บทที่ ๑
เรื่อง การรับแจ้งความ
การรับแจ้งความ ผู้รับแจ้งความต้องระลึกเสมอว่า การรับแจ้งความเป็นหน้าที่ท่ีต้องบริการประชาชน
ดังนั้น ผู้รับแจ้งความทุกนาย จะต้องอ�ำนวยความสะดวกให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง รวดเร็ว ห้ามหลีกเลี่ยงหรือละเลย
หรือปัดความรับผิดชอบไม่ว่าบุคคลที่มาแจ้งความนั้นจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องคอยอ�ำนวย
ความสะดวกตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
๑. ผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔)
มี ๒ ประเภท
		 ๑) ผู้เสียหายที่แท้จริง คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง
		 ๒) ผู้ที่มีอ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหายโดยแท้จริง เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๔, ๕ และ ๖
๒. การแจ้งความ คือ การที่มีผู้มาแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานต�ำรวจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อประสงค์
ให้ลงบันทึกประจ�ำวันเป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับความผิดอาญา
๓. การร้องทุกข์ คือ การที่ผู้เสียหายกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่า
จะรู้ตัวผู้กระท�ำผิดหรือไม่ โดยมีเจตนาให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษ
๔. การกล่าวโทษ คือ มีผู้มาแจ้งความว่ามีความผิดอาญาให้เจ้าหน้าที่ทราบ จะรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ใช่ผู้เสียหาย
๕. การด�ำเนินการกรณีมีผู้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ดังนี้
		 ๕.๑ แจ้ ง ความเกี่ ย วกั บ คดี อ าญาซึ่ ง ได้ เ กิ ด หรื อ อ้ า ง หรื อ เห็ น ว่ า เกิ ด ภายในเขตอ� ำ นาจ
ให้พนักงานสอบสวน รับค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษตามระเบียบ โดยบันทึกค�ำรับร้องทุกข์/กล่าวโทษ
ไว้ใน สารบบการด�ำเนินคดีอาญาทั่วไป หรือ สารบบการด�ำเนินคดีจราจรทางบก
		 ๕.๒ การรับค�ำร้องทุกข์ กรณีมิได้เกิดในเขตท้องที่ของตน ให้รับแจ้งโดยลงประจ�ำวันคดีไว้แล้ว
ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนท้องที่รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินการสอบสวนต่อไป
		 ๕.๓ การแจ้งความเกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตอ�ำนาจของตน
แต่เป็นกรณีผู้เสียหายแจ้งความแล้ว แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบหรือคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหาย
มาแจ้งต่อพนักงานสอบสวน มีการเจรจายอมความกันถึงจะรับค�ำร้องทุกข์ก็ตาม หรือกรณีอื่นที่พนักงาน
สอบสวนไม่ท�ำการสอบสวน ให้ลงรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี พร้อมบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งความ
ไว้ในสมุดสารบบการรับแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญาโดยไม่สอบสวน
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		 ๕.๔ การรับแจ้งความที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษหรือเป็นเรื่องแพ่ง
ให้พนักงานสอบสวนบันทึกค�ำร้องแจ้งความไว้ในรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีแล้วรีบเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้นถึงหัวหน้างานที่มีอ�ำนาจสอบสวน พิจารณาสั่งการใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ท�ำการรับแจ้งไว้
ในรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี
		 ๕.๕ อายุความการร้องทุกข์และอายุความด�ำเนินคดี
			 ๕.๕.๑ คดีความผิดต่อส่วนตัว
				
- ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่
พบการกระท�ำความผิดและรู้ตัวผู้กระท�ำผิด โดยอยู่ในอายุความการด�ำเนินคดีตาม ป.อ.มาตรา ๙๕
			 ๕.๕.๒ คดีอาญาแผ่นดิน
				
- ผู ้ เ สี ย หายต้ อ งกล่ า วโทษด� ำ เนิ น คดี กั บ พนั ก งานสอบสวนภายในอายุ ค วาม
การด�ำเนินคดีตาม ป.อ.มาตรา ๙๕

การรับแจ้งความ

การรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนในทุกๆ เรื่อง ผู้รับแจ้งความจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า
การรับแจ้งความเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องบริการประชาชน ดังนั้นเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการกับพนักงานสอบสวน ไม่ว่า
จะด้วยเรื่องใดๆ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและพนักงานสอบสวนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะนั้นทุกนาย จะต้องอ�ำนวย
ความสะดวกให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ห้ามมิให้หลีกเลี่ยงหรือละเลย หรือปัดความรับผิดชอบ
ไม่ว่าบุคคลที่มาแจ้งนั้นจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม หรือไม่ว่าเรื่องนั้นจะอยู่ในเขตอ�ำนาจการสอบสวน
หรือไม่ ก็ต้องคอยอ�ำนวยความสะดวกตามขั้นตอนของกฎหมาย
ในการรับแจ้งความจะต้องท�ำความเข้าใจถึงค�ำว่า “ผู้เสียหาย” ซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับค�ำว่า
“การแจ้งความ” “การร้องทุกข์” และ “การกล่าวโทษ” ซึ่งจะมีนัยยะทางกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันไปดังนี้
๑. ผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติให้ “ผู้เสียหาย” มีสิทธิด�ำเนินคดีทุกขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่ การร้องทุกข์ การฟ้องคดี การเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญา การถอนฟ้อง ยอมความ ตลอดจนการอุทธรณ์ ฎีกา ดังนั้นการเข้าใจถึง ขอบเขตค�ำว่าผู้เสียหาย
จึงมีความส�ำคัญมาก ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) แบ่งผู้เสียหายออกเป็น
๒ ประเภท คือ
		 - ผู้เสียหายที่แท้จริง คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง
และตัวบทกฎหมายนั้นมีข้ึนเพื่อประสงค์ที่จะคุ้มครองบุคคลประเภทใด ทั้งนี้ตามแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกา
ได้ระบุความหมายผู้เสียหายไว้ดังนี้ คือ
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			 ๑) มีการกระท�ำผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้น
			 ๒) บุคคลนั้นได้รับความเสียหายจากการกระท�ำความผิดอาญาดังกล่าว
			 ๓) บุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย
			 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่มีส่วนในการกระท�ำความผิด หรือไม่เป็นผู้ใช้ สนับสนุน หรือว่าเห็นด้วย
ของการกระท�ำผิด หรือการกระท�ำที่มีวัตถุประสงค์ที่ผิดต่อกฎหมายนั้นด้วย
		 - ผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหายโดยแท้จริง
			 เมื่อพิจารณาตามข้อ ๑ ว่าเป็นผู้เสียหายแล้วผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย ก็สามารถมา
แจ้งความแทนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔, ๕ และ ๖
			 ข้อสังเกต มีความผิดบางประเภท ที่ถือว่ารัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย เอกชนไม่สามารถเป็น
ผู้เสียหายได้ เช่น ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก, ความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืน, ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
ให้โทษฯ, ความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๕๒๗, ความผิดฐานเป็น
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗ เหล่านี้เป็นต้น
๒. การแจ้งความ
		 คือ การที่ชาวบ้านมาแจ้งความ แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานต�ำรวจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อประสงค์
ให้ลงบันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับความผิดอาญา และพนักงานสอบสวนไม่ต้องท�ำการ
สอบสวน เช่น แจ้งความเรื่องเอกสารหาย เป็นต้น
๓. การร้องทุกข์
		 คือ การที่ผู้เสียหายกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระท�ำความผิดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
หรือไม่ ซึ่งกระท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย โดยมีเจตนาให้ผู้กระท�ำความผิดได้รับโทษ (ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗))
		 ตัวอย่าง ผู้เสียหายต้องมีเจตนาให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษ การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อกันคดีขาดอายุความ หรือแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ถือว่าผู้เสียหายไม่มีเจตนาให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดี
กับผู้กระท�ำผิดไม่เป็นค�ำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) (ฎีกา ๓๙๑/๒๕๕๗,
๗๕๘/๒๕๒๓, ๑๗๒๕/๒๕๒๒, ๑๙๕/๒๕๒๒, ๒๒๐๖/๒๕๒๒)
		 ๓.๑ การร้องทุกข์กล่าวโทษ คือ มีผู้แจ้งความว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ทราบ
จะรู้ตัวผู้กระท�ำผิดหรือไม่ก็ตาม จะมีความประสงค์ให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ใช่ผู้เสียหาย
		 ๓.๒ การร้องทุกข์มอบคดี การร้องทุกข์มอบคดีมีความส�ำคัญยิ่งในการด�ำเนินคดีในความผิดต่อ
ส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้) ในเรื่องอ�ำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนและอ�ำนาจฟ้องของพนักงาน
อัยการ กล่าวคือ พนักงานสอบสวนจะมีอ�ำนาจสอบสวนในความผิดอันยอมความได้ต้องมีค�ำร้องทุกข์
ตามระเบียบก่อน ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ถ้าไม่มีค�ำร้องทุกข์หรือค�ำร้องทุกข์ไม่ชอบด้วย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอ�ำนาจสอบสวนและท�ำให้พนักงาน
อัยการไม่มีอ�ำนาจฟ้องตามมาตรา ๑๒๐ ศาลต้องยกฟ้อง ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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ให้ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดในความผิดต่อส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้) จะต้องสอบสวนให้ปรากฏว่า
ผู้เสียหายทราบถึงการกระท�ำความผิดเมื่อใด ซึ่งต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องการกระท�ำความผิด
และรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด ซึ่งผู้เสียหายต้องมอบคดีให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดจึงจะท�ำให้
พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสอบสวนด�ำเนินคดีได้
		 ตัวอย่าง การร้องทุกข์ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ
ถ้าผู้เสียหายแจ้งว่าต้องการรับเช็คของกลางไปเพื่อด�ำเนินการฟ้องร้องจ�ำเลยอีกทางหนึ่งก่อน โดยไม่ขอมอบ
คดีต่อพนักงานสอบสวน ถือว่าผู้เสียหายไม่มีเจตนาให้ผู้ออกเช็คต้องรับโทษ ไม่เป็นค�ำร้องทุกข์
(ฎีกา ๔๗๑๔/๒๕๓๓, ๑๔๗๘/๒๕๓๐, ๓๑๔/๒๕๒๙)
		 คดียักยอก น�ำความมาแจ้งเพื่อชะลอการด�ำเนินคดีไว้ก่อนถ้าหากจ�ำเลยไม่ช�ำระเงินจะได้มา
แจ้งด�ำเนินคดีต่อไปอีก จึงน�ำความมาแจ้งไว้เป็นหลักฐาน ไม่ถือเป็นค�ำร้องทุกข์ (ฎีกา ๓๙๑/๒๕๒๗)
		 หนังสือมอบอ�ำนาจให้ไปแจ้งความเรื่องเช็คไม่ได้ระบุให้มีอ�ำนาจแจ้งความด�ำเนินคดีกับจ�ำเลย
จึงไม่ชัดแจ้งว่ามีเจตนาที่จะให้จ�ำเลยต้องโทษ ทั้งเหตุที่แจ้งความร้องทุกข์เพราะไม่ต้องการให้คดีขาดอายุความ
จึงไม่เป็นค�ำร้องทุกข์ (ฎีกา ๒๒๘/๒๕๔๔)
		 ในความผิ ด อั น ยอมความกั น ได้ นั้ น นอกจากฐานความผิ ด ในประมวลกฎหมายอาญาแล้ ว
ยังมีความผิดอันยอมความกันได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งได้บัญญัติให้ความผิดฐาน “กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว” ไว้ในมาตรา ๔ ยอมความกันได้
แต่ได้ก�ำหนดอายุความร้องทุกข์ไว้เป็นพิเศษ คือ ผู้เสียหายสามารถมาร้องทุกข์มอบคดีให้พนักงานสอบสวน
ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดได้ภายในสามเดือนนับแต่อยู่ในวิสัยและโอกาสที่สามารถมาร้องทุกข์ได้
๔. กล่าวโทษ
		 คือ มีผู้แจ้งความว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ทราบ จะรู้ตัวผู้กระท�ำผิดหรือไม่ก็ตาม
จะมีความประสงค์ให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ใช่ผู้เสียหาย

เมื่อมีผู้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาและด�ำเนินการดังนี้

เมื่อมีผู้มาแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญา ให้พนักงานสอบสวนทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่า ผู้เสียหาย
อาจร้องทุกข์ หรือผู้กล่าวโทษ อาจกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ และพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับ
ค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษตามกฎหมาย ไม่ว่าเหตุจะเกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าเกิดภายในเขตอ�ำนาจ
การสอบสวนของตนหรือไม่ก็ตาม ห้ามปฏิเสธว่าเหตุมิได้เกิดในเขตอ�ำนาจตน และให้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) การแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ�ำนาจของตน
ให้พนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษตามระเบียบว่าด้วยการรับค�ำร้องทุกข์ โดยบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษไว้ในสมุดสารบบการด�ำเนินคดีอาญาทั่วไป หรือสมุด
สารบบการด�ำเนินคดีจราจรทางบก ทั้งกรณีที่เปรียบเทียบปรับได้ในวันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
หรือท�ำส�ำนวนการสอบสวน และลงรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี แล้วรีบด�ำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

		 กรณีร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษในความผิดอาญาซึ่งมิได้เกิดในเขตอ�ำนาจของตน ให้รับแจ้งความ
โดยลงรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีไว้ หลังจากนั้นให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนท้องที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อด�ำเนินการสอบสวนต่อไป
๒) การแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่า ได้เกิดภายในเขตอ�ำนาจของตน
แต่เป็นกรณีที่ผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหาย
มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และคู่กรณีได้เจรจายอมความกันก่อนที่จะมีการรับค�ำร้องทุกข์ตามระเบียบ
หรือกรณีอื่นๆ พนักงานสอบสวนไม่ต้องท�ำการสอบสวน แต่ให้ลงรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี พร้อมทั้ง
บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การรั บ แจ้ ง ความไว้ ใ นสมุ ด สารบบการรั บ แจ้ ง ความที่ เ กี่ ย วกั บ คดี อ าญา
โดยไม่สอบสวน (แบบ ส ๕๖ –๗๔)
๓) การรับแจ้งความที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษ หรือเป็นเรื่องทางแพ่ง
ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการรับแจ้งความไว้ในรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี แล้วรีบเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล� ำ ดั บ ชั้ น ถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวน พิ จ ารณาสั่ ง ภายใน ๒๔ ชั่ ว โมง นั บ แต่ เวลาที่
บันทึกการรับแจ้งความไว้ในรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี (ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ ๔๑๙/๒๕๕๖
ลง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ ระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๓ บทที่ ๓ ข้อ ๑๑)
		 ผู้เสียหายที่มาแจ้งความที่ สน. ในบางครั้งก็เป็นผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา บางครั้งก็มา
ในนามนิติบุคคล ไม่ว่าจะในรูปแบบของตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนาจ หรือกรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทน
นิติบุคคล ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับแจ้งความโดยต้อง
ดูเอกสารต่างๆ ประกอบดังนี้
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมีประชาชนมาแจ้งความไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดๆ ก็ตาม พนักงาน
สอบสวนต้องตรวจสอบดูบัตรประจ�ำตัวตัวประชาชนหรือใบแทนฯ หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือ
ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ส�ำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา
ในประเทศ
		 - กรณีเป็นการร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น ให้ตรวจสอบหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วยคือ ใบส�ำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือใบส�ำคัญแสดงการเป็น
ผู ้ อ นุ บ าลของผู ้ ไร้ ค วามสามารถ (ตามค� ำ สั่ ง ศาล), ในกรณี ที่ ผู ้ เ สี ย หายถู ก ท� ำ ร้ า ยถึ ง ตาย หรื อ บาดเจ็ บ
จนไม่สามารถจัดการเองได้ ให้น�ำหลักฐานซึ่งแสดงว่า เป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือสามีภรรยา (ซึ่งได้
จดทะเบียน, สูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส) มาแสดงต่อพนักงานสอบสวน, ใบส�ำคัญแสดงการอนุญาตของสามี
หรือภรรยาแล้วแต่กรณีหากเป็นกรณีมาร้องทุกข์แทน
- กรณีเป็นการมอบอ�ำนาจมาแจ้งความโดยผู้เสียหาย ให้ตรวจสอบหนังสือมอบอ�ำนาจ
จะต้องลงรายละเอียดการมอบอ�ำนาจให้ครบถ้วน และในหนังสือมอบอํานาจต้องระบุว่า มอบอ�ำนาจให้มา
ด�ำเนินการเรื่องอะไรให้ชัดเจน ในกรณีนี้ให้แนะน�ำผู้รับมอบอ�ำนาจว่า หนังสือมอบอ�ำนาจต้องติดอากรแสตมป์ด้วย
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายประมวลรัษฎากร เบื้องต้นถ้าเป็นการแจ้งความให้ด�ำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะให้ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ถ้าเป็นกรณีหลายเรื่องหรือเป็นการมอบอ�ำนาจบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนร่วมกระท�ำการมากกว่าครั้งเดียว ให้ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และต้องมีการขีดฆ่าตัวอากรแสตมป์
ให้เรียบร้อย
		 เมื่อเป็นการมอบอ�ำนาจบุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระท�ำการมากกว่าครั้งเดียว
		 - กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนิติบุคคลนั้นๆ
ว่าผู้ใดเป็นผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร กรณีเป็นการมอบอ�ำนาจ ต้องท�ำเป็นหนังสือ
มอบอ�ำนาจติดอากรแสตมป์เรียบร้อย

การซักถามรายละเอียดของผู้มาแจ้งความ

เป็นเรื่องที่พ นัก งานสอบสวนต้ อ งศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจให้ ถ ่ อ งแท้ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งมี ร ายละเอี ย ด
และพฤติการณ์ ของการกระท�ำความผิดรวมถึงรายละเอียดอย่างอื่นที่กฎหมายก�ำหนด
ในการถามปากค�ำและการบัน ทึ ก ค� ำ ให้ ก ารของผู ้ เ สี ย หายหรื อ ผู ้ ที่ ม ากล่ า วหานั้ น ให้ พ นั กงาน
สอบสวนถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ บทที่ ๕ และกฎหมายไม่ได้บังคับ
ว่าจะต้องถามผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายอย่างไร โดยหลักพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาในการซักถาม
หรือการสอบปากค�ำ เฉพาะในส่วนที่อาจเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคดี

แนวทางการซักถามเบื้องต้นพอสรุปได้ดังนี้

๑) สอบถามชื่อ นามสกุล อายุ ภูมิล�ำเนา และพักอาศัยอยู่ที่ไหน (ที่พักอาศัยจริง) บ้านบิดามารดา
ญาติพี่น้องอยู่ที่ใด และจะย้ายไปอยู่ที่ใดเมื่อใดหรือไม่ สถานที่ท�ำงานอยู่ที่ใด นอกจากสถานที่ดังกล่าวแล้ว
สามารถติดต่อได้ที่ใดอีกหรือไม่ (ถ้ามีก็ให้ระบุ) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารทางอื่น
ให้ครอบคลุมมากที่สุด
๒) ความเกี่ยวข้องของคดี
๓) เหตุที่เกิดเป็นอย่างไร ทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร (โดยละเอียด)
๔) มีผู้ใดทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์ หรือพยานหลักฐานอื่นใดอีกหรือไม่
๕) จะอ้างผู้ใด เอกสารใด หรือวัตถุใดเป็นพยานหลักฐานในคดีหรือไม่
๖) ค�ำถามอื่นตามประเด็นข้อกล่าวหา/ฐานความผิดที่มาแจ้งความ
๗) เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองเกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดในคดีมาก่อนหรือไม่
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

การรับแจ้งกรณีปรากฏชัดแจ้งว่าไม่ใช่ความผิดอาญา และยังไม่แน่ชัดว่าเป็นความผิดอาญา
หรือไม่

๑. การรับแจ้งวามเอกสารหาย ค�ำว่าเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๗) หมายความถึง
กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท�ำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็น
โดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น เมื่อผู้มาแจ้งความที่ไมเกี่ยวกับคดีอาญา
และผู้แจ้งมีความประสงค์จะแจ้งความเอกสารหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
บันทึกการรับแจ้งไว้ในสมุดรายงานประจ�ำวันรับแจ้งเอกสารหาย
๒. การรับแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีผู้มาแจ้งความที่ไมเกี่ยวกับคดีอาญา และผู้แจ้งมีความประสงค์
จะแจ้ ง ความไว้ เ ป น หลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบการยื น ยั น รั บ รอง หรื อ ตรวจสอบ ซึ่ ง อาจเป็ น คดี ค วามแพ่ ง
หรือคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวที่ผู้แจ้งไม่ประสงค์ที่จะมอบคดี ใหพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวของบันทึกค�ำแจ้งความนั้น ในสมุดรายงานประจ�ำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน
๓. การรับแจ้งความคนหายพลัดหลง เมื่อมีผู้มาแจ้งความเกี่ยวกับคนหายให้พนักงานสอบสวน
สถานีต�ำรวจที่รับแจ้งความรีบด�ำเนินการรับแจ้งลงรายงานประจ�ำวัน จดต�ำหนิรูปพรรณกรอกข้อความลงใน
รายงานแบบแจ้งรูปพรรณคนหาย (แบบ วท.๑๒ - ต.๓๒๖) พร้อมซักถามสาเหตุการหายให้ได้ความละเอียด
ชัดเจนแล้วด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยถ้าหน่วยงานที่รับแจ้งอยู่ในเขตนครบาล เมื่อรับแจ้งแล้วให้รีบ
แจ้งเหตุไปยังศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารข้อมูล กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลและศูนย์สวัสดิภาพ
เด็ก เยาวชน และสตรี กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล เพื่อติดตามหาตัวโดยไม่ชักช้า แล้วให้ออกรายงานต�ำหนิ
รูปพรรณคนหาย จ�ำนวน ๒ ฉบับ เก็บรวมเรื่องเข้าเล่มไว้ที่หน่วยรับแจ้ง ๑ ฉบับ และส่งกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ๑ ฉบับ
		 (๑) หากหน่วยงานที่แจ้งอยู่ในเขตภูธร ให้ออกรายงานต�ำหนิรูปพรรณคนหาย จ�ำนวน ๔ ฉบับ
เก็บรวมเรื่องไว้ ณ ที่แจ้ง ๑ ฉบับ ส่งวิทยาการจังหวัด ๑ ฉบับ ส่งกองก�ำกับการวิทยาการเขต ๑ ฉบับ
และส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ ฉบับ
		 (๒) ให้ พ นั ก งานสอบสวน หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ แจ้ ง รี บ ส่ ง รายงานต� ำ หนิ รู ป พรรณคนหาย
พร้อมด้วยรูปถ่าย (ถ้ามี)ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อประกาศสืบหา
		 (๓) หากสงสัยว่าคนหายถูกล่อลวงลักพาไปในทางทุจริตให้รีบติดต่อกับ ต�ำรวจท้องที่ ต�ำรวจ
ทางหลวง ต�ำรวจรถไฟ ต�ำรวจน�้ำ เพื่อสกัดกั้นตามด่านหรือจุดหมายปลายทางที่ยานพาหนะจะพาคนหาย
ผ่านไปโดยเร็ว
		 (๔) ถ้าคนหายเกี่ยวกับการเมือง รายงานด่วนถึงส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน ๒ ชุด
เพื่อพิจารณาให้ต�ำรวจสันติบาลสืบสวนติดตามเป็นกรณีพิเศษ
		 (๕) หากสงสัยว่าคนหายจะถูกท�ำร้ายถึงตาย ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้แจ้งไปดูรูปถ่าย
หรือต�ำหนิรูปพรรณคนตายไม่ทราบชื่อ ในส่วนกลางให้ดูที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส่วนภูมิภาคดูได้ที่
วิทยาการจังหวัดหรือ กองก�ำกับการวิทยาการเขต
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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		 (๖) ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจมอบหมายให้ต�ำรวจคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสืบสวนติดตาม
ตัวคนหาย โดยให้ไปรู้จักกับบ้านผู้แจ้ง หรือบ้านผู้ปกครองคนหายและเยี่ยมเยียนเป็นระยะทุกๆ ๗ วัน ๑๕ วัน
๑ เดือน ๒ เดือน และ ๓ เดือน
		 (๗) เมื่อครบก�ำหนด ๓ เดือน แล้วยังไม่ได้ตัวคนหายคืนให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจรายงานผลการ
สืบสวนติดตามแบบการสืบสวนติดตามคนหาย (แบบวท.๑๒/๒ - ต.๓๒๖) โดยแจ้งไปยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร และถ้าเป็นส่วนภูมิภาคให้ส่งแบบการสืบสวนติดตามคนหายเพิ่มเติมไปยังวิทยาการจังหวัด
และกองก�ำกับการวิทยาการเขต อีกด้วย
		 (๘) ระหว่างที่สถานีต�ำรวจต่างๆ รับแจ้งคนหายไว้นั้น ให้ก�ำชับผู้แจ้งด้วยว่า หากได้ตัวคนหาย
คืนเมื่อใดให้รีบแจ้งถอนคืนโดยเร็ว และเมื่อได้รับแจ้งถอนคืนแล้วให้สถานีที่รับแจ้งท�ำการรับแจ้งถอนคืนไปยัง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร และวิทยาการจังหวัด กองก�ำกับการวิทยาการเขตเพื่อถอนประกาศสืบหา
และระงับการสืบหา
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บทที่ ๒
การแจ้งข้อกล่าวหา
เมื่อปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน และมีผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาพบ ถูกส่งตัวมา
หรือเข้ามาพบเอง ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังดังนี้
๑. ให้ท�ำการสอบสวนโดยมิชักช้า
๒. เมื่อสอบสวนแล้ว ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรว่า การกระท�ำของผู้ต้องหาเป็นความผิด
และผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทราบ โดยท�ำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา คือ
		 ๒.๑ สถานที่บันทึก วันเดือนปี และเวลาที่บันทึก
		 ๒.๒ ยศ ชื่อ ต�ำแหน่ง พนักงานสอบสวนผู้แจ้งข้อกล่าวหา
		 ๒.๓ พฤติการณ์และการกระท�ำของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
		 ๒.๔ ข้อกล่าวหาว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดฐานความผิดใด
		 ๒.๕ แจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔
			 ๑) ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าให้การถ้อยค�ำที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้
			 ๒) ให้ทนายความหรือผู้ที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากค�ำตนในชั้นสอบสวนได้
กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชน ให้แจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ
วรรคหนึ่ง เพิ่มเติม จาก ข้อ ๑) และ ๒) ด้วยคือ
			 ๓) สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนในสถานที่อันเป็นสัดส่วน และเหมาะสม
			 ๔) สิทธิในการให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงาน
อัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�ำ
			 ๕) สิทธิในการตอบค�ำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ กรณีที่นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามค�ำถามโดยตรงหรือการถามค�ำถามบางค�ำถามอาจมีผลระทบกระเทือน
ต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง
			 ๖) สิทธิที่จะไม่ตอบค�ำถามที่ซ�้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
		 ๒.๖ สอบถามผู้ต้องหาว่าให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ ให้ปรากฏรายละเอียดว่ารับสารภาพ
หรือปฏิเสธว่าอย่างไร (ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชน ไม่ต้องถามค�ำให้การผู้ต้องหา) จากนั้นให้
สอบสวนปากค�ำผู้ต้องหา
๓. กรณีผู้ต้องหาถูกจับกุม ไม่ต้องท�ำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ให้พนักงานสอบสวนผู้รับตัวจัดท�ำ
บันทึกการแจ้งสิทธิผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ (บันทึกการแจ้งสิทธิ
ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ตามค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๒๕๕๖)
๔. ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสอบสวนปากค�ำผู้ต้องหา
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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๕. กรณีผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ และยังมิได้มีการออกหมายจับ แต่มีเหตุที่จะ
ออกหมายขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ ให้น�ำตัวไปขอศาลออกหมายขัง
หากในขณะที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นเวลาที่ศาลปิดท�ำการหรือใกล้จะปิดท�ำการให้ลงรายงานประจ�ำวันนัดหมาย
ให้ผู้ต้องหามาพบในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท�ำการ เพื่อน�ำตัวไปขอศาลออกหมายขัง
เมื่อพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวนและมีผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้า ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้ามาพบ ถูกส่งตัวมา หรือเข้ามาพบเอง ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ให้ท�ำการสอบสวนโดยมิชักช้า
๒. เมื่อท�ำการสอบสวนแล้ว ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรว่า การกระท�ำของผู้ต้องหาเป็น
ความผิดและผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทราบโดยให้จัดท�ำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
ให้มีรายละเอียดดังนี้
		 ๒.๑ สถานที่บันทึก วันเดือนปี และเวลาที่บันทึก
		 ๒.๒ ยศ ชื่อ ต�ำแหน่ง พนักงานสอบสวนผู้แจ้งข้อกล่าวหา
		 ๒.๓ พฤติการณ์และการกระท�ำของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
		 ๒.๔ ข้อกล่าวหาว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดฐานความผิดใด
		 ๒.๕ แจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ กรณีผู้ต้องหา
เป็นเด็กและเยาวชน ให้แจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมด้วย
		 ๒.๖ สอบถามผู้ต้องหาว่าให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ โดยให้ปรากฏรายละเอียดว่ารับสารภาพ
หรือปฏิเสธว่าอย่างไร (ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชน ไม่ต้องถามค�ำให้การผู้ต้องหา เนื่องจาก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ.๒๕๕๓
มาตรา ๖๙ วรรคสี่ ซึ่งห้ามผู้จับกุมถามค�ำให้การเด็กและเยาวชนผู้ถูกจับ) จากนั้นให้สอบสวนปากค�ำผู้ต้องหา
๓. กรณีผู้ต้องหาถูกจับกุมไม่ต้องจัดท�ำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ให้พนักงานสอบสวนผู้รับตัว
จัดท�ำบันทึกการแจ้งสิทธิผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ (บันทึกการแจ้งสิทธิ
ให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ตามค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๒๕๕๖) แล้วให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบสอบสวนปากค�ำผู้ต้องหา
๔. กรณีผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ และยังมิได้มีการออกหมายจับแต่มีเหตุที่จะ
ออกหมายขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ ให้ด�ำเนินการตามกฎหมาย
		 หากในขณะที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นเวลาที่ศาลปิดท�ำการหรือใกล้จะปิดท�ำการให้ลงรายงาน
ประจ�ำวันนัดหมายให้ผู้ต้องหามาพบในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท�ำการ เพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑
หมายเหตุ สิทธิของผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑
เป็ น ค� ำ ถามที่ ต ้ อ งการค� ำ ตอบจากผู ้ ต ้ อ งหา ไม่ ต ้ อ งแจ้ ง สิ ท ธิ ใ ห้ ท ราบในบั น ทึ ก การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา
ให้ถามสอบถาม ผู้ต้องหา ในขั้นตอนการสอบถามปากค�ำหรือการถามค�ำให้การผู้ต้องหา
ส่ ว นสิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งหา ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๓
นั้นจะกลืนกันอยู่กับสิทธิตาม มาตรา ๑๓๔/๔ แล้ว
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บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา
.............. (สถานที่บันทึก)
................... (วัน เดือน ปี ที่บันทึก)
บันทึกนี้ท�ำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา ............ น. ........................................ (ยศ ชื่อ ต�ำแหน่ง
พนักงานสอบสวน) ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้
.................. (ชื่อ ชื่อสกุล ผู้ต้องหา)
อายุ .... ปี
เชื้อชาติ-สัญชาติ ผู้ต้องหาที่ ๑
.................. (ชื่อ ชื่อสกุล ผู้ต้องหา)
อายุ .... ปี
เชื้อชาติ-สัญชาติ ผู้ต้องหาที่ ๒ (ถ้ามี)
ทราบว่า ............................................. (พฤติการณ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่า
ผู้ต้องหากระท�ำผิด)
เหตุเกิดที่ ..............................................
เมื่อวันที่ .................................... เวลา ....................
พฤติการณ์และการกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน ..........................................................................
และได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหามีสิทธิ
๑. ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าให้การถ้อยค�ำที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
๒. ให้ทนายความหรือผู้ที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากค�ำตนในชั้นสอบสวนได้
		 ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาและฐานความผิดดีแล้ว ขอให้การ............. (รับสารภาพ
หรือปฏิเสธว่าอย่างไร)
		 อนึ่งในการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ เจ้าพนักงานต�ำรวจผู้แจ้งข้อกล่าวหามิได้ท�ำร้ายร่างกายผู้หนึ่งผู้ใด
มิได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลอื่น
มิได้ท�ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใด เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ แต่อย่างใด
ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง จึงได้ให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ) ร.ต.ท. ........................................................... แจ้งข้อกล่าวหา/บันทึก/อ่าน
			
(
)
				 ต�ำแหน่ง ..........................................

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา (กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน)
.............. (สถานที่บันทึก)
................... (วัน เดือน ปี ที่บันทึก)
บันทึกนี้ท�ำขึ้นเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา ............ น. ........................................ (ยศ ชื่อ ต�ำแหน่ง
พนักงานสอบสวน) ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้
.................. (ชื่อ ชื่อสกุล ผู้ต้องหา)
อายุ .... ปี
เชื้อชาติ-สัญชาติ ผู้ต้องหาที่ ๑
.................. (ชื่อ ชื่อสกุล ผู้ต้องหา)
อายุ .... ปี
เชื้อชาติ-สัญชาติ ผู้ต้องหาที่ ๒ (ถ้ามี)
ทราบว่า............................................. พฤติการณ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่า
ผู้ต้องหากระท�ำผิด)
เหตุเกิดที่ ..............................................
เมื่อวันที่ .................................... เวลา ....................
พฤติการณ์และการกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน ..........................................................................
และได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหามีสิทธิ
๑. ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าให้การถ้อยค�ำที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
๒. ให้ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากค�ำตนในชั้นสอบสวนได้
๓. สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนในสถานที่อันเป็นสัดส่วน และเหมาะสม
๔. สิทธิในการให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการ
ร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�ำ
๕. สิ ท ธิ ใ นการตอบค� ำ ถามผ่ า นนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ กรณี ที่ นั ก จิ ต วิ ท ยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่า การถามค�ำถามโดยตรงหรือการถามค�ำถามบางค�ำถามอาจมีผลกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง
๖. สิทธิที่จะไม่ตอบค�ำถามที่ซ�้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
		 อนึ่งในการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้ เจ้าพนักงานต�ำรวจผู้แจ้งข้อกล่าวหามิได้ท�ำร้ายร่างกายผู้หนึ่งผู้ใด
มิได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลอื่น
มิได้ท�ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใด เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ แต่อย่างใด
		 ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหาฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง จึงได้ให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ต้องหา
(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ปกครอง (ถ้ามี)
(ลงชื่อ) .................................................................. ที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)
(ลงชื่อ) .................................................................. พนักงานอัยการ (ถ้ามี)
(ลงชื่อ) .................................................................. นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ (ถ้ามี)
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บทที่ ๓
การควบคุมและการปล่อยชั่วคราว
การควบคุมชั้นพนักงานสอบสวน

๐ ความผิดฐานลหุโทษ พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมผู้ถูกจับได้เท่าที่จะถามค�ำให้การเท่านั้น
๐ ความผิดตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับได้ไม่เกิน
๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ท�ำการพนักงานสอบสวน
๐ ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลแขวง, ศาลอาญาหรือศาลจังหวัด, ศาลเยาวชนและครอบครัว,
ศาลทหาร และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัว
ผู้ถูกจับได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ผู้ถูกจับมาถึงที่ท�ำการพนักงานสอบสวน

การปล่อยตัวชั่วคราว

๐ เมื่อมีผู้ยื่นค�ำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับค�ำร้องเรื่องนั้นรีบเสนอค�ำร้อง
พร้อมด้วยสัญญาประกันและบันทึกเสนอสัญญาประกันโดยมิชักช้า
๐ หัวหน้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน พิจารณาสั่งค�ำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยเร็วให้เสร็จ
ภายใน ๑ ชั่วโมงนับแต่ได้รับเรื่อง เว้นแต่มีกรณีจ�ำเป็นไม่อาจพิจารณาสั่งการได้ภายในก�ำหนดก็ให้บันทึก
เหตุจ�ำเป็นนั้นไว้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่ได้รับค�ำร้อง
๐ การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐาน
ที่น�ำมาสืบ พฤติการณ์แห่งคดี ความเชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยน่าจะหลบหนี
หรือไม่ และภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว ประกอบด้วย
๐ การสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะหลบหนี จะไป
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
และการปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการ
ด�ำเนินคดีในศาล อีกทั้งจะต้องแจ้งค�ำสั่งและเหตุผลดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาและผู้ยื่นค�ำร้องขอ
ให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
๐ การเรียกประกันหรือหลักประกัน จะเรียกเกินควรแก่กรณีไม่ได้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามค�ำสั่ง ตร.
ที่ ๘๐/๒๕๕๑ เรื่อง การก�ำหนดวงเงินประกัน การก�ำหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกันและการใช้บุคคล
เป็นประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน ลง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕@
๐ สัญญาประกันใช้บังคับได้ ๓ เดือน นับแต่วันที่มีการปล่อยชั่วคราว หากการสอบสวนไม่เสร็จสิ้น
ภายในก�ำหนด ๓ เดือน ให้ขอขยายได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันแรกที่ได้
มีการปล่อยตัวชั่วคราว
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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การควบคุมชั้นพนักงานสอบสวน

การควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนกระท�ำได้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจไว้เท่านั้น
(ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๗๘)
๑. ความผิดลหุโทษ (ความผิดซึ่งมีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ)
		 - พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมผู้ถูกจับได้เท่าที่จะถามค�ำให้การเท่านั้น (ตาม ป.วิ อาญา
มาตรา ๗๘ วรรคสอง)
๒. ความผิดตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย (ผู้จะก่อเหตุร้ายตาม ป.อาญา ม.๔๖ และ พ.ร.บ.ให้ใช้
ป.อาญา พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๗)
		 - พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมผู้ถูกจับได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึง
ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน โดยรวมระยะเวลาที่น�ำตัวผู้ถูกจับส่งอัยการเพื่อฟ้องศาลเข้าไปในระยะเวลา
๔๘ ชั่วโมงดังกล่าวด้วย
๓. ความผิ ด ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำนาจศาลแขวง (ความผิดที่มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ)
		 - พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับ ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ผู้ถูกจับมาถึงที่ท�ำการ
พนักงานสอบสวน ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ให้พนักงานสอบสวนน�ำตัวผู้ต้องหาไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อฟ้องวาจา (ฟ้องใบแดง) ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
		 - ถ้าฟ้องไม่ทันภายใน ๔๘ ชั่วโมง พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจน�ำผู้ต้องหาไปขอผัดฟ้อง
และฝากขังได้ไม่เกิน ๕ ผัด ผัดละไม่เกิน ๖ วัน
๔. ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลอาญาหรือศาลจังหวัด (คดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอ�ำนาจของ
ศาลยุติธรรมอื่นหรือเป็นคดีอาญาซึ่งระวางโทษจ�ำคุกกว่า ๓ ปี หรือปรับเกินกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ)
		 - พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับต่อวันที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ท�ำการของ
พนักงานสอบสวน ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๗๘ วรรค ๓
		 - ถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ ฝากขังได้ ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๗ วัน คดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินกว่า ๖ เดือน แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี
หรือปรับเกินกว่า ๕๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ฝากครั้งได้หลายครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๒ วัน และรวมกันทั้งหมด
ไม่เกิน ๔๘ วัน และคดีที่มีโทษจ�ำคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ฝากขังได้หลายครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๒ วันและรวมกัน
ทั้งหมดไม่เกิน ๘๔ วัน
		 - ถ้าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน ไม่ต้องยื่นค�ำร้องขอฝากขัง
ต่อศาลอีก หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลภายหลังจากที่ถูกน�ำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้ว
ก็ให้พนักงานสอบสวนขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป
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๕. ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว (ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน อายุไม่เกิน
๑๘ ปีบริบูรณ์ขณะกระท�ำความผิด
		 - พนักงานสอบสวนที่ได้รับมอบผู้ต้องหาไว้แล้วจะต้องน�ำตัวผู้ต้องหาไปตรวจสอบการจับกุม
ที่ศาลทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง และพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งการจับกุมหรือการควบคุมไปยังผู้อ�ำนวยการ
สถานพินิจฯ ด้วย
		 - ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนโดยเร็วและส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงาน
อัยการเพื่อฟ้องศาลให้ทันภายในก�ำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ถูกจับกุม หากเป็นความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูง
จ�ำคุกเกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๕ ปี หากเกิดความจ�ำเป็นไม่สามารถฟ้องเด็กหรือเยาวชนได้ทัน ภายใน ๓๐ วัน
ให้พนักงานสอบสวนยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้อง ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง และหากเป็น
คดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงจ�ำคุก๕ ปี สามารถขอผัดฟ้องต่อศาลได้อีกครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง
โดยการไต่สวนของศาลประกอบ
๖. ความผิ ด ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลทหาร (บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลทหารกระท� ำ ผิ ด ตาม
พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๑๖)
		 - พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ผู้ต้องหามาถึง
ที่ ท� ำ การพนั ก งานสอบสวนและให้ แจ้ ง ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของฝ่ า ยทหารทราบ อี ก ทั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระท�ำความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
		 - จากนั้นพนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องขอให้ศาลทหารออกหมายขังผู้ต้องหาได้ตาม
อัตราโทษของแต่ละคดี โดยให้น�ำ ป.วิ อาญา มาตรา ๘๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม (ให้เทียบเคียงกับความผิด
ที่อยู่ในอ�ำนาจศาลอาญาหรือศาลจังหวัด)
๗. ความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พิจารณาคดีอาญา
และคดี แ พ่ ง เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า และสิ ท ธิ บั ต รฯ ตาม พ.ร.บ.จั ด ตั้ ง ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๗)
		 - พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ผู้ถูกจับมาถึงที่
ท�ำการของพนักงานสอบสวน หลังจากนั้นจะต้องน�ำตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้องหรือฝากขังต่อศาลต่อไป
		 - จากนั้นพนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจขอผัดฟ้องและ/หรือฝากขังต่อศาลแขวง หรือฝากขัง
ต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดตามที่กฎหมายระวางโทษไว้เช่นเดียวกับความผิดตาม ป.อาญา (พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙
มาตรา ๒๖, ๓๐)
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การปล่อยตัวชั่วคราว

เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหาไว้ควบคุมด�ำเนินคดีแล้ว และได้รับค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ให้รีบพิจารณาค�ำร้องโดยเร็วตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน ป.วิ อาญา มาตรา ๑๐๘ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อมีผู้ยื่นค�ำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับค�ำร้องเรื่องนั้นรีบเสนอค�ำร้อง
พร้อมด้วยสัญญาประกันและบันทึกเสนอสัญญาประกันตามแบบพิมพ์ที่ก�ำหนด ตามค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๕๖
ลง ๑ ก.ค. ๕๖ โดยมิชักช้า
๒. หัวหน้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน พิจารณาสั่งค�ำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยเร็ว โดยให้
พิจารณาสั่งให้เสร็จภายใน ๑ ชั่วโมงนับแต่ได้รับเรื่อง เว้นแต่มีกรณีจ�ำเป็นไม่อาจพิจารณาสั่งการได้ภายใน
ก�ำหนดก็ให้บันทึกเหตุจ�ำเป็นนั้นไว้ในค�ำร้องหรือบันทึกสัญญาประกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่ได้
รับค�ำร้อง (ข้อ ๕.๒ ในค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖)
การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ให้พิจารณาเหตุเหล่านี้ประกอบด้วย
๑. การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้พิจารณาเหตุตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๐๘
ในการวินิจฉัยค�ำร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้พึงพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ ได้แก่
		 ๑.๑ ความหนักเบาแห่งข้อหา
		 ๑.๒ พยานหลักฐานที่น�ำมาสืบแล้วมีเพียงใด
		 ๑.๓ พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
		 ๑.๔ เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
		 ๑.๕ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
		 ๑.๖ ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราว มีเพียงใดหรือไม่
การสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ต้องมีเหตุอันควรเชื่อดังต่อไปนี้
		 ๑.๑ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะหลบหนี
		 ๑.๒ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
		 ๑.๓ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
		 ๑.๔ ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
		 ๑.๕ การปล่อยชั่วคราวจะเป็ นอุ ปสรรคหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ การสอบสวนของ
เจ้าพนักงานหรือการด�ำเนินคดีในศาล
		 ค� ำ สั่ ง ไม่ ใ ห้ ป ล่ อ ยชั่ ว คราวต้ อ งแสดงเหตุ ผ ล และต้ อ งแจ้ ง เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วให้ ผู ้ ต ้ อ งหา
หรือผู้ถูกกล่าวหาและผู้ยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
การเรียกประกันหรือหลักประกัน จะเรียกเกินควรแก่กรณีไม่ได้ ทั้งนี้ ตามค�ำสั่ง ตร.ที่ ๘๐/๒๕๕๑
เรื่อง การก�ำหนดวงเงินประกัน การก�ำหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกันและการใช้บุคคลเป็นประกัน
ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน ลง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๑
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การเรียกประกันหรือหลักประกัน จะเรียกเกินควรแก่กรณีไม่ได้ ทั้งนี้ ตามค�ำสั่ง ตร.ที่ ๘๐/๒๕๕๑
เรืองการก�ำหนดวงเงินประกัน การก�ำหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกันและการใช้บุคคลประกัน
ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน ลง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๑
การเรียกประกัน หรือหลักประกัน จะเรียกจนเกินควรแก่กรณีไม่ได้ หากความปรากฏต่อมาว่า
สัญญาประกันต�่ำไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเงื่อนไขก�ำหนดไว้ไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานด�ำเนินการ
เปลี่ยนสัญญาประกันให้มีจ�ำนวนเงินสูงขึ้น หรือเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
สัญญาประกันใช้บังคับได้ ๓ เดือน นับแต่วันที่มีการปล่อยชั่วคราว (ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๘๗ และ
ค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖)
หากพนักงานสอบสวนท�ำส�ำนวนการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นภายในก�ำหนด ๓ เดือน ให้ขอขยาย
ได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันแรกที่ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราว (ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๑๓) หากพนักงานสอบสวนไม่สามารถท�ำส�ำนวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก�ำหนด ๖ เดือน
ให้พนักงานสอบสวนแจ้งนายประกันให้น�ำตัวผู้ต้องหามาส่ง และให้คืนหลักประกันแก่นายประกันไป ตาม ป.วิ
อาญา มาตรา ๘๗ (หากนายประกันไม่ส่งตัวผู้ต้องหาตามก�ำหนดนัดหมายถือว่าผิดสัญญาประกัน)
อย่างไรก็ตาม หากยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาต่อไปอีก ให้ปฏิบัติตาม ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๑๓ กล่าวคือ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนไปศาลพร้อมกับน�ำผู้ต้องหาไปด้วย เพื่อแถลง
ให้ศาลทราบถึงเหตุผลและความจ�ำเป็น ที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นและจ�ำเป็นต้องควบคุมผู้ต้องหาต่อไปอีก
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บทที่ ๔
อ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจ ดังนี้

๑. รวบรวมพยานหลั ก ฐานทุ ก ชนิ ด เท่ า ที่ ส ามารถจะท� ำ ได้ เพื่ อ ประสงค์ จ ะทราบข้ อ เท็ จ จริ ง
และพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระท�ำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๑)
		 ๑.๑ มีอ�ำนาจตรวจ (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๒ (๑))
			 ๑.๑.๑ ตรวจตัวผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายยินยอม
			 ๑.๑.๒ ตรวจตัวผู้ต้องหา
			 ๑.๑.๓ การตรวจตัวผู้เสียหายหรือตรวจตัวผู้ต้องหา ตามข้อ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒. หากผู้เสียหาย
หรือผู้ต้องหาเป็นหญิงให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ
			 ๑.๑.๔ ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอน�ำบุคคลใดมาร่วมในการตรวจก็ได้
			 ๑.๑.๕ ตรวจสิ่งของหรือทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
			 ๑.๑.๖ ท�ำภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาด จ�ำลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า
			 ๑.๑.๗ บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะท�ำให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น
		 ๑.๒ มีอ�ำนาจค้น (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๒ (๒))
			 ๑.๒.๑ เพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด
			 ๑.๒.๒ เพื่อพบสิ่งของซึ่งได้มาโดยการกระท�ำผิด
			 ๑.๒.๓ เพื่อพบสิ่งของซึ่งได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท�ำผิด
			 ๑.๒.๔ เพื่อพบสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ โดยพนักงานสอบสวนจะต้อง
ปฏิบัติตาม ป.วิ อาญา ว่าด้วยการค้น
		 ๑.๓ มีอ�ำนาจออกหมายเรียกบุคคล (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๒ (๓))
			 ๑.๓.๑ หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคล
ที่ถูกหมายเรียกไม่จ�ำต้องมาเองเมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
			 ๑.๓.๒ การที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ ไปยัง
บริษัทที่บริการ พร้อมกับให้ส่งข้อมูลมาให้พนักงานสอบสวน
		 ๑.๔ มีอ�ำนาจยึด (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๒ (๔)) ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจยึดไว้ซึ่งสิ่งของ
ที่ค้นพบหรือส่งมาตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๒ (๒) และ (๓)
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		 ๑.๕ อ�ำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดมาพบและสอบสวนปากค�ำ (ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๓๓)
		 ๑.๖ อ�ำนาจสอบผู้ต้องหา (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๔,๑๓๕)
			 ๑.๖.๑ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองหรือปรากฏว่า
ผู้ใด ซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา
			 ๑.๖.๒ ให้พนักงานสอบสวน ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ ที่อยู่
ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด แล้วจึงแจ้งข้อหา
ให้ทราบ
		 ๑.๗ อ�ำนาจตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารทางวิทยาศาสตร์
			 ในกรณีจ�ำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความผิด หรือความ
บริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุหรือเอกสารใดๆ โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๑/๑ วรรคแรก
		 ๑.๘ อ�ำนาจอื่นๆ ของพนักงานสอบสวน
			 ๑.๘.๑ มีอ�ำนาจสั่งมิให้ผู้ใดออกจากสถานที่นั้นชั่วคราว (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๗) (เพื่อ
มิให้ความลับรั่วไหล)
			 ๑.๘.๒ พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสอบสวนเอง หรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบ
ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบข้อความ
ทุกข้อที่ได้มา (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๘)
			 ๑.๘.๓ มีหน้าที่บันทึกและรวบรวมเอกสาร (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๙)
				
๑.๘.๓.๑ สิ่งที่พนักงานสอบสวนรวบรวมเข้าส�ำนวนคือ
					
๑) บันทึกต่างๆ ที่ได้กระท�ำไว้
					
๒) บันทึกและเอกสารอื่นๆ ที่พนักงานสอบสวนอื่นได้ส่งมาให้
					
๓) เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานทางคดี ไม่ว่าจะหาได้เองหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งยื่นพยาน
			 ๑.๘.๔ มีหน้าที่จัดท�ำบันทึกรายชื่อพยานบุคคล (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๙) โดยให้
พนักงานสอบสวนจัดท�ำ
				
๑) รายชื่อพยานบุคคล
				
๒) ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
				
๓) หมายเลขโทรศัพท์
				
๔) ช่องทางอื่นที่ใช้ในการติดต่อให้เก็บไว้ ณ ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน
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			 ๑.๘.๕ มีอ�ำนาจให้เจ้าพนักงานอื่นท�ำการแทน (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๒๘)
				
๑) ส่ ง ประเด็ น ไปให้ พ นั ก งานสอบสวนอื่ น ซึ่ ง มี อ� ำ นาจจั ด การให้ เป็ น กรณี
ที่พนักงานสอบสวนท้องที่อื่น ซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือท้องที่จับผู้ต้องหาได้ หรือท้องที่
ที่ผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่ เมื่อได้รับประเด็นการสอบสวนแล้วท�ำการสอบสวนส่งผลการสอบสวนนั้นมาให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบรวมเข้าเป็นส�ำนวนการสอบสวน ไม่ท�ำให้เป็นการสอบสวนโดยมิชอบ
				
๒) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำแทน การใดเป็นสิ่งเล็กน้อยที่กฎหมายมิได้เจาะจง
ให้ท�ำด้วยตนเอง เช่น การถ่ายภาพ, การพิมพ์มือผู้ต้องหา
			 ๑.๘.๖ มีอ�ำนาจชันสูตรพลิกศพ (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๒๙)
			 ๑.๘.๗ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอ�ำนาจท�ำความเห็นเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว
(ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๐)
			 ๑.๘.๘ การด�ำเนินการอื่นเกี่ยวกับการสอบสวน
				
๑) การน�ำผู้ต้องหาชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพ
				
๒) การตรวจสอบประวัติพิมพ์มือผู้ต้องหาว่าเคยต้องโทษคดีอาญามาก่อนหรือไม่
				
๓) การยื่นค�ำร้องขอฝากขังเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังระหว่างสอบสวน
				
๔) การที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานสอบสวนที่สองครั้ง
โดยที่ผู้ต้องหามิได้คัดค้านประการใดนั้น เป็นค�ำสั่งที่ชอบด้วย ป.วิ อาญา มาตรา ๘๗ วรรคสี่ แม้ต่อมาภายหลัง
จะปรากฏตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาถูกท�ำร้ายขู่เข็ญให้รับสารภาพมาก่อนหน้านั้นก็ไม่มีผลท�ำให้ค�ำสั่ง
อนุญาตให้ฝากขังที่ชอบด้วยกฎหมายต้องกลับกลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปไม่ ผู้ต้องหาชอบที่จะด�ำเนิน
คดีแก่ ผู้ที่ท�ำร้ายตนตามสิทธิที่มีอยู่ ส่วนค�ำรับสารภาพของผู้ต้องหาจะรับฟังได้หรือไม่ เพียงใดนั้น เป็นเรื่องที่
ต้องวินิจฉัยในชั้นพิจารณาของศาล ไม่มีเหตุเพิกถอนค�ำสั่งอนุญาตให้ฝากขังทั้งสองครั้ง (ฎีกา ๓๕๐๒/๒๕๔๒)
๒. การใช้ดุลพินิจไม่สอบสวน
		 ๒.๑ คดี ค วามผิ ด ต่ อ ส่ ว นตั ว ซึ่ ง ผู ้ เ สี ย หายยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ แ ละมอบคดี (ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๒๑, ๑๒๒)
		 ๒.๒ คดีที่ขาดอายุความ
		 ๒.๓ เมื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ
		 ๒.๔ เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเอง โดยมิได้ร้องทุกข์ก่อน
		 ๒.๕ เป็นบัตรสนเท่ห์
		 ๒.๖ เป็นบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปาก ไม่ยอมบอกว่าเขาคือใคร (ป.วิ อาญา มาตรา ๑๒๓)
		 ๒.๗ เป็นบุคคลที่กล่าวโทษแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อในค�ำกล่าวโทษ หรือบันทึกค�ำกล่าวโทษ
(ป.วิ อาญา มาตรา ๑๒๓)
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บทที่ ๕
การท�ำส�ำนวนการสอบสวน
เมื่อมีการสอบสวนครบถ้วนตามประเด็นที่มีการสั่งการในบันทึกการตรวจส�ำนวนจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ก่อนที่จะสรุปส�ำนวน ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการดังต่อไปนี้
o จัดเรียงล�ำดับเอกสารตามที่ก�ำหนดในค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การอ�ำนวย
ความยุติธรรมในคดีอาญา การท�ำส�ำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการท�ำส�ำนวน
o สรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการสอบสวน โดยพิ จ ารณาจาก พยานเอกสาร พยานวั ต ถุ
พยานบุคคล เพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดี
o เมื่ อ พิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานแล้ ว น� ำ พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ กั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สรุปส�ำนวนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

เรื่อง การสอบสวนเพิ่มเติม

เมื่อพนักงานอัยการสั่งการให้สอบสวนเพิ่มเติม ให้ด�ำเนินการดังนี้
o พิจารณาประเด็นการสอบสวนว่าพนักงานอัยการสั่งสอบสวนเพิ่มประเด็นใดบ้าง แล้วรีบด�ำเนินการ
สอบสวนตามประเด็นที่อัยการสั่งการ
o หากรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่เสร็จสิ้นตามก�ำหนดเวลาที่พนักงานอัยการสั่งการให้จัดท�ำ
หนังสือแจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานอัยการทราบ
o เมื่อสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ให้รีบส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมให้พนักงาน
อัยการโดยเร็ว

เรื่อง การส่งมอบส�ำนวนการสอบสวนเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงในต�ำแหน่งอื่น

o ตรวจสอบส�ำนวนการสอบสวนที่ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดว่า มีจ�ำนวนอยู่เท่าใด จัดท�ำบัญชี
o จัดท�ำเอกสารและส�ำนวนการสอบสวนให้สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกส�ำนวนพร้อมจัดท�ำ
บัญชีเอกสารทั้งหมดของแต่ละส�ำนวน
o จัดท�ำบัญชีส�ำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้วท�ำบันทึกส่งมอบส�ำนวนการสอบสวนให้กับผกก.สน.
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กล่าวหาน�ำ

การท�ำส�ำนวนการสอบสวนเป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงานสอบสวนที่จะต้องกระท�ำ เพราะการกระท�ำ
ส�ำนวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและด�ำเนินการทั้งหลายอื่น ที่พนักงานสอบสวนได้ท�ำไปเกี่ยวกับ
ความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือ พิสูจน์ความผิด หรือจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ ส�ำนวน
การสอบสวนประกอบด้วยบันทึกการสอบสวนตามหลักว่าด้วยการสอบสวน เอกสารอื่นที่ได้มา เช่น บันทึก
และเอกสารทั้งหลาย ซึ่งเจ้าพนักงานอื่นผู้สอบสวนเกี่ยวกันนั้นส่งมา เอกสารที่ยื่นเป็นพยานเป็นต้น
ฉะนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการท�ำส�ำนวนการสอบสวนโดยทั่วไป จึงแบ่งหัวข้ออธิบายได้ดังนี้
๑. ความหมายของส�ำนวนการสอบสวน
๒. ประเภทส�ำนวนการสอบสวน
๓. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการท�ำส�ำนวนการสอบสวน
๔. การวางแผนการท�ำส�ำนวนสอบสวน
๕. การเสนอส�ำนวนตรวจเบื้องต้น
๖. การขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวน
๗. ระยะเวลาการสอบสวน
๘. เอกสารประกอบส�ำนวนการสอบสวน
๙. การเรียงเอกสารในส�ำนวนการสอบสวน
๑๐. การสอบสวนเพิ่มเติม
๑. ความหมายของส�ำนวนการสอบสวน
ค�ำว่า “ส�ำนวนการสอบสวน” ยังไม่มีการให้ความหมายไว้ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร แต่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้กล่าวถึงค�ำว่า “ส�ำนวนการสอบสวน” ไว้ในมาตรา ๑๔๒, ๑๔๕ และกล่าวถึง
ค�ำว่า ส�ำนวนไว้ในมาตรา ๑๓๙, ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๔๓ และ ๑๔๔ เมื่อพิจารณาจากข้อความที่กล่าวหาถึงค�ำว่า
ส� ำ นวน และส�ำนวนการสอบสวนในมาตราต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ประกอบกั บค� ำ ว่ า “ส� ำ นวนความ”
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๖, ๕๑ พอจะให้ความหมายของค�ำว่า “ส�ำนวนการ
สอบสวน” ได้ว่า
ส�ำนวนการสอบสวน หมายถึง บรรดาสรรพเอกสารที่พนักงานสอบสวนเป็นผู้รวบรวมไว้ทุกชนิด
เท่าที่สามารถจะท�ำได้ ซึ่งได้แก่ บันทึกการสอบสวน บัญชีรายละเอียดสิ่งของ และเอกสารอื่นที่พนักงานสอบสวน
หรื อ เจ้ า พนั ก งานเป็ น ผู ้ น� ำ เอกสารที่ ยื่ น เป็ น พยาน ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ค� ำ กล่ า วโทษที่ ยื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา และเพื่อจะรู้ตัว
ผู้กระท�ำผิดหรือพิสูจน์ให้เห็นความผิด
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๒.ประเภทส�ำนวนการสอบสวน

หลังที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการท�ำส�ำนวนการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนที่จะส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาตาม ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑ และ ๑๔๒ การจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การท�ำความเห็นในส�ำนวนการสอบสวน
จากแนวการท�ำความเห็นตาม ป.วิ อาญา มาตราดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้แบ่งประเภทส�ำนวนการสอบสวนได้
๒ ประเภท คือ
๒.๑ ส�ำนวนประเภทไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๐ (๑)
๒.๒ ส�ำนวนประเภทรู้ตัวผู้กระท�ำผิด ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๐ (๒) ส�ำนวนประเภทนี้แบ่งออกเป็น
		 ๒.๒.๑ ส�ำนวนประเภทรู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่ยังเรียกหรือจับกุมตัวไม่ได้ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๑
		 ๒.๒.๒ ส�ำนวนประเภทรู้ตัวผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องหาถูกจับกุมได้ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๒
			
๑. ส�ำนวนประเภทไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด
				 ส�ำนวนประเภทนี้พนักงานสอบสวนจะใช้ข้อความเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ
“ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด” หลายข้อความ เช่น ไม่รู้ตัวผู้กระท�ำผิด, ไม่ทราบตัวผู้กระท�ำผิด,
ไม่รู้ตัวคนร้าย, ไม่ทราบตัวคนร้าย เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้ข้อความที่สื่อความหมายตรงกัน
ควรใช้ข้อความว่า “ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด” เพราะเป็นข้อความที่น�ำมาจาก ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๔๐ (๑)
				 ส� ำ นวนประเภทไม่ ป รากฏว่ า ผู ้ ใ ดเป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด หมายถึ ง ส� ำ นวน
ที่ไม่ปรากฏว่าผู้กระท�ำความผิดเป็นผู้ใด เช่น ผู้เสียหายปิดบ้านไว้แล้วออกไปท�ำงาน ครั้นกลับมาจากที่ท�ำงาน
พบว่าประตูบ้านถูกงัดมีทรัพย์สินหายไป ไม่ปรากฏว่าผู้ที่ลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปเป็นผู้ใด และรวมส�ำนวน
ที่ปรากฏตัวผู้กระท�ำผิดแต่ไม่ทราบว่าผู้กระท�ำผิดเป็นผู้ใด เพียงแต่เห็นต�ำหนิรูปพรรณของผู้กระท�ำความผิด
เท่านั้น เช่น ผู้เสียหายออกไปซื้อของที่ตลาด ระหว่างที่ก�ำลังเดินเลือกซื้อของ ผู้เสียหายเห็นวัยรุ่นคนหนึ่ง
เดินสวนทางมาทันทีที่เดินสวนทางกัน วัยรุ่นดังกล่าวใช้มือกระชากสร้อยคอทองค�ำของผู้เสียหาย ซึ่งสวมอยู่
ที่คอจะขาดหลุดติดมือแล้วชายคนดังกล่าววิ่งหลบหนีไป จะเห็นว่าในกรณีนี้ ผู้เสียหายเห็นตัวผู้กระท�ำผิด
คือชายวัยรุ่น แต่เห็นเพียงต�ำหนิรูปพรรณของชายวัยรุ่น เช่น รูปร่าง หน้า ตา แต่ไม่ทราบว่าชายวัยรุ่นที่หลบหนี
เป็นผู้ใด ถึงแม้นว่าชายวัยรุ่นดังกล่าวจะมีต�ำหนิรูปพรรณที่ละเอียดเพียงพอที่จะออกหมายจับได้ ตาม ป.วิ
อาญามาตรา ๖๗ ก็ตาม กรณีจะออกหมายจับบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อแต่ต้องบอกต�ำหนิรูปพรรณของผู้นั้น
ให้ละเอียดเท่าที่จะท�ำได้นั้น เป็นการกระท�ำเพื่อน�ำหมายจับไปจับผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดี หลังจาก
จับตัวได้แล้วจะท�ำให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใดและเป็นส�ำนวนประเภทรู้ตัวผู้กระท�ำผิดต่อไป
				 กรณี ป รากฏตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด นี้ ยั ง มี ป รากฏในเรื่ อ งอายุ ค วามร้ อ งทุ ก ข์
ตาม ป.อ.มาตรา ๙๖ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด เป็นอันขาดอายุความ การรู้ตัวผู้กระท�ำความผิดในกรณีนี้
เพียงแต่ปรากฏตัวผู้กระท�ำความผิดโดยไม่รู้ว่าผู้กระท�ำความผิดเป็นผู้ใด ถือว่ารู้ตัวผู้กระท�ำความผิดแล้ว
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

25

ถ้าผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดจะต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน หากพ้นก�ำหนดสามเดือนเป็นอันขาดอายุความ
ร้องทุกข์ แต่กรณีนี้เป็นส�ำนวนประเภทไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิดเช่นเดียวกับกรณีออกหมายจับ
บุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อ แต่สามารถบอกต�ำหนิรูปพรรณของผู้นั้นให้ละเอียดได้ดังกล่าวแล้วข้างต้น
				 นอกจากนี้ยังมีกรณีที่รู้ชื่อผู้กระท�ำผิดแต่ไม่ทราบต�ำหนิรูปพรรณ จะเป็นส�ำนวน
ประเภทไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิดหรือไม่ กรณีนี้พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง
ที่ชัดเจนและรับฟังได้เป็นอันยุติว่าบุคคลที่รู้ชื่อแต่ไม่ทราบต�ำหนิรูปพรรณนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ ถ้ามีตัวตนจริง
จะเป็นส�ำนวนประเภทรู้ตัวผู้นั้นมีตัวตนจริง มีเพียงชื่อที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้น หรือมีตัวตน หมายถึง จากการ
สอบสวนมีพยานยืนยันว่ามีตัวบุคคลตามชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดแต่เป็นการแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น
ที่มีตัวตนจริง กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นส�ำนวนประเภทไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด เพราะไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าบุคคลที่สมมุติชื่อขึ้นมาเองหรือแอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นเป็นผู้ใด
			
๒. ส� ำ นวนประเภทรู ้ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ความผิ ด หมายถึ ง ส� ำ นวนที่ รู ้ ว ่ า ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
เป็นผู้ใด ซึ่งแบ่งออกเป็น
				 ๒.๑ ส� ำ นวนประเภทรู ้ ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด แต่ ยั ง เรี ย กหรื อ จั บ กุ ม ตั ว ไม่ ไ ด้ ส� ำ นวน
ประเภทนี้ พนักงานสอบสวนจะใช้ข้อความเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ “รู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่ยังเรียก
หรือจับกุมไม่ได้”
					 แนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญาได้ความว่า ผู้ต้องหาหลบหนี ซึ่งเป็น
ข้อความที่สั้นกะทัดรัด ค�ำว่าผู้ต้องหา หมายถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำความผิดแต่ยังมิได้ถูกต้อง
ต่อศาล กรณีจะเป็นผู้ต้องหาได้ แสดงว่าจะต้องรู้ตัวผู้กระผิด ดังนั้นการใช้ค�ำว่าผู้ต้องหาจะเป็นสื่อความหมาย
แทนค�ำว่ารู้ตัวผู้กระท�ำผิดได้ ส่วนข้อความที่ว่าเรียกหรือยังจับกุมไม่ได้ แสดงว่าผู้กระท�ำผิดหลบหนี จึงใช้ค�ำว่า
หลบหนีแทนได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้ข้อความที่เป็นแนวทางเดียวกันส�ำหรับ
ส�ำนวนประเภทนี้ ควรใช้ข้อความว่า” ผู้ต้องหาหลบหนี”
					 ส�ำนวนประเภทรู้ตัวผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวได้ ส�ำนวนประเภทนี้
พนักงานสอบสวนจะใช้ข้อความเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ “รู้ตัวผู้กระท�ำผิด” และผู้ต้องหาถูกจับกุมได้
หลายข้อความตามลักษณะของการควบคุมผู้ต้องหา การปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวและประเภทของผู้ต้องหา
เช่นข้อความว่า
					 ผู ้ ต ้ อ งหาผั ด ฟ้ อ ง หมายถึ ง ผู ้ ต ้ อ งหาถู ก ควบคุ ม อยู ่ ใ นอ� ำนาจศาลแขวง
แต่ผู้ต้องหาได้รับ การปล่อยตัวชั่วคราว
					 ผู ้ ต ้ อ งหาฝากขั ง หมายถึ ง ผู ้ ต ้ อ งหาถู ก ควบคุ ม อยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลอาญา
หรือศาลจังหวัด
					 ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือผู้ต้องหาเป็นเยาวชน หมายถึง ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุม
เป็นเด็กหรือเยาวชน
					 ผู้ต้องหาเป็นทหาร หมายถึง ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมเป็นทหารประจ�ำการ
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					 ผู้ต้องหาเป็นข้าราชการ หมายถึง ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมเป็นข้าราชการประจ�ำ
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปหรือผู้ต้องหาเป็นข้าราชการทหารหรือต�ำรวจประจ�ำการยศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขั้นไป
					 ผู้ต้องหาอายัด หมายถึง ผู้ต้องหาถูกขังหรือถูกควบคุมในคดีอื่น
					 ผู ้ ต ้ อ งหาปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว หมายถึ ง ผู ้ ต ้ อ งหาถู ก ควบคุ ม ต่ อ มาได้ รั บ
การปล่อยให้พ้นจากการควบคุมของพนักงานสอบสวนไปชั่วคราว
					 ผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัว หมายถึง ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยไปจากพนักงาน
สอบสวน ไม่มีการควบคุมผู้ต้องหาไว้แต่อย่างใด
					 สาเหตุที่พนักงานสอบสวนใช้ข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจส�ำนวน หรือพนักงานอัยการผู้พิจารณาส�ำนวนทราบว่าผู้ต้องหาที่จับได้ถูกควบคุม
อยู่ในอ�ำนาจศาลใดหรือรับการปล่อยชั่วคราวเป็นผู้ต้องหาประเภทใด เพื่อจะได้เร่งรัดการตรวจส�ำนวน
หรือรีบพิจารณาส�ำนวนคดีนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
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บทที่ ๖
การท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ
กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ

o พนักงานสอบสวนแห่งท้องถิ่นที่ศพนั้นอยู่กับ แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ร่วมท�ำการชันสูตร
พลิกศพโดยเร็ว และเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องแจ้งแพทย์เข้าร่วมชันสูตร
o ก่อนท�ำการชันสูตร พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย อย่างน้อยหนึ่งคนทราบ เท่าที่จะท�ำได้
o เมื่อความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระท�ำผิดอาญาให้ส่งส�ำนวนชันสูตรพลิกศพไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด
o กรณีที่ความตายเป็นผลแห่งการกระท�ำผิดอาญา ซึ่งมิใช่ขึ้นโดยการกระท�ำของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะต้องท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพมาประกอบส�ำนวน
คดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก

กรณีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท�ำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ
ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

o พนักงานสอบสวนแห่งท้องถิ่นที่ศพนั้นอยู่ พนักงานอัยการ พนักงานฝ่ายปกครอง แพทย์ทาง
นิติเวชศาสตร์ ร่วมท�ำการชันสูตรพลิกศพ และเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องแจ้งอัยการ พนักงาน
ฝ่ายปกครอง แพทย์ เข้าร่วมชันสูตร
o ก่อนท�ำการชันสูตร พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย อย่างน้อยหนึ่งคนทราบ เท่าที่จะท�ำได้
o พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะต้องท�ำส�ำนวนการชันสูตรพลิกศพแล้วส่งไปยังพนักงาน
อัยการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบเรื่อง ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขอขยายเวลาทุกครั้งในส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ

การท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ

๑. การชันสูตรพลิกศพกรณีที่ความตายมิได้เกิดขึ้นโดยการกระท�ำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(ตายโดยผิดธรรมชาติ) ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้รับผิดชอบท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ
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ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ามีความจ�ำเป็นให้ขยายระยะเวลาไปได้ โดยให้ขอขยายเวลา
ออกไปยั ง ผู ้ บั ง คั บ การที่ รั บ ผิ ด ชอบการสอบสวนในเขตพื้ น ที่ นั้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ข ยายเวลาได้ ต ามเหตุ ผ ล
และความจ�ำเป็นและให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง
ไว้ในบันทึกพนักงานสอบสวน
		 - พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ ร่วมกับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ร่วมกันชันสูตร
พลิกศพ
		 - พนั ก งานสอบสวนผู ้ รั บ ผิ ด ชอบคดี จ ะต้ อ งน� ำ ส� ำ นวนชั น สู ต รพลิ ก ศพมาประกอบส� ำ นวน
คดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก
๒. ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท�ำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือตายในระหว่างอยู่ในความคุมประพฤติของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณี
ที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหา
ว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้ รองผู้บังคับการ หรือพนักงานสอบสวน
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการ ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นท�ำการสอบสวนด้วยตนเอง
และให้แจ้งพนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ามีความจ�ำเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน โดยให้
ขอขยายเวลาออกไปยังผู้บังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น พร้อมกับแสดงเหตุขัดข้องที่การ
สอบสวนไม่แล้วเสร็จไปด้วย ให้ผู้บังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพิจารณาอนุมัติขยายเวลา
ได้ตามเหตุผลและความจ�ำเป็น และให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งในบันทึกพนักงานสอบสวน
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บทที่ ๗
การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยานและการสอบสวนพยานล่วงหน้า
แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนผู้กล่าวหาและพยาน
และการสืบพยานล่วงหน้า
o ให้พิจารณาว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน หากเป็นความผิดต่อ
ส่วนตัว ให้จัดให้มีค�ำร้องทุกข์ตามระเบียบ
o หากผู้กล่าวและพยานมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันสอบสวนปากค�ำและเป็นคดีที่กฎหมายก�ำหนด
ให้ต้องมีบุคคลเข้าร่วมสอบสวนให้ปฏิบัติตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ
o กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากค�ำผู้กล่าวหาซึ่งเป็นหญิง ให้ปฏิบัติตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๓
o สอบสวนผู ้ ก ล่ า วหาและพยานให้ ป รากฏรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บุ ค คล เช่ น มี ภู มิ ล� ำ เนา
และประกอบอาชีพใด จบการศึกษาระดับใด สถานภาพโสดหรือไม่ มีบุตรหรือไม่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ทั้งที่บ้าน และที่ท�ำงาน ฯลฯ
o สอบสวนผู้กล่าวหาและพยานให้ครบองค์ประกอบในแต่ละฐานความผิดในเรื่องนั้นๆ
o เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องสืบพยานไว้ล่วงหน้า ให้พนักงานสอบสวนสอบปากค�ำผู้กล่าวหาและพยาน
ตลอดจนรวบรวมพยานวัตถุและพยานเอกสารต่างๆ แล้วจัดท�ำค�ำร้องขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล
ท�ำการสืบพยานนั้นไว้ล่วงหน้า
o การสืบพยานล่วงหน้าให้ พนักงานสอบสวนจัดท�ำบัญชีรายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมด พร้อมที่อยู่
หรือสถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่ใช้ในการติดต่อพยานเหล่านั้นเก็บไว้ ณ ที่ท�ำการของ
พนักงานอัยการ
o กรณีผู้กล่าวหาเป็นผู้เสียหาย ให้ พนักงานสอบสวน สอบถามว่าจะมอบอ�ำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใด
เป็นผู้มีอ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหายหรือไม่ อย่างไร เช่น ฟ้องคดี ให้ถ้อยค�ำ ประนีประนอมยอมความ ตกลง
ค่าสินไหมทดแทน รับมอบของกลางคืนจากพนักงานสอบสวน ถอนค�ำร้องทุกข์
o ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ละส�ำนวนเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามพยานและประสานกับ
ศาลชั้นต้น แต่ละศาลโดยตรง

การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งท�ำให้พนักงานอัยการมีอ�ำนาจฟ้อง

๑. ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย
๒. ต้องสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘, ๑๙ และ ๒๐
๓. ต้องสอบสวนและท�ำความเห็นควรทางคดี โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
๔. คดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี “ค�ำร้องทุกข์” ตามระเบียบภายในอายุความร้องทุกข์ ตาม ป.อ.
มาตรา ๙๖ (ภายในก�ำหนด ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด)
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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การสอบสวนผู้กล่าวหา

๑. ต้องสอบถามชื่อ นามสกุล หรือแซ่ ของผู้กล่าวหา ว่าชื่ออะไร มี่กี่ชื่อให้ลงชื่อให้ครบและถูกต้อง
๒. ขอดูบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือใบส�ำคัญคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้กล่าวหา
และตรวจสอบดูว่า ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้แก้ไขให้ถูกต้อง
๓. ให้ บั น ทึ ก บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนหรื อ ส� ำ คั ญ ประจ� ำ ตั ว คนต่ า งด้ า วหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
ไว้ทางซ้ายของค�ำให้การ และบัตรดังกล่าวเลขที่ ......... ออกให้ ณ อ�ำเภอ จังหวัดหรือสถานีต�ำรวจใด วัน เดือน ปี
ที่ออกบัตร ลงชื่อ พนักงานสอบสวนผู้บันทึก ต�ำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่บันทึก
๔. อายุ ข องผู ้ ก ล่ า วหา ให้ นั บ จาก วั น เดื อ นปี เ กิ ด จากบั ต รบั น ทึ ก บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน
หรือส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือจากทางทะเบียนบ้านสูติบัตร
๕. เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ต้ อ งดู จากใบส� ำ คั ญ ประจ� ำ ตั วคนต่ า งด้ า วหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
หรือทะเบียนบ้าน
๖. อาชีพ ผู้กล่าวหา มีอาชีพอะไร เช่น รับจ้าง รับราชการ ฯลฯ
๗. ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอกซอย ใกล้เคียงสถานที่ส�ำคัญอะไร ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน อ�ำเภอ
จังหวัด ถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ให้สอบถามจดไว้ด้วย
๘. ชื่อ บิดา มารดา ต้องบอกชื่อ นามสกุลหรือแซ่ หากมีหลายชื่อก็ให้บอกไว้ด้วย
๙. เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี ว่าเป็นอะไรกับผู้ต้องหาต้องบอกไว้ แล้วเขียนต่อไปว่า ผู้กล่าวหา
ได้สาบานตนแล้ว ขอให้การด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้
๑๐. ให้สอบถามในขั้นตอนโดยเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ฟังโดยละเอียดก่อน ตั้งแต่ต้นจนจบ
แล้วค่อยพิมพ์หรือเขียนลงในค�ำให้การ โดยวิธีตั้งค�ำถามเป็นข้อๆ พนักงานสอบสวน ผู้กล่าวหาตอบ
๑๑. วันร้องทุกข์หรือแจ้งความจะต้องตรวจสอบจากค�ำให้การของผู้กล่าวหาว่าคดีขาดอายุความ
หรือไม่
๑๒. วัน เวลา เกิดเหตุ ต้องรายงานให้ชัดว่า เหตุเกิดเวลากลางวันหรือกลางคืน
๑๓. ถ้าเป็นเวลากลางคืน ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ผู้กล่าวหาสามารถมองเห็นเหตุการณ์
โดยอาศัยแสงสว่างจากอะไร
๑๔. ต�ำบลที่เกิดเหตุให้สอบถามให้ครบ
๑๕. เหตุเกิดขึ้นอย่างไร ต้องสอบสวนผู้กล่าวหาให้ได้ความถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในคดี
๑๖. ใครเป็นผู้กระท�ำ โดยรู้จักหรือจ�ำหน้าได้ ระบุชื่อคนร้ายให้ชัด ถ้าไม่รู้จักให้ระบุว่าจ�ำได้
หรือจ�ำไม่ได้ บอกต�ำหนิรูปพรรณและการแต่งกายด้วย
๑๗. ถ้าเหตุเกิดขึ้นเวลากลางคืน จ�ำคนร้ายได้อย่างไร
๑๘. มีใครรู้เห็นบ้างให้อ้างพยานบุคคล เอกสารและวัตถุพยานประกอบด้วย
๑๙. อย่าถามน�ำ
๒๐. เมื่อสอบสวนแล้วต้องอ่านให้ฟัง เมื่อมีการทักท้วงต้องแก้ไขและลงชื่อรับรอง
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

๒๑. การสอบสวนภิกษุ สามเณร ต้องไปสอบ ณ ที่อยู่ เว้นแต่จะยินยอมมาเอง แต่จะออกหมายเรียกไม่ได้
๒๒. ทูตหรือผู้ที่อยู่ในคณะทูต ต้องรายงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติก่อน ห้ามหมายเรียกหรือติดต่อ
โดยพลการ
๒๓. ถ้ า จั บ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาได้ แ ล้ ว พนั ก งานสอบสวนต้ อ งจั ด ให้ ผู ้ ก ล่ า วหาท� ำ การชี้ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหา
ตามระเบียบก่อน
๒๔. ผู้กล่าวหาเป็นพยานส�ำคัญ เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องท�ำการสอบสวนด้วยความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ห้ามพูดจาหรือตักเตือนด้วยกลอุบายอย่างใดให้เกิดการท้อถอย
๒๕. พนักงานสอบสวนต้องจัดให้ผู้กล่าวหาดู พยานวัตถุ และพยานเอกสารกับสถานที่เกิดเหตุ
หรือ ร่องรอยต่างๆ ถ้าหากมีและเกี่ยวพันถึงตัวผู้กล่าวหาด้วย
๒๖. แผนที่เกิดเหตุ แสดงที่เกิ ดเหตุจ�ำ เป็นต้องท� ำไว้ในคดีอุกฉกรรจ์ คดีเพลิงไหม้ คดีบุกรุก
คดีท�ำร้ายร่างกายบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส คดีเกี่ยวกับการโจรกรรมฯ และต้องให้ผู้กล่าวหาเป็นผู้น�ำพนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ท�ำ ลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่ท�ำไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานประกอบคดี
๒๗. พนักงานสอบสวนจงระมัดระวังให้โอกาสแก่ผู้ให้การ ได้คิด ได้เห็น นึกทบทวนความจ�ำ
พร้อมด้วยเหตุผลโดยแม่นย�ำ อย่าคาดคั้นหรือใช้ค�ำถามหรือมีถ้อยค�ำเป็นเชิงชวนให้เกิดความจ�ำคลาดเคลื่อน
ซึ่งอาจเป็นมูลเหตุให้เสียคดี เมื่อผู้ให้การคิดนึกไม่ได้จริงๆ ก็ต้องจดถ้อยค�ำตามเหตุที่จ�ำไม่ได้ แล้วค้นหาพยาน
อื่นๆ ต่อไป
๒๘. เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ต้องอ่านให้ผู้กล่าวหาฟังและให้ลงชื่อรับรองได้

การสอบสวนพยาน

๑. ในชั้นต้นให้พยานเล่าเรื่องให้ฟังตามจริง ที่เขารู้เห็นหรือบกพร่องในข้อใด หรือถ้อยค�ำของ
พยานยั ง เห็ น ว่ า มี ค วามแอบแฝงอย่ า งไร ให้ ซั ก ฟอกให้ ไ ด้ ค วามแจ่ ม แจ้ ง จนสิ้ น กระแสความและถ้ า รู ้ จั ก
หรือจ�ำตัวผู้ต้องหาได้แล้วต้องให้ดูตัว ชี้ตัวผู้ต้องหาตามระเบียบเรื่องการชี้ตัว
๒. พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การซักถามพยานบุคคล ตาม ป.วิ อาญา
โดยไม่ถามน�ำพยาน ไม่ถามโดยหมิ่นประมาทพยาน ไม่ถามนอกประเด็น
๓. ต้องให้สาบานหรือปฏิญาณตัวตามลัทธิศาสนาก่อน
๔. ถ้าพนักงานสอบสวนสั่งพยานให้สาบานตนหรือปฏิญาณตนเอง บุคคลนั้นขัดขืนมีความผิดตาม
ป.วิ อาญา มาตรา ๑๖๙
๕. สถานที่เกิดเหตุ ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด
๖. เหตุเกิดขึ้นอย่างไร
๗. ถามชื่อคนร้ายให้ชัด ถ้าไม่รู้จักให้ระบุว่าไม่ทราบ บอกต�ำหนิรูปพรรณและการแต่งกายด้วย
๘. ถ้าเหตุเกิดเวลากลางคืนจ�ำคนร้ายได้อย่างไร
๙. มีใครรู้เห็นบ้างนอกจากพยาน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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๑๐. อย่าถามน�ำ
๑๑. การสอบสวนพยานที่ผู้ต้องหาอ้าง ตามปกติไม่จ�ำเป็นแต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี จะสอบสวนไว้
ก็ได้ หรือหากพยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหาอ่อน อาจสอบได้ความจากพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหา
บริสุทธิ์
๑๒. เมื่อมีการแก้ไขตกเติม ห้ามลบออก ให้ขีดฆ่า เขียนใหม่และลงชื่อรับรอง
๑๓. เวลากลางคืนพยานเห็นเหตุการณ์โดยอาศัยจากแสงสว่างอะไร ถ้าเห็นไฟฟ้าจะต้องบอก
กี่แรงเทียน แสงตะเกียงหรือแสงเทียนจะต้องบอกว่ามีความสว่างมากน้อยแค่ไหน สามารถมองเห็นเหตุการณ์
ได้ในระยะเท่าใด
๑๔. เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ฟังและให้พยานลงชื่อรับรองไว้

การสอบสวนพยานล่วงหน้า

หลักเกณฑ์
๑. ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ยากแก่การน�ำสืบ ให้พนักงานอัยการโดยตรงหรือได้รับค�ำร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะน�ำผู้ต้องหามาศาล
และยื่นค�ำร้องต่อศาล โดยระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิดเพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งให้
สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ (ป.วิ อาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคแรก)
๒. คดีเรื่องใดเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด หรือเพียงบางคนก็ตามเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
พยานบุคคลซึ่งจะอ้างน�ำมาสืบในภายหน้าจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ยากแก่การน�ำสืบ พนักงาน
สอบสวนจะด�ำเนินการให้มีการสืบพยานก่อนฟ้องได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 - กรณีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ให้พนักงานสอบสวนส่งค�ำร้องและหลักฐานการสอบสวน
เบื้องต้น พร้อมน�ำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการโดยระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด
เหตุผล และความจ�ำเป็นที่ต้องสืบพยานไว้ก่อน เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องต่อศาลมีค�ำสั่งให้สืบพยานนั้น
		 - กรณีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว ให้ พนักงานสอบสวนสั่งให้นายประกันน�ำตัวผู้ต้องหา
มาส่งแล้วส่งค�ำร้องขอและหลักฐานการสอบสวนเบื้องต้น พร้อมน�ำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการ โดยระบุ
การกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องสืบพยานไว้ก่อนเพื่อให้
พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องต่อศาลมีค�ำส่งให้สืบพยานนั้น
		 - กรณีที่ผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างฝากขังตามอ�ำนาจศาลให้ พนักงานสอบสวนส่งค�ำร้องขอ
และหลักฐานการสอบสวนเบื้องต้นต่อพนักงานอัยการโดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องหา โดยระบุการกระท�ำทั้งหลาย
ที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิด เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องสืบพยานไว้ก่อน เพื่อให้พนักงานอัยการ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลมีค�ำสั่งให้สืบพยานนั้น ทั้งนี้ให้รายงานไว้ในค�ำร้องขอ ว่าผู้ต้องหาได้ถูกขังโดยศาลอยู่แล้วตาม
ค�ำร้องฝากขังที่……………. ลงวัน เดือน ปี ใดด้วย
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๓. กรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่า หากตนถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยแล้ว บุคคลซึ่งจ�ำเป็นจะต้องน�ำมาสืบเป็นพยาน
ของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร อันท�ำให้เป็นการยากแก่การที่จะน�ำบุคคลนั้นมาสืบในภายหน้า
ถ้าเป็นกรณีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนจะยื่นค�ำร้องโดยผ่าน พนักงาน
สอบสวน ก็ได้ เพื่อด�ำเนินการต่อไปตาม (๒) แล้วแต่กรณี
๔. ค�ำร้องขอให้มีการสืบพยานไว้ก่อนให้ระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่า ผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิด
เหตุผลและความจ�ำเป็นที่จะต้องสืบพยานไว้ก่อน ตามแบบค�ำร้องขอสืบพยานไว้ก่อน ตามแบบท้ายระเบียบฯ
และให้รวมไว้ในส�ำนวนการสอบสวน

ประเด็นการสอบสวนผู้กล่าวหา (แบ่งตามข้อหาความผิด)

๑. คดีข่มขืน, อนาจาร
		 ๑.๑ ท่านได้รับความเสียหายอย่างไรจึงมาพบพนักงานสอบสวน ขอทราบรายละเอียดของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
		 ๑.๒ ผู้เสียหายมีอาชีพอย่างใดหรือเป็นนักเรียน เด็ก อายุเท่าใด (นับให้ละเอียดและส�ำเนา
ทะเบียนบ้านประกอบด้วย)
		 ๑.๓ ผู้กล่าวหารู้จักผู้ต้องหามาก่อนหรือไม่ ที่ใด ชื่อใด มีอาชีพอะไร บ้านอยู่ที่ใด ผู้ต้องหา
และพวกมีกี่คน บรรยายโดยละเอียด
		 ๑.๔ ขอทราบเหตุ เกิด วัน เวลา ใด ที่ใด ต�ำบลใด ผู้เสียหายก�ำลังจะไปไหน หรืออยู่ที่ใด
		 ๑.๕ ผู้ต้องหากับพวกมาจากทางใด ได้พูดจาชักชวนหรือใช้ก�ำลังฉุดลากผู้เสียหายอย่างใด
		 ๑.๖ ผู้ต้องหาพาผู้เสียหายไปที่ใดบ้างหรือพาไปพักที่ใดบ้าง ห่างจากที่เดิมเท่าใด สภาพของ
ที่เกิดเหตุเป็นอย่างไร หากเป็นโรงแรม หรือ บ้านเรือน บอกชื่อเลขห้อง เลขบ้าน ถนน ต�ำบล
		 ๑.๗ ใครใช้ก�ำลังบังคับ ขู่เข็ญ หรือท�ำร้าย ผู้เสียหายอย่างใดหรือไม่
		 ๑.๘ ผู้เสียหายร้องให้คนช่วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
		 ๑.๙ ผู้ต้องหาและพวกท�ำอย่างไรกับผู้เสียหายบ้าง โดยละเอียด ใครลงมือก่อนหลัง อย่างไร
กี่ครั้ง
		 ๑.๑๐ ใครส�ำเร็จความใคร่หรือไม่
		 ๑.๑๑ ผู้เสียหายบาดเจ็บ โลหิตไหล ที่ใดหรือไม่ หรือได้รับความเจ็บปวดหรือไม่อย่างไร
		 ๑.๑๒ มีใครมาช่วยเหลือผู้เสียหายหรือไม่ ผู้เสียหายบอกเล่ากับพยานอย่างไร
		 ๑.๑๓ พวกผู้ต้องหาหลบหนีไปทางใด
		 ๑.๑๔ หลังเกิดเหตุแล้ว ผู้เสียหายบอกกล่าวให้ใครทราบว่าอย่างไร
		 ๑.๑๕ ผู้เสียหายน�ำความไปแจ้งแก่ต�ำรวจเมื่อใด
		 ๑.๑๖ ผู้เสียหายเคยมีสาเหตุโกรธเคืองหรือรักใคร่ชอบพอกับพวกผู้ต้องหาหรือไม่
		 ๑.๑๗ ผู้เสียหายมีทรัพย์สินเสียหายบ้างหรือไม่ อะไร ราคาเท่าใด
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		 ๑.๑๘ ผู้ต้องหาแต่ละคนมีอายุ ต�ำหนิรูปพรรณ อย่างไร (หากไม่ทราบชื่อ)
		 ๑.๑๙ มีทรัพย์สินสิ่งของพวกผู้ต้องหาคนใด ตกในที่เกิดเหตุบ้างหรือไม่
		 ๑.๒๐ ผู้เสียหายจ�ำหน้าผู้ต้องหาคนใดได้ เพราะอะไร ระยะเวลาฉุดคร่าหรือข่มขืนนานเท่าใด
		 ๑.๒๑ ผู ้ เ สี ย หาย เห็ น หน้ า ผู ้ ต ้ อ งหาโดยอาศั ย แสงไฟจากอะไรบ้ า ง กี่ แรงเที ย น อยู ่ ที่ ใ ด
ความสว่าง ณ ที่เกิดเหตุจ�ำหน้าคนร้ายได้ระยะห่างเท่าใด
		 ๑.๒๒ ขณะเกิดเหตุมีใครอยู่ด้วย รู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร
		 ๑.๒๓ (หากเป็นกรณีไม่รู้ตัวผู้กระท�ำผิดให้ถามด้วยว่า) ท่านสงสัยว่าใครท�ำเป็นคนร้ายในคดีนี้
		 ๑.๒๔ ผู้เสียหายมีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลอื่นๆ หรือไม่ (ให้ล�ำดับเหตุการณ์ มูลเหตุ และความ
		 ๑.๒๕ ผู้เสียหายเชื่อว่า หรือเข้าใจว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไร
		 ๑.๒๖ (ในกรณีที่ไม่ทราบว่า ผู้เสียหายถูกท�ำร้ายเพราะอะไร) ขอทราบความประพฤติต่างๆ
ของผู้เสียหายโดยละเอียด
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บทที่ ๘
การสอบสวนผู้ต้องหาและการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
๑. เมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวมาส่ง ให้พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา พร้อมบันทึกจับกุมตัว
ตรวจสอบบันทึกการจับกุมเกี่ยวกับการเขียนข้อหา พฤติการณ์ สถานที่จับกุมและการลงชื่อว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องให้ผู้จับที่เขียนแก้ไขให้ถูกต้อง พิจารณาว่าผู้ต้องหาอยู่ในอ�ำนาจควบคุมของศาลใด
๒. ตรวจสอบของกลาง (ถ้ามี) ว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงกับผู้จับกุม ถ้าถูกต้องเก็บให้ดีระวังหาย
๓. สอบปากค�ำผู้ต้องหาโดยปฏิบัติตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๐-๑๓๙ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ
การแจ้งข้อเท็จจริง แจ้งข้อหา แจ้งสิทธิผู้ต้องหาให้ครบถ้วน สอบถามหรือจัดทนายความ สหวิชาชีพ
กรณีสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ แจ้งสิทธิ์ เพิ่มเติม กรณีผู้ต้องหาเด็ก
และทหารให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายระบุ น�ำตัวผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับค�ำสารภาพ และถ่าย
ภาพประกอบหรือน�ำไปยึดของกลางในทันที ก่อนที่จะมอบให้สิบเวรน�ำเข้าห้องควบคุม การให้ผู้ต้องหาน�ำไป
ชี้ที่เกิดเหตุและยึดของกลางต้องลงประจ�ำทั้งไปและกลับ ถ้าได้ของกลางใหม่หรือเพิ่มเติมให้ลงสมุดยึดทรัพย์ด้วย
๔. ตรวจสอบค�ำให้การโดยละเอียด ท�ำบัญชีของกลาง (ถ้ามี), พิมพ์มือ, ท�ำบันทึกการแจ้งสิทธิ์
การส่งของกลาง, แผนที่เกิดเหตุ และเอกสารอื่นๆ ให้ผู้ต้องหาลงชื่อให้ครบถ้วนเรียบร้อย
๕. น�ำตัวผู้ต้องหา เข้าห้องควบคุมตัว ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ศาลแขวงฯ ศาลอาญาฯ
ศาลทหารฯ ให้น�ำตัวผู้ต้องหาไปขออ�ำนาจศาลฝากขังภายใน ๔๘ ชั่วโมง ศาลแขวงผัดฟ้องได้ ๖ ครั้ง ครั้งละ ๕ วัน
ศาลอาญาฯ ศาลทหาร คดีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ฝากขังได้ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑๒ วัน เกิน ๑๐ ปี ได้ ๗ ครั้ง
ศาลเยาวชนฯน�ำตัวผู้ต้องหาไปตรวจสอบการจับภายใน ๒๔ ชั่วโมง และผัดฟ้องภายใน ๓๐ วันนับแต่จับกุมตัว
คดีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ผัดฟ้องได้ ๒ ครั้งๆ ละ ๑๕ วัน โทษจ�ำคุกเกิน ๕ ปี ผัดฟ้องได้ ๔ ครั้ง
๖. กรณีผู้ต้องหาเป็นบุคคลต่างชาติ ให้จัดหาล่ามแปล ขณะสอบปากค�ำ และท�ำหนังสือแจ้ง
บก.ต่างประเทศ, ตม.และสถานทูตที่ผู้ต้องหาถือสัญชาติ ท�ำหนังสืออายัดตัวไว้ที่เรือนจ�ำและรับตัวผู้ต้องหา
ส่ง ตม. เมื่อพ้นโทษ
๗. ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวนไว้จนกว่าผู้นั้น
หายวิกลจริตหรือสามารถต่อสู้คดีได้ และให้มีอ�ำนาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตเวช หรือมอบให้แก่
ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควรตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔ ส�ำนวนเก็บไว้ที่สถานีต�ำรวจ
๘. ห้ามผัดฟ้องฝากขัง ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล ในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหา ตาม ป.วิ อาญา
มาตรา ๗ ไม่ต้องพิมพ์มือกรรมการ ถ้าหากสอบสวนในฐานะส่วนตัวด้วย ให้พิมพ์มือส่งตรวจตามปกติ
ให้น�ำตัวกรรมการผู้มีอ�ำนาจคนปัจจุบันของนิติบุคคล (ดูจากหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ต้องหา) มาส่งพร้อม
ส�ำนวนการสอบสวน เนื่องจากการฟ้องนิติบุคคลจะต้องน�ำกรรมการผู้มีอ�ำนาจคนปัจจุบันของนิติบุคคลไปส่ง
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๙. บันทึกค�ำให้การของผู้ต้องหาให้พิมพ์ข้อความตามแบบฟอร์มในคู่มือที่ก�ำหนดนี้โดยเคร่งครัด
เพื่อให้การสอบสวนผู้ต้องหาชอบด้วยกฎหมายถูกต้องตาม ป.วิ อาญา และค�ำสั่งตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖

๘.๑ ประเด็นการสอบสวนผู้ต้องหา

การสอบสวนผู้ต้องหากลุ่มคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
การสอบสวนคดีฆ่าผู้อื่นและคดีท�ำร้ายร่างกาย
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. ตามที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ากระท�ำผิดจริงนั้นได้กระท�ำอย่างไร (ให้ได้รายละเอียด
มากที่สุดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกระท�ำผิด)
		 ๑.๑ ในวันเวลาเกิดเหตุไปท�ำอะไรกับผู้ตาย ที่ไหน เมื่อใด มีใครอยู่ในขณะนั้นอีกบ้าง
		 ๑.๒ ท�ำไมจึงเกิดเหตุขึ้น
		 ๑.๓ ได้ท�ำร้าย/ต่อสู้กันอย่างไร ใช้อาวุธอะไร
		 ๑.๔ หลังจากเหตุยุติแล้วผู้ตายเป็นอย่างไรหรือไปทางไหนตัวผู้ต้องหาไปไหน
๒. อาวุธที่ใช้ในการกระท�ำผิดได้มาอย่างไร เป็นของใคร น�ำเอาไปไว้ที่ไหน (ให้ไปน�ำเอามาแล้วยึด
เป็นของกลางและสอบสวนเพิ่มเติมยืนยันด้วย)
๓. เหตุใดจึงฆ่าผู้ตาย (มีเรื่องโกรธเคืองทันทีทันใด พยาบาท แค้นเคือง ชู้สาว มรดก ขัดผลประโยชน์
การเมือง ปกปิดความผิดอื่น รับจ้าง) (โดยสอบสวนให้ได้รายละเอียดในเรื่องนั้นๆ)
๔. ถูกจับกุมที่ไหนอย่างไรเมื่อใด / เข้ามอบตัวที่ไหน เมื่อใด
๕. ของกลาง (อาวุธ เสื้อผ้า เอกสาร ฯลฯ) ที่พนักงานสอบสวนให้ดูนี้เป็นของผู้ต้องหาหรือไม่
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดของผู้ต้องหาอย่างไร
๖. (กรณีเหตุเกิดตอนกลางคืน) บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากอะไร ชนิดใด จ�ำนวนเท่าใด
มองเห็นได้ชัดในระยะเท่าใด
๗. นอกจากมูลเหตุที่ท�ำให้ฆ่าผู้ตายแล้วยังมีสาเหตุทะเลาะหรือโกรธเคืองหรือเหตุอื่นอีกหรือไม่
กรณีผู้ต้องหาภาคเสธ ประเด็นในการสอบสวนเหมือนกันกับกรณีรับสารภาพ แตกต่างกันเพียงว่า
ท�ำจริง แต่มีหรือเกี่ยวข้องบางส่วนก็จะได้รายละเอียดเพราะผู้ต้องหามักเต็มใจให้การอยู่แล้ว
กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ
๑. เมื่อ... (ระบุวัน เวลาเกิดเหตุ)..... ผู้ต้องหาท�ำอะไรอยู่ที่ไหนกับใคร (ให้ผู้ต้องหาเล่าตามสะดวก
ตามที่ต้องการจะให้การโดยบันทึกรายละเอียด แต่ถ้าไม่ได้รายละเอียดก็ให้ซักถามเพิ่มจากผู้ต้องหาให้การ)
๒. ผู้ต้องหาเคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนหรือไม่ เคยมีเรื่องทะเลาะหรือโกรธเคืองกับผู้ตายหรือไม่
		 ๒.๑ (ถ้ารู้จัก) พบผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อใดที่ไหนได้พูดคุยกันหรือไม่
		 ๒.๒ (ถ้ามีเรื่องกัน) เรื่องที่ทะเลาะหรือโกรธเคืองกันเป็นเรื่องอะไร เมื่อใด
๓. ในวันเกิดเหตุพบกับผู้ตายหรือไม่ พบเมื่อเวลาใด ได้พูดคุยกันหรือไม่ นานเท่าใด แยกจากกันเมื่อ
ใดหลังจากนั้นพบผู้ตายอีกหรือไม่ พบที่ไหน เมื่อใด
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๔. ทราบเรื่องการตายของผู้ตายอย่างไร ทราบจากใคร
๕. ผู้ต้องหาเคยไปบริเวณที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ไปเมื่อใด ไปกับใคร ไปท�ำอะไร
๖. (กรณีตายโดยอาวุธปืน) ผู้ต้องหาเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่ (ถ้ามีให้ระบุชนิด
ขนาดและการได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบไปยังนายทะเบียนอาวุธปืนและควรตรวจสอบไปถึงญาติที่ใกล้ชิด
โดยเฉพาะสมาชิกในบ้านด้วย)
๗. ของกลาง (อาวุธ เสื้อผ้า เอกสาร ฯลฯ) ที่พนักงานสอบสวนให้ดูนี้เป็นของผู้ต้องหาหรือไม่
เกี่ยงข้องกับผู้ต้องหาอย่างไร
๘. ผู้ต้องหาจะอ้างผู้ใดหรืออ้างหลักฐานใดเป็นพยานของผู้ต้องหาหรือไม่ อย่างไร
การสอบสวนคดีข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. ขอทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (สอบสวนให้ปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุผู้ต้องหา
พบกับผู้เสียหายหรือผู้ตายที่ใด เมื่อเวลาใด มีใครอยู่ในขณะนั้นบ้าง อยู่ตรงไหน ผู้ต้องหากับผู้เสียหายหรือตาย
พูดกันว่าอย่างไร เหตุเกิดเมื่อใด เวลาใด โดยผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือผู้ตายมีสาเหตุกันอย่างใด)
๒. ผู้ต้องหาเคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ เมื่อใด ที่ใด เคยรักใคร่ชอบพอกับหรือไม่
๓. วันเกิดเหตุพบผู้เสียหายที่ใดผู้ต้องหาไปกับใครบ้าง ไม่รู้จักชื่อให้ระบุอายุ ต�ำหนิรูปพรรณ
บ้านพักอาศัยโดยละเอียด
๔. ใครเข้าไปพูดจาชักชวน ผู้เสียหายว่าอย่างไร โต้ตอบกันว่าอย่างไรหรือฉุดคร่าผู้เสียหาย มีใคร
รู้เห็นในขณะนั้นบ้าง
๕. พวกผู้ต้องหาพาผู้เสียหายไปที่ใดบ้าง แต่ละแห่งโดยละเอียด บ้านเลขที่ ถนน ต�ำบลใด
๖. ผู้ต้องหาข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้เสียหายที่ใด ถนนใด โดยกระท�ำอย่างไรบ้างโดยละเอียด
๗. ผู้เสียหายขัดขืน ต่อสู้ ร้องไห้ หรือร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ ใครข่มขืนก่อนหลังหรือช่วยกัน
จับผู้เสียหายอย่างไร
๘. ใครท�ำร้ายผู้เสียหายบาดเจ็บมากน้อยเพียงไร
๙. ในที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากอะไร มากน้อยเพียงไร
๑๐. ใกล้เคียงที่เกิดเหตุมีบ้านคนหรือไม่
๑๑. หลังจากข่มขืนแล้วพวกผู้ต้องหาหลบหนีไปทางใดอย่างใด ผู้เสียหายไปทางใดหรือมีใครมา
ช่วยเหลือหรือไม่
๑๒. ผู้ต้องหาบาดเจ็บหรือมีร่องรอยขีดข่วน บ้างหรือไม่ ที่ใด
๑๓. สาเหตุที่ฉุดคร่า ข่มขืน
๑๔. น�ำทรัพย์สินใดของผู้เสียหายไปหรือไม่ อยู่ที่ใด
๑๕. ท�ำสิ่งใดตกในที่เกิดเหตุหรือไม่ เป็นของใคร
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๑๖. หากเกิ ด เวลากลางคื น ตรงที่ เ กิ ด เหตุ มี แ สงสว่ า งอย่ า งใดหรื อ ไม่ จากอะไร กี่ แรงเที ย น
อยู่สูงเท่าใด แสงสว่างที่เกิดเหตุเห็นหน้าคน รู้จักจ�ำหน้าได้ ระยะห่างเท่าใด
๑๗. หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน หรือมีรอยเลือดเปรอะเปื้อนร่างกาย เสื้อผ้า อาวุธ ให้ตรวจ
เขม่าดินปืน หรือส่งตรวจพิสูจน์คราบเลือดประกอบ
กรณีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
๑. ขอทราบว่าตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ต้องหาท�ำอะไร ที่ไหนอย่างไรขอทราบรายละเอียดเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
๒. ผู้ต้องหาเคยรู้จักผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ แต่เมื่อใด
๓. วันเกิดเหตุพบกับผู้เสียหายหรือไม่ ที่ใด พูดกับเรื่องใด หรือไม่
๔. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ต้องหาอยู่ที่ใด พูดกันเรื่องใด หรือไม่
๕. หากผู้ต้องหาให้การว่าตามวันเวลาเกิดเหตุออกไปนอกบ้านให้สอบถามว่าผู้ต้องหาออกจาก
บ้านตั้งแต่เมื่อใด พบกับใครบ้าง โดยละเอียดจนถึงเวลาเกิดเหตุและไปต่อที่ใดอีก และกลับเข้าบ้านเมื่อใด
เวลาใด กับใครอะไร
๖. หากพบร่องรอยขีดข่วนบนร่างกายผู้ต้องหารอยกัด รอยฉีดขาดที่อวัยวะเพศ ให้สอบถามว่า
ผู้ต้องหาไปท�ำอะไรมา ที่ใดจึงเกิดแผลดังกล่าว
๗. เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายหรือบิดามารดาญาติผู้เสียหายหรือไม่ เมื่อใด เรื่องอะไร
(ส่งผู้ต้องหาให้แพทย์ตรวจร่างกายผู้ต้องหา หาร่องรอยขีดข่วน รอยกัด และตรวจความชอกช�้ำของอวัยวะเพศ
และรอยฉีกแตก, ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาและสถานที่ระบุว่าเป็นที่เกิดเหตุข่มขืนตรวจหาร่องรอยต่างๆ เช่น
ร่องรอยการต่อสู้ รอยโลหิต รอยคราบน�้ำอสุจิ ฯลฯ)
๘. ผู้ต้องหาเคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่ เมื่อใด ที่ใด เคยรักใคร่ชอบพอกับหรือไม่
๙. วันเกิดเหตุผู้ต้องหาพบผู้เสียหายที่ใด ผู้ต้องหาไปกับใครบ้าง ไม่รู้จักชื่อให้ระบุอายุ ต�ำหนิ
รูปพรรณ บ้านพักอาศัยโดยละเอียด
๑๐. ใครเข้าไปพูดจาชักชวนผู้เสียหายว่าอย่างไร โต้ตอบกันว่าอย่างไรหรือฉุดคร่าผู้เสียหาย
มีใครรู้เห็นในขณะนั้นบ้าง
๑๑. พวกผู้ต้องหาพาผู้เสียหายไปที่ใดบ้าง แต่ละแห่งโดยละเอียด บ้านเลขที่ ถนน ต�ำบลใด
๑๒. ใกล้เคียงที่เกิดเหตุมีบ้านคนหรือไม่
๑๓. ผู้ต้องหาบาดเจ็บหรือมีร่องรอยขีดข่วนบ้างหรือไม่ ที่ใด
๑๔. น�ำทรัพย์สินใดของผู้เสียหายไปหรือไม่ อยู่ที่ใด
๑๕. ท�ำสิ่งใดตกในที่เกิดเหตุหรือไม่ เป็นของใคร
๑๖. หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน หรือมีรอยเลือดเปรอะเปื้อนร่างกาย เสื้อผ้า อาวุธ ให้ตรวจเขม่า
ดินปืน หรือส่งตรวจพิสูจน์คราบเลือดประกอบ
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การสอบสวนคดีอนาจาร
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. เมื่อวันที่ (วันเกิดเหตุ) ผู้ต้องหาพบผู้เสียหายที่ไหน และพบได้อย่างไร
๒. ผู้ต้องหาพูดคุยหรือกระท�ำอนาจารผู้เสียหายที่ไหน ด้วยวิธีการอย่างไร
๓. ผู้ต้องหาได้พูดคุยหรือกระท�ำอนาจารผู้เสียหายอย่างไร (ใครก่อนหลัง ในกรณีมีหลายคน)
๔. ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอย่างไร ใครเป็นคนกระท�ำ และท�ำด้วยวิธีการอย่างไร
๕. มูลเหตุที่ผู้ต้องหากระท�ำอนาจารผู้เสียหายในครั้งนี้เกิดจากอะไร
๖. ผู้ต้องหากับผู้เสียหายเคยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ
๑. ผู้ต้องหาพบกับผู้เสียหายที่ใด เมื่อใด
๒. ผู้ต้องหาพบกับผู้เสียหายอย่างไร และมีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง
๓. (หากมีบาดแผลตามร่างกายผู้ต้องหา) บาดแผลที่ปรากฏตามร่างกายผู้ต้องหาเกิดจากสาเหตุใด
ตั้งแต่เมื่อใด
๔. ผู้ต้องหากับผู้เสียหายเคยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
การสอบสวนคดีพรากผู้เยาว์
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. พบเด็กหรือผู้เยาว์ที่ใด ถนน ต�ำบล ได้ทุบตีท�ำร้ายผู้เยาว์ให้เกรงกลัวหรือไม่
๒. ผู้ต้องหารู้จักกันมาก่อนหรือไม่ ผู้ต้องหาได้พูด แนะน�ำ ชักชวนผู้เยาว์อย่างไร หรือท�ำอย่างไร
ผู้เยาว์จึงไปด้วยไปด้วยเมื่อใด เวลาใด
๓. ระหว่างพักอาศัยตามที่ผู้ต้องหาให้การข้อ ๒. ใครเลี้ยงดูเด็กหรือผู้เยาว์ จ่ายค่ากินอยู่ให้เด็ก
หรือผู้เยาว์อย่างไร
๔. ผู้เยาว์หรือเด็กมีความเต็มใจมากับผู้ต้องหาหรือไม่เต็มใจ
๕. ผู้ต้องหากักขังผู้เยาว์ไว้หรือไม่ ท�ำอย่างไร
๖. ผู้ต้องหามีความประสงค์อย่างไรต่อผู้เยาว์จะท�ำเพื่อการเงินเพื่อการอนาจารหรือเหตุอื่น
๗. เด็กหรือผู้เยาว์หลบหนีไปได้เมื่อใด เวลาใดหรือมีผู้ติดตามมาพบหรือช่วยเหลือเด็กหรือผู้เยาว์เมื่อใด
๘. เด็กหรือผู้เยาว์อยู่กับผู้ต้องหากี่วัน ที่ใดบ้างโดยละเอียด
๙. ใครร่วมมือกระท�ำผิดกับผู้ต้องหาบ้าง ไม่ทราบชื่อให้บอกอายุต�ำหนิรูปพรรณไว้สืบจับ
๑๐. ใครรับซื้อเด็กหรือผู้เยาว์ไว้มีอาชีพทางใด ให้บอกอายุต�ำหนิรูปพรรณ บอกอาชีพ บ้านพักอาศัย
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต�ำบล ผู้ต้องหาสามารถพาไปน�ำตัวเด็กหรือผู้เยาว์คืนได้หรือไม่
๑๑. นอกจากเด็กและผู้เยาว์รายนี้แล้วผู้ต้องหาพาเด็กหรือผู้เยาว์อื่นๆ มากักขังเลี้ยงดูหรือขาย
อีกหรือไม่ ชื่ออะไร อยู่ที่ใด พามาจากที่ไหน
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๑๒. ระหว่างที่ผู้เยาว์กับผู้ต้องหาผู้ต้องหา ได้กอดจูบอนาจารผู้เยาว์หรือไม่ เมื่อใด ที่ใด
๑๓. ผู้ต้องหารักใคร่ชอบพอกับผู้เยาว์มาก่อนหรือไม่ เมื่อใด มีหลักฐานใดอ้างอิงหรือไม่มี
กรณีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
๑. เคยรู้จักผู้เสียหายและเด็กหรือผู้เยาว์มาก่อนหรือไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันหรือไม่หรือมีความ
สัมพันธ์อย่างไรกันบ้างหลักฐานอ้างอิง
๒. วันเกิดเหตุได้พบกับเด็กหรือผู้เยาว์หรือไม่ถ้าพบที่ใด เวลาใด เด็กหรือผู้เยาว์ไปกับผู้ต้องหา
หรือไม่อย่างไร หากไปด้วยไปที่ใดและเด็กหรือผู้เยาว์แยกทางไปทางใด เมื่อเวลาใด
๓. จากนั้นผู้ต้องหาพบเด็กหรือผู้เยาว์บ้างหรือไม่
๔. ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ต้องหาอยู่ที่ใด กับใครและท�ำอะไร (ติดตามพยานมาสอบสวน)
๕. ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเพื่อพบร่องรอยต่างๆ ของเด็กหรือผู้เยาว์เป็นแนวทางยันผู้ต้องหาว่า
เด็กหรือผู้เยาว์ได้มาพักอาศัยหรืออยู่ที่บ้านผู้ต้องหา (และสอบสวนพยานในบ้านผู้ต้องหาประกอบ)
การสอบสวนผู้ต้องหากลุ่มคดีเกี่ยวกับทรัพย์
การสอบสวนคดีลักทรัพย์หรือรับของโจร
กรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในความผิดฐานลักทรัพย์
๑. ผู ้ ต ้ อ งหาร่ ว มก่ อ เหตุ กั บ ใครบ้ า ง ใครเป็ น คนจั ด หาอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งมื อ พาหนะที่ ใช้
กระท�ำความผิด
๒. เพราะเหตุใดจึงเลือกที่จะก่อเหตุลักทรัพย์ในที่เกิดเหตุ
๓. ก่อนก่อเหตุวางแผนกันที่ไหน เมื่อใด แบ่งหน้าที่ให้ผู้ใดท�ำอะไรบ้าง
๔. ผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุเมื่อใด อย่างไร (เริ่มอธิบายตั้งแต่เดินทางจากไหน วิธีใดจนมาถึงที่เกิดเหตุ
วิธีการที่ใช้เข้าไปลักทรัพย์แต่ละอย่างว่าผ่านสิ่งกีดขวางป้องกันเข้าไปอย่างไรเริ่มต้นลักทรัพย์สิ่งไหนตรงไหน
ก่อนจนชิ้นสุดท้ายน�ำพาหลบหนีไปอย่างไร ช่องทางไหน)
๕. หลังก่อเหตุน�ำทรัพย์ที่ลักมาได้หลบหนีไปอย่างไร (เอาไปซุกซ่อน ใช้แบ่งจ�ำหน่ายจ่ายแจก
หรือท�ำลายอย่างไร ที่ไหน)
๖. ถูกจับกุมได้อย่างไร พร้อมของกลางอะไรบ้าง ของกลางแต่ละอย่างเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด
อย่างไร (จัดให้ผู้ต้องหาชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำให้การและถ่ายภาพไว้ท�ำบันทึกดูสิ่งของที่ยึดไว้เป็นของกลาง
บรรยายถึงความเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุแล้วให้ผู้ต้องหาลงชื่อรับรองไว้)
๗. ผู้ร่วมก่อเหตุที่หลบหนีเป็นใครบ้าง ชื่อ อายุ ที่อยู่ รูปพรรณ สถานที่หลบหนีซุกซ่อน (หาภาพถ่าย
ให้ผู้ต้องหาดูและยืนยันรับรอง)
๘. สิ่งของที่ใช้กระท�ำผิดและทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายซึ่งยังไม่ได้มาอยู่ที่ไหนกับใคร (พาไปติดตาม
ค้นหาและยึดไว้เป็นของกลาง)
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๙. กรณีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธภายหลังถามค�ำถามทั่วไปแล้วควรซักถามด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
		 ๙.๑ รู้จักคุ้นเคยหรือเคยมาท�ำอะไรในที่เกิดเหตุบ้างหรือไม่
		 ๙.๒ เคยเห็นสิ่งของกลางในคดีที่ถูกยึดไว้อย่างไรบ้างหรือไม่
		 ๙.๓ รู้จักคุ้นเคยกับผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีมาก่อนหรือไม่อย่างไร
		 ๙.๔ ตามวันเวลาเกิดเหตุท�ำอะไรกับใคร ที่ไหนและออกจากสถานที่นั้นเมื่อใด
		 ๙.๕ ผู้ต้องหาประกอบอาชีพอะไร มีรายได้เท่าใด ต�ำแหน่งอะไร ท�ำที่ไหน มีหนี้สินใดหรือไม่
(ควรน�ำผู้ต้องหาไปค้นบ้านพักอาศัยเพื่อหาสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา)
การสอบสวนคดีวิ่งราวทรัพย์
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. ตามวันเวลาที่เกิดเหตุนั้น พบผู้กล่าวหาอยู่ที่ใด เมื่อใด มีผู้ใดอยู่บ้าง อยู่ตรงไหน ผู้ต้องหาใช้กิริยา
ในการกระชากอย่างไร
๒. ผู้กล่าวหาเมื่อถูกกระชากหรือถูกวิ่งราวทรัพย์แล้วได้ท�ำอย่างไร เช่น ร้องตะโกนให้คนอื่นช่วย
หรือท�ำกิริยาอย่างไร ขัดขืนต่อสู้ป้องกันทรัพย์หรือไม่ เมื่อท่านได้ทรัพย์แล้ววิ่งหลบหนีไปทางทิศใด
๓. มีผู้ใดร่วมกระท�ำผิด หรือมารับช่วงเอาทรัพย์สินที่ท่านวิ่งราวทรัพย์มาได้แล้วต่อไปเพื่อให้ฝ่าย
ผู้กล่าวหาติดตามไม่ได้หรือไม่
๔. ผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมตัวได้พร้อมด้วยของกลางใช่หรือไม่ อย่างไร มีของกลางอะไรบ้าง
๕. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ด�ำเนินการกับผู้ต้องหาอย่างไรบ้าง (แจ้งข้อหาเขียนบันทึกการจับกุม หรือให้
ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม)
๖. พนักงานสอบสวนได้ด�ำเนินการกับผู้ต้องหาอย่างไร (เช่น ผู้ต้องหาได้น�ำพนักงานสอบสวนไปชี้
ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพ ถ่ายภาพประกอบการน�ำชี้ หรืออื่นๆ)
๗. มีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ของกลางหรือไม่
๘. ทรัพย์สินที่ได้ ผู้ต้องหาเอาไปไหน สภาพที่เกิดเหตุเป็นอย่างไร
กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ
๑. ตามวันเวลาที่เกิดเหตุนั้น พบผู้กล่าวหาอยู่ที่ใด เมื่อใด มีผู้ใดอยู่บ้าง อยู่ตรงไหน ผู้ต้องหาใช้กิริยา
ในการกระชากอย่างไร
๒. ผู้กล่าวหาเมื่อถูกกระชากหรือถูกวิ่งราวทรัพย์แล้วได้ท�ำอย่างไร เช่น ร้องตะโกนให้คนอื่นช่วย
หรือท�ำกิริยาอย่างไร ขัดขืนต่อสู้ป้องกันทรัพย์หรือไม่ เมื่อท่านได้ทรัพย์แล้ววิ่งหลบหนีไปทางทิศใด
๓. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ได้พบผู้กล่าวหาหรือไม่ อย่างไร ผู้กล่าวหาอยู่ที่ใด ท�ำอะไร มีผู้ใดอยู่บ้าง
และผู้ต้องหาอยู่ที่ไหน กับใคร ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ที่ไหน
๔. หากพบทรัพย์สินของกลางอยู่กับผู้ต้องหา ถามว่าได้มาอย่างไร เป็นของผู้ใด เหตุใดจึงมาอยู่ที่
ผู้ต้องหา มีเอกสารหรือหลักฐานอย่างไรในการยืนยันเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวบ้างหรือไม่อย่างไร
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การสอบสวนคดีปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์
กรณีให้การรับสารภาพหรือภาคเสธ
๑. คดีนี้ผู้ต้องหาร่วมกับใครบ้าง กี่คน วางแผนกันที่ใด จะท�ำอย่างไร เมื่อใด ใครท�ำอะไรบ้าง
๒. ในวันเกิดเหตุนัดพบกันที่ใด ถนนอะไร ใครเตรียมอะไรบ้าง ใครมีอาวุธปืนอาวุธอะไร ใครขับ
ซึ่งเป็นยานพาหนะใด หมายเลขสีอะไร ชนิดรถ
๓. เวลาเกิดเหตุ ใครท�ำอะไรบ้าง ใครเข้าบังคับพวกผู้เสียหายให้ ใครปลดทรัพย์ ได้ทรัพย์อะไรบ้าง
มีใครท�ำร้ายหรือพูดข่มขู่พวกผู้เสียหายบ้างหรือไม่ ใครท�ำอย่างไร
๔. หลังจากได้ทรัพย์แล้วพวกผู้ต้องหาหลบหนีไปทางใดรวมกันหรือแยกกันอย่างใด
๕. อาวุธต่างๆ และทรัพย์ที่ได้มาใครแยกเอาไปอย่างไร หรือน�ำไปเก็บไว้ที่ใด แบ่งกันอย่างไร
หรือนัดจะแบ่งกันที่ใด
๖. น�ำทรัพย์ที่ได้มาไปจ�ำหน่ายที่ใด ร้านใด หรือใครเอาไปอย่างใดให้น�ำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบ
ค�ำรับสารภาพ
๗. หากคนร้ายที่หลบหนีมีใครบ้าง อายุ ต�ำหนิรูปพรรณ อยู่ที่ใดหรือเคยพบกันที่ใด มีบ้านญาติ
ที่ใดบ้างซึ่งคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะไปพักอาศัย
๘. อาวุธต่างๆ และยานพาหนะซื้อเช่ายืมมาจากใคร ที่ใด เมื่อใด
๙. นอกจากครั้งนี้แล้วได้เคยกระท�ำผิดมาแล้วที่ใด เมื่อใด
๑๐. หากมีการยิงปืนหรือพบร่องรอยบาดเจ็บบนร่างกายให้ส่งตรวจเขม่าดินปืนและตรวจร่างกาย
ที่บาดเจ็บมาแต่เมื่อใดประกอบ
๑๑. เคยมีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตพกพาหรือไม่ อาวุธที่ใช้ข่มขู่นั้นอยู่ที่ใด
กรณีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
๑. ตามวันเวลาเกิดเหตุอยู่ที่ใด ถนนใด แต่งตัวอย่างไร อยู่กับใคร
๒. เคยไปที่ต�ำบลและจุดเกิดเหตุหรือไม่ ไปครั้งสุดท้ายเมื่อใด
๓. เคยรู้จักผู้เสียหายและพวกมาก่อนหรือไม่ เมื่อใด เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันบ้างหรือไม่
๔. เคยมีอาวุธปืน กุญแจมือ เชือกฯ (วัตถุของกลางที่พบจากที่เกิดเหตุ) บ้างหรือไม่ ซื้อมาเมื่อใด
๕. ไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเพื่อสอบหาหลักฐานต่างๆ ประกอบคดี เช่น อาวุธทรัพย์ที่ถูกปล้นไป
เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะเกิดเหตุ สภาพฐานะความเป็นอยู่ของผู้ต้องหาและครอบครัว
๖. หากการปล้นทรัพย์คนร้ายมีการยิงปืนให้ส่งตรวจเขม่าดินปืนตามระเบียบ
การสอบสวนคดีฉ้อโกง
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. ผู้ต้องหารู้จักผู้เสียหายนานเท่าไร เคยติดต่อกันอย่างไร
๒. เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นผู้ต้องหาบอกผู้เสียหายว่าอย่างไรโดยละเอียด (ข้อความที่หลอกลวงด้วยการ
แสดงข้อความอันเป็นความจริงหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งชัด) เมื่อวันเวลาใด ที่ใด ในขณะนั้นมีใคร
อยู่บ้าง
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๓. ผู้ต้องหาเอาทรัพย์สินสิ่งใดไปจากผู้เสียหายบ้าง ราคาเท่าใด รวมเท่าใดเมื่อวันเวลาใด ที่ใด ต�ำบลใด
๔. ขณะนี้ทรัพย์สินที่ได้ไปผู้ต้องหาเอาไปท�ำอะไรหรืออยู่ที่ใด
๕. ทราบหรือไม่ว่าทรัพย์นั้นเป็นของใคร ใครเป็นเจ้าของ
กรณีผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
๑. ผู้ต้องหารู้จักผู้เสียหายมานานเท่าใด เคยติดต่อกันอย่างไรบ้างโดยละเอียด
๒. ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ (ผู้เสียหายให้การ) ผู้ต้องหาอยู่ที่ใดกับใคร ท�ำอะไร ได้รับทรัพย์สินของ
ผู้เสียหาย (ตามวันที่ผู้เสียหายให้การ) ไปบ้างหรือไม่ เท่าใด ที่ใด มีใครอยู่ในขณะนั้นบ้าง ผู้เสียหายต้องการให้
ผู้ต้องหาท�ำอย่างไรหรือไม่
๓. ผู้ต้องหาเคยมาสถานที่ต�ำบลที่เกิดเหตุตามที่ผู้เสียหายให้การหรือไม่ เมื่อใด เวลาใด พบใครหรือไม่
ด้วยเหตุผลอย่างไร
การสอบสวนคดียักยอก
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. ผู้ต้องหารู้จักผู้เสียหายนานเท่าไร
๒. ผู้ต้องหาครอบครองทรัพย์ของผู้เสียหายอย่างไร เมื่อใด
๓. ผู้ต้องหามีหน้าที่อย่างไรในการครอบครองทรัพย์ของผู้เสียหาย
๔. ผู้ต้องหาเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปโดยเจตนาทุจริตอย่างไร โดยละเอียด ในขณะนั้นมีใครอยู่บ้าง
๕. ผู้ต้องหาเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปราคาเท่าใด รวมเท่าใด เมื่อวัน เวลาใด ที่ใด
๖. ขณะนี้ทรัพย์สินที่ได้ไป ผู้ต้องหาเอาไปท�ำอะไร หรืออยู่ที่ใด
๗. ผู้ต้องหาได้พบผู้เสียหายอีกเมื่อใด ที่ใด มีการตกลงกันอย่างไรหรือไม่
๘. ทรัพย์ที่ผู้ต้องหาเอาไปนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของใครบ้าง
กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ
๑. ผู้กล่าวหากับพวกจับกุมผู้ต้องหามาพร้อมของกลางได้ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร
๒. ผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียหายมานานเท่าใด เคยติดต่อมาก่อนหรือไม่
๓. ตามวันเวลาเกิดเหตุ (ที่ผู้เสียหายให้การ) ผู้ต้องหาอยู่ที่ใด กับใคร ท�ำอะไร
๔. ผู้ต้องหาครอบครองทรัพย์ของผู้เสียหายหรือไม่ อย่างไร เมื่อใด
๕. ผู้ต้องหามีหน้าที่อย่างไรในการครอบครองทรัพย์ของผู้เสียหาย
๖. ผู้ต้องหาได้เบียดบังเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปบ้างหรือไม่ เท่าใด ที่ใด มีใครอยู่ในขณะนั้นบ้าง
๗. ผู้ต้องหาเคยมา ณ สถานที่ ต�ำบลที่เกิดเหตุ ตามที่ผู้เสียหายให้การหรือไม่ เมื่อใด เวลาใด
พบใครหรือไม่ด้วยเหตุผลอย่างใด
๘. ผู้ต้องหารู้หรือไม่ว่า ทรัพย์เหล่านั้นเป็นของใคร
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การสอบสวนคดีท�ำให้เสียทรัพย์
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. ในวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ต้องหาอยู่ที่ใดกับใคร ท�ำอะไรบ้าง
๒. เหตุใดจึงได้ท�ำอันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น ได้ท�ำอย่างไรบ้าง ใช้อะไรท�ำ
๓. หลังเกิดเหตุ ได้หลบหนีไปอยู่ที่ใด ได้ร่วมกันกับผู้ใดหรือไม่ในการกระท�ำผิดครั้งนี้
๔. ผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ใด เมื่อใด
๕. เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาได้ท�ำให้เกิดความเสียหายนี้ ผู้ต้องหาได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือไม่
(การท�ำอันตรายทรัพย์นั้น ต้องมีเจตนาที่ชัดแจ้ง และสาเหตุที่ท�ำอย่างนั้น
กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ
๑. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ต้องหาอยู่ที่ใด กับใคร ท�ำอะไรอยู่
๒. รู้จักกับผู้เสียหายหรือไม่ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ เรื่องอะไร
๓. เคยมายังสถานที่เกิดเหตุมาก่อนหรือไม่ เมื่อใดที่ไหน วันเวลาใดพบใครบ้าง
๔. เหตุใดจึงปฏิเสธ (เช่นการท�ำลายโดยขาดเจตนา อุบัติเหตุ)
การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับเพลิงไหม้
คดีวางเพลิง
๑. ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดเหตุหรือไม่ ฐานะความเป็นอยู่เป็นอย่างใดและครอบครัว
เป็นอย่างไร
๒. ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาท�ำอะไร มีการวางแผนหรือวิธีการวางเพลิงหรือไม่ อย่างไร มีผู้ร่วมในการ
กระท�ำความผิดหรือไม่ หากมีผู้ใดบ้าง มีพฤติการณ์การกระท�ำผิดอย่างไร มีผู้จ้างวานหรือไม่
๓. สิ่งของที่ตระเตรียมใช้วางเพลิงเอามาจากที่ใดหรือซื้อหามาจากที่ใด เป็นวัตถุสิ่งของอะไร
๔. ผู้ต้องหาเริ่มลงมือวางเพลิงเวลาใด ที่ใดโดยกระท�ำอย่างไร เพลิงสงบเมื่อใด อย่างไร
๕. ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บจากการวางเพลิงหรือหลบหนีไปอย่างไร
๖. ในการวางเพลิงทราบหรือไม่ว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่
๗. ผู้ต้องหาทราบหรือไม่ว่ามีทรัพย์สินของผู้ใดเสียหายบ้าง มีรายละเอียดอย่างไร คิดเป็นมูลค่า
เท่าใด
๘. ผู้ต้องหามีสาเหตุจูงใจอย่างไรในการกระท�ำผิดผู้ต้องหาหรือผู้ใดได้รับประโยชน์จากการกระท�ำผิด
ครั้งนี้บ้างหรือไม่
๙. ทราบหรือไม่ว่าอาคารที่เกิดเหตุมีประกันอัคคีภัยไว้หรือไม่ กับบริษัทใด วงเงินเท่าใด
๑๐. กรณีร่วมกระท�ำความผิดมีผู้ต้องหาหลบหนีให้สอบสวนเกี่ยวกับต�ำหนิรูปพรรณ ภูมิล�ำเนาถิ่น
ที่อยู่ อายุ อาชีพ ไว้ด้วย
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คดีเพลิงไหม้โดยประมาท
๑. ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับบ้านที่เกิดเหตุหรือไม่ หากอยู่ในบ้านเกิดเหตุอยู่มานานเท่าใด มีฐานะ
ความเป็นอยู่อย่างไร และครอบครัวเป็นอย่างไร
๒. ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาท�ำอะไร อยู่ที่ใด (ได้ทิ้งก้นบุหรี่, ได้จุดธูป, ยากันยุงหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือประกอบกิจใดทิ้งไว้บ้างหรือไม่)
๓. ขณะเกิดเหตุไฟฟ้าดับลงหรือไม่ อย่างไร
๔. ผู้ต้องหาได้ยิน ได้เห็นหรือได้กลิ่นอย่างไร หรือไม่มีสิ่งใดผิดปกติก่อนเกิดเหตุบ้างหรือไม่
ทราบเหตุเมื่อ วันเวลาใด เพลิงไหม้สิ่งใด นานเท่าใด
๕. ขณะเกิดเพลิงไหม้ผู้ต้องหาท�ำอย่างไร มีผู้ใดช่วยดับเพลิงบ้างหรือไม่ และเพลิงสงบลงอย่างไร
๖. ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีเพลิงไหม้บ้างหรือไม่
๗. อาคารหรือบ้านที่เกิดเหตุมีผู้พักอาศัยอยู่หรือไม่หากมีให้ระบุรายละเอียดในแต่ละชั้นแต่ละห้อง
ระบุชื่อให้ชัดเจน
๘. เพลิงไหม้อะไรบ้างแต่ละรายการมีความเสียหายอย่างไร มีมูลค่าเท่าใด และมูลค่าทั้งหมด
เท่าใดของผู้ใด รวมมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่าใด
๙. สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทอย่างไร (ระบุเหตุให้ชัดเจน)
๑๐. สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี้ผู้ต้องหาเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุใด น่าจะเกิดอันตรายต่อบุคคล
และทรัพย์สินของผู้อื่นหรือไม่
๑๑. อาคารหรือบ้านเกิดเหตุมีประกันอัคคีภัยบ้างหรือไม่ กับบริษัทใดมีรายละเอียดในกรมธรรม์
ประกันภัยอย่างไร วงเงินเท่าใด
การสอบสวนคดีความผิดตามพ.ร.บ.เช็คฯ
เบื้องต้นเริ่มสอบสวนเช่นเดียวกับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกและต่อมาให้ผู้ต้องหาดูเช็คของกลาง
แล้วถามว่าเป็นเช็คของใคร ผู้ต้องหาได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและประทับตราบริษัทฯ (หากมี) ในเช็คจริงหรือไม่
สั่งจ่ายให้ใคร ด้วยมูลหนี้อะไร อย่างไร เคยติดต่อท�ำธุรกิจกันมาก่อนบ้างหรือไม่ อย่างไร มอบเช็คให้ ใครรับไป
ที่ไหน รู้จักหรือมีเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อนบ้างหรือไม่
การสอบสวนคดีปลอมเอกสาร
การสอบสวนผู้ต้องหานั้นจะต้องทราบก่อนว่าเอกสารที่ปลอมนั้นเป็นเอกสารธรรมดาตาม ป.อาญา
มาตรา ๒๖๔ หรือเอกสาร ป.อาญา มาตรา ๒๖๕ หรือ ๒๖๖ (๑) – (๕) เพื่อที่จะปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อ
กฎหมายเพราะประเด็นในการสอบสวนก็คงมีลักษณะท�ำนองเดียวกันหากจะต่างกันก็ตรงประเภทของเอกสาร
เท่านั้น และโดยปกติจะต้องแจ้งฐานความในเรื่องการอ้างหรือใช้เอกสารตาม ป.อาญา มาตร ๒๖๘ ควบคู่ไป
ด้วยกัน ประเด็นในการสอบสวนก็คงมีลักษณะท�ำนองเดียวกันหากจะต่างกันก็ตรงประเภทของเอกสารเท่านั้น
และโดยปกติจะต้องแจ้งฐานความผิดในเรื่องการอ้างหรือให้เอกสารตาม ป.อาญา มาตรา ๒๖๘ ควบคู่ไปด้วยกัน
ประเด็นในการสอบถาม
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๑. ผู้ต้องหารู้จักหรือเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายอย่างไร รู้จักกันมานานเท่าใด
๒. เอกสารปลอม (ให้ระบุชนิดของเอกสารที่ปลอม) ผู้ต้องหาได้จัดท�ำขึ้นอย่างไร ท�ำปลอมด้วย
ตนเองหรือให้ผู้อื่นด�ำเนินการให้ ท�ำขึ้นเมื่อใด ที่ใด มีใครร่วมกระท�ำผิดด้วยหรือไม่
๓. ผู้ต้องหาน�ำเอกสารที่ปลอมขึ้นไปมอบให้ผู้ใด เมื่อใด เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ในขณะที่ไปแสดงผู้ต้องหาได้พูดให้ผู้อื่นหลงเชื่ออย่างไรหรือไม่
๔. จากการใช้เอกสารปลอมดังกล่าว ท�ำให้ผู้ต้องหาได้รับประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง
๕. ผู้ต้องหาได้เคยกระท�ำความผิดในลักษณะนี้กับผู้ใดมาก่อนอีกหรือไม่ เมื่อใด จ�ำนวนกี่ครั้ง
เป็นการปลอมในเรื่องอะไร และไปใช้อ้างกับผู้ใด
๖. เอกสารขอกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไว้ประกอบคดี ผู้ต้องหาได้ตรวจดูแล้วใช่เอกสารฉบับที่
ผู้ต้องหาท�ำการปลอมแปลงและน�ำมาใช้ในคดีนี้ใช่หรือไม่ (ให้ผู้ต้องหารับรองในเอกสารของกลางด้วย)
การสอบสวนคดีปลอมเงินตรา
๑. กรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ปลอมธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ได้สอบสวนให้ปรากฎว่า
ผู้ต้องหาได้ปลอมโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในการท�ำธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมดังกล่าวได้ปลอม
ขึ้นที่ใด มีใครร่วมกระท�ำผิดด้วยหรือไม่
๒. หากผู้ต้องหาให้การว่าไม่ได้ปลอมขึ้น ให้สอบถามผู้ต้องให้ปรากฏว่าได้ธนบัตรของกลางมาได้
อย่างไร จากใคร ผู้ต้องหาทราบว่าเป็นธนบัตรปลอมเมื่อใด เคยน�ำธนบัตรของกลางออกใช้ที่ใดมาก่อนหรือไม่
๓. ผู้ต้องหาได้น�ำธนบัตรของกลางออกใช้คดีนี้อย่างไร น�ำไปใช้ที่ใด
๔. ระหว่างที่ผู้ต้องหาน�ำเอาธนบัตรของกลางออกใช้ผู้ท่ีรับธนบัตรปลอมเป็นค่าช�ำระหนี้ตามราคา
สินค้าได้ตรวจพบว่าเป็นธนบัตรปลอมโดยวิธีใด
๕. ผู้ต้องหาถูกจับกุมในคดีนี้อย่างไร พร้อมด้วยของกลางอะไรบ้าง ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การว่า
อย่างไร
หากมีบุคคลอื่นร่วมกระท�ำผิดด้วยให้สอบสวนโดยละเอียดว่าเป็นใคร อยู่ที่ใด มีต�ำหนิรูปพรรณ
อย่างไร
การสอบสวนผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีพิเศษ
การสอบสวนคดีความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ
๑. มีพฤติการณ์ในการกระท�ำความผิดอย่างไร
๒. ทราบหรือไม่ว่าของกลางที่ถูกตรวจยึดจับกุมนั้นเป็นของที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
๓. ทราบหรือรู้หรือไม่ว่าของกลางที่ท�ำการตรวจยึดมานั้นเป็นของกลางที่เป็นของที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ใดอย่างไร
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การสอบสวนผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับรัฐเป็นผู้เสียหาย
การสอบสวนคดีเป็นธุระจัดหาซึ่งชายหรือหญิงเพื่อการอนาจาร
การสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพ
๑. เมื่อวันเวลาใดที่ติดต่อชักชวนหลอกลวงผู้เสียหายว่าอย่างไร บอกรายละเอียดมีใครอยู่กับ
ผู้เสียหายคนในละแวกบ้านช่วยแนะน�ำชักชวนด้วยหรือไม่อย่างไร
๒. มีการนัดหมายวันเวลาเพื่อพบกันที่ไหนแล้วได้พบกันตามนัดหรือไม่อย่างไร
๓. พากันไปโดยพาหนะ หมายเลข สี ค่าโดยสารจากไหนไปไหนเป็นเงินเท่าใด
๔. พาผู้เสียหายไปพักที่ไหน โรงแรมห้องไหน หรือบ้านเลขที่เท่าใด พักกี่วัน
๕. พาผู้เสียหายไปติดต่อกับใคร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร
๖. บอกชื่อและต�ำหนิรูปพรรณผู้ที่ไปติดต่อทุกคนทุกแห่ง
๗. มีการขายผู้เสียหายกับใคร ที่ไหน เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด จากนั้นไปที่ไหน
๘. พวกผู้ต้องหาที่รับตัวไว้ได้กักขังบังคับหลอกลวงอย่างใด ให้พักที่ไหน นานเท่าใด ได้ให้สิ่งของ
หรือเงินทองแก่ผู้เสียหายใช้สอยอย่างไร
๙. มีการบังคับทุบตีให้รวมประเวณีกับใคร เมื่อใด ที่ไหน ได้ค่าจ้างร่วมประเวณีเท่าใด ใครรับเงิน
ไว้แบ่งให้ผู้เสียหายใช้สอยอย่างไร
๑๐. หลั ง จากนั้ น ยั ง บั ง คั บ ให้ ค ้ า ประเวณี อี ก หรื อ ไม่ เ มื่ อ ใดอย่ า งไรผู ้ เ สี ย หายยิ น ยอมหรื อ ไม่
ได้ค่าร่วมประเวณีเท่าใด ผู้เสียหายได้รับเงินใช้สอยหรือไม่วันละเท่าใด
๑๑. ผู้เสียหายอยู่ด้วยนานเท่าใดมีใครคอยควบคุมดูแล กักขังอย่างไร ใครท�ำหน้าที่อะไรบ้าง
โดยละเอียด
๑๒. ต�ำรวจจับกุมเมื่อใด ที่ไหนพบผู้เสียหายและตนที่ไหน พบใครอื่นอีกหรือไม่ จับผู้ต้องหาได้กี่คน
เป็นใครบ้าง
๑๓. มีทรัพย์สินของผู้เสียหายอยู่ที่ตนหรือตนรับฝากเงินจากผู้เสียหายหรือไม่เท่าใด
๑๔. ใครบ้างที่ถูกกักขังอยู่ด้วย อยู่ที่ใด
๑๕. เคยค้าชายหรือหญิงหรือเด็กมาก่อนหรือไม่ เป็นใคร ขณะนี้ชายหรือหญิงหรือเด็กคนนั้น
อยู่ที่ไหน สามารถพาไปเอาตัวมาได้หรือไม่
การสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
๑. รู้จักกับผู้เสียหาย (ชายหรือหญิงหรือเด็กที่ถูกต�ำรวจพบ) หรือไม่ที่ไหน เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน
หรือไม่อย่างไร)
๒. เคยไปแถวบ้านหรือบ้านผู้เสียหายหรือไม่ ที่ไหน เมื่อใด เคยชักชวนผู้เสียหายให้ไปท�ำงานอะไร
หรือไม่โดยละเอียด
๓. รู้จักบ้านที่ต�ำรวจพบหญิงผู้เสียหายหรือไม่ เมื่อใด เคยติดต่อกันอย่างไร่ เคยไปพักบ้านดังกล่าว
ด้วยหรือไม่
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๔. รู้จักพวกผู้ต้องหาที่ถูกจับหรือไม่ ถ้ารู้จักรู้จักกับใคร คบมานานเท่าใด ติดต่อกันอย่างไร
๕. เคยพาผู้เสียหายไปไหนบ้างหรือไม่ เมื่อวันเวลาใด
๖. ผู้เสียหายมาอยู่กับตนเมื่อใด ใครพามาฝากเคยคุ้นเคยกันขนาดไหนอย่างไร
๗. คนที่อยู่ในบ้านแต่ละคนเป็นใครบอกชื่ออายุอาชีพที่อยู่และพักอาศัยอยู่ด้วยกันแต่เมื่อใด
ท�ำหน้าที่อะไร
การสอบสวนคดีจราจร
๑. เริ่มต้นสอบสวนเช่นเดียวกับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
๒. ก่อนเกิดเหตุขับรถอย่างไร เลขทะเบียน สี ยี่ห้อจากที่ใดจะไปที่ใด ถนนใด มีผู้นั่งมาด้วยหรือไม่
๓. ผู้ต้องหาพบคู่กรณีครั้งแรกเมื่อใดมีสิ่งกีดกั้นหรือปิดบังสายตาหรือไม่ ขณะนั้นคู่กรณีก�ำลังท�ำอะไร
๔. เหตุการณ์เฉี่ยวชนที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดอย่างไร
๕. ผู้ต้องหาได้ใช้แตรสัญญาณหรือชะลอความเร็วหรือห้ามล้อหรือไม่ คู่กรณีอีกฝ่ายแสดงกิริยา
อย่างไร และชนรถหรือชนคนตรงส่วนไหน จุดชนอยู่ตรงไหนอย่างไร
๖. หลังจากชนแล้วสามารถควบคุมรถได้หรือไม่จอดห่างจากจุดชนเท่าใด
๗. สภาพถนนดินฟ้าอากาศทัศนวิสัยและการใช้ความเร็วของผู้ต้องหาเป็นอย่างไร
๘. มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ รถเสียหายตรงไหน คิดเป็นราคาเท่าใด มีประกันภัยหรือไม่
๙. ผู้ต้องหามีใบอนุญาตขับรถหรือไม่ประเภทใด
๑๐. รถเป็นของผู้ใด ซื้อมานานเท่าใด อุปกรณ์และส่วนควบใช้การได้ดีหรือไม่
๑๑. ผู้ต้องหาขับรถคันเกิดเหตุตามค�ำสั่งของนายจ้างหรือตามทางที่จ้างหรือไม่อย่างไร
๑๒. ค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนผู้ต้องหายินยอมชดใช้หรือไม่เท่าใด
๑๓. แผนที่เกิดเหตุที่พนักงานสอบสวนได้ให้ตรวจดูนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
๑๔. ไฟหน้ารถเป็นอย่างไรเห็นได้ใกล้-ไกลเพียงใด
๑๕. เหตุที่เฉี่ยวชนครั้งนี้คิดว่าเป็นความประมาทของฝ่ายใด
การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีจ�ำหน่ายยาเสพติด
๑. ท่านถูกจับกุมได้ที่ใด เมื่อใด บริเวณดังกล่าว มีแสงสว่างหรือไม่อย่างไร
๒. ขอทราบรายละเอียดและพฤติการณ์ที่ถูกจับกุมเป็นอย่างไร
๓. ของกลางแต่ละรายการเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจยึดจากที่ใดอย่างไร
๔. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของใคร เจ้าหน้าที่ต�ำรวจยึดได้จากใคร ท่านใช้ในการกระท�ำผิด
อย่างไร
๕. โทรศัพท์มือถือที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจยึดได้หมายเลขใด เป็นของใครท่านใช้ในการกระท�ำผิดอย่างไร
๖. ยาบ้าที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจยึดจากท่านมีลักษณะอย่างไร
๗. ธนบัตรของกลางที่ตรวจค้นพบและให้ผู้ต้องหาดูนี้ได้มาอย่างไร
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๘. ยาเสพติดของกลางที่ให้ตรวจดูนี้เป็นของผู้ต้องหาซึ่งได้จำ� หน่ายไปและครอบครองไว้จ�ำหน่าย
ใช่หรือไม่ อย่างไร นอกจากของกลางที่จ�ำหน่ายไปแล้วนี้ยังมี ของกลางที่ค้นพบอื่นๆ อีกหรือไม่เป็นของใคร
๙. เหตุใดท่านถึงตัดสินใจกระท�ำความผิดคดีนี้
๑๐. ท่านได้ยาเสพติดมาจากผู้ใดติดต่อซื้อขายกันอย่างไร ที่ใด ผู้ขายมีภูมิล�ำเนาอยู่ที่ใด (หากทราบ
ชื่อ-นามสกุลจริงให้รับรองในรายการข้อมูลบัตรประชาชนของกรมการปกครอง)
๑๑. ท่านสมัครใจน�ำพนักงานสอบสวนชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพหรือไม่
การสอบสวนคดีแจ้งความเท็จ
๑. ผู้ต้องหาได้มาแจ้งเรื่องต่อเจ้าพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับอะไร แจ้งกับพนักงานที่ใด เจ้าพนักงาน
ดังกล่าวได้รับจดข้อความดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และผู้ต้องหาได้น�ำเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยื่นประกอบ
การแจ้งดังกล่าวด้วยหรือไม่
๒. ขอทราบว่าการแจ้งให้จดข้อความดังกล่าว ผู้ต้องหามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง
เกี่ยวกับเรื่องใด ข้อความที่แจ้งให้เจ้าพนักงานจดดังกล่าวไม่เป็นความจริงหรือเป็นเท็จอย่างไร
๓. ผู้ต้องหาทราบหรือไม่ว่าเจ้าพนักงานดังกล่าวได้ตรวจพบว่าข้อความที่ผู้ต้องหาแจ้งให้จดลงไปใน
เอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเท็จได้อย่างไร
๔. หลังจากเจ้าพนักงานทราบว่าผู้ต้องหาได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารดังกล่าวแล้ว
ผู้ต้องหาได้ถูกจับกุมตัวได้อย่างไร มอบตัวสู้คดีหรือถูกเจ้าพนักงานต�ำรวจติดตามจับกุมตัว
๕. ผู้ต้องหาได้ร่วมกระท�ำความผิดในเรื่องนี้กับผู้ใดหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ใด เคยกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ เมื่อใด ที่ใด จ�ำนวนกี่ครั้ง

การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน

o พิจารณาหลักเกณฑ์ว่าสามารถจะกันผู้ต้องหาเป็นพยานได้หรือไม่
o ให้พนักงานสอบสวนชี้แจงเหตุผลแห่งความจ�ำเป็นตามรูปคดีเสนอต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้สั่ง ถ้าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ให้เสนอผู้บังคับการเป็นผู้สั่ง
ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรให้เสนอผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาสั่ง
o ในการสอบสวนปากค�ำของผู้ต้องหาที่ขอกันเป็นพยาน ให้ท�ำการสอบสวนปากค�ำในฐานะ
ผู้ต้องหาให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามรูปคดีโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
o เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนท�ำความเห็น
ทางคดีส�ำหรับผู้ต้องหาที่ได้รับอนุญาตให้กันเป็นพยานให้มีความเห็นทางคดีด้วย ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุม
หรือขังอยู่ในระหว่างสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวหรือขอให้ศาลปล่อยแล้วแต่
กรณี
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o ให้ พ นั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งการคุ ม พยานและป้ อ งกั น พยานส� ำ คั ญ ในคดี อ าญา
ตามประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๖ บทที่ ๖ โดยเคร่งครัดด้วย
o หลังจากพนักงานอัยการออกค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่กันไว้ป็นพยานแล้ว ให้ท�ำการ
สอบสวนถ้อยค�ำผู้นั้นในฐานะเป็นพยานตามค�ำสั่งของพนักงานอัยการ โดยให้สาบานหรือปฏิญาณตนก่อนให้
ถ้อยค�ำเช่นเดียวกับพยานอื่น

๘.๒ หลักการสอบสวนผู้ต้องหา

ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท�ำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�ำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ถือเป็นหลักหัวใจส�ำคัญของการสอบสวน การสอบสวนผู้ต้องหาเป็นขั้นตอน
ส�ำคัญขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวนเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
และต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด หากด�ำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ศาลจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาไม่ได้และอาจเป็นการสอบสวนที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย แม้จะยังไม่มีแนวค�ำพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องนี้เพราะกฎหมายเพิ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ไม่นาน จึงยังไม่มีข้อต่อสู้ถึงชั้นศาลฎีกา แต่มีแนวโน้มตามความเห็นของนักกฎหมายที่ศึกษาที่ส�ำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภามีแนวคิดว่า เป็นการสอบสวนที่มิชอบด้วยกฎหมายและพนักงานอัยการ
จะไม่มีอ�ำนาจฟ้อง ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๒๐ ดังนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องด�ำเนินการสอบสวนผู้ต้องหา
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

๘.๓ การสอบสวนผู้ต้องหาคดีลหุโทษและการเปรียบเทียบปรับ

๑. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๒ ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๕๘)
เมื่อผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิด พนักงานสอบสวนจะควบคุมผู้ต้องหาไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค�ำให้การ
และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น (ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๘๗ วรรคสอง) เมื่อผู้ต้องหา
ปรากฏต่อหน้าให้แจ้งข้อกล่าวหา ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และผู้เสียหาย
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๓๗, ๓๘
เมื่อผู้ต้องหาช�ำระค่าปรับ ตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้วให้บันทึกการเปรียบเทียบปรับตามแบบ
และให้ส่งบันทึกเปรียบเทียบปรับให้พนักงานอัยการพิจารณา ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๒ วรรคสี่ คดีอาญา
เป็นอันยุติและเลิกกันตามกฎหมาย ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๓๙ (๓)
๒. ความผิดที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับได้ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๓๗ (๒), (๓), (๔) แต่หาก
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าฝ่ายผู้เสียหายหรือฝ่ายผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวน
พนั ก งานสอบสวนไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บปรั บ ได้ ให้ แจ้ ง ข้ อ กล่ า วหากั บ ผู ้ ต ้ อ งหาและน� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหา

52 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

พร้อมค�ำให้การรับสารภาพฟ้องวาจาผู้ต้องหาต่อศาลแขวงฯ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง แต่หากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
หรือให้การรับสารภาพ แต่ไม่ช�ำระค่าปรับภายในก�ำหนด ๑๕ วัน ให้ด�ำเนินการข้อ ๒ แต่หากผู้เสียหาย
ให้ความยินยอมและผู้ต้องหายินยอมทั้งสองฝ่าย เมื่อผู้ต้องหาช�ำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนก�ำหนด
ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวัน คดีน้ันเป็นอันเสร็จเด็ดขาด ข้อสังเกตคือคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
แม้ผู้ต้องหาจะยินยอมช�ำระค่าปรับในอัตราสูงสุดส�ำหรับความผิดนั้นฝ่ายเดียว พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอ�ำนาจ
รับช�ำระค่าปรับได้เพราะไม่มีอ�ำนาจตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๓๘ (๑)
๓. เมื่อผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิดคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้ต้องหายินยอมเสียค่าปรับ
ในอัตราอย่างสูงสุด ให้พนักงานสอบสวนรับช�ำระค่าปรับในอัตราอย่างสูงไว้ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้ต้องหา คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๓๗ (๑) แม้ผู้เสียหายจะไม่ยินยอมให้ผู้ต้องหา
เสียค่าปรับในอัตราสูงสุดหรือไม่ก็ตาม
๔. หากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ หรือไม่ช�ำระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน ให้สอบปากค�ำผู้ต้องหาตาม
แบบฟอร์มค�ำให้การผู้ต้องหา บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ลงบันทึกประจ�ำวันคดี รับเลขคดี ไม่สามารถควบคุม
ตัวผู้ต้องหาได้ ต้องให้ผู้ต้องหากลับไปโดยไม่ต้องควบคุมตัวนัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวนตามที่นัดหมาย
จากนั้นให้พนักงานสอบสวนพิมพ์ค�ำร้องผัดฟ้อง ผู้ต้องหาต่อศาลแขวงฯ ตาม ป.วิ แขวงฯ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๗ วรรคสาม ขอผัดฟ้องได้ ๕ ครั้ง ท�ำส�ำนวนเต็มรูปแบบ พร้อมสรุปส�ำนวน
มีความเห็นทางคดีส่งพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไป
๕. ในกรณีเด็กกระท�ำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด โดยความผิดนั้น กฎหมายบัญญัติให้อยู่
ในอ�ำนาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หากเป็นการกระท�ำครั้งแรก ให้พนักงาน
สอบสวนหรือเจ้าพนักงานนั้นเรียกเด็ก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล หรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัย
อยู่ด้วย มาว่ากล่าวตักเตือน ถ้าเด็กส�ำนึกในการกระท�ำ และบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์การ
ซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย สามารถดูแลเด็กได้ ก็ให้งดการสอบสวนและปล่อยตัวไป ตาม ป.วิ เด็ก (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๕๙ ม.๖๙/๑
๖. ถ้าคดีอาญาที่ทหารต้องหาว่ากระท�ำความผิดนั้นอยู่ในอ�ำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบ
ได้ ต ามกฎหมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น คดี ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจศาลทหารหรื อ ไม่ ก็ ต าม และทหารผู ้ ต ้ อ งหายิ น ยอมให้
เปรี ย บเที ย บได้ ให้ พ นั ก งานสอบสวนท� ำ การเปรี ย บเที ย บตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ถ้ า ผู ้ ต ้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมให้
เปรียบเทียบ ก็ให้ส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการหรืออัยการทหารเพื่อด�ำเนินการต่อไประเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระท�ำความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อ ๒๔ วรรค ๓
๗. อายุความคดีเปรียบเทียบปรับ มีอายุความ ๑ ปี นับแต่วันกระท�ำความผิด ป.อาญา ม.๙๕ (๕)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

53

๘.๔ การสอบสวนผู้ต้องหาคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลแขวง

๑. ศาลแขวงมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายก�ำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จ�ำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เมื่อจับกุมผู้ต้องหาได้หรือถูกแจ้งข้อกล่าวหา
หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ให้สอบสวนตามแบบบันทึกค�ำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา ตาม ม.๒๐
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯพ.ศ.๒๔๙๙ ตามคู่มือ ค�ำให้การผู้กล่าวหา บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย บัญชีของกลาง
ในคดีอาญา บันทึกจับกุมหรือบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา บันทึกแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา บันทึกควบคุมผู้ต้องหา
และพิมพ์มือผู้ต้องหา (ถ้ามี) และน�ำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องวาจาหรือเป็นหนังสือต่อศาลแขวงฯ
ภายในก�ำหนด ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวในบันทึกประจ�ำวัน
๒. หากผู้ต้องหาปฏิเสธ ให้สอบสวนปากค�ำผู้ต้องหาตามแบบบันทึกค�ำให้การผู้ต้องหาตามคู่มือ
และควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ ๔๘ ชั่วโมง นับเวลาตั้งแต่ลงประจ�ำวันควบคุมตัว เมื่อครบ๔๘ ชั่วโมง หากผู้ต้องหา
ไม่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวให้ น� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาพร้ อ มค� ำ ร้ อ งผั ด ฟ้ อ งฝากขั ง ไปยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลแขวงฯ
เพื่อขอผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหา โดยสามารถผัดฟ้องได้ ๕ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน
๓. หากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเมื่อมาพบพนักงานสอบสวน
ตามหมายเรียก ได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วไม่ได้ควบคุม พนักงานสอบสวนจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลแขวงเพื่อขอ
ผัดฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ ๕ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๗ (มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓) โดยระบุในค�ำร้องว่า ผู้ต้องหาได้รับการ
ปล่อยตัวไม่ได้ควบคุมตัวหรือแจ้งข้อหาแล้วให้กลับไปโดยไม่ได้จับกุมหรือควบคุมตัวแต่อย่างใด สรุปส�ำนวน
มีความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๒
๔. หากครบก�ำหนดผัดฟ้อง ๕ ครั้ง (๓๐ วัน) แล้วผู้ต้องหาหลบหนี หรือไม่มาพบตามที่พนักงาน
สอบสวนนัดหมาย ให้พนักงานสอบสวนขอออกหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลแขวงฯ แล้วให้สรุปส�ำนวนส่งพนักงาน
อัยการ หากต่อมาภายหลังปรากฏว่า มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้ ให้พนักงานสอบสวนส่งตัว
ผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการโดยทันที เนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหา
๕. หากครบก�ำหนดผัดฟ้องผู้ต้องหา ๕ ครั้ง (๓๐ วัน) แล้ว การสอบสวนไม่เสร็จสิ้น (ขาดผัดฟ้อง)
โดยผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ให้พนักงานสอบสวนท�ำหนังสือพร้อมเสนอส�ำนวนถึงอธิบดีอัยการ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ผ่านอัยการแขวงฯ ระบุสาเหตุที่ไม่ได้ขอผัดฟ้องหรือเหตุที่ขาดผัดฟ้องไว้
ในส�ำนวนการสอบสวน และต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมส�ำนวน เว้นแต่ผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป
หรือผู้ต้องหาถูกคุมขังในคดีอื่นเพื่อขออนุญาตฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแขวง ตามป.วิแขวงฯ มาตรา ๙
๖. การสอบสวนผู้ต้องหาคดีศาลแขวง รับสารภาพหรือปฏิเสธ ให้ใช้แบบฟอร์มในคู่มือ
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๘.๕ การสอบสวนผู้ต้องหาคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลอาญา

ศาลอาญามีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีอัตราโทษจ�ำคุกเกินสามปี หรือปรับเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ โดยที่ผู้ต้องหานั้นไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว
หรือศาลทหาร
๑. ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่มีการออกหมายจับ เป็นกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับ
พนักงานสอบสวนด้วยตัวเอง เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นว่า ผู้ต้องหาน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญาอัตราโทษ
สูงกว่าสามปี มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ต้องหาจะหลบหนี ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มาตามหมายเรียกหรือนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัว ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหา
ไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังทันที แต่ถ้าขณะนั้น เป็นเวลาที่ศาลปิดท�ำการหรือใกล้จะปิดท�ำการ พนักงาน
สอบสวนมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่เปิดท�ำการ โดยให้พนักงานสอบสวนลงรายงานบันทึก
ประจ�ำวัน หากผู้ต้องหาไม่มาพบตามนัดหมายให้พนักงานสอบสวนยื่นค�ำร้องขอหมายจับต่อศาล และหาก
ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนอาศัยเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนในการ
จับกุมตัวผู้ต้องหา และมีอ�ำนาจควบคุมและปล่อยตัวชั่วคราวได้
๒. ในกรณีผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก เห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะออกหมายขัง
หรือผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนี ถ้าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน หลังจากแจ้งข้อหา
ให้ผู้ต้องหาทราบแล้ว พนักงานสอบสวนจะจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาไม่ได้ ให้บันทึกการแจ้งข้อหา
ในรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี บันทึกพนักงานสอบสวน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
ให้ พ นั ก งานสอบสวนบั น ทึ ก ให้ ป รากฏข้ อ ความว่ า “แจ้ ง ข้ อ หาหรื อ ฐานความผิ ด ให้ ผู ้ ต ้ อ งหาทราบแล้ ว
จะได้สอบสวนต่อไปโดยไม่มีการจับกุมและควบคุมผู้ต้องหาแต่อย่างใด” ห้ามมิให้บันทึกว่า “แจ้งข้อหา
หรือฐานความผิดให้ผู้ต้องหาทราบแล้วปล่อยตัวไป” เพราะจะท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า มีการจับกุม
และควบคุมตัวผู้ต้องหา
		 นอกจากนั้น ในกรณีนี้ พนักงานสอบสวนไม่ต้องแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๗/๑ เพราะผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหาในกรณีนี้ ไม่ใช่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุม
หรือขังและไม่ต้องท�ำบันทึกการควบคุมตัวผู้ต้องหา ประกอบส�ำนวนการสอบสวนแต่อย่างใด
๓. ถ้าผู้ต้องหาถูกจับซึ่งหน้า หรือตามหมายจับ หรือเข้ามอบตัวเอง โดยได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว
ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ ๔๘ ชั่วโมง ถ้าผู้ต้องหาไม่ยื่นค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต้องน�ำตัวผู้ต้องหาไปขอฝากขัง
ต่อศาลอาญาฯ ตามอัตราโทษของผู้ต้องหา ดังนี้
		 - โทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินกว่า ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี พนักงานสอบสวนฝากขังผู้ต้องหาได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๑๒ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๘ วัน
		 - โทษจ�ำคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป จะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม พนักงานสอบสวนฝากขัง
ผู้ต้องหาได้ครั้งละไม่เกิน ๑๒ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘๔ วัน
		 - ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวเกินกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท จะฝากขังผู้ต้องหาได้ต้องมีเหตุ
อันควรเชื่อว่า ผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุ
อันตรายประการอื่น พนักงานสอบสวนฝากขังผู้ต้องหาได้ครั้งละ ไม่เกิน ๑๒ วัน แต่รวมแล้ว ไม่เกิน ๔๘ วัน
๔. การสอบสวนผู้ต้องหาให้พิมพ์ตามแบบฟอร์มในคู่มือ
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๘.๖ การสอบสวนผู้ต้องหาคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว
๑. “เด็ก” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า ๑๐ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์
ส่วน “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่การสอบปากค�ำ
ตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใช้ค�ำว่าไม่เกินสิบแปดปี ดังนั้น จึงมีความ
แตกต่างกัน เด็กอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ การสอบสวนต้องใช้สหวิชาชีพ ตาม ม.๑๓๓ ทวิ
		 การนับอายุ ให้นับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ เช่น ถ้าเด็กเกิดวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ เด็กจะมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ถ้าเด็กคนดังกล่าว
กระท�ำความผิดในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คดีดังกล่าวจะไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
แต่ในการสอบปากค�ำผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนยังต้องใช้สหวิชาชีพร่วมท�ำการสอบสวน ตาม ม.๑๓๓ ทวิ
๒. เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระท�ำความผิดถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน
หรือมีผู้น�ำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็ก
หรือเยาวชนในเบื้องต้นเพื่อทราบชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ ตลอดจนชื่อตัว ชื่อสกุล และรายละเอียด
เกี่ยวกับบิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย แล้วแจ้งเรื่องที่เด็กถูกกล่าวหา
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ และแจ้งให้ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจทราบการสอบถามเบื้องต้น ให้การท�ำการในสถานที่
ที่เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ หากเชื่อว่าได้กระท�ำความผิดให้สอบปากค�ำเด็กหรือเยาวชนตาม ป.วิ อาญา
มาตรา ๑๓๔/๒ ตามแบบฟอร์มในคู่มือ
๓. กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปี กระท�ำความผิด ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๗๗
๔. กรณีผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนเข้าพบพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนประสงค์
จะขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนพาตัวผู้ต้องหาไปยังศาลพร้อมยื่นค�ำร้องขอให้ควบคุม
ตัวผู้ต้องหา (มต.) และแจ้งการด�ำเนินคดีผู้ต้องหาต่อสถานพินิจ ในกรณีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวน
แต่พนักงานสอบสวนไม่ประสงค์ที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหา ให้ท�ำหนังสือแจ้งการด�ำเนินคดีผู้ต้องหาต่อสถานพินิจ
ส่วนตัวผู้ต้องหานั้น ให้ผู้ปกครองรับตัวไปดูแล หากการสอบสวนผู้ต้องหายังไม่เสร็จสิ้นในคดีที่มีอัตราโทษ
ต้องผัดฟ้อง และครบก�ำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง ข้อกล่าวหาแล้ว พนักงานสอบสวนต้องนัดตัวผู้ต้องหา
ไปยังศาลเพื่อยื่นค�ำร้องขอผัดฟ้องผู้ต้องหา
๕. กรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนน�ำตัวเด็ก
หรื อ เยาวชนไปศาล เพื่ อ ตรวจสอบการจั บ กุ ม ภายในเวลา ๒๔ ชั่ ว โมง นั บ แต่ เวลาที่ เ ด็ ก หรื อ เยาวชน
ไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
๖. กรณีอัตราโทษอย่างสูง จ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกุมหรือปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวนไม่สามารถผัดฟ้องได้
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

		 กรณีอัตราโทษอย่างสูง จ�ำคุกเกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๕ ปี หากครบก�ำหนด ๓๐ วัน นับแต่วัน
จับกุม (ไม่ใช่เวลาที่ลงประจ�ำวันควบคุมตัว เว้นแต่วันจับกุมและวันควบคุมตัวเป็นวันเดียวกัน) ให้พนักงาน
สอบสวนยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องผู้ต้องหาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
		 กรณีอัตราโทษอย่างสูง จ�ำคุกเกิน ๕ ปี พนักงานสอบสวนสามารถยื่นค�ำร้องขอผัดฟ้องได้ ๔ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน
๗. กรณีผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวถูกจับกุมได้เมื่ออายุเกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
การสอบปากค�ำผู้ต้องหาไม่ต้องใช้สหวิชาชีพ ตาม มาตรา ๑๓๓ ทวิ แต่ต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมาย และให้ด�ำเนิน
การตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.๒๕๕๓
๘. หากครบก�ำหนดผัดฟ้องผู้ต้องหาแล้ว การสอบสวนไม่เสร็จสิ้น (ขาดผัดฟ้อง) ให้พนักงาน
สอบสวนท�ำหนังสือพร้อมเสนอส�ำนวนถึงอธิบดีอัยการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดหรืออธิบดีอัยการ
ที่ได้รับมอบหมาย ระบุสาเหตุที่ไม่ได้ขอผัดฟ้องหรือเหตุที่ขาดผัดฟ้องไว้ในส�ำนวนการสอบสวน และต้องส่งตัว
ผู้ต้องหาพร้อมส�ำนวน
๙. การสอบสวนผู้ต้องหาเด็กให้ใช้แบบฟอร์มในคู่มือ
การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
๑. คดี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษหรื อ ยุ ่ ง ยากสลั บ ซั บ ซ้ อ นหรื อ ร้ า ยแรงที่ ค นจ� ำ นวนมากพากั น เกรงกลั ว
หรือคดีบางเรื่องเกิดในที่ลี้ลับ โดยบุคคลอื่นไม่สามารถรู้เห็นได้ นอกจากเป็นผู้กระท�ำผิดด้วยกัน หรือคดีที่มีการ
กระท�ำในรูปขบวนการ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้พยายามแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานทุกวิถีทางแล้วก็
ไม่ท�ำให้ได้พยานหลักฐานในคดีนั้นอีก พนักงานสอบสวนอาจพิจารณากันผู้ต้องหาซึ่งได้ร่วมกระท�ำผิดด้วยกัน
คนใดคนหนึ่งเป็นพยาน โดยให้ชี้แจงเหตุผลแห่งความจ�ำเป็นตามรูปคดีเสนอต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่หรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้สั่ง เว้นแต่คดีที่มีลักษณะเป็นเหตุฉกรรจ์หรือเหตุ
ที่ต้องรายงานด่วนตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับกระทรวง
มหาดไทยที่ ๖/๒๕๐๒ ให้เสนอผู้บังคับการขึ้นไปเป็นผู้สั่ง ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราช
อาณาจั ก รและความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ อั น เป็ น คอมมิ ว นิ ส ต์ ใ ห้ เ สนอส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
เป็นผู้พิจารณาสั่ง
๒. เมื่อมีความจ�ำเป็นที่จะกันผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยาน ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด้วย
ความรอบคอบประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ ผู้ต้องหาที่จะกันพยานนั้นไม่ใช่ตัวการส�ำคัญ
		 ๒.๒ ถ้าไม่กันผู้ต้องหาคนนั้นไว้เป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการด�ำเนินคดี
และไม่อาจจะแสวงหาพยานหลักฐานอื่นใดได้อีก
		 ๒.๓ ผู ้ ที่ จ ะถู ก กั น เป็ น พยานนั้ น ให้ ก ารเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารสอบสวนและจะเบิ ก ความ
ในชั้นศาลได้
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		 มีข้อที่ยังต้องระมัดระวังว่า การที่กันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานนั้น จ�ำต้องมีพยานอื่นๆ หรืออาจ
อาศัยถ้อยค�ำจากพยานชนิดนี้สืบสาวให้ได้หลักฐานอื่นๆ มาเป็นหลักฐานแก่คดี เพราะการที่พนักงานสืบสวน
กันผู้ต้องหาคนใดเป็นพยานนั้น พนักงานอัยการมีอ�ำนาจที่จะส่งตัวไปฟ้องก็ได้ จึงเป็นการจ�ำเป็นที่พนักงาน
สอบสวนจะต้องไตร่ตรองผลได้ผลเสียก่อนที่จะวินิจฉัยเด็ดขาด ขอกันผู้ต้องหาคนใดไว้เป็นพยานตามเหตุผล
แห่งความจ�ำเป็นจริงๆ
๓. ในการสอบสวนปากค�ำของผู้ต้องหาที่ขอกันเป็นพยาน ให้ท�ำการสอบสวนปากค�ำในฐานะ
ผู้ต้องหาให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามรูปคดีโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ พนักงานสอบสวนพึงระมัดระวังในการ
สอบสวนเพราะผู้ต้องหาอาจให้การบิดเบือน หรือซัดทอดหรือซ�้ำเติมพวกเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นความเท็จได้
นอกจากนั้นสิ่งที่พนักงานสอบสวนพึงจะต้องยึดถือและปฏิบัติคือ ห้ามมิให้ด�ำเนินการใดๆ โดยใช้ถ้อยค�ำ
อันเป็นการจูงใจ มีค�ำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระท�ำโดยมิชอบด้วยประการใดๆ ซึ่งอาจท�ำให้เสียหาย
ต่อรูปคดี
๔. เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนท�ำความเห็น
ทางคดีตามทางการสอบสวนที่ได้ความนั้น โดยไม่ต้องแยกส�ำนวนการสอบสวน ส�ำหรับผู้ต้องหาที่ได้รับอนุญาต
ให้กันเป็นพยานให้มีความเห็นทางคดีด้วย ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังอยู่
ในระหว่างสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวหรือขอให้ศาลปล่อยแล้วแต่กรณี
และให้ พ นั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งการคุ ม พยานและป้ อ งกั น พยานส� ำ คั ญ ในคดี อ าญาตามประมวล
ระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๖ บทที่ ๖ โดยเคร่งครัดด้วย
		 หลังจากพนักงานอัยการออกค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่กันไว้เป็นพยานแล้ว ให้ท�ำการ
สอบสวนถ้อยค�ำผู้นั้นในฐานะเป็นพยานตามค�ำสั่งของพนักงานอัยการ โดยให้สาบานหรือปฏิญาณตนก่อนให้
ถ้อยค�ำเช่นเดียวกับพยานอื่น
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บทที่ ๙
การสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทย ได้กระท�ำลงนอกราชอาณาจักรไทย ตาม ป.วิ
อาญา มาตรา ๒๐ คือ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔ วรรคสอง, มาตรา ๕ – ๙ โดยให้พิจารณา
สถานที่กระท�ำความผิดทางกายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก ว่ามีการกระท�ำความผิด หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใด
ไม่ว่าเป็นการกระท�ำของผู้กระท�ำผิด หรือการกระท�ำผิดต่อผู้เสียหายได้กระท�ำลงนอกราชอาณาจักรไทย
การสอบสวนความผิดคดีหมิ่นประมาท หรือฉ้อโกง ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการ
กระท�ำความผิด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
¨ กรณีเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐ จะต้องมีข้อเท็จจริงยืนยันได้ว่า
การกระท�ำความผิด หรือส่วนหนึ่งของความผิด เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร โดยให้พนักงานสอบสวน สอบสวน
ผู้เสียหายว่าพบการกระท�ำผิดที่ใด ในหรือนอกราชอาณาจักร ผู้ต้องหาได้น�ำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ในหรือนอกราชอาณาจักร หรือมีพยานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้พบการกระท�ำผิด ในหรือนอกราชอาณาจักร
¨ กรณีกระท�ำความผิดโดยใช้โปรแกรมสื่อสารต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) หรือ
อีเมล์ (E – Mail) ไม่ต้องพิจารณาสถานที่ตั้งอุปกรณ์ให้บริการ (Server) ของผู้ให้บริการโปรแกรมสื่อสาร
โดยหากยั ง ไม่ ป รากฏชั ด แจ้ ง ว่ า ผู ้ ต ้ อ งหาใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ ใ ด ให้ พิ จ ารณาสถานที่ ผู ้ เ สี ย หาย
หรือบุคคลที่สาม ที่ได้รับข้อความว่าอยู่นอกราชอาณาจักร จึงจะเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร
การสอบสวนหาสถานที่ผู้ต้องหาใช้คอมพิวเตอร์ในการกระท�ำความผิด อาจพิจารณาด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
สอบสวนผู้เสียหาย หรือพยานที่รู้จักกับผู้ต้องหา ให้ทราบรายละเอียดว่า ผู้ต้องหาคือผู้ใด
ใช้บัญชีโปรแกรมสนทนาในชื่อใด หมายเลขบัญชีผู้ใช้ใด (ID Account) ผู้ต้องหามีภูมิล�ำเนาที่ใดและกระท�ำผิดที่ใด
(เท่าที่ทราบ)
¨ สอบถามไปยังหน่วยงานที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ขอให้ช่วยตรวจสอบ
IP Address เพื่อระบุสถานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้กระท�ำผิด ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือกลุ่มงานตรวจสอบ
และวิเคราะห์การกระท�ำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
¨ มี ห นั ง สื อ ตรวจสอบหนั ง สื อ เดิ น ทางของผู ้ ต ้ อ งหา ไปยั ง กองหนั ง สื อ เดิ น ทาง กรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศ ว่าผู้ต้องหานี้ได้เคยไปยื่นค�ำร้องขอมีหนังสือเดินทางหรือไม่
¨
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เมื่อทราบว่าผู้กระท�ำผิด กรมการกงสุลได้เคยออกหนังสือเดินทางให้ หรือกรณีผู้ต้องหาชาวต่างชาติ
ให้มีหนังสือสอบถามไปยัง ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า ผู้ต้องหาได้เคยเดินทาง เข้า – ออกประเทศไทย
เมื่อใด สายการบินใด
¨ เมื่อได้ทราบข้อมูลการเดินทาง เข้า – ออกประเทศไทยจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จะท�ำให้ทราบว่าผู้ต้องหาได้น�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ขณะที่อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร (น�ำวันเวลา
ที่น�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลการเดินทางเข้าออก)
¨

หน้าที่

ก่อนเสนอส�ำนวนการสอบสวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา
o รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันว่าได้มีการกระท�ำผิดนอกราชอาณาจักรได้ตามอ�ำนาจ

o เมื่อทราบว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ให้ประมวลเรื่องเสนออัยการสูงสุด เพื่อพิจารณา
มอบหมายพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ โดยให้ระบุผู้ต้องหา สัญชาติ การกระท�ำความผิด สถานที่ความผิดเกิด
ข้อกล่าวหา และข้อหาที่ด�ำเนินคดี ตลอดจนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการกระท�ำความผิด
หรือผลการกระท�ำความผิดในองค์ประกอบความผิดที่มีการด�ำเนินคดี เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ข้อ ๑
o การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐ ก่อนเสนออัยการสูงสุด
เพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ถือว่าการสอบสวนนั้นกระท�ำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
เมื่อต่อมาอัยการสูงสุดมอบหมายพนักงานอัยการสอบสวน ร่วมท�ำการสอบสวน พนักงานสอบสวนไม่ต้อง
สอบสวนพยานหลักฐานเดิมซ�้ำอีก
ระหว่างรอค�ำสั่งจากอัยการสูงสุด
ให้พนักงานสอบสวน ท�ำการสอบสวนได้ เฉพาะเมื่อมีกรณีจ�ำเป็นตาม ป.วิ อาญา ม.๒๐ ว.๕ เช่น
o กรณีผู้ต้องหาถูกจับและส่งตัวมายังพนักงานสอบสวน ซึ่งจะต้องสอบสวนปากค�ำผู้ต้องหา
และพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว หรือผัดฟ้อง ฝากขังผู้ต้องหา
o กรณีพยานหลักฐานจะสูญหาย หรือเสียหาย หากปล่อยเนิ่นช้า
o กรณีผู้เสียหาย หรือพยานได้ร้องขอให้พนักงานสอบสวน ท�ำการสอบสวนและอ้างเหตุจ�ำเป็น
เช่น พยานจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือใกล้ถึงแก่ความตาย โดยจะต้องระบุไว้ในค�ำให้การด้วย
หลังจากที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
กรณีอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนโดยแต่งตั้งให้พนักงานอัยการ
เข้าร่วมท�ำการสอบสวน
o พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ อาจประชุมวางแผนการสอบสวน รวบรวมพยาน
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บันทึกไว้รวมในส�ำนวนการสอบสวนด้วย
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o การสอบผู้เสียหาย พยาน ผู้ ต้ องหา พนัก งานสอบสวนต้อ งแจ้ งก� ำหนดวั นเวลาสอบสวน
ให้พนักงานอัยการทราบ โดยการสอบสวนผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนจะต้องร่วมกับอัยการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และพนักงานอัยการลงชื่อในค�ำให้การด้วย
o การยื่นค�ำร้องขอฝากขัง, การน�ำชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพ พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
เพียงฝ่ายเดียวได้
o พนักงานอัยการมีอ�ำนาจแนะน�ำในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนั้นได้ โดยบันทึกรวมใส่
ส�ำนวนการสอบสวน
o กรณีที่อัยการเห็นว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานมาเพียงพอที่จะสามารถ
ด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดตามข้อหานั้นๆ ได้ ให้พนักงานสอบสวนจัดท�ำบันทึกการตรวจสอบพยาน
หลักฐานในส�ำนวนการสอบสวนดังกล่าว รวมใส่สำ� นวนการสอบสวนไว้ และให้พนักงานอัยการและพนักงาน
สอบสวนลงชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย
o การสรุปส�ำนวนการสอบสวน พนักงานอัยการไม่ต้องร่วมลงชื่อในหน้ารายงานการสอบสวน
o ส่งส�ำนวนต่อพนักงานอัยการซึ่งมีเขตอ�ำนาจ เพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาสั่ง ตาม ป.วิ
อาญา มาตรา ๒๐

คดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทย ได้กระท�ำลงนอกราชอาณาจักร ซึ่งให้อัยการสูงสุด หรือ
ผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐

๑. กระท�ำผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยขณะที่เรือหรืออากาศยานไทยอยู่นอกราชอาณาจักรไทย
ตาม ป.อาญา มาตรา ๔ วรรคสอง
๒. กระท�ำผิดนอกราชอาณาจักร แต่มีการกระท�ำส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นองค์ประกอบความผิด
ได้กระท�ำในราชอาณาจักร ตาม ป.อาญา มาตรา ๕ วรรคแรก
๓. กระท�ำผิดนอกราชอาณาจักร แต่ผลแห่งการกระท�ำเกิดในราชอาณาจักร หรือผู้กระท�ำประสงค์
ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่งการกระท�ำ ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักร
หรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักร ตาม ป.อาญา มาตรา ๕ วรรคแรก
๔. การตระเตรียมการหรือพยายามกระท�ำการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนอกราช
อาณาจักร ถ้าหากการกระท�ำนั้นได้กระท�ำตลอดไปจนถึงขั้นความผิดส�ำเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
ตาม ป.อาญา มาตรา ๕ วรรคสอง
๕. ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนที่กระท�ำลงนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นความผิดที่ได้กระท�ำลงในราช
อาณาจักรหรือถือว่าได้กระท�ำในราชอาณาจักร ตาม ป.อาญา มาตรา ๖
๖. ความผิดตามหลักสากลซึ่งไม่ต้องมีการร้องขอให้ลงโทษ เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง,
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย, ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิด
ฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง ตาม ป.อาญา มาตรา ๗
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

61

๗. ความผิดที่คนไทยเป็นผู้กระท�ำผิดและรัฐบาลต่างประเทศหรือผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ หรือ
ความผิ ด ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด เป็ น คนต่ า งด้ า ว ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยหรื อ คนไทยเป็ น ผู ้ เ สี ย หายและร้ อ งขอให้ ล งโทษ
ตาม ป.อาญา มาตรา ๘
๘. เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ บาลไทยกระท� ำ ผิ ด ตามมาตรา ๑๔๗-๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐-๒๐๕
นอกราชอาณาจักรไทย ตาม ป.อาญา มาตรา ๙

หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นความผิดในหรือนอกราชอาณาจักร

๑. ความผิดเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาท, ฉ้อโกงที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือหรือทางอินเทอร์เน็ต,
เฟซบุ๊คหรือเมล์เป็นเครื่องมือ
		 ให้พนักงานสอบสวนสอบถามไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า
		 - IP Address ของผู้กระท�ำผิดอยู่ที่ใดและให้พนักงานสอบสวนดูผลของการกระท�ำ คือ
		 - ผู้เสียหายทราบเรื่องที่ใดในประเทศหรือนอกประเทศ
ผู้เสียหาย

IP Address
ของผู้กระท�ำผิด

ในประเทศไทย

นอกประเทศไทย

ในประเทศ

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
คือ ป.วิ อาญา มาตรา ๑๙

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
คือ ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐

นอกประเทศ

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
คือ ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
คือ ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐

การตรวจสอบ IP Address สามารถตรวจสอบได้ ๓ หน่วยงานคือ

สถานที่ที่สามารถท�ำหนังสือไปสอบถาม IP Address
๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคาร B ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒-๑๔๒-๒๕๕๕, แฟกซ์ ๐๒-๑๔๓-๘๔๔๗
๓. กองบั ง คั บ การสนั บ สนุ น ทางเทคโนโลยี ส� ำ นั ก งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (บก.สสท) อาคาร ๓๓ ชั้น ๔ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒-๒๐๕-๒๖๒๔ แฟกซ์ ๐๒-๒๕๒-๒๗๐๗
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หมายเหตุ
๑. ความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบหา IP Address
โดยพนักงานสอบสวนไม่ต้องพิจารณาว่า Server จะอยู่ต่างประเทศหรือไม่
		 - เนื่องจากกรณีนี้พิจารณาว่า Server เป็นเพียงอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและให้
บริการในการสื่อสารเท่านั้น
		 - ไม่ได้มีการกระท�ำต่อ Server แต่อย่างใด
		 - ปัจจุบันพนักงานสอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นเฉพาะ IP Address ของ Server และมีการแจ้ง
ว่าอยู่นอกราชอาณาจักร (ในต่างประเทศ) และส่งมายังอัยการสูงสุดเพื่อมอบหมายคดีตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐
จึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง (ที่ถูกต้องคือต้องหา IP Address ของผู้กระท�ำผิด)
๒. ความผิดหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปถ้า IP Address พบการกระท�ำผิดอยู่ต่างประเทศ และ
ผู้เสียหายพบการกระท�ำผิดอยู่ต่างประเทศ
		 - ไม่เป็นความผิดที่จะลงโทษในศาลไทยได้ตาม ป.อ.มาตรา ๘ แม้ผู้เสียหายจะร้องขอให้
พนักงานสอบสวนไทยท�ำการสอบสวน
		 - แต่ อ าจจะไปเข้ า หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ผ ลแห่ ง การกระท� ำเกิ ด ในราชอาณาจั ก รตาม ป.อ.
มาตรา ๕ ได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องท�ำการสอบสวนพยานหรือคนที่ทราบเรื่องในประเทศไทยด้วย
ข้อยกเว้นที่ยึดสถานที่ตั้งของ Server เป็นหลักคือ มีการเจาะข้อมูลหรือแฮกข้อมูลจาก Server
ในกรณีนี้ต้องพิจารณาว่า Server อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเป็นการกระท�ำต่อ Server
โดยตรง (ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕-๑๓)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การเข้าร่วมการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
๑. ก่อนเสนอส�ำนวนการสอบสวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา (นับตั้งแต่ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน จนถึงวันที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือขอให้อัยการสูงสุดต่อพนักงานสอบสวน จนถึง
วันที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือขอให้อัยการสูงสุดพิจารณา)
		 (๑) พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าได้มีการ
กระท�ำผิดและเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรได้ตามอ�ำนาจหน้าที่
		 (๒) เมื่อพนักงานสอบสวนทราบว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรให้ประมวลเรื่องเสนอ
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามอบหมายให้ใครเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
		 (๓) การสอบสวนที่ผ่านมาชอบด้วยกฎหมาย แม้ภายหลังอัยการสูงสุดมอบหมายพนักงาน
อัยการคนใดคนหนึ่งท�ำการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องท�ำการสอบสวนดังกล่าวใหม่อีก
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๒. ระหว่างรอค�ำสั่งจากอัยการสูงสุด (นับตั้งแต่พนักงานสอบสวนมีหนังสือถึงอัยการสูงสุด
จนถึงวันที่พนักงานสอบสวนได้รับหนังสือมอบหมายจากอัยการสูงสุด)
		 (๑) พนักงานสอบสวนไม่สามารถที่จะ
			 - สอบสวนพยานบุคคล หรือ
			 - รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
		 (๒) กรณีที่ถือได้ว่าเป็นกรณีจ�ำเป็น อันเป็นข้อยกเว้นให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสอบสวน
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐ วรรคห้า
			 - กรณีพนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์จากผู้เสียหายให้ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด
				 n ถือเป็นกรณีจ�ำเป็นที่พนักงานสอบสวนต้องสอบปากค�ำผู้เสียหายเพื่อเริ่มคดี
			 - กรณีผู้ต้องหาถูกจับและส่งตัวมายังพนักงานสอบสวน
				 n พนักงานสอบสวนจะต้องท�ำการสอบสวนปากค�ำผู้ต้องหา และ
				 n พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว หรือ
				 n ผัดฟ้อง ฝากขังผู้ต้องหา
			 - กรณีพยานหลักฐานจะสูญหาย หรือเสียหาย
				 n หากปล่อยเนิ่นช้า
			 - กรณีผู้เสียหาย พยาน จะเดินทางไปต่างประเทศ หรือใกล้ถึงแก่ความตาย
				 n โดยจะต้องระบุไว้ในค�ำให้การของพยานหรือผู้เสียหายด้วย
				 n กรณีที่มิได้มีการสอบสวน และมีผลการสอบสวนแจ้งกลับมายังพนักงานสอบสวน
					 ในเรื่องนั้นๆ
			 - กรณีอื่นๆ ที่เป็นกรณีจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป
๓. หลังจากที่อัยการสูงสุดมอบหมาย (ตั้งแต่พนักงานสอบสวนได้รับหนังสือมอบหมายหน้าที่
จากอัยการสูงสุด จนถึงวันที่การสอบสวนเสร็จสิ้น)
		 (๑) อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนไปฝ่ายเดียว
			 - พนั ก งานสอบสวนสามารถด� ำ เนิ น การสอบสวนและรวบรวมพยานหลั ก ฐานไปได้
โดยล�ำพัง
		 (๒) อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการด�ำเนินการสอบสวนไปฝ่ายเดียว
			 - พนักงานอัยการสามารถด�ำเนินการสอบสวนไปได้โดยมีบทบาทเป็นพนักงานสอบสวน
และมีอ�ำนาจหน้าที่ในการสอบสวนตาม ป.วิ อาญา
		 (๓) อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนโดยแต่งตั้งให้พนักงานอัยการ
เข้าร่วมท�ำการสอบสวน
			 - ให้พนักงานอัยการประชุมวางแผนกับพนักงานสอบสวน
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				 n ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นแห่งคดีในข้อหานั้นๆ ว่า
จะรวบรวมพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุอย่างไรบ้าง
				 n โดยให้บันทึกไว้รวมในส�ำนวนการสอบสวนด้วย
			 - ในการสอบสวนพยานบุคคลของพนักงานสอบสวน
				 n จะท�ำการสอบสวนเพียงล�ำพังไม่ได้ จะต้องร่วมกับพนักงานอัยการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากอัยการสูงสุดนั้น
			 - พนักงานอัยการมีอ�ำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนในการ
				 n สอบสวนพยานผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหา และ
				 n มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อในค�ำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
				 n ส่ ว นการด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การสอบสวนพนั ก งานสอบสวนสามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ เ พี ย งล� ำ พั ง ฝ่ า ยเดี ย ว เช่ น การยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอฝากขั ง การน� ำ ชี้ ส ถานที่ เ กิ ด เหตุ ป ระกอบ
ค�ำรับสารภาพหรือค�ำให้การ
			 - พนักงานอัยการมีอ�ำนาจแนะน�ำในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน
ในคดีนั้นได้
				 n โดยอาจบันทึกรวมใส่ส�ำนวนการสอบสวนก็ได้
			 - ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการสอบสวนพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
มาเพียงพอที่จะสามารถด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดตามข้อหานั้นๆ ได้
				 n ให้พนักงานสอบสวนจัดท�ำบันทึกการตรวจสอบพยานหลักฐานในส�ำนวนการสอบสวน
ดังกล่าวรวมใส่ส�ำนวนการสอบสวนไว้ และ
				 n ให้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนลงชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย
			 - ในการสรุปส�ำนวนการสอบสวน ในรายการสอบสวนนั้น
				 n พนักงานอัยการไม่ต้องไปร่วมลงชื่อในรายงานการสอบสวน เนื่องจากเป็นความเห็น
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
			 - ส่ ง ส� ำ นวนต่ อ พนั ก งานอั ย การซึ่ ง มี เขตอ� ำ นาจด� ำ เนิ น คดี เพื่ อ ส่ ง ไปยั ง อั ย การสู ง สุ ด
หรือผู้รักษาการแทนเพื่อพิจารณาสั่ง ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒๐
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บทที่ ๑๐
การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
• ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการท�ำส�ำนวนการสอบสวน
• การท�ำส�ำนวนการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของพนักงานอัยการในข้อที่เกี่ยวกับการตรวจสอบพยานหลักฐาน การถามปากค�ำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
เริ่มท�ำส�ำนวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระท�ำได้
• ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการท�ำส�ำนวน
การสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนท�ำส�ำนวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส�ำนวนไว้
• ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม ป.วิ อาญา และปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ตร.๔๑๙/๒๕๕๖
• น�ำส�ำนวนคดีชันสูตรพลิกศพที่ศาลได้ไต่สวนแล้วน�ำมาประกอบในส�ำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรมนี้
แล้วส่งส�ำนวนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล�ำดับชั้นเพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดวินิจฉัยต่อไป

การวิสามัญฆาตกรรมคืออะไร

วิสามัญฆาตกรรม หรือ extrajudicial killing เป็นการที่เจ้าพนักงานฆ่าผู้อื่นตายโดยอ้างว่า
เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือฆ่าผู้อื่นตายระหว่างที่เขาอยู่ในความควบคุมของตน โดยอ้างว่า
เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
คดีวิสามัญฆาตกรรมให้แบ่งท�ำเป็น ๓ ส�ำนวน ดังนี้
ส�ำนวนการสอบสวนที่จะต้องด�ำเนินการ ประกอบด้วย
๑. ส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ ที่ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยการกระท�ำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๕๐ ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนตาม ป.วิ อ. มาใช้โดยอนุโลม)
๒. ส�ำนวนคดีฆาตกรรมที่ผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย และ
คดีฆาตกรรมซึ่งผู้ตาย ตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
๓. ส� ำ นวนคดี ที่ ก ล่ า วหาว่ า ผู ้ ต ายต่ อ สู ้ ขั ด ขวางเจ้ า พนั ก งาน ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๓๘
อัยการจังหวัด ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๓ เป็นผู้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากสิทธิการน�ำคดีอาญา
มาฟ้องระงับไป ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๓๙ (๑) อัยการจังหวัดอาจจะรอการออกค�ำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีวิสามัญ
ฆาตกรรมของอัยการสูงสุดก่อนการท�ำส�ำนวนคดี เจ้าพนักงานถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตาม ป.อ.
มาตรา ๒๘๘ และ มาตรา ๒๘๙ ซึ่งเจ้าพนักงานจะอ้างการป้องกันตัวตาม ป.อ. มาตรา ๖๘ และในคดีฆาตกรรม
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ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของ
เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน เท่านั้น มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง
ฟ้องหรือไม่ฟ้อง ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคท้าย หากส่งให้อัยการจังหวัดฯ ออกค�ำสั่งย่อมไม่ชอบ
ท�ำให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด หากเป็นการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นความผิดฐาน
ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ตาม ป.อ. มาตรา ๒๙๐ หรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตาม ป.อ.
มาตรา ๒๙๑ เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นคดีวิสามัญฆาตกรรม ไม่อยู่ในอ�ำนาจอัยการสูงสุด หากแต่อยู่ในอ�ำนาจ
อัยการจังหวัดฯ
ถ้าหากในชั้นสอบสวน เจ้าพนักงานผู้ฆ่ามิได้เจตนาฆ่า แต่เจตนาท�ำร้ายร่างกาย หรือมิได้อ้างว่า
ตนปฏิบัติราชการตามหน้าที่ แม้ความจริงเหตุที่ผู้ตายถูกฆ่านั้นเพราะต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ เจ้าพนักงานจึงฆ่าตายอันเป็นการฆ่าเพราะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ก็ตาม กรณีเช่นนี้ พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบไม่ต้องส่งส�ำนวนไปให้อัยการสูงสุดพิจารณา คงส่งไปให้อัยการจังหวัดเท่านั้น เพราะใน
ชั้นสอบสวนเจ้าพนักงานผู้นั้นมิได้อ้างว่าการฆ่าดังกล่าวได้กระท�ำไปตามการปฏิบัติราชการตามหน้าที่เช่นนี้
เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปส�ำนวนส่งให้อัยการจังหวัด ก็เป็นการชอบแล้ว แม้ภายหลังผู้มีอ�ำนาจจัดการแทน
จะยกเหตุดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลว่า พนักงานสอบสวนไม่สรุปส�ำนวนส่งให้อัยการสูงสุดจึงเป็นการไม่ชอบไม่ได้
(ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๐๐/๒๕๓๒)
การสอบสวนอาจท�ำให้เกิดความเคลือบแคลงในข้อเท็จจริงและกระทบต่อการอ�ำนวยความยุติธรรม
ทั้งเป็นเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้ กั บ ฝ่ า ยผู ้ ต ้ อ งหาที่ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานผู ้ ท� ำ ให้ ต าย และฝ่ า ยผู ้ ต าย จึ ง ให้ พ นั ก งานสอบสวนผู ้ เชี่ ย วชาญ
หากหน่วยงานใดไม่มีพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญให้ รอง ผบก. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบท�ำส�ำนวน
การสอบสวน ทั้ง ๓ ส�ำนวน ด้วยตนเองโดยเคร่งครัด และให้ ผบก.หรือผู้รักษาการแทนเป็นหัวหน้า
พนั ก งานสอบสวน ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และเป็ น พนั ก งานสอบสวนผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตามมาตรา ๑๔๐
แห่ง ป.วิ อาญา ในคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ของตน และให้ด�ำเนินการแจ้งพนักงานอัยการเข้าร่วมท�ำการสอบสวน
ตาม ป.วิ อาญา ม.๑๕๐ เมื่อส�ำนวนเสร็จให้เสนอส�ำนวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
เพื่อพิจารณาและส่งส�ำนวนให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนตาม ป.วิ อาญา ม.๑๔ ต่อไป

การท�ำส�ำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

๑.๑ คดี ชั น สู ต รพลิ ก ศพ ญาติ ผู ้ ต ายเป็ น ผู ้ ร ้ อ ง หลั ง จากพนั ก งานสอบสวนท� ำ ส� ำ นวนเสร็ จ
ให้ส่งส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการ โดยให้ รอง ผบก.ที่ได้รับค�ำสั่งให้เป็นผู้ท�ำการสอบสวน ลงชื่อในส�ำนวน
การสอบสวน และรายงานการสอบสวน และยื่นค�ำร้องต่อศาลขอให้ไต่สวน เมื่อศาลไต่สวนเสร็จสิ้น พนักงาน
อัยการก็จะส่งส�ำนวนการไต่สวน+คดีชันสูตรเดิม กลับมายังพนักงานสอบสวน
๑.๒ คดีที่ผู้ตายเป็นผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนท�ำคดีไปตามปกติ รายงานการสอบสวนมีความเห็น
สั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากผู้ต้องหาถึงแก่ความตายเสนอส�ำนวนการสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจสั่งคดีตาม
ระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๘ บทที่ ๑๒ ส่งส�ำนวนให้พนักงานอัยการ
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คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

๑.๓ คดีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ แล้วปล่อยไป
โดยไม่มีการควบคุมตัว รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน และรอจนกว่าจะได้รับส�ำนวนไต่สวนตามข้อ ๑.๑
เมื่อรับส�ำนวนตามข้อ ๑.๑ แล้วเอามารวมเข้าส�ำนวนตามข้อ ๑.๓ จึงสรุปส�ำนวนการสอบสวน การสอบสวน
พนักงานอัยการต้องร่วมชันสูตรพลิกศพ ร่วมท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพและการยื่นค�ำร้องต่อศาลให้ท�ำ
การไต่ ส วนการตายตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคห้า ตามล�ำดับ และต้องเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท�ำส�ำนวนสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๕/๑ ซึ่งส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้วางแนวทางให้พนักงาน การถือปฏิบัติ
ตามหนังสือที่ อส ๐๐๒๓/ ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวน
ท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพและส�ำนวนสอบสวนและมีกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การท�ำส�ำนวนการสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ความในข้อ ๕
ก�ำหนดว่าหากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นไม่ตรงกัน พนักงานอัยการอาจท�ำความเห็น
ของตนรวมไว้ในส�ำนวนการสอบสวนด้วยก็ได้ พนักงานอัยการจึงย่อมต้องตรวจสอบอ�ำนาจการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เพราะอาจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงาน
สอบสวนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจ หากอัยการสูงสุดรับส�ำนวนไว้พิจารณาไม่ว่าจากผู้ใดย่อมส่งผลถึงอ�ำนาจ
สั่งคดีของอัยการสูงสุด ถ้าพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวไม่ใช่ผู้มีอ�ำนาจและไม่ใช่พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ อาจท�ำให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายและพนักงานอัยการไม่มีอ�ำนาจฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ และถ้าหากพนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
ให้อัยการจังหวัด อัยการพิเศษฝ่าย หรืออธิบดีอัยการ พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ แล้วแต่กรณี ให้ส่งส�ำนวนวิสามัญฆาตกรรมดังกล่าวคืนพนักงานสอบสวน
เพื่อให้พนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนเสนออัยการสูงสุดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๓ วรรค ๓

การชันสูตรพลิกศพ
หรือ

๑. ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระท�ำของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

๒. ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
		 ผู้ที่ร่วมชันสูตรพลิกศพ คือ
		 - พนักงานอัยการ
		 - พนักงานฝ่ายปกครองต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ�ำเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไป
		 - พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่
			 n ให้ รอง ผบก. หรือ พงส.ผชช. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผบก. ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น
ท�ำการสอบสวนด้วยตนเอง
			 n ให้ พงส. มีหน้าที่แจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปท�ำการชันสูตรพลิกศพทราบ ก่อนการชันสูตรพลิกศพ
		 - แพทย์
		 - ญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่ท�ำได้
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒
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การร่วมกันท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ

- เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพแล้ว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงาน
สอบสวนท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ (ม.๑๕๐ วรรคสี่) 							
- ให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- ให้รอง ผบก.หรือ ผชช. รับผิดชอบท�ำการสอบสวนด้วยตนเอง (ค�ำสั่ง ตร.๔๑๙/๒๕๕๖)
- ถ้ามีความจ�ำเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
- โดยให้ขอขยายเวลาออกไปยัง ผบก. ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น พร้อมกับแสดง
เหตุขัดข้องที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จไปด้วย (ค�ำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖)
- ให้ ผบก. ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น พิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้ตามเหตุผล
และความจ�ำเป็น
- ให้ พงส. บันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง ไว้ในบันทึกการสอบสวน
ส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ

การท�ำค�ำร้องขอให้ศาลไต่สวน

เมื่อพนักงานอัยการได้รับส�ำนวนชันสูตรพลิกศพแล้ว (มาตรา ๑๕๐ วรรคห้า)
- ให้พนักงานอัยการท�ำค�ำร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับส�ำนวน
- เพื่อให้ศาลท�ำการไต่สวน และท�ำค�ำสั่งแสดงว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุ
และพฤติการณ์ที่ตาย
- ถ้าตายโดยคนท�ำร้าย ให้กล่าวว่า ใครเป็นผู้กระท�ำร้ายเท่าที่จะทราบได้
- ถ้ามีความจ�ำเป็น ให้พนักงานอัยการขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน
- ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง ไว้ในส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ และท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งของพนักงานอัยการ

การท�ำส�ำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ (มาตรา ๑๕๕/๑)

- ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท�ำของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

หรือ
- ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ
- ในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่า ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
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		 พนักงานสอบสวน
		 n เป็นผู้รับผิดชอบการท�ำส�ำนวนสอบสวน
		 n แจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวน ในการท�ำส�ำนวนสอบสวน นับแต่โอกาสแรก
เท่าที่จะพึงกระท�ำได้ (การแจ้งอาจท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่แจ้งด้วยวาจา
ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการแจ้งไว้ในส�ำนวนสอบสวนด้วย)
		 พนักงานอัยการ
		 n มีหน้าที่เข้าร่วมในการท�ำส�ำนวนสอบสวน
		 n อาจให้ค�ำแนะน�ำ (โดยท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวน
รวบรวมหรือบันทึกค�ำแนะน�ำของพนักงานอัยการไว้ในส�ำนวนสอบสวน)
		 n ตรวจสอบพยานหลักฐาน (แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบถึงความประสงค์จะตรวจสอบ
พยานหลักฐาน หรือเรียกให้พนักงานสอบสวนน�ำพยานหลักฐานมาให้ตรวจสอบก็ได้ โดยพนักงานอัยการ
ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบพยานหลักฐานด้วย)
		 n ร่วมกับพนักงานสอบสวนในการถามปากค�ำผู้เสียหาย ผู้ต้องหา พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยพนักงานอัยการต้องลงลายมือชื่อในบันทึกค�ำให้การของบุคคลดังกล่าวด้วย
		 n ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความประสงค์จะให้มีการถามปากค�ำบุคคลใด นอกเหนือจาก
บุคคลที่พนักงานสอบสวนจะถามปากค�ำ ให้พนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
		 n ตั้งแต่เริ่มการท�ำส�ำนวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระท�ำได้
		 n ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการท�ำส�ำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓)
ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท�ำให้พนักงานอัยการไม่อาจเข้าร่วมในการ
ท�ำส�ำนวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวนได้
- ให้พนักงานอัยการแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
- ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุที่พนักงานอัยการไม่สามารถเข้าร่วมในการท�ำ
ส�ำนวนสอบสวน และ
- ให้รอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการท�ำส�ำนวนสอบสวน
ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควร ไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการท�ำส�ำนวนสอบสวน
- ให้พนักงานสอบสวนท�ำส�ำนวนต่อไปได้
- แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส�ำนวน และถือว่าเป็นการท�ำส�ำนวนสอบสวน
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
การด�ำเนินการนี้หากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นไม่ตรงกัน พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ อาจท�ำความเห็นของตนรวมไว้ในส�ำนวนสอบสวนด้วยก็ได้
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เอกสารอ้างอิง
(๑) หนังสือส�ำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๑๕/ว ๑๙๗ ลง ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม
(๒) หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๒๕/๕๐๑๔ ลง ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบสวน
คดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท
(๓) หนังสือที่ ตช. ๐๐๑๖/๕๐๓๑ ลง ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๖ เรื่อง การสอบสวนคดีอาญาในอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(๔) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับท�ำส�ำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงาน
อัยการกับพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๓
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บทที่ ๑๑
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ คือการตรวจหาพยานหลักฐาน เพื่อทราบความจริงและพิสูจน์ความผิด
อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน พนักงานสอบสวนต้องระลึกไว้เสมอว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท�ำผิด
กฎหมายอาญานั้น ผู้กระท�ำผิดมักทิ้งร่องรอยพยานหลักฐานไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจะมีพยานหลักฐาน
หลายชนิดที่รอการเข้าไปตรวจค้นหา หากละเลยการเข้าตรวจโดยทันที หรือเข้าตรวจโดยไม่รู้หลักวิธี อาจท�ำให้
พยานหลักฐานบางอย่างสูญหายหรือถูกท�ำลายไปได้
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุแล้วให้ด�ำเนินการดังนี้
๑. ลงประจ�ำวันการเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒. ต้องรีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
๓. รายงานและประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ผู้บังคับบัญชา แพทย์
ที่ร่วมในการชันสูตร เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เป็นต้น
๔. เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุ กรณีเป็นคดีที่ต้องอาศัยผู้ช�ำนาญการพิเศษในการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ ให้พนักงานสอบสวนต้องรีบด�ำเนินการในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ หากจ�ำเป็นให้ใช้อุปกรณ์
Red Line หรือ Yellow Line หรือ Police Line ปิดกั้นบริเวณสถานที่เกิดเหตุ และจัดเจ้าหน้าที่คอยรักษาสถานที่
เกิดเหตุไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญการพิเศษจะมาถึง
๕. พนักงานสอบสวนต้องร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญการและปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมสั่งการในการค้นหาพยานวัตถุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. จัดท�ำภาพถ่ายประกอบสถานที่เกิดเหตุ แบ่งเป็น ๓ ระยะ
		 ๖.๑ การถ่ายภาพระยะไกล ที่เห็นบริเวณสถานที่เกิดเหตุโดยรอบ ต้องมีป้ายหมายเลขก�ำกับ
แสดงต�ำแหน่งวัตถุพยานที่พบ
		 ๖.๒ การถ่ายภาพระยะกลาง เป็นการระบุต�ำแหน่งวัตถุพยาน
		 ๖.๓ การถ่ายภาพระยะใกล้ เป็นการถ่ายภาพวัตถุพยาน โดยต้องมีการใช้สเกล (ไม้บรรทัด)
ปรากฏไว้
๗. ท�ำการวาดแผนผังและสเก็ตช์ภาพ
๘. จัดเก็บวัตถุพยานและบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย จัดท�ำบันทึกรับส่งพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์
๙. ดูความเรียบร้อยของสถานที่เกิดเหตุแล้วส่งมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ
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๑๐. กรณีเป็นคดีร้ายแรง เช่น การก่อวินาศกรรม คดีเพลิงไหม้ คดีจราจรที่มีมูลค่าทรัพย์สินเสียหายมาก
พนักงานสอบสวนต้องท�ำหน้าที่รักษาสถานที่เกิดเหตุ และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล�ำดับชั้น
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ในการอ�ำนวยการด้านต่างๆ ในลักษณะ
บูรณาการ

การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร

๑. ต้องลงประจ�ำวันไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและรีบเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
๒. ให้ด�ำเนินการตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชน รอยครูด เศษสี รวมถึงวัตถุที่ตกในที่เกิดเหตุ
๓. ตรวจหาจุดที่สันนิษฐานว่าเป็นจุดชน พบสิ่งใดปรากฏอยู่ที่เกิดเหตุซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคดี
จดรายละเอียดลงในสมุดตรวจที่เกิดเหตุ
๔. มีพยานบุคคล ให้จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เพื่อให้สามารถเรียกมาสอบปากค�ำได้
๕. สอบถามประวัติข้อมูลจากผู้ขับขี่และพยาน น�ำมาจัดท�ำเป็นแผนที่เกิดเหตุ และบันทึกตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ
๖. ในการจัดท�ำต้องมีการวัดความกว้างของถนน ช่องทางเดินรถ ก�ำหนดจุดหลักเพื่อเป็นการยึด
จุดรถที่เกิดเหตุไว้ วัดระยะรอยครูด รอยห้ามล้อ รอยยาง ถ่ายภาพประกอบ
๗. แผนที่เกิดเหตุต้องให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ กรณีน�ำชี้จุดไม่ตรงกันให้ท�ำแผนที่
แยกจุดที่แต่ละคนชี้ไว้ รวมถึงจุดที่พนักงานสอบสวนเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดชน
๘. ด�ำเนินการกรอกข้อมูลในแผนที่เกิดเหตุและบันทึกตรวจสถานที่เกิดเหตุตามแบบฟอร์มที่ ตร.
ก�ำหนดให้ละเอียดและครบถ้วน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ Crime Scene investigation เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ท�ำหน้าที่
พนักงานสอบสวน และอาจท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจฝ่ายอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อที่จะด�ำเนินการตรวจหาวัตถุพยานหรือพยานทางกายภาพคนอื่น เมื่อเกิดอาชญากรรม
ขึ้นในทุกกรณี และรวมทั้งการตายด้วย
วัตถุประสงค์ของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คือการตรวจหาพยานหลักฐาน เพื่อทราบความจริง
และเพื่อพิสูจน์ความผิด อันเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ ให้ค�ำนิยามของ “การสอบสวน” ไว้ หมายความถึง “การรวบรวมพยานหลักฐานและการด�ำเนินการ
ทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท�ำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือการพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษ” นอกจากนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ ยังได้ก�ำหนดถึงอ�ำนาจของพนักงานสอบสวนเอาไว้
ด้วยว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท�ำได้ เพื่อประสงค์จะทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา และเพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�ำผิด และพิสูจน์
ให้เห็นความผิด”
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พยานหลักฐาน หมายถึง พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ตลอดจนหลักฐานอื่นที่ใช้พิสูจน์
ข้อเท็จจริงในการกระท�ำผิดได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์การกระท�ำผิดกฎหมายอาญาขึ้น ผู้กระท�ำความผิดมักทิ้งร่องรอยพยานหลักฐาน
ไว้ในสถานที่เกิดเหตุและในสถานที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้ว จะมีพยานหลักฐานหลายชนิดที่รอการเข้าไปตรวจ
ค้นหา หากละเลยการเข้าตรวจโดยทันที หรือเข้าตรวจไม่ถูกหลักวิธีอาจท�ำให้พยานหลักฐานบางอย่างสูญหายไป
หรือถูกท�ำลายเสียหายได้

การตรวจที่เกิดเหตุคดีอาญาทั่วไป

หลักในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นกระบวนการท�ำงานตามหลักสากล ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
รวมทั้งในประเทศไทยด้วย จะนิยมท�ำการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามแบบของระบบ FBI ซึ่งจะมีลักษณะ
การท�ำงานเป็นทีม โดยในทีมจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วย
๑. หัวหน้าทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ (Team Leader) ในกรณีพนักงานสอบสวนควรเป็นผู้รับผิดชอบ
คดีนั้นๆ จะต้องก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
		 ๑.๑ รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจและควบคุม
การรักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยการก�ำหนดขอบเขตสถานที่เกิดเหตุต้องครอบคลุมวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
		 ๑.๒ ตัดสินใจหาวิธีการในการตรวจค้นและตรวจหาวัตถุพยานที่เหมาะสม และมอบหมาย
หน้าที่ให้สมาชิกหรือผู้ช่วยในทีมให้ชัดเจน
		 ๑.๓ ตัดสินใจในการหาสถานที่ในการควบคุมสั่งการ ตลอดจนเป็นจุดในการควบคุมสั่งการ
และเป็นจุดที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างการค้นหา และการสืบสวนกับบุคคลทั่วไป เช่น นักข่าว
ผู้บังคับบัญชา
		 ๑.๔ เป็นผู้ประสานงานระหว่างบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น ผู้บังคับบัญชา
แพทย์ที่ร่วมชันสูตร เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่เก็บกู้
วัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เป็นต้น
		 ๑.๕ กรณีเป็นคดีที่จะต้องอาศัยผู้ช�ำนาญการพิเศษในการตรวจที่เกิดเหตุ ให้พนักงานสอบสวน
รักษาที่เกิดเหตุโดยในการนี้จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Red Line หรือ Yellow Line ปิดกั้นบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
และจัดเจ้าหน้าที่คอยรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญการพิเศษจะมาถึงและท�ำการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุจนเสร็จสิ้น
		 ๑.๖ กรณีที่เป็นคดีร้ายแรง เช่น การก่อวินาศกรรม คดีเพลิงไหม้ คดีจราจรที่มีมูลค่าทรัพย์สิน
เสียหายมาก ให้พนักงานสอบสวนท�ำหน้าที่ในการรักษาที่เกิดเหตุ และในกรณีนี้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบตามล�ำดับชั้น เพื่อด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการส่วนหน้า (ศปก.สน.) ในการอ�ำนวยการด้านต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะบูรณาการ รวมถึงด�ำเนินการจัดเตรียมการปิดกั้นการจราจร การก�ำหนดหน้าที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ การประสานหน่วยข้างเคียง เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ ชุดสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบ
กล้อง CCTV และอื่นๆ และรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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		 ๑.๗ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปภายใน
สถานที่เกิดเหตุ
		 ๑.๘ ควบคุมและตัดสินในการป้องกันบุคคลที่เข้าหรือออกในสถานที่เกิดเหตุ
		 ๑.๙ ควบคุมสั่งการการค้นหาวัตถุพยานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๑.๑๐ มอบคืนสถานที่เกิดเหตุ โดยต้องกระท�ำหลังจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรวบรวม
วัตถุพยานให้เสร็จสิ้น
๒. ช่างภาพและผู้ท�ำบัญชีภาพถ่าย (Photographer and Photographic Log recorder)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
		 ๒.๑ ถ่ายภาพทางเข้าก่อนจะเข้าไป รวมถึงสภาพแวดล้อม
		 ๒.๒ ถ่ายภาพเหยื่อและฝูงชนที่อยู่บริเวณสถานที่เกิดเหตุ เพราะบางครั้งผู้กระท�ำผิดอาจแฝงตัว
อยู่ในกลุ่มประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ตลอดจนการควบคุมหรือเคลื่อนย้ายยานพาหนะในบริเวณสถานที่
เกิดเหตุ
		 ๒.๓ การถ่ายภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ
			 ๒.๓.๑ การถ่ายภาพระยะไกลที่เห็นบริเวณสถานที่เกิดเหตุโดยรอบ โดยมีป้ายหมายเลข
ก�ำกับแสดงต�ำแหน่งวัตถุพยาน
			 ๒.๓.๒ การถ่ายภาพระยะกลางเป็นการระบุต�ำแหน่งวัตถุพยาน
			 ๒.๓.๓ การถ่ายภาพระยะใกล้เป็นการถ่ายภาพวัตถุพยาน โดยในการถ่ายภาพระยะใกล้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดของลักษณะวัตถุพยานโดยใช้สเกล (ไม้บรรทัด) ให้ปรากฏไว้
ในภาพถ่ายด้วย เช่น ขนาด ต�ำหนิหรือลักษณะพิเศษของวัตถุพยาน เช่น ลักษณะรอยงัด ซึ่งสามารถใช้
เชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้งัด ลักษณะและขนาดของบาดแผลเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงกับอาวุธ ซึ่งข้อควรถึงระลึก
อยู่เสมอคือ ต้องท�ำการถ่ายภาพวัตถุพยานก่อนท�ำการเคลื่อนย้าย
		 ๒.๔ หลังจากท�ำการถ่ายภาพตามหลักการแล้ว ในบางกรณีอาจน�ำวัตถุพยานทั้งหมดมารวมกัน
แล้วท�ำการถ่ายภาพอีกครั้ง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท�ำแผนผัง และเจ้าหน้าที่
ตรวจค้นวัตถุพยาน เพื่อท�ำการระบุต�ำแหน่งวัตถุพยานในแผนผัง แล้วจึงท�ำการเก็บและหีบห่อวัตถุพยาน
เพื่อส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป
		 ๒.๕ ในบางกรณีที่สถานที่เกิดเหตุซับซ้อนอาจจ�ำเป็นต้องได้ข้อมูลพิมพ์เขียว โดยอาจท�ำการ
ถ่ายภาพพิมพ์เขียว แผนที่ที่เกิดเหตุทุกอย่าง
		 ๒.๖ เตรียมบัญชีควบคุมภาพถ่าย และบัญชีควบคุมแผนผัง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำแผนผังหรือสเก็ตช์ภาพ (Sketch preparer) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
		 ๓.๑ เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุ ให้จัดท�ำแผนที่หรือแผนผังในทันทีโดยก�ำหนดทิศให้ชัดเจน
		 ๓.๒ แผนผังควรระบุขนาด ลักษณะการกั้นแบ่งบริเวณสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งหมายความรวมถึง
การจัดวางสิ่งของ เส้นทางเข้า-ออก เช่น ประตู หน้าต่าง รวมทั้งวัตถุพยานที่พบ โดยต้องมีรายละเอียดต�ำแหน่ง
วัตถุพยานต่างๆ และระบุการเรียกชื่อวัตถุพยาน โดยท�ำการประสานงานกับชุดบันทึกวัตถุพยาน ชุดรวบรวม
วัตถุพยาน และชุดตรวจค้นหาวัตถุพยานเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน

76 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

		 ๓.๓ ให้บันทึกสภาพของอาคาร ห้อง เฟอร์นิเจอร์ โดยการก�ำหนดจุดอ้างอิงในการมองแผนผัง
เช่น แผนผังที่มีมุมมองโดยการหันหน้าเข้าหาอาคาร หรือหันหน้าเข้าหาห้องที่เกิดเหตุ เป็นต้น
		 ๓.๔ ก�ำหนดและระบุบริเวณที่จะท�ำการตรวจค้นหา และให้ค�ำแนะน�ำกับหัวหน้าทีม สมาชิก
ที่ท�ำการตรวจค้นหาวัตถุพยานถึงการให้ชื่อวัตถุพยาน และท�ำการก�ำหนดบริเวณ วัดบริเวณต่างๆ ที่ท�ำแผนผัง
พร้อมต�ำแหน่งวัตถุพยาน การท�ำแผนผังต้องมีมาตราส่วนบันทึกอยู่ในแผนที่หรือแผนผังที่ท�ำขึ้น
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกและเก็บรักษาวัตถุพยาน (Evidence Recorder/Custodian) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
		 ๔.๑ เตรียมตารางบัญชีวัตถุพยาน
		 ๔.๒ เตรียมหีบห่อและวิธีการรักษาวัตถุพยานตามหลักวิชาการ
		 ๔.๓ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท�ำแผนผังและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจค้นหาวัตถุพยานถึงกรณีเรียกชื่อ
วัตถุพยาน รวบรวมและบันทึกวัตถุพยานที่พบ
		 ๔.๔ จัดท�ำบันทึกการรับ-ส่งวัตถุพยาน
		 ๔.๕ ควบคุมการครอบครองวัตถุพยานจนกว่าจะส่งถึงผู้ตรวจพิสูจน์ รวมทั้งควบคุมห่วงโซ่ของ
วัตถุพยาน
		 ๔.๖ ประสานงานการส่งวัตถุพยานให้กับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
๕. เจ้าหน้าที่ค้นหาพยานหลักฐาน (Evidence Recovering Personal)
		 ๕.๑ เมื่อค้นพบวัตถุพยานต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่ท�ำแผนผังตลอดจนหัวหน้าทีม
เพื่อท�ำการบันทึกรายละเอียด ก่อนท�ำการเก็บวัตถุพยาน
		 ๕.๒ ให้แจ้งหัวหน้าทีมทราบเกี่ยวกับต�ำแหน่งที่พบวัตถุพยาน
		 ๕.๓ ให้ท�ำการบันทึกเวลาที่พบวัตถุพยานและแจ้งกับผู้บันทึกวัตถุพยาน
		 ๕.๔ ประสานงานการเรี ย กชื่ อ วั ต ถุ พ ยานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด บั น ทึ ก วั ต ถุ พ ยานและเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ท�ำแผนผัง
๖. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือผู้ช�ำนาญการเฉพาะทาง (Specialist) ในบางครั้งมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการจัดหาหรือร้องขอผู้ช�ำนาญพิเศษจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อ อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด กรณี ก ารตรวจโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด เหตุ - กองโยธา หรื อ โยธาจั ง หวั ด
หรือวิศวกรจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรณีต้องการทาบโครงสร้างอาคารสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่
การไฟฟ้า กรณีที่เหตุเกี่ยวเนื่องจากกระแสไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น สารเคมี
สารกัมมันตภาพรังสี หรือ สารชีวภาพ เป็นต้น
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ขั้นตอนของการตรวจสถานที่เกิดเหตุระบบ FBI นั้น จะมีอยู่ ๑๒ ขั้นตอนด้วยกัน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมตัว หรือเตรียมความพร้อม (Preparation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการประเมิน
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ ๒ ใกล้ถึงสถานที่เกิดเหตุ (Approach Scene) เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย
ในทุกๆ ด้าน เช่น จิตใจ เอกสาร อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมมากที่สุดในการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ ๓ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันสถานที่เกิดเหตุ (Secure and Protect
Scene) เมื่ อ ถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ ต้ อ งพิ จ ารณาขอบเขตในการป้ อ งกั น สถานที่ เ กิ ด เหตุ เ พื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
วัตถุพยานทั้งหมด โดยต้องไม่ลืมถึงความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงจุดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น (Initiate Preliminary Survey) เป็นการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น โดยหัวหน้าทีม เพื่อก�ำหนดรูปแบบวิธีการของทีมให้เหมาะสมกับสภาพของสถานที่
เกิดเหตุ รวมถึงการบันทึกสภาพทั่วๆ ไป
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ (Evaluate Physical Evidence
Possibility) เป็นการประเมินถึงพยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้ครอบคลุมในการค้นหา
วัตถุพยานและป้องกันการท�ำลายวัตถุพยาน
ขั้นตอนที่ ๖ เตรียมบรรยายสรุปสภาพของสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Narrative Description)
บรรยายสภาพทั่วไปและลักษณะพิเศษของสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งการบันทึกอาจท�ำได้หลายวิธี เช่น บันทึกเสียง
การเขียน หรือบันทึกวีดีโอ
ขั้นตอนที่ ๗ ก�ำหนดการถ่ายภาพ (Depict Scene Photographically) ถ่ายภาพสภาพของสถานที่
เกิดเหตุทั้งระยะใกล้ กลาง และไกล โดยให้ครอบคลุมสภาพหรือพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุ
โดยเฉพาะวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ ๘ เตรียมการวาดแผนผัง การสเก็ตซ์ภาพสถานที่เกิดเหตุ (Prepare Diagram/Sketch of
Scene) เป็นการสเก็ตช์ภาพของสถานที่เกิดเหตุ โดยมีการก�ำหนดทิศ มาตราส่วน และระยะต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๙ การตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด (Conduct Detailed Search) เป็นการค้นหา
พยานหลักฐานที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุ โดยการค้นหาจะใช้รูปแบบตามความเหมาะสม เช่น แบบตาราง
ก้นหอย ฯลฯ
ขั้ น ตอนที่ ๑๐ การบั น ทึ ก และตรวจเก็ บ พยานหลั ก ฐาน (Record and Collect Physical
Evidence) เป็นการบันทึกต�ำแหน่งและถ่ายภาพพยานหลักฐาน เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งของพยานหลักฐาน
ก่อนการเก็บพยานหลักฐาน
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ขั้นตอนที่ ๑๑ การตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Conduct Final Survey) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเก็บพยานหลักฐานว่าได้กระท�ำถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
ขั้นตอนที่ ๑๒ การออกและส่งคืนสถานที่เกิดเหตุ (Release Scene) การส่งมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ
ต้องมีบันทึก วันเวลา ที่ส่งมอบคืนสถานที่เกิดเหตุ
ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ (Safety Consideration) ซึ่ง FBI คิดว่า
ความจ�ำเป็นมากที่สุดในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คือ จะไม่พาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาร่วม
ตรวจสถานที่เกิดเหตุให้ได้รับการติดเชื้อ บาดเจ็บ หรือตาย ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ทุกครั้ง จ�ำเป็นต้องใช้สติปัญญา และสามัญส�ำนึกในการป้องกันตัว

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

79

บทที่ ๑๒
การควบคุม ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
o เมื่อพนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษเสร็จสิ้นแล้ว ให้น�ำเสนอหัวหน้างาน
สอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
o เมื่อพนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนผู้กล่าวหา พยานและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้ว
ให้เสนอส�ำนวนให้หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
o แจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนโดยท�ำเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษทราบ ดังนี้
		 √ ครั้งที่ ๑ เมื่อครบก�ำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
		 √ ครั้งที่ ๒ เมื่อครบก�ำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก
		 √ ครั้งที่ ๓ เมื่อสรุปส�ำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ
o หากมีการออกหมายจับ หรือจับกุมผู้ต้องหาได้ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ หรือผู้กล่าวโทษทราบด้วย
เพื่ อ ให้ ก ารสอบสวนเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ ค� ำ สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นนับแต่รับค�ำร้องทุกข์ กล่าวโทษ จนถึงการพิจารณาสั่งคดี เมื่อพนักงานสอบสวนจัดท�ำ
ส�ำนวนการสอบสวน จะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนของการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวน ดังนี้
การควบคุมและตรวจสอบ
๑. เมื่อพนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษเสร็จสิ้นแล้ว ให้น�ำเสนอหัวหน้างาน
สอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
๒. เมื่อพนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนผู้กล่าวหา พยานและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้ว
ให้เสนอส�ำนวนให้หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
๓. ให้พนักงานสอบสวน เสนอส�ำนวนการสอบสวนให้ ผกก.สน. ตรวจสอบภายใน ๕ วัน นับแต่วัน
รับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
การเร่งรัดส�ำนวนการสอบสวน
๑. หัวหน้างานสอบสวน มีหน้าที่ตรวจสอบเร่งรัดส�ำนวนทุก ๗ วัน
๒. หัวหน้าหน่วย มีหน้าที่ตรวจสอบเร่งรัดส�ำนวนทุก ๑๐ วัน
๓. ผู้บังคับการ และรองผู้บังคับการ มีหน้าที่ตรวจสอบเร่งรัดส�ำนวนทุก ๓๐ วัน
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ข้อสังเกต

- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เมื่อพนักงานสอบสวน รับค�ำกล่าวโทษแล้ว จะต้องรายงานเหตุเบื้องต้น
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ถึง ผบ.ตร. (ผ่าน คด.) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันรับค�ำกล่าวโทษ (ตามค�ำสั่ง
ตร.ที่ ๑๒๒/๒๕๕๓ ลง ๒ มี.ค. ๕๓ ข้อ ๔.)
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การพิจารณาตั้งข้อหา และการร้องขอให้ศาลออกหมายจับ และ
การท�ำความเห็นทางคดีเสนอ ผบ.ตร. เป็นอ�ำนาจการพิจารณาของ ผบช. (ตามค�ำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๒/๒๕๕๓
ลง ๒ มี.ค. ๕๓ ข้อ ๑.๑)
- คดียาเสพติดให้โทษ ที่อ�ำนาจการพิจารณาสั่งคดีเป็นของ ผบช. หากผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการฝากขัง
ของศาล พนั ก งานสอบสวนจะต้ อ งเสนอส� ำ นวนการสอบสวนมายั ง บช.น. ก่ อ นครบฝากขั ง ครั้ ง ที่ ๕
(ตามหนังสือ บช.น. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๕.๑๘๓/๒๐๔๙๖ ลง ๑๙ ธ.ค. ๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจับกุม
และด�ำเนินคดีผู้ต้องหาในคดียาเสพติด)
- คดีอาญาที่อ�ำนาจการพิจารณาสั่งคดีเป็นของ ผบช.น. ตามประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี
บทที่ ๑๒ ข้อ ๒๗๖ พนักงานสอบสวนจะต้องเสนอส�ำนวนการสอบสวนมายัง บช.น. ก่อนครบฝากขัง ครั้งที่ ๕

ระยะเวลาการสอบสวน

ให้ พ นั ก งานสอบสวนยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระยะเวลาการสอบสวนที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามค� ำ สั่ ง ตร. ที่
๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ โดยเคร่งครัด
คดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด แบ่งเป็น ๒ กรณี
(๑) กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนท� ำ การสื บ สวนสอบสวนแล้ ว ไม่ มี ข ้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลั ก ฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนต่อไป
		 ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก จะต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
		 ข. คดีอุกฉกรรจ์ จะต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
		 เมื่อพนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนมาตามก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ยังไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำผิด ให้มีความเห็นงดการสอบสวน หรือเห็นควรให้งดการสอบสวน แล้วเสนอ
ส�ำนวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงาน
ที่ มี อ� ำ นาจสอบสวนซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ กองบั ญ ชาการหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กองบั ญ ชาการ
เพื่อพิจารณาและมีความเห็นทางคดี แล้วส่งส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔o (๑) ต่อไป
(๒) กรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนท� ำ การสื บ สวนสอบสวนแล้ ว มี ข ้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลั ก ฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวน
สอบสวนได้ภายในอายุความ ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้เสนอส�ำนวนการสอบสวน
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พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลและความจ� ำ เป็ น ไปยั ง ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� ำ ดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู ้ บั ง คั บ การหรื อ ผู ้ บั ญ ชาการ
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวนซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ กองบั ญ ชาการหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
กองบัญชาการ ภายในระยะเวลา ๓o วัน ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
ซึ่ ง ขึ้ นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กองบั ญ ชาการมี อ� ำ นาจพิ จารณาอนุ มั ติ
ขยายเวลาการสอบสวนได้ในครั้งแรกไม่เกิน ๓ เดือนหลังจากครบก�ำหนดเวลาตามที่อนุมัติแล้วแต่มีความจ�ำเป็น
ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนต่อไป ให้ขอขยายระยะเวลาไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน ตามเหตุแห่งความจ�ำเป็นจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
เว้ น แต่ ผู ้ บั ง คั บ การหรื อ ผู ้ บั ญ ชาการส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวนซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ กองบั ญ ชาการ
หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
คดีรู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ แบ่งเป็น ๒ กรณี
(๑) กรณีที่พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนแล้วไม่มีข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนต่อไป
		 ก. คดีอาญาทั่วไป หรือคดีจราจรทางบก ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายในก�ำหนด ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษหรือรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
		 ข. คดีอุกฉกรรจ์ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวน ให้เสร็จสิ้นภายในก�ำหนด ๓ เดือน
นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษหรือรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
			 เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนท� ำ การสื บ สวนสอบสวนมาเป็ น ระยะเวลาตามที่ ก� ำ หนดแล้ ว
ยังไม่สามารถน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาด�ำเนินคดีได้ โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นทางคดีและเสนอส�ำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
จนถึงผู้มีอ�ำนาจท�ำความเห็นทางคดีแล้วส่งส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๑ ต่อไป
(๒) กรณีที่พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนแล้ว คดีมีข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนได้ภายในอายุความ ทั้งนี้
เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้เสนอส�ำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็น
ไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ภายในระยะเวลา ๑o วัน
นับตั้งแต่วันครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้ผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
สอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการแล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได้ ในครั้งแรกไม่เกิน ๓ เดือน หลังจากครบก�ำหนดระยะเวลาตามที่
อนุมัติแล้ว แต่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนต่อไป ให้ขอขยายระยะเวลาไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจสอบสวนเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน ตามเหตุแห่งความจ�ำเป็น
จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น เว้นแต่ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
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บทที่ ๑๓
การผัดฟ้อง-ฝากขัง
๑. หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระท�ำความผิด (Presumption of Innocence)

ในคดีอาญา (Criminal Case) ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่ได้เป็นผู้กระท�ำผิด
จนกว่าจะมีค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�ำผิด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่บัญญัติไว้ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๔๙๑ (The Universal Declaration of Human Rights ๑๙๔๘)
และมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับแต่หลักการนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลทุกคน
เป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะหากมีข้อสันนิษฐานเช่นนี้ จะไม่สามารถจับกุมควบคุมผู้ใดได้ หลัก Presumption of
Innocence มีเจตนาส�ำคัญคือ โจทก์ในคดีอาญามีภาระพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลยจนปราศจากข้อสงสัย
(to prove beyond reasonable doubt) ซึ่งเป็นกระบวนการในชั้นศาล การด�ำเนินคดีอาญาจึงมีผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระดับหนึ่ง
ดังนั้นการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาอันเป็นมาตรการบังคับในชั้นสอบสวนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
โดยมีวัตถุประสงค์สามประการ คือ
๑. เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่ให้ผู้ต้องหาเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหาเองในบางกรณี
๒. เพื่อให้มีตัวผู้ต้องหาไว้ด�ำเนินคดี ในการฟ้องคดีของพนักงานอัยการนั้นจะต้องท�ำการสอบสวน
ผู้ต้องหา แจ้งข้อหา และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาต่อสู้คดีเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ อีกทั้งการพิจารณาคดีต้อง
กระท�ำต่อหน้าจ�ำเลย
๓. เพื่อประกันการบังคับโทษ เนื่องจากการสอบสวนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ตัวผู้กระท�ำความผิด
มาฟ้องลงโทษ และการลงโทษทางอาญามุ่งกระท�ำต่อตัวผู้กระท�ำความผิดเป็นส�ำคัญ
คดีซึ่งอยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของศาลอาญาหรือศาลจังหวัด มีระยะเวลาควบคุมผู้ต้องหาในชั้น
สอบสวนได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง หากมีความจ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ระหว่างการสอบสวน พนักงาน
สอบสวนต้องยื่นค�ำร้องและน�ำตัวผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ต่อไป
คดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลแขวงพนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมผู้ต้องหาไว้ ๔๘ ชั่วโมง หากไม่สามารถ
ฟ้องผู้ต้องหาได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว พนักงานสอบสวนต้องน�ำตัวผู้ต้องหาไปยื่นผัดฟ้อง โดยยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลแขวงเพื่อขออนุญาตผัดฟ้องได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน หากไม่สามารถฟ้องได้ทันภายใน
ระยะเวลาการผัดฟ้อง การจะฟ้องผู้ต้องหาได้จะต้องได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดก่อน
คดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมผู้ต้องหาไว้ ๒๔ ชั่วโมง
และต้องน�ำตัวไปศาลเพื่อไต่สวนตรวจสอบการจับกุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ในระหว่างการควบคุม
ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมตัว
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หากไม่สามารถฟ้องได้ทัน พนักงานสอบสวนจะต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องได้ครั้งละ ๑๕ วัน
ไม่เกิน ๔ครั้ง หากไม่สามารถฟ้องได้ทันภายในระยะเวลาการผัดฟ้อง การจะฟ้องผู้ต้องหาได้จะต้องได้รับ
อนุญาตจากอัยการสูงสุดเช่นเดียวกัน

๒. ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

๑. ศาลเยาวชนและครอบครอบครัว
		 พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาไปถึงที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติ
ที่น�ำตัวผู้ต้องหาจากที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�ำหนดเวลา ๒๔ ชั่วโมงนั้นด้วย (พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ วรรคแรก)
๒. ศาลแขวง
		 คดีอาญาที่อยู่ในอ�ำนาจศาลแขวง กฎหมายก�ำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗, ๒๕ (๕))
		 พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาไปถึง
ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติ ที่น�ำตัวผู้ต้องหาจากที่ท�ำการของ
พนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�ำหนดเวลา ๔๘ ชั่วโมงนั้นด้วย (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๗ วรรคแรก)
๓. ศาลทหาร
		 พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาไปถึง
ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติ ที่น�ำตัวผู้ต้องหาจากที่ท�ำการ
ของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�ำหนดเวลