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บทที่ ๑ 

ความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับ  
การตรวจคนจับกุม  

           
๑.  หลักกฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิดและไดกําหนดโทษ   
ซึ่งจะลงแกความผิดนั้น ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน กฎหมายอาญามีความ   
มุงหมายในอันที่จะปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกสังคม เพื่อใหสังคมอยูดวยความรมเย็นเปนสุข  
เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวพันระหวางเอกชนกับรัฐ แมวาการกระทําความผิดบางอยางจะไดกระทํา
โดยตรงตอเอกชนใหไดรับอันตรายก็ตาม แตกระทํานั้นก็ไดชื่อวากระทบกระเทือนตอสังคมโดยร วม
ถึงขนาดที่รัฐตองเขาดําเนินการไดเองโดยไมตองมีบุคคลใดมารองทุกขกลาวโทษ ยกเวนแต 
ความผิดบางประเภท ซึ่งเรียกวาความผิดอันยอมความไดเทานั้น ซึ่งเปนความผิดที่มีลักษณะประกอบดวย
เหตุผลสวนตัวของผูเสียหายบางประการที่ทําใหรัฐจะเขาไปดําเนินการตอเมื่อผูเ สียหายไดรองทุกข
ขึ้นกอนเทานั้น  

การกระทําใดจะถือเปนความผิดอาญา ตองมีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร    
โดยชัดแจงสําหรับการกระทําความผิดที่ไดกระทํากอนที่จะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิด 
กฎหมายอาญาจะไมมีผลยอนหลังไปลงโทษการกระทําที่ไดกระทําขึ้นกอนที่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ความผิดและโทษไว  

เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนตอสังคมโดยรวม 
อันเปนความผิดตอรัฐที่รับผิดชอบตอสังคมนั้นๆ จึงถือเปนเรื่องของแตละรัฐโดยเฉพาะ และ       
โดยปกติแลว รัฐจะเขาดําเนินการก็แตเฉพาะการกระทําความผิดทีเ่กิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐเทานั้น 
นอกจากเปนกรณีมีเหตุพิ เศษบางอยาง ซึ่งแมจะเกิดขึ้นภายนอกอาณาเขตแตก็ถือวากระทบกระเทือน              
ถึงความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยของรัฐนั้นๆ ทําใหรัฐมีสิทธิที่จะดําเนินการในกรณีดังกลาวนี้
ดวยเชนกัน โดยสังเกตไดจากมาตรา ๔ - ๑๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

กฎหมายอาญามีประเภทตางๆ  หลายประเภทซึ่งกฎหมายที่ไดระบุวาการกระทําใดเปนความผิด
และมีกําหนดโทษลวนเปนกฎหมายอาญาทั้งสิ้น เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติยาเสพยติด
ใหโทษ พระราชบัญญัติความผิดเกิดจากการใชเช็ค พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปนและ     
วัตถุระเบิด พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตน 
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๑.๑  การใชกฎหมายอาญา  
๑.๑.๑  ผูกระทําไมตองรับผิดในทางอาญา  หากการกระทํานั้นไมมีกฎหมายบัญญัติไว

ในขณะกระทําวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
มาตรา ๒ วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษ

ทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนด
โทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” 

จากมาตรา ๒ นี้ กฎหมายที่บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวในที่นี้ หมายถึง
กฎหมายที่ไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรวาการกระทําใดเปนความผิดและมีการกําหนดโทษไวนั่นเอง 
ซึ่งแตกตางจากกฎหมายแพงที่วาเมื่อไมมีกฎหมายโดยตรงสามารถนําจารีตประเพณีแหงทองถิ่น 
บทบัญญัติกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง หรือหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งมิไดบัญญัติไ วเปนลายลักษณอักษร
มาใชบังคับได (มาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

๑ .๑ .๒  กฎหมายอาญาจะยอนใหเปนผลรายแกผูกระทําความผิดไมได  (แตกรณ ี           
ที่ยอนหลังแลวเปนคุณแกผูกระทําความผิด สามารถกระทําได) 

กฎหมายอาญาไมมีโทษยอนหลังนั้น หมายถึงยอนหลังในทางที่ เปนผลราย          
แกผูกระทําความผิดเทานั้น ถากฎหมายอาญาที่ใชในขณะที่กระทําความผิดนั้น ตอมาไดมีกฎหมายยกเลิก
หรือมีกฎหมายใหมแกไขเปนคุณแกผูกระทําความผิด ยอมสามารถนํากฎหมายใหมที่เปนคุณแก
ผูกระทําความผิดมาใชบังคับยอนหลังไดแตจะนํากฎหมายใหมที่เปนผลรายยิ่งขึ้นแกผูกระทําความผิด
มาใชบังคับแกการกระทําผิดกอนที่กฎหมายมีผลใชบังคับไมได  

๑.๑.๓  กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด   
การจะลงโทษบุคคลใดในทางอาญาไดตองมีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจงวาการกระทํา

เชนนั้นเปนความผิด ซึ่งในการตีความกฎหมายจึงตองพิจารณาตามตัวอักษรจะขยายความในบทบัญญัติ
ของกฎหมายออกไปถึงกรณีที่ไมไดมีกําหนดไวอยางชัดแจงวาเปนความผิดไมได   

ทั้งนี้   ในการตีความกฎหมายอาญาโดยเครงครัดจะขยายความไมได หมายถึง   
เฉพาะกรณีที่หากมีการตีความที่ขยายความออกไปแลว เปนผลรายแกจําเลยหรือผูตองหาเทานั้น    
แตไมไดหมายความรวมถึงการตีความไปในทางที่ เปนคุณแกจําเลยหรือผูตองหาซึ่งอาจตีความ            
โดยขยายความไดในเมื่อเปนความประสงคของตัวบทกฎหมายนั้น ๆ  

๑.๒  ขอบเขตการใชกฎหมายอาญา  
เมื่อการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาไทยเกิดขึ้น การที่จะนํากฎหมายอาญาไทย

มาลงโทษผูกระทําความผิด ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงใดขอเท็จจริงหนึ่งดังนี้ 
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๑.๒.๑  สถานที่ที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือหลักดินแดน  ตามมาตรา ๔, ๕ และ ๖ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีหลักการโดยสรุปดังนี้ 

(๑)  การกระทําความผิดเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย แตคาบเกี่ยวกับ
ประเทศไทยบางกรณี รวมถึงสถานที่ซึ่งถือวาเปนการกระทําความผิดในราชอาณาจักร เชน เรือไทย 
หรืออากาศยานไทย 

(๒)  ไมตองคํานึงถึงสัญชาติของผูกระทําความผิดและผูเสียหาย  
(๓)  หากการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายไทยก็สามารถลงโทษได  
(๔)  ไมตองมีการรองขอใหลงโทษ  

๑ .๒ .๒  ลักษณะพิเศษของความผิดบางประเภทหรือหลักอํานาจลงโทษสากล          
ตามมาตรา ๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งมีหลักการโดยสรุปดังนี้ 
 (๑)  การกระทําความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แตตองมิใชในสถานที่ซึ่งถือวา

เปนการกระทําความผิดในราชอาณาจักร เชน เรือไทย หรืออากาศยานไทย และมิใชกรณีตามมาตรา 
๕ และ ๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

 (๒)  ผูกระทําความผิดและผูเสียหายเปนคนสัญชาติใดก็ได  
 (๓)  จํากัดเฉพาะความผิดตอความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับเพศ  

และการกระทําอันเปนโจรสลัดในทะเลหลวง 
 (๔)  ไมตองมีการรองขอใหลงโทษ  
๑.๒.๓  สัญชาติของผูกระทําความผิดหรือหลักบุคคล   

ตามมาตรา ๘ และ ๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา   ซึ่งมีหลักการโดยสรุปดังนี้ 
 (๑) กรณีตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

(๑.๑)  การกระทําความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แตตองมิใชในสถานที่    
ซึ่งถือวาเปนการกระทําความผิดในราชอาณาจักร เชน เรือไทย หรืออากาศยานไทย และมิใชกรณี
ตามมาตรา ๕ และ ๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

(๑.๒) ผูกระทําความผิดตองเปนบุคคลสัญชาติไทย หรือผูกระทําความผิด     
เปนคนตางดาวแตบุคคลสัญชาติไทยหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย 

(๑.๓)   จํากัดประเภทความผิดเฉพาะตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๘ (๑) - (๑๓) เทานั้น 
(๑.๔)  ตองมีการรองขอใหลงโทษทุกกรณี แมจะเปนความผิดตอรัฐก็ตาม  

(๒)  กรณีตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
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(๒.๑)  การกระทําความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แตตองมิใชในสถานที่    
ซึ่งถือวาเปนการกระทําความผิดในราชอาณาจักร เชน เรือไทย หรืออากาศยานไทย และมิใชกรณี
ตามมาตรา ๕ และ ๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

(๒.๒)  ผูกระทําความผิดตองเปนเจาพนักงานของรัฐบาลไทย (ซึ่งอาจมิใชบุคคล
สัญชาตไิทยก็ได) 

(๒.๓)  จํากัดประเภทความผิดเฉพาะตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗ ถึง
มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕  

๑.๓   ความรับผิดทางอาญา 
มาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
“บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทํา  

โดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิด เมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา  

กระทําโดยเจตนา ไดแก กระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น  

ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดจะถือวาผูกระทําประสงคตอผล 
หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได  

กระทําโดยประมาท ไดแก กระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใช
ความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอไม 

การกระทําใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตอง
กระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย” 

บุคคลจะตองรับผิดทางอาญาก็ตอเมื่อมีการกระทําครบองคประกอบที่กฎหมายบัญญัตดิังนี ้
๑.๓.๑  ตองมีการกระทํา คือตองมีการกระทําที่เปนการเคลื่อนไหวรางกาย หรือการไม

เคลื่อนไหวรางกายโดยรูสํานึก ซึ่งเปนไปในลักษณะดังนี้  
 (๑)  มีความคิดที่จะกระทํา 
 (๒)  มีการตกลงใจที่จะกระทําตามที่คิดไว  
 (๓)  ไดกระทําไปโดยการเคลื่อนไหว หรือโดยการไมเคลื่อนไหวรางกายตามที่ตกลงใจ

อันสืบเนื่องมาจากความคิด ถาการเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวรางกายไมไดเปนผลมาจากการ    
ตกลงใจอันสืบเนื่องมาจากความคิดก็ไมถือวารูสํานึกไมถือวาอยูภายใตบังคับของจิตใจเทากับไมมี
การกระทําตามความหมายของมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
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การกระทําโดยไมเคลื่อนไหวรางกายเปนขอยกเวนของการกระทําโดยทั่วไป       
การกระทําดังกลาวนี้สามารถแยกไดเปน ๒ ประเภท ไดแก การกระทําโดยงดเวน และการกระทําโดยละเวน 

การกระทําโดยงดเวน เปนการไมกระทําโดยการไมเคลื่อนไหวรางกายโดยรูสึกสํานึก
ซึ่งผูกระทํามีหนาที่ตองกระทํา  โดยเปนหนาที่ซึ่งตองการกระทํานั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดผลนั้นๆ ขึ้น 
หนาที่ตองกระทําในเรื่องการกระทําโดยงดเวนอาจเกิดจากหลายกรณี เชน หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
หนาที่อันเกิดจากการยอมรับโดยเฉพาะเจาะจง หนาที่อันเกิดจากการกระทํากอนๆ ของตน และ
หนาที่อันเกิดจากความสัมพันธเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง   

การกระทําโดยละเวน กฎหมายอาญาบางมาตราไดบัญญัติใหบุคคลตองกระทํา   
การบางอยางซึ่งหากไมกระทําแลวเปนความผิดโดยถือวาเปนการกระทําความผิดโดยละเวน โดยใน
ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติเรื่องการกระทําความผิดโดยละเวนไวหลายมาตราดวยกัน เชน 
มาตรา ๑๒๖, ๑๕๐, ๑๕๔, ๑๕๖, ๑๕๗, ๒๐๐, ๒๐๒, ๒๑๖, ๒๒๗, ๓๖๗, ๓๖๘, ๓๗๔ และ ๓๘๓ 
เปนตน 

ขอแตกตางระหวางการกระทําโดยงดเวนและการกระทําโดยละเวน การกระทําโดย
งดเวนเปนหนาที่ตองกระทําโดยเฉพาะเพื่อปองกันผล เชน มารดามีหนาที่ตองเลี้ยงดูบุตร แตไมยอม
ใหบุตรดื่มนมจนบุตรตาย สวนการกระทําโดยละเวนเปนการกระทําหนาที่โดยทั่วๆไปที่จะตอง
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน แดงเดินผานไปเห็นเด็กตกน้ําแตไมเขาไปชวยเด็กจมน้ําตาย  

๑.๓.๒  การกระทําครบองคประกอบภายนอก ของความผิดในเรื่องนั้นๆ   
องคประกอบภายนอกของความผิดอาญาแทบทุกฐาน อาจสามารถแบงได ๓ สวน ดังนี ้

(๑) ผูกระทํา 
(๒) การกระทํา 
(๓) วัตถุแหงการกระทํา 

ตัวอยาง   ความผิดฐานฆาผูอื่น มาตรา ๒๘๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติวา   
“ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป”  
องคประกอบภายนอกของความผิดฐานฆาผูอื่นสามารถแบงไดดังนี้ 

(๑)  ผูใด (ผูกระทํา) 
(๒)  ฆา (การกระทํา) 
(๓)  ผูอื่น (วัตถุแหงการกระทํา) 

๑.๓.๒.๑  ผูกระทําความผิดอาญา  อาจแยกออกเปน  
(๑)  ผูกระทําความผิดเอง หมายความวา ผูนั้นไดกระทําความผิดโดยตรง เชน 

แดงตองการฆาดํา แดงก็ใชปนยิงดํา และนอกจากนี้ยังรวมถึง 
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(๑.๑)  การใชสัตวเปนเครื่องมือในการกระทําผิด เชน แดงตองการลักกระเปาเงิน
ของดํา จึงสั่งใหสุนัขของตนไปคาบกระเปานั้นมาใหตน  

(๑.๒)  การใชบุคคลผูซึ่งไมมีการกระทําเพราะไมรูสํานึก เปนเครื่องมือในการ
กระทําความผิด เชน แดงตองการฆาดํา แตไมกลาทําเองจึงสะกดจิตขาวใหไปฆาดํา ขาวฆาดําตาย 
อยางนี้ถือวาแดงฆาดํา 

(๒)  ผูกระทําความผิดโดยทางออม  คือ บุคคลที่หลอกใหผูอื่นกระทําความผิด 
ซึ่งผูถูกหลอกไมมีเจตนากระทําความผิด เพราะไมรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบขอ งความผิดนั้น 
เชน แดงตองการฆาดํา จึงหลอกขาวซึ่งเปนพยาบาลดูแลดําวายาพิษเปนยาบํารุง ขาวหลงเชื่อนําไป
ใหดํากินดําตาย แดงผิดฐานฆาดําตายโดยเจตนา แดงเปนผูกระทําความผิดฐานฆาดําโดยทางออม 
ขาวถูกหลอกเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดของแดง ขาวไมมีเจตนากระทําความผิดเปนการ 
ไมรูขอเท็จจริง โดยสรุปผูกระทําความผิดมีหลักเกณฑดังนี้ 

(๒.๑)  มีเจตนากระทําผิด 
(๒.๒)  มีเจตนาหลอกใหผูอื่นกระทําความผิด  
(๒.๓)  ผูถูกหลอกไมมีเจตนากระทําความผิด แตผูถูกหลอกนั้นอาจกระทํา

ความผิดโดยประมาทก็ได 
(๓)  ผูรวมกระทําความผิดอาจเปนตัวการ (มาตรา ๘๓) ผูใช (มาตรา ๘๔) หรือ

ผูสนับสนุน (มาตรา ๘๖ ) ซึ่งจะไดกลาวตอไป  
๑.๓.๒.๒  การกระทํา 

การกระทําของผูกระทําจะตองถึงขั้นที่มีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดแลว
ผูกระทําจึงตองรับผิดทางอาญา ซึ่งโดยหลักแลวการกระทําโดยเจตนา การกระทํานั้นจะตองถึงขั้น 
“ลงมือ” ตามมาตรา ๘๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทําจึงตองรับผิดในฐานพยายามกระทํา
ความผิด เชน ในความผิดฐานฆาผูอื่นผูกระทําตองกระทําถึงขั้น “ลงมือ” ฆาจึงเปนความผิดฐาน
พยายามฆา  

ทั้งนี้ การกระทํากอนถึงขั้น “ลงมือ” ในบางกรณีผูกระทําก็ตองรับผิดทางอาญา 
เชน การตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย ตามมาตรา ๒๑๙ การเปนสมาชิกหรือสบคบกันเปนอั้งยี่    
หรือซองโจร ตามมาตรา ๒๐๙ และ ๒๑๐ เปนตน 

๑.๓.๒.๓  วัตถุแหงการกระทํา 
วัตถุแหงการกระทํา หมายถึง สิ่งที่ผูกระทํามุงหมายกระทําตอ เชน ความผิดฐาน

ฆาผูอื่นตามมาตรา ๒๘๘ วัตถุแหงการกระทําคือ “ผูอื่น” เปนตน 
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๑.๓.๓  การกระทําครบองคประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ  
จากมาตรา ๕๙  จะเห็นไดวา โดยหลักองคประกอบภายในของความผิดอาญานั้น 

คือ เจตนา แตความผิดบางประเภทองคประกอบภายใน คือ ประมาท ซึ่งถือเปนขอยกเวน นอกจากนี้
ความผิดบางประเภทไมตองการองคประกอบภายในเลย คือแมไมมี  “ไมมีเจตนาและไมประมาท”  
ผูกระทําก็ตองรับผิดทางอาญา 

องคประกอบภายในเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็น หรือสัมผัสได เพราะเปนสิ่งที่อยู
ภายในใจของผูกระทํา เชน แดงยิงดําตาย เชนนี้ ไมมีผูใดสามารถรูไดวาการกระทําของแดงกระทํา
ไปโดยเจตนาหรือประมาท เพราะเปนเรื่องที่อยูภายใน การพิจารณาเรื่องเจตนาหรือประมาทนี ้      
จึงตองพิจารณาจากพฤติการณตางๆ ที่ผูกระทําแสดงออกมาภายนอกเปนหลักในการวินิจฉัย  

๑.๓.๓.๑ เจตนาตามความเปนจริง  หมายความวา ผูกระทํารูขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบภายนอกของความผิด และผูกระทําประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
โดยเปนไปตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง และสาม ซึ่งมีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

(๑)  ผูกระทําจะตอง “รูขอเท็จจริง” อันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด  
(๒) ผูกระทําจะตอง “ประสงคตอผล” ของการกระทําของตน หรือมิฉะนั้นก็จะตอง 

“เล็งเห็นผล”  ของการกระทําของตน 
ประสงคตอผล หมายความวา มุงหมายจะใหเกิดผลขึ้นหากผลไมเกิดตามที่มุงหมาย

ผูกระทําก็ผิดฐานพยายามแมวาผลจะไมมีทางเกิดขึ้นไดอยางแนแท  
เล็งเห็นผล หมายความวา เล็งเห็นวาผลนั้นจะเกิดขึ้นอยางแนนอนเทาที่จิตใจ

ของบุคคลในฐานะเชนเดียวกับผูกระทําโดยปกติเล็งเห็นผลนั้นได  
๑.๓.๓.๒ ประมาท 

องคประกอบภายในของความผิดแตละฐาน คือ “เจตนา” เพราะในการที่จะลงโทษ
บุคคลในทางอาญานั้น บุคคลควรจะไดกระทําความผิดโดยเจตนาเทานั้น อยางไรก็ตาม การกระทํา
ความผิดบางอยางแมผูกระทําจะมิไดมีเจตนา หากผูกระทําไดกระทําไปโดย “ประมาท” แลว 
กฎหมายก็บัญญัตใิหตองรับผิดตามมาตรา ๕๙ วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติวา   

“บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะได
กระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาทหรือเวนแต
ในกรณีที่กฏหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา  

กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้น จักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใช
ความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอไม” 
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หลักเกณฑในการพิจารณา 
(๑)  ไมใชเปนการกระทําโดยเจตนา กลาวคือ ผูกระทําจะตองไมมีเจตนาใดๆ ทั้งสิ้น 

เชน ความผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท ตามมาตรา ๒๙๑ นอกจากผูกระทําจะมิไดมีเจตนาตอ  
ความตายของผูตายแลว ผูกระทําจะตองไมมีเจตนาในสวนอื่นๆ เชน ทํารายรางกาย  (หากไมมีเจตนา
กระทําตอชีวิตแตมีเจตนากระทําตอรางกาย ผูกระทําก็ผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา ตามมาตรา ๒๙๐) 

(๒) กระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี
ตามวิสัยและพฤติการณ เชน รถยนตโดยสารสองคันแลนตามกันมา คันหนึ่งขอทางจะแซงขึ้นหนา 
อีกคันหนึ่งไมยอมกลับเรงความเร็วขึ้นเพื่อแกลงรถคันที่ขอทาง  รถยนตทั้งสองคันจึงไดแลนแขงกัน
มาดวยความเร็วสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ในถนนซึ่งแคบและเปนทางโคงเปนการเสี่ยงตออันตราย 
รถยนตคันขอทางเฉี่ยวกับรถบรรทุกซึ่งจอดแอบขางทาง แลวเซไปปะทะกับรถยนตคันที่แขงขันมานั้น
ตกถนนพลิกคว่ํา คนโดยสารไดรับอันตรายถึงสาหัส  ตองถือวาคนขับรถยนตโดยสารทั้งสองคันนั้น
กระทําโดยประมาท 

(๓)  ผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชเพียงพอไม เชน 
แพทยทําการผาตัดคนไขในโรงพยาบาลในกรุงโดยใชอุปกรณที่ไมสะอาด แลวก็ตองถือวาแพทย
ประมาทเพราะแพทยอาจใชความระมัดระวังในภาวะเชนนั้นตามวิสัยและพฤติการณได แตหาไดใช
ใหเพียงพอไม (แตถาแพทยทําการผาตัดคนไขกลางปาในเวลาฉุกเฉิน จึงจําตองใชอุปกรณที่ไม
สะอาดพอแลว ก็ตองถือวาแพทยไมประมาท ) 

(๔)  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคแรก ระบุไววาบุคคลจะตอง
รับผิดในทางอาญาในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท ซึ่งกฎหมายได
บัญญัติความผิดไวในมาตราตางๆ เชน 

(๔.๑)  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ กําหนดโทษความผิดการกระทํา
โดยประมาทที่ทําใหผูอื่นถึงแกความตาย  

(๔.๒)  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐ กําหนดโทษความผิดการกระทํา
โดยประมาทที่ทําใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส 

(๔.๓)  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ กําหนดโทษความผิดการกระทํา
โดยประมาทที่ทําใหผูอื่นรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ 

(๕) หลักในการวินิจฉัยวาผูกระทําประมาทหรือไม ตองสมมุติเหตุการณขึ้น
เปรียบเทียบโดยบุคคลสมมุตินี้มีทุกอยางเหมือนผูกระทํา กลาวคือเปนบุคคลที่อยูในภาวะตามวิสัย
และพฤติการณอยางเดียวกับผูกระทําเวนแตความระมัดระวังเทานั้นหากบุคคลสมมุตินี้  โดยทั่วไป
อาจใชความระมัดระวังได แตผูกระทําขาดความระมัดระวังเชนนั้นก็ถือวา ผูกระทําประมาทในทางตรงขาม
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หากบุคคลสมมุตินี้โดยทั่วไปไมอาจใชความระมัดระวังไดการที่ผูกระทําขาดความระมัดระวังอยางเดียวกนั
ก็ถือวาผูกระทําไมประมาท  

๑.๔ การพยายามกระทําความผิด 
๑.๔.๑ มาตรา ๘๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา 

“ ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลว         
แตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด  

ผูใดพยายามกระทําความผิดผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษ             
ที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 

กรณีที่จะถือวาเปนการพยายามกระทําความผิดตองประกอบดวยหลักเกณฑ ๓ ประการ  คือ 
(๑) ผูกระทําจะตองมีเจตนากระทําความผิด  
(๒) ผูกระทําจะตองลงมือกระทําความผิดแลว  
(๓) ผูกระทํากระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้น    

ไมบรรลุผล 
สวนกรณี ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง เปนการลดมาตราสวนโทษของอัตราโทษ       

ที่กฎหมายกําหนด 
๑.๔.๒  มาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา 

“ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตการกระทํานั้น     
ไมสามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแท  เพราะเหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทําหรือเหตุแหงวัตถุที่มุงหมาย
กระทําตอใหถือวาผูนั้นพยายามกระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําโดยความเชื่ออยางงมงาย ศาลจะ      
ไมลงโทษก็ได” 

กรณีจะเปนพยายามกระทําความผิดที่ไมสามารถบรรลุผลไดอยางแนแท ตามมาตรา ๘๑ 
ประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 

(๑)  ผูกระทําจะตองมีเจตนากระทําความผิด  
(๒) โดยมุงตอผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเปนความผิด  
(๓)  การกระทําไมสามารถบรรลุผลไดอยางแนแท เพราะ  

(๓.๑) เหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทํา หมายถึงวัตถุที่ใชในการกระทํา หรือ
วิธีการในการใชวัตถุ หรือ   
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(๓.๒) เหตุแหงวัตถุที่มุงหมายกระทําตอ หมายถึง วัตถุที่ผูกระทํามีเจตนา
กระทําตอนั้นไมสามารถบรรลุผลตามที่ผูกระทําประสงคไดอยางแนแท วัตถุที่มุงกระทํานี้จะเปน
บุคคลหรือทรัพย ก็ตาม 

กรณีตามมาตรา ๘๑ วรรคทาย กรณีนี้หมายความวาผูกระทําไดกระทําไปโดยความ
เชื่ออยางงมงายจึงมีความผิด แตศาลจะลงโทษหรือไมก็ไดอยูในดุลยพินิจของศาล การกระทําที่เชื่อ
อยางงมงาย เชน ใชมนตคาถาพยายามฆาคนเปนความเชื่ออยางงมงายการกระทําดังกลาวเปนการพยายาม
แตศาลจะไมลงโทษก็ได 

๑.๔.๓  มาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา 
“ผูใดพยายามกระทําความผิดหากยับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอดหรือกลับใจ

แกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับการพยายามกระทําความผิดนั้น      
แตถาการที่ไดกระทําไปแลวตองตามบทกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิดผูนั้นตองรับโทษสําหรับ
ความผิดนั้นๆ” 

สามารถแยกพิจารณาได ๒ กรณี คือ 
(๑)  การยับยั้งจะตองกระทําระหวางที่การกระทําเขาขั้นพยายาม  ตามมาตรา ๘๐ แลว 

จนกระทั่งถึงเวลากอนที่การกระทําเปนความผิดสําเร็จ  
(๒) หลักเกณฑการยับยั้งพยายามกระทําความผิด มี ๒ ประการ คือ 

(๒.๑)  ยับยั้งเสียเองไมกระทําการใหตลอด หมายถึง ไดลงมือกระทําความผิดแลว  
แตกระทําไปไมตลอดเพราะผูกระทํายับยั้งเสียเอง และการยับยั้งนี้ผูกระทําตองยับยั้งโดยสมัครใจเอง หรือ 

(๒.๒)  กลับใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล หมายถึง การกระทํานั้นไดลงมือ
กระทําไปตลอดแลว แตไมบรรลุผลเพราะแทนที่จะกระทําตามความประสงคกลับแกไขใหเปนอยางอื่น 

๑.๕  ผูรวมกระทําความผิด 
๑.๕.๑  ตัวการรวม  ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวม
กระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ” 

 หลักในการพิจารณาเรื่องตัวการ ตองเปนการกระทําที่ครบองคประกอบดังนี้  
 (๑)  ตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป  
 (๒)  ตองไดรวมกระทําความผิดดวยกันโดยประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก 

  (๒.๑)  การกระทํานั้นตองเปนความผิด 
  (๒.๒)  ความผิดนั้นตองไดรวมกันกระทํา 
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  (๓)  ตองมีเจตนาทีจ่ะรวมกันกระทําความผิดดวยกันนั้น การกระทําโดยมีเจตนารวมดวยกัน
ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้  
  (๓.๑)  ตองรูสึกถึงการกระทําของกันและกัน  
  (๓.๒)  ตองมีเจตนารวมกันในทางกระทําทั้งหมด  
  (๓.๓)  เจตนารวมกันนี้ตองมีอยูตลอดไป  
 ๑.๕.๒  กรณีผูใชโดยการกอใหผูอื่นกระทําความผิดโดยวิธีการทั่วๆ ไป    ตามมาตรา ๘๔ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งไดบัญญัติวา  
  “ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับ ขูเข็ญ จาง วาน หรือยุยงสงเสริม 
หรือดวยวิธีอื่นใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด  
  ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนเสมอตัวการ ถาความผิด
มิไดกระทําลงไมวาจะเปนเพราะผูถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทําหรือเหตุอื่นใด ผูใชตองระวางโทษ
เพียงหนึ่งในสามของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 
  ผูใช ตามมาตรา ๘๔ สามารถแยกไดเปน ๒ กรณี ดังนี้ 
  (๑)  กรณีที่ผูถูกใชไดมีการกระทําความผิดแลว ประกอบดวยหลักเกณฑ คือ  
   (๑.๑)   ตองมีการกระทําอันกอใหผูอื่นกระทําความผิด ซึ่งสามารถแยกได ๒ ประการ ไดแก 

(๑.๑.๑) การกอใหผูอื่นกระทําความผิดโดยตรง ไดแก การใช บังคับ ขูเข็ญ  
จางวาน หรือยุยงสงเสริม  

(๑.๑.๒)  การกอใหผูอื่นกระทําความผิดโดยออมดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
   (๑.๒)  ตองมีเจตนากอใหผูอื่นกระทําความผิด 
   (๑.๓)  ตองมีผล คือ ไดมีการลงมือกระทําความผิดแลว  
  (๒)  กรณีผูถูกใชยังมิไดกระทําลง ตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้  
   (๒.๑)  ตองมีการกระทําอันกอใหผูอื่นกระทําความผิด  
   (๒.๒)  ตองมีเจตนากอใหผูอื่นกระทําความผิด  
   (๒.๓)  ความผิดยังมิไดกระทําลงไป เพราะ  
    (๒.๓.๑)  ผูถูกใชไมยอมกระทํา  
    (๒.๓.๒)  ผูถูกใชยังไมไดกระทํา 
    (๒.๓.๓)  เหตุอื่นใด 
 ๑.๕.๓   กรณีผูใชโดยการโฆษณา   ตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งไดบัญญัติวา 
  “ผูใดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด และความผิดนั้น       
มีโทษไมต่ํากวาหกเดือน ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  
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  ถาไดมีการกระทําความผิดเพราะเหตุที่ไดมีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวรรคแรก 
ผูโฆษณาหรือประกาศตองรับโทษเสมือนตัวการ” 
  ผูใช ตามมาตรา ๘๕ สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
  (๑)  เปนการใชใหผูอื่นกระทําความผิด 
  (๒)  เปนการใชดวยการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วๆ ไป ใหกระทําความผิด
โดยไมจํากัดตัวบุคคล 
  (๓)  โทษของความผิดที่ใชใหกระทํานั้น ตองไมต่ํากวาหกเดือน  
  (๔)  มิไดจํากัดวิธีการโฆษณาหรือประกาศไว  
  (๕)  โทษของการโฆษณาใหกระทําความผิด ผูโฆษณาใหกระทําความผิดตองรับโทษ ดังนี ้
   (๕.๑)  เมื่อไดมีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด     
ถาความผิดนั้น ยังมิไดมีการกระทําเนื่องจากการโฆษณาหรือประกาศนั้น ผูโฆษณาหรือประกาศ
จะตองรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
   (๕.๒)  เมื่อไดมีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด    
ถาความผิดนั้นไดกระทําลงเนื่องมาจากการโฆษณาหรือประกาศนั้น ผูโฆษณาหรือประกาศ         
ตองรับโทษเต็มที่เสมือนวาตนไดกระทําความผิดนั้นเอง  
   (๕.๓)  อยางไรก็ตาม เมื่อไดโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํา
ความผิดแลว และหากเปนกรณีที่ความผิดมิไดกระทําลงไปหรือไดกระทําลงไปโดยมิไดมาจาก    
เหตุแหงการโฆษณาหรือประกาศนั้น ผูโฆษณาหรือประกาศยังคงตองรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษ         
ที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอยู 
 ๑.๕.๔  ผูสนับสนุน   ตามมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งไดบัญญัติวา  
  “ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่
ผูอื่นกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด แมวาผูกระทําความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือ
หรือใหความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตองระวางโทษสองในสามสวน
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดที่สนับสนุน”  
  ผูสนับสนุนตามมาตรา ๘๖ นี้ สามารถพิจารณาไดดังนี้ 
  (๑)    ตองมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น และมีเจตนาสนับสนุนความผิดที่ผูอื่นจะกอขึ้น 
  (๒)  ตองกระทําการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผู อื่น
กระทําความผิดโดยผูกระทําความผิดไมจําเปนวาจะไดรูหรือมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้น 
  (๓)  การใหความชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผูอื่นกระทําความผิดนั้น
จะตองกระทํากอนหรือขณะกระทําความผิด  
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๑.๖  การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง 
 ๑.๖.๑  มาตรา ๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
   “เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหใช
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ลงโทษแกผูกระทําความผิด” 
   การกระทําความผิดหลายบท หมายถึง กรณีที่ผูกระทําความผิดไดกระทําลงเพียง
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งอันตอเนื่องเปนชุดเดียวกัน แตการกระทํานั้นเปนความผิดหลายบทซึ่งเรียกวา 
การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
   (๑)  การกระทําอันเปนกรรมเดียวนั้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะดังนี้ 
   (๑.๑)  การกระทําความผิดกรรมเดียวซึ่งผิดกฎหมายบทเดียว  
   (๑.๒)  การกระทําสองอันซึ่งถือเปนกรรมเดียวกัน  และผิดกฎหมายหลายบท 
   (๑.๓)  การกระทําครั้งเดียวซึ่งการกระทํานั้นผิดกฎหมายหลายบท  
   (๑.๔)  ความผิดซึ่งกระทําตอเนื่องกันเรื่อยไปถือเปนกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว 
   (๑.๕)  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยนั้น เมื่อไดกระทําความผิดกรรมหนึ่งแกทรัพยนั้นแลว    
แมจะมีการกระทําเกี่ยวแกทรัพยนั้นอีกกฎหมายก็ถือเปนกรรมเดียว  
   (๑.๖)  การกระทําบางอยางแมจะมีลักษณะแตกตางกัน แตกฎหมายถือไวเปน
ความผิดในบทมาตราเดียวกันถือเปนกรรมเดียวกัน  
   (๑.๗)  การกระทํากรรมเดียวซึ่งเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท แตกฎหมาย
ถือวาเกลื่อนกลืนเปนบทเดียว  
   (๒)  ในการพิจารณาวากฎหมายบทใดเปนบทหนักที่สุด พอสรุปเปนหลักไดดังนี้  
   (๒.๑)  ตามประมวลกฎหมายมาตรา ๑๘ ไดกําหนดโทษไว ๕ สถาน ตามลําดับ 
คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย โทษลําดับแรกยอมหนักกวาโทษลําดับหลัง  
   (๒.๒)    ถากฎหมายกําหนดโทษไวลําดับเดียวกัน ตองถืออัตราโทษที่สูงกวาเปนเกณฑ 
   (๒ .๓) ถากฎหมายกําหนดโทษไวลําดับเดียวและอัตราโทษขั้นสูงเทากัน      
ตองพิจารณาอัตราโทษขั้นสูงของโทษลําดับถัดไป  
   (๒.๔)  ถาอัตราโทษขั้นสูงเทากัน ตองพิจารณาวาโทษขั้นต่ําของบทไหนสูงกวา  
   (๒.๕)  ในกรณีที่การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบททุกบทมีโทษเทากัน
ศาลยอมลงโทษตามบทใดบทหนึ่งแตบทเดียว  
   (๓)  ในการนําบทบัญญัติมาตรา ๙๐ มาใชบังคับนี้ ใหใชบังคับเฉพาะการกระทํา
ความผิดที่ตองดวยกฎหมายหลายบทเทานั้น  
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 ๑.๖.๒  มาตรา ๙๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
   “เมื่อปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้น
ทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป แตไมวาจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสวนโทษดวย
หรือไมก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแลวโทษจําคุกทั้งสิ้นตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้  
  (๑)  สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามป 
  (๒)  ยี่สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป 
แตไมเกินสิบป 
  (๓)  หาสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป
ขึ้นไป เวนแตกรณีที่ศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวิต” 
  การกระทําความผิดหลายกระทง หมายถึง การกระทําความผิดหลายกรรม การกระทํา
แตละกรรมแยกจากกันได โดยการกระทําหลายกรรมนั้นอาจกระทําตางเวลาหรือในเวลาเดียวก็ได 
และจะเปนความผิดฐานเดียวกันหรือตางฐานก็ได 
  การจะเปนความผิดหลายกระทงจะตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 
   (๑)  การกระทําหลายกรรมนั้นเปนการกระทําความผิดตางฐานกัน และมีเจตนาคนละอันดวย 
   (๒) การกระทําหลายกรรมนั้นเปนการกระทําผิดตางฐานกัน แตความมุงหมายในการ
กระทําอันเปนอันเดียวกันก็ยังถือวาเปนเจตนาตางกัน  
   (๓)  การกระทําหลายกรรมนั้นเปนความผิดฐานเดียวกัน แตผูกระทํามีเจตนาเปนคนละอัน
ตางกัน ดังนี้ ถือวาเปนการกระทําหลายกรรมและหลายเจตนาเปนการกระทําหลายกรรมตางกันดวย  
 

๑.๗  การกระทําความผิดอีก 
 ๑.๗.๑  มาตรา ๙๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
 “ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทําความผิดใดๆ อีกใน
ระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดีภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลัง
ถึงจําคุก ก็ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง ” 
 องคประกอบสําหรับการเพิ่มโทษตาม มาตรา ๙๒ มีดังนี้ 
 (๑)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก  
 (๒)  กระทําความผิดใดๆ อีก 
  (๒.๑)  ในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยู หรือ  
  (๒.๒)  ภายในเวลาหาป นับแตวันพนโทษ 
 (๓)  ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก  
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 อัตราการเพิ่มโทษ ตามมาตรา ๙๒ ใหเพิ่มโทษจําคุกที่จะลงแกผูที่กระทําความผิด
อีกนั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง หม ายถึง ใหศาลกําหนดโทษจําคุก
ตามความผิดทีจ่ะลงแกผูกระทําความผิดนั้นกอนแลว จึงคํานวณเพิ่มขึ้นจากกําหนดนั้นไมใชเพิ่มอัตราโทษ
ที่กําหนดไวในกฎหมายสําหรับความผิดนั้น 
 ๑.๗.๒  มาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
   “ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ถาและไดกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใด
ที่จําแนกไวในอนุมาตราตอไปนี้ซ้ําในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี
ภายในเวลาสามปนับแตวันพนโทษก็ดีถาความผิดครั้งแรกเปนความผิดซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจําคุก
ไมนอยกวาหกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลั งถึงจําคุกก็ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 
   (๑)  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๐๗   
ถึงมาตรา ๑๓๕ 
   (๒)  ความผิดตอเจาพนักงานตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖ 
   (๓)   ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ 
   (๔) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๗         
ถึงมาตรา ๑๙๒ และมาตรา ๑๙๔ 
   (๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๐    
ถึงมาตรา ๒๐๔  
   (๖)  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๙ 
ถึงมาตรา ๒๑๖ 
   (๗) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๖ ถึงมาตรา ๒๓๘ 
   (๘) ความผิดเกี่ยวกับเงินตราตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ 
ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป และตั๋วตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๖๑  และ
ความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ ถึงมาตรา ๒๖๙ 
   (๙)  ความผิดเกี่ยวกับการคาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๐ ถึงมาตรา ๒๗๕ 
   (๑๐)  ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๕ 
   (๑๑) ความผิดตอชีวิตตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ และ    
มาตรา ๒๙๔ ความผิดตอรางกายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ความผิดฐานทําใหแทงลูกตามที่



 18 

บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๓ และความผิดฐานทอดทิ้งเด็กและคนปวยเจ็บหรือคนชรา 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ 
   (๑๒)  ความผิดตอเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ และมาตรา ๓๑๒   
ถึงมาตรา ๓๒๐ 
   (๑๓)  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๖๕” 
  การเพิ่มโทษตามมาตรา ๙๓ นี้  ตองปรากฏวา 

(๑)  การกระทําความผิดครั้งแรก ตองคําพิพากษาใหจําคุกแลวไมนอยกวา ๖ เดือน
ในความผิดอยางใดอยางหนึ่งที่จําแนกไวในอนุมาตราตางๆ ๑๓ อนุมาตราดวยกัน 

(๒) การกระทําความผิดครั้งหลัง กระทําความผิดซ้ําในอนุมาตราเดียวกันอีก 
ในขณะตองโทษก็ดี หรือพนโทษไปแลวเปนเวลา ๓ ป 

(๓)  ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ก็ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 
 ๑.๗.๓  มาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา  
   “ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผูกระทําได
กระทําในขณะที่มีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปนั้น ไมวาจะไดกระทําในครั้งกอนหรือครั้งหลังไมถือวาเปน
ความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้” 
   สําหรับโทษที่ลงเพราะความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษหรือซึ่งไดกระทําในขณะ  
ที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดปไมวาครั้งกอนหรือครั้งหลัง ไมถือเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษนอกจาก
ความผิด ๓ ประเภทนี้แลว จะเปนความผิดตามกฎหมายใดๆ ก็ตามยอมอยูในเกณฑของการที่จะ
นําไปพิจารณาเพิ่มโทษไดทั้งสิ้น 

๑.๘  อายุความ  
 ตามมาตรา ๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติวา  
 “ในคดีอาญาถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําผิดมายังศาลภายในกําหนดดังตอไปนี้     
นับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ 
 (๑)  ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป 
 (๒)  สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
 (๓)  สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป  
 (๔)  หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป  
 (๕)  หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหนึ่งเดือนลงมา หรือตองระวางโทษ
อยางอื่น 
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 ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนหีรือวิกลจริต 
และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลว นับแตวันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา 
ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน” 
 ในเรื่องอายุความสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
  ๑.๘.๑  การนับอายุความตามมาตรา ๙๕ เรียงลําดับอายุความยาวที่สุดคือยี่สิบป 
จนถึงสั้นที่สุดคือหนึ่งป โดยนําระวางโทษขั้นสูงของความผิดฐานตางๆ  มาเปนเกณฑในการพิจารณาวา
ความผิดนั้นๆ จะตองฟองรองภายในอายุความเทาใด  
   ๑.๘.๒  การเริ่มนับอายุความ ใหเริ่มนับตัง้แตวันที่กระทําความผิดจนถึงวันที่มีการฟอง
และไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาล ถาฟองตอศาลแลวแตยังไมไดตัวผูกระทําความผิดมาศาลก็ดี 
หรือผูกระทําความผิดถูกควบคุมตัวอยูในอํานาจของศาลแลวแตยังไมไดฟองรองก็ดีถาครบกําหนด
อายุความฟองรองคดีแลวยังไมไดตัวผู กระทําความผิดมายังศาลหรือยังไมไดฟองรองมีผลใหคดีนั้น
ขาดอายุความ 
  ๑.๘.๓  การเริ่มนับอายุความฟองคดี ตองพิจารณาตามลักษณะของความผิดเปน
กรณีๆ ไป ซึ่งสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้  

(๑) ความผิดกรรมเดียว หมายถึง ความผิดที่มีการกระทําเพียงกรรมเดียวครั้งเดียว
เสร็จสิ้นไปอายุความเริ่มนับตั้งแตวันที่กระทําความผิด 

(๒) ความผิดที่ประกอบดวยการกระทําหลายกรรมรวมเปนความผิดฐานหนึ่ง 
เชน ความผิดฐานฉอโกง ตองมีการหลอกลวงและการไดมาซึ่งทรัพยสิน กรณีนี้อายุความเริ่มนับ
วันที่มีการกระทําวันสุดทายแหงความผิด 

(๓)  ความผิดตอเนื่อง เปนการกระทําความผิดที่เกิดจากการกระทําติดตอสืบเนื่องกัน
คงตัวชั่วระยะเวลาหนึ่ง เชน ความผิดฐานมีเงินตราปลอมเปนการกระทําความผิดตลอดระยะเวลาที่
ยังมีเงินตราปลอมอยูในความครอบครอง อายุความเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่มีการกระทําความผิดแตโดย    
ที่ความผิดยังเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ยังไมยุติการกระทําที่เปนความผิดนั้น จึงมีผลวาการกระทําที่พนอายุ
ความไปแลวลงโทษไมไดแตกระทําที่ตอเนื่องมาที่ยังไมขาดอายุความลงโทษได  

(๔)  ความผิดที่ยืดออกไป ความผิดประเภทนี้เปนความผิดธรรมดาซึ่งปกติไมตอเนื่อง  
แตผูกระทําความผิดไดยืดการกระทําออกไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเปนการกระทําความผิดหลายกรรม  
ในความผิดฐานเดียวกันและมีจุดประสงคเดียวกันในการกระทําหลายกรรมนั้น กรณีเริ่มนับอายุความ  
ในวันสุดทายที่สิ้นสุดการกระทํานั้น  

(๕)  ความผิดที่เกิดจากการไมกระทําไมวาจะเปนการงดหรือละเวน อายุความ
เริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายที่ตองกระทําการที่ไมกระทํานั้น  
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(๖)  ความผิดที่ตองมีผลตางหากจากกระทํา เชน ความผิดฐานกระทําการโดย
ประมาทเปนเหตุใหผูอื่นบาดเจ็บสาหัสในบางครั้งขณะที่กระทําผิดยังไมรูวาผูเสียหายจะไดรับ
บาดเจ็บธรรมดาหรือบาดเจ็บสาหัส ซึ่งอาจตองรอจนครบ ๒๑ วัน ถาผูเสียหายตองเจ็บปวยทนทุกขเวทนา
หรือไมสามารถทํางานปกติไดเกินกวา ๒๑ วัน จึงจะถือวาบาดเจ็บสาหัส ในกรณีนี้ ถาผลปรากฏวา
ผูเสียหายบาดเจ็บสาหัส อายุความเริ่มนับตั้งแตวันกระทําความผิด  

(๗)  กรณีมีการฟองคดีและไดตัวจําเลยผูกระทําความผิดมาศาลภายในอายุความ
ฟองรองคดีแลว แตจําเลยหลบหนีหรือวิกลจริตภายหลังการฟองรองคดีในระหวางการพิจารณา   
เชน ตองเริ่มนับอายุความใหมซึ่งสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

(๗.๑)  กรณีจําเลยหลบหนี อายุความเริ่มนับใหมตั้งแตจําเลยหลบหนถีาไมได     
ตัวจําเลยมาศาลภายในอายุความที่เริ่มนับใหมนี้คดีเปนอันขาดอายุความ 

ถาเปนกรณีจําเลยหลบหนีหลังจากศาลชั้นตนพิจารณาคดีเสร็จแลวไมเริ่มนับ
อายุความ และเมื่อศาลออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาภายใน ๑ เดือนนับแตวันออกหมายจับ     
ก็ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๘๒ ทั้งนี้  ศาลตองอานคําพิพากษากอนครบกําหนดอายุความดวย  

(๗.๒)  กรณีจําเลยวิกลจริตในระหวางการพิจารณา ศาลตองดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔ โดยใหแพทยตรวจและสั่งงดการพิจารณา
จนกวาจะหายวิกลจริตและมีคําสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาใหมได อายุความตองเริ่มนับใหม
ตั้งแตวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาคดี  ถาจําเลยยังไมหายวิกลจริตและศาลสั่งเริ่มพิจารณาคดีใหมไมได  
จนเกินกําหนดอายุความตามมาตรา ๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา แลว เชนนี้คดีเปนอันขาดอายุความ 

๑.๙  ความผิดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาที่ควรทราบ 
๑.๙.๑  มาตรา ๑๓๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา  

 “ผูใดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่หรือเพราะไดกระทําการตามหนาที ่  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
  (๑)  องคประกอบภายนอกของความผิด ตามมาตรา ๑๓๖ 

(๑.๑)  ผูกระทําความผิด หมายถึงผูที่ไดกระทําการดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกระทําการ
ตามหนาที่หรือเพราะไดกระทําการตามหนาที ่

(๑.๒)   การกระทําในที่นี้คือการดูหมิ่น หมายถึง การกระทําอันเปนการสบประมาท    
ดูถูกเหยียดหยาม ดา การดูหมิ่นนี้อาจกระทําไดโดยวาจา กิริยา ทาทาง หรือลายลักษณอักษรก็ได  

(๑.๓)   วัตถุแหงการกระทํา ตองเปนการดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งไดกระทําตามหนาที่
หรือเพราะไดกระทําตามหนาที่  
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  (๒)  องคประกอบภายในจะตองเปนการดูหมิ่นโดยเจตนา คือ เปนการกลาวโดย  
ตั้งใจดูหมิ่นและรูวาผูที่ตนตั้งใจดูหมิ่น เปนพนักงาน ถาไมรูวา เปนเจาพนักงานยอมไมผิด             
ตามมาตรา ๑๓๖ นี้ แตอาจผิดตามมาตราอื่น  

๑.๙.๒  มาตรา ๑๓๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
 “ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย     

ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ต องระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองพันบาท      
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถาการตอสู  หรือขัดขวางนั้น ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษร าย หรือขู เข็ญวา    
จะใชกําลังประทุษร าย ผู กระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท       
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ” 

  (๑)  องคประกอบภายนอก 
    (๑.๑)  ตอสูหรือขัดขวาง 

      (๑.๑.๑)  ตอสู หมายถึง การใชกําลังขัดขืนไมใหการกระทําของเจาพนักงาน
สําเร็จผล 
      (๑.๑.๒)  ขัดขวาง หมายถึง การกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานหรือทําใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความยากลําบาก 
    (๑.๒)  เจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมายในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
      การตอสูหรือขัดขวางที่จะเปนความผิดตามมาตรา ๑๓๘ นี้ จะตองเปน      
การกระทําตอเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาที่        
ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ ๒ ประการ คือ 
      (๑.๒.๑)  กระทําตอเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย  
    (๑.๒.๑.๑)  เจาพนักงาน หมายถึง เจาพนักงานตามกฏหมายทั่วๆ ไป 
    (๑.๒.๑.๒)  ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย หมายถึง บุคคลซึ่ง 
เจาพนักงานเรียกหรือขอความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายใหอํานาจไว  
   (๑.๒.๒)  ในการปฏิบัติการตามหนาที่จะตองเปนการปฏิบัติการตามหนาที่
อันชอบดวยกฎหมาย  
 (๒) องคประกอบภายใน โดยเจตนาตามมาตรา ๕๙ และผูกระทําตองรูวาบุคคล     
ที่ตนตอสูหรือขัดขวาง เปนเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมาย  
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  (๓)  กรณีตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง เปนกรณีการตอสูหรือขัดขวางโดยใชกําลัง
ประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายซึ่งผูกระทําความผิดจะตองรับโทษหนักขึ้น  
  ๑.๙.๓  มาตรา ๑๓๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
    “ผูใดขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบด วยหนาที่หรือใหละเวนการ
ปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษร ายตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินแปดพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
    (๑)  องคประกอบภายนอก  
  (๑.๑)  ขมขืนใจ โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย  
    (๑.๑.๑)  ขมขืนใจ หมายถึง การบังคับใจใหเจาพนักงานปฏิบัติการโดยความ
ไมสมัครใจ 
    (๑.๑.๒)  ใชกําลังประทุษราย หมายถึง การประทุษรายแก รางกายหรือจิตใจ
ของบุคคลไมวากระทําดวยแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และรวมถึงการกระทําใดๆ ซึ่งเปนเหต ุ  
ใหบุคคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
    (๑.๑.๓)  ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หมายถึง ขูใหกลัววาจะไดรับอันตราย
จากการใชกําลังประทุษรายในขณะนั้นหรือในอนาคต 
  (๑.๒)  เจาพนักงาน โดยจะตองเปนการกระทําตอเจาพนักงาน ถาบุคคลนั้น
ไมไดเปนเจาพนักงานก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้  
  (๑.๓)  ใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่ หรือใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่ 
ซึ่งแบงไดเปน ๒ กรณี คือ 
    (๑.๓.๑)  ขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่อันมิชอบดวยกฎหมาย 
    (๑.๓.๒)  ขมขืนใจเจาพนักงานใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่  
  ๑.๙.๔  มาตรา ๑๔๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
    “ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย  หรือทําใหไรประโยชนซึ่งตรา หรือเครื่องหมาย 
อันเจาพนักงานไดประทับ หรือหมายไวที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อเปนหลักฐาน    
ในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
   (๑)  องคประกอบภายนอก  
  (๑.๑)  ถอน ทําใหเสียหายหรือทําใหไรประโยชน 
    (๑.๑.๑)  ถอน หมายถึง การทําใหตราหรือเครื่องหมายนั้นหลุดพนไปเสียจากที่เดิม 
ไมวาจะโดยวิธีการถอนออกไป ตัดออกไป ดึงออกไป แกะออกไป หรือทําใหไรประโยชน  
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    (๑.๑.๒)  ทําใหเสียหาย หมายถึง การทําใหตราหรือเครื่องหมายนั้นลบเลือนไป 
    (๑.๑.๓)  ทําลาย หมายถึง การทําใหตราหรือเครื่องหมายนั้น แตก หัก หรือ
สูญสิ้นไป 
    (๑.๑.๔)  ทําใหไรประโยชน หมายถึง การทําใหตราหรือเครื่องหมายนั้น    
ใชไมไดผลหรือหมดประโยชนไป 
  (๑.๒)  ซึ่งตรา หรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งใด ๆ  
    การกระทําตามมาตรานี้เปนการกระทําตอตราหรือเครื่องหมายที่เจาพนักงาน 
ไดประทับหรือหมายไว 
    (๑.๒.๑)  ตรา หมายถึง รูปรอยอันเกิดจากการประทับของดวงตรา  
    (๑.๒.๒)  เครื่องหมาย ไดแก รูปรอยหรือสิ่งใดๆ ที่ เจาพนักงานไดทําไว          
ตราหรือเครื่องหมายซึ่งเจาพนักงานนั้นจะมีรูปรอยลักษณะอยางใด  และจะใชประทับหรือหมายไว
ในกรณีเชนใดบาง ตองแลวแตจะมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือระเบียบ กําหนดไวสําหรับเจาพนักงาน
แตละตําแหนงหนาที่ไป โดยตราหรือเครื่องหมายตามมาตรานี้ จะตองเปนตราหรือเครื่องหมายของ
เจาพนักงานเทานั้น 
  (๑.๓)  การถอน การทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชน จะตองเปน
การกระทําตอตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการ
ตามหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในการยึด อายัด รักษาสิ่งนั้นๆ 

ตราหรือเครื่องหมายนี้  จะตองเปนการตราหรือหมายเพื่อเปนหลักฐานในการยึด  
อายัด หรือรักษาสิ่งนั้นๆ เทานั้น 
  (๒)  องคประกอบภายในเปนไปเรื่องการแสดงเจตนาตามมาตรา ๕๙ แหงประมวล
กฎหมายอาญา 
  ๑.๙.๕  มาตรา ๑๔๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 

“ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน   
ซึ่งทรัพยสิน หรือเอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน 
หรือเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพย หรือเอกสารนั้นไวเอง 
หรือสั่งใหผูนั้น หรือผูอื่นสง หรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจํา  ทั้งปรับ” 

 (๑)  องคประกอบภายนอก 
  (๑.๑)  ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย หรือทําใหไรประโยชน 
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    (๑.๑.๑)  ทําใหเสียหาย หมายถึง การทําใหทรัพยหรือเอกสารนั้นสูญเสียรูปเดิมไป
หรือลบเลือนไป 
    (๑.๑.๒)  ทําลาย หมายถึงการทําใหทรัพยหรือเอกสารนั้นแตก หัก ฉีกขาด
หรือสูญสิ้นไป 
    (๑.๑.๓)  ซอนเรน หมายถึง ซอนไวไมใหพบเห็น  
    (๑.๑.๔)  เอาไปเสีย หมายถึง เอาไปจากที่ที่เคยอยู  
    (๑.๑.๕)  ทําใหสูญหาย หมายถึง การทําใหทรัพยสินหรือเอกสารนั้นไมอาจ
หาพบได 
    (๑.๑.๖)  ทําใหไรประโยชน หมายถึง การทําใหทรัพยสินหรือเอกสารนั้น   
ใชไมไดผลหรือหมดประโยชนไป 
  (๑.๒)  ทรัพยสิน หรือเอกสารใด ๆ  
    (๑.๒.๑)  ทรัพยสิน หมายถึง วัตถุที่มีรูปรางและไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคา
หรือถือเอาได 
  (๑.๒.๒)  เอกสารใดๆ หมายถึง เอกสารโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑ (๗) เอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๘) และเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๙)  
 (๑.๓)  อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน หรือ
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้  
  (๑.๓.๑)  ทรัพยสินหรือเอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือสั่ง      
ใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน หมายถึง ทรัพยสินหรือเอกสารนั้นเจ าพนักงานไดยึด รักษาไว หรือสั่งให
สง เพื่อที่จะนําไปใชเปนพยานหลักฐานในคดีไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม  
  (๑.๓.๑)  ทรัพยสินหรือเอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไว หรือสั่งให    
สงเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย หมายถึง ทรัพยสิน หรือเอกสารนั้น เจาพนักงานไดยึด
รักษาไวหรือสั่งใหสงเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา  
 (๑.๔)  ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเอง หรื อสั่งใหผูนั้น 
หรือผูอื่นสงหรือรักษาไว 
  (๑.๔.๑)  เจาพนักงานรักษาไวเอง หมายถึง ทรัพยสินหรือเอกสารนั้นอยูใน
ความครอบครองของเจาพนักงาน และเปนการครอบครองตามอํานาจและหนาที่ของเจาพนักงาน   
ถามีผูใดทําใหเสียหายทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย หรือไ รประโยชน ยอมเปนความผิด
ตามมาตรานี้ 
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  (๑.๔.๒) เจาพนักงานสั่งใหผูนั้น หรือผูอื่นสง หรือรักษาไว หมายถึง ทรัพยสิน 
หรือเอกสารนั้น เจาพนักงานไดสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไมวาจะเปนผูกระทําความผิดเอง หรือบุคคล
อื่นนําสงตอพนักงานหรือเจาพนักงานสั่งใหบุคคลเหลานั้นรักษาไว ถามีผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย 
ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน ยอมเปนความผิดตามมาตรานี้  

๑.๑๐  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาที่ควรทราบ 
 ๑.๑๐.๑  มาตรา ๑๔๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 
 “ผู ใดเป นเจ าพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ข มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อ          
ใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่นตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
ประหารชีวิต” 
  (๑)  องคประกอบภายนอก  
    (๑.๑)  ผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน หมายถึง ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินประเภทเงินเดือน หรือบุคคลที่กฎหมายบัญญัติ
ไวเปนพิเศษใหมีฐานะเปนเจาพนักงาน 
    (๑.๒)  ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจ หรือจูงใจ 
    (๑.๓)  เพื่อใหบุคคลใดมอบให หรือหามาใหซึ่งทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 
    (๑.๔)  แกตนเองหรือผูอื่น 

(๒)  องคประกอบภายใน เปนไปเรื่องการแสดงเจตนาตามมาตรา ๕๙ แหงประมวล
กฎหมายอาญา  
  ๑.๑๐.๒  มาตรา ๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญตัิวา 
    “ผู ใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย สิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเอง หรือผูอื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบ      
ดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต สองพันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต” 
    (๑)  องคประกอบภายนอก 
  (๑.๑)  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๙ นี้ สามารถแบงได ๔ ประเภท 

(๑.๑.๑)  เจาพนักงาน 
(๑.๑.๒)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ หมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา 
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(๑.๑.๓)  สมาชิกสภาจังหวัด 
(๑.๑.๔)  สมาชิกสภาเทศบาล 

  (๑.๒)  การกระทําผิดตามมาตรานี้ จะตองมีการ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ  

(๑.๒.๑) ทรพัยสิน หมายถึงวัตถุที่มีรูปรางและไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคา  และ
ถือเอาได 

(๑.๒.๒)  ประโยชนอื่นใด หมายถึง ประโยชนใดๆ ก็ตามที่ไมใชทรัพยสิน 
(๑.๒.๓)   เรียก หมายถึง การที่เจาพนักงานแสดงเจตนาใหบุคคลอื่นสงทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดให 
(๑.๒.๔) รับ หมายถึงการที่บุคคลอื่นเสนอจะใหทรัพยสินหรือประโยชน  

แกเจาพนักงาน และเจาพนักงานไดรับเอาทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวแลว  
(๑.๒.๕) ยอมจะรับ หมายถึง การที่บุคคลอื่นเสนอจะใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนแกเจาพนักงาน และเจาพนักงานไดตกลงยอมจะรับไวแลว เมื่อไดมีการตกล งยอมจะรับแลว
ยอมเปนความผิดสําเร็จตั้งแตยอมจะรับแลว แมวาตอมาจะไมไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
เลยก็ตาม 
  (๑.๓)  เพื่อการกระทําการ หรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้น
จะชอบหรือไมชอบดวยหนาที่ 

การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใด จะเปนความผิด
ตามมาตรานี้ ผูกระทําความผิดตองมีเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
   (๑.๓.๑) เพื่อกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบ
ดวยหนาที ่
   (๑.๓.๒)  เพื่อไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบ
ดวยหนาที ่
    (๒)  องคประกอบภายใน เปนไปเรื่องการแสดงเจตนาตามมาตรา ๕๙ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา  
  ๑.๑๐.๓  มาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติวา 

 “ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเว นการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
    มาตรา ๑๕๗ ไดบัญญัติการกระทําอันเปนความผิดไว ๒ ความผิด  
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   (๑)  เจาพนักงานปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบ 
  (๑.๑)  องคประกอบภายนอก 
      (๑.๑.๑) ผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน หมายถึง ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินประเภทเงินเดือน หรือบุคคลที่กฎหมาย
บัญญัติไวเปนพิเศษใหมีฐานะเปนเจาพนักงาน 
      (๑.๑.๒)  ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด 

(๑.๑.๒.๑)  ปฏิบัติ หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  
(๑.๑.๒.๒)  ละเวนปฏิบัติ หมายถึง มีหนาที่ตามกฎหมายตองกระทําแต

ละเวนไมกระทํา 
(๑.๑.๒.๓) โดยมิชอบ หมายถึง โดยมิชอบดวยหนาที่ของเจาพนักงานผูนั้น  

ไมวาจะเปนหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ คําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
    (๑.๒)  องคประกอบภายใน 
        (๑.๒.๑)  เปนไปเรื่องการแสดงเจตนาตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา และ 
        (๑.๒.๒)  มูลเหตุชักจูงใจ เพื่อใหเกิดความเสียหายแก ผูหนึ่งผูใด 

(๑.๒.๒.๑)  ความเสียหาย ในมาตรานี้ไมจํากัดเฉพาะความเสียหายในทางทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงความเสียหายในทางอื่นดวย 
        (๑.๒.๒.๒)  ผูหนึ่งผูใด อาจเปนความเสียหายตอบุคคลก็ได นอกจากนี้
แลวยังหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดแกรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรม ดวย 
    (๒)  กรณีเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต   
      (๒.๑)  องคประกอบภายนอก 
      (๒.๑.๑)  ผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน หมายถึง ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง 
ตามกฎหมายโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินประเภทเงินเดือน หรือบุคคลที่กฎหมาย
บัญญัติไวเปนพิเศษใหมีฐานะเปนเจาพนักงาน 
      (๒.๑.๒)  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
      (๒.๑.๒.๑)  ปฏิบัติ หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  
      (๒.๑.๒.๒)  ละเวนปฏิบัติ หมายถึง มีหนาที่ตามกฎหมายตองกระทําแต
ละเวนไมกระทํา 
    (๒.๒)  องคประกอบภายใน 
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        (๒.๒.๑)  เปนไปเรื่องการแสดงเจตนาตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมาย อาญา และ 
        (๒.๒.๒)  โดยทุจริต ซึ่งการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของกรณีนี้ 
จะตองเปนการกระทําโดยทุจริต คือ เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น ทั้งนี้ ไมวาประโยชนนั้นจะเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่น 
 

๒. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ที่เกี่ยวของกับการตรวจคนจับกุม

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม คือ บทบัญญัติที่วาดวยการจับ
และการคน ทั้งนี้ เพราะการจับ การคน เปนอํานาจที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการนําตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษ ขณะเดียวกันก็เปนการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด   
จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดประการหนึ่งของกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา 

โดยหลักแลว ผูมีอํานาจในการจับ  คือ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ (ดูประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ เปนตน) ราษฎรจะจับราษฎรดวยกันเองถือเปนขอยกเวน        
(ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา๗๙) สวนการคนไมวาจะเปนในที่รโหฐานเพื่อ   
หาตัวคนหรือสิ่งของ หรือคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานจะทําไดโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เทานั้น (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๙๒) และราษฎรจะคนที่รโหฐานหรือคน
ราษฎรดวยกันเองในที่สาธารณสถานไมได 

เนื่องจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจกวางขวาง จึงขอกลาวรายละเอียด
เกี่ยวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจกอนอธิบายเรื่องการจับ การคน ตอไป  

๒.๑  พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ  มาตรา ๒(๑๖) อธิบาย หมายความถึง 
๒.๑.๑  เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจ และหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยประชาชน 

พนักงานฝายปกครอง เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ตํารวจ ไมจํากัดยศ และตําแหนงหนาที ่
คือตั้งแตพลตํารวจขึ้นไป 

กฎหมายซึ่งบัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗ ใหอํานาจทําการ 
“สืบสวน” คดีอาญาไดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๑๐) อธิบายวา        
การสืบสวนคือการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติ
ไปตามอํานาจ และหนาที่เพื่อรกัษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเพื่อที่จะทราบรายละเอียด
แหงความผิด เชน คอยสอดสองดูวามีบุคคลจะกระทําความผิดขึ้นหรือไม หรือหากมีการกระทํา
ความผิด เชน ฆาคนตายเกิดขึ้นก็ตองตรวจสอบวาใครเปนผูฆาและฆาโดยวิธีใด ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติเรื่องการสืบสวนไวในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๒๕ 



 29 

อํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่สําคัญ คือ อํานาจในการจับ เชน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๗๘ อํานาจในการคน เชน ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ เปนตน  

๒.๑.๒  พัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง
และเจาพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายซึ่งตน      
มีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม 

๒.๒  เขตอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  
พนักงานฝายปกครอง เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ก็มีเขตอํานาจเฉพาะ   

ในทองที่ซึ่งตนรับผิดชอบ สวนตํารวจนั้น ฎีกาที่ ๑๔๐/๒๔๙๐ , ๙๑๙/๒๔๙๑  และ๑๒๕๙/๒๕๔๒ 
วินิจฉัยวามีเขตอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ทั่วราชอาณาจักรโดยไมตองคํานึงถึงยศ  หรือตําแหนงของ
ตํารวจนั้น ตํารวจตั้งแตพลตํารวจขึ้นไปก็มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาไดทั่วราชอาณาจักร ตํารวจจึงมี
อํานาจจับกุมราษฎรผูกระทําความผิด และสืบสวนคดีอาญานอกเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจที่ตน
ประจําอยูดวย เมื่อมีอํานาจก็มีความรับผิดติดตามมาดวย ดวยเหตุนี้เจาพนักงานตํารวจแมจะรับราชการ
ประจําอยูกองกํากับการตํารวจน้ําทําหนาที่ชางเครื่องซอมบํารุงเครื่องยนตของเรือที่ใชในราชการ
ตํารวจน้ํา ก็ถือเปนเพียงหนาที่เฉพาะตามคําสั่งแตงตั้งของทางราชการแตโดยทั่วไปยังมีอํานาจ
สืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๑๗ หากทําการตรวจคน และ
จับกุมราษฎรซึ่งกระทําความผิดแลวเรียกรองเอาเงินจากราษฎรเพื่อจะไมนําตัวสง พนักงานสอบสวน 
ก็มีความผิดฐานเจาพนักงานเรียกสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๑๔๙ 

๒.๓  บทบัญญัติเกี่ยวกับการจับ 
“การจับ” เปนมาตรการที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ 
ของประชาชนมากที่สุดอยางหนึ่ง การจับกอใหเกิดอํานาจในการควบคุมผูถูกจับ  (ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๔/๑ และมาตรา ๘๗) ผูจับมีอํานาจ “คนตัว” ผูถูกจับ 
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง) และอํานาจอื่นๆ อีกหลายประการ  

เพื่อเปนการใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหพนจากการถูกจับโดยอําเภอใจ  
โดยเจาหนาที่ของรัฐ โดยหลักแลวการจับจะกระทําไดก็ตอเมื่อมี  “หมายจับ” จะจับโดยไมมีหมายจับ
ก็แตเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไวเทานั้น  

๒.๓.๑  การจับโดยมีหมายจับ  
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)     

พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตางๆ หลายมาตราเกี่ยวกับเรื่องหมายจับดังนี้ 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน 

(๙)  “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนีส้ั่งใหเจาหนาที่ทําการจับ ขัง จําคุก หรือปลอยผูตองหา จําเลย หรือนักโทษ หรือใหทําการคน  
รวมทั้งสําเนาหมายคนอันไดรับรองวาถูกตอง และคําบอกกลาวทางโทรเลขวาไดออกหมายจับหรือ
หมายคนแลว ตลอดจนสําเนาหมายจับหรือหมายคนที่ไดสงทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ   
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๗ หมายจับใหใชไดทั่วราชอาณาจักร  
การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด  

ดังตอไปนี้ก็ได 
(๑)  สําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองแลว  
(๒) โทรเลขแจงวาไดออกหมายแลว  
(๓)  สําเนาหมายทีส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา  
การจัดการตาม (๒) และ (๓) ใหสงหมาย หรือสําเนาอันรับรองแลวไปยังเจาพนักงาน

ผูจัดการตามหมายโดยพลัน” 
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา ๕๗ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ 

มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จําคุก หรือคนในที่รโหฐานหาตัวคน
หรือสิ่งของตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลสําหรับการนั้น  

บุคคลซึ่งตองขัง หรือจําคุกตามหมายศาล จะปลอยไปไดก็เมื่อมีหมายปลอยของศาล” 
“มาตรา ๕๘ ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง หรือหมายอาญาไดภายในเขตอํานาจตาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา ” 
“มาตรา ๕๙ ศาลจะออกคําสั่งหรือหมายจับ หมายคน หรือหมายขัง ตามที่ศาล

เห็นสมควรหรือโดยมีผูรองขอก็ได 
ในกรณีที่ผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตองเปนพนักงาน      

ฝายปกครองตั้งแตระดับสาม หรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป 



 31 

ในกรณีจําเปนเรงดวนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผูรองขอไมอาจไปพบศาลได ผูรองขอ
อาจรองขอตอศาลทางโทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  
ที่เหมาะสมเพื่อขอใหศาลออกหมายจับ หรือหมายคนก็ได ในกรณีเชนวานี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏวา 
มีเหตุที่จะออกหมายจับ หรือหมายคนไดตามมาตรา ๕๙/๑ และมีคําสั่งใหออกหมายนั้นแลว          
ใหจัดสงสําเนาหมายเชนวานี้ไปยังผูรองขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา  

เมื่อไดมีการออกหมายตามวรรคสามแลว ใหศาลดําเนินการใหผูเกี่ยวของกับ
การขอหมายมาพบศาลเพื่อสาบานตัวโดยไมชักชา โดยจดบันทึกถอยคําของบุคคลดังกลาว และ     
ลงลายมือชื่อของศาลผูออกหมายไว หรือจะใชเครื่องบันทึกเสียงก็ไดโดยจัดใหมีการถอดเสียงเปนหนังสือ
และลงลายมือชื่อของศาลผูออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกลาว ใหเก็บไวในสารบบ
ของศาล หากความปรากฏตอศาลในภายหลังวาไดมีการออกหมายไปโดยฝาฝนตอบทบัญญัต ิ     
แหงกฎหมาย ศาลอาจจะมีคําสั่งใหเพิกถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหมายเชนวานั้นได  ทั้งนี้               
ศาลจะมีคําสั่งใหผูรองขอจัดการแกไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลที่เกี่ยวของตามที่
เห็นสมควรก็ได” 

มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๙/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

“มาตรา ๕๙/๑ กอนออกหมายจะตองปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทําให
ศาลเชื่อไดวามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ หรือ มาตรา ๗๑ 

คําสั่งศาลใหออกหมายหรือยกคํารอง จะตองระบุเหตุผลของคําสั่ง นั้นดวย 
หลักเกณฑในการยื่นคํารองขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคําสั่งใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา ” 
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมาย        

วิธีพิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๐ หมายจับ หมายคน หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย ตองทํา

เปนหนังสือ และมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑)  สถานที่ที่ออกหมาย  
(๒) วันเดือนปที่ออกหมาย  
(๓)  เหตุที่ตองออกหมาย  
(๔)   (๔.๑)  ในกรณีออกหมายจับ ตองระบุชื่อ หรือรูปพรรณของบุคคลที่จะถูกจับ 
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 (๔.๒) ในกรณีออกหมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย ตองระบุชื่อบุคคล  
ที่จะถูกขัง จําคุก หรือปลอย 

  (๔.๓) ในกรณีออกหมายคน ใหระบุสถานที่ที่จะคน และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล
หรือลักษณะสิ่งของที่ตองการคน กําหนดวันเวลาที่จะทําการคน  และชื่อกับตําแหนงของเจาพนักงาน    
ผูจะทําการคนนั้น 

(๕)   (๕.๑)  ในกรณีออกหมายจับ หมายขัง หรือหมายคนใหระบุความผิด หรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย  

  (๕.๒) ในกรณีออกหมายจําคุก ใหระบุความผิดและกําหนดโทษตามคําพิพากษา 
 (๕.๓) ในกรณีออกหมายขังหรือหมายจําคุก ใหระบุสถานที่ที่จะใหขัง 

หรือจําคุก 
 (๕.๓)  ในกรณีออกหมายปลอยใหระบุเหตุที่ใหปลอย 
(๖)  ลายมือชื่อ และประทับตราของศาล” 
“มาตรา ๖๑ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๙๗ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ      

มีอํานาจหนาที่จัดการใหเปนไปตามหมายอาญาซึ่งไดมอบ  หรือสงมาใหจัดการภายในอํานาจของเขา  
หมายอาญาใดซึ่งศาลไดออก จะมอบ หรือสงไปยังพนักงานฝายปกครอง หรือ

ตํารวจซึ่งอยูภายในเขตอํานาจของศาลดั่งระบุในหมาย  หรือแกหัวหนาพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจประจําจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือตําบล  ซึ่งจะใหจัดการใหเปนไปตามหมายนั้นก็ได  

ในกรณีหลัง เจาพนักงานผูไดรับหมายตองรับผิดชอบในการจัดการตามหมา ยนั้น 
จะจัดการเองหรือสั่งใหเจาพนักงานรองลงไปจัดการใหก็ได หรือจะมอบหรือสงสําเนาหมายอัน
รับรองวาถูกตองใหแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจคนอื่นซึ่งมีหนาที่จัดการตามหมายซึ่งตน
ไดรับนั้นก็ได ถาหมายนั้นไดมอบหรือสงใหแกเจาพนักงานตั้งแตสองนายขึ้นไปเจาพนักงานจะ
จัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือรวมกันก็ได” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๖๓ เมื่อเจาพนักงานไดจัดการตามหมายอาญาแลว ใหบันทึกรายละเอียด
ในการจัดการนั้น ถาจัดการตามหมายไมไดใหบันทึกพฤติการณไวแลว ใหสงบันทึกนั้นไปยังศาลซึ่ง
ออกหมายโดยเร็ว” 

“มาตรา ๖๔ ถาบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือสิ่งของที่มีหมาย
ใหคนไดคนพบแลว ถาสามารถจะทําไดก็ใหสงบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยดวนไปยังศาลซึ่งออกหมาย
หรือเจาพนักงานตามที่กําหนดไวในหมาย แลวแตกรณี เวนแตจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น ” 
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๒.๓.๒  เหตุออกหมายจับได   
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา ๖๖) 
พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดแกไขเพิ่มเติม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖ (เหตุออกหมายจับได) ดังนี้ 
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และใหใชขอความตอไปนี้แทน  
“มาตรา ๖๖ เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้  
(๑)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมี

อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือ  
(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและ    

มีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น  
ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลงหรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดย

ไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี” 
ขอสังเกต มาตรา ๖๖(๑) ไดกําหนดอัตราโทษของความผิดอาญา ซึ่งเปนเหตุออก

หมายจับได คือ “จําคุกอยางสูงเกินสามป” ดวยเหตุนี้ หากความผิดอาญานั้นมีอัตราโทษจําคุกอยาง
สูงสามปหรือต่ํากวานั้น ก็ยังไมเปนเหตุออกหมายจับผูกระทําความผิดโดยจะตองดําเนินการออก
หมายเรียกเสียกอน หากไมมาตามหมายเรียกโดยไมมีขอแกตัวอันสมควร  มาตรา ๖๖ วรรคสอง      
ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนีซึ่งมีผลคือเปนเหตุใหออกหมายจับ ได ตามมาตรา ๖๖(๒) 

ในกรณีที่ความผิดอาญานั้นมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงสามปหรือต่ํากวานั้น แมจะไม
เปนเหตุออกหมายจับผูกระทําความผิดตาม มาตรา ๖๖(๑) แตก็อาจเปนเหตุออกหมายจับได          
ตามมาตรา ๖๖(๒) ได หากมีหลักฐานวาบุคคลนั้นนาจะไดกระทําความผิด  และมีเหตุอันควรเชื่อวา
จะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น  

ขอสังเกต  เหตุออกหมายจับได ตามมาตรา ๖๖(๑) คํานึงถึงอัตราโทษ กลาวคือ 
“จําคุกอยางสูงเกินสามป”  ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวาจะหลบหนีหรือไม อยางไรก็ตาม ศาลยอมมี   
ดุลยพินิจที่จะไมออกหมายจับก็ได แมความผิดนั้ นจะมีโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หากศาลเห็นวา
พนักงานสอบสวนเพียงแตนัดหมายหรือออก “หมายเรียก” ก็ได (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง) ศาลก็อาจไมออก “หมายจับ” ตามที่พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจรองขอก็ได 
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เหตุออกหมายจับได ตามมาตรา ๖๖(๒) โดยหลักก็นาจะหมายถึงกรณีความผิดที่มี
อัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปลงมา ซึ่งจะออกหมายจับไดจะตองเปนกรณี “หลบหนี” หรือ   
จะไป “ยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน” หรือ “กอเหตุอันตรายประการอื่น” มีขอสังเกตวามาตรา ๖๖วรรคสอง
ใหสันนิษฐานวาผู “ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง” หรือ “ไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอ   
แกตัวอันควร” เปนบุคคลที่ “จะหลบหนี” อันเปนเหตุออกหมายจับได ตามมาตรา ๖๖ (๒)  

ไดกลาวในตอนตนแลววา แมความผิดนั้นจะมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป 
ศาลอาจไมออกหมายจับใหก็ได แมวาจะเปนเหตุออกหมายจับ ได ตามมาตรา ๖๖(๑) ก็ตาม หากศาล
เห็นวาบุคคลนั้นไมมีพฤติการณจะหลบหนี ฯลฯ อยางไรก็ตาม หากความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุก
อยางสูงเกินสามป และบุคคลนั้น “จะหลบหนี” หรือจะไป “ยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน” หรือ        
“กอเหตุอันตรายประการอื่น”  ศาลก็ออกหมายจับได โดยอางมาตรา ๖๖(๒) นั่นเอง เพราะกรณ ี  
ตามมาตรา ๖๖(๒) นั้น จริงอยูไดกลาวมาในตอนตนแลววา โดยหลักนาจะหมายถึงความผิดที่มีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปลงมา (เพื่อใหแตกตางกับเหตุออกหมายจับได ตามมาตรา ๖๖ (๑)) แต    
ตัวบทมาตรา ๖๖(๒) ก็มิไดระบุถึงอัตราโทษไวตรงๆ วาหมายถึงจําคุกตั้งแตสามปลงมา ดวยเหตุนี้   
หากโทษนั้นจําคุกอยางสูงเกินสามปและบุคคลนั้น  “จะหลบหนี” หรือจะ “ยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน” 
หรือ “กอเหตุอันตรายประการอื่น”  ศาลก็ยอมออกหมายจับโดยอางมาตรา ๖๖ (๒) ไดเชนกัน 

ขอสังเกต  “เหตุออกหมายจับได”  ตามที่ระบุไวใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๖๖ ยอมหมายความวาถาไมมีเหตุออกหมายจับ ศาลจะออกหมายจับ  “ไมได” อยางไรก็ตาม
แมมีเหตุออกหมายจับได เชน โทษจําคุกอยางสูงเกินสามปตามที่มาตรา ๖๖(๑) บัญญัติไว ศาลจะไม
ออกหมายจับ “ก็ได” ไมมีกฎหมายมาตราใดบังคับวาหากมีเหตุออกหมายจับแลวศาลตองออก
หมายจับ หากศาลเห็นวาบุคคลนั้นจะไมหลบหนีอยางแนนอน ศาลอาจไมออกหมายจับก็ได แมจะมี
เหตุออกหมายจับก็ตาม ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะตอง  “นัดหมาย” หรือออก “หมายเรียก” บุคคลนั้น
ตอไป หากบุคคลนั้นไมมาตามหมายนัดหรือตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนยอม “รองขอ”        
ใหศาลออก “หมายจับ” บุคคลนั้นได ซึ่งมาตรา ๖๖ วรรคสอง ก็ใหสันนิษฐานวาบุคคลผูไมมาตามนัด
หรือตามหมายเรียกโดยไมมีขอแกตัวอันควร แสดงวาบุคคลนั้น  “จะหลบหนี” ซึ่งศาลก็จะใชดุลยพินิจ
วาจะออกหมายจับตามคํารองขอครั้งที่สองของพนักงานสอบสวนหรือไม 

๒.๓.๓  การจับโดยไมมีหมายจับ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘  ใหอํานาจ “พนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจ” จับบุคคลโดยไมมีหมายจับได  ซึ่งตองถือวาเปน “ขอยกเวน” เพราะมีความจําเปนเรงดวน
ไมอาจรอใหมีการออกหมายจับได  
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มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๘ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับหรือ
คําสั่งของศาลนั้นไมได เวนแต 

(๑)  เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา ดังไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๐ 
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ  หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจจะ
ใชในการกระทําความผิด 

(๓)  เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แตมีความจําเปน
เรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได  

(๔) เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอย
ชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ ”  

มาตรา ๗๘ (๑)  
เมื่อบุคคลนั้น(ผูถูกจับ) ไดกระทํา “ความผิดซึ่งหนา”  ตามที่บัญญัติไวในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๐ 
(๑)  ความหมายของ “ความผิดซึ่งหนา” 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๐ ไดแยกความผิดซึ่งหนา
ออกเปน ๒ ประเภท คือ ความผิดซึ่งหนาอยางแทจริงและใหถือวาเปนความผิดซึ่งหนา  

(๒)  ความผิดซึ่งหนาอยางแทจริง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวาไดแก

ความผิดใดๆ ก็ไดซึ่ง 
(๒.๑)  เห็นกําลังกระทํา (ความผิด) หรือ 
(๒.๒) พบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิด

มาแลวสดๆ 
ตัวอยาง  ส.ต.ต.ขาว เห็นนายแดงขณะกําลังยิงนายดํา เปนกรณี “เห็นกําลังกระทํา” 

หรือไดยินเสียงปน จึงวิ่งมาตรงที่ไดยินเสียงปนและเห็นนายดํานอนฟุบจมกองเลือด และมีปนอยูใน
มือนายแดงเปนกรณี “พบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวา เขา (นายแดง) ไดกระทํา
ความผิดมาแลวสดๆ” 

กรณีเหลานี้ ส.ต.ต.ขาวมีอํานาจจับนายแดงไดโดยไมตองมีหมายจับ เพราะ “เห็น” หรือ 
“พบ” ดวยตาของตนเอง มีฎีกาที่ ๔๘๑/๒๔๙๑ ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องคนแตเทียบเคียงกับเรื่องจับไดวา 
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หากตํารวจผูจับไดรับคําบอกเลามาจากผูอื่นอีกทอดหนึ่งไมได  “เห็น” หรือ “พบ” เอง ก็ไมมีอํานาจ
จับโดยไมมีหมายตาม (๑) ของมาตรา ๗๘ (แตอาจมีอํานาจจับโดยไมมีหมายตามอนุมาตราอื่นๆได ) 

ขอสังเกต  ตามตัวอยางขางตน หาก ส.ต.ต.ขาวจะจับนายแดง แตนายแดงวิ่งหนี 
ส.ต.ต.ขาวจึงวิ่งไลตามจับนายแดงแตจับไมทันจึงยุติการจับ  หากวันรุงขึ้น ส.ต.ต.ขาวพบนายแดง    
ก็จะจับนายแดงโดยไมมีหมายจับโดยถือวากระทําความผิดซึ่งหนาไมได การจับโดยไมมีหมายจับ
เพราะการกระทําความผิดซึ่งหนานั้น จะตองทําการจับโดยทันทีตอเนื่องจากการกระทําความผิดซึ่งหนา
และการจับนั้นจะตองยังไม “ขาดตอน”  ดวยกลาวคือไลติดตามจับไปโดยตลอด  

ขอสังเกต  กรณี “ความผิดซึ่งหนาอยางแทจริง” นี้ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
มีอํานาจจับโดยไมมีหมายได ไมวาจะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติ
อื่นๆ ที่มีโทษในทางอาญาใดๆ ก็ตาม  

ใหถือวาเปนความผิดซึ่งหนา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๘๐ วรรคสอง ไดแกกรณีที่ผูจับมิได “เห็น” หรือ “พบ” ซึ่งหนา แตเปนกรณีที่ 

(๑)  เปนความผิดที่ระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 
(๒)  มีบุคคลถูกไลจับดังผูกระทํา (ความผิด) โดยมีเสียงรองเอะอะ หรือ  
(๓)  เมื่อพบบุคคล  

(ก)  แทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิด   
(ข)  ในถิ่นแถวใกลเคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และ   
(ค)  มีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือ   
(ง)  มีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสันนิษฐานไดวาไดใชในการ

กระทําผิด หรือ  
(จ)  มีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เสื้อผาหรือเนื้อตัวของผูนั้น   

ตัวอยาง  ส.ต.ต. ขาวเห็นชาวบานกลุมหนึ่งวิ่งไลตามนายแดงและรองวา “ขโมยๆ” 
เชนนี้ ยอมจับนายแดงไดเพราะนายแดง “ถูกไลจับดังผูกระทํา (ความผิด) โดยมีเสียงรองเอะอะ”  
เปนกรณีตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง (๑) โดยใหถือวาเปนความผิดซึ่งหนาเพราะเปนการจับผูกระทํา
ความผิดฐานลักทรัพย ซึ่งระบุอยูในบัญชีทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเขาตาม
อนุมาตรา ๑ กลาวคือบุคคลหนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทํา (ความผิด)โดยมีเสียงรองเอะอะ  

ขอสังเกต  หากชาวบานรองบอกตํารวจใหจับนายแดงซึ่งกําลังถูกชาวบานไลจับ
โดยชาวบานรองวา “จับดวยๆ คนขายยาบา” ตํารวจไมมีอํานาจจับตามมาตรา ๗๘(๑) เพราะแมจะ
เขาตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง (๑) แตการขายยาบาไมใชความผิดที่ระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  
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มาตรา ๗๘ (๒) 
“เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใช
ในการกระทําความผิด” 

ถอยคําดังกลาวนี้ ทําใหเจาหนาที่สามารถจับผูที่  “ตระเตรียม” กระทําความผิด
ไดโดยไมตองมีหมายแมวาการตระเตรียมนั้นจะไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดก็ตาม ทั้งนี้      
เพื่อเปนการ “ปองกัน” มิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการจํากัดการใช
อํานาจของเจาหนาที่ กฎหมายจึงไดระบุเงื่อนไขไวดวยวาผูที่จะถูกจับนั้นตองมี “เครื่องมือ อาวุธ 
หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด ”  

มาตรา ๗๘ (๓)  
“เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖(๒) แตมีความจําเปนเรงดวน

ที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได ” 
การจับโดยไมมีหมายจับ ตามมาตรา ๗๘(๓) นี้ หมายถึงกรณีดังนี้ 

(๑)  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและ
มีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น
(ถอยคํามาจากมาตรา ๖๖ อนุมาตรา ๒) และ 

(๒)  มีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได  
ขอสังเกต  มาตรา ๗๘(๓) โยงไปถึงมาตรา ๖๖(๒) ซึ่งมาตรา ๖๖(๒) มีถอยคําวา 

“และมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี” ซึ่งวรรคสองของมาตรา ๖๖ บัญญัติไวดวยวาถาบุคคลนั้น    
ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี  

ใหพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ นายแดงถูกนายขาวชิงทรัพยแลวนายขาวหลบหนีไป  
นายแดงไดไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนไวแลว ภายหลังตอมานายแดงพบนายขาวอยูใน
สาธารณสถานแหงหนึ่ง นายแดงจึงแจงใหเจาหนาที่ตํารวจซึ่งอยูใกลเคียงจับกุมโดยแจงดวยวาได
รองทุกขไวแลว ในกรณีเชนนี้เจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับแจงจะจับนายขาวโดยไมมีหมายจับได            
ก็ตอเมื่อเขาหลักเกณฑ ตามที่มาตรา ๗๘(๓) ไดบัญญัติไว ซึ่งมาตรา ๗๘(๓) ไดโยงไปใชมาตรา ๖๖ (๒) 
ดวยเหตุนี้เจาหนาที่ตํารวจจะจับนายขาวโดยไมมีหมายจับไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวา      
นายขาวนาจะไดกระทําผิด และมีเหตุอันควรเชื่อวานายขาวจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 
หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น (ถอยคําจากมาตรา ๖๖ (๒)) และมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจ
ขอใหศาลออกหมายจับนายขาวได (ถอยคําจากมาตรา ๗๘ (๓)) ดังนั้น ถาเจาหนาที่ตํารวจเห็นวา  
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(๑) มีหลักฐานตามสมควรวานายขาวนาจะไดกระทําความผิด (โดยอาจพิจารณา
จากคํายืนยันของนายแดงผูเสียหายประกอบกับคํากลาวของนายแดงผูเสียหายวาไดรองทุกขไวแลว) และ 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวานายขาวจะหลบหนี (การที่นายขาวไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ก็ใหสันนิษฐานวานายขาวจะหลบหน)ี และ 

 (๓) มีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับนายขาวได เชน 
นายขาวกําลังจะหลบหนีออกไปนอกประเทศ เชนนี้เจาหนาที่ตํารวจก็จับนายขาวโดยไมมีหมายจับ
ไดตามมาตรา ๗๘(๓)  

ขอสังเกต  หากนายขาวไมมีทีทาวาจะหลบหนี ประกอบกับมีที่อยูเปนหลักแหลง
เจาหนาที่ตํารวจจะจับนายขาวโดยไมมีหมายจับตามมาตรา ๗๘(๓) ไมได หรือหากนายขาวรูตัววา
จะถูกจับก็ทําทาจะเดินเขาบานของตนซึ่งอยูบริเวณนั้น ก็จะจับนายขาวโดยไมมีหมายจับไมไดเชนกั น 
เพราะแมจะมีเหตุออกหมายจับตามมาตรา๖๖ (๒) กลาวคือมีหลักฐานตามสมควรวานายขาวนาจะได
กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี แตจะจับโดยไมมีหมายจับตามมาตรา  ๗๘(๓) 
ไดจะตองเปนกรณี “มีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได”  ดวยซึ่งกรณีที่
ผูตองหากําลังจะเดินกลับเขาบานของตน ไมนาจะถือวามีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาล
ออกหมายจับบุคคลนั้นได กรณีเชนนี้เจาหนาที่ตํารวจคงจะตองขอใหศาลออกหมายจับนายขาว   
ตามมาตรา ๖๖(๑) เสียกอนจึงจะจับกุมนายขาวตามหมายจับได  

เมื่อมาตรา ๗๘(๓) บัญญัติไวโดยโยงไปใชเหตุออกหมายจับตามมาตรา ๖๖(๒) 
การจับโดยไมมีหมายจับตามมาตรา ๗๘(๓) กรณีที่ผูเสียหายชี้ใหจับหรือเจาหนาที่ ตํารวจจะจับเอง
โดยไมมีหมายจับ จะตองครบหลักเกณฑ ๓ ประการดังตอไปนี้ 

(๑)  มีหลักฐานตามสมควรวาผูจะถูกจับนาจะไดกระทําความผิดอาญา  (ถอยคํา
จากมาตรา ๖๖ (๒)) และ 

(๒)   มีเหตุอันควรเชื่อวาผูจะถูกจับ “จะหลบหนี” หรือ “จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน” 
หรือจะ “กอเหตุอันตรายประการอื่น” (ถอยคําจากมาตรา ๖๖ (๒)) 

หากบุคคลที่จะถูกจับไมมีที่อยูเปนหลักแหลง มาตรา ๖๖ วรรคสอง “สันนิษฐานวา
บุคคลนั้นจะหลบหนี” และ 

(๓)  ตอง “มีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได ”  
(ถอยคําจากมาตรา ๗๘ (๓)) 

หากไมครบหลักเกณฑทั้ง ๓ ประการ เจาหนาที่ตํารวจตองขอใหศาลออกหมายจับ    
(หากมีเหตุออกหมายจับตามมาตรา ๖๖(๑) หรือ (๒) หากยังไมมีเหตุออกหมายจับ ควรนัดหมายหรือ
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ออกหมายเรียก หากไมมาตามนัดหรือตามหมายเรียกก็ใหสันนิษฐานไววาบุคคลนั้นจะหลบหนี     
(ดูมาตรา ๖๖ วรรคสอง) ซึ่งเปนเหตุออกหมายจับตามมาตรา ๖๖(๒) ได 

ขอสังเกต  มาตรา ๗๘(๓) โยงไปหามาตรา ๖๖(๒) ซึ่งไดอธิบายมาแลววา    
กรณีมาตรา ๖๖(๒) นั้น ความผิดอาญาจะมีอัตราโทษจําคุกเท าใดก็ได ตั้งแตโทษประหารชีวิตลงมา 
มาตรา ๖๖(๒) ไมไดจํากัดเฉพาะความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกสามปลงมาเทานั้น ดวยเหตุนี้   
หากครบหลักเกณฑ ๓ ประการดังกลาวขางตนแลว แมความผิดอาญานั้นจะมีอัตราโทษจําคุกเกินสามป 
เจาหนาที่ก็จับบุคคลนั้นโดยไมมีหมายจับตามมาตรา ๗๘(๓) ได 

มาตรา ๗๘(๔)  
เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอยชั่วคราว

ตามมาตรา ๑๑๗ 
มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๗ เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ใหพนักงาน      
ฝายปกครองหรือตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวมีอํานาจจับผูตองหาหรือจํา เลยนั้นได แตในกรณีที่
บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันเปนผูพบเห็นการกระทําดังกลาว อาจขอใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยได  ถาไมสามารถขอความชวยเหลือจาก 
เจาพนักงานไดทันทวงทีก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง  แลวสงไปยังพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจที่ใกลที่สุด และใหเจาพนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยไปยังเจาพนักงานหรือศาล  
โดยคิดคาพาหนะจากบุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันนั้น” 

ขอสังเกต  การที่ผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ถือวาเปนเหตุ จําเปนอีก
ประการหนึ่งที่จับไดโดยไมมีหมายจับ เพราะไมอาจรอใหศาลออกหมายจับไดทันทวงทีประกอบกับ
ผูตองหาหรือจําเลยก็ไดเคยถูกจับมาแลวในอดีตโดยผานกระบวนการตรวจสอบโดยศาลโดยการ
ออกหมายจับมาแลว  หรือมิฉะนั้นก็เปนกรณีที่จับไดโดยไมตองมีหมายจับ จนถึงขั้นที่ มีการปลอย
ชั่วคราวมาแลว 

๒.๓.๔  การจับโดยไมมีหมายจับ  ตามมาตรา ๖๕  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๕ ใหอํานาจเจาพนักงานที่จะจับ

บุคคลโดยไมตองมีหมายในกรณีที่บุคคลที่ไดถูกจับตามหมายจับแลวไดหลบหนีหรือมีผูชวยหนี      
ผูมีอํานาจในการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๕ โดยไมมีหมายจับ        
ก็คือเจาพนักงานผูที่ไดเคยจับบุคคลนั้นตามหมายมากอนนั่นเอง  
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๒.๓.๕  การจับโดยไมมีหมายจับ  ตามมาตรา ๑๓๔ วรรคหา (แกไขเพิ่มเติม) 
พนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผูตองหาโดยไมมีหมายจับได หากเปนกรณีที่แจง  

ขอกลาวหาแลว แตผูตองหายังไมไดถูกจับและยังไมไดมีการออกหมายจับและพนักงานสอบสวน
เห็นวามีเหตุที่จะออกหมายขังได ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งใหผูตองหานั้นไป
ศาลเพื่อใหศาลออกหมายขัง แตผูตองหาไมยอมไปศาลตามคําสั่งของพนักงานสอบสวน  

๒.๓.๖  อํานาจจับของราษฎร ตามมาตรา ๗๙  
  ไดแกกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนการกระทําความผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๘๐ และความผิดซึ่งหนานั้น ตองไดระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดวย (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๙) 

ขอสังเกต  อํานาจในการจับของราษฎรนั้น เปนขอยกเวนจึงมีนอยกวาพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจ ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดซึ่งหนาไมวาจะเปนการกระทําความผิด 
ซึ่งหนาอยางแทจริง (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง) หรือกรณี     
ที่ถือวาเปนความผิดซึ่งหนา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๐ วรรคสอง) 
ราษฎรจะจับไดเฉพาะกรณีที่ความผิดนั้นระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญานี้เทานั้น 

ตัวอยาง   นายขาวราษฎรเห็นนายแดงขณะกําลังลักทรัพยนายดํา นายขาวจับนายแดง   
ไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๙ ประกอบกับมาตรา ๘๐ 
ตามตัวอยางนี้ เปนกรณีที่นายขาวเห็นนายแดงกําลังกระทํา  (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง) และความผิดฐานลักทรัพยนั้นระบุอยูในบัญชีทายประมวลฯ ดวย 

ตัวอยาง  นายขาวราษฎรเห็นนายดําวิ่งไลตามหลังนายแดงพรอมกับรองวา “ขโมยๆ” 
นายขาวจับนายแดงไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๙ 
ประกอบกับมาตรา ๘๐ ตามตัวอยางนี้เปนกรณีที่นายขาวเห็นนายแดง  “ถูกไลจับดั่งผูกระทํา  (ความผิด) 
โดยมีเสียงรองเอะอะ” (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๐ วรรคสอง อนุมาตรา ๑) 
และความผิดฐานลักทรัพยนั้นก็ระบุอยูในบัญชีทายประมวลฯ ดวย   

(๒)  เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับขอความชวยเหลือใหจับ  (ดูประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๒) 

ตัวอยาง  ส.ต.ต.ขาวจะจับนายแดงตามหมายจับ นายแดงวิ่งหนี ส.ต.ต.ขาวจึงขอ
ความชวยเหลือจากนายเหลืองใหชวยจับนายเหลืองจับนายแดงไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๒ ทั้งนี้ แมวาในตอนแรก ส.ต.ต.ขาวจะจับนายแดงใน
ความผิดที่ไมอยูในบัญชีทายประมวลฯ ก็ตาม 

ขอสังเกต  หากนายแดงตอสูขัดขวางนายเหลืองนายแดงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ เพราะนายเหลืองเปน “ซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการ
ปฏิบัติการตามหนาที่” (ดูถอยคําในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘)  

(๓)  นายประกันหรือผูเปนหลักประกันจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนี
ตามเงื่อนไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๑๑๗  

“มาตรา ๑๑๗ เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยนั้นได แตในกรณีที่บุคคลซึ่งทําสัญญา
ประกันหรือเปนหลักประกันเปนผูพบเห็นการกระทําดังกล าว อาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยได ถาไมสามารถขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานไดทันทวงท ี
ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง แลวสงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุด 
และใหเจาพนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยไปยังเจาพนักงานหรือศาล โดยคิดคาพาหนะจาก
บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันนั้น” 

๒.๓.๗  สถานที่ซึ่งเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีขอจํากัดในการจับ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๑ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม และมี

การบัญญัติมาตรา ๘๑/๑ ขึ้นมาใหม ดังนี้  
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาและใหใชความตอไปนี้แทน  
“มาตรา ๘๑ ไมวาจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับในที่รโหฐาน เวนแต

จะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน” 
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๑/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
“มาตรา ๘๑/๑ ไมวาจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับในพระบรมมหาราชวัง 

พระราชวัง วังของพระรัชทายาท หรือของพระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน
พระตําหนักหรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป 
หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประทับหรือพํานัก เวนแต  

(๑)  นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตใหจับ 
และไดแจงเลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษรับทราบแลว  
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(๒)  เจาพนักงานผูถวายหรือใหความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย พระราชินี             
พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนผูจับ
ตามกฎหมายวาดวยองครักษ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการใหความปลอดภัย ” 

คําอธิบาย  มาตรา ๘๑ ไดจํากัดอํานาจในการจับไมวาจะโดยมีหมายจับ  หรือไมมี
หมายจับก็ตาม โดยหามจับในที่รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยการ “คน” ในที่รโหฐาน 

เหตุผลก็คือกฎหมายถือวาการเขาไปในที่รโหฐานนั้นเทากับเปนการ  “คน” ไปดวย
ในตัวจึงตองพิจารณาวามีอํานาจในการ  “คน” ดวยหรือไมควบคูไปดวย จะพิจารณาเฉพาะอํานาจใน
การ “จับ”  ตามหมายจับหรือจับไดโดยไมตองมีหมายตามมาตรา ๗๘ อยางเดียวไมพอเพียง 

อํานาจในการคนนั้น โดยหลักคือตองคนโดยมี  “หมายคน” ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๖๙ ระบุ “เหตุ ” ในการออกหมายคนไว แตในบางกรณีก็สามารถคนได
โดยไมตองมี “หมายคน” 

ตัวอยาง  ส.ต.ต. ขาวเห็นนายแดงขณะกําลังทํารายรางกายนายดําภายในบานของ
นายเหลือง ส.ต.ต.ขาวมีอํานาจเขาไปในบานของนายเหลืองเพื่อจับนายแดงได การเขาไปจับนายแดง
ในบานของนายเหลืองเปนการกระทําโดยชอบ เพราะเหตุผลดังนี้ 

 (๑)  เปนการจับไดโดยไมตองมีหมายจับเพราะ ส .ต.ต.ขาวเห็น “การกระทําความผิด
ซึ่งหนา”  ดวยตาของตนเอง ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ อนุมาตรา ๑ 

(๒)  แมเปนการจับภายในบานของนายเหลืองซึ่งเปน “ที่รโหฐาน” (ดูนิยามใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๓)) ก็ไมขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๘๑ เพราะเขาขอยกเวนเนื่องจากมีอํานาจ  “คน” โดยไมมีหมายในที่รโหฐานนั้นได  
(ดูขอ (๓) ตอไป) 

(๓)  ส.ต.ต.ขาวสามารถเขาไปในที่รโหฐานนั้นโดยถือวาเปนการ  “คนโดยไมมีหมาย”  
ไดเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ (๒) ใหอํานาจกระทําได 

ตัวอยาง  ส.ต.ต.ขาวไดรับมอบหมายใหจัดการจับนายแดงตามหมายจับ ส .ต.ต.ขาว
พบนายแดงกําลังนั่งเลนอยูที่สนามหญาภายในบานของนายแดง ส .ต.ต.ขาวมีอํานาจเขาไปจับนายแดง
ภายในบานนั้นไดเพราะเหตุผลดังนี้ 

(๑)  เปนการจับตามหมายจับ  
(๒)  ไมขัดตอมาตรา ๘๑ เพราะการเขาไปในบานของนายแดง แมจะเปนการ “คน” 

ไปดวยในตัว ก็เปนการ “คน” โดยชอบเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒(๕) 
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ใหอํานาจคน (เขาไปในบาน) โดยไมตองมีหมายคนได เนื่องจากเปนบานของนายแดงและผูจะตอง
ถูกจับเปนเจาบาน  

ขอสังเกต  หาก ส.ต.ต.ขาวพบนายแดงกําลังนั่งคุยอยูกับนายเหลืองในบานของ    
นายเหลือง ส.ต.ต.ขาวจะเขาไปจับทันทีไมได เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๑ 
หามไวเวนแตจะมีอํานาจ “คน” (อํานาจเขาไปในบาน) อํานาจ “คน” โดยไมมีหมายมีระบุไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ อนุมาตรา ๑ ถึง ๕ ซึ่งตามตัวอยางที่ยกไมมีกรณี
ที่จะเขามาตรา ๙๒ อนุมาตรา ๑ ถึง ๕ อนุมาตราใดๆ เลย เชนนี้ ส.ต.ต.ขาวตองไปขอใหมีการออก
หมายคนเสียกอนซึ่งมีเหตุที่จะออกหมายคนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๙ 
อนุมาตรา (๔) กลาวคือ “เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ” หากมีหมายคนแลวก็เขาไปจับนายแดง    
ในบานของนายเหลืองได 

ขอสังเกต   ตามตัวอยางขางตน หาก ส.ต.ต.ขาวเห็นนายมวงคนใชของนายเหลือง
กําลังทํารายรางกายนายเขียวภริยาของนายมวงในบานของนายเหลือง ส .ต.ต.ขาวเขาไปจับนายมวง
โดยไมตองมีหมายจับได โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๘๑ 
เพราะ “ทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) วาดวย
การคนในที่รโหฐาน” แลว กลาวคือสามารถ “คน” ในที่รโหฐานนั้นไดโดยไมตองมีหมายคนเพราะ
ปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๙๒(๒) 

เมื่อการเขาไปในบานของนายเหลืองของ ส .ต.ต.ขาวถือเปนการ “คน” โดยชอบ 
นอกจาก ส.ต.ต.ขาว จะจับนายมวงโดยไมตองมีหมายจับไดแลวยังสามารถจับนายแดงในบานของ
นายเหลืองตามหมายจับนั้นอีกได  

สรุป   มาตรา ๘๑ ที่วา “เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี ้       
อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน” จึงหมายความอยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 

(๑)  เวนแตเปนการคนโดยมีหมายคน หรือ 
(๒)  เวนแตมีอํานาจคนโดยไมมีหมายคน กลาวคือเปนกรณีคนตามมาตรา  ๙๒(๑) 

ถึง (๕) (การคนโดยมีหมายคนหรือโดยไมมีหมายคนในกรณีตามมาตรา ๙๒ นั้น หากกระทําการคน
ในเวลากลางคืนก็จะตองมีอํานาจคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  ๙๖ อีกดวย 
เชน เปนกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งตามมาตรา ๙๖(๒)) หรือ 

(๓)  เวนแตจะไดเขาไปในที่รโหฐานนั้น โดยเจาของหรือผูครอบครองใหความ
ยินยอมโดยสมัครใจ ซึ่งฎีกาที่ ๑๑๖๔/๒๕๔๖ (ดูบันทึกทายฎีกานี้ดวย) ไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐาน
แลววาไมถือวาเปนการคนโดยมิชอบ  
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“ฎีกาที่ ๑๑๖๔/๒๕๔๖ เจาพนักงานตํารวจไดขอความยินยอมจาก น. มารดาจําเลย 
ซึ่งเปนเจาของบานที่เกิดเหตุกอนทําการคน แสดงวาการคนกระทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจความยินยอม
ของ น. แมการคนจะกระทําโดยไมมีหมายคนที่ออกโดยศาลอนุญาตใหคนได ก็หาไดเปนการคน
โดยมิชอบไม เมทแอมเฟตามีนที่เจาพนักงานตํารวจยึดไดจึงนํามารับฟงประกอบคํารับสารภาพของ
จําเลยได” 

ขอสังเกต  ไดกลาวมาแลววาไมวาจะเปนการคนที่รโหฐานโดยมีหมายคนหรือไมมี
หมายคนก็ตาม หากเปนเวลากลางคืนการคนนั้นจะกระทําไดโดยชอบตองเขาขอยกเวนตามที ่  
มาตรา ๙๖ บัญญัติไวดวย เชน ตองเปนกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งตามมาตรา ๙๖(๒) เปนตน มีขอสังเกตวา 
เมื่อฎีกาที่ ๑๑๖๔/๒๕๔๖ วินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวแลว จึงนาจะตองถือวาเจาของหรือผูครอบครอง      
ที่รโหฐานก็ใหความยินยอมใหเขาไปคนในที่รโหฐานในเวลากลาคืนได แมวาจะไมเขาขอยกเวน
ตามมาตรา ๙๖ เชน ไมใชกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งก็ตาม 

๒.๓.๘  ขั้นตอนในการจับ 
๒.๓.๘.๑  ขั้นตอน “ขณะถูกจับ” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๓ ในการจับนั้นเจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแก   
ผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แล วสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่  
ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับเวนแตสามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น
ใหนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว  แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป  

ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมี
หมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และ
ถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบ
และปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตน
ไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือ
การควบคุมผูถูกจับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาต
ใหผูถูกจับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกลาว
ไวดวย 

ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือ
พยายามจะหลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณ
แหงเรื่องในการจับนั้น” 
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ขอสังเกต ในการแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ มีฎีกาที่  ๓๑๙-๓๒๐/
๒๕๒๑ วินิจฉัยวาตํารวจพบเห็นการกระทํา กรณีเปนความผิดซึ่งหนา  และเมื่อเขาจับกุมผูถูกจับได
ตอสูขัดขวาง ไมตกอยูในบังคับที่จะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง ตํารวจมีอํานาจจับกุมโดยไมจําเปนตองแจงแกผูที่จะถูกจับวาจะตองถูกจับ    
จะถือวาการจับกุมของตํารวจไมเปนการปฏิบัติการตามหนาที่หาไดไม  

ขอสังเกต   มาตรา ๘๓ ที่แกไขเพิ่มเติมใหมนี้ไดเปลี่ยนแปลงหลักการที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอนในชั้นจับกุมดังนี้  

(๑) สั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ 
(ซึ่งเปนการยกเลิกกฎหมายเดิมที่สั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ) 
ในกรณีที่สามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ก็ใหนําไป          
ที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบโดยหลักก็คือพนักงาน
สอบสวนแหงทองที่ที่ความผิดอาญา “ไดเกิด” ( ดูมาตรา ๑๘ วรรคสาม) นั่นเอง เหตุผลที่ใหนําตัวไปยัง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ก็เพื่อใหมีการสอบสวนผูตองหาโดยเร็ว   

(๒) เจาพนักงานผูจับ ตองแจง “ขอกลาวหา” ใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับ
ใหแสดงตอผูถูกจับ  

(๓)  เจาพนักงานผูจับตองแจงดวยวา  
(๓.๑)  ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และ  
(๓.๒)   ถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และ 
(๓.๓)  ผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบทนายและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่ง     

จะเปนทนายความ  
(๔) ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับแจงใหญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจ

ทราบถึงการจับกุมตามสมควรแกกรณีหากผูถูกจับประสงคเชนนั้น เวนแต  
(๓.๓.๑)  ไมสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก หรือ 
(๓.๓.๒)  เปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับ หรือ  
(๓.๓.๓)  ทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด  

๒.๓.๘.๒   ขั้นตอน ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน  
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๘๔ เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการ
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั่นแลวใหสงตัวผูถูกจับแกพนักงาน     
ฝายปกครองหรือตํารวจของที่ทําการของพนักงานสอบสวนดังกลาว เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑)  ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ใหเจาพนักงานผูจับนั้นแจงขอกลาวหา 
และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูกจับทราบ ถามีหมายจับใหแจงใหผูถูกจับทราบและ
อานใหฟงและมอบสําเนาบันทึกการจับแกผูถูกจับนั้น  

(๒)  ในกรณีที่ราษฎรเปนผูจับ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึง่รับมอบตัว
บันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยูของผูจับ อีกทั้งขอความและพฤติการณแหงการณจับนั้นไว และใหผูจับ        
ลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ เพื่อดําเนินการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับใหผูถูก
จับทราบ และแจงใหผูถูกจับทราบดวยวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคํา
ของผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได  

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่ง
มีผูนําผูถูกจับมาสง แจงใหผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๗/๑ รวมทั้งจัดใหผูถูกจับ
สามารถติดตอกับญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจ เพื่อแจงใหทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม
ไดในโอกาสแรกเมื่อผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งหรือถากรณีผูถูกจับ
รองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูแจง ก็ใหจัดการตามคํารองขอนั้นโดยเร็ว และ      
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจบันทึกไว ในการนี้มิใหเรียกคาใชจายใดๆ จากผูถูกจับ  

ในกรณีที่จําเปนเจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับ
เสียกอนนําตัวไปสงตามมาตรานี้ก็ได 

ถอยคําใดๆ ที่ผูถูกจับใหไวตอเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับสารภาพของผูถูกจับวาตนได
กระทําความผิด หามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน แตถาเปนถอยคําอื่น จะรับฟงเปนพยานหลักฐาน
ในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเมื่อไดมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ 
วรรคสองแกผูถูกจับ แลวแตกรณี” 

ขอสังเกต  มาตรา ๘๓ เปนขั้นตอนขณะถูกจับ สวนมาตรา ๘๔ เปนขั้นตอน ณ 
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน ซึ่งกฎหมายที่แกไขใหมไดกําหนดหนาที่ใหเจาพนักงานผูจับและ
เจาพนักงานผูรับมอบตัวผูถูกจับดําเนินการหลายประการ 
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๒.๓.๙  คํารับสารภาพในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิด  
“รับฟง” ไมไดโดยเด็ดขาด  

มาตรา ๘๔  วรรคสี่ บัญญัติวา “ถอยคําใดๆ ที่ผูถูกจับไดใหไวตอเจาพนักงานผูจับ 
หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับ
สารภาพของผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิดหามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐานแตถาเปนถอยคําอื่น
จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเมื่อไดมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับแลวแตกรณี 

(๑)  ในชั้นจับกุม ตอเจาพนักงานผูจับ หรือ  
(๒)  ในชั้นรับมอบตัวผูถูกจับ ตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  

ขอสังเกต  มาตรา ๘๔ วรรคสี่ ไมใหรับฟงโดยเด็ดขาดโดยไมมีขอยกเวนใดๆ 
ทั้งสิ้นแมวา  

(ก) เจาพนักงานจะแจงใหผูถูกจับทราบถึงสิทธิของผูถูกจั บที่จะไมใหการหรือ     
ใหการก็ไดและสิทธิอื่นๆ แลวก็ตาม และแมวา  

(ข)  คํารับสารภาพของผูถูกจับวาตนไดกระทําความผิดนั้น ผูถูกจับจะใหถอยคํา
ออกมาโดยสมัครใจเพียงใดก็ตาม 

การที่มาตรา ๘๔ วรรคสี่ บัญญัติเชนนี้ เทากับเปนการคุมครองอยางเต็มรูปแบบ    
ถึงสิทธิของผูถูกจับที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา เพราะ
เทากับวาคํารับสารภาพของผูถูกจับกุม  “วาตนไดกระทําความผิด” ในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบ
ตัวผูถูกจับนั้น โดยผลของกฎหมายถือวาเปนถอยคําที่ใหออกมาโดยไมสมัครใจจึงรับฟงไมได     
โดยเด็ดขาดแมวาตามความเปนจริงผูถูกจับกุมจะใหถอยคําออกมาโดยสมัครใจเพียงใดก็ตาม 
กฎหมายก็หามศาลมิไหรับฟง ดวยเหตุนี้หากผูตองหาใหการปฏิเสธวาตนไดกระทําความผิดใน    
ชั้นสอบสวนตอพนักงานสอบสวนและใหการปฏิเสธในชั้นพิจารณา ก็จะนําคํารับสารภาพใน      
ชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผูถูกจับ “วาตนไดกระทําความผิด” มาเปนพยานหลักฐานสวนหนึ่งในการ
ลงโทษบุคคลนั้นมิได 

“ถอยคําอื่น” ในชั้นจับกุมหรือในชั้นรับมอบตัวผูถูกจับรับฟงไดหากมีการแจง      
ใหทราบสิทธิหากเปน “ถอยคําอื่น” มาตรา ๘๔ วรรคสี่ วางเงื่อนไขไววาจะ “รับฟง” ไดก็ตอเมื่อ 

(๑)  มีการแจงสิทธิตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แกผูถูกจับ หรือ  
(๒)  มีการแจงสิทธิตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับ  

ขอสังเกต  การแจงสิทธิตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง และการแจงสิทธิตามมาตรา ๘๓ 
วรรคสอง คือ การแจงใหผูถูกจับทราบวา  
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(๑)  ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และ  
(๒)  ถอยคําของผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได  
ขอสังเกต   การแจงตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง คือ การแจงสิทธิตามอนุมาตรา ๒ 

ของมาตรา ๘๔ โดยแจงเมื่อผูถูกจับมาถึงยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแลว (มาถึงสถานีตํารวจแลว) 
และผูแจงคือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับ และจะตองแจงก็ตอเมื่อ          
ในชั้นจับกุมนั้นราษฎรเปนผูจับเทานั้น หากในชั้นจับกุมเจาพนักงานเปนผูจับ มาตรา  ๘๓ วรรคสอง 
บัญญัติใหเจาพนักงานผูจับตองแจงสิทธิดังกลาวอยูแลว ดังนั้น ในชั้นรับมอบตัวผูถูกจับพนักงาน  
ฝายปกครองหรือตํารวจจึงไมตองแจงสิทธิสองประการดังกลาวขางตนอีก เพราะจะเปนการซ้ําซอน 
(ดูมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา ๒) 

สวน “การแจงสิทธิ” ตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง หมายถึงการแจงสิทธิในชั้นจับกุม
ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ (หากราษฎรเปนผูจับราษฎรไมมีหนาที่ตองแจงสิทธิ) 

ขอสังเกต  การแจงสิทธิตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง ตองแจงสิทธิหลายประการ
มากกวาการแจงสิทธิตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง กลาวคือ กรณีตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง นั้นยังตองแจง
เพิ่มเติมดวยวา 

(๓)  ผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ  
ขอสังเกต  ถอยคําอื่นของผูถูกจับกุมที่รับฟงได  (หากมีการแจงสิทธิ) ตัวอยางเชน 

ผูถูกจับใหการรับสารภาพในขณะถูกจับกุม  “วาตนเองไดกระทําความผิด”  คํารับสารภาพดังกลาว 
“รับฟงไมได” โดยเด็ดขาด แมวาจะมีการแจงสิทธิหรือเปนคํารับสารภาพโดยสมัครใจเพียงใดก็ตาม 
อยางไรก็ตาม “ถอยคําอื่น” ของผูถูกจับ เชน ถอยคําที่กลาววาไดนําปนซึ่งเปนอาวุธที่ใชในการ
กระทําความผิดไปทิ้งไวกลางทุงนา ถอยคําดังกลาวนี้ยอมรับฟงได หากกลาวออกมาเมื่อมีการแจง
สิทธิครบถวนตามมาตรา ๘๓  วรรคสอง (กรณีแจงสิทธิยังสถานที่ถูกจับ ) และครบถวนตามมาตรา 
๘๔ วรรคหนึ่ง (กรณีแจงสิทธิยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน ) แลวแตกรณีแลว 

“ถอยคําอื่น” ก็รับฟงไมได แมมีการแจงสิทธิหากใหถอยคําโดยไมสมัครใจ  
ขอสังเกต  แมมีการแจงสิทธิครบถวนตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง (ณ สถานที ่    

ที่ถูกจับ) หรือตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง (ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน) แลวแตกรณี แลวก็ตาม  
ก็มิไดหมายความวา “ถอยคําอื่น” นั้น จะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับ
ไดเสมอไป “ถอยคําอื่น” นั้นอาจจะรับฟงไมได หากผูถูกจับใหถอยคําออกมาโดยไมสมัครใจเพราะ
ยังมีบทบัญญัติ “ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ที่บัญญัติไววา 

“พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยที่ผิด
หรือบริสุทธิ์ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา 
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ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือ
กฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน” 

ดวยเหตุนี้ “ถอยคําอื่น” ตามมาตรา ๘๔ วรรคสี่ จะ “รับฟงได” ก็เมื่อ 
(๑)  ตองเปนถอยคําที่ผูถูกจับกุมใหออกมาโดยสมัครใจ ปราศจากการขมขู 

จูงใจ หลอกลวง ทรมาน  ฯลฯ ใดๆ และ  
(๒) แมจะเปนถอยคําที่ผูถูกจับกุมใหออกมาโดยสมัครใจ ก็จะตองเปน

ถอยคําที่ใหออกมาหลังจากที่มีการแจงสิทธิตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง (ในชั้นจับกุม) หรือตามมาตรา ๘๔ 
วรรคหนึ่ง (ในชั้นรับมอบตัวผูถูกจับ ณ ทีท่ําการของพนักงานสอบสวน) แลวแตกรณีโดยครบถวนแลว 

๒.๓.๑๐  อํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูซึ่งรับตัวผูถูกจับ ในการควบคุม  
และปลอยชั่วคราว 

ไดมีการเพิ่มเติมมาตรา ๘๔/๑ โดยนําความมาจากวรรคสองของมาตรา ๘๔ เดิม
โดยขยายความบางประเด็นใหชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 

“มาตรา ๘๔/๑ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น       
จะปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวก็ได แตถาเปนการจับโดยมีหมายของศาลใหรีบ
ดําเนินการตามมาตรา ๖๔ และในกรณีที่ตองสงผูถูกจับไปยังศาล แตไมอาจสงไดในขณะนั้น
เนื่องจากเปนเวลาที่ศาลปดและใกลจะปดทําการ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับตัวผูถูกจับ
ไวมีอํานาจปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการ ” 

ขอสังเกต  มาตรา ๘๔/๑ บัญญัติใหชัดเจนถึงกรณีที่จะตองสงผูถูกจับไปยังศาล  
เชน เปนการจับโดยมีหมายจับ และจะตองสงตัวผูถูกจับไปยังศาลผูออกหมายตามบทบัญญัติใน   
มาตรา ๖๔ เชน เปนการจับจําเลยซึ่งไดรับการปลอยชั่วคราวแตหลบหนีไมมารับฟงการพิจารณาคดี 
หรือจับจําเลยตามหมายจับในคดีที่ราษฎรเปนโจทยและศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๙ หรือเปนการจับกุม “พยาน” ตาม ป.วิ.พ. 
มาตรา ๑๑๑(๒) เปนตนกรณีเชนนี้ หากไมอาจสงตัวผูถูกจับไปไดเนื่องจากเปนเวลาที่ศาลปดหรือ
ใกลจะปดทําการ มาตรา ๘๔/๑ จึงใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับตัวผูถูกจับมีอํานาจ
ควบคุมผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการหรืออาจ “ปลอยชั่วคราว” ผูถูกจับก็ได     
มาตรา ๘๔/๑ จึงเปนการบัญญัติใหชัดเพื่อยุติขอสงสัยวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับตัว   
ผูถูกจับไวในกรณีตามตัวอยางนี้จะมีอํานาจที่จะปลอยชั่วคราวหรือไม  

๒.๓.๑๑  สิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหาที่จะติดตอกับบุคคลภายนอก และไดรับการดูแล 
ไดมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ทวิ โดยเปลี่ยนเปนมาตรา ๗/๑ ดังนี้ 
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗/๑ ผูถูกจับหรือผูตองหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจงหรือขอให 
เจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่
ถูกควบคุมในโอกาสแรก และใหผูถูกจับหรือผูตองหามีสิทธิดังตอไปนี้  

(๑)  พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว  
(๒)  ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน 
(๓)  ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร  
(๔)  ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย  
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาที่

แจงใหผูถูกจับหรือผูตองหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง ” 
ขอสังเกต  มาตรา ๗/๑ ใหสิทธิแกผูถูกจับหรือผูตองหาที่จะติดตอกับบุคคลภายนอก

และไดรับการดูแลตามสมควรมีขอสังเกตวาผูถูกจับและผูตองหาอันที่จริงก็คือบุคคลเดียวกันเพราะ
เมื่อถูกจับแลวก็ถือวาตกเปน “ผูตองหา” กลาวคือ เปน “บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยัง
มิไดถูกฟองตอศาล” ตามนิยามใน มาตรา ๒(๒) ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา” 
โดยกฎหมายมิไดใชคําวาคนตัว ผูถูกจับ เปนการแสดงใหเห็นวาการจับก็คือการ “หาวาไดกระทํา
ความผิด” วิธีหนึ่งนั่นเอง ผูถูกจับจึงตกเปน “ผูตองหา” ทันทีที่ถูกจับ 

มาตรา ๗/๑ วรรคหนึ่ง ใหสิทธิผูตองหาแจงเองหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหผูใกลชิด
ทราบถึง (๑) การถูกจับกุม และ (๒) สถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และใหผูถูกจับหรือผูตองหา
มีสิทธิตามที่ระบุไวในมาตรา ๗/๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาที่ตองแจง
ใหผูถูกจับหรือผูตองหานั้นทราบถึงสิทธิตางๆ ดังกลาว “ในโอกาสแรก” 

ฎีกาที่  ๒๐๑๕ /๒๕๔๗ วินิจฉัยวาการแจงสิทธิของผูตองหาไมมีบทบัญญัติ         
แหงกฎหมายบังคับใหตองระบุไวในบันทึกคําใหการชั้นสอบสวน 

๒.๓.๑๒  ผลของการไมปฏิบัติตามมาตรา ๗/๑  กําหนดไว 
หากเจาพนักงานฝาฝนมาตรา ๗/๑ เชน เมื่อผูถูกจับขอรองแลวแตก็ไมแจงใหผูใกลชิด

ผูถูกจับทราบถึงการถูกจับ หรือแจงลาชา หรือไมแจงใหทราบถึงสิทธิตางๆ ตาม  (๑) (๒) (๓) (๔) 
หรือแจงลาชา หรือแจงทันทีแตประวงิการใชสิทธิตางๆ ของผูถูกจับผลของการไมปฏิบัติตามคือ  
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(๑)  ผลในทางกฎหมายอาญา เจาพนักงานอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ หากการไมปฏิบัติตามนั้นไดกระทําไป “เพื่อใหเกิดความเสียหาย” แกผูถูกจับหรือ
ผูตองหา ผลในทางกฎหมายแพงหากผูถูกจับไดรับความเสียหาย ก็อาจฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําไปในการปฏิบัติหนาที่ได    
(ดูมาตรา ๕ ของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ. ๒๕๓๙) 

(๒)  ผลในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๗/๑ มิไดบัญญัติใหศาล  
ไมรับฟงถอยคําของผูตองหาที่ใหตอพนักงานสอบสวนหลังจากที่เจาพนักงานไมปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานตองกระทําซึ่งตางจากกรณี มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคทาย ซึ่งบัญญัติชัดเจนวา
หากพนักงานสอบสวนไมกระทําผลก็คือถอยคําที่ผูตองหาใหไว ตอพนักงานสอบสวนก็รับฟงไมได 

อยางไรก็ตาม ศาลก็อาจใชบทบัญญัติทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๒๖ ไมรับฟงถอยคําของผูตองหาไดเพราะถือวาถอยคํานั้นเปน “พยานบุคคล”          
ที่เกิดขึ้น  “โดยมิชอบประการอื่น” นั่นเองในกรณีเชนนี้ศาลไมนาจะใชบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ ยกฟอง (โดยถือวาอัยการไมมีอํานาจฟองเพราะไมมี
การสอบสวนคดีนั้นเนื่องจากการสอบสวนไมชอบ) เหตุผลที่ศาลไมนาจะใชประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ เพราะในกรณีใกลเคียงกันคือ มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคทาย กฎหมาย
ที่แกไขใหมบัญญัติใหศาลไมรับฟงถอยคําของผูตองหาในกรณีที่พนักงานสอบสวนไมแจงสิทธิ
หรือไมดําเนินการตางๆ ดวยเหตุนี้ การที่เจาพนักงานไมปฏิบัติตาม มาตรา  ๗/๑ สภาพบังคับในทาง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาควรเปนอยางเดียวกัน กลาวคือ  หากมีการสอบสวนผูตองหา         
โดยไมใหผูตองหาไดมีโอกาสติดตอกับคนใกลชิดหรือไมรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อผูตองหาเจ็บปวย 
ถอยคําที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนก็จะใชรับฟงไมไดโดยผลของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ 

๒.๓.๑๓   การรับฟงถอยคําของผูถูกจับในขณะถูกจับหรือในขณะที่ถูกนําตัวไปที่ทําการ
ของพนักงานสอบสวน 

ตัวอยาง  นายแดงถูกตํารวจจับตามหมายจับในความผิดฐานฆานายดําตายโดยเจตนา
นายแดงรับสารภาพในขณะถูกจับวา “ตนเปนผูฆานายดํา” โดยใชปนยิงและ “นําปนไปไวที่หองนอน   
ที่บาน”  

ประเด็นก็คือ พยานหลักฐานใดที่รับฟงได 
(๑)  คํารับสารภาพวานายแดงฆานายดําโดยใชปนยิงรับฟงไมไดตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ วรรคสี่ แมวามีการแจงสิทธิและใหคํารับสารภาพ      
โดยสมัครใจก็ตาม 
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(๒)  ถอยคําที่วาเอาปนไปไวในหองนอนเปน “ถอยคําอื่น” จะรับฟงไดก็ตอเมื่อ
มีการแจงสิทธิตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง (กรณีแจงสิทธิขณะถูกจับ ) หรือแจงสิทธิตามมาตรา ๘๔ 
วรรคหนึ่ง  (กรณีแจงสิทธิยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน) และตองเปนถอยคําที่ใหออกมา      
โดยสมัครใจอยางแทจริงดวย  

หมายเหตุ แมแจงสิทธิครบถวนแตถาใหถอยคําออกมาโดยไมสมัครใจ เชน         
ถูกขมขู “ถอยคําอื่น” ก็รับฟงไมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ 

๒.๓.๑๔  ผลของการจับโดยไมชอบ  
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูจับ  
(๑)  ผูที่จะถูกจับกระทําการโตตอบการจับโดยอางปองกันตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๘ ได 
ตัวอยาง  ฎีกาที่ ๑๐๓๕/๒๕๓๖ คําวาเจาบานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา ๙๒ (๕) หมายความถึงผูเปนหัวหนาของบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานหลังนั้นและ
รวมตลอดถึงคูสมรสของผู เปนหัวหนาเทานั้น เพราะบุคคลดังกลาวเปนผูรับผิดชอบในการ
ครอบครองบานและปกครองผูอยูอาศัยในบานหลังนั้น ไมรวมถึงผูอยูอาศัยในบานหลังนั้นทุกคน 
ในบานเกิดเหตุมีบิดามารดาของจําเลย จําเลยและนองสาวพักอาศัยอยูในสําเนาทะเบียนบานระบุวา
บิดาจําเลยเปนหัวหนา มีชื่อจําเลยอยูในฐานะเปนบุตร จําเลยจึงมิไดอยูในฐานะเปนเจาบาน การที่
ผูเสียหายกับพวกซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจจะเขาไปทําการจับกุมจําเลยในบานดังกลาว  จึงตองมี
หมายคนใหถูกตองเสียกอนทั้งผูเสียหายกับพวกมิใชเจาพนักงานตํารวจชั้นผูใหญที่จะทําการคนได
โดยไมตองมีหมายคน(หมายเหตุประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ ที่แกไขใหม 
“ยกเลิก” หลักนี้ไปแลว) ดังนั้นเมื่อผูเสียหายกับพวกเขาทําการจับกุมโดยไมมีหมายคนจึงเปนการ
จับกุมโดยไมชอบดวยกฎหมายและเปนการจับกุมโดยไมมีอํานาจ จําเลยจึงชอบที่จะปองกันสิทธิ
ของตนใหพนจากภยันตรายอันเกิดจากการจับกุมโดยไมชอบเชนนี้ได หากจําเลยชกตอยผูเสียหายก็
เปนการกระทําเพื่อปองกันสิทธิของตนพอสมควรแกเหตุและไมเปนความผิดฐานตอสูขัดขวาง      
เจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่และทํารายรางกาย  

ขอสังเกต  ศาลเทานั้นมีอํานาจออกหมายคน  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
ชั้นผูใหญจะออกหมายคนดวยตนเองตอไปอีกไมไดแลว การคนที่รโหฐานโดยพนักงานฝายปกครอง  
หรือตํารวจชั้นผูใหญจึงตองมี “หมายคน” ที่ออกโดยศาล เวนแตจะเปนกรณีที่คนไดโดยไมตอง       
มีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ อนุมาตรา ๑ ถึง ๕  

(๒) ผูจะถูกจับตอสูขัดขวางไมมีความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘   
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ตัวอยาง  ฎีกาที่ ๑๐๔๑/๒๕๐๖  ขอเท็จจริงคือ ส.ต.อ. ดําเห็นนายแดงกําลัง      
นั่งกินขาวอยูในรานอาหาร ส.ต.อ. ดําจําไดวานายแดงคือผูที่ทํารายรางกายนายมวงเมื่อสองวันที่  
ผานมา ส.ต.อ. ดําจึงแสดงตนเขาไปจับกุมนายแดง นายแดงตอสูขัดขวางการจับกุม นายแดงไมมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ เพราะจะมีความผิดไดตองเปนการตอสูหรือ
ขัดขวางเจาพนักงาน “ในการปฏิบัติการตามหนาที”่ กลาวคือเปนการเขาจับกุมโดยมีอํานาจเขาจับกุมได    
การจับกุมของ  ส .ต .อ .ดํา  ไมมีหมายจับและไม เ ข าขอยก เวนใหจับไดโดยไมมีหมายจับ                   
ตามมาตรา ๗๘ อนุมาตรา ๑ ถึง ๔ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ จึงเปนการ
จับกุมโดยไมมีอํานาจผูที่ตอสูขัดขวางก็ไมมีความผิดตามมาตรา  ๑๓๘ 

(๓)   ผูจับมีความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๐  
ตัวอยาง  ฎีกาที่ ๑๐๘๙/๒๕๐๒ กํานันไมมีอํานาจสั่งใหผูใหญบานจับคนไปสง

อําเภอในขอหากระทําความผิดทางอาญาโดยไมมีหมายจับ เมื่อผูใหญบานกระทําตามคําสั่งของกํานัน   
จึงมีความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๐ 

(๔) ผูจับอาจมีความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบกอใหเกิดความเสียหายแก        
ผูถูกจับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได 

ตัวอยาง  ฎีกาที่ ๔๒๔๓/๒๕๔๒ จําเลยเปนเจาพนักงานตํารวจเขาทําการจับกุม
ผูเสียหายที่ไดกอการทะเลาะวิวาทกอนหนานั้น แตเหตุแหงการทะเลาะวิวาทไดยุติลงแล ว เหตุวิวาท
ยังไมชัดแจงวาฝายใดเปนฝายผิด  ไมใชการกระทําผิดซึ่งหนาโดยมีคูกรณีกับผูเสียหายชี้ใหจับ        
แตมิไดรองทุกขไวตามระเบียบ อีกทั้งไมใชกรณีที่มีเหตุสงสัยวากระทําความผิดมาแลวจะหลบหนี 
จําเลยซึ่งไมมีหมายจับไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายที่จะจับผูเสียหาย จําเลยจับผูเสียหายโดย    
ไมแจงขอหาไมทําบันทึกจับกุมไมสงมอบตัวใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกลับนําไปควบคุม       
ที่ดานตรวจ ชี้ เจตนาจําเลยวากระทําโดยโกรธแคนแสดงอํานาจเพื่อขมขูกลั่นแกลงผู เสียหาย           
ใหเดือดรอนเสียหาย การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่         
โดยมิชอบ กระทําใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย พฤติการณแหงคดี เปนเรื่องรุนแรง               
ตอความรูสึกของประชาชนไมมีเหตุที่จะรอการลงโทษ  ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลลาง
จําคุกจําเลย ๑ ป 

(๕)  ผูถูกจับมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐใหตองรับผิดในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่
ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตาม พ .ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕  

(๖)   พยานหลักฐานที่ไดมาจากการคนอันสืบเนื่องมาจากการจับที่ไมชอบจะ “รับฟง” ไมได 
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ตัวอยาง   ส.ต.ต. ขาวไดจับนายแดงโดยไมมีหมายจับและไมใชกรณีที่จะจับได
โดยไมมีหมายจับ การจับจึงไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อจับแลวไดคนตัวนายแดงโดยอาศัยอํานาจตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แมจะพบของผิดกฎหมายโดยหลักแลว
ก็จะใชเปนพยานหลักฐานยันแกนายแดงไมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
มาตรา ๒๒๖ แมการคนจะกระทําไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 
แตการคนนั้นก็สืบเนื่องมาจากการจับที่ไมชอบ  

อยางไรก็ตาม ศาลไทยอาจไมยึดถือหลักนี้โดยเครงครัดโดยเทียบเคียงไดจาก
ฎีกาที่ ๕๐๐/๒๔๗๔ ซึ่งวินิจฉัยวา  แมคํารับสารภาพของจําเลยในชั้นสอบสวนจะรับฟงไมไดเพราะ
ถูกจูงใจใหรับสารภาพแตพยานวัตถุที่ไดมาจากการที่จําเลยนําพนักงานไปคนประกอบคํารับสารภาพ
พยานวัตถุนั้นรับฟงลงโทษจําเลยไดประกอบกับพยานบุคคลอื่นๆ  

(๗)  การจับโดยไมชอบทําใหการคุมขังตอเนื่องจากการจับนั้นไมชอบดวย กฎหมาย
ตามไปดวย ผูถูกคุมขังมีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ ยื่นคํารอง
ขอใหศาลสั่งปลอยตัวได 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๙๐ เมื่อมีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณี
อื่นใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา
ขอใหปลอยคือ 

(๑)  ผูถูกคุมขังเอง 
(๒)  พนักงานอัยการ 
(๓)  พนักงานสอบสวน 
(๔)  ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี 
(๕)   สามี ภริยา  หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง 
เมื่อไดรับคํารองดังนั้น ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาศาล

เห็นวาคํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขัง
แสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมายใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุม
ขังไปทันที”  

(๘)  หากการจับไมชอบดวยกฎหมายและมีการควบคุมตัวผูถูกจับแมผูถูกจับ
หลบหนีจากการควบคุมตัวก็ไมมีความผิดฐานหลบหนีที่คุมขัง   
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๒.๓.๑๕  การจับโดยไมชอบไมมีผลกระทบตอการสอบสวนและการฟองคดี 
ตัวอยาง   ส.ต.ต. ขาวไดจับนายแดงโดยไมมีหมายจับและไมมีเหตุใหจับไดโดย    

ไมมีหมายจับ เมื่อจับแลวไดนําตัวนายแดงสงใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน เมื่อสอบสวนแลว
พนักงานสอบสวนทําความเห็นควรสั่งฟองเสนอพนักงานอัยการ พนักงานอัยการออกคําสั่งฟอง 
เชนนี้ แมการจับจะไมชอบแตก็ไมมีผลกระทบตอการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการฟอง
คดีของพนักงานอัยการ ฎีกาที่ ๔๙๕/๒๕๐๐ และฎีกาที่ ๒๗๗๕/๒๕๔๔ ศาลฎีกาไดกลาวไวในฎีกาที่  
๔๙๕/๒๕๐๐ ดังนี้ 

ศาลฎีกาไดพรอมกันประชุมใหญปรึกษาคดีแลว  เห็นวาคดีนี้ไดมีการสอบสวนแลว
โดยชอบ  พนักงานอัยการยอมมีอํานาจฟองคดีตอศาลไดสําหรับการกระทําของจําเลย  

๒.๓.๑๖  การจับในที่รโหฐานในเวลากลางคืน  
การจับในที่รโหฐานในเวลากลางคืนจะชอบดวยกฎหมายหรือไม ตองพิจารณาดังนี้  

(๑)  มีอํานาจจับหรือไม 
อํานาจจับโดยมีหมายจับดูเหตุออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๖๖ และอํานาจจับโดยไมมีหมายจับดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๗๘ อนุมาตรา ๑-๔ ตามที่กลาวมาแลว 

(๒)  มีอํานาจคนในที่รโหฐานหรือไม กฎหมายถือวาการเขาไปในที่รโหฐานคือ
การ “คน” จึงตองมีอํานาจในการคนควบคูกันไปดวย มิฉะนั้นก็ไมมีอํานาจจับในที่รโหฐานนั้น      
(ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๑) 

อํานาจคนโดยมีหมายคนดูเหตุออกหมายคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๖๙ และอํานาจคนโดยไมมีหมายคนดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
มาตรา ๙๒ 

(๓)  มีอํานาจคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืนหรือไม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๖ กําหนดใหการคน (ไมวา

จะมีหมายคนหรือคนไดโดยไมตองมีหมายคน ) ตองกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก 
เวนแตจะเขาขอยกเวน ๓ ประการตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๖  

ขอสังเกต แมไมเขาขอยกเวน เชนไมใชกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งตามมาตรา ๙๖(๒)  
หากเจาของที่รโหฐานใหความยินยอมโดยสมัครใจใหเขาไปคนที่รโหฐานในเวลากลางคืนไดก็ไม
ถือวาเปนการคนที่ไมชอบ (เทียบฎีกาที่ ๑๑๖๔/๒๕๔๖)  แมฎีกานี้จะไมมีประเด็นเรื่องการคนใน
เวลากลางคืนก็นาจะเทียบเคียงไดวาหากเจาของที่รโหฐานใหความยินยอมโดยสมัครใจใหคนที่
รโหฐานในเวลากลางคืนไดก็ไมถือวาเปนการคนที่ไมชอบเชนกัน  
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๒.๔  บทบัญญัติเกี่ยวกับการคน 
ผูมีอํานาจในการคนคือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  สวนราษฎรไมมีอํานาจในการคน 
๒.๔.๑  การคนโดยมีหมายคน 

(๑)  การคนในกรณีใดจึงตองมีหมายคน  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๗ ไดกําหนดใหการคนใน  

ที่รโหฐานเพื่อ “หาตัวคน” หรือ “หาสิ่งของ” ตองมีคําสั่งหรือหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจเปนผูคนตามหลักเกณฑของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒  

ขอสังเกต  สวนการคนบุคคลใดที่สาธารณสถาน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๙๓ ใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จะคนไดโดยไมตองมีหมาย  
ตางกับการ “จับ” ซึ่งตองมี “หมายจับ” แมจะจับในที่สาธารณสถาน เวนแตขอยกเวนใหจับโดย      
ไมตองมีหมายจับ (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๗ ซึ่งบัญญัติระบุบางมาตรา
ที่เปนขอยกเวนใหจับได หรือคนไดโดยไมตองมีหมาย ) 
  (๒)  ผูมีอํานาจออกหมายคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๗  
  (๓)  กระบวนการในการออกหมายคน  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
(ที่แกไขเพิ่มเติมใหม) ซึ่งมีการเพิ่มเติมวรรคสาม และวรรคสี่ดวย เพื่อใหกระบวนการในการออก
หมายคนดําเนินไปไดโดยไมชักชา 

ขอสังเกต  หากหมายคนระบุเลขที่ของบานที่คนผิดไป เชน บานที่คนคือหมายเลข 
๕๔/๓ แตหมายคนระบุเปนเลขที่ ๕๓/๓ ฎีกาที่ ๑๓๒๘/๒๕๔๔ วินิจฉัยวาหมายคนไมเสียไป 

๒.๔.๒  เหตุออกหมายคน 
   มาตรา ๖๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กําหนดเหตุที่จะออกหมายคนได  
มีดังตอไปนี้ 
  (๑)  เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง
หรือพิจารณา 
  (๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือ     
มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใช หรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด  
  (๓)  เพื่อพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
  (๔)  เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ  
  (๕)  เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือ
จะยึดโดยวิธีอื่นไมไดแลว 
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  มาตรา ๖๙ แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติเหตุที่จะออกตาม 
อนุมาตรา ๒ สิ่งที่ “ไดมาโดยผิดกฎหมาย” หมายความวาไดมาโดยผิดกฎหมายโดยตรง เชน     
ทรัพยของผูเสียหายที่ผูตองหาไปขโมยมาแตไมรวมถึงทรัพยซึ่งไดมาโดยผิดกฎหมายโดยทางออม 
เชน ขโมยเงินมาแลวเอาเงินไปซื้อรถยนต รถยนตที่ซื้อมาจากเงินที่ขโมยมานั้นไมใชของที่ไดมาโดยผิด
กฎหมาย 
  สิ่งของที่ “ตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด” เชน อาวุธที่นายแดงเตรียมไวจะใช 
ในการทํารายนายดําหรืออุปกรณที่นายแดงตระเตรียมไวในการงัดแงะรถยนตของนายดํา สิ่งของเหลานี้
หากอัยการมีคําขอ ศาลก็มีอํานาจ “ริบ” ไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ อนุมาตรา ๑    
โดยอัยการจะขอใหศาลริบก็ตอเมื่ออัยการขอใหศาลดําเนินการเรียกประกันทัณฑบนแกผูจะกอเหตุราย      
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๖ 
  อนุมาตรา ๔ ดูตัวอยางตอไปนี้ 
  นายแดงชิงทรัพยนายดําและหลบซอนตัวอยูในบานของนายขาว พนักงานสอบสวน
ตองการจับนายแดงเพื่อนําตัวมาดําเนินคดี จะตองดําเนินการดังนี้  
  (๑)  ใหมีการออกหมายจับนายแดงเสียกอน  
  (๒)   ตองให “ศาล” ออกหมายคนบานของนายขาว เพื่อพบตัว “นายแดง” ซึ่งมีหมาย ใหจับ 

 เมื่อมีทั้งหมายคนและหมายจับควบคูกันไปแลวจึงจะดําเนินการ  “เขาไปคน” และ 
“จับ” นายแดงในบานของนายขาวได 

พนักงานสอบสวนจะขอใหศาลออก “หมายคน” บานของนายขาวเพื่อ “พบ” และ
จับตัวนายแดงโดยไมมีการออก “หมายจับ” นายแดงไมได ศาลจะออกหมายคนเพื่อ “พบ” และ      
จับตัวนายแดงใหแกพนักงานสอบสวนก็เฉพาะตอเมื่อพนักงานสอบสวนมี  “หมายจับ” ตัวนายแดง
อยูกอนแลว (หรืออาจจะขอใหศาลออกทั้งหมายคนบานของนายขาวเพื่อจับตัวนายแดงพรอมๆ กับ
ออกหมายจับตัวนายแดงก็ได) 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๙ อนุมาตรา ๔ บัญญัติไวสอดคลอง
กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๐ การบัญญัติบังคับใหตองมีทั้ง “หมายคน” 
และ “หมายจับ” ในกรณีเชนนี้ก็เพื่อเปนการ “กลั่นกรอง” ใหแนใจถึงสองครั้ง กลาวคือ  

(๑)  มีเหตุอันควรสงสัยวานายแดงไดกระทําความผิดจริงๆ และ  
(๒)  มีเหตุอันควรสงสัยวาจะพบตัวนายแดงในบานของนายขาวไดจริงๆ   
 เหตุผลก็เพราะการคนเปนการกระทบกระเทือนเสรีภาพในการอยูอาศัยในเคหสถาน

ของผูถูกคนเคหสถานจึงตองมีหมายคน สวนการจับก็เปนการกระทบกระเทือนเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
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รางกายจึงตองมีหมายจับควบคูกันไปดวย การคนและการจับเปนการกระทบกระเทือนเสรีภาพของ 
“ผูทรงสิทธิ์” แตกตางกัน จึงตองการกลั่นกรองหรือตรวจสอบถึงสองชั้น  

๒.๔.๓  ผูมีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการตามหมายคน 
 มาตรา ๙๗ ที่แกไขใหม มีขอความดังนี้ 
  “มาตรา ๙๗ ในกรณีที่คนโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายคนหรือผูรักษาการแทน
ซึ่งตองเปนพนักงานฝายปกครองตั้งแตระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีขึ้นไป
เทานั้น มีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการใหเปนไปตามหมายนั้น” 

๒.๔.๔  การคนโดยไมมีหมายคน  
  หลักเกณฑ 
                                 “มาตรา ๙๒ หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนหรือคําสั่งของศาล  
เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และในกรณีดังตอไปนี้  
  (๑)  เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณอื่นใด  
อันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 
  (๒)  เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน  
  (๓)  เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอัน
แนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น 
  (๔)  เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดย
การกระทําความผิด หรือไดใช หรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐาน
พิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการ
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งของนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน  
  (๕)  เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับ
ตามมาตรา ๗๘ 
  การใชอํานาจตาม (๔) ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูคนสงมอบสําเนา
บันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพยที่ไดจากการตรวจคน รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให
สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจคน แตถาไมมีผูครอบครองอยู 
ณ ที่นั้น ใหสงมอบหนังสือดังกลาวแกบุคคลเชนวานั้นในทันทีที่กระทําได และรีบรายงานเหตุผล 
และผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” 

 อนุมาตรา ๑ เปนการใหอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จะเขาไปในที่
รโหฐานนั้นโดยไมตองมีหมายคนเพื่อเปนการ “ปองกัน” การกระทําความผิดหรือเพื่อ “จับกุม” 
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ผูกระทําความผิดเมื่อมี  “เสียงรองใหชวย” เชน รองวา “ชวยดวยๆ” หรือ “ขโมยๆ” หรือมีเสียงหรือ
พฤติการณอื่นใดอันแสดงวามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น  

 อนุมาตรา ๒ ความผิดซึ่งหนานั้น ตองปรากฏซึ่งหนาเจาพนักงานผูคนไมใชซึ่งหนา
บุคคลอื่นแลวมาบอกกลาวตอเจาพนักงานอีกทอดหนึ่ง ศาลฎีกาวินิจฉัยไวในฎีกาที่ ๔๘๑/๒๔๙๑        
วาเจาพนักงานตองเห็นการกระทําความผิดซึ่งหนาดวยตนเอง “ความผิดซึ่งหนา” อาจจะเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ พ .ร.บ. อื่นๆ ที่มีโทษในทางอาญาก็ได  

 อนุมาตรา ๓ ตัวอยาง นายแดงวิ่งไลตามนายดํามาติดๆ พรอมกับรองวา “ขโมย”  
ส.ต.ต.ขาว พบเหตุการณจึงวิ่งไลตามจับนายดําไปทันที หากนายดําหลบหนีเขาไปในบานตน หรือ
บานของผูใดก็ตาม ส .ต.ต.ขาว เขาไปในบานนั้นโดยทันทีได ถือวาเปนการ  “คน” บานนั้นโดยชอบ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ อนุมาตรา ๓ เพราะนายดําไดกระทํา
ความผิดซึ่งหนา (ในประเภท “ถือวาไดกระทําความผิดซึ่งหนา” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๘๐ วรรคสอง อนุมาตรา ๑) และขณะที่ถูกไลจับไดหนีเขาไปในบานหลังดังกลาว  
หรือถึงแมวา ส .ต.ต.ขาว จะไมไดเห็นนายดําวิ่งเขาไปในบานหลังนั้นดวยตาตนเองก็ต าม แตเชื่อมั่นวา
ตองไปหลบอยูในบานหลังนั้นแนนอน เพราะเมื่อเลี้ยวมุมถนนนายดําก็หายตัวไปและมีบานหลังนั้น
อยูเพียงหลังเดียว 

 หลักการไลติดตามโดยกระชั้นชิดนี้ เปนหลักสากลที่ยอมใหติดตามเขาไปคนใน     
ที่รโหฐานไดเรียกกันวาหลัก “hot pursuit”  

 อนุมาตรา ๔ ไดบัญญัติวา “มีพยานหลักฐานตามสมควร” แทนที่จะใชคําวา “มีความ
สงสัยตามสมควร” ตามกฎหมายเดิม นอกจากนั้นยังเพิ่มเหตุที่จะคนไดกวางขวางมากกวากฎหมายเดิม  
เพราะครอบคลุมถึงสิ่งของที่  

 (๑)  มีไวเปนความผิด 
 (๒)  ไดมาโดยการกระทําความผิด 
 (๓)  ไดใชหรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือ  
 (๔)  อาจเปนพยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิด  

  นอกจากนั้น กฎหมายใหมยังเพิ่มเติมคําวา “ทําลาย” ดวยในตอนทายของอนุมาตรา ๔ 
เพื่อใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 อนุมาตรา ๕ ตัวอยาง รอยตํารวจโทแดงมีหมายจับนายดํา เห็นนายดํานั่งอยูในบาน
ของนายดําในเวลากลางวัน รอยตํารวจโทแดง “เขาไป” ในบานของนายดําเพื่อจับนายดําตามหมายจับได 
เปนการ “จับ” ที่ชอบดวย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๑ เพราะ “ไดทําตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน” แลว กลาวคือ การ  “เขาไป” ในบาน
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ของนายดําอันถือวาเปนการ “คน” บานของนายดํานั้น รอยตํารวจโทแดงไดทําตามบทบัญญัต ิ       
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันวาดวยการ “คน” แลว บทบัญญัติดังกลาวคือ มาตรา ๙๒ 
(๕) นั่นเอง 

ตัวอยาง  สิบตํารวจโทขาวขณะปฏิบัติหนาที่อยูหนาบานของนายเหลือง        
เห็นนายเหลืองกําลังใชมีดแทงนายแดงในบานของนายเหลืองในเวลากลางวัน สิบตํารวจโทขาว         
“เขาไป” ในบานของนายเหลืองเพื่อจับนายเหลืองได เปนการจับที่ชอบดวยมาตรา ๘๑ เพราะ            
มีอํานาจจับโดยไมมีหมายเนื่องจากเปนการ “กระทําความผิดซึ่งหนา” ตามมาตรา ๗๘ (๑) และ        
มีอํานาจ “เขาไป”  ในบานของนายเหลืองอันถือวาเปนการ “คน”  อํานาจในการ “คน” ดังกลาวคือ
อํานาจมาตรา ๙๒ (๕) นั่นเอง (ตรงตามมาตรา ๙๒ (๕) บัญญัติไววาเมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตอง      
ถูกจับเปนเจาบานและจับตามมาตรา ๗๘) นอกจากนั้นยังเขาไปจับไดโดยอาศัยมาตรา ๙๒ (๒) ดวย
เชนกัน 

๒.๔.๕  เจาพนักงานตองทําสิ่งใดบางในการคนที่รโหฐานเพื่อหา  “สิ่งของ” 
 มาตรา ๕๗ ระบุถึงการคนที่รโหฐานเพื่อหา “ตัวคน” หรือหา “สิ่งของ” ซึ่งมาตรา 

๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔ ไดบัญญัติถึงสิ่งตางๆ ที่เจาพนักงานจะตองทํา นอกจากนั้น มาตรา ๙๒ วรรคสอง 
ยังบัญญัติเพิ่มเติมขอความขึ้นมาใหม กําหนดใหเจาพนักงานผูคนตองดํา เนินการในกรณีการคนหา
สิ่งของตามมาตรา ๙๒ (๔) ดังนี้ 

(๑)  ผูคนตองสงมอบ  
(๑.๑)  สําเนาบันทึกการตรวจคน 
(๑.๒)  สําเนาบัญชีทรัพยที่ไดจากการตรวจคน  
(๑.๓)  บันทึกแสดงเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือ 
โดยมอบใหไวแกผูครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจคน ถาไมมีผูครอบครองอยู 

ณ ที่นั้น ใหสงมอบหนังสือดังกลาวแกบุคคลเชนวานั้นในทันทีที่กระทําได  
(๒)  รีบรายงานเหตุผลของการคน และผลของการคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา

เหนือขึ้นไป 
 อนุมาตรา ๕ กฎหมายยอมใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเขาไป “คน” ในบานนั้น

ไดโดยไมตองมีหมายคน หากการเขาไปนั้นเพื่อจะจับ “เจาบาน” โดยมีหมายจับหรือจับโดยไมมี
หมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ เนื่องจากผูจะตองถูกจับนั้นเปน
เจาบาน 
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 คําวา “เจาบาน” ฎีกาที่ ๑๐๓๕/๒๕๓๖ หมายความถึง ผูเปนหัวหนาของบุคคล       
ที่พักอาศัยอยูในบานหลังนั้น และรวมตลอดถึงคูสมรสของผูเปนหัวหนาดวย แตไมรวมถึงผูอยูอาศัย
ในบานหลังนั้นทุกคน 

๒.๔.๖   การคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืน  
  โดยหลักแลว ไมวาจะเปนการคนโดยมีหมายหรือไมมีหมาย จะตองกระทําในเวลา
กลางวันเทานั้น จะทําในเวลากลางคืนไดเฉพาะตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๙๖ บัญญัติไวเทานั้น ซึ่งมีบทบัญญัติ ดังนี้ 
  “ มาตรา ๙๖ การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก มีขอยกเวน 
ดังนี้ 
  (๑)  เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได  
  (๒)  ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ        
จะทําการคนในเวลากลางคืนก็ได  
  (๓)  การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ไดแตตอง       
ไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา ” 
  หมายเหตุ  หากตามสําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี เจาพนักงานตํารวจไป    
ตรวจคนจับกุมที่บาน ส . เวลา ๑๘.๐๒ นาฬิกา แสดงวาลงมือตรวจคนตั้งแตเวลา ๑๘.๐๒ นาฬิกา    
ซึ่งยังเปนเวลากลางวัน เมื่อยังไมเสร็จจึงมีอํานาจตรวจคนจับกุมตอไปในเวลากลางคืนได             
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๖ (๑)  
  ขอสังเกต  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๖ หามคนที่รโหฐาน
เวลากลางคืนโดยหลักศาลจึงไมอาจออกหมายคนใหทําการคนในเวลากลางคืนได เวนแตจะเขา
ขอยกเวน เชน เปนกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งตามมาตรา ๙๖ (๒) อยางไรก็ตาม หมายคนที่ออกใหคน      
ในเวลากลางวันนั้น เจาพนักงานผูปฏิบัติตามหมายคนอาจคนในเวลากลางคืนก็ไดหากเขาขอยกเวน
ตางๆ ตามที่มาตรา ๙๖ ไดระบุไว 

๒.๔.๗  วิธีการคนที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  
การคนโดยมีหมายคนหรือคนไดโดยไมตองมีหมายคน (เชน กรณีตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ กฎหมายไดกําหนดวิธีการใหเจาพนักงานผูคนตองกระทํา 
เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง การคนในที่รโหฐานกอน     
ลงมือคนใหเจาพนักงานผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและเทาที่สามารถจะทําไดใหคนตอหนา        
ผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น หรือถาหาบุคคลเชนกลาวนั้นไมไดก็ใหคน
ตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย “สองคน” ซึ่งเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน อยางไรก็ตาม การไม
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ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวศาลฎีกาก็มิไดถือวาเปนการคนที่มิชอบ  โดยฎีกาที่ ๓๙๕/๒๕๑๙ 
วินิจฉัยวา กรณีที่บุคคลในครอบครัวเปนคนตาบอดทั้งสองขางและหูหนวก ซึ่งไมสามารถ  “รู” และ 
“เห็น” การคนได การที่เจาพนักงานเชิญบุคคลอื่นอีกเพียงหนึ่งคนมาเปนพยานในการคนโดยไมอาจ
หาบุคคลอื่นใดมาเปนพยานในการคนมากกวานั้นได  ถือวาเปนการคนที่ชอบดวยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๒ แลว 

มาตรา ๑๐๓ บัญญัติใหเจาพนักงานผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคน และสิ่งของ
ที่คนไดนั้น ตองมีบัญชีรายละเอียดไว อยางไรก็ตาม ฎีกาที่ ๘๓๗/๒๔๘๓ วินิจฉัยวา การที่เจาพนักงาน
มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๓ กลาวคือ ไมได
บันทึกรายละเอียดแหงการคนและสิ่งของที่คนได มิไดหมายความวาจะไมไหรับฟงวาไดคน        
ของกลางได ณ ที่รโหฐานนั้น หากโจทกมีพยานบุคคลยืนยันวาของกลางนั้นคนได ณ ที่รโหฐานซึ่ง
เปนของจําเลย ก็สามารถใชเปนพยานหลักฐานลงโทษจําเลยได  

๒.๔.๘   การเขาไปจับใน “ที่รโหฐาน” 
  ไดอธิบายแลวในเรื่องการจับวา หากเขาไปจับในที่รโหฐานจะตองมีอํานาจ  “เขาไป” 
ในที่รโหฐานนั้นดวยจึงจะเปนการจับที่ชอบ กฎหมายถือวาการ “เขาไป” ในที่รโหฐานนั้นก็เสมือนหนึ่ง
เปนการ “คน” ที่รโหฐานนั่นเอง ดวยเหตุนี้ เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะตองมีอํานาจ 
“คน” ที่รโหฐานนั้นจึงจะมีอํานาจจับในที่รโหฐานนั้นได หากไมมีอํานาจ  “คน” ในที่รโหฐานการ
จับก็ไมชอบแมจะจับตามหมายจับก็ตาม  (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๑) 

๒.๔.๙  การคนบุคคลในที่สาธารณสถาน  
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๓ มีหลักการไว ดังนี้ 
  (๑)  ผูมีอํานาจในการคน คือ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ราษฎรไมมีอํานาจคน 
  (๒)  เหตุที่จะคน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง   

(๒.๑)  เพื่อจะใชในการกระทําความผิด  
(๒.๒)  ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือ  
(๒.๓)  มีไวเปนความผิด 
ขอสังเกต หากมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง    

อันเปนสิ่งของที่ “ไดใช” ในการกระทําความผิดก็จะคนตามมาตรา ๙๓ นี้ไมได 
อยางไรก็ตาม ก็เปนเหตุออกหมายคนตามมาตรา ๖๙ (๒) แตการคนตัวบุคคล

เพื่อหาสิ่งของในตัวบุคคลนั้น ในกรณีที่บุคคลนั้นอยูในที่สาธารณสถานไมมีการออกหมายคน 
เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๐ (๔) (ค) มุงหมาย    
ใหออกหมายคนกรณีที่เปนการคนสถานที่อันเปนที่รโหฐาน  “เพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของ” (ดูประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง) เทานั้น ไมมีกรณีที่จะออกหมายคนตัวบุคคล  
ในที่สาธารณสถานเพื่อหาสิ่งของในตัวบุคคลนั้น 

หากเจาพนักงานผูคนตองการไดสิ่งของที่ “ไดใช” ในการกระทําความผิดก็อาจจะตอง
จับเสียกอนแลวทําการคนตัวผูถูกจับโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๘๕   ก็ได เพราะการคนตัวผูถูกจับหลังจากการจับแลวจะคนโดยอาศัยเหตุใดๆ ก็ได กรณีการคน
ตามมาตรา ๙๓ เปนเรื่องของการ “คนกอนจับ” สวนมาตรา ๘๕ เปนเรื่องของการ “จับแลวคน” 
  (๓) ขอจํากัดอํานาจในการคน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  ๙๓   
มีหลักเกณฑวาตองมี “เหตุอันควรสงสัย” (reasonable suspicion) ตามที่ระบุไวในมาตรา ๙๓ หากการคน
เริ่มตนโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยตามที่มาตรา ๙๓ ระบุไวถือวาเปนการคนโดยไมชอบ 
พยานหลักฐานที่ไดมาก็จะ “รับฟง” ไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๒๒๖ 

๒.๔.๑๐  การคนบุคคลในที่รโหฐาน 
  (๑)  หากเปนการคนโดยมีหมายคน เชน หมายคนระบุใหคนหาสิ่งของในบานของ
นายแดง  หากเจาพนักงานตํารวจผูคนพบนายดําอยูในบานหลังนั้นและ “มีเหตุควรสงสัยวา”        
นายดําเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกายของนายดํา เจาพนักงานผู คนมีอํานาจคนตัวนายดําได  
เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ใหอํานาจไว 
  (๒)  หากเปนการคนโดยไมมีหมายคน เชน คนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๙๒ (๔) กลาวคือเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่ “ไดมา” โดยการ
กระทําความผิดอยูในบานของนายแดง และนายแดงกําลังจะเคลื่อนยายสิ่งของนั้น เชนนี้เจาหนาที่
ตํารวจยอมเขาไปคนบานของนายแดงโดยไมมีหมายคนได แตเมื่อเขาไปแลวไดพบนายดําในบานนั้น  
และสงสัยวานายดําจะนําสิ่งของนั้นซุกซอนในรางกาย ก็มีอํานาจคนตัวนายดําไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ใหอํานาจไว 

 ๒.๔.๑๑  การคนอันสืบเนื่องมาจากการจับ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ ใหอํานาจเจาพนักงานผูจับ

หรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหาได อํานาจคนดังกลาวก็เพื่อ  
(๑)  ใหผูจับมีความปลอดภัย มิฉะนั้นผูถูกจับอาจนําอาวุธที่ซุกซอนภายในตัว

ออกมาทํารายผูจับได หรือ  
(๒)  เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดที่คนนั้น  
ตัวอยาง  ส.ต.ต.ขาวจับนายดําตามหมายจับในความผิดฐานหมิ่นประมาทที่    

นายดํากระทําตอนายแดง เมื่อจับแลว ส .ต.ต.ขาวมีอํานาจคนตัวนายดําไดแมวาการกระทําความผิด  
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ฐานหมิ่นประมาทจะไมมีพยานหลักฐานใดๆ ที่จะคนพบไดในตัวของนายดําก็ตาม แต ส.ต.ต.ขาว     
ก็มีอํานาจคนตัวนายดําไดเพื่อความปลอดภัยของ ส .ต.ต.ขาวเพราะนายดําอาจมีอาวุธซุกซอนอยูและ
อาจนําออกมาทําราย ส .ต.ต.ขาว ผูจับก็ได 

หากการคนนั้น แมกระทําไปเพื่อความปลอดภัยของผูจับก็ตามหากเผอิญไปพบ
ของผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติดอยูในกระเปากางเกงของนายดํา ยาเสพติดนั้นก็นํามาใชเปน
พยานหลักฐานยันแกนายดําในความผิดฐานครอบครองยาเสพติดได แมวาในตอนแรกจะเปนการจับ
ในความผิดฐานหมิ่นประมาท และการคนอันเนื่องมาจากการจับนั้นกระทําไปโดยมุงหมายเพียงแต
เพื่อใหผูจับปลอดภัยก็ตาม  

ขอสังเกต  การคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕  
เปนกรณี “คนหลังจับ” กลาวอีกนัยหนึ่งคือ “จับแลวคน” สวนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๙๓ เปนกรณีที่คนแลวจึงพบของผิดกฎหมายในความครอบครองเจาหนาที่ผูคน
จึงทําการจับจึงเปนกรณี “คนแลวจับ” 

 

๓.  ความรูเกี่ยวกับหมายคน 
๓.๑  หลักกฎหมาย 

๓.๑.๑   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๙) ไดบัญญัติวา “หมายอาญา” 
หมายถึง หนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ สั่งใหเจาหนาที่ทําการจับ ขัง 
จําคุก หรือปลอยผูตองหา จําเลย  หรือนักโทษ หรือใหทําการคน รวมทั้งสําเนาหมายจับหรือหมายคน
อันไดรับรองวาถูกตองและคําบอกกลาวทางโทรเลขวาไดออกหมายจับหรือหมายคนแลว ตลอด จน
สําเนาหมายจับหรือหมายคนที่ ไดสงสั่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิคส หรือสื่อเทคโนโลยีสารส นเทศ
ประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ 

๓.๑.๒  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติวา  
“หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนหรือคําสั่งของศาล เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูคน และในกรณีดังตอไปนี้………” 

ที่รโหฐาน หมายถึง สถานที่ใดๆ ที่ประชาชนทั่วไปไมมีความชอบธรรมที่เขาไปได   
ซึ่งมีลักษณะตรงกันขามกับที่สาธารณสถาน หรืออาจเรียกไดวา “ที่สวนตัว” นั่นเอง  

๓.๒ ผูมีอํานาจออกหมายคน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๘ ไดบัญญัติวา “ศาลมีอํานาจออกคําสั่ง

หรือหมายอาญาไดภายในเขตอํานาจตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับประธานฎีกา” 
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ดังนั้น ผูที่มีอํานาจในการออกหมายคนในที่นี้คือผูพิพากษาในแตละศาลที่มีเขตอํานาจ
เหนือคดีนั้นๆ เทานั้น โดยเปนไปตามขอบังคับประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ .ศ. ๒๕๔๘ 

๓.๓  การรองขอออกหมายคนตอศาล  
๓.๓.๑  การรองขอหมายคนในกรณีปกติ  (ขอ ๘ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 

การรองขอใหออกหมายคนใหรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่จะทําการคน  
การรองขอใหออกหมายคนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ใหรองขอตอศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลจังหวัด หรือศาลแขวง
ที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้น แตเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ใด             
มีความพรอมที่จะออกหมายคนตามขอบังคับนี้ และไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการนั้นแ ลว 
ก็ใหรองขอหมายคนตอศาลเยาวชนและครอบครัวแหงนั้นไดดวย  

การรองขอหมายคนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษ ใหรองขอ
ตอศาลชํานัญพิเศษที่มีเขตอํานาจชําระคดีนั้น แตถาจะทําการคนในเขตจังหวัดอื่นนอกกรงุเทพมหานคร 
ใหรองขอตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้นไดดวย  

การดําเนินการขอหมายคนตองรองขอหมายคนจากศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี    
ศาลอาญากรุงเทพใต หรือศาลจังหวัดอื่นใดที่มีเขตอํานาจเหนือสถานที่ที่จะดําเนินการคน แลวแตกรณี  
ดังนั้น ผูดําเนินการจึงจําเปนตองตรวจสอบสถานที่ที่จะทําการตรวจคนวา อยูภายใตเขตอํานาจ     
ของศาลใด 

ขอสังเกต  ในปจจุบันนี้ไดมีการออกพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต        
ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เปนศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ โดยมีผลทําใหศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน 
และศาลแขวงพระโขนง กลายเปนศาลจังหวัด แตขณะนี้ศาลทั้งสี่แหงยังมิไดเปดทําการเปนศาลจังหวัด 
จนกวาจะไดการประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งกอน   

ดังนั้น ในการดําเนินการควรมีการตรวจสอบดวยวาศาลทั้งสี่แหงไดเปดทําการ  
เปนศาลจังหวัดแลวหรือยัง เนื่องจากมีความเกี่ยวพันถึงเขตอํานาจของศาลที่จะทําการออกหมายคน  

๓.๓.๒  การรองขอหมายคนในกรณีพิเศษ  
(๑)  การรองขอหมายคนตอศาลอาญาในกรณีที่จะทําการคนนอกเขตอํานาจศาลอาญา 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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(๑.๑)   เจาพนักงานผูจะทําการคนนอกเขตอํานาจศาลอาญาจะรองขอใหออกหมายคน
ตอศาลอาญาไดตอเมื่อเปนกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง และการรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจจะเกิด
ความลาชาเสียหายอยางรายแรงตอการปฏิบัติหนาที ่(ขอ ๒๕ แหงของบังคับประธานศาลฎีกาฯ) และ 

(๑.๒)  ในกรณีที่ผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่นตอง
ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับเกาขึ้นไป  ในกรณีผูรองขอเปนตํารวจตองมียศตั้งแตพลตํารวจตรีขึ้นไป 
(ขอ ๒๖ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) และ 

 (๑.๓)  คําสั่งของศาลอาญาในการอนุญาตใหออกหมายหรือยกคํารองตองมี      
ผูพิพากษาอยางนอยสองคนเปนองคคณะ และจะเปนผูพิพากษาประจําศาลไดไมเกินหนึ่งคน       
(ขอ ๒๗ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 
  (๒)  การรองขอหมายคนโดยทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒.๑)  ตองเปนกรณีจําเปนเรงดวน และมีเหตุอันควรที่ทําใหผูรองไมสามารถไปพบ
ผูพิพากษาไดเทานั้น จึงจะสามารถรองขอตอผูพิพากษาโดยทางโทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือสื่อเทคโนโลยีสารเทศประเภทอื่นที่เหมาะสม  เพื่อขอใหศาลออกหมายคนได (ขอ ๒๘ แหงขอบังคับ
ประธานศาลฎีกาฯ) 

(๒ .๒) ในกรณีผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่น          
ตองดํารงตําแหนงตั้งแตระดับแปดขึ้นไป ในกรณีผูรองขอเปนตํารวจตองมียศตั้งแตพันตํารวจเอกขึ้นไป 
(ขอ ๒๙ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 

(๒.๓)  หากการรองขอหมายคนสามารถทําใหปรากฏหลักฐานเปนหนังสือได
ใหดําเนินการทําคํารองพรอมแสดงเหตุแหงความจําเปนเรงดวน และเหตุที่ไมสามารถไปพบ            
ผูพิพากษาได  พรอมขอมูลและพยานหลักฐานรวมทั้ง เอกสารตางๆ ตามขอ  ๑๐ และ ๑๑                
แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ โดยจัดสงใหผูพิพากษาทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ          
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตองระบุรหัสประจําหนวย หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 
รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือรหัสสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น สําหรับติดตอผูรองขอ        
(ขอ ๓๐ (๑) แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 

(๒.๔)  เมื่อดําเนินการตาม (๒.๓) แลว ใหผูรองขอโทรศัพทไปยังผูพิพากษาทันที
เพื่อตอบขอซักถาม โดยผูพิพากษาจดถอยคําของผูรองขอหมาย รหัสประจําหนวย และลงลายมือชื่อ
ใสซองปดผนึกไว (ขอ ๓๐ (๑) แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 

(๒.๕)  หากการรองขอหมายไมสามารถทําใหปรากฏหลักฐานเปนหนังสือได 
ใหผูพิพากษาจดบันทึกถอยคําของผูรองขอหมาย รหัสประจําหนวย และลงลายมือชื่อใสซองปดผนึกไว 
(ขอ ๓๐ (๒) แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 
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๓.๔  วิธีการรองขอใหศาลออกหมายคน   
๓.๔.๑  คุณสมบัติผูรองขอใหศาลออกหมายคน (มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงประมวล

วิธีพิจารณาความอาญา และขอ ๙ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือเจาพนักงานอื่น ซึ่งจะรองขอใหศาลออกหมายคน

จะตองเปนผูที่มีอํานาจเกี่ยวของกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ไดรองขอหมายนั้น และ          
ตองพรอมที่จะมาใหผูพิพากษาสอบถามกอนออกหมายทันที  

ในกรณีพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานอื่นเปนผูรองขอหมายคน ตองดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับสามขึ้นไป ในกรณีตํารวจตองมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีขึ้นไป 

ดังนั้น กรณีพนักงานของสํานักงาน กทช. จะดําเนินรองขอใหศาลออกหมายคนไดนั้น 
จึงตองเปนพนักงานปฏิบัติการตั้งแตระดับกลางซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการแสวงหาขอเท็จจริงและ
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พรอมตองไดรับมอบอํานาจ
ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จากเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต  

๓.๔.๒  เหตุที่ศาลจะออกหมายคน  (ตามมาตรา ๖๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา) 
  (๑)   เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง
หรือพิจารณา เชน ในการสืบสวนทราบวาในสถานที่ที่จะทําการคนมีซึ่ง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายจะสามารถใชเปนพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือชั้นพิจารณาคดีได 

 (๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือ       
มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด 

(๒.๑)   กรณีมีไวเปนความผิด เชน ทราบวามีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมไดรับใบอนุญาต
ซุกซอนอยู เปนตน 

(๒.๒)  กรณีไดมาโดยผิดกฎหมาย เชน เปนสิ่งของที่ไดมาโดยการลักทรัพย 
หรือวิธีการหนึ่งวิธีการใดอันมิชอบดวยกฎหมาย เปนตน  

(๒.๓)  กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาได ใช หรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด 
เชน มีเครื่องวิทยุคมนาคมไวในความครอบครองและมีความประสงคจะใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกลาว โดยที่ตนไมมีใบอนุญาต เปนตน  

คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๐/๒๕๔๒ เมื่อเปนการคนเพื่อพบและยึดยาเสพติด   
ซึ่งเปนสิ่งที่มีไวเปนความผิด การออกหมายคนจึงไดกระทําไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๖๙ (๒) และไมจําเปนตองออกหมายจับบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา มาตรา ๗๐ แตอยางใด เมื่อตรวจคนและพบวาจําเลยมีเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีน      
ไวในความครอบครอง ซึ่งเปนความผิดซึ่งหนาเจาพนักงานตํารวจจึงมีอํานาจจับจําเลยไดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ (๑)  

(๓)  เพื่อพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
(๔)  เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ มีขอสังเกตวา หมายคนที่ไดออกเพื่อพบและ  

จับบุคคลนั้นจะออกไดแตเฉพาะมีหมายจับบุคคลนั้นดวย   
(๕)  เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือ

จะยึดโดยวิธีอื่นไมไดแลว 
๓.๔.๓   รายละเอียดคํารองขอใหศาลออกหมายคน   (ขอ ๑๑ แหงขอบังคับประธาน

ศาลฎีกาฯ)  
(๑)  ตองระบุลักษณะสิ่งของที่ตองการหาและยึด หรือชื่อตัว ชื่อสกุล รูปพรรณ อายุ

ของบุคคลที่ตองการหา และสถานที่ที่จะคน ระบุบานเลขที่ ชื่อตัว ชื่อสกุล และสถานะของเจาของ
หรือผูครอบครองเทาที่ทราบ หากไมสามารถระบุบานเลขที่ที่จะคนได ใหทําแผนที่ของสถานที่      
ที่จะคนในและบริเวณใกลเคียงแทน 

 (๒)  ตองระบุเหตุที่จะออกหมายคน โดยเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๖๙ (ตามที่ไดกลาวไวแลวใน ๓.๔.๒) พรอมแนบสําเนาเอกสารซึ่งสนับสนุนเหตุ
แหงการออกหมายคน  
    (๓)  แนบแบบพิมพของหมายคน (รูปแบบตามที่ศาลกําหนด) ที่กรอกขอความ
ครบถวนแลว พรอมสําเนา รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เชน บันทึกคํารองทุกข หนังสือมอบอํานาจ
ใหรองทุกข เปนตน มาทายคํารอง  

ในทางปฏิบัติจะใชแบบฟอรมดังตอไปนี้ ในการดําเนินการขอหมายคน  
(๓.๑)  คํารองขอหมายคน  
(๓.๒)  รายงานกระบวนพิจารณาศาล 
(๓.๓)  หมายคนพรอมสําเนาหมายคน 

(๔)  ตองเสนอพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือไดวาบุคคลหรือสิ่งของที่คนหาอยูใน
สถานที่ที่จะคนและประกอบดวยอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (ขอ ๑๕ แหงขอบังคับประธาน     
ศาลฎีกาฯ) 

(๔.๑)  กรณีคนหาสิ่งของ 
(๔.๑.๑)  สิ่งของนั้นจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวน

มูลฟอง หรือพิจารณา หรือ 
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(๔.๑.๒)  สิ่งของนั้นมีไว เปนความผิดหรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด หรือ 

(๔.๑.๓)  สิ่งของนั้นเปนซึ่งสิ่งตองยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล
ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไมไดแลว 

(๔.๒)  กรณีคนหาตัวบุคคล 
(๔.๒.๑)  บุคคลนั้นถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ  
(๔.๒.๒)  บุคคลตามหมายจับ  

(๔.๓)  พยานหลักฐานที่อาจพิสูจนไดวามีเหตุอันควรออกหมายคนใหรวมถึง 
(ขอ ๑๗ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 

(๔.๓.๑)  ขอมูลที่ไดจากการสืบสวน เชน บันทึกการสอบสวน บันทึกถอยคํา
ของสายลับ ขอมูลที่ไดจากรายงานของแหลงขาวของเจาพนักงานที่ทําไวเปนลายลักษณ อักษร และ
ขอมูลที่ไดจากการเฝาสังเกตการณของเจาพนักงานที่ไดทําไวเปนลายลักษณ อักษรเปนตน 

(๔.๓.๒)  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร หรือไดจากการ
ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยี เชน เครื่องมือตรวจพิสูจนของกลาง เครื่องมือตรวจ
ลายนิ้วมือ เปนตน 

(๔.๓.๓)  ขอมูลที่ไดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(๔.๓.๔) ขอมูลที่ไดจากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องใหจั ดการใหไดตัว

ผูตองหา 
๓.๔.๔   วิธีการยื่นคํารอง  

(๑)  กรณียื่นคํารองในเวลาปกติ 
ใหผูรองหรือผูไดรับมอบหมายจากผูรอง นําคํารองพรอมเอกสารประกอบตาม

ขอ ๑๐ หรือ ๑๑ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ ใสซองปดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นตอศาลที่ขอ
ออกหมายคน 
   เมื่อไดรับซองคํารองใหเจาหนาที่ศาลลงเลขรับไวบนซองและลงสารบบไวโดย
ไมตองเปดซอง แลวนําซองคํารองเสนอตอผูพิพากษาซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน 
หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล เพื่อพิจารณาสั่งโดยเร็ว (ตามขอ ๑๒ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 
    (๒)  กรณียื่นคํารองขอหมายคนนอกเวลาปกติ  
    ใหดําเนินการเชนเดียวกับการขอหมายคนในเวลาปกติ โดยใหผูพิพากษาซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือผูพิพากษาหัวหนาศา ล เปนผูรับผิดชอบในการสั่ง  
และใหผูพิพากษามาประจําอยูที่ศาลแตหากมีเหตุจําเปนไมอาจมาอยูที่ศาลได ผูพิพากษาจะตองอยู



 70 

ในพื้นที่ที่สามารถติดตอเพื่อเสนอคํารองไดโดยสะดวกในกรณีนี้ ผูรองขอหมายคนอาจนําคํารองไปยื่น
ขอหมายคนตอผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายไดโดยตรงก็ไดโดยติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ศาล
ประจําอยูที่ศาลนั้น เพื่อขอทราบสถานที่ที่จะนําคํารองขอหมายคนไปยื่นและใหเจาหนาที่ศาลผูนั้น
แจงใหผูพิพากษาทราบโดยเร็ว (ขอ ๑๓ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ) 

๓.๔.๕   การรายงานผลการปฏิบัติการตามหมายคน  (ตามขอ ๒๓  แหงขอบังคับประธาน
ศาลฎีกาฯ) 

เมื่อไดจัดการตามหมายคนแลว ใหบันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้นวาจัดการ
ตามหมายไดหรือไม แลวสงบันทึกไปยังศาลที่ออกหมายโดยเร็วแตตองไมชากวา  ๑๕ วัน นับแตวัน
จัดการตามหมาย ทั้งนี้ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ตามหมายคนจะรองขอใหศาลออกหลักฐาน
การตรวจคน พรอมสําเนาบันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพยที่ไดจากการคนนั้นใหก็ได 
    ใหศาลกําชับใหมีการปฏิบัติการตามขอ ๒๓ แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ  
อยางเครงครัด  และเพื่อประโยชนในการใชดุลพินิจของผูพิพากษาสําหรับการพิจารณาคํารองขอให
ออกหมายใหแตละศาลจัดทําสถิติขอมูลการปฏิบัติตามหมายจับและหมายคนของแตละหนวยงา นที่
ยื่นคําขอรองขอออกหมายแจงใหผูพิพากษาในศาลทุกคนทราบทุกเดือน  
 

๔.   การสิ้นสุดคดีโดยเปรียบเทียบปรับ  
 ๔.๑  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ ไดบัญญัติวา 

“คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 
         (๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง

สําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา 
             (๒)  ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด ลหุโทษ 
หรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวน
ไดเปรียบเทียบแลว 

(๓)  ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ 
หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเกิ ดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผูตองหา
ชําระคาปรับตามที่นายตํารวจประจําทองที่ตั้งแตตําแหนงสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผูทําการในตําแหนงนั้นๆ ไดเปรียบเทียบแลว 
             (๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม     
คําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว” 
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 ๔.๒  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๘ ไดบัญญัติวา  
  “ความผิดตามอนุมาตรา (2)(3) และ (4) แหงมาตรากอน ถาเจาพนักงานดั่งกลาวใน
มาตรานั้นเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้  
              (1)  ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมตามนั้น 
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควรแตไมเกิน
สิบหาวันแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
             ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลากําหนดในวรรคกอน ใหดําเนินคดีตอไป 
             (2)  ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบใหเจาหนาที่     
กะจํานวนตามที่เห็นสมควรหรือตามที่คูความตกลงกัน ” 
 ๔.๓  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๓) ไดบัญญัติวา 
            “สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดังตอไปนี้  
             (๓)  เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗” 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติให สิทธิในการนําคดีอาญามาฟอง
ระงับเมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ ซึ่งไดแกกรณีการ “เปรียบเทียบปรับ” ตามที่บัญญัติหลักเกณฑ
และเงื่อนไขไวใน มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ อันเปนการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเปน
องคกรฝายบริหารลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิด  (ปรับ) ถือวาเปนการยกเวนหลักทั่วไปที่วา
ศาลยุติธรรมเทานั้นที่จะมีอํานาจลงโทษอาญา อันไดแกโทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ หรือ   
ริบทรัพยสิน ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ แกผูกระทําความผิด ทั้งนี้       
เพื่อมิใหคดีบางคดีตองนําขึ้นสูศาลโดยไมจําเปน เปนการทําใหคดีสิ้นสุดลงไดในเบื้องตน            
โดยศาลฎีกากลาวไวในฎีกาที่  ๑๑๐๐/๒๕๑๖ วา  “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ 
มีความมุงหมายที่จะใหคดีเล็กๆ นอยๆ มีทางเลิกกันไดในชั้นสอบสวน ” 
 ทั้งนี้  ขอใหสังเกตดวยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ (๑)                
ไมใชเรื่องการเปรียบเทียบปรับ เพราะเปนเรื่องที่ผูกระทําผิดยอมรับโทษโดยเสียคาปรับในอัตรา
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา เชน ความผิดฐานวางสิ่งของ
เกะกะไวในทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘๖ เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับ
เต็มจํานวน ๕๐๐ บาท แกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณาคดีก็ เปนอันเลิกกันมีผลตาม        
มาตรา ๓๙ (๓)  
 หมายเหตุ  หากคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวนั้น มีเอกชนเปนผูเสียหาย หากผูกระทําความผิด
เสียคาปรับในอัตราอยางสูงแลว คดีอาญาก็เลิกกันโดย “ผูเสียหาย” ไมตองใหความยินยอมเพราะ
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กรณีนี้ไมใช  “การเปรียบเทียบปรับ”  ซึ่งผูเสียหายตองยินยอมดวยนั้นคือกรณีตามมาตรา ๓๗ (๒) (๓) 
และ (๔) เทานั้น 
 หากผูกระทําความผิดไมยินยอมเสียคาปรับดังกลาว และถูกดําเนินคดียังศาลแลว กฎหมายอาญา   
ก็ยังเปดชองใหผูตองหาจะสามารถชําระคาปรับเพื่อใหคดีอาญาระงับไปไดอยู  โดยเปนไป            
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๙ “ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถาผูตองหาที่กระทําความผิด    
นําคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาลเริ่มตนสืบพยาน  ใหคดีนั้นเปนอัน
ระงับไป” 
 ๔.๔  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเปรียบเทียบปรับ 
  ประเภทความผิดที่เปรียบเทียบปรับได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๓๗ (๒) , (๓) และ (๔))  
  (๑)  ความผิดที่เปนลหุโทษ โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๒ ไดบัญญัติวา 
“ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับเชนวานี้มาดวยกัน”  จึงเห็นไดวามาตรา ๑๐๒ นี ้คลุมไปถึงความผิดทุกประเภทที่มี
อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ 
   ตัวอยาง  ความผิดฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดอันตร ายแกกายหรือจิตใจ
ของผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ เปนความผิดลหุโทษ พนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได 
  (๒)  คดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
  (๓)  ความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
ทั้งนี้ แมวาจะมีโทษจําคุกดวยก็ตาม หากสาม ารถลงโทษปรับสถานเดียวไดและเปนโทษปรับอยางสูง
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ก็สามารถเปรียบเทียบปรับได 
  ผูเปรียบเทียบปรับ  คือ พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ (๒ ) บัญญัติไว  นอกจากนั้น             
พ.ร.บ. การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๙          
ยังไดบัญญัติไวดวยในทํานองเดียวกัน โดยมีความวา 
  มาตรา ๔  ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด      
ลหุโทษหรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย างสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
ทําการสอบสวนคดีนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
   พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับก็คือพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
สอบสวนคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐  
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  อยางไรก็ตาม หากความผิดตามขอ (๑) หรือขอ (๒) ที่กลาวขางตนเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
ผูเปรียบเทียบปรับนอกจากพนักงานสอบสวนแลว มาตรา ๓๗ (๓) ยังใหอํานาจนายตํารวจประจํา
ทองที่  ตั้งแตตําแหนงสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ผูทําการในตําแหนงนั้นๆ             
มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดดวย มีขอสังเกตวา หากเปนความผิดตอกฎหมายภาษีอากร ตามที่กลาว         
ในขอ (๓) ขางตน นายตํารวจตําแหนงสารวัตร ซึ่งมิได เปนพนักงานสอบสวนไมมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับ 
 ๔.๕  การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายอื่นซึ่งเปนกฎหมายที่มีบทลงโทษในทางอาญา 
  นอกจากการเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ 
(๒) และ (๓) อันเปนหลักทั่วไปแลว กฎหมายอื่นๆ ที่มีบทลงโทษในทางอาญายังอาจมีบทบัญญัติ
กําหนดใหมีการเปรียบเทียบปรับไวเปนพิเศษ กฎหมายลักษณะเชนนี้มีมากมายหลายฉบับ เชน 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  มาตรา ๒๑ ซึ่งบัญญัติวา 
  “ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต มีอํานาจทําการ
เปรียบเทียบได” 

  ขอสังเกต  เมื่อผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาวเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบ 
คดีก็เลิกกันตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ และก็ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย        
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ (๔) ดวยเชนกัน อันมีผลทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ    
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๓)  
 ๔.๖  วิธีเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๘ 
  หากพนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาไมควรรับโทษจําคุก ก็ใหกําหนดคาปรับ         
ซึ่งผูตองหาจะพึงชําระโดยผูตองหาตองยินยอมดวย (เพราะเปนการลงโทษโดยฝายบริหารไมใช   
ฝายตุลาการและการเปรียบเทียบปรับโดยชอบทําใหคดีอาญาเลิกกัน ไมมีกรณีที่จะโตแยงไดอีก)          
แตตองไมเกิน ๑๕ วัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
  คดีมีคาทดแทน เชน คารักษาพยาบาลเพราะถูกรถชนบาดเจ็บ ใหเจาหนาที่กะจํานวน
ตามที่เห็นควรหรือตามที่คูความตกลงกันดวย แลวทําการเปรียบเทียบปรับซึ่งมีผลทําใหคดีอาญา  
เลิกกัน หากผูกระทําผิดไมชําระคาทดแทน ผูเสียหายก็ตองไปฟองเปนคดีแพงตางหาก ไมกระทบตอ
การเปรียบปรับ เพราะถือวาคดีอาญาเลิกกันไปแลว อยางไรก็ตาม แมเจาหนาที่ไมกําหนดจํานวน    
คาทดแทน แตเปรียบเทียบปรับไปอยางเดียว คดีอาญาก็เลิกกัน และเจาหนาที่ก็ไมมีความผิด 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (ฎีกาที่ ๒๔๑๑/๒๕๒๖)  
  คดีอาญาที่มีการเปรียบเทียบปรับโดยชอบแลวจะเลิกกันไปอยางสมบูรณ  เมื่อพนักงานสอบสวน
สงบันทึกการเปรียบเทียบปรับนั้นไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวนการสอบสวนและ
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พนักงานอัยการใหความเห็นชอบในการเปรียบเทียบปรับนัน้ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการตรวจสอบการเปรียบเทียบปรับ
โดยองคกรอื่น (ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสี่) เมื่อพนักงานอัยการ
ใหความเห็นชอบแลวจึงจะถือวาคดีเลิกกัน ตามมาตรา ๓๗ และสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตาม
มาตรา ๓๙ (๓) 
  ขอสังเกต   บันทึกการเปรียบเทียบปรับที่จะตองสงใหพนักงานอัยการตรวจสอบ      
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสี ่นั้น หมายถึงกรณีที่ผูเปรียบเทียบปรับ
คือพนักงานสอบสวนหากเปนการเปรียบเทียบปรับโดยบุคคลหรือคณะกรรมการตามกฎหมายพิเศษอื่น  ๆ
ก็ไมตองอยูภายใตบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสี่ ที่จะตอง
สงใหพนักงานอัยการตรวจสอบอีกแตอยางใด  
  การเปรียบเทียบที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผลคือคดีอาญาไมเลิกกันตามมาตรา ๓๗ และ
สิทธินําคดีอาญามาฟองไมระงับตามมาตรา ๓๙ (๓) 
  ตัวอยาง   นาย ก. เสพสุราจนมึนเมาและประพฤติวุนวายในงานพิธีทางศาสนา         
เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ และลหุโทษ มาตรา ๓๗๘ เปนกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ตองลงโทษ “บทหนัก”  คือ ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๐๗ ซึ่งอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ ไมอาจเปรียบเทียบปรับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ (๒) หรือ (๓) ได หากพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ
ปรับจําเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘    อันเปนความผิดลหุโทษ การเปรียบเทียบปรับ
ก็ไมชอบ เพราะคดีนี้พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับจําเลยไดคดีจึงยังไม “เลิกกัน” 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ โจทกจึงมีสิทธิฟองจําเลยในความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ ได (ฎีกาที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๖) และจะฟองในความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘ ดวยก็นาจะได เพราะการเปรียบเทียบปรับในความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘ นั้นเปนการไมชอบ คดีจึงยังไมเลิกกัน และ สิทธินําคดีอาญามาฟอง             
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘ ก็ยังไมระงับหากโจทกไมประสงคจะฟองจําเลย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ แตเลือกจะฟองตามกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘ ศาลก็นา    
จะลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๘ ได 
  ตัวอยาง  นาย ก. ขับรถยนตบรรทุก ๑๐ ลอ ไปตามถนน รถเกิดเสีย นาย ก. จอดรถ    
บนถนนในเวลากลางคืน โดยมิไดเปดไฟหรือใชแสงสวางตามสมควร นาย ข. ขับรถยนตบรรทุกอีกคันหนึ่ง
มาชนกระบะดานทายรถของนาย ก. นาย ค. ที่โดยสารมาในรถของนาย ข. ตกลงจากรถไดรับอันตราย        
แกรางกาย นาย ก. มีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก มาตรา ๕๖ (ฐานรถเสียแลวไมนํารถใหพน
ทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ซึ่งมีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท) และผิดมาตรา ๖๑ (ฐานไมเปดไฟหรือ  
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ใชแสงสวาง ซึ่งมีโทษปรับตั้งแตสองรอยถึงหารอยบาท) และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา    
มาตรา ๓๙๐ ความผิดตางๆ เหลานี้ พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับได แตเนื่องจากเปนการ
กระทํากรรมเดียวเปนความผิดหลายบท ตองเปรียบเทียบปรับตามบทหนัก คือ ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๙๐ แตพนักงานสอบสวนกลับเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก มาตรา ๖๑     
เปนเงิน ๒๐๐ บาท ถือวาการเปรียบเทียบปรับไมชอบ คดีจึงไมเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ นาย ก. จึงถูกอัยการฟองตอศาลตาม พ .ร.บ. จราจรทางบก       
มาตรา ๕๖, ๖๑ และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ ศาลฎีกาวินิจฉัยวานาย ก. มีความผิดทุกบท 
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ ซึ่งเปนบทหนัก โดยจําคุก ๑ เดือน รับสารภาพ     
ลดหนึ่งในหา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจําคุก ๒๔ วัน (ฎีกาที่ ๑๕๑๓/๒๕๓๒)  
   ขอสัง เกต   ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ การกระทํากรรมเดียว              
ผิดกฎหมายหลายบท ตองลงโทษ “บทหนัก” ผูมีอํานาจลงโทษไมวาจะเปนศาลหรือพนักงานสอบสวน 
(ในกรณีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ) หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ไมมีดุลยพินิจที่จะลงโทษใน  
“บทเบา”  
  ตัวอยาง   ฎีกาที่ ๒๘๔๙/๒๕๔๐ จําเลยขับรถในขณะเมาสุราและโดยประมาท หรือ  
นาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน เปนการกระทํากรรมเดียวเปนความผิด    
ตอกฎหมายหลายบท ตองใชกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษ พนักงานสอบสวนจึงไมมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับจําเลยในความผิดฐานขับรถโดยประมาท ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔๓ (๔), ๑๕๗ ซึ่งเปนความผิดที่มีโทษเบากวาความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา เพื่อให
ความผิดทั้งหมดเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ ได แมวาพนักงาน
สอบสวนจะเปรียบเทียบปรับไปแลวก็ไมชอบ คดีไมเลิกกัน ศาลยังคงมีอํานาจลงโทษจําเลยใน
ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒), ๑๖๐ 
วรรคสาม ซึ่งเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดได 
   ขอสังเกต  ขอเท็จจริงตามฎีกาที่ ๒๘๔๙/๒๕๔๐ ขางตน พนักงานสอบสวนไมมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับอยูแลว ตามบรรทัดฐานของฎีกาที่  ๑๑๐๐/๒๕๑๖ (ตามตัวอยางที่  ๑)     
เพราะความผิดบางบทมีอัตราโทษเกินอํานาจที่จะเปรียบเทียบปรับไดอยูแลว  
  ตัวอยาง  นาย ก. ถูกนาย ข. ทํารายจึงไปแจงความ พนักงานสอบสวนผูรับแจงความ
โทรศัพทสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่นาย ก. ไปใหแพทยตรวจรักษาไดความวา ถูกทํารายเพียงมี
รอยฟกช้ํา จึงแจงขอกลาวหาวานาย ข. ทํารายรางกายนาย ก. ไมถึงกับเปนเหตุให เกิดอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ อันเปนความผิดลหุโทษ นายดําใหการรับสารภาพ 
พนักงานสอบสวนจึงทําการเปรียบเทียบปรับนาย ข. ๒๐๐ บาท นาย ก. และนาย ข. ยินยอม ตอมา
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ปรากฏวาหลังจากนั้นในวันเดียวกัน นาย ก. เกิดอาการมึนศีรษะและอาเจียนกลับไปใหแพทยที่
โรงพยาบาลเดิมตรวจใหม จึงพบวาสมองไดรับกระทบกระเทือนและมีเลือดคั่ง ตองรักษานาน
ประมาณ ๓๐ วัน โดยเปน “ผล” จากการถูกนาย ข. ทํารายในตอนแรก เชนนี้ นาย ก. มีสิทธิฟองนาย ข. 
ในความผิดฐานทํารายรับอันตรายสาหัสตาม มาตรา ๒๙๗ ได ทั้งนี้ เพราะการที่นาย ข. ทํารายนาย ก. 
มิใชการกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ เสียแลว การกระทําของนาย ข. 
ตอนาย ก. จึงไมอาจทําการ “เปรียบเทียบปรับ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
มาตรา ๓๗ อันจะทําใหคดี “เลิกกัน” และสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามประมวลกฎหมาย         
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๓) แตอยางใด นาย ก. จึงมีสิทธิดําเนินคดีกับนาย ข. โดยการฟอง
นาย ข. เปนจําเลยในการกระทําดังกลาวได (ฎีกาที่ ๓๕๔/๒๕๔๑)  
  เมื่อคดีอาญาเลิกกันตามมาตรา ๓๗ สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๓) หากมีคดีไปถึงศาล ศาลก็ตองสั่งจําหนายคดี  (ฎีกาที่                          
๑๘๔-๑๘๕/๒๕๔๒)  
 ๔.๗  หลักในการเปรียบเทียบปรับ 
  (๑)  การกระทํากรรมเดียว หากผิดกฎหมายบทเดียว บทนั้นตองอยูในอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
จึงจะทําการเปรียบเทียบปรับได 
  (๒)   การกระทํากรรมเดียว หากผิดกฎหมายหลายบท ทุกบทตองอยูในอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
จึงจะทําการเปรียบเทียบปรับได และจะตองเปรียบเทียบปรับบทหนักเทานั้น (ฎีกาที่ ๑๕๑๓/๒๕๓๒)  
  (๓)  การกระทํากรรมเดียว หากผิดกฎหมายหลายบท และบทหนึ่งอยูในอํานาจที่จะ
เปรียบเทียบปรับได พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ  
 ๔.๘  การเปรียบเทียบปรับเปนดุลพินิจของเจาพนักงาน  
  การเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๘         
เปนดุลยพินิจของเจาพนักงาน มิไดเปนบทบังคับใหตอ งเปรียบเทียบปรับ หากเจาพนักงาน “เห็นวา” 
ผูตองหาควรถูกดําเนินคดีในศาลจึงไมทําการเปรียบเทียบปรับ  
  ฎีกาที่  ๙๗๗/๒๕๔๕   วินิจฉัยวา ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรฯ มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง ใหอํานาจคณะกรรมการที่รั ฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจ      
ที่จะเปรียบเทียบได หาใชเปนบทบังคับใหคณะกรรมการตองดําเนินการเปรียบเทียบเพียงอยางเดียวไม  
เมื่อคณะกรรมการใชดุลยพินิจไมเปรียบเทียบก็เปนอํานาจของคณะกรรมการที่จะพึงกระทําได       
ไมเปนการขัดตอกฎหมาย ทั้งการที่คณะกรรมการไมยอมเปรียบเทียบก็หาขัดตอประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๔ แตอยางใดไม เพราะการเปรียบเทียบกรณีนี้มิไดอยูในอํานาจ
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ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการจึงสั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๔ หาไดไม 
  ทั้งนี้ แมวาเจาพนักงานเห็นวาผูตองหาควรถูกดําเนินคดีทางศาล และไดสงเรื่องให
พนักงานอัยการดําเนินการตอไปแลว จนพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองคดี แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาคงเปดชองใหพนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบปรับได  
โดยเปนไปตามมาตรา ๑๔๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งไดบัญญัติวา  
  “ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได   
ถาเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
             (๑)  สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสงผูตองหา
ไปยังพนักงานอัยการ 
             (๒)  เมื่อผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว สั่งใหสงผูตองหาพรอมดวย
สํานวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งให
พนักงานสอบสวนอื่นที่มีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได” 
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บทที่ ๒ 
หลักเกณฑการตรวจคนและจับกุมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 

 
๑.  หลักกฎหมาย 

๑.๑  มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติวา 

“เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม        
สิ่งที่กอใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคมหรือใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆไดในเวลา
อันสมควร 

เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําการเชนวานั้น  ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความในวรรคหนึ่ง  
มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยของกลางที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย ” 

ตามบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจทําการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิด
กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมซึ่งทําใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและผู ที่ไดรับมอบหมายมีฐานะ
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ โดยเปนเจาพนักงานอื่นๆ  ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุม
ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม ทั้งนี้ตามมาตรา ๒(๑๖) 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งบัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” 
หมายความถึงเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ใหรวมทั้งพัศดีเจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมืองและ
เจาพนักงานอื่นๆในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่
ตองจับกุมหรือปราบปราม 

เมื่อเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่
หรือยานพาหนะของบุคคลใด เพื่อตรวจ จับกุมผูกระทําความผิด  และยึดของกลางที่ใชในการกระทํา
ความผิดตาม มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ ตามมาตรา ๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อมีฐานะเปนพนักงาน   
ฝายปกครองและตํารวจแลว จึงมีอํานาจและหนาที่ทุกอยางที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาบัญญัติวาเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานฝายปกครองและตํารวจดวย  
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๑.๒  มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๓  

กําหนดใหบรรดาอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ           
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  การจัดสรร
คลื่นความถี่ การอนุญาตและการกํากับดูแล หรือการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม   กฎหมายวาดวยโทรเลข
และโทรศัพท และกฎหมาย  

อื่นที่เกี่ยวของ  เปนอํานาจหนาที่ของ กสช.  กทช.หรือคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี  
กทช . จึงไดแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตโดยการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๔๘  ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แตงตั้งเจาพนักงาน      
ผูออกใบอนุญาตไว ดังนี้ 

๑.๒.๑  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนเจาพนักงาน       
ผูออกใบอนุญาต 

๑ .๒ .๒  พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปน        
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยางที่เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต      
ตาม ๑.๒.๑ มอบหมาย  

๑.๒ .๓  ตอมาเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในฐานะ       
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไดออกคําสั่งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ที่  ๒ /๒๕๔๘ เรื่อง
มอบหมายใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ลงวันที๑่๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ มอบหมายใหพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
ซึ่งเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว ตามตารางแนบทายคําสั่งนี้ 
โดยเฉพาะในสวนของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะ      
เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม ตลอดจนจับกุมและดําเนินคดีผูกระทําความผิด     
(ตามมาตรา ๑๘ แหง พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ) ประกอบดวย 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (ดานการสงเสริม 
การแขงขัน) 

(๒)  ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและพนักงานระดับกลาง
ขึ้นไป ในสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ กทช. ใหปฏิบัติ
หนาที่เปนการเฉพาะราย 
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(๓)  ผูอํานวยการสํานักการตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ และพนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลางขึ้นไปในศูนยตรวจสอบการใชความถี่วิทยุหรือสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ กทช. ใหปฏิบัติหนาที่เปนการเฉพาะราย 

 

๒.  อํานาจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต   
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองดวย 

มีอํานาจดังนี้ 
๒.๑  อํานาจในการสืบสวนคดีความผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ตามมาตรา ๒(๑๐) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติวา  
“การสืบสวน” หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและ
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด  

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงและ
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ทั้งนี้เพื่อใหทราบรายละเอียด    
แหงความผิด ซึ่งการสืบสวนดังกลาวอาจกระทําไดหลายวิธี ตัวอยาง เชน  

๒.๑.๑  การตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของสํานักตรวจสอบ
การใชความถี่วิทยุ หากมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ กระบวนการในการ
ตรวจสอบของศูนยหรือสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ เพื่อทราบรายละเอียดแหงการกระทํา
ความผิดหากมีมูลพอที่จะเขาดําเนินการจับกุมผูตองหาเพื่อดําเนินคดีได กระบวนการตรวจสอบการ
ใชความถี่วิทยุดังกลาวถือเปนการสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ 
อยางหนึ่ง 

๒.๑.๒  การตรวจสอบสํารองจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหากมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ             
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตอาจทําการตรวจสอบการสํารองจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคมของ
ผูประกอบการคาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน อีกทั้ง เพื่อทราบรายละเอียด  
แหงความผิด อันถือเปนการสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ      
วิทยุคมนาคมฯ อีกอยางหนึ่ง 

๒.๑.๓  การออกตรวจสอบนอกสถานที่ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของศูนยและสถานี
ตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ หากปรากฏวามีการกระทําผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ แตยังไม
มีพยานหลักฐาน  ชัดแจง การออกตรวจสอบนอกสถานที่โดยใชรถยนต เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและ
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หลักฐานอีกทั้งเพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิดอันถือเปนการสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ อีกเชนกัน 

๒.๒  อํานาจในการคนบุคคล อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจคน ดังนี้  
๒.๒.๑  การคนในที่สาธารณสถาน ตามมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา บัญญัติวา “หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชใน
การกระทําความผิดหรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด” และตามมาตรา ๑(๓) 
แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “สาธารณสถาน” หมายความวาสถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชน          
มีความชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเขาไปได  เชน สวนสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ โรงภาพยนตร  
รานอาหาร สถานบริการสําหรับประชาชนทั่วไป เปนตน 

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจคนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
วาบุคคลนั้น 

(๑)  มีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือ  
(๒)  มีสิ่งของในความครอบครองซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือ  
(๓)  มีสิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไวเปนความผิด  

๒.๒.๒  การคนในที่รโหฐาน 
มาตรา ๙๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติ

ในมาตรา ๘๑/๑ มาใชบังคับในเรื่องคนโดยอนุโลม”  กลาวคือ ไมวาจะมีหมายคนหรือไมก็ตาม  
หามมิใหคนในพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาท  หรือของพระบรมวงศตั้งแต
สมเด็จเจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 
พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป  หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประทับหรือพํานัก  เวนแต 

(๑)  นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตใหจับและ
ไดแจงเลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ รับทราบแลว 

(๒) เจาพนักงานผูถวายหรือใหความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย พระราชิน ี    
พระรัชทายาทพระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนผูจับ
ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการใหความปลอดภัย  

การคนในที่รโหฐาน หมายถึงการคนในสถานที่ซึ่งประชาชนไมมีความชอบธรรม  
ตามกฎหมายที่จะเขาไปได (ตามมาตรา ๑(๑๓) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)       
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เชน อาคารบานเรือน  ซึ่งมีบุคคลเปนเจาของ เปนตน  ซึ่งการคนในที่รโหฐานนี้ยอมตองยุงยากกวา
การคนในสาธารณสถานเนื่องจากเปนการลวงละเมิดสิทธิในการอยูอาศัย หรือการครอบครองของ    
ผูเปนเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครอง  

หลักการ  ตองมีหมายคน มิฉะนั้นเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีอํานาจ (ตามมาตรา ๙๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

ขอยกเวน  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายคนไดแมจะไมมีหมายคน
ในกรณีดังตอไปนี้ (ตามมาตรา ๙๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

(๑)  ปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน หมายถึงความผิดซึ่ง     
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูไดรับมอบหมายเห็นกําลังกระทํา  (ตามมาตรา ๘๐ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

ตัวอยาง 
หากพบเห็นบุคคลใดใชเครื่องวิทยุคมนาคมอยูในบานของบุคคลนั้นซึ่งตรวจสอบพบ

ขณะนั้นวามีการใชในยานความถี่วิทยุที่ไมถูกตอง ดังนี้ถือวาปรากฏคว ามผิดซึ่งหนากําลังกระทําลง
ในที่รโหฐาน 

(๒)  บุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟน   
ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น 

(๓)  เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิดหรือไดมาโดย
การกระทําความผิดหรือไดใชในการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุ   
อันควรเชื่อวาเนื่องจากจะเปนการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งของนั้นจะถูกโยกยายเสียกอน   

(๔)  เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือ   
จับตามมาตรา ๗๘  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ซึ่งจะไดกลาวตอไป) 

๒.๒.๓  วิธีการคนในที่รโหฐาน 
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตอง กระทําการคนในที่รโหฐาน

ระหวางพระอาทิตยขึ้นและตกเทานั้น 
ขอยกเวน  เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได 

(มาตรา ๙๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 
การคนในที่รโหฐาน กอนลงมือคนใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

แสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและเทาที่สามารถจะทําได  ใหคนตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือ
บุคคลในครอบครัวของผูนั้น หรือถาหาบุคคลเชนนั้นไมไดใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย  ๒ คน 
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ซึ่งเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน (ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา) 

การคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยูใหทําตอหนาผูนั้น     
ถาผูนั้นไมสามารถหรือไมติดใจมากํากับจะตั้งผูแทนหรือใหพยานมากํากับก็ได ถาผูแทนหรือพยาน
ไมมีใหคนตอหนาบุคคลในครอบครัวหรือตอหนาพยานอยางนอย ๒ คน ซึ่งเจาพนักงานไดขอรอง
มาเปนพยาน (ตามมาตรา ๑๐๒ วรรค ๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือคน   
ซึ่งอยูในนั้นหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคนใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม อีกทั้งใหความสะดวก   
ตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายคน ทั้งนี้เจาพนักงานตองแสดงหมายคน(กรณีมี  
หมายคน) หรือถาคนโดยไมมีหมายคนก็ใหแสดงนามและตําแหนง  

ถาบุคคลดังกลาวมิยอมใหเขาไป เจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปในกรณีจําเปน
จะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได  
(ตามมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

ทําการคนในที่รโหฐานไดเฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ตองการคนเทานั้น             
มีขอยกเวนดังนี้ 

(๑)  กรณีคนหาสิ่งของโดยไมจํากัดสิ่ง เจาพนักงานผู ออกใบอนุญาตหรือผูไดรับ
มอบหมายมีอํานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชนหรือยันผูตองหา 

(๒)  เจาพนักงานผูทําการคนมีอํานาจจับกุมบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่คนนั้นได 
กรณีความผิดซึ่งหนา (ตามมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซึ่งอยูในที่ซึ่งคนหรือจะถูกคนจะขัดขวางถึงกับทําให
การคนไรผล  เจาพนักงานผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไว หรือใหอยูในความดูแลของเจาพนักงาน 
ในขณะที่ทําการคนเทาที่จําเปนเพื่อมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้นไรผล  

แตถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย    
เจาพนักงานผูคนมีอํานาจคนตัวผูนั้นไดโดยตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงใหหญิงอื่นเปนผูคน   
(ตามมาตรา ๑๐๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 

ขณะมีการจับตัวผูกระทําความผิด เจาพนักงานผูจับกุมหรือรับตัวผูถูกจับไวมีอํานาจ
คนตัวผูตองหาและยึดสิ่งของตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได โดยการคนนั้นจัดตองทําโดยสุภาพ 
ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปนผูคน สิ่งของใดที่ยึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด 
เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหาหรือผูอื่นซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่ง
เปนอยางอื่น (ตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 
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สิ่งของซึ่งยึดไดในการคนใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมายไว
เปนสําคัญ(ตามมาตรา ๑๐๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

เจาพนักงานผูคนตองทําบันทึกรายละเอียดแหงการคนและสิ่งของที่คนไดนั้นตองมี
บัญชีรายละเอียดไว และใหอานบันทึกการคนและบัญชีสิ่งของนั้นใหผูครอบครองสถานที่ บุคคล 
ในครอบครัวผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยานฟง แลวแตกรณี แลวใหผูนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว 
(ตามมาตรา ๑๐๓  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

๒.๓  จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยมีหลักเกณฑดังนี้  

๒.๓.๑  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายจับผูใดตองมีหมายจับ
หรือคําสั่งของศาลเทานั้น (ตามมาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๗)  

ขอยกเวน  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจจับไดแมไมมี
หมายจับในกรณีดังตอไปนี้ (ตามมาตรา ๗๘ แหง ป.วิ.อาญา) 

(๑)  เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดังไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๐  
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถ      
อาจใชในการกระทําความผิด  

(๓)  เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น ตามมาตรา ๖๖ (๒) แหงประมวลกฎหมาย   
วิธีพิจารณาความอาญา  แตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได  

(๔) เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอย
ชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๒.๓.๒  มาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดวาการจับใน
ที่รโหฐาน (สถานที่ที่ประชาชนไมมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได) หามมิใหจับไมวาจะมีหมายจับ
หรือไมก็ตาม เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน
ในที่รโหฐาน หมายถึงตองปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
สรุปไดวาการจับในที่รโหฐานตองมีหลักเกณฑดังนี้ 

(๑)  ตองมีหมายคนในที่รโหฐาน 
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(๒)  หากไมมีหมายคนในที่รโหฐานตองเปนกรณี 
(ก)  ปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
(ข)  บุคคลผูกระทําความผิดซึ่งหนาถูกไลจับหนีเขาไปในที่รโหฐาน หรือมีเหตุ

แนนแฟนอันควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น 
๒ .๓ .๓ไมวาจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม   หามมิให จับในพระบรมมหาราชวัง 

พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน  
พระตําหนัก หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระราชินี  พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟา
ขึ้นไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประทับหรือพํานัก เวนแตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี   
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตใหจับและไดแจงเลขาธิการพระราชวังหรือสมุหราชองครักษ
รับทราบแลว 

๒.๓.๔  วิธีการจับ  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับม อบหมายใหมีอํานาจจับ  
(ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) ดังนี้ 

(๑)  ตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ และ  
(๒) สั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอม    

ผูจับโดยทันทีหากผูถูกจับไมยอมไป จําเปนก็ใหจับตัวผูถูกจับไป    
(๓)  ในขณะทําการจับตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดง

ตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับนั้น
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ 
หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม      
ที่สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทําให
เกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดําเนินการได     
ตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกลาวไวดวย  

หากผูซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี
เจาพนักงานผูจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่ เหมาะแกพฤติการณแหงเรื่อง               
ในการจับผูนั้น 

๒.๓.๕  อํานาจในการควบคุมตัวผูกระทําผิดพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ  
“ควบคุม” หมายถึง การคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

ในระหวางสืบสวนและสอบสวน (ตามมาตรา ๒(๒๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)  
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เมื่อเจาพนักงานทําการจับกุมผูถูกจับแลว ตองนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของ
พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับโดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแลวใหสงตัวผูถูกจับแกพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจของที่ทําการของพนักงานสอบสวนดังกลาว  

หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น  
 

๓.   วิธีการปฏิบัติตอผูถูกจับ 
มาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแกไขโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่  ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดวิธีการ      
ของผูจับจะตองปฏิบัติตอผูถูกจับ ดังตอไปนี้  

๓.๑  หนาที่ของผูจับ 
๓.๑.๑  ผูจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ

ทันท ี
๓.๑.๒  เมื่อถึงที่ตาม ๓.๑ .๑ แลว ตองสงตัวผูถูกจับใหพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจของที่ทําการของพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
แจงขอกลาวหา ในกรณีที่ผูจับเปนเจาพนักงาน ตองแจงขอกลาวหาและรา ยละเอียด

เกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูกจับทราบ ถามีหมายจับใหแจงใหผูถูกจับทราบและอานใหฟง       
แลวทําบันทึกการจับและมอบสําเนาบันทึกการจับ (อันรับรองวาถูกตอง) ใหแกผูถูกจับ (บันทึก   
การแจงขอกลาวหาควรตองทํา ๒ ครั้ง คือ ตอนที่จับกุม และตอนที่สงตัวผูถูกจับใหพนักงานสอบสวน    
เพราะจะไดมีหลักฐานวาเจาพนักงานผูจับไดปฏิบัติตามมาตรา  ๘๓ และ ๘๔ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา) 

๓.๒  หนาที่ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูรับมอบ   มีดังนี้ 
เมื่อไดดําเนินการตาม ๓.๑ ผูรับมอบตองปฏิบัติดังนี้ 
๓.๒.๑  แจงใหผูถูกจับทราบถึงสิทธิของเขาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗/๑ แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 
๓.๒.๒ จัดใหผูถูกจับสามารถติดตอกับญาติหรือผูซึ่งเขาไววางใจ เพื่อใหทราบถึง   

การจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมไดในโอกาสแรกที่เขามาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนหรือ  
๓.๒.๓  ถาผูถูกจับรองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูรับมอบตัวเปนผูแจง  

ก็ตองจัดการใหตามคํารองขอโดยเร็ว  
๓.๒.๔ ในกรณีที่ผูถูกจับเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการถูกจับ ซึ่งเปนในกรณี

จําเปนแลวนั้น ผูจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับกอนนําตัวสงพนักงานสอบสวนก็ได 
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ทั้งนี้ เพื่อมนุษยธรรมอยางหนึ่ง เพื่อปองกันการครหานินทาอีกประการหนึ่ง (ในการ
ดําเนินการตามวรรคนี้ ควรจะบันทึกไวดวย) ถาผูถูกจับปวยหรือไดรับบาดเจ็บผูจับจะจัดการพยาบาล
เสียกอนก็ได ถามีบาดแผลการบันทึกลักษณะบาดแผล คําใหการของแพทยผูทําการรักษาจะชวย
ปองกันผูจับถูกกลาวหาวาบาดแผลนั้นเกิดจากการกระทําของผูจับไดดวย  

๓.๓  เกี่ยวกับ “ถอยคําของผูถูกจับ” ที่ใหไวตอเจาพนักงานผูจับ 
๓.๓.๑  ผูรับถอยคํา 

(๑)  เจาพนักงานผูจับ (ไมเกี่ยวกับราษฎรผูจับ) 
(๒)  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในชั้นจับกุม  
(๓)  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในชั้นมอบตัว  

๓.๓.๒  ถาถอยคํานั้น 
(๑)   เปนคํารับสารภาพวาเขาไดเปนผูกระทําความผิด หามมิใหรับฟงเปนพยานหลกัฐาน 
(๒)  เปนถอยคําอยางอื่นจะรับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของ

ผูถูกจับไดตอเมื่อไดแจงสิทธิตางๆ ตามมาตรานี้วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาแกผูถูกจับแลว กลาวคือถาไมไดแจงสิทธิตางๆ  ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ        
แมจะทําบันทึกไวก็ใชฟงเปนพยานหลักฐานประกอบไมได  

๓.๔  การปลอยตัวผูถูกจับชั่วคราว 
ตามมาตรา ๘๔ /๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแกไขโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการปลอยตัวหรือควบคุมผูถูกจับในกรณีที่มี ผูนําผูถูกจับมาสงมีหลักเกณฑดังนี้ 

๓.๔.๑ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เปนผูรับมอบตัวผูถูกจับโดยมีผูนํามาสง 
(ไมใชการมอบตัว) เจาพนักงานดังกลาวมีอํานาจปลอยตัวชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวก็ได  

๓.๔.๒  ถาเปนการจับโดยมีหมายของศาล ตองรีบดําเนินการสงตัวผูถูกจับนั้นโดยดวน   
ไปยังศาลซึ่งออกหมาย (มาตรา๖๔แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา )  

ทั้งนี้ แตถาตองสงไปยังศาล แตไมอาจสงไปไดตามที่กลาวขางบนนี้ เนื่องจากเปนเวลา
ที่ศาลปดหรือใกลจะปดทําการ เจาพนักงานผูรับมอบตัวตาม ๓.๒ ก็มีอํานาจปลอยตัวชั่วคราว หรือ
ควบคุมผูถูกจับไวจนกวาจะถึงศาลเปดทําการ  

๓.๕  การคนและยึดสิ่งของ 
ตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดกําหนดมาตรการใน

การคนตัวผูตองหาเพื่อยึดสิ่งของตางๆที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในคดีนั้นๆ ไดเชน คนหายาเสพติด 
คนหาทรัพยที่ถูกลักมา หรือคนหาเครื่องมือที่ใชในการกระทําผิด เปนตน  
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๓.๕.๑  ถาเจาพนักงานจับมาเอง เจาพนักงานผูจับอาจจะคนมากอนก็ไดแตถาไมไดคน
ผูรับตัวก็ทําการคนได 

๓.๕.๒  การคนตองทําโดยสุภาพ ถาผูถูกจับเปนหญิงก็ตองใหหญิงอื่นเปนผูคน         
ซึ่งถาไมมีเจาพนักงานหญิงก็ตองขอใหราษฎรที่เปนหญิงคนแทน  

๓ .๕ .๓  สิ่งของที่คนได  เจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนคดีถึงที่สุดเพื่อใชเปน
พยานหลักฐาน 

 

๔.  การรองทุกขคดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ ตามมาตรา ๒ (๗)   
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  บัญญัติวา 

“คํารองทุกข” หมายความถึง การที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติ      
แหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําผิดหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําใหเกิด
ความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ในฐานะหนวยองคกรของรัฐผูมีอํานาจหนาที่
ในการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนผูเสียหาย
โดยพฤตินัยและนิตินัย (ตามมาตรา ๒ (๔) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ       
ตามมาตรา ๒ (๗) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) จึงรองทุกขดําเนินคดีแกผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจรองทุกขตอพนั กงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีตําแหนงหนาที่รอง
หรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย            
(ตามมาตรา ๑๒๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) 

 

๕.  การปรับบทความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
การดําเนินการของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการจับกุม 

ตองพิจารณาวาการกระทําของผูตองสงสัยอยูในเกณฑการกระทําความผิดหรือไม ฐานใด จึงจําเปนตอง
พิจารณาปรับบทความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ ดังนี้ 

๕.๑  พิจารณาพฤติการณหรือการกระทําของผูตองสงสัยวามีมูลความผิดหรือไม อยางไร  
พิจารณาจากพฤติการณหรือการกระทํากับขอกฎหมาย แบงออกไดดังนี้  
๕.๑.๑  ความผิดที่ไมไดรับใบอนุญาต ไดแก ความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๕.๑.๒  ความผิดที่ไมไดรับอนุญาต ไดแก ความผิดตามมาตรา  ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
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๕.๑.๓ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิด ไดแก ความผิดตามมาตรา ๑๑  
วรรคสาม มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๕.๑.๔  พิจารณาจากประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวของดวยเสมอ  
๕.๒ พฤติการณหรือการกระทําดังกลาว เขาขอยกเวน ไมมีความผิดหรือไม   (ไดรับยกเวน

ไมตองไดรับใบอนุญาตหรือไม) พิจารณาจาก 
๕.๒.๑  มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๕.๒.๒  กฎกระทรวง กําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภท

ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต พ .ศ. ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก) 
๕.๓  พิจารณาการกระทําวาครบองคประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม 

๕.๓.๑  พิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
๕.๓.๒  พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา ในลักษณะ ๑ ภาค ๑ ประกอบดวยเสมอ 
๕.๓.๓  กําหนดประเด็นพิจารณาดังนี้ 

 (๑)  เปนการกระทําโดยเจตนา หรือไม (มาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 
(ก)  เจตนาประสงคตอผล  
(ข)  เจตนาเล็งเห็นผล 
(ค)  มีการสําคัญผิดในขอเท็จจริงหรือไม (มาตรา ๖๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 

 (๒)  เปนการกระทําที่ครบองคประกอบความผิดหรือไม  
(ก)   มีการกระทําที่ครบองคประกอบความผิดในบทกฎหมายแตละมาตรา หรือไม 
(ข)  ไดมีการลงมือกระทําความผิดแลวหรือยัง หรือเปนเพียงแตจะกระทําความผิด 
(ค)  เปนความผิดสําเร็จหรือไม หรือเปนเพียงการพยายามตามมาตรา ๘๐ หรือ

มาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหากเปนเพียงการพยายามตองดูดวยวามีการยับยั้ง        
ตามมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือไม  

(ง)  เปนการกระทําผิดกฎหมาย กรรมเดียวหลายบท (มาตรา ๙๐ แหงประมวล
กฎหมายอาญา) หรือตางกรรมตางวาระ หลายบทหลายกรรม (มาตรา ๙๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 

ตัวอยาง 
ในความผิดฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับใบอนุญาต  
  (๑)  องคประกอบความผิด ไดแก 

(ก)  มีเจตนาที่จะมีเครื่องวิทยุคมนาคมไวในความครอบครอง  
(ข)  การกระทํา คือ การมีเครื่องวิทยุคมนาคมไวในความครอบครอง  
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  (๒)  กําหนดประเด็นพิจารณา 
(ก)  เจตนา 
(ข)  รูสึกในการกระทํา 
(ค)  ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล  

 (๓)  การกระทํา “มี”  
(ก)   มีกรรมสิทธิ์ ความเปนเจาของ  
(ข)   มีไวในความครอบครองโดยยึดถือเพื่อตนเอง  

 (๔)  ไดมีการลงมือกระทําความผิดแลวหรือไม  
(ก)  เปนความผิดสําเร็จ หรือ 
(ข)   พยายาม ตามมาตรา ๘๐ หรือ ๘๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
(ค)  มีการยับยั้ง ตามาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

 (๕)  เปนความผิดกรรมเดียวหลายบทตามมาตรา ๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
หรือ กระทําผิดตางกรรมตางวาระตามมาตรา ๙๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา  

๕.๔  เมื่อพิจารณาแลวเขาองคประกอบความผิด และไมเขาขอยกเวนวาไมเปนความผิด  
แลวใหปรับบทความผิด  

ตัวอยาง 
มีความผิดฐานใชเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และมีโทษ  
ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัตวิิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ตัวอยาง 
มีความผิดฐานจงใจกระทําใหเกิดการรบกวนตอการวิทยุคมนาคม ตามมาตรา ๒๖                        

แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ตัวอยาง 
ความผิดฐานใชใหผูอื่นกระทําความผิดตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม        

พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
 

      พิจารณาโทษตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
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บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการดําเนินการตรวจคนจับกุม  

ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
 
๑.  ขั้นตอนกอนดําเนินการตรวจคนจับกุม  

๑.๑    ผูมีอํานาจในการดําเนินการตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
วิทยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ที่สามารถดําเนินการ
ตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ไดตองเปนผูที่มี
ตําแหนงตามที่กําหนดไวในคําสั่งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให   
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ สั่ง ณ วันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ และตองไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

ทั้งนี้ ผูดําเนินการควรทําความเขาใจกับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
และลักษณะทางเทคนิคของการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถ านีวิทยุคมนาคม และการใชความถี่วิทยุ    
ที่เกี่ยวของ 

๑.๒  ความเรงดวนในการดําเนินการ  
เนื่องจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับใบอนุญาต                   

จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และปญหาการกระทําใหเกิดการรบกวนตอการวิทยุคมนาคม     
อาจมีผลกระทบตอการใชความถี่วิทยุ หรือการติดตอสื่อสารในระดับที่ตางกันตามแตกรณีๆ ไป 
ดังนั้น จึงอาจมีจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการดําเนินการ โดยอาจสามารถแบงระดับ
ความเรงดวนไดดังนี้ 

๑.๒.๑  ความมั่นคงของชาติ 
๑.๒.๒  ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ  
๑.๒.๓  ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
๑.๒.๔  ความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ ทางน้ํา และทางบก  
๑.๒.๕  จงใจกระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม  
๑.๒.๖  ปญหาการรบกวนโดยมิไดเจตนา 
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๑.๓   ตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงกอนการดําเนินการ   
ตองสามารถพิสูจนในเบื้องตนใหไดวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๑.๓.๑  การแจงขอมูลหรือการรองเรียนจากบุคคลทั่วไป ควรสงเรื่องใหสํานักตรวจสอบ

การใชความถี่วิทยุ ตรวจสอบการใชคลื่นความถี่วิทยุพรอมทั้งตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาขอเท็จจริง ซึ่งบางกรณีที่ขอเท็จจริง       
ที่ไดรับอาจไมเพียงพอตอการดําเนินการ จึงอาจตองทําการสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแจงหรือ        
ผูรองเรียน 

๑.๓.๒  รับเรื่องการตรวจสอบการใชความถี่วิทยุจากสํานักตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ 
เมื่อไดรับเรื่องแลว ควรตรวจสอบขอมูลดังกลาววาเปนการใชคลื่นความถี่วิทยุดังกลาวเปนการใช
โดยถูกตองหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม      
พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยประสานงานกับสํานักการอนุญาตกิจการ
เฉพาะกิจเพื่อขอทราบรายละเอียด หรือในเบื้องตนตรวจสอบจากระบบสารสนเทศ (DL200) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อจะไดสามารถทราบไดวาเปนการ
กระทําความผิดลักษณะใดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๑.๓.๓  ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานอันชัดเจนวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เกิดขึ้น และตรวจสอบดวยวาสถานที่ดังกลาว  
อยูในเขตอํานาจของศาลใด และอยูพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจใด เนื่องจากในการ
ดําเนินการโดยสวนใหญแลวตองมีการเขาไปในสถานที่ของบุคคลอื่นอันมิใชสาธารณสถาน จึงตอง
มีการขอหมายคนจากศาลประกอบการดําเนินการ รวมทั้งตองมีการประสานงานและขอความรวมมือ   
จากสถานีตํารวจเจาของพื้นที่ในการตรวจคน และสงตัวผูตองหา  

ตรวจสอบดวยวาสถานที่ดังกลาวตั้งอยู ณ สถานที่ใด  (บานเลขที่ ถนน หมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด) หากไมสามารถตรวจสอบไดใหระบุวาใกลเคียงกับสถานที่ใดแทน พรอมจัดทําแผนที่
เพื่อประกอบการขอหมายคนจากศาล และควรมีการถายภาพที่สามารถแสดงใหเห็นไดวามีการ
กระทําความผิด ณ สถานที่ นั้น มาดวย เพื่อใชประกอบการขอหมายคนจากศาลและรับมอบอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑.๔   ขอรับมอบอํานาจใหดําเนินการตรวจคนจับกุม  
เมื่อไดตรวจสอบจนไดพยานหลักฐานเปนที่ชัดเจนแลว วานาจะมีการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เกิดขึ้นใหดําเนินการเสนอเรื่องตอเลขาธิการ
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คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเพื่อขอใหมอบ
อํานาจใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัตวิิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ดังนี้ 

๑.๔.๑  จัดทําบันทึกพรอมรายชื่อพนักงานผูดําเนินการเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเพื่อใหมอบอํานาจแกพนักงาน  
ผูมีชื่อปรากฎในบันทึกดังกลาวเปนผูดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยควรกําหนดจํานวนผูดําเนินการใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงสถานการณตามแตกรณี ๆ ไป 

๑ .๔ .๒  เสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในฐานะ        
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตลงนามในหนังสือมอบอํานาจใหแจงความรองทุกขและประสานงาน
ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินการตรวจคนจับกุม   

๑.๔.๓  ในกรณีที่เปนการดําเนินการนอกเหนือจากเขตพื้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตองขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ขอใชรถยนต รวมทั้งยืมเงินคาใชจายในการไปปฏิบัติหนาที่
จากเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

๑.๕  การเตรียมตัวกอนการดําเนินการ   
๑.๕.๑  กําหนดแผนการดําเนินการใหชัดเจนโดยใหผูรวมดําเนินการทุกคนมีความ

เขาใจที่ถูกตองตรงกัน  
 ๑.๕.๒  กําหนดหนาที่ในการดําเนินการของแตละบุคคล อาทิเชน บุคคลใดมีหนาที่ใน
การยื่นคํารองขอหมายคน บุคคลใดมีหนาที่ในการตรวจคน และบุคคลใดมีหนาที่บันทึกผลการ
ตรวจคน เปนตน 
 ๑.๕.๓  เตรียมเครื่องมือและตรวจสอบความพรอม เชน กลองถายภาพเคลื่อนไหว หรือ
ถายภาพนิ่ง เครื่องมือที่ใชในการรื้อถอนเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณวิทยุคมนาคม เปนตน 
 ๑.๕.๔  จัดพิมพเอกสารประกอบการขอหมายคนใหเรียบรอย (คํารองขอหมายคน 
หมายคน รายงานกระบวนพิจารณา คําใหการพยาน) พรอมเตรียมสําเนาเอกสาร และพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ 
 ๑.๕.๕  จัดเตรียมบันทึกการตรวจคนจับกุม  บันทึกการตรวจคนยึด และบันทึกการตรวจคน 
 ๑.๕.๖  กอนออกปฏิบัติใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ  

๑.๖  คุณสมบัติของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ            
ที่สามารถรองขอหมายได  

๑.๖.๑  ตองเปนพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีตําแหนงตั้งแต
พนักงานปฏิบัติการระดับกลางขึ้นไป  (ตองเปนตําแหนงที่เทียบเทากับขาราชการระดับสามขึ้นไป) 
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๑.๖.๒  ตองเปนผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ไดรองขอหมาย 
โดยมีตําแหนงตามที่ไดกําหนดไวในคําสั่งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ที่  ๒ /๒๕๔๘ เรื่อง 
มอบหมายใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

๑.๖.๓  ตองเปนผูไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเปนไปตามคําสั่งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง มอบหมายให
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ สั่ง ณ วันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘  

๑.๗  การดําเนินการขอหมายคน 
 ๑.๗.๑  ดําเนินการรองขอหมายคนตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่จะดําเนินการตรวจคน
 ๑.๗.๒  ขอใหจัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ ประกอบการรองขอหมายคน  

(๑)  คํารองขอหมายคน จํานวน ๑ ฉบับ  
(๒)  หมายคน จํานวน ๒ ฉบับ 
(๓)  รายงานกระบวนพิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ 
(๔)  คําใหการพยาน (ผูพิพากษาบางทานอาจตองการใหมีคําใหการพยานประกอบการ

ขอหมายคน)  จํานวน ๑ ฉบับ 
(๕) แผนที่ของสถานที่ที่จะทําการคนโดยใหมีความละเอียดและชัดเจน อันสามารถ  

จะระบุไดวาสถานที่ที่จะทําการคนตั้งอยู ณ สถานที่ใด หากไมสามารถระบุถึงบาน เลขที่ของสถานที่
ที่จะทําการคนใหใชบานเลขที่ของสถานที่ใกลเคียงแทน 

 (๖) สําเนาบันทึกผลการตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ หรือพยานหลักฐานอื่นใด 
อันสามารถพิสูจนใหศาลเชื่อไดวานาจะมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ สถานที่ที่จะทําการคนและควรยื่นภาพถายของสถานที่ที่จะดําเนินการตรวจคน
ประกอบดวย (ถามี) 

(๗) สําเนาหนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ ณ สถานที่ที่จะขอหมายคนจากเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต  

(๘)  สําเนาคําสั่งแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
(๙)  สําเนาคําสั่งแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปน

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต  
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(๑๐)  สําเนาพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๑๑)   สําเนาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๓ 
๑.๗.๓  กรณีรองขอใหศาลออกหมายคนที่ศาล ใหผูรองขอทําคํารองพรอมเอกสาร 

รวมทั้งพยานหลักฐานประกอบใสซองปดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นตอเจาหนาที่ศาล เพื่อทําการลง
เลขรับไวบนซอง และลงสารบบของศาล จากนั้นเจาหนาที่ศาลจะพาไปพบผูพิพากษาเพื่อออกหมายคน 

๑.๗.๔  กรณีรองขอใหศาลออกหมายคนผานทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหผูรอง
ขอทําคํารองพรอมแสดงเหตุแหงความจําเปนเรงดวนและเหตุที่ไมอาจไปพบผูพิพากษาได ขอมูล
และพยานหลักฐาน รวมทั้งเอกสารตางๆ จัดสงมาใหผูพิพากษาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑.๗.๕  ผูมีชื่อเปนหัวหนาชุดในการตรวจคน (ผูมีชื่อปรากฏในหมายคน) และผูรองขอ
หมายจากศาลนั้น ไมจําเปนตองเปนบุคคลเดียวกัน และทั้งนี้ ผูรองขอหมายเองยังอาจสามารถมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นเอกสารหลักฐานในการขอหมายจากศาลแทนได โดยผูรองดังกลาวตองพรอม
ที่จะมาใหศาล สอบถามกอนออกหมายไดทันที แตทวาบุคคลที่กลาวถึงทั้งหมดนี้ตองมีคุณสมบัติ
เปนตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงประมวลวิธีพิจารณาความอาญา และขอ ๙        
แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ 

ขอควรทราบ  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดรับอํานาจตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาโดยผลของมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรฯ ซึ่งไดกําหนดวา 
“ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 
หรือเจาหนาที่ของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต
และการกํากับดูแลหรือการควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโ ทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 
กฎหมายวาดวยโทรเลขและโทรศัพท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเปนอํานาจหนาที่ของ กสช . กทช. 
และคณะกรรมการรวม แลวแตกรณี” 

๑.๘  การประสานงานในการขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ 
๑.๘.๑  ใหดําเนินการนําหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขยื่นตอเจาหนาที่ตํารวจเพื่อขอ

กําลังเจาหนาที่ตํารวจรวมในการตรวจคนโดยผูที่จะเปนผูประสานงานในการขอกําลังเจาหนาที่
ตํารวจ ตองเปนบุคคลที่มีชื่อระบุในหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข    และตองแตงกายตาม
แบบฟอรมที่สํานักงาน กทช . กําหนด    
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๑.๘.๒  การขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะทํา
การตรวจคนจับกุม 

๑.๘.๓  คุณสมบัติของเจาหนาที่ตํารวจ  เชน  ตํารวจสายสืบหรือปราบปราม  ควรเลือก
เจาหนาที่ตํารวจสายปราบปรามกอน  ซึ่งตองอยูในเครื่องแบบและชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 

๑.๘.๔  บางสถานที่ที่มีความจําเปนซึ่งไมสามารถแสดงตนได  เพราะอาจเกิดอันตราย
ตองใชเจาหนาที่ตํารวจสายสืบนอกเครื่องแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๙  แผนภูมิแสดงขั้นตอนปฏิบัติกอนดําเนินการตรวจคนจับกุม

มีมูลเหตุการกระทําความผิด

ตรวจสอบสถานที่

ออกตรวจคน

คนโดยมีหมายคน

97

รับแจงจากภายใน
เชน  ตว. ฉก.

แจง ตว. ฉก.
ตรวจสอบใบอนุญาต

และหาหลักฐานที่เกี่ยวของ
รับแจงจากภายนอก
เชนเรื่องรองเรียน

ยื่นเอกสารพรอมพยานหลักฐาน
ตอศาล

ยื่นหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขและขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ

จัดทําเอกสารประกอบดวย คํารอง หมายคน 
รายงานกระบวนพิจารณา คําใหการพยาน ซองหมายคน

จัดสงเอกสารพรอมพยานหลักฐาน
โดยทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีขอหมายคนที่ศาล
กรณีขอหมายคนทาง
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คนโดยไมมีหมายคน

๑. จัดทําบันทึกเสนอ ลทช. เพื่อลงนามมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ฯ
๒. ขออนุมัติเดินทางไปตางจังหวัด (ถาม)ี
๓. จัดทําหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข
๔. เตรียมพรอมกอนดําเนินการเชน กลอง เครื่องมือชาง 
แบบฟอรมบันทึกตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ

๕. รายงานผูบังคับบัญชา
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๒. ขั้นตอนระหวางการตรวจคนจับกุม  
๒.๑  การตรวจคน 

๒.๑.๑  ใหตรวจสอบบานเลขที่หรือสถานที่ใกลเคียงของสถานที่ที่จะทําการคนวามี
รายละเอียดตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎในหมายคนหรือไม ในกรณีสถานที่ไมตรงกับรายละเอียด ที่
ปรากฎในหมายคนไมควรเขาทําการตรวจคน 

๒.๑.๒  ใหแจงชื่อและตําแหนงแกเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ที่จะทําการคน 
พรอมทั้งแสดงหมายคนและแจงขอความในหมายคนหรือสงหมายคนใหบุคคลดังกลาวตรวจดู     
(ใหบุคคลนั้นลงชื่อรับทราบในดานหลังหมายคน และในกรณีที่บุคคลนั้นปฏิเสธไมลงชื่อ ใหบันทึก
ไววา “บุคคลนั้นไดรับทราบขอความในหมายแลวและไมประสงคจะลงลายมือชื่อ) สั่งใหบุคคลนั้น
ยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม และตองอํานวยความสะดวกตามสมควรเพื่อใหสามารถดําเนินการให
เปนไปตามหมายคนได ในกรณีที่ มิใหความยินยอมเจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปได ในกรณี
จําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นทํานองเดียวกันก็ได 

ตัวอยาง   ฎีกาที่ ๖๔๐๓/๒๕๔๕ การจับโจทกที่ ๑ ที่บานโดยมีหมายจับของเจาพนักงานตํารวจ
และหมายคนของศาล ทั้งพฤติการณในการตรวจคนจับกุมก็ปรากฏวา เจาพนักงานตํารวจไปที่บาน
โจทกที่ ๑ เวลา ๑๘.๐๒ นาฬิกา เมื่อแสดงตัววาเปนเจาพนักงานตํารวจและแสดงหมายคน โจทกที่ ๑ 
ซึ่งยืนอยูบริเวณดานในรั้วบานไดปดล็อกกุญแจรั้วหนาบานแลววิ่งหนีเขาบานไปปดล็อกกุญแจบาน
ดานในอีกชั้นหนึ่งและไมยอมเปดประตูโดยอางวาจะไปมอบตัวในวันหลัง แสดงวาโจทกที่ ๑       
ไมยอมใหเจาพนักงานตํารวจเขาไปจับกุม การที่ เจาพนักงานตํารวจเขาไปใชไมกระแทกประตูบาน  
ที่ปดล็อกกุญแจดานในไวจนเปดออกแลว เขาไปจับโจทกที่ ๑ จึงเปนกรณีจําเปนซึ่งเจาพนักงาน
ตํารวจผูจัดการตามหมายคนมีอํานาจกระทําไดตาม ป .วิ.อ. มาตรา ๙๔ วรรคสอง 

๒.๑.๓  ผูทําการคน ตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาต ิในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต เทานั้น และผูเปนหัวหนาในการดําเนินการ
ตองเปนผูมีชื่อปรากฏในหมายคน 

๒ .๑.๔  กอนลงมือคนใหแสดงความบริสุทธิ์ใจกอน และคนตอหนาผูครอบครอง
สถานที่หรือบุคคลในครอบครัวเทาที่สามารถจะกระทําได ในกรณีที่ไมปรากฏวาบุคคลเชนวานี้    
ใหหาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับคดี มาเปนพยานในการตรวจคน  

๒ .๑.๕  ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีผูใดอยูในสถานที่ที่จะทําการคน ใหหาบุคคลอื่น   
อยางนอยสองคนซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับคดีมาเปนพยานในการตรวจคน  
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๒.๑.๖  การคนตองกระทําโดยไมใหเกิดการความเสียหายและกระจัดกระจายเทาที่
สามารถกระทําได และพึงกระทําดวยความสุภาพและเคารพตอสถานที่ ทั้งนี้ ในการดําเนินการควรมี
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งในการดําเนินการไวตลอดเทาที่สามารถจะกระทําได  

๒ .๑.๗  การคนมีวัตถุประสงคในการหาเครื่องวิทยุคมนาคมอันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เทานั้น จึงหามมิใหยุงเกี่ยวกับทรัพยสินอื่นใด  

๒ .๑.๘  ขณะทําการตรวจคนใหตรวจสอบระยะเวลาที่ศาลกําหนดไวในหมายคน     
โดยการคนจะตองไมดําเนินการเกินกวาระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในหมายคน 

๒.๒  กรณีพบเครื่องวิทยุคมนาคมอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ และ มีการกระทําความผิดซึ่งหนา  

๒.๒.๑  ตรวจสอบเบื้องตนวาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวเปนเครื่องที่ไดรับยกเวน   
ไมตองไดรับใบอนุญาตหรือไม 

๒.๒.๒  แจงผูกระทําความผิดใหแสดงใบอนุญาตของเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว 
ภายในเวลาอันควร 

๒.๒.๓  หากเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมไดรับยกเวนใบอนุญาตและไมสามารถแสดง
ใบอนุญาตได ใหดําเนินการดังนี้  
 (๑)  ยึดเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว พรอมดําเนินการบรรจุหีบหอและตีตราให
เรียบรอย และในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณฯ มีขนาดใหญไมสะดวกแกการบรรจุหีบหอ
และตีตรา อาจดําเนินการบันทึกภาพถายนั้นใหมีความละเอียดและชัดเจนแทน  

 (๒)  แจงขอหาอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘   
และสิทธิตางๆใหผูกระทําผิดรับทราบ ดังนี้ 

(๒.๑)  ตองถูกจับ เนื่องจากไดมีการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในขอหาใด  

(๒.๒)  ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได  
(๒.๓)  ถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได  
(๒.๔)   ผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ  

(๓) หากผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูที่ไววางใจทราบถึงการถูกจับกุม หาก
เปนกรณีที่สามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุม      ผูถูก
จับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ใหอนุญาตใหผูถูกจับดําเนินการไดตาม
สมควรแกกรณี 
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(๔)   บันทึกผลการตรวจคนและบัญชีของกลาง โดยใชแบบบันทึกการตรวจคน  จับกุม 
พรอมอานบันทึกดังกลาวใหผูตองหาฟง แลวใหลงลายมื่อชื่อไว (บางกรณีอาจมีเหตุจําเปนทําให    
ไมสามารถดําเนินการ ณ สถานที่ที่ทําการคนได อาจไปดําเนินการดังกลาวนี้ที่สถานีตํารวจเจาของ
พื้นที่แทนก็ได)  

(๔.๑)  ในกรณีผูตองหารับสารภาพใหบันทึกวา “รับสารภาพ” 
(๔.๒)  ในกรณีผูตองหาไมรับสารภาพใหบันทึกวา “ไมรับสารภาพ” 
(๔.๓)  ในกรณีผูตองหาไมประสงคจะลงลายมือชื่อในบันทึกดังกลาวใหบันทึกวา 

“ผูตองหาไมประสงคลงลายมือชื่อ” พรอมลงลายมือชื่อผูบันทึกกํากับไว  
๒.๒.๔   กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่ที่ตรวจคน ที่ใหความรวมมือ

ในการดําเนินการจนเสร็จสิ้น  
๒.๒.๕  รีบนําตัวผูตองหาพรอมเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางนําสงพนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจเจาของพื้นที่โดยทันที 
๒.๒.๖  สําเนาบันทึกประจําวันพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ    

๒.๓  กรณีพบเครื่องวิทยุคมนาคมอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม    
พ.ศ. ๒๔๙๘ แตไมพบการกระทําความผิดซึ่งหนา  

๒.๓.๑   ตรวจสอบเบื้องตนวาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวเปนเครื่องที่ไดรับยกเวน    
ไมตองไดรับใบอนุญาตหรือไม 

๒.๓.๒  แจงใหผูนําตรวจคน นําใบอนุญาตของเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวมาแสดง 
ภายในเวลาอันควร  พรอมสอบถามบุคคลในสถานที่ดังกลาววาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวนี้      
เปนของผูใด 

๒.๓.๓  แจงใหผูนําตรวจคน ทราบวาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวเปนเครื่องวิทยุคมนาคม
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และตองทําการยึดเปนของกลาง   
เพื่อนําสงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจเจาของพื้นที่เพื่อใหดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป  

๒.๓.๔  ดําเนินการบรรจุหีบหอและตีตราเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางใหเรียบรอย 
และในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณฯ มีขนาดใหญไมสะดวกแกการบรรจุหีบหอและ       
ตีตรา อาจดําเนินการบันทึกภาพถายนั้นใหมีความละเอียดและชัดเจนแทน  

๒.๓.๕  บันทึกผลการตรวจคนและบัญชีของกลาง โดยใชแบบบันทึกการตรวจคน ยึด 
พรอมใหอานบันทึกดังกลาวใหผูนําตรวจคนฟงแลวใหลงลายมื่อชื่อไว ในกรณีผูนําตรวจไมประสงค
จะลงลายมือชื่อใหบันทึกวา “ผูนําตรวจไมประสงคจะลงลายมือชื่อ” พรอมลงลายมือชื่อผูบันทึก
กํากับไว 
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๒.๓.๖  กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่ที่ตรวจคน ที่ใหความรวมมือ
ในการดําเนินการจนเสร็จสิ้น  

๒.๓.๗  นําเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางนําสงพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจเจาของ
พื้นทีโ่ดยทันท ี

๒.๓.๘  สําเนาบันทึกประจําวันพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ    
๒.๔  กรณพีบหรือไมพบเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

และไมพบการกระทําความผิด 
๒.๔.๑  ใหบันทึกผลการตรวจคน โดยใชแบบบันทึกการตรวจคน พรอมใหอานบันทึก

ดังกลาว  ใหผูนําตรวจคนฟงแลวใหลงลายมื่อชื่อไว ในกรณีผูนําตรวจไมประสงคจะลงลายมือชื่อให
บันทึกวา “ผูนําตรวจไมประสงคจะลงลายมือชื่อ” พรอมลงลายมือชื่อผูบันทึกกํากับไว  

๒.๔.๒   กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่ที่ตรวจคน ที่ใหความรวมมือ
ในการดําเนินการจนเสร็จสิ้น  

๒.๔.๓  นําบันทึกการตรวจคน และหมายคนไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจ
เจาของพื้นที่โดยทันที 

๒.๔.๔  สําเนาบันทึกประจําวันพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ    
๒.๕  การสงมอบคดีแกพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจเจาของพื้นที่  

๒.๕.๑  ติดตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจเจาของพื้นที่ เพื่อสงมอบตัวผูตองหา 
และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมของกลางพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยผูดําเนินการควรเปน
ผูมีชื่อปรากฎในหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒.๕.๒  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ที่ตองสงมอบใหแกพนักงานสอบสวน ไดแก  
(๑)  บันทึกผลการตรวจคนจับกุม  พรอมบัญชีของกลาง  
(๒)  หมายคน  
(๓)  หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข 
(๔)  สําเนาบัตรประจําตัวของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ  ผูดําเนินการสงมอบคดีและใหปากคํา 
(๕)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูตองหา 
(๖)  ผลการตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  (ในกรณี

เปนเรื่องที่มีผูแจงเขามา หรือเปนผูใหขอมูลควรเก็บเปนความลับ )  ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ   
ของผูดําเนินการวาจะใหหรือไมกับพนักงานสอบสวน  
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(๗)   เอกสารตนฉบับทั้งหมดที่ไดมีการสงมอบใหพนักงานสอบสวนใหทําสําเนาเก็บไว  
(๘)  ภาพถายของกลาง (ในกรณีที่สามารถกระทําได) 
(๑๐)   สําเนาพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (อาจจําเปนตองใชในบางกรณ)ี 
(๑๑)  สําเนาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๓ (อาจจําเปนตองใชในบางกรณี) 
๒.๕.๓ สําเนาบันทึกตรวจคนจับกุมและบัญชีของกลางใหกับผูตองหา และใหผูตองหา 

ลงนามรับทราบวาไดรับสําเนาดังกลาวแลว  
๒.๕.๔  ใหปากคําแกพนักงานสอบสวน เพื่อประกอบการดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้  อาจมี

บางกรณีซึ่งพนักงานสอบสวนอาจไมสามารถดําเนินการสอบปากคําภายในวันดังกลาวได จึงอาจมี
การขอใหมาดําเนินการใหปากคําในวันถัดๆ ไป ก็เปนได ทั้งนี้ตองมีการลงบันทึกประจําวันและ
พนักงานสอบสวนตองรับมอบตัวผูตองหาพรอมของกลางแลว 

๒.๕.๕  เมื่อพนักงานสอบสวนไดดําเนินการดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว จะไดทํา
การลงบันทึกประจําวัน 

๒.๕.๖  ใหบันทึกชื่อพนักงานสอบสวน เจาหนาที่ตํารวจที่รวมดําเนินการจับกุม พรอม
หมายเลขโทรศัพท ในการติดตอ (ควรเปนหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่) พรอมหมายเลขขอของบันทึก
ประจําวัน วันเดือนป  เวลา  หมายเลขคดีอาญา และหมายเลขบัญชีของกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒.๖  แผนภูมิแสดงขั้นตอนปฏิบัติระหวางดําเนินการตรวจคนจับกุม

สงตัวผูตองหา/ของกลาง
กับสถานีตํารวจเจาของพื้นที่

ยึดของกลางและคุมตัวผูตองสงสัย

แสดงตนและหมายคน
ตอผูครอบครองสถานที่

สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ

ยึดของกลาง

103

ลงบันทึกประจําวัน

บันทึกการตรวจคน

พบเครื่องวิทยุคมนาคมไมชอบดวยกฎหมาย
และมีการกระทําความผิดซึ่งหนา

พบเครื่องวิทยุคมนาคมไมชอบดวยกฎหมาย
แตไมพบการกระทําความผิดซึ่งหนา ไมพบการกระทําความผิด

เขาทําการตรวจคน

บันทึกการตรวจคน กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่

๑. รองทุกขตอพนักงานสอบสวน
๒. ใหปากคํา

กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่
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๓.  ขั้นตอนภายหลังการตรวจคนจับกุม  
๓.๑  รายงานผลการดําเนินการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิด  

๓.๑.๑  รายงานผลการดําเนินการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตอเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โดยในรายงาน 
ควรมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑)  เหตุที่มีความจําเปนในการที่จะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ความเปนมา) พรอมใหอางถึงคําสั่งอนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหดําเนินการดังกลาว  

(๒)  รายชื่อพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม           
พ.ศ. ๒๔๙๘  

(๓)  สําเนาหมายคน 
(๔)  สําเนาบันทึกการตรวจคนจับกุมหรือสําเนาบันทึกการตรวจคนยึด  
(๕)  บัญชีของกลางในการกระทําความผิด  
(๖)  รายชื่อผูตองหาพรอมดวยหมายเลขประจําตัวประชาชน อันสามารถระบุตัว

ผูกระทําผิดได 
(๗)  รายชื่อเจาหนาที่ตํารวจที่รวมดําเนินการตรวจคนจับกุม  
(๘)  ขอหาในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 

 (๙)  สถานีตํารวจที่ไดสงมอบตัวผูตองหาและของกลางใหดําเนินคดี ชื่อพนักงาน
สอบสวนเจาของคดีพรอมหมายเลขโทรศัพท หมายเลขขอของบันทึกประจําวัน วันเดือนป เวลา
หมายเลขคดีอาญา และหมายเลขบัญชีของกลาง  

๓.๑.๒  รายงานผลการดําเนินการตามหมายคนแกศาลที่ออกหมายคน โดยเปนไปตาม
ขอ ๒๓ วรรคสอง แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่ ง
หรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยที่ขอ ๒๓ วรรคสองแหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ ไดกําหนดใหเมื่อไดมีการ
จัดการตามหมายคนแลว ผูดําเนินการจะตองรีบรายงานผลการดําเนินการใหศาลที่มีการออกหมาย
คนนั้นๆ ทราบโดยเร็ว และมีกําหนดเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตที่ไดดําเนินการตามหมาย ซึ่งในการ
รายงานแกศาล จะตองเปนการรายงานผลการดําเนินการใหศาลทราบวา สามารถดําเนินการตาม
หมายคนไดหรือไม โดยควรมีรายละเอียด ดังนี้ และตองรายงานผลการดําเนินการใหศาลที่ออก
หมายคนทราบ ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดดําเนินการตามหมายดังกลาว  
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 (๑)  ในกรณีสามารถดําเนินการใหเปนไปตามหมายคนได ใหแจงรายละเอียด ดังนี้  
    (๑.๑)  สําเนาบันทึกการตรวจคนจับกุม หรือบันทึกการตรวจคนยึด 
  (๑.๒)  สําเนาหมายคน 
  (๑.๓)  วัน เดือน ป ที่ไดดําเนินการตามหมายคน  
  (๑.๔)  ชื่อและนามสกุลผูตองหา พรอมหมายเลขประจําตัวประชาชน 
      (๑.๕)  ขอหาในการกระทําความผิด 
   (๑.๖)  ของกลางในการกระทําความผิด 

(๒)  ในกรณีไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามหมายคนได ใหรายงานศาล โดยระบุ
เหตุอันเปนผลทําใหไมสามารถดําเนินการได ใหศาลทราบอยางชัดเจน เชน ไมพบสิ่งอันเปน
ความผิดตามกฎหมาย หรือไมสามารถเขาไปในสถานที่ตามหมายคนได เปนตน 
  ขอสังเกต  การรายงานผลการดําเนินการตอศาลตาม ๓.๑.๒ นี้ ควรดําเนินการให
ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีรายละเอียดใหครบถวน เนื่องจากในการใชดุลพินิจในการออก
หมายคนใหแกพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในคราวตอไปนั้น 
ศาลจะมีการนําสถิติขอมูลการรายงานผลการดํา เนินการตามหมายคนมาประกอบรวมดวย            
โดยเปนไปตามขอ ๒๓ วรรคทาย แหงขอบังคับประธานศาลฎีกาฯ   

๓.๑.๓  รายงานผลการดําเนินการของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในการตรวจคน
จับกุมผูกระทําผิดตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงทุกเดือน โดยเปนไปตามแบบฟอรม     
ที่กําหนด ซึ่งมีสํานักกฏหมายเปนผูรวบรวมผลการดําเนินดังกลาวนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตอไป   

๓.๒  การใหปากคําเพิ่มเติมแกพนักงานสอบสวน หรือตามที่พนักงานอัยการมีคําสั่งให
สอบสวนเพิ่มเติม (ถามี)  

เนื่องจากในบางกรณี แมวาจะไดมีการใหปากคําแกพนักงานสอบสวนไปแลวก็ตาม 
แตอาจมีขอเท็จจริงไมเพียงพอตอการดําเนินคดีกับผูตองหา พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
อาจมีขอสงสัยในบางประเด็นจึงตองมีการสอบสวนคําเพิ่มเติม เชน ตองการสอบปากคําพนักงาน
สํานักงาน กทช. ผูที่ทําการตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ หรือตองการทราบอํานาจหนาที่ของ         
เจาพนักงานสํานักงาน กทช. เปนตน โดยหากเปนกรณีของพนักงานอัยการแลวจะมีการคําสั่งให
พนักงานสอบสวนเปนผูดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม  

ในทางปฏิบัติแลว พนักงานสอบสวนจะไดมีหนังสือถึงสํานักงาน กทช. เพื่อให
พนักงานสํานักงาน กทช. ที่ เกี่ยวของมาใหปากคําเพิ่มเติม ซึ่งกอนไปพบพนักงานสอบสวน
ผูดําเนินการควรทําความเขาใจกับขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตามที่พนักงานสอบสวนขอสอบปากคํา
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เพิ่มเติมหรือตามที่พนักงานอัยการมีคําสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม ทั้งนี้      
หากมีประเด็นขอสงสัยควรทําการปรึกษากับสํานักกฎหมาย หรือสํานักอื่นที่เกี่ยวของ เชน สํานัก การ
อนุญาตกิจการเฉพาะกิจในเรื่องขอมูลใบอนุญาต หรือสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม     
ในเรื่องผลการตรวจพิสูจนของกลาง  

ทั้งนี้ ควรมีการเสนอขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาในการไปใหปากคําเพิ่มเติมดวยทุกครั้ง  
๓.๓  การเบิกความเปนพยานในชั้นศาล   (ถามี) 

ในกรณีที่พนักงานอัยการตองการใหพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เบิกความเปนพยานในชั้นศาล จึงไดมีการรองขอใหศาลออกหมายเรียก
พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มาเบิกความตอศาล ตามวัน เวลา 
และสถานที่ซึ่งระบุไวในหมายเรียกดังกลาว  และควรประสานงานกับพนักงานอัยการ เพื่อรับทราบ
ประเด็นที่พนักงานอัยการตองการใหเบิกความเปนพยานตอศาลดวย  

คําแนะนําผูไดรับหมายเรียกใหเปนพยาน 
 (๑)  ตรวจหมายเสียกอน 
  (๑.๑)  เมื่อไดรับหมายเรียกใหเปนพยาน ควรตรวจดูรายละเอียดในหมายเรียก
วาหมายถึงใคร ศาลใดออก หมายศาลนั้นอยูที่ไหน เพราะในกรุงเทพมหานครและบางจังหวัด         
มีดวยกันหลายศาล จะไดไปไมผิดศาลและไมผิดเวลา ห ากไมรูวาศาลนั้นตั้งอยูที่ไหน ใหโทรศัพท
สอบถามไดจากประชาสัมพันธศาล ตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในหมายเรียกนั้น  
  (๑.๒)  ตรวจดูในหมายเรียกวา ศาลนัดใหไปเบิกความเปนพยานในวัน เดือน ป 
เวลาใด โดยปกติศาลจะนัดเชา เวลา ๐๘.๓๐ น. หรือนัดบาย ๑๓.๓๐ น. จึงควรตรวจดูใหถูกตอง 
  (๑.๓)  กรณีพยานยายที่อยู  ศาลจะสงประเด็นไปสืบพยานยังศาลที่พยานมี
ภูมิลําเนาอยู  พยานไมตองเดินทางไปศาลซึ่งเปนทองที่ที่เกิดเหตุ  
 (๒)  เตรียมตัวใหพรอม ในหมายเรียกจะมีระบุไวชัดเจนวา ผูใดเปนโจทก  ผูใดเปน
จําเลย พยานควรรื้อฟนความจําวาเขาไปเกี่ยวของกับคูความในคดีนั้นอยางไร เมื่อถูกทนายความ
ซักถาม จะสามารถตอบไดตรงคําถาม ไมเสียเวลา  
 (๓)  ไปศาลตามนัด ตองไปศาลตรงตามเวลานัด หากถึงเวลานัดแลวพยานยังไมไป 
การสืบพยานยังไมพรอม ศาลอาจจะมีคําสั่งเลื่อนการสืบพยานไปเปนวันอื่น พยานจะตอง ไปศาลใหม
ทําใหเสียเวลามากขึ้น ในบริเวณศาลหามพกอาวุธ ดื่มสุราหรือของมึนเมาและสิ่งเสพติด มิฉะนั้น    
จะมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
 (๔)  หากไปศาลไมไดควรทําอยางไร พยานที่ไดรับหมายเรียก หากมีความจําเปน
เพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุขัดของจําเปนประการอื่น ควรรีบแจ งใหศาลทราบเสียกอนวันนัด โดยแจง
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เปนหนังสือหรือพบประชาสัมพันธศาล หรืออาจมอบฉันทะใหผูอื่นไปแจงใหศาลทราบก็ได 
มิฉะนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และศาลอาจจะออกหมายจับเอามาขังไวจนกวา   
จะไดเบิกความก็ได 
 (๕)  หาหองพิจารณาและรอพรอมเบิกความเมื่อไ ปถึงศาลแลว ควรนําหมายเรียกไป
สอบถามเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ตรวจดูจากประกาศของศาลวาที่จะตองเบิกความเปนพยานนั้น
ศาลจะออกพิจารณา ณ หองพิจารณาเลขที่เทาใด พยานควรไปอยู ณ หองพิจารณาคดีนั้น เพื่อที่
คูความฝายที่อางพยาน หรือเจาหนาที่ศาลจะไดรับทราบว าพยานมาแลว พยานคนใดจะเบิกความกอน 
หลังสุด แลวแตศาลหรือคูความฝายที่อางผูที่ยังไมถึงวาระจะเบิกความจะตองออกไปรออยูนอกหอง
พิจารณา หรือหองพักสําหรับพยาน และหามมิใหพยานแอบฟงขณะพยานอื่นกําลังเบิกความอยู  
 (๖)  พยานจะตองปฏิญาณหรือสาบานตน เจาหนาที่ศาลจะเปนผูเรียกและนําพยาน
ไปยังสถานที่สําหรับพยานเบิกความ (คอกพยาน) กอนเบิกความจะตองปฏิญาณหรือสาบานตน   
ตามลัทธิศาสนาของตน เวนแต 
  (๖.๑)  บุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๑๔ ป หรือผูที่หยอนความรูสึกผิดและชอบ 
  (๖.๒)  ภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา 
  (๖.๓)  บุคคลที่คูความทั้งสองฝายตกลงกันวาไมตองปฏิญาณหรือสาบาน  
 (๗)  การถามพยาน ภายหลังจากปฏิญาณหรือสาบานตนแลว พยานจะตองตอบ
คําถามเกี่ยวกับชื่อ อายุ ที่อยู และความเกี่ยวพันกันระหวางพยานกับคูความ ตอจากนั้นคูความหรือ
ทนายความฝายที่อางพยานมาศาลจะซักถามเรื่องราวจากพยาน (ภาษากฎหมายเรียกวาซักถาม)      
เมื่อฝายที่อางพยานถามเสร็จแลว คูความหรือพยานอีกฝายหนึ่งจะถามพยาน (ภาษากฎหมายเรียกวา
ถามคาน) เสร็จแลวฝายที่อางพยานจะถามพยานอีกครั้งหนึ่ง (ภาษากฎหมายเรียกวาถามติง) ทั้งนี้
คูความหรือวาทนายความอาจจะงดการถามคานหรือถาม ติงเสียได ถาเห็นวาไมมีความจําเปนตอคดี  
 (๘)  คําถามซึ่งใชถามพยาน กฎหมายหามคูความหรือทนายความ ไมวาฝายใดถาม
พยานดวยคําถามที่ไมเกี่ยวกับประเด็นแหงคดี (เนื้อหาสาระที่จะเปนขอแพชนะ) หรือคําถามที่
อาจจะทําใหพยานหรือคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกตองรับโทษทางอาญา หรือคําถามที่
เปนการหมิ่นประมาท พยานมีสิทธิแถลงตอศาลของดตอบคําถามทํานองดังกลาวได การอนุญาต   
ใหงดตอบคําถามหรือไมเปนดุลยพินิจของศาล   
 (๙)  วิธีการเบิกความ ศาลอาจจะใหเบิกความโดยวิธีเลาเรื่องตามที่พยานไดรู           
ไดเห็น หรือไดยินมา หรืออาจเบิกความโดยวิธีตอบคําถามตอศาลหรือคูความหรือทนายความก็ได 
พยานอาจเบิกความเทาที่พยานไดรู ไดเห็น หรือวาไดยินมาโดยตรงเทานั้น ไมตองเบิกความตอบ
คําถามถึงเรื่องที่พยานไดรับการบอกเลามาจากผูอื่น เวนแตมีคําสั่งใหพยานเบิกความถึงเรื่องที่ไดรับ
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การบอกเลา พยานจะตองเบิกความดวยวาจา หามพยานอานขอความที่เขียนหรือจดมา เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากศาล เหตุการณที่พยานไมแนใจหรือจําไมได ใหพยานตอบคําถามไปตรงๆ           
วาจําไมได หรือไมแนใจ ถาพยานฟงคําถามของคูความหรือทนายความไมชัด พยานอาจจะรองขอ     
ใหคูความหรือทนายความทวนคําถามเสียใหมได 
 (๑๐)  พยานเบิกความเสร็จ ศาลจะอานคําใหการของพยานที่บันทึกไวใหฟง พยาน
จะตองฟงวา ศาลบันทึกถูกตองตรงกับที่ใหการไวหรือไม หากเห็นวาไมถูกตอง หรือขาดหายไปบางตอน 
จะตองรีบแถลงใหศาลทราบทันที เพื่อใหศาลแกไข  
 (๑๑)  เลื่อนการสืบพยาน เวลานัดครั้งตอไปแลว ศาลจะไมออกหมายเรียกพยานอีก 
โดยถือวาพยานไดทราบวันเวลานัดของศาลแลว 
 (๑๒)  คาพาหนะและคาปวยการของพยาน พยานในคดีแพงจะไดรับคาพาหนะ 
และคาปวยการตามที่กําหนดไว โดยศาลเปนผูออกคําสั่งใหฝายที่อางเปนผูจายพ ยาน ในกรณีอาญา 
กรณีพนักงานอัยการเปนโจทก สําหรับกรุงเทพมหานครจะไมไดรับคาพาหนะ และคาปวยการ      
แตในตางจังหวัด พนักงานอัยการจะจายคาพาหนะและคาปวยการใหแกพยานตามระเบียบราชการ 
คดีอาญาซึ่งราษฎรเปนโจทก หากพยานโจทกตองเสียคาพาหนะเดินทางมาหาศาล พยานโจทก     
อาจรองขอตอศาลใหคูความนั้นจายคาพาหนะแกพยานได ศาลมีอํานาจสั่งจายคาพาหนะใหเทาที่เสีย
ไปจริงตามควร 
 (๑๓)  การเบิกความเท็จ การเบิกความเท็จที่เปนขอสําคัญในคดี ก็มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาเปนการเบิกความเท็จในการพิจารณาคดี อาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป 
และปรับไมเกิน ๑๔,๐๐๐ บาท  

๓.๔  การใหขอเท็จจริงตอพนักงานคุมประพฤติ  (ถามี) 
 ในบางกรณีเมื่อไดมีการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีแลว หากเปนกรณีที่ศาลเห็นวา    
การกระทําความผิดของจําเลยควรตองมีการคุมประพฤติ ศาลจะไดขอความเห็นจากกรมควบคุม
ความประพฤติ ซึ่งทางพนักงานของกรมควบคุมความประพฤติจะไดขอใหพนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่เปนผูดําเนินการในคดีดังกลาวไปใหขอเท็จจริง    
เพื่อที่กรมควบคุมความประพฤติจะไดทําความเห็นเสนอศาลไดโดยการเตรียมตัวขอใหกระทํา
เชนเดียวกับรายละเอียดในขอ ๓.๒ 

๓.๕  การติดตามผลการดําเนินคดี  
การติดตามผลการดําเนินคดีนั้นจะกระทําในกรณีพนักงานสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดดําเนินการตรวจคนจับกุมผูกระทําคว ามความผิดตามพระราชบัญญัติ     
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วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และสงตัวผูตองหาพรอมของกลางในการกระทําความผิดใหพนักงาน
สอบสวนของสถานีตํารวจเจาของทองที่ ซึ่งสถานีตํารวจดังกลาวไมไดสงตัวผูตองหามาเปรียบเทียบปรับ
ที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ดังนั้น จึงตองมีหนังสือขอทราบผลการ
ดําเนินคดีไปยังสถานีตํารวจดังกลาว เพื่อขอทราบความคืบหนาในการดําเนินคดีและเพื่อทราบวา
ศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับของกลางเปนประการใด  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

๓.๕.๑  เมื่อครบกําหนด ๖ เดือน นับจากวันที่สงมอบตัวผูตองหาและของกลางให
พนกังานสอบสวน (วันที่ไดมีการจับกุมตัวผูตองหา )ใหทําการตรวจสอบขอมูลการเปรียบเทียบปรับ
จากสํานักกฎหมาย หากตรวจสอบแลวปรากฏวาไมมีการสงตัวผูตองหามาทําการเปรียบเทียบปรับที่
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใหมีหนังสือขอทราบผลการดําเนินคดีไปยัง
สถานีตํารวจเจาของคดีดังกลาว  

๓.๕.๒  หากไมไดรับแจงผลการดําเนินคดีตาม ๓.๕.๑ เมื่อครบกําหนด ๓ เดือน        
นับแตวันทีส่ถานีตํารวจเจาของคดีไดรับหนังสือขอทราบผลการดําเนินคดี ใหมีหนังสือขอทราบผล
การดําเนินคดีไปยังสถานีตํารวจเจาของคดีทุก ๓ เดือน เปนจํานวน ๒ ครั้ง  

๓.๕.๓  เมื่อครบกําหนด ๓ เดือน นับแตวันที่ไดดําเนินการตาม ๓.๕.๒ ครบถวนแลว 
หากปรากฏวาสถานีตํารวจเจาของคดียังมิไดแจงผลการดําเนินคดีใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติรับทราบ ใหมีหนังสือขอทราบผลการดําเนินคดีถึงผูบังคับบัญชาของ        
สถานีตํารวจเจาของคดีนั้น เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ  และหากยังไมรับแจงผลการดําเนินคดีแตอยางใด 
ใหเสนอรายงานขอเท็จจริงดังกลาวตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป  

๓.๖  การคัดสําเนาคําพิพากษา  
  เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดและใหริบของกลางไวใชในราชการของกรมไปรษณีย           

โทรเลขหรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ใหดําเนินการคัดสําเนา              
คําพิพากษาของศาลนั้นๆ เพื่อใชประกอบกับการขอรับของกลาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 ๓.๖.๑ ใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูมอบฉันทะให
พนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูดําเนินการ พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบฉันทะ โดยใหใชแบบฟอรมที่ศาลกําหนด   

๓.๖.๒  คําแถลงขอคัดคําพิพากษา ใหใชแบบฟอรมที่ศาลกําหนด โดยบรรยายคํารอง
ใหศาลทราบวาสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีความเกี่ยวของในคดีอยางไร 
เชน สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดตรวจสอบพบวาจําเลยในคดีไดมีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติจึงไดดําเนินการจับกุมจําเลยพรอมของกลางในการกระทําความผิด และ    
นําสงสถานีตํารวจเจาของทองที่เพื่อใหดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ใหผูรับมอบฉันทะเปน     
ผูแถลงตอศาล 

๓.๗  การขอรับของกลางตามคําพิพากษา  
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาใหริบของกลางไวใชในราชการกรมไปรษณียโทรเลขหรือ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใหประสานงานกับสถานีตํารวจเจาของคดี 
เพื่อนัดหมาย วันและเวลาในการขอรับของกลาง ซึ่งในการขอรับของกลางตองมีหนังสือมอบหมาย
จากเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหพนักงานสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติไปรับของกลางยังสถานีตํารวจเจาของคดี โดยในหนังสือตอง
ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล และตําแหนง ของผูรับมอบหมาย รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม
ของกลางตาม คําพิพากษา  หมายเลขคดีดํา หมายเลขคดีแดง ทั้งนี้ โดยสวนใหญแลวสถานีตํารวจ
เจาของคดีนั้นๆ จะเปนผูเก็บรักษาของกลางไวเอง  

ขอสังเกต  หากเปนการดําเนินการรับของกลาง ในเขตพื้นที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล   ซึ่งยากตอการดําเนินการและไมคุมกับคาใชจาย ใหประสานงานกับศูนยหรือ           
สถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุเปนผูดําเนินการแทน เมื่อพนักงานสวนกลางหรือสวนภูมิภาค
ดําเนินการรับของกลางแลว ใหจัดการกับของกลางตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอไป 

๓.๘   การขอรับของกลางคืนในขณะที่การดําเนินคดียังไมสิ้นสุด  
ในระหวางการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม       

พ.ศ. ๒๔๙๘ ยังไมถึงที่สุด อาจมีผูตองหาหรือบุคคลอื่นใด ติดตอหรือมีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเพื่อขอรับของกลางในคดีคืน ในเบื้องตนไมควรคืน   
ของกลางใหแกผูตองหาหรือบุคคลอื่นใด เนื่องจากของกลางที่ไดยึดไว เจาพนักงานผูดําเนินการ        
มีอํานาจยึดของกลางไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด  (ตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลวิธีพิจารณาความอาญา) 
ดังนั้น จึงควรใหคดีถึงที่สุดเสียกอนแลว  จึงจัดการกับของกลางใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือ     
ตามคําสั่งศาล  

 
 
 
 
 



การใหปากคําเพิ่มเติมแกพนักงานสอบสวน 
หรือตามที่พนักงานอัยการมีคําสั่งใหสอบสวน

เพิ่มเติม (ถามี)

การเบิกความเปนพยาน
ในชั้นศาล (ถามี)

การใหขอเท็จจริงตอ
พนักงานคุมประพฤติ (ถาม)ี

การติดตามผลการดําเนินคดี

การคัดสําเนาคําพิพากษา

การขอรับของกลางตามคําพิพากษา

แจงผลการดําเนินการ
ตอ ผูแจงหรือผูรองเรียน

๓.๙  แผนภูมิแสดงขั้นตอนปฏิบัติภายหลังการตรวจคนจับกุม

คนโดยมีหมายคน คนโดยไมมีหมายคน

111

ลักษณะการตรวจคน

๑. รายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชา
๒. รายงานผลการตรวจคนตอศาลภายใน

๑๕ วัน นับแตวันที่รองขอหมายคน

รายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชา
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๔. แผนภูมิแสดงขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจคนจับกุมและการดําเนินคดี

มีมูลเหตุการกระทําความผิด

กรณีขอหมายคนทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

การขอรับของกลางตามคําพิพากษา

การใหปากคําเพิ่มเติมแกพนักงานสอบสวน 
หรือตามที่พนักงานอัยการมีคําสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติม (ถามี)

การเบิกความเปนพยานในชั้นศาล (ถามี)

การใหขอเท็จจริงตอพนักงานคุมประพฤต ิ(ถาม)ี

การติดตามผลการดําเนนิคดี

การคัดสําเนาคําพิพากษา

แจงผลการดําเนินการตอ ผูแจง/ผูรองเรียน

รายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชา

สงตัวผูตองหา/ของกลางกับสถานีตํารวจเจาของพื้นที่

ยึดของกลางและคุมตัวผูตองสงสัย ยึดของกลาง

๑. รองทุกขตอพนักงานสอบสวน
๒. ใหปากคํา

บันทึกการตรวจคน

กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่

บันทึกการตรวจคน

กลาวขอบคุณผูนําตรวจคนหรือผูครอบครองสถานที่

๑. แสดงตน/หมายคนตอผูครอบครองสถานที่
๒. ทําการตรวจคน

พบเครื่องวิทยุคมนาคมไมชอบดวยกฎหมาย
และมีการกระทําความผิดซึ่งหนา

พบเครื่องวิทยุคมนาคมไมชอบดวยกฎหมาย
แตไมพบการกระทําความผิดซึ่งหนา ไมพบการกระทําความผิด

รับแจงจากภายในเชน  ตว. ฉก.แจง ตว. ฉก.ตรวจสอบใบอนุญาต
และหาหลักฐานทีเ่กี่ยวของรับแจงจากภายนอกเชนเรื่องรองเรียน

คนโดยมีหมายคน คนโดยไมมีหมายคน

๑. รายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชา
๒. รายงานผลการตรวจคนตอศาลภายใน

๑๕ วัน นับแตวันทีท่ําการตรวจคน

คนโดยมีหมายคน

กรณีขอหมายคนที่ศาล

ยื่นเอกสารพรอม
พยานหลักฐานตอศาล

ยื่นเอกสารพรอมพยานหลักฐาน
โดยทางสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ

ยื่นหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขและขอกําลังเจาหนาทีต่ํารวจ

จัดทําเอกสารประกอบดวย รายงานกระบวนพิจารณา
 คําใหการพยาน คํารองขอหมายคน หมายคนซองหมายคน

ลงบันทึกประจําวัน

ตรวจสอบสถานที่

คนโดยไมมีหมายคน

๑. ทําบันทึกเสนอ ลทช. เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ฯ
๒. ขออนุมัติเดินทางไปตางจังหวัด (ถามี)
๓. ทําหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกข
๔. เตรียมพรอมกอนดําเนนิการ
๕. รายงานผูบังคับบัญชา


