผิิดต่ามื่พระราชบุัญญัติ่ว่าด้วยความื่ผิิดขึ้องพนักิงานในองค์กิารหร่อหน่วยงานขึ้องรัฐ	
พ.ศ.๒๕๐๒	
	 ๔.	 พระราชบัุญญัติ่ว่าด้วยความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารเสีนอราคาต่่อหน่วยงานขึ้องรัฐ	พ.ศ.๒๕๔๒
	 ๕.	 อำานาจกิารไต่่สีวนขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ในกิรณีอ่�นๆ	 แม้ื่มิื่ใช่เจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ	 
ต่ามื่มื่าต่รา	๒๘(๔)	เช่น	เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่่างป็ระเที่ศ	หร่อเจ้าหน้าทีี่�ขึ้ององค์กิารระหว่างป็ระเที่ศ
	 ความื่เกีิ�ยวข้ึ้องขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนกัิบุคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	
	 โดยป็กิติ่คดีทีี่�อย้่ในอำานาจกิารไต่่สีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ที่างคณะกิรรมื่กิาร	
ป็.ป็.ช.	จะต้่องดำาเนนิกิารเอง	แต่่รัฐธีรรมื่น้ญไดว้างหลกัิว่าหากิเป็็นกิรณจีำาเป็็นและเป็็นคดทีีี่�ไม่ื่มีื่ความื่รา้ยแรง 
และคำาน้งถ้ืงบุุคคลบุางระดับุ	คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	อาจมื่อบุหมื่ายให้หน่วยงานทีี่�มีื่อำานาจในกิารป้็องกัิน
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่ดำาเนินกิารแที่นได้	 ซ้ึ่�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุพนักิงานสีอบุสีวนขึ้องฝ่่ายต่ำารวจป็รากิฏ
อย้่ในมื่าต่รา	 ๖๑	 และ	๖๓	 แห่งพระราชบุัญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป็้องกัินและป็ราบุป็รามื่ 
กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	ทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	มื่อบุหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	
และรายงานให้คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ที่ราบุต่ามื่มื่าต่รา	๖๕	

5. หลัักเกณีฑ์์กฎหมายท่�ให้พนักงานสอบสวนฝ่่ายต้ำารวจม่อำานาจสอบสวน
 หลัักเกณีฑ์์ต้ามมาต้รา 61 วรรคแรกแห่งพระราชบุญัญัติ่ป็ระกิอบุรฐัธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป็อ้งกัิน
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่	พ.ศ.๒๕๖๑
	 ๑.	 มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษต่่อพนักิงานสีอบุสีวน
	 ๒.	 ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาเป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐหร่อบุุคคลใดในข้ึ้อหาใด	 ๆ	 บุรรดาทีี่�อย้่ในหน้าทีี่� 
และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.
	 ๓.	 พนักิงานสีอบุสีวนต้่องแสีวงหาข้ึ้อเท็ี่จจริง	รวมื่ทัี่�งรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเบุ่�องต้่น
	 ๔.	 หากิกิรณีเป็็นเร่�องทีี่�อย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ต้่องส่ีงเร่�อง 
ให้คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ภายใน	๓๐	วันนับุแต่่วันทีี่�ได้รับุกิารร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษ
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 หลัักเกณีฑ์์ ต้ามมาต้รา 61 วรรคสองแห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรฐัธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป็อ้งกัิน
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่	 พ.ศ.๒๕๖๑	 เป็็นกิรณีทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 พิจารณาแล้วส่ีงเร่�อง 
กิลับุให้พนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายต่ำารวจดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	
	 ๑.	 เม่ื่�อคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่�องทีี่�ได้รับุมื่าต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๑	 วรรคหน้�ง 
ไม่ื่อย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	หร่อ
	 ๒.	 แม้ื่เร่�องกิล่าวหาจะอย้ใ่นหน้าทีี่�และอำานาจ	แต่่เป็็นเร่�องไม่ื่ร้ายแรงทีี่�เป็็นกิารกิล่าวหาเจ้าพนักิงาน
ขึ้องรัฐ	และคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	เห็นสีมื่ควรมื่อบุหมื่ายให้พนักิงานสีอบุสีวนเป็็นผ้้ิดำาเนินกิาร	ก็ิให้ส่ีงเร่�องค่น 
พนักิงานสีอบุสีวนภายใน	 ๓๐	 วันนับุแต่่วันทีี่�ได้รับุเร่�องจากิพนักิงานสีอบุสีวนโดยจะกิำาหนดระยะเวลา 
ในกิารดำาเนินกิารให้พนักิงานสีอบุสีวนต้่องป็ฏิบัุติ่ด้วยก็ิได้
 หลัักเกณีฑ์์ต้าม มาต้รา 6๓	 แห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและ
ป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่	 พ.ศ.๒๕๖๑	 กิรณีดังกิล่าว	 กิารเริ�มื่คดีไม่ื่ได้เริ�มื่จากิกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อ 
คำากิล่าวโที่ษจากิพนักิงานสีอบุสีวน	 แต่่เป็็นกิรณีทีี่�คดีอย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	
และต้่องกิารให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	
	 ๑.	 เป็็นกิรณีทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	พิจารณาเห็นสีมื่ควร	
	 ๒.	 อาจส่ีงเร่�องทีี่�อย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ต่ามื่มื่าต่รา	๒๘(๒)	และ	(๔) 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญา	
	 ๓.	 แต่่ต้่องเป็็นเร่�องทีี่�มิื่ใช่ความื่ผิิดร้ายแรง
 หลัักเกณีฑ์์ต้าม มาต้รา 65	 แห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัิน 
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่	พ.ศ.๒๕๖๑	เป็็นกิรณีหลังจากิพนักิงานสีอบุสีวนได้รับุเร่�องทีี่�อย้ใ่นหน้าทีี่� 
และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	มื่าที่ำากิารสีอบุสีวนต่ามื่	ป็.วอิาญา	ต่ามื่ความื่ในมื่าต่รา	๖๑	หร่อ	๖๓	แล้ว 
ต้่องรายงานผิลให้คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ที่ราบุ	
	 ๑.	 เม่ื่�อคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	มื่อบุหมื่ายใหห้น่วยงานขึ้องรัฐต่ามื่มื่าต่รา	๖๑	มื่าต่รา	๖๒	มื่าต่รา	๖๓	 
และมื่าต่รา	๖๔	แล้วให้หน่วยงานขึ้องรัฐนั�นดำาเนินกิารไป็ต่ามื่หน้าทีี่�และอำานาจขึ้องต่น	
	 ๒.	 ต้่องรายงานผิลใหค้ณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ที่ราบุต่ามื่หลกัิเกิณฑ์์และวธีิีกิารและภายในกิำาหนด
ระยะเวลาทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	กิำาหนด

6. ระเบ่ยบ คำาสั�งท่�เก่�ยวข้้องกับพระราชบัญญัติ้ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ีวยการป้องกันแลัะ 
 ปราบปรามการทุจริต้แห่งชาติ้ พ.ศ.2561
	 -	 บัุนท้ี่กิข้ึ้อต่กิลงระหว่างสีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่ 
กัิบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	 ฉบัุบุลงวันทีี่�	 ๒๕	 มีื่นาคมื่	 ๒๕๔๕	 เร่�อง	 ความื่ร่วมื่ม่ื่อในกิารป็ฏิบัุติ่งาน 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ต่ามื่	พ.ร.บุ.ว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	 
พ.ศ.๒๕๔๒	
	 -	 ระเบีุยบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่	ว่าด้วยแนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารดำาเนินคดีความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่าย
ว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๔๖	ลงวันทีี่�	๑๔	พฤษภาคมื่	๒๕๔๖
	 -	 คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๒๔๔/๒๕๖๓	ลงวันทีี่�	๒๙	เมื่ษายน	๒๕๖๓	เร่�อง	แนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่และแต่่งตั่�ง
คณะกิรรมื่กิารกิลั�นกิรองเร่�อง	กิรณีคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.		มีื่มื่ติ่ส่ีงเร่�องให้พนักิงานสีอบุสีวนขึ้องสีำานักิงาน
ต่ำารวจแห่งชาติ่	เป็็นผ้้ิดำาเนินกิารต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา
	 -	 หนังส่ีอ	 ต่ร.	 ด่วนทีี่�สุีด	 ทีี่�	 ๐๐๑๑.๒๖/๑๙๓๗	 ลงวันทีี่�	 ๒	 กิรกิฎาคมื่	๒๕๖๓	 เร่�อง	 ซัึ่กิซ้ึ่อมื่ 
กิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�ง	ต่ร.ทีี่�	๒๔๔/๒๕๖๓	ลงวันทีี่�	๒๙	เมื่ษายน	๒๕๖๓
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	 -	 หนังส่ีอ	 ต่ร.ด่วนทีี่�สุีด	 ทีี่�	 ๐๐๑๑.๒๖/๓๔๘๘	 ลงวันทีี่�	 ๑๖	 พฤศจิกิายน	 ๒๕๖๓	 เร่�อง	 
กิำาหนดแนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่กิรณีคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	มีื่มื่ติ่ส่ีงเร่�องกิล่าวหาให้พนักิงานสีอบุสีวนขึ้อง	ต่ร. 
เป็็นผ้้ิดำาเนินกิารสีอบุสีวน	ต่ามื่	ป็.วิอาญา

7. การออกหมายจับ การจับกุม ผู้ิถูกกล่ัาวหา
 หลัักเกณีฑ์์กฎหมาย ต้ามมาต้รา 61 วรรคส่�ถ่งวรรคหก	แห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญ
ว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่	พ.ศ.๒๕๖๑
 ต้ามมาต้รา 61 วรรคส่� 
	 ๑.	 กิรณีทีี่�มีื่เหตุ่จะต้่องขึ้อให้ศาลออกิหมื่ายจับุบุุคคลต่ามื่วรรคหน้�งหร่อวรรคสีอง	
	 ๒.	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจชั�นผ้้ิใหญ่มีื่อำานาจย่�นคำาร้องต่่อศาล
ทีี่�มีื่เขึ้ต่อำานาจเพ่�อให้ออกิหมื่ายจับุบุุคคลดังกิล่าวได้	หร่อ
	 ๓.	 กิรณีทีี่�มีื่เหตุ่จำาเป็็นอย่างอ่�นทีี่�จะจับุโดยไม่ื่มีื่หมื่ายจับุได้	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนหร่อพนักิงาน
ฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจมีื่อำานาจจับุบุุคคลดังกิล่าวได้

๘. การควบคุม การปล่ัอยชั�วคราวผู้ิถูกกล่ัาวหา
 ต้ามมาต้รา 61 วรรคห้าแลัะวรรคหก 
	 ๑.	 พนักิงานฝ่่ายป็กิครองหร่อต่ำารวจทีี่�จับุผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาไว้	
	 ๒.	 ต้่องส่ีงตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุพร้อมื่ทัี่�งบัุนท้ี่กิกิารจับุมื่ายังพนักิงานสีอบุสีวนหร่อคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	
ภายใน	๔๘	ชั�วโมื่งนับุแต่่เวลาทีี่�ผ้้ิถ้ืกิจับุมื่าถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนโดยมิื่ให้นับุระยะเวลาเดินที่าง
ต่ามื่ป็กิติ่ทีี่�นำาตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุจากิทีี่�จับุมื่ายังทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	รวมื่เข้ึ้าในกิำาหนดเวลา	๔๘	ชั�วโมื่ง 
นั�นด้วย
	 ๓.	 กิรณีทีี่�ไม่ื่จำาต้่องมีื่กิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้	 คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 อาจป็ล่อยตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ 
โดยมีื่ป็ระกัินหร่อไม่ื่มีื่ป็ระกัินก็ิได้
	 ๔.	 กิรณีทีี่�มีื่ความื่จำาเป็็นต้่องมีื่กิารควบุคมุื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้	ให้คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ย่�นคำาร้องต่่อศาล 
เพ่�อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิถ้ืกิจับุไว้ได้	 ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์และระยะเวลาทีี่�กิำาหนดไว้ในป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญาสีำาหรับุความื่ผิิดทีี่�มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษนั�น

๙. อายุความ
	 เป็็นไป็ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๕	เว้นแต่่	หากิผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาหร่อจำาเลยหลบุหนีระหว่างถ้ืกิดำาเนินคดี 
หร่อระหว่างกิารพิจารณาขึ้องศาล	 มิื่ให้นับุระยะเวลาหลบุหนีรวมื่เป็็นส่ีวนหน้�งขึ้องอายุความื่	 และ 
หากิจำาเลยหลบุหนีระหว่างต้่องคำาพิพากิษาถ้ืงทีี่�สุีดให้ลงโที่ษก็ิมิื่ให้นำาอายุความื่ต่ามื่	ป็.อาญา	มื่าต่รา	๙๘	 
มื่าใช้บัุงคับุด้วย	 กิารหลบุหนีจ้งเป็็นเหตุ่ให้อายุความื่สีะดุดหยุดอย้่ต่ามื่มื่าต่รา	 ๗	 แห่งพระราชบัุญญัติ่ 
ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	

10. การดีำาเนินการในขั้�นต้อนชั�นพนักงานสอบสวน
	 พนักิงานสีอบุสีวนจะต่้องดำาเนินกิารให้เป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ขึ้องกิฎหมื่ายและระเบุียบุคำาสัี�ง 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้อง	 เม่ื่�อมีื่ผ้้ิมื่าร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวโที่ษให้ดำาเนินคดีกัิบุบุุคคลทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหา	 ซ้ึ่�งอย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจ
ขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจดำาเนินกิารได้ต่ามื่มื่าต่รา	๖๑	แห่งพระราชบัุญญัติ่ 
ว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	 พ.ศ.๒๕๖๑	 ป็ระกิอบุระเบีุยบุสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่ 
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ว่าด้วยแนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารดำาเนินคดีความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารป้็องกัินป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	 
พ.ศ.๒๕๔๖	ป็ระกิาศ	ณ	 วันทีี่�	 ๑๔	พฤษภาคมื่	๒๕๔๖	 เพิ�มื่เติ่มื่ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี
แนบุท้ี่ายระเบีุยบุนี�	ลักิษณะ	๑๘	กิรณีบุางเร่�องทีี่�มีื่วิธีีป็ฏิบัุติ่เป็็นพิเศษ	บุที่ทีี่�	๒๔	แนวที่างกิารป็ฏิบัุติ่ในกิาร
ดำาเนินคดีความื่ผิิดต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารที่จุริต่	ระเบีุยบุบุางส่ีวนซ้ึ่�งทีี่�ออกิมื่า 
รองรบัุต่ามื่กิฎหมื่ายเดมิื่ไม่ื่สีอดคล้องกัิบุกิฎหมื่าย	ป็.ป็.ช.	ป็จัจุบัุน	จ้งสีามื่ารถืนำามื่าใช้ได้เท่ี่าทีี่�ไม่ื่ขัึ้ดแยง้กัิบุ
กิฎหมื่าย	ป็.ป็.ช.(ใหม่ื่)	ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินกิารพอสีรุป็ได้	ดังนี�
	 ๑.	 สีอบุสีวนป็ากิคำาผ้้ิร้องทุี่กิข์ึ้หร่อผ้้ิกิล่าวโที่ษแล้วบัุนท้ี่กิกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อคำากิล่าวโที่ษ 
ในสีมืุ่ดรายงานป็ระจำาวันเกีิ�ยวกัิบุคดี	 โดยไม่ื่ต้่องบัุนท้ี่กิกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษในสีมืุ่ดสีารบุบุ 
กิารดำาเนินคดีอาญาทัี่�วไป็	และไม่ื่ต้่องรับุเลขึ้คดี
	 ๒.	 สีอบุสีวนพยานบุุคคลทีี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่่อร้ป็คดีและรวบุรวมื่พยานหลักิฐานเพ่�อป็ระกิอบุคดี	 
เม่ื่�อต่รวจสีอบุพบุว่าบุุคคลทีี่�ถ้ืกิกิล่าวหาเป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐและพฤติ่กิารณ์แห่งคดีเป็็นความื่ผิิด 
ซ้ึ่�งอย้่ในหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 หร่อไม่ื่	 หากิครบุองค์ป็ระกิอบุดังกิล่าว	 
พนักิงานสีอบุสีวนต้่องส่ีงเร่�องให้กัิบุคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ภายใน	๓๐	วัน
	 ๓.	 หากิไม่ื่ครบุองค์ป็ระกิอบุต่ามื่ข้ึ้อ	๒	ให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	ป็กิติ่	
	 ๔.	 ต่ามื่กิฎหมื่าย	ป็.ป็.ช.(ใหม่ื่)	ระหว่างกิารสีอบุสีวน	พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจในกิารแจ้งข้ึ้อหา 
จับุกุิมื่และควบุคุมื่ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหา	 ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 ได้ไม่ื่เกิิน	 ๔๘	 ชั�วโมื่งและเป็็นอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	
ป็.ป็.ช.	ในกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวหร่อขึ้ออำานาจศาลให้ออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิถ้ืกิจับุได้	ซ้ึ่�งต่ามื่ระเบีุยบุ	ต่ร.ดังกิล่าว
ได้ระบุุว่า	หากิผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาเข้ึ้าหาหร่อป็รากิฏตั่วต่่อหน้าพนักิงานสีอบุสีวน	ให้ดำาเนินกิารแจ้งข้ึ้อหาให้ที่ราบุ	 
ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 มื่าต่รา	 ๑๓๔	 และเม่ื่�อพนักิงานสีอบุสีวนส่ีงเร่�องให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 แล้วอำานาจ 
ขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนย่อมื่สิี�นสุีดลง	 อำานาจในกิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาหร่อสัีญญาป็ระกัินกิรณีทีี่�มีื่ 
กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวยอ่มื่สิี�นสุีดลงเช่นเดียวกัิน	และให้ป็ล่อยตั่วหร่อขึ้อให้ศาลป็ล่อยตั่วผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาไป็ทัี่นทีี่	 
ซ้ึ่�งเกีิ�ยวกัิบุอำานาจกิารควบุคุมื่มีื่ความื่ไม่ื่สีอดคล้องกัิบุกิฎหมื่าย	ป็.ป็.ช.(ใหม่ื่)
	 ๕.	 หากิภายหลังคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 สี่งเร่�องค่นมื่าให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิาร 
ต่ามื่	 ป็.วิอาญา	 ให้พนักิงานสีอบุสีวนบัุนท้ี่กิกิารรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษลงในสีมุื่ดสีารบุบุ 
กิารดำาเนินคดีอาญาทัี่�วไป็และรับุเลขึ้คดี	แล้วรีบุสีอบุสีวนโดยมิื่ชักิช้า	
	 	 ปั็จจุบัุนพระราชบุัญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทีุ่จริต่
พ.ศ.๒๕๖๑	ได้วางหลักิเกิณฑ์์ใหม่ื่ไว้ต่ามื่	มื่าต่รา	๖๑	แต่กิต่่างจากิกิฎหมื่าย	ป็.ป็.ช.(เดิมื่)	โดยให้พนักิงาน
สีอบุสีวนรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในกิารกิล่าวหาเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐทุี่กิป็ระเภที่รวมื่ถ้ืงข้ึ้าราชกิารฝ่่ายกิารเม่ื่องด้วย		 
ในขึ้ณะทีี่�กิฎหมื่ายเดิมื่จะไม่ื่มีื่อำานาจรับุคำาร้องทุี่กิข์ึ้ในกิรณีทีี่�เป็็นข้ึ้าราชกิารฝ่่ายกิารเม่ื่อง	 และได้มีื่คำาสัี�ง	 
ต่ร.ทีี่�	 ๒๔๔/๖๓	 ลง	 ๒๙	 เมื่.ย.	 ๖๓	 วางแนวที่างป็ฏิบัุติ่และแต่่งตั่�งคณะกิรรมื่กิารกิลั�นกิรองเร่�อง	 กิรณี 
คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 มื่ีมื่ติ่ส่ีงเร่�องให้พนักิงานสีอบุสีวนขึ้องสีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่เป็็นผ้้ิดำาเนินกิาร
สีอบุสีวนต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 ซ้ึ่�งมีื่คณะกิรรมื่กิารกิลั�นกิรองระดับุ	 ต่ร.	 และ 
ระดับุ	 บุช.	 เพ่�อพิจารณาว่าเร่�องกิล่าวหาทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ส่ีงมื่าให้พนักิงานสีอบุสีวนฝ่่ายต่ำารวจ 
ดำาเนินกิารนั�นเป็็นไป็ต่ามื่หลักิเกิณฑ์์ถ้ืกิต้่องต่ามื่กิฎหมื่ายหร่อไม่ื่	หากิไม่ื่ต้่องต่ามื่หลักิเกิณฑ์์จะต้่องส่ีงเร่�อง
กิลับุค่นไป็ยังคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ดำาเนินกิารต่ามื่อำานาจหน้าทีี่�ต่่อไป็
	 ๖.	 กิรณีคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	สีง่เร่�องกิล่าวหาทีี่�อย้ใ่นหน้าทีี่�และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	 
มื่าให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วย 
กิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	ซ้ึ่�งต่ามื่หลักิเกิณฑ์์เป็็นเร่�องกิล่าวหาทีี่�ไม่ื่มีื่ความื่ร้ายแรง 
ก็ิให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารไป็ต่ามื่	ป็.วิอาญา	 เหม่ื่อนกัิบุกิารรับุเร่�องร้องทุี่กิข์ึ้กิล่าวหาแล้วสีอบุสีวน
ไป็ต่ามื่ป็กิติ่	เพียงแต่่ต้่องรายงานผิลให้คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ที่ราบุต่ามื่มื่าต่รา	๖๕
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ข้้อสังเกต้
	 ๑.	 ต่ามื่กิฎหมื่าย	ป็.ป็.ช.(ใหมื่)่	พนักิงานสีอบุสีวนมื่อีำานาจจับุกุิมื่	และควบุคมุื่ตั่วผ้้ิต้่องหาไว้ระหว่าง
สีอบุสีวนได้ไม่ื่เกิิน	๔๘	ชั�วโมื่ง	แต่่หากิคดียังอย้่ระหว่างกิารสีอบุสีวนซ้ึ่�งยังอย้่ในเง่�อนเวลาภายใน	๓๐	วัน
ต่ามื่มื่าต่รา	 ๖๑	 ทีี่�จะต้่องส่ีงเร่�องกิล่าวหาให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ต่ามื่กิฎหมื่าย	 ป็.ป็.ช.	 ไม่ื่ได้ระบุุว่า 
ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจในกิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาไป็ขึ้ออำานาจศาลฝ่ากิขัึ้งได้	
แต่่มีื่กิารบัุญญัติ่ให้อำานาจคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ในกิารป็ล่อยตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็	โดยมีื่ป็ระกัินหร่อไม่ื่มีื่ป็ระกัิน
ก็ิได้	 ในกิรณีทีี่�มีื่ความื่จำาเป็็นต้่องมีื่กิารควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไว้	 ให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ย่�นคำาร้องต่่อศาล 
เพ่�อให้ศาลออกิหมื่ายขัึ้งผ้้ิถ้ืกิจับุไว้ได้	
	 ๒.	 ต่ามื่ข้ึ้อ	 ๑.	 จะเห็นได้ว่ากิฎหมื่ายไม่ื่ได้บัุญญัติ่ให้พนักิงานสีอบุสีวนมีื่อำานาจในกิารป็ล่อยตั่ว 
ชั�วคราวหร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิจับุไป็ย่�นคำาร้องขึ้อฝ่ากิขัึ้งต่่อศาล	 ซ้ึ่�งเป็็นปั็ญหาข้ึ้อขัึ้ดข้ึ้องในที่างป็ฏิบัุติ่ 
พนักิงานสีอบุสีวนส่ีวนใหญ่จ้งมัื่กิที่ำากิารสีอบุสีวนเบุ่�องต้่นเท่ี่านั�นโดยไม่ื่แจ้งข้ึ้อหา	 และไม่ื่มีื่กิารจับุกุิมื่ 
หร่อควบุคุมื่ตั่วผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาแต่่อย่างใด
	 ๓.	 ต่ามื่ระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดีฯ	ทีี่�ระบุุว่าอำานาจขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนในกิารควบุคุมื่ตั่ว 
ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาหร่อสัีญญาป็ระกิันกิรณีทีี่�มีื่กิารป็ล่อยตั่วชั�วคราวสิี�นสุีดลง	 และให้ป็ล่อยตั่วหร่อขึ้อให้ศาล 
ป็ล่อยตั่วผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาไป็ทัี่นทีี่เม่ื่�อมีื่กิารส่ีงเร่�องกิล่าวหาไป็ยงัคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ในปั็จจุบัุนจ้งไม่ื่น่าจะใช้ได้
	 ๔.	 กิรณีเร่�องทีี่�กิล่าวหาไม่ื่เฉพาะตั่วกิารเท่ี่านั�นทีี่�กิระที่ำาความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุต่ำาแหน่งหน้าทีี่� 
แต่่อาจมีื่ผ้้ิสีนับุสีนุน	(ไม่ื่เป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ)	หากิบุุคคลทีี่�เป็็นผ้้ิสีนับุสีนุนอายไุม่ื่ถ้ืง	๑๘	ปี็	ก็ิยงัเป็็นปั็ญหา 
ว่าจะต้่องมีื่กิารต่รวจสีอบุกิารจับุภายใน	 ๒๔	 ชั�วโมื่งนับุแต่่มื่าถ้ืงทีี่�ที่ำากิารขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	 
หร่อต้่องผัิดฟ้้องต่ามื่พระราชบุัญญัติ่ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบุครัว	 
พ.ศ.๒๕๕๓	หร่อไม่ื่	
	 ๕.	 เร่�องทีี่�กิล่าวหาดังกิล่าว	เม่ื่�อส่ีงให้กัิบุคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ดำาเนินกิารต่ามื่มื่าต่รา	๖๑	แล้ว
อาจเป็็นไป็ได้ว่าคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	อาจส่ีงกิลับุมื่าให้พนักิงานสีอบุสีวนดำาเนินกิารต่ามื่	ป็.วิอาญาก็ิเป็็นได้	 
กิรณีคดีป็ระเภที่นี�ส่ีวนใหญ่เป็็นคดีทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุบุุคคลและพยานหลักิฐานจำานวนมื่ากิ	ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินคดี 
อาจต้่องใช้ระยะเวลานานกิว่าคดีธีรรมื่ดาทัี่�วไป็	 อาจที่ำาให้หมื่ดอำานาจกิารควบุคุมื่ต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนด	 
ดังนั�นในชั�นสีอบุสีวนอยา่งมื่ากิพนักิงานสีอบุสีวนก็ิเพียงแจ้งข้ึ้อหาแล้วที่ำากิารสีอบุสีวนโดยไม่ื่มีื่กิารควบุคุมื่
เท่ี่านั�น	ซ้ึ่�งคดีดังกิล่าวเป็็นเร่�องละเอียดอ่อนต้่องสีอบุสีวนรวบุรวมื่พยานหลักิฐานอย่างรอบุคอบุด้วยความื่
ระมัื่ดระวัง	ป็ระกิอบุกิบัุต่ามื่	ป็.วอิาญา	มื่าต่รา	๑๓๔	(แก้ิไขึ้เพิ�มื่เติ่มื่โดย	พ.ร.บุ.แกิไ้ขึ้เพิ�มื่เติ่มื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
วิธีีพิจารณาความื่อาญา	(ฉบัุบุทีี่�	๒๒)	พ.ศ.๒๕๔๗	มื่าต่รา	๓๗)	ได้ออกิมื่าบัุงคับุใช้ภายหลังระเบีุยบุเกีิ�ยวกัิบุ
คดีฯ	ดังกิล่าวแล้ว	โดยวางหลักิเกิณฑ์์ใหม่ื่ว่ากิารแจ้งข้ึ้อหา	จะต้่องมีื่หลักิฐานต่ามื่สีมื่ควรว่าผ้้ินั�น	น่าจะได้ 
กิระที่ำาผิิดต่ามื่ข้ึ้อหานั�น	ซ้ึ่�งต่่างจากิหลักิเกิณฑ์์เดิมื่ว่าเม่ื่�อผ้้ิต้่องหาเข้ึ้าพบุหร่อเข้ึ้าหาหร่อป็รากิฏตั่วต่่อหน้า
พนักิงานสีอบุสีวนให้พนักิงานสีอบุสีวนแจ้งข้ึ้อหากัิบุผ้้ิต้่องหานั�น	ซ้ึ่�งแต่่เดิมื่หากิไม่ื่แจ้งข้ึ้อหาพนักิงานสีอบุสีวน
อาจมีื่ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ราชกิารได้	จ้งที่ำาให้ขัึ้�นต่อนกิารดำาเนินคดีเกิิดความื่ยด่หยุ่นมื่ากิข้ึ้�น	

11. ประเด็ีนการสอบสวน 
	 ตั่วอย่างคำาถืามื่กิารสีอบุป็ากิคำาผ้้ิกิล่าวหา	 และหร่อพยานในเบุ่�องต้่นก่ิอนทีี่�จะส่ีงเร่�องไป็ยัง 
คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	 เพ่�อไต่่สีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงต่ามื่พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัิน
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	มื่าต่รา	๖๑	ในป็ระเด็นดังต่่อไป็นี�
	 ๑.	 ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาเป็็นใคร	ภ้มิื่ลำาเนาและทีี่�พักิขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาอย้ที่ี่�ใด	
	 ๒.	 ขึ้ณะกิระที่ำาผิิดผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาเป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐหร่อไม่ื่อย่างไร	 ต่ำาแหน่งและสัีงกัิด 
หน่วยงานใด
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	 ๓.	 ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหามีื่อำานาจหน้าทีี่�ต่ามื่กิฎหมื่าย	กิฎ	ระเบีุยบุ	คำาสัี�งทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องอย่างไร
	 ๔.	 ผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหากิระที่ำาความื่ผิิดเร่�องใด	 อาทิี่	 ความื่ผิิดฐานทีุ่จริต่ต่่อหน้าทีี่�	 กิระที่ำาความื่ผิิด
ต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ราชกิาร	 หร่อกิระที่ำาความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ในกิารยุติ่ธีรรมื่	 ต่ามื่ที่ี�กิำาหนดไว้ใน 
พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑
	 ๕.	 พฤติ่กิารณ์เกีิ�ยวกัิบุคดีเป็็นอย่างไรและเกิิดความื่เสีียหายในเร่�องใดบุ้าง		อย่างไร
	 ๖.	 มีื่ผ้้ิใดร่วมื่กิระที่ำาผิิด		และหร่อมีื่ผ้้ิใดใช้		สีนับุสีนุนให้กิระที่ำาความื่ผิิดหร่อไม่ื่	อย่างไร
	 ๗.	 ต่ำาหนิร้ป็พรรณขึ้องผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหาและผ้้ิร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิด	(ถ้ืามีื่)		
	 ๘.	 เกิิดเหตุ่วัน	 เวลาใด	 สีถืานทีี่�เกิิดเหตุ่เป็็นทีี่�ใด	 และพนักิงานสีอบุสีวนต่รวจสีอบุสีถืานที่ี� 
เพ่�อให้ได้ข้ึ้อเท็ี่จจริงพอสีมื่ควรก่ิอนว่ามีื่กิารกิระที่ำาผิิดต่ามื่ทีี่�มีื่กิารร้องทุี่กิข์ึ้หร่อกิล่าวโที่ษหร่อไม่ื่
	 ๙.	 ปั็จจุบัุนผ้้ิถ้ืกิกิล่าวหายังเป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐอย้่หร่อไม่ื่	 หากิเป็็นอย้่ขึ้ณะนี�อย้่ในต่ำาแหน่ง
หน้าทีี่�ใด		หร่ออย้ใ่นต่ำาแหนง่หน้าทีี่�อ่�น		หากิออกิจากิกิารเป็็นเจ้าพนักิงานขึ้องรฐัแล้ว		ขึ้ณะที่ี�ออกิมื่ตี่ำาแหนง่
หน้าทีี่�ใด	สีาเหตุ่ในกิารออกิ	และออกิมื่าเป็็นเวลานานเท่ี่าใด
	 ๑๐.	 ป็ระเด็นกิารสีอบุสีวนอ่�น	ๆ	ทีี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่ามื่ร้ป็คดี

12. ผิลัการดีำาเนินการข้องพนักงานสอบสวนต้าม ป.วิอาญา 
 หลัักเกณีฑ์์ต้ามมาต้รา 66 แห่งพระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่ 
กิารทุี่จริต่แห่งชาติ่	พ.ศ.๒๕๖๑	กิารสีอบุสีวนขึ้องพนักิงานสีอบุสีวนทีี่�ดำาเนินกิารไป็ต่ามื่ป็.วิอาญา	นั�นไม่ื่เป็็น
อำานาจเด็ดขึ้าดขึ้องพนักิงานสีอบุสีวน	คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	สีามื่ารถืที่บุที่วนได้กิล่าวค่อ
	 ๑.	 กิรณีทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ไม่ื่เห็นด้วยกัิบุผิลกิารดำาเนินกิารต่ามื่รายงานต่ามื่มื่าต่รา	๖๕	
หร่อ					
	 ๒.	 มีื่กิรณีเห็นว่าผ้้ิถ้ืกิร้องอาจไม่ื่ได้รับุความื่เป็็นธีรรมื่	หร่อกิารดำาเนินกิารนั�นจะไม่ื่เทีี่�ยงธีรรมื่
	 ๓.	 ให้อำานาจคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 สัี�งกิารอย่างใดอย่างหน้�งหร่ออาจเรียกิสีำานวนกิารไต่่สีวน 
หร่อสีอบุสีวนมื่าเพ่�อดำาเนินกิารได้	โดยจะดำาเนินกิารไต่่สีวนใหม่ื่ทัี่�งหมื่ดหร่อนำาผิลกิารไต่่สีวนหร่อสีอบุสีวน
ขึ้องหน่วยงานขึ้องรัฐนั�นทัี่�งหมื่ด	หร่อบุางส่ีวนมื่าถ่ือเป็็นกิารไต่่สีวนขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ก็ิได้

แผินผัิงอำานาจการไต่้สวนข้องคณีะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณ่ีเจ้าพนักงานข้องรัฐเป็นผู้ิกระทำาความผิิดีเจ้าพนักงานข้องรัฐ

เจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.

-	ความื่ผิิดฐานทุี่จริต่ต่่อหน้าทีี่�
-	ความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ราชกิาร
-	ความื่ผิิดต่่อต่ำาแหน่งหน้าทีี่�ในกิารยุติ่ธีรรมื่		

- ความื่ผิิดอ่�นทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนดให้อย่้ในหน้าทีี่�
	 และอำานาจขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.
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แผินผัิงเจ้าพนักงานข้องรัฐ 1

แผินผัิงเจ้าพนักงานข้องรัฐ 2

เจ้าพนักงานข้องรัฐ

1. เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐ
๑.	 ขึ้้าราชกิารหร่อพนักิงานสี่วนที่้องถืิ�น	
๒.	 ผ้้ิป็ฏิบัุติ่งานในหน่วยงานอ่�นขึ้องรัฐ 
	 หร่อในรัฐวิสีาหกิิจ	
๓.	 ผิ้้บุริหารที่้องถืิ�น/รองฯ/ผิ้้ช่วยฯ	
๔.	 สีมื่าชิกิสีภาที่้องถืิ�น	
๕.	 เจ้าพนักิงานต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยลักิษณะ 
	 ป็กิครองท้ี่องทีี่�/เจ้าพนักิงานอ่�นต่ามื่ทีี่� 
	 กิฎหมื่ายบัุญญัติ่	
๖.	 คณะกิรรมื่กิาร	 อนุกิรรมื่กิาร	 ล้กิจ้าง 
	 ขึ้องส่ีวนราชกิาร	 หน่วยงานขึ้องรัฐ 
	 หร่อรัฐวิสีาหกิิจ
๗.	 บุุคคลหร่อคณะบุุคคลซ้ึ่�งมีื่กิฎหมื่ายกิำาหนด  
	 ให้ใช้อำานาจ	หร่อได้รับุมื่อบุให้ใช้อำานาจ 
	 ที่างป็กิครองที่ี�จัดตั่�งข้ึ้�นโดยระบุบุราชกิาร 
	 รัฐวิสีาหกิิจ	หร่อกิิจกิารอ่�นขึ้องรัฐ

2. ผิู้ดีำารงต้ำาแหน่ง
ทางการเม่อง

๑.	 นายกิรัฐมื่นต่รี	
๒.	 รัฐมื่นต่รี	
๓.	 สีมื่าชกิิสีภาผิ้แ้ที่นราษฎร
๔.	 สีมื่าชิกิวุฒิิสีภา
๕.	 ข้ึ้าราชกิารกิารเม่ื่องอ่�น	
	 นอกิจากิ	๑	และ	๒	ต่ามื่ 
	 กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุ 
	 ข้ึ้าราชกิารกิารเม่ื่อง
๖.	 ข้ึ้ า ร า ช กิ า ร รั ฐ สีภ า 
	 ฝ่่ายกิารเม่ื่อง

๓. ตุ้ลัาการ
ศาลัรัฐธรรมนูญ

4. ผิู้ดีำารงต้ำาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ

๑.	 ผ้้ิดำารงต่ำาแหนง่องค์กิร 
	 อิสีระต่ามื่รัฐธีรรมื่น้ญ 
	 ยกิเว้นคณะกิรรมื่กิาร	 
	 ป็.ป็.ช.	
๒.	 ผิ้้ต่รวจกิารแผิ่นดิน

5. คณีะกรรมการ
 ป.ป.ช.

ผู้ิดีำารงต้ำาแหน่งระดัีบสูงค่อเจ้าหน้าท่�ข้องรัฐซ่ึ่�งกำาหนดีต้ำาแหน่งดัีงต่้อไปน่�
	 ๑.	 หัวหน้าส่ีวนราชกิารระดับุกิระที่รวง	ที่บุวง	กิรมื่	หร่อส่ีวนราชกิารทีี่�มีื่ฐานะเป็็นนิติ่บุุคคล	 
	 	 ซ้ึ่�งมิื่ใช่ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่องสีำาหรับุข้ึ้าราชกิารพลเร่อน	
๒.	 กิระที่รวงกิลาโหมื่		ผ้้ิบัุญชากิารที่หารส้ีงสุีด		ผ้้ิบัุญชากิารเหล่าทัี่พ	สีำาหรับุข้ึ้าราชกิารที่หาร	
๓.	 ผ้้ิบัุญชากิารต่ำารวจแห่งชาติ่
๔.	 ผ้้ิว่าราชกิารจังหวัดกิรุงเที่พมื่หานคร	
๖.	 คณะกิรรมื่กิารและผ้้ิบุริหารส้ีงสุีดขึ้องรัฐวิสีาหกิิจ	
๗.	 หัวหน้าหน่วยงานขึ้ององค์กิรอิสีระ/ศาลรัฐธีรรมื่น้ญ		แต่่ไม่ื่รวมื่ถ้ืงผ้้ิว่ากิารต่รวจเงินแผ่ินดิน	
๘.	 ผ้้ิบุริหารส้ีงสุีดขึ้องหน่วยงานอ่�นขึ้องรัฐต่ามื่ทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	กิำาหนด	
๙.	 ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งอ่�นต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายกิำาหนด	หร่อผ้้ิซ้ึ่�งดำารงต่ำาแหน่งเทีี่ยบุเท่ี่าต่ามื่ทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	 
	 ป็.ป็.ช.	กิำาหนด

เจ้าพนักงานข้องรัฐ

1. เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐ

2. ผู้ิดีำารงต้ำาแหน่งทางการเม่อง

๓. ตุ้ลัาการศาลัรัฐธรรมนูญ 4. ผู้ิดีำารงต้ำาแหน่งในองค์กรอิสระ

เจ้าพนักงานข้องรัฐ 5. คณีะกรรมการ ป.ป.ช.
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1๓. คำาอธิบายเก่�ยวกับความหมายเจ้าพนักงานข้องรัฐ ต้ำาแหน่งแลัะหน่วยงานต่้าง ๆ ต้าม 
 คู่ม่อการปฏิิบัติ้งานข้องพนักงานสอบสวน จัดีทำาโดียสำานักกฎหมาย สำานักงานคณีะกรรมการ  
 ป.ป.ช.
 เจ้าหน้าท่�ข้องรัฐ
	 หมื่ายความื่ว่าข้ึ้าราชกิารซ้ึ่�งมีื่ต่ำาแหน่งหร่อเงินเด่อนป็ระจำา	จากิกิารพิจารณานิยามื่คำาว่า	“ข้ึ้าราชกิาร” 
กิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องต่ามื่มื่าต่รา	 ๓	 แห่ง	 พ.ร.บุ.กิองทุี่นบุำาเหน็จบุำานาญข้ึ้าราชกิาร	 พ.ศ.๒๕๓๙	 ได้แก่ิ	
ข้ึ้าราชกิารพลเร่อนต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุข้ึ้าราชกิารพลเร่อน	 ข้ึ้าราชกิารฝ่่ายตุ่ลากิารต่ามื่กิฎหมื่าย
ว่าด้วยระเบุียบุข้ึ้าราชกิารฝ่่ายตุ่ลากิาร	 ขึ้้าราชกิารฝ่่ายอัยกิารต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบุียบุข้ึ้าราชกิาร 
ฝ่่ายอัยกิาร	ขึ้า้ราชกิารพลเร่อนในมื่หาวทิี่ยาลัยต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบุยีบุข้ึ้าราชกิารพลเร่อนในมื่หาวทิี่ยาลัย
ข้ึ้าราชกิารคร้ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบุียบุข้ึ้าราชกิารคร้	 ขึ้้าราชกิารรัฐสีภาสีามื่ัญต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วย
ระเบีุยบุข้ึ้าราชกิารฝ่่ายรัฐสีภา	ข้ึ้าราชกิารต่ำารวจต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุข้ึ้าราชกิารต่ำารวจ	ข้ึ้าราชกิาร
ที่หารต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุข้ึ้าราชกิารที่หาร	 ข้ึ้าราชกิารสีำานักิงานศาลรัฐธีรรมื่น้ญต่ามื่กิฎหมื่าย 
ว่าด้วยสีำานักิงานศาลรัฐธีรรมื่น้ญและข้ึ้าราชกิารซ้ึ่�งมีื่กิฎหมื่ายบัุญญัต่ใิห้เป็็นข้ึ้าราชกิารต่ามื่	พ.ร.บุ.นี�	ซ้ึ่�งต่ามื่
มื่าต่รา	๔	แห่ง	พ.ร.ฎ.กิารจ่ายเงินเด่อน	เงินปี็	บุำาเหน็จ	บุำานาญและเงินอ่�นในลักิษณะเดียวกัิน	พ.ศ.๒๕๓๕	
หมื่ายความื่ว่าบุุคคลซ้ึ่�งรับุราชกิารโดยได้รับุเงินเด่อนจากิงบุป็ระมื่าณรายจ่ายหมื่วดเงินเด่อน
	 ฉะนั�นจ้งสีรุป็ความื่หมื่ายขึ้องข้ึ้าราชกิารได้ว่าบุุคคลซ้ึ่�งได้รับุบุรรจุและแต่่งตั่�งให้รับุราชกิาร 
ต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วยระเบีุยบุขึ้้าราชกิารป็ระเภที่ต่่าง	 ๆ	 โดยได้รับุเงินเด่อนจากิงบุป็ระมื่าณรายจ่าย 
หมื่วดเงินเด่อน

พนักงานส่วนท้องถิ�นซ่ึ่�งม่ต้ำาแหน่งหร่อเงินเด่ีอนประจำา
	 พนักิงานสีว่นท้ี่องถิื�นซ้ึ่�งมีื่ต่ำาแหน่งหร่อเงนิเด่อนป็ระจำาต่ามื่	พ.ร.บุ.ระเบุยีบุบุรหิารงานบุุคคลสีว่นท้ี่องถิื�น	 
พ.ศ.๒๕๔๒	ได้แก่ิ	ข้ึ้าราชกิารองคก์ิารบุรหิารสีว่นจังหวัด	พนักิงานเที่ศบุาล	พนักิงานสีว่นต่ำาบุล	ขึ้า้ราชกิาร
กิรุงเที่พมื่หานคร	พนักิงานเม่ื่องพัที่ยา	 และข้ึ้าราชกิาร	 หร่อพนักิงานขึ้ององค์กิรป็กิครองสี่วนท้ี่องถิื�นอ่�น 
ทีี่�มีื่กิฎหมื่ายจัดตั่�งซ้ึ่�งได้รับุกิารบุรรจุและแต่่งตั่�งให้ป็ฏิบัุติ่ราชกิาร	 โดยได้รับุเงินเด่อนจากิงบุป็ระมื่าณ
หมื่วดเงินเด่อนขึ้ององค์กิรป็กิครองส่ีวนท้ี่องถิื�น	 หร่อจากิเงินงบุป็ระมื่าณหมื่วดเงินอุดหนุนขึ้องรัฐบุาลทีี่�
ให้แก่ิองค์กิรป็กิครองส่ีวนท้ี่องถิื�น	 และองค์กิรป็กิครองส่ีวนท้ี่องถิื�นนำามื่าจัดเป็็นเงินเด่อนขึ้องข้ึ้าราชกิาร	 
หร่อพนักิงานส่ีวนท้ี่องถิื�น								

เจ้าหน้าท่�ในหน่วยธุรการข้ององค์กรอิสระ
	 รัฐธีรรมื่น้ญไดก้ิำาหนดใหมี้ื่องค์กิรอิสีระ	โดยองคก์ิรอสิีระขึ้องแต่่ละองคก์ิรจะมื่หีน่วยงานที่ี�รับุผิิดชอบุ 
งานธีรุกิารดำาเนนิกิารและอำานวยความื่สีะดวกิ	โดยหน่วยงานอสิีระดังกิล่าวจะมีื่หน่วยธุีรกิารในกิารบุรหิาร
งานบุุคคล	 กิารงบุป็ระมื่าณ	 และกิารดำาเนินกิารต่ามื่หน้าทีี่�และอำานาจ	 พร้อมื่ทัี่�งมีื่ฐานะเป็็นนิติ่บุุคคล	 
หน่วยงานป็ระเภที่ดังกิล่าว	ได้แก่ิ	
	 ๑)	 สีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารกิารเล่อกิตั่�ง			
	 ๒)	 สีำานักิงานผ้้ิต่รวจกิารแผ่ินดิน												
	 ๓)	 สีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่
	 ๔)	 สีำานักิงานกิารต่รวจเงินแผ่ินดิน	
	 ๕)	 สีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารสิีที่ธิีมื่นุษยชนแห่งชาติ่	



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual

2๘7

ผู้ิปฏิิบัติ้งานในหน่วยงานข้องรัฐ
	 หน่วยงานขึ้องรัฐในนิยามื่ดังกิล่าวนี�	 เป็็นหน่วยงานขึ้องรัฐทีี่�ไม่ื่อย้่ในนิยามื่ขึ้องสี่วนราชกิาร 
ต่ามื่	พ.ร.บุ.ระเบีุยบุบุริหารราชกิารแผ่ินดิน	พ.ศ.๒๕๓๔	ซ้ึ่�งได้แก่ิองค์กิารมื่หาชนและหน่วยงานอ่�นขึ้องรัฐ
 1) องค์การมหาชนเป็็นหน่วยงานทีี่�รับุผิิดชอบุบุริกิารสีาธีารณะที่างสีังคมื่และวัฒินธีรรมื่	 เช่น	
กิารศ้กิษา	กิารวิจัย	กิารฝึ่กิอบุรมื่	กิารที่ำานุบุำารุงศิลป็วัฒินธีรรมื่	กิารพัฒินาและส่ีงเสีริมื่กิารกีิฬา	กิารพัฒินา
และถื่ายที่อดที่างวิที่ยาศาสีต่ร์และเที่คโนโลยี	 กิารอนุรักิษ์สิี�งแวดล้อมื่	 กิารบุริกิารที่างสีาธีารณสีุขึ้และ 
กิารแพที่ย	์กิารสัีงคมื่สีงเคราะห์	นันที่นากิาร	สีวนสัีต่ว์	กิารอำานวยกิารบุริกิารแก่ิป็ระชาชน	หร่อกิารดำาเนินกิาร 
อันเป็็นสีาธีารณป็ระโยชนอ่์�นใด	ซ้ึ่�งไม่ื่เหมื่าะที่ี�จะใช้วิธีีกิารขึ้องราชกิารในกิารบุรหิาร	และต่อ้งไมื่เ่ป็็นกิิจกิาร
ทีี่�มีื่ลักิษณะเป็็นกิารแข่ึ้งขัึ้นกัิบุภาคเอกิชน	 ปั็จจุบัุนต่ามื่ข้ึ้อม้ื่ลขึ้องสีำานักิงานคณะกิรรมื่กิารพัฒินาระบุบุ
ราชกิาร	แบุ่งป็ระเภที่องค์กิารมื่หาชนต่ามื่กิฎหมื่ายจัดตั่�ง	ออกิเป็็น	๓	ป็ระเภที่	ดังนี�							
	 	 ๑.๑)	 องค์กิารมื่หาชนที่ี�จัดตั่�งโดยพระราชกิฤษฎีกิา	ซ้ึ่�งออกิต่ามื่ความื่ใน	พ.ร.บุ.องคก์ิารมื่หาชน	
พ.ศ.๒๕๔๒									
	 	 ๑.๒)	 องค์กิารมื่หาชนทีี่�จัดตั่�งต่ามื่พระราชบัุญญัติ่เฉพาะ	(หน่วยงานในกิำากัิบุ)
	 	 ๑.๓)	 มื่หาวิที่ยาลัยในกิำากัิบุขึ้องรัฐ	ซ้ึ่�งจัดตั่�งต่ามื่พระราชบัุญญัติ่เฉพาะ
 2) เจ้าหน้าท่�ในหน่วยธุรการข้องหน่วยงานท่�เป็นอิสระ	เป็็นหน่วยงานทีี่�จัดตั่�งข้ึ้�นเพ่�อที่ำาหน้าทีี่�
ควบุคุมื่	 กิำากัิบุ	 ด้แลกิิจกิารขึ้องรัฐ	 หร่อดำาเนินกิิจกิารบุริกิารสีาธีารณะต่ามื่นโยบุายสีำาคัญทีี่�ต้่องกิาร 
ความื่เป็็นกิลางอยา่งเครง่ครัดป็ราศจากิกิารแที่รกิแซึ่งที่างกิารเม่ื่อง	ซ้ึ่�งจะมื่คีณะกิรรมื่กิารที่ี�เป็็นองคอ์ำานาจ 
และมีื่หน่วยงานธุีรกิารเพ่�อที่ำาหน้าทีี่�อำานวยกิาร

ผู้ิปฏิิบัติ้งานในรัฐวิสาหกิจ แบุ่งกิารพิจารณาออกิเป็็น 
	 ๑)	 หน่วยงานใดเป็็นรัฐวิสีาหกิิจ	และ	๒)	ผ้้ิป็ฏิบัุติ่งานในรัฐวิสีาหกิิจ
  (1) หน่วยงานใดีเป็นรัฐวิสาหกิจ เม่ื่�อพิจารณานิยามื่ขึ้อง	“รัฐวิสีาหกิิจ”	แล้ว	อาจพิจารณา
ต่ามื่	พ.ร.บุ.วิธีีกิารงบุป็ระมื่าณ	พ.ศ.๒๕๖๑	ดังนี�
   “รัฐวิสาหกิจ” หมื่ายความื่ว่า
	 	 	 (กิ)	 องคก์ิารขึ้องรฐับุาลต่ามื่กิฎหมื่ายว่าด้วย	กิารจัดตั่�งองค์กิารขึ้องรฐับุาล	กิิจกิารขึ้องรฐั 
ซ้ึ่�งมีื่กิฎหมื่ายจัดตั่�งข้ึ้�น	หร่อหน่วยงานธุีรกิิจทีี่�รัฐบุาลเป็็นเจ้าขึ้อง									
	 	 	 (ขึ้)	 บุริษัที่จำากัิดหร่อบุริษัที่มื่หาชนจำากัิดทีี่�ส่ีวนราชกิารหร่อรัฐวิสีาหกิิจต่ามื่	 (กิ)	 มีื่ทุี่น
รวมื่อย้่ด้วยเกิินร้อยละห้าสิีบุ									
	 	 	 (ค)	 บุริษัที่จำากัิดหร่อบุริษัที่มื่หาชนจำากัิดทีี่�ส่ีวนราชกิารและรัฐวิสีาหกิิจต่ามื่	 (กิ)	 หร่อ	 
(ขึ้)	หร่อทีี่�รัฐวิสีาหกิิจต่ามื่	(กิ)	และ	(ขึ้)	หร่อทีี่�รัฐวิสีาหกิิจต่ามื่	(ขึ้)	มีื่ทุี่นเกิินร้อยละห้าสิีบุ							
   ข้้อมูลัข้องสำานักงานคณีะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แบ่งกลุ่ัมรัฐวิสาหกิจได้ี ดัีงน่�      
   สีาขึ้าพลังงาน	 ได้แก่ิ	บุริษัที่	ป็ต่ที่.จำากัิด	 (มื่หาชน),	กิารไฟ้ฟ้้าส่ีวนภ้มิื่ภาค,	กิารไฟ้ฟ้้า
นครหลวง,	กิารไฟ้ฟ้้าฝ้่ายผิลิต่แห่งป็ระเที่ศไที่ย						
   สีาขึ้าขึ้นส่ีง	 ได้แก่ิ	 กิารที่างพิเศษแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	 กิารท่ี่าเร่อแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	 
กิารรถืไฟ้ฟ้้าขึ้นส่ีงมื่วลชนแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	กิารรถืไฟ้แห่งป็ระเที่ศไที่ย,	บุริษัที่	กิารบิุนไที่ย	จำากัิด	(มื่หาชน),	 
บุริษัที่	ขึ้นส่ีง	จำากัิด,	บุริษัที่	ท่ี่าอากิาศยานไที่ย	จำากัิด	(มื่หาชน),	บุริษัที่	วิที่ยกุิารบิุนแห่งป็ระเที่ศไที่ย	จำากัิด,	 
สีถืาบัุนกิารบิุนพลเร่อน,	องค์กิารขึ้นส่ีงมื่วลชน
   สีาขึ้าส่ี�อสีาร	 ได้แก่ิ	 บุริษัที่	 อสีมื่ที่	 จำากัิด	 (มื่หาชน),	 บุริษัที่	 ไป็รษณีย์ไที่ย	 จำากัิด,	 
บุริษัที่	ทีี่โอทีี่	จำากัิด	(มื่หาชน),	บุริษัที่	กิสีที่.โที่รคมื่นาคมื่	จำากัิด	(มื่หาชน)
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   สีาขึ้าสีาธีารณ้ป็กิาร	 ได้แก่ิ	 กิารเคหะแห่งชาติ่,	 กิารป็ระป็านครหลวง,	 กิารป็ระป็า 
ส่ีวนภ้มิื่ภาค,	 องค์กิารจัดกิารนำ�าเสีีย,	 กิารนิคมื่อุต่สีาหกิรรมื่แห่งป็ระเที่ศไที่ย,	 บุริษัที่	 ธีนารักิษ์พัฒินา
สิีนที่รัพย์	จำากัิด
   สีาขึ้าอุต่สีาหกิรรมื่และพาณิชยกิรรมื่	ได้แก่ิ	โรงพิมื่พ์ต่ำารวจ	สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่,	 
บุริษัที่	 อ่้กิรุงเที่พ	 จำากัิด,	 โรงงานไพ่	 กิรมื่สีรรพสีามื่ิต่,	 โรงงานยาส้ีบุ	 กิระที่รวงกิารคลัง,	 องค์กิารสีุรา	 
กิรมื่สีรรพสีามื่ิต่,	 สีำานักิงานสีลากิกิินแบุ่งรัฐบุาล,	 บุริษัที่	 สีหโรงแรมื่ไที่ยและกิารที่่องเทีี่�ยว	 จำากัิด,	 
องค์กิารต่ลาด
   สีาขึ้าเกิษต่ร	 ได้แก่ิ	 กิารยางแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	 องค์กิารต่ลาดเพ่�อเกิษต่รกิร,	 องค์กิาร 
ส่ีงเสีริมื่กิิจกิารโคนมื่แห่งป็ระเที่ศไที่ย,	องค์กิารสีะพานป็ลา,	องค์กิารคลังสิีนค้า
   สีาขึ้าที่รัพยากิรธีรรมื่ชาติ่	ได้แก่ิ	องค์กิารอุต่สีาหกิรรมื่ป่็าไม้ื่,	องค์กิารสีวนพฤกิษศาสีต่ร์,	 
องค์กิารสีวนสัีต่ว์
   สีาขึ้าสัีงคมื่และเที่คโนโลย	ีได้แก่ิ	กิารท่ี่องเทีี่�ยวแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	กิารกิฬีาแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	 
สีถืาบัุนวิจัยวิที่ยาศาสีต่ร์และเที่คโนโลยีแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	 องค์กิารพิพิธีภัณฑ์์วิที่ยาศาสีต่ร์แห่งชาติ่,	 
องค์กิารเภสัีชกิรรมื่
   สีาขึ้าสีถืาบุันกิารเงิน	 ได้แก่ิ	 สีำานักิงานธีนานุเคราะห์	 กิรมื่พัฒินาสัีงคมื่และสีวัสีดิกิาร,	 
ธีนาคารกิรุงไที่ย	 จำากัิด	 (มื่หาชน),	 ธีนาคารพัฒินาวิสีาหกิิจขึ้นาดกิลางและขึ้นาดย่อมื่แห่งป็ระเที่ศไที่ย,	
ธีนาคารเพ่�อกิารเกิษต่รและสีหกิรณ์กิารเกิษต่ร,	ธีนาคารเพ่�อกิารส่ีงออกิและนำาเข้ึ้าแห่งป็ระเที่ศไที่ย,	ธีนาคาร
ออมื่สิีน,	ธีนาคารอาคารสีงเคราะห์,	ธีนาคารอิสีลามื่แห่งป็ระเที่ศไที่ย,	บุรรษัที่ต่ลาดรองสิีนเช่�อทีี่�อย้่อาศัย,	
บุรรษัที่ป็ระกัินสิีนเช่�ออุต่สีาหกิรรมื่ขึ้นาดย่อมื่			
  (2) ผู้ิปฏิิบัติ้งานในรฐัวิสาหกจิ อาจพิจารณาจากิ	พ.ร.บุ.คุณสีมื่บัุติ่มื่าต่รฐานสีำาหรับุกิรรมื่กิาร
และพนักิงานรัฐวิสีาหกิิจ	พ.ศ.	๒๕๑๘	อันได้แก่ิ	“กิรรมื่กิาร”	หมื่ายความื่ว่า	กิรรมื่กิารในคณะกิรรมื่กิาร
ขึ้องรัฐวิสีาหกิิจ	และให้หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืงป็ระธีานกิรรมื่กิารและรองป็ระธีานกิรรมื่กิารด้วย					
   “ผู้ิบริหาร” หมื่ายความื่ว่า	 ผ้้ิว่ากิาร	 ผ้้ิอำานวยกิาร	 กิรรมื่กิารผ้้ิจัดกิาร	 ผ้้ิจัดกิาร	 หร่อ
บุุคคลซ้ึ่�งดำารงต่ำาแหน่งผ้้ิบุริหารส้ีงสุีดทีี่�มีื่อำานาจหน้าทีี่�คล้ายคล้งกัินในรัฐวิสีาหกิิจนั�น					
   “พนักงาน”	 หมื่ายความื่ว่า	 พนักิงานและล้กิจ้างขึ้องรัฐวิสีาหกิิจ	 และให้รวมื่ต่ลอดถ้ืง 
ทีี่�ป็ร้กิษา	คณะกิรรมื่กิารทีี่�ป็ร้กิษารัฐวิสีาหกิิจ	เลขึ้านุกิาร	ผ้้ิช่วยเลขึ้านุกิารขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	หร่อบุุคคล 
ซ้ึ่�งดำารงต่ำาแหน่งทีี่�มีื่อำานาจหน้าทีี่�คล้ายคล้งกัิน	แต่่เรียกิช่�ออย่างอ่�นในรัฐวิสีาหกิิจด้วย

 ผู้ิบริหารท้องถิ�น รองผู้ิบริหารท้องถิ�น ผู้ิช่วยผู้ิบริหารท้องถิ�น แลัะสมาชิกสภาท้องถิ�น 
ข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
	 ต่ำาแหน่งผ้้ิบุริหารท้ี่องถิื�น	รองผ้้ิบุริหารท้ี่องถิื�น	และสีมื่าชิกิสีภาท้ี่องถิื�นให้พิจารณาจากิกิฎหมื่าย
ขึ้ององค์กิรป็กิครองสี่วนท้ี่องถิื�นดังกิล่าว	 ส่ีวนต่ำาแหน่งผ้้ิช่วยผ้้ิบุริหารท้ี่องถิื�นให้พิจารณาจากิป็ระกิาศ 
คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	เร่�อง	กิำาหนดต่ำาแหน่งผ้้ิที่ำาหน้าทีี่�ช่วยเหล่อผ้้ิบุริหารท้ี่องถิื�นและผ้้ิที่ำาหน้าทีี่�ช่วยเหล่อ
สีภาท้ี่องถิื�นหร่อสีมื่าชกิิสีภาที่อ้งถิื�นขึ้ององคก์ิรป็กิครองสีว่นท้ี่องถิื�น	เป็็นผ้้ิช่วยผ้้ิบุริหารที่อ้งถิื�น	พ.ศ.๒๕๖๑	 
ได้แก่ิ
 1) พ.ร.บ.ระเบ่ยบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.252๘	ได้แก่ิ
	 	 (๑)	 ผ้้ิว่าราชกิารกิรุงเที่พมื่หานคร	 (๒)	 รองผ้้ิว่าราชกิารกิรุงเที่พมื่หานคร
	 	 (๓)	 ป็ระธีานทีี่�ป็ร้กิษา	ทีี่�ป็ร้กิษา	เลขึ้านุกิารและผ้้ิช่วยเลขึ้านุกิารผ้้ิว่าราชกิารกิรุงเที่พมื่หานคร
	 	 (๔)	 เลขึ้านุกิารป็ระธีานสีภากิรุงเที่พมื่หานคร	 (๕)	 เลขึ้านกุิารรองป็ระธีานสีภากิรงุเที่พมื่หานคร
	 	 (๖)	 สีมื่าชิกิสีภากิรุงเที่พมื่หานคร
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 2) พ.ร.บ.ระเบ่ยบบริหารราชการเม่องพัทยา พ.ศ.2542	ได้แก่ิ
	 	 (๑)	 นายกิเม่ื่องพัที่ยา	 (๒)	 รองนายกิเม่ื่องพัที่ยา								
	 	 (๓)	 ป็ระธีานทีี่�ป็ร้กิษา	ทีี่�ป็ร้กิษา	เลขึ้านุกิาร	และผ้้ิช่วยเลขึ้านุกิารนายกิเม่ื่องพัที่ยา	
	 	 (๔)	 เลขึ้านุกิารและผ้้ิช่วยเลขึ้านุกิาร	ป็ระธีานสีภาเม่ื่องพัที่ยา								
	 	 (๕)	 สีมื่าชิกิสีภาเม่ื่องพัที่ยา					
 ๓) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดี พ.ศ.2540 ได้แก่ิ
	 	 (๑)		นายกิองค์กิารบุริหารส่ีวนจังหวัด	 (๒)	 รองนายกิองค์กิารบุริหารส่ีวนจังหวัด
	 	 (๓)		ทีี่�ป็ร้กิษาและเลขึ้านุกิารนายกิองค์กิารบุริหารส่ีวนจังหวัด								
	 	 (๔)		สีมื่าชิกิสีภาองค์กิารบุริหารส่ีวนจังหวัด
 4) พ.ร.บ.เทศบาลั พ.ศ.24๙6	ได้แก่ิ
	 	 (๑)		นายกิเที่ศมื่นต่รี	 (๒)	 รองนายกิเที่ศมื่นต่รี
	 	 (๓)	 ทีี่�ป็ร้กิษาและเลขึ้านุกิารนายกิเที่ศมื่นต่รี	 (๔)	 สีมื่าชิกิสีภาเที่ศบุาล
 5) พ.ร. บ.สภาต้ำาบลัแลัะองค์การบริหารส่วนต้ำาบลั พ.ศ.25๓7	ได้แก่ิ
	 	 (๑)	 นายกิองค์กิารบุริหารส่ีวนต่ำาบุล	 (๒)	 รองนายกิองค์กิารบุริหารส่ีวนต่ำาบุล
	 	 (๓)	 เลขึ้านุกิารนายกิองค์กิารบุริหารส่ีวนต่ำาบุล	 (๔)	 สีมื่าชิกิสีภาองค์กิารบุริหารส่ีวนต่ำาบุล
 6) เจ้าพนักงานต้ามกฎหมายว่าด้ีวยลัักษณีะปกครองท้องท่� ต้าม พ.ร.บ.ลัักษณีะปกครอง 
ท้องท่� พ.ศ.2457	ได้แก่ิ
	 	 ๑)	 กิำานัน	 ๒)	 ผ้้ิใหญ่บุ้าน	 ๓)	 ผ้้ิช่วยผ้้ิใหญ่บุ้าน	 ๔)	 แพที่ย์ป็ระจำาต่ำาบุล
 ข้ึ้อสัีงเกิต่สีารวัต่รกิำานันไม่ื่ใช่เจ้าพนักิงาน	 แต่่เป็็นเพียงผ้้ิช่วยเหล่อเจ้าพนักิงานเท่ี่านั�น 
(ฎ.๑๐๓๗/๒๕๐๓)

เจ้าพนักงานอ่�นต้ามท่�กฎหมายบัญญัติ้
	 ได้แก่ิ	เลขึ้าธิีกิาร	กิสีที่ช.	และ	พนักิงานขึ้อง	กิสีที่ช.	ถ่ือเป็็นเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่ามื่	พ.ร.บุ.ว่าด้วย
กิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	และเป็็นเจ้าพนักิงานต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	ป็ระธีานกิรรมื่กิาร
นโยบุาย	 กิรรมื่กิารนโยบุาย	 กิรรมื่กิารบุริหารผ้้ิอำานวยกิาร	 รองผ้้ิอำานวยกิาร	 และพนักิงานขึ้ององค์กิาร
กิระจายเสีียงและแพร่ภาพสีาธีารณะแห่งป็ระเที่ศไที่ย	เป็็นเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่ามื่	พ.ร.บุ.ว่าด้วยกิารป้็องกัิน
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	(พ.ร.บุ.จัดสีรรคล่�นความื่ถีื�และป็ระกิอบุกิิจกิารวิที่ยุกิระจายเสีียงฯ	
พ.ศ.๒๕๕๓	มื่าต่รา	๖๔,	พ.ร.บุ.องค์กิารกิระจายเสีียงและแพร่ภาพฯ	พ.ศ.๒๕๕๑	มื่าต่รา	๔๑)
	 -	 กิรรมื่กิาร	อนุกิรรมื่กิาร	ล้กิจ้างขึ้องส่ีวนรากิาร	หน่วยงานขึ้องรัฐ	หร่อรัฐวิสีาหกิิจ
	 -	 บุุคคลหร่อคณะบุุคคลธีรรดา	 ซ้ึ่�งมีื่กิฎหมื่ายกิำาหนดให้ใช้อำานาจหร่อได้รับุมื่อบุให้ใช้อำานาจ 
ที่างป็กิครองทีี่�จัดตั่�งข้ึ้�นในระบุบุราชกิาร	รัฐวิสีาหกิิจ	หร่อกิิจกิารอ่�นขึ้องรัฐด้วย	อาทิี่เช่น	สีภามื่หาวิที่ยาลัย
ศรีนครินที่รวิโรฒิ	คณะกิรรมื่กิารข้ึ้าราชกิารต่ำารวจ	ผ้้ิอำานวยกิารต่ลาดนัดกิรุงเที่พมื่หานคร	คณะอนุกิรรมื่กิาร
เกีิ�ยวกัิบุอุที่ธีรณ์	 ร้องทุี่กิข์ึ้	 และจรรยาบุรรณ	 (อ.กิ.พ.อ.)	 ล้กิจ้างชั�วคราวในมื่หาวิที่ยาลัยในกิำากัิบุขึ้องรัฐ	 
(เทีี่ยบุมื่ติ่คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.ครั�งทีี่�	๗๙๗-๗๑/๒๕๕๙,	๔๔๘-๑๓/๒๕๕๖,	๕๘๙-๓๐/๒๕๖๐,	๓๔/๒๕๔๖)

ข้้อสังเกต้
	 ผ้้ิป็ฏิบัุติ่งานในสีถืาบัุนอาหาร	คณะกิรรมื่กิาร	ผ้้ิอำานวยกิาร	พนักิงานเจ้าหน้าทีี่�และล้กิจ้างสีำานักิงาน
ที่รัพยสิ์ีนส่ีวนพระมื่หากิษัต่ริย	์	ผ้้ิป็ฏิบัุติ่งานสีถืาบัุนพัฒินาอุต่สีาหกิรรมื่สิี�งที่อ		คณะกิรรมื่กิารกิองทุี่นหม่้ื่บุ้าน	 
ไม่ื่มีื่ฐานะเป็็นพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�	ต่ามื่มื่าต่รา	๔	แห่ง	พ.ร.บุ.ว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	 
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พ.ศ.๒๕๖๑	(เทีี่ยบุมื่ติ่คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	ครั�งทีี่�	๖๗/๒๕๔๔,	๑๘/๒๕๔๔,	๘๐/๒๕๖๒	มื่ติ่อนุกิรรมื่กิาร
และกิฎหมื่าย	ครั�งทีี่�	๓๘-๕/๒๕๖๑)

ผู้ิดีำารงต้ำาแหน่งในองค์กรอิสระ
	 หมื่ายความื่ถ้ืง	ผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งในองค์กิรอิสีระต่ามื่ทีี่�รัฐธีรรมื่น้ญบัุญญัติ่	และให้หมื่ายความื่รวมื่ถ้ืง 
ผ้้ิว่ากิารต่รวจเงินแผ่ินดินด้วย	ยกิเว้นคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	
	 (๑)		คณะกิรรมื่กิารกิารเล่อกิตั่�ง	 (๒)	 ผ้้ิต่รวจกิารแผ่ินดิน
	 (๓)		คณะกิรรมื่กิารต่รวจเงินแผ่ินดิน	 (๔)	 คณะกิรรมื่กิารสิีที่ธิีมื่นุษยชนแห่งชาติ่
	 (๕)		ผ้้ิว่ากิารต่รวจเงินแผ่ินดิน

ข้้อสังเกต้
	 หากิเป็็นกิารกิล่าวหาคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ว่าทุี่จริต่ต่่อหน้าทีี่�	 อำานาจกิารไต่่สีวนเป็็นขึ้อง 
คณะผ้้ิไต่่สีวนอิสีระซ้ึ่�งแต่่งตั่�งโดยป็ระธีานศาลฎีกิา	(รธีน.พ.ศ.๒๕๖๐	มื่าต่รา	๒๓๖)

ความผิิดีต้าม พ.ร.บ.ว่าด้ีวยความผิิดีข้องพนักงานในองค์การหร่อหน่วยงานข้องรัฐ พ.ศ.2502
	 ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	ได้บัุญญัติ่ความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุเจ้าพนักิงานเอาไว้	ซ้ึ่�งเจ้าพนักิงานนั�นมีื่ความื่หมื่าย 
ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑(๑๖)	 ค่อ	 “บุุคคลซ้ึ่�งกิฎหมื่ายบัุญญัต่ิว่าเป็็นเจ้าพนักิงาน	 หร่อได้รับุแต่่งตั่�งต่ามื่กิฎหมื่าย 
ให้ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ราชกิาร	ไม่ื่ว่าเป็็นป็ระจำาหร่อครั�งคราว	และไม่ื่ว่าจะได้รับุค่าต่อบุแที่นหร่อไม่ื่”		
	 ต่ามื่มื่าต่รานี�	เจ้าพนักิงานย่อมื่มีื่ความื่หมื่ายถ้ืงข้ึ้าราชกิาร	แต่่จะไม่ื่รวมื่พนักิงานรัฐวิสีาหกิิจหร่อ
องค์กิารมื่หาชน	เพราะโดยสีภาพแล้วพนักิงานรัฐวิสีาหกิิจหร่อองค์กิารมื่หาชน	“มิื่ได้รับุแต่่งตั่�งต่ามื่กิฎหมื่าย
ให้ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ราชกิาร”	 หากิแต่่เป็็นกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ต่ามื่สัีญญาจ้าง	 ดังนั�น	 หากิมิื่ได้เป็็นกิารกิระที่ำา 
ทีี่�กิฎหมื่ายให้ถ่ือว่ากิระที่ำาในฐานะเจ้าพนักิงานแล้วพนักิงานผ้้ินั�นก็ิมิื่ใช่เจ้าพนักิงาน	อย่างไรก็ิต่ามื่ด้วยเหตุ่
ทีี่�รัฐวิสีาหกิิจหร่อองค์กิารมื่หาชนเป็็นหน่วยงานขึ้องรัฐให้บุริกิารสีาธีารณะอย่างเดียวกัิบุส่ีวนราชกิาร 
กิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยมิื่ชอบุขึ้องพนักิงานในหน่วยงานดังกิล่าวสีามื่ารถืส่ีงผิลกิระที่บุต่่อภาครัฐและส่ีวนรวมื่ 
ได้ไม่ื่น้อยกิว่าข้ึ้าราชกิาร	ดังนั�น	จ้งได้มีื่กิารออกิ	พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดขึ้องพนักิงานในองค์กิารหร่อหน่วยงาน 
ขึ้องรัฐ	พ.ศ.๒๕๐๒	(ฎ.๕๐๕๓/๒๕๕๕)	ข้ึ้�นเพ่�อป็กิป้็องรักิษาที่รัพย์สิีนหร่อผิลป็ระโยชน์ขึ้องรัฐเป็็นสีำาคัญ
กิฎหมื่ายฉบัุบุนี�กิำาหนดความื่ผิิดขึ้อง	“พนักิงาน”	ซ้ึ่�งต่ามื่มื่าต่รา	๓	บัุญญัติ่ว่า	“พนักิงาน”	หมื่ายความื่ว่า	 
ป็ระธีานกิรรมื่กิาร	 รองป็ระธีานกิรรมื่กิาร	 กิรรมื่กิารหร่อบุุคคลผ้้ิป็ฏิบัุติ่งานในองค์กิารบุริษัที่จำากัิด	 
ห้างหุ้นส่ีวนนิติ่บุุคคลหร่อหน่วยงานทีี่�เรียกิช่�ออย่างอ่�น	ซ้ึ่�งทุี่นทัี่�งหมื่ดหร่อทุี่นเกิินกิว่าร้อยละห้าสิีบุเป็็นขึ้องรัฐ	 
โดยได้รับุเงินเด่อนหร่อป็ระโยชน์ต่อบุแที่นอย่างอ่�นจากิองค์กิาร	 บุริษัที่จำากัิด	 ห้างหุ้นส่ีวนนิติ่บุุคคล 
หร่อหน่วยงานนั�น	 ทัี่�งนี�	 นอกิจากิผิ้้เป็็นเจ้าพนักิงานอย้่แล้วต่ามื่กิฎหมื่าย	 เพราะฉะนั�นผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิด 
ซ้ึ่�งจะถ้ืกิลงโที่ษต่ามื่พระราชบัุญญัต่ินี�ต่้องเป็็นพนักิงานรัฐวิสีาหกิิจหร่อองค์กิารมื่หาชนเท่ี่านั�น	 หากิเป็็น
บุุคคลธีรรมื่ดาอาจถ้ืกิลงโที่ษได้ในฐานเป็็นผ้้ิสีนับุสีนุน	 ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญา	 มื่าต่รา	๘๖	 เท่ี่านั�น	 
(ฎ.๕๑๓๓/๒๕๔๑,	ฎ.๗๗๔/๒๕๒๐,	ฎ.๒๑๕๙/๒๕๑๘)	นอกิจากินี�หากิพนักิงานผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดใช้อำานาจ
ต่ามื่กิฎหมื่าย	และกิฎหมื่ายใหถ่้ือว่ากิารกิระที่ำานั�นเป็็นกิารกิระที่ำาขึ้องเจ้าพนักิงานแลว้	ก็ิต้่องไป็ใช้ป็ระมื่วล
กิฎหมื่ายอาญาแที่นฐานความื่ผิิดที่ี�ถ้ืกิกิำาหนดไว้ใน	 พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดขึ้องพนักิงานในองค์กิารหร่อ 
หน่วยงานขึ้องรัฐ	พ.ศ.๒๕๐๒	มีื่ทัี่�งหมื่ด	๘	มื่าต่รา	ตั่�งแต่่มื่าต่รา	๔	–	๑๑	โดยเป็รียบุเทีี่ยบุกัิบุฐานความื่ผิิด
ต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายอาญาได้ต่ามื่ต่าราง	เน่�องจากิบุที่บัุญญัติ่ทัี่�งหมื่ดมีื่ข้ึ้อความื่แบุบุเดียวกัินกัิบุในป็ระมื่วล
กิฎหมื่ายอาญา	 เพียงแต่่เป็ลี�ยนคำาว่า	“เจ้าพนักงาน”	 เป็็น	“พนักงาน”	 ดังนั�น	 จ้งสีามื่ารถืเที่ียบุเคียง 
กิารตี่ความื่องค์ป็ระกิอบุความื่ผิิดได้เหม่ื่อนกัิน	ดังนี�
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ต้ารางแสดีงการเปร่ยบเท่ยบฐานความผิิดี ต้าม ป.อาญา กับ
พ.ร.บ.ว่าด้ีวยความผิิดีในองค์การหร่อหน่วยงานข้องรัฐ พ.ศ.2502

ฐานความผิิดี ป.อาญา
พ.ร.บ.ว่าด้ีวยความผิิดีในองค์การ

หร่อหน่วยงานข้องรัฐ พ.ศ.2502

๑.	 ยักิยอกิ มื่าต่รา		๑๔๗ มื่าต่รา	๔

๒.	 ใช้อำานาจในต่ำาแหน่งโดยมื่ิชอบุ มื่าต่รา	๑๔๘ มื่าต่รา	๕

๓.	 เรียกิ	รับุ	หร่อยอมื่จะรับุสีินบุน มื่าต่รา	๑๔๙ มื่าต่รา	๖

๔.	 ใช้อำานาจโดยเห็นแกิ่ที่รัพย์สีินหร่อป็ระโยชน์อ่�นใด มื่าต่รา	๑๕๐ มื่าต่รา	๗

๕.	 ใช้อำานาจในต่ำาแหน่งโดยทีุ่จริต่ มื่าต่รา	๑๕๑ มื่าต่รา	๘

๖.	 เขึ้้าไป็มื่ีสี่วนได้เสีียในกิิจกิารที่ี�ต่นมื่ีหน้าที่ี�ด้แล มื่าต่รา	๑๕๒ มื่าต่รา	๙

๗.	 จ่ายที่รัพย์นั�นเกิินกิว่าที่ี�ควรจ่าย มื่าต่รา	๑๕๓ มื่าต่รา	๑๐

๘.	 ป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�	 หร่อละเว้นกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�โดยมิื่ชอบุ 

	 หร่อโดยทุี่จริต่

มื่าต่รา	๑๕๗ มื่าต่รา	๑๑

14. การกระทำาความผิิดีฐานอ่�นต้าม พ.ร.ป.ว่าด้ีวยการป้องกันแลัะปราบปรามการทุจริต้  
 พ.ศ.2561 กำาหนดีหร่อท่�ม่กฎหมายกำาหนดีให้อยู่ในหน้าท่�แลัะอำานาจข้องคณีะกรรมการ  
 ป.ป.ช.
 พ.ร.บ.ว่าด้ีวยความผิิดีเก่�ยวกับการเสนอราคาต่้อหน่วยงานข้องรัฐ พ.ศ.2542
	 กิฎหมื่ายดังกิล่าวกิำาหนดให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 มีื่อำานาจสีอบุสีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงเกีิ�ยวกัิบุ 
กิารกิระที่ำาทีี่�เป็็นความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารเสีนอราคาต่่อหน่วยงานขึ้องรัฐต่ามื่กิฎหมื่ายนี�	(ฎ.๑๒๖๕/๒๕๑๓)	ใน
กิรณทีีี่�มีื่พฤติ่กิารณ์ป็รากิฏแกิค่ณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	หร่อมีื่กิารกิลา่วหารอ้งเรียนว่ากิารดำาเนนิกิารซ่ึ่�อ	กิารจา้ง	
กิารแลกิเป็ลี�ยน	กิารเช่า	กิารจำาหน่ายที่รัพย์สิีน	กิารได้รับุสัีมื่ป็ที่านหร่อกิารได้รับุสิีที่ธิีใด	ๆ	ขึ้องหน่วยงาน 
ขึ้องรัฐครั�งใดมีื่กิารกิระที่ำาอันเป็็นความื่ผิิดต่ามื่	พ.ร.บุ.ว่าด้วยความื่ผิิดเกีิ�ยวกัิบุกิารเสีนอราคาต่่อหน่วยงาน 
ขึ้องรัฐ	 พ.ศ.๒๕๔๒	 ซ้ึ่�งมีื่บุที่ลงโที่ษแก่ิบุุคคลดังนี�	 ค่อความื่ผิิดบุุคคลทัี่�วไป็	 (มื่าต่รา	 ๔	 -	 ๙)	 ความื่ผิิด 
เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรฐั	(มื่าต่รา	๑๐	-	๑๓)	และต่วักิาร	ผิ้ใ้ช้	ผ้้ิสีนับุสีนนุ	(มื่าต่รา	๑๐	–	๑๓)	และป็ระมื่วลกิฎหมื่าย
อาญา	มื่าต่รา	๘๖	คณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.มีื่หน้าทีี่�และอำานาจที่ำากิารสีอบุสีวนข้ึ้อเท็ี่จจริง	 เพ่�อให้ร้้ว่ามีื่ม้ื่ล
กิารกิระที่ำาความื่ผิิดหร่อไม่ื่	 และเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องผ้้ิใดโดยกิฎหมื่ายกิำาหนดกิารดำาเนินกิาร 
แยกิเป็็น	๓	กิรณี	ดังนี�
 กรณ่ีท่� 1	 หากิสีอบุสีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงแล้ว	 พบุว่าเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐ	 
หร่อผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่องต่ามื่พ.ร.ป็.วา่ด้วยกิารป็อ้งกัินและป็ราบุป็รามื่กิารที่จุริต่	ให้คณะกิรรมื่กิาร	
ป็.ป็.ช.	ดำาเนินกิารกัิบุผ้้ินั�นต่ามื่	พ.ร.ป็.ว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑
 กรณ่ีท่� 2	 หากิสีอบุสีวนขึ้้อเท็ี่จจริงแล้ว	 พบุว่าเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องบุุคคลอ่�นนอกิจากิ 
เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐและหร่อผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่อง	 ให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ดำาเนินกิารกิล่าวโที่ษ
บุุคคลนั�นต่่อพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อดำาเนินคดีต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 โดยกิฎหมื่าย 
ได้บัุญญัติ่ไว้ด้วยว่าในกิารสีอบุสีวนให้พนักิงานสีอบุสีวนถ่ือรายงานกิารสีอบุสีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 
ป็.ป็.ช.	เป็็นหลักิ						
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 กรณ่ีท่� ๓	 หากิสีอบุสีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงแล้ว	 พบุว่าเป็็นกิารกิระที่ำาความื่ผิิดขึ้องเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐ 
และหร่อผ้้ิดำารงต่ำาแหน่งที่างกิารเม่ื่องร่วมื่กิระที่ำาความื่ผิิดกิับุบุุคคลอ่�นทีี่�ลักิษณะคดีมีื่ความื่เกีิ�ยวเน่�อง 
เป็็นความื่ผิิดเดียวกัิน	 ไม่ื่ว่าจะเป็็นตั่วกิาร	 ผ้้ิใช้	 ผ้้ิสีนับุสีนุน	 กิฎหมื่ายบัุญญัติ่ให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 
ดำาเนินกิารได้	๒	วิธีี	ดังนี�								
 วิธ่แรก	 ถ้ืาคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 เห็นสีมื่ควรดำาเนินกิารสีอบุสีวนเพ่�อดำาเนินคดีกัิบุบุุคคล 
ทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องทัี่�งหมื่ดในคราวเดียวกัิน	 และเม่ื่�อดำาเนินกิารเสีร็จให้ส่ีงรายงานเอกิสีารและความื่เห็นไป็ยัง
อัยกิารส้ีงสุีด	เพ่�อดำาเนนิกิารใหมี้ื่กิารฟ้้องคดใีนศาล	ซ้ึ่�งมีื่เขึ้ต่อำานาจพจิารณาพพิากิษาคดสีีำาหรบัุผ้้ิทีี่�กิระที่ำา 
ความื่ผิิดนั�น	โดยให้ถ่ือว่ารายงานขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	เป็็นสีำานวนกิารสีอบุสีวนต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่าย 
วิธีีพิจารณาความื่อาญา
 วิธ่ท่�สอง	 ถ้ืาคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 เห็นว่ากิารกิระที่ำาความื่ผิิดดังกิล่าวสีมื่ควรให้ดำาเนินกิาร
สีอบุสีวนโดยพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 ให้คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 
ส่ีงผิลกิารสีอบุสีวนข้ึ้อเท็ี่จจริงไป็ยังพนักิงานสีอบุสีวนเพ่�อดำาเนินคดีต่่อไป็

15. อำานาจไต่้สวนข้องคณีะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณ่ีอ่�น
	 เร่�องกิล่าวหาทีี่�อย้ใ่นอำานาจไต่่สีวนขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	กิรณีเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐเป็็นผ้้ิกิระที่ำา
ความื่ผิิดแล้วว่าอำานาจในกิารไต่่สีวนขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 โดยหลักิจะต้่องเป็็นกิรณีทีี่�เจ้าพนักิงาน 
ขึ้องรัฐกิระที่ำาความื่ผิิดในฐานต่่าง	ๆ	 ทีี่�กิำาหนดไว้ว่าเป็็นอำานาจไต่่สีวนขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	 ในกิรณี
อ่�นว่าความื่ผิิดต่ามื่ทีี่�จะกิล่าวต่่อไป็นี�	 แม้ื่ผ้้ิกิระที่ำาความื่ผิิดจะมิื่ใช่เจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ	 แต่่ก็ิยังอย้่ในอำานาจ
ไต่่สีวนขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ต่ามื่ทีี่�ป็รากิฏในมื่าต่รา	 ๒๘(๔)	 ซ้ึ่�งความื่ผิิดดังกิล่าวเป็็นไป็ต่ามื่ท้ี่าย 
พระราชบัุญญัติ่ป็ระกิอบุรัฐธีรรมื่น้ญว่าด้วยกิารป้็องกัินและป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่	พ.ศ.๒๕๖๑	ได้แก่ิกิรณี	 
ดังต่่อไป็นี�				
	 (๑)	 กิรณีเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่่างป็ระเที่ศ	หร่อเจ้าหน้าทีี่�ขึ้ององค์กิารระหว่างป็ระเที่ศ	เรียกิ	รับุ	หร่อ
ยอมื่จะรับุที่รพัยสิ์ีนหร่อป็ระโยชนอ่์�นใดสีำาหรบัุต่นเองหร่อผ้้ิอ่�นโดยมิื่ชอบุเพ่�อกิระที่ำากิารหร่อไมื่ก่ิระที่ำากิาร
อย่างใดในต่ำาแหน่ง	ไม่ื่ว่ากิารนั�นจะชอบุหร่อมิื่ชอบุด้วยหน้าทีี่�	(มื่าต่รา	๑๗๓)
	 (๒)	 กิรณีเจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่่างป็ระเที่ศ	 หร่อเจ้าหน้าทีี่�ขึ้ององค์กิารระหว่างป็ระเที่ศ	 กิระที่ำากิาร
หร่อไม่ื่กิระที่ำากิารอย่างใดในต่ำาแหน่งโดยเห็นแก่ิที่รัพย์สิีนหร่อป็ระโยชน์อ่�นใดซ้ึ่�งต่นได้เรียกิ	รับุ	หร่อยอมื่
จะรับุไว้ก่ิอนทีี่�ต่นได้รับุแต่่งตั่�งในต่ำาแหน่งนั�น	(มื่าต่รา	๑๗๔)
	 (๓)	 กิรณีผ้้ิใดเรียกิ	รับุ	หร่อยอมื่จะรับุที่รัพยสิ์ีนหร่อป็ระโยชน์อ่�นใดสีำาหรับุต่นเองหร่อผ้้ิอ่�นเป็็นกิาร
ต่อบุแที่นในกิารที่ี�จะจ้งใจหร่อได้จ้งใจเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ	 เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่่างป็ระเที่ศหร่อเจ้าหน้าทีี่�
ขึ้ององค์กิรระหว่างป็ระเที่ศโดยวิธีีอันทุี่จริต่หร่อผิิดกิฎหมื่ายหร่อโดยอิที่ธิีพลขึ้องต่นให้กิระที่ำากิารหร่อ 
ไม่ื่กิระที่ำากิารในหน้าทีี่�อันเป็็นคุณหร่อเป็็นโที่ษแก่ิบุุคคลใด	(มื่าต่รา	๑๗๕)
	 (๔)	 กิรณีผ้้ิใดให้	 ขึ้อให้	 หร่อรับุว่าจะให้ที่รัพย์สิีนหร่อป็ระโยชน์อ่�นให้แก่ิเจ้าพนักิงานขึ้องรัฐ 
เจ้าหน้าทีี่�ขึ้องรัฐต่่างป็ระเที่ศหร่อเจ้าหน้าทีี่�ขึ้ององค์กิรระหว่างป็ระเที่ศ	เพ่�อจ้งใจให้กิระที่ำากิาร	ไม่ื่กิระที่ำากิาร	 
หร่อป็ระวิงกิารกิระที่ำาอันมิื่ชอบุด้วยหน้าทีี่�	(มื่าต่รา	๑๗๖)
	 (๕)	 กิรณีผ้้ิใดขัึ้ดขึ้วางกิระบุวนกิารยุติ่ธีรรมื่ต่ามื่	พ.ร.ป็.	นี�	หร่อกิฎหมื่ายทีี่�เกีิ�ยวข้ึ้องกัิบุกิารป้็องกัิน 
และป็ราบุป็รามื่กิารทุี่จริต่ในกิารสีอบุสีวนหร่อไต่่สีวน	 ฟ้้องร้อง	 หร่อดำาเนินคดีเพ่�อมิื่ให้เป็็นไป็ด้วย 
ความื่เรียบุร้อย		(มื่าต่รา	๑๗๗)	
	 (๖)	 กิรณีผ้้ิใดไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	ป็.ป็.ช.	คณะกิรรมื่กิารไต่่สีวน	หร่อหัวหน้า
พนักิงานไต่่สีวนต่ามื่มื่าต่รา	๓๔(๑)	(๒)	หร่อ	(๔)	หร่อไม่ื่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่มื่าต่รา	๑๑๖	(มื่าต่รา	๑๗๘)	
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	 (๗)	 กิรณีผ้้ิใดไมื่่ป็ฏิบัุติ่ต่ามื่คำาสัี�งขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 ต่ามื่มื่าต่รา	 ๑๑๒	 โดยไม่ื่มีื่เหตุ่ 
อันสีมื่ควร	(มื่าต่รา	๑๗๙)	
	 (๘)	 กิรณีผ้้ิใดเปิ็ดเผิยข้ึ้อความื่	 ขึ้้อเท็ี่จจริง	 หร่อข้ึ้อม้ื่ลทีี่�คณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 หร่อพนักิงาน 
เจ้าหน้าทีี่�ได้มื่าเน่�องจากิกิารป็ฏิบัุติ่หน้าทีี่�ต่ามื่	พ.ร.ป็.นี�	เว้นแต่่	เป็็นกิารเปิ็ดเผิยต่ามื่มื่าต่รา	๓๖	(มื่าต่รา	๑๘๐)	
	 (๙)	 กิรณีผ้้ิใดยกัิย้าย	ที่ำาใหเ้สีียหาย	ที่ำาลาย	ซ่ึ่อนเร้น	เอาไป็เสีีย	ที่ำาใหส้้ีญหายหร่อที่ำาใหไ้ร้ป็ระโยชน์
ซ้ึ่�งที่รัพย์สิีนทีี่�หัวหน้าพนักิงานไต่่สีวน	 คณะกิรรมื่กิารไต่่สีวน	 หร่อคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.ยด้หร่ออายัดไว้	
หร่อสัี�งให้ส่ีงหร่อทีี่�ต่นร้้	หร่อควรร้้ว่าจะต่กิเป็็นขึ้องแผ่ินดินต่ามื่	พ.ร.ป็.นี�	(มื่าต่รา	๑๘๑)
	 (๑๐)	 กิรณีผ้้ิใดขึ้ัดขึ้วางกิารป็ฏิบัุติ่งานขึ้องคณะกิรรมื่กิาร	 ป็.ป็.ช.	 กิรรมื่กิาร	 เลขึ้าธิีกิาร 
คณะกิรรมื่กิารไต่่สีวน	หัวหน้าพนักิงานไต่่สีวน	พนักิงานไต่่สีวน	หร่อพนักิงานเจ้าหน้าทีี่�ในกิารป็ฏิบัุติ่ต่ามื่	
พ.ร.ป็.นี�	หร่อต่ามื่ทีี่�กิฎหมื่ายอ่�นกิำาหนด	(มื่าต่รา	๑๘๒)
	 (๑๑)	 กิรณีผ้้ิใดแจ้งข้ึ้อความื่อันเป็็นเท็ี่จแก่ิเจ้าพนักิงาน	ฟ้้องเท็ี่จหร่อเบิุกิความื่อันเป็็นเท็ี่จต่่อศาล 
ทัี่�งนี�	เพ่�อจะแกิล้งบุุคคลใดให้ถ้ืกิไต่่สีวนให้ได้รับุโที่ษหร่อรับุโที่ษหนักิข้ึ้�น	(มื่าต่รา	๑๘๔)

แผินผัิงแสดีงหน้าท่�แลัะอำานาจในการไต่้สวนเจ้าพนักงานข้องรัฐแลัะผู้ิท่�เก่�ยวข้้อง

คณีะกรรมการ ป.ป.ช.

ไต่้สวน

- ผู้ิให้ ผู้ิข้อให้  หร่อรับว่าจะให้
 ทรัพย์สินหร่อประโยชน์อ่�นใดี

ต้ัวการ

ผู้ิใช้

ผู้ิสนับสนุน

เจ้าพนักงานข้องรัฐ
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บรรณีานุกรม

	 ๑.	 กิองคดี	สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่,	ป็ระมื่วลระเบีุยบุกิารต่ำารวจเกีิ�ยวกัิบุคดี	เร่�อง	กิารป็ล่อยชั�วคราว	 

	 	 พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๒	:	สีำานักิพิมื่พ์ส้ีต่รไพศาล,	กิรุงเที่พมื่หานคร,	๒๕๕๖

	 ๒.	 ก้้ิเกีิยรติ่		เจริญบุุญ,	พ.ต่.อ.,	ค่้ม่ื่อพนักิงานสีอบุสีวนต่ามื่กิฎหมื่ายใหม่ื่	เล่มื่	๑.	พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๕	กิรุงเที่พฯ	 

	 	 :	บุริษัที่	๒๑	เซ็ึ่นจ้รี�	จำากัิด,	๒๕๖๒

	๓.	 จุลสิีงห์		วสัีนต่สิีงห์,	ศร.พ.	“คำาอธิีบุายป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	ภาค	๑-๒	(เล่มื่	๑)”	 

	 	 (สีำานักิอบุรมื่ศ้กิษากิฎหมื่ายแห่งเนติ่บัุณฑิ์ต่ยสีภา	:	พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๔	เด่อน	กุิมื่ภาพันธ์ี	๒๕๕๕)

	 ๔.	 ดร.เกีิยรติ่ขึ้จร	 	 วัจนะสีวัสีดิ�.	 คำาอธิีบุายหลักิกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 ว่าด้วยกิารดำาเนินคดี 

	 	 ในขัึ้�นต่อนก่ิอนกิารพิจารณาฯ	 พิมื่พ์ครั�งทีี่�	 ๖.	 กิรุงเที่พฯ	 :	 หจกิ.จิรรัชกิารพิมื่พ์,	 กิรุงเที่พมื่หานคร,	 

	 	 ๒๕๕๑

	๕.	 ต่ำารวจภ้ธีรภาค	๔.,	ค่้ม่ื่อพนักิงานสีอบุสีวน	พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๒	หจกิ.โรงพิมื่พ์คลังนานาวิที่ยา,	๒๕๔๘

	๖.	 ธีานิศ	 	 เกิศวพิทัี่กิษ์.	 คำาอธิีบุายป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 เล่มื่	 ๑.	 พิมื่พ์ครั�งทีี่�	 ๖.	 

	 	 กิรุงเที่พฯ	:	สีำานักิอบุรมื่ศ้กิษากิฎหมื่ายแห่งเนติ่บัุณฑิ์ต่ยสีภา

	 ๗.	 ธีีสุีที่ธิี�		พันธ์ีฤที่ธิี�.	กิารสีอบุสีวน.	พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๒.	กิรุงเที่พมื่หานคร	:	สีำานักิพิมื่พ์นิติ่ธีรรมื่,	๒๕๕๕.

	 ๘.	 วิเชียร		ดิเรกิอุดมื่ศักิดิ�,	“กิฎหมื่าย	วิ.	อาญาพิสีดาร	เล่มื่	๑”	สีำานักิพิมื่พ์	ห้างหุ้นส่ีวนจำากัิดแสีงจันที่ร์ 

	 	 กิารพิมื่พ์,	กิรุงเที่พฯ,	๒๕๖๓.

	 ๙.	 สีมื่ชัย	 	 ฑี์ฆ่าอุต่มื่ากิร,	 พระราชบัุญญัติ่ศาลเยาวชนและครอบุครัวและวิธีีพิจารณาคดีเยาวชน 

	 	 และครอบุครัว	พ.ศ.๒๕๕๓	พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๓	:	กิรุงเที่พมื่หานคร,	๒๕๖๓

	๑๐.	 สุีรศักิดิ�	 	 ลิขึ้สิีที่ธิี�วัฒินากุิล,	 ศร.ดร.,	 ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 (ฉบัุบุอ้างอิง)	 

	 	 พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๑๗	กิรุงเที่พฯ	:	วิญญู้ชน.	๒๕๖๐.

	๑๑.	 สัีญญา	 	 บัุวเจริญ,	 พล.ต่.ต่.,	 ระเบุียบุคำาสัี�ง	 ข้ึ้อบัุงคับุ	 และกิฎกิระที่รวงที่ี�สีำาคัญทัี่�วไป็	 เกีิ�ยวกัิบุ 

	 	 กิารสีอบุสีวน	พิมื่พ์ครั�งทีี่�	๙	กิรุงเที่พฯ	:	ห้างหุ้นส่ีวนจำากัิดพิมื่พ์อักิษร,	๒๕๕๖

	๑๒.	 สีำานักิงานต่ำารวจแห่งชาติ่,	 กิารอำานวยความื่ยุติ่ธีรรมื่ในคดีอาญา	 กิารที่ำาสีำานวนกิารสีอบุสีวน 

	 	 และมื่าต่รกิารควบุคุมื่	 ต่รวจสีอบุ	 เร่งรัดกิารสีอบุสีวนคดีอาญา	 คำาสัี�ง	 ต่ร.ทีี่�	 ๔๑๙/๒๕๕๖	 

	 	 ลง	๑	กิรกิฎาคมื่	๒๕๕๖	:	โรงพิมื่พ์ต่ำารวจ,	กิรุงเที่พมื่หานคร,	๒๕๕๖

	๑๓.	 อรรถืพล	 	 ใหญ่สีว่าง,	 คำาอธิีบุายวิชา	 สัีมื่มื่นากิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	 พิมื่พ์ครั�งทีี่�	 ๓	 :	 

	 	 สีำานักิอบุรมื่ศ้กิษากิฎหมื่ายแห่งเนติ่บัุณฑิ์ต่ยสีภา,	กิรุงเที่พมื่หานคร,	๒๕๕๘
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ภาคผินวก
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ผินวก  ก.

ระเบ่ยบ คำาสั�งท่�เก่�ยวข้้อง

	 ๑.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	 

	 	 พ.ศ.๒๕๔๘

	๒.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	 

	 	 (ฉบัุบุทีี่�	๒)	พ.ศ.๒๕๕๘

	๓.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	 

	 	 (ฉบัุบุทีี่�	๓)	พ.ศ.๒๕๖๐

	๔.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์และวิธีีกิารเกีิ�ยวกัิบุกิารออกิคำาสัี�งหร่อหมื่ายอาญา	 

	 	 (ฉบัุบุทีี่�	๔)	พ.ศ.๒๕๖๑

	๕.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิารและเง่�อนไขึ้เกีิ�ยวกัิบุกิารเรียกิป็ระกัินฯ	 

	 	 พ.ศ.๒๕๔๘

	๖.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิารและเง่�อนไขึ้เกีิ�ยวกัิบุกิารเรียกิป็ระกัินฯ	 

	 	 (ฉบัุบุทีี่�	๒)	พ.ศ.๒๕๖๒

	๗.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยหลักิเกิณฑ์์	 วิธีีกิารและเง่�อนไขึ้เกีิ�ยวกัิบุกิารเรียกิป็ระกัินฯ	 

	 	 (ฉบัุบุทีี่�	๓)	พ.ศ.๒๕๖๒

	๘.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	ว่าด้วยวิธีีกิารดำาเนินคดีทุี่จริต่และป็ระพฤติ่มิื่ชอบุ	พ.ศ.๒๕๕๙	

	 ๙.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยวิธีีกิารดำาเนินคดีทุี่จริต่และป็ระพฤต่ิมิื่ชอบุ	 (ฉบัุบุทีี่�	 ๒)	 

	 	 พ.ศ.๒๕๖๐

	๑๐.	 ข้ึ้อบัุงคับุขึ้องป็ระธีานศาลฎีกิา	 ว่าด้วยวิธีีกิารดำาเนินคดีทุี่จริต่และป็ระพฤต่ิมิื่ชอบุ	 (ฉบัุบุทีี่�	 ๓)	 

	 	 พ.ศ.๒๕๖๒

	๑๑.	 ระเบุยีบุสีำานักินายกิรัฐมื่นต่ร	ีว่าด้วยกิารป็ฏบัิุติ่และป็ระสีานงานกิรณทีี่หารถ้ืกิหาวา่กิระที่ำาความื่ผิิดอาญา	 

	 	 พ.ศ.๒๕๔๔

	๑๒.	 ระเบีุยบุราชกิารศาลที่หาร	(ฉบัุบุทีี่�	๓)	พ.ศ.๒๕๔๕

	๑๓.	 คำาชี�แจงกิรมื่พระธีรรมื่น้ญ	 เร่�อง	 แนวที่างป็ฏิบัุติ่ในกิารขึ้อให้ศาลที่หารมีื่คำาสัี�งหร่อออกิหมื่ายขัึ้ง 

	 	 หมื่ายจับุ	และหมื่ายค้น

	๑๔.	 คำาร้องขึ้อให้ศาลมีื่คำาสัี�งส่ีงตั่วผ้้ิต้่องหาไป็ฟื้�นฟ้้

	๑๕.	 บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่เด็กิหร่อเยาวชน	ต่ามื่แบุบุใหม่ื่

	๑๖.	 คำาร้องต่รวจสีอบุกิารจับุเด็กิหร่อเยาวชนฯ

	๑๗.	 บัุนท้ี่กิกิารแจ้งสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิต้่องหาในชั�นสีอบุสีวน

	๑๘.	 บัุนท้ี่กิผ้้ิต้่องหาพบุและป็ร้กิษาที่นาย

	๑๙.	 บัุนท้ี่กิกิารจับุกุิมื่ทัี่�วไป็



คู่มือปฏิบัติงานสอบสวน
Police Investigation Manual๓00

	๒๐.	 บัุนท้ี่กิกิารแจ้งข้ึ้อกิล่าวหารับุมื่อบุตั่ว

	๒๑.	 บัุนท้ี่กิกิารแจ้งกิารมื่อบุตั่วเด็กิหร่อเยาวชน	ไป็ยังสีถืานพินิจฯ

	๒๒.	 บัุนท้ี่กิกิารแจ้งกิารจับุกุิมื่เด็กิหร่อเยาวชน	ไป็ยังสีถืานพินิจฯ

	๒๓.	 บัุนท้ี่กิกิารแจ้งสิีที่ธิีขึ้องผ้้ิเสีียหายต่ามื่ป็ระมื่วลกิฎหมื่ายวิธีีพิจารณาความื่อาญา	มื่าต่รา	๔๔/๓

	๒๔.	 หนังส่ีอแจ้งความื่ค่บุหน้ากิารสีอบุสีวนคดีอาญา

	๒๕.	 จรรยาบุรรณพนักิงานสีอบุสีวน

QR CODE
ผินวก ก.
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ผินวก  ข้.

กฎหมาย ระเบ่ยบ คำาสั�ง แลัะแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน

ท่�เก่�ยวข้้องกับพนักงานสอบสวน

หร่อท่�พนักงานสอบสวนเบิกจ่ายได้ี

QR CODE
ผินวก ข้.
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รายช่�อ คณีะทำางานจัดีทำาคู่ม่อพนักงานสอบสวน

คณีะทำางานส่วนบังคับบัญชา

	 ๑.	 พล.ต่.อ.ชนสิีษฎ์	 วัฒินวรางก้ิร	 รอง	ผิบุ.ต่ร.	 หัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๒.	 พล.ต่.ที่.รอย	 อิงคไพโรจน์	 ผ้้ิช่วย	ผิบุ.ต่ร.	 รองหัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๓.	 พล.ต่.ที่.นิรันดร	 เหล่�อมื่ศรี	 ผิบุช.รร.นรต่.	 ผ้้ิช่วยหัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๔.	 พล.ต่.ที่.สีุรพงษ์	 ชัยจันที่ร์	 ผิบุช.กิมื่ค.	 ผ้้ิช่วยหัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๕.	 พล.ต่.ต่.ชนะชัย	 ลิ�มื่ป็ระเสีริฐ		 รอง	ผิบุช.กิมื่ค.	 ผ้้ิช่วยหัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๖.	 พล.ต่.ต่.คีรีศักิดิ�		 ต่ันต่ินวะชัย	 รอง	ผิบุช.ภ.๓	 ผ้้ิช่วยหัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๗.	 พล.ต่.ต่.นพพร	 ศุภพัฒิน์	 ผิบุกิ.สีบุสี.	 ผ้้ิช่วยหัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๘.	 พ.ต่.อ.สีมื่ชาย	 ธีีรภัที่รไพศาล	 ผิกิกิ.ฝ่อ.บุกิ.ที่ที่.๑	 เจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายป็ระสีานงาน

	 ๙.	 พ.ต่.ที่.รุ่งโรจน์		 ตั่งอำานวย	 รอง	ผิกิกิ.สีสี.สีภ.บัุวใหญ่	ภ.จว.นมื่. เจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายป็ระสีานงาน

	๑๐.	 ร.ต่.อ.ธีีรพงศ์	 พินิจมื่นต่รี		 รอง	สีวป็.สีภ.โพธิี�กิลาง	ภ.จว.นมื่. เจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายป็ระสีานงาน

	๑๑.	 ว่าทีี่�	ร.ต่.ที่.หญิง	โชติ่กิา		เพ็ชรสุีวรรณ		รอง	สีว.ฝ่อ.๒	บุกิ.อกิ.ภ.๓	 เจ้าหน้าทีี่�ฝ่่ายเที่คนิค

คณีะทำางาน ค้นคว้า เร่ยบเร่ยง

	 ๑.	 พ.ต่.อ.อนันต์่	 พิมื่พ์เจริญ	 ข้ึ้าราชกิารบุำานาญ	 หัวหน้าคณะที่ำางาน

	 ๒.	 พ.ต่.อ.สีมื่เกีิยรติ่	 คำ�าช้	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๙	 คณะที่ำางาน

	 ๓.	 พ.ต่.อ.ป็ระยงค์		 กิอศรี	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓		คณะที่ำางาน

	 ๔.	 พ.ต่.อ.ภานุเที่พ		 ไชยคำาภา	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	 ๕.	 พ.ต่.อ.เด่น		 สุีขึ้ใหม่ื่	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	 ๖.	 พ.ต่.อ.พ้นศักิดิ�	 ชาติ่เพชร	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	 ๗.	 พ.ต่.อ.พาวิน	 พานกิระโที่กิ	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	 ๘.	 พ.ต่.อ.เจต่ติ่�		 บัุวทิี่พย์	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	 ๙.	 พ.ต่.อ.สุีพัต่ร	 สุีพรมื่	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	บุกิ.สีสี.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	๑๐.	 พ.ต่.อ.ดร.ดำารงฤที่ธิี�เดช		ที่องพิทัี่กิษ์	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	๑๑.	 พ.ต่.อ.สุีพล	 สุีราวุธี	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	๑๒.	 พ.ต่.อ.เกิษต่ร	 วิณวันก์ิ	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	๑๓.	 พ.ต่.อ.สุีธีีภัค		 วชิรโชติ่กุิล	 ผิกิกิ.ฝ่่ายกิฎหมื่ายคดีป็กิครองและคดีแพ่ง	บุกิ.กิค.ภ.๓	คณะที่ำางาน

	๑๔.	 พ.ต่.อ.วิหาร	 นวลงามื่	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	๑๕.	 พ.ต่.อ.สุีรชัย	 บุุญเอกิ	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๓	 คณะที่ำางาน

	๑๖.	 พ.ต่.ที่.พิชญ์ศรุต่ม์ื่			 หิรัญวัฒินะ		 สีว.ฝ่่ายกิฎหมื่าย	คดีป็กิครองและแพ่ง	บุกิ.กิค.ภ.๓	คณะที่ำางาน

	๑๗.	 ร.ต่.อ.จิรวัฒิน์		 ป็ระย้รพันธ์ี		 รอง	สีว.(สีอบุสีวน)	สีภ.พลกิรัง	ภ.จว.นครราชสีีมื่า	คณะที่ำางาน
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คณีะทำางานส่วนต้รวจทาน

	 ๑.	 รศ.พ.ต่.อ.ป็พัฒิน์	 วสุีธีวัช	 อาจารย์(สีบุ๕)	กิลุ่มื่งานคณาจารย์	คณะต่ำารวจศาสีต่ร์	รร.นรต่.	 คณะที่ำางาน

	 ๒.	 รศ.พ.ต่.อ.จรัสี	 ธีรรมื่ธีนารักิษ์	 อาจารย์(สีบุ๕)	กิลุ่มื่งานคณาจารย์	คณะต่ำารวจศาสีต่ร์	รร.นรต่.	 คณะที่ำางาน

	 ๓.	 พ.ต่.อ.ดร.มื่านะ	 เผิาะช่วย	 เลขึ้าธิีกิารสีมื่าคมื่พนักิงานสีอบุสีวน	 คณะที่ำางาน

	 ๔.	 พ.ต่.อ.อนันต์่	 พิมื่พ์เจริญ	 ข้ึ้าราชกิารบุำานาญ	 คณะที่ำางาน

	 ๕.	 พ.ต่.อ.สีมื่เกีิยรติ่		 คำ�าช้		 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๙	 คณะที่ำางาน

	 ๖.	 พ.ต่.อ.เมื่ธีี	 สีงวนสัีต่ย์	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๗	 คณะที่ำางาน

	 ๗.	 พ.ต่.อ.ศักิยฐิป็ฏ์	 ศิรสุีกิล	 ผิกิกิ.กิลุ่มื่งานต่รวจสีอบุสีำานวนคดี	บุกิ.กิค.ภ.๗	 คณะที่ำางาน

	 ๘.	 พ.ต่.อ.พัฒิพงศ์		 คนแรง	 ผิกิกิ.(สีอบุสีวน)	กิลุ่มื่งานสีอบุสีวน	ภ.จว.นครป็ฐมื่	 คณะที่ำางาน

	 ๙.	 พ.ต่.ที่.วัชรพล	 ศรีปั็กิษา	 อาจารย์(สีบุ๓)	กิลุ่มื่งานคณาจารย์	คณะต่ำารวจศาสีต่ร์	รร.นรต่.	 คณะที่ำางาน

	๑๐.	 พ.ต่.ที่.เนติ่	 ศรีสีกุิล	 อาจารย์(สีบุ๒)	กิลุ่มื่งานคณาจารย์	คณะต่ำารวจศาสีต่ร์	รร.นรต่.	 คณะที่ำางาน
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คู่มือพนักงานสอบสวน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

คู่มือการสอบสวน 
คดีความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

คู่มือการสอบสวน
คดีความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

คู่มือการสอบสวน 
คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คู่มือการสอบสวน 
คดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ
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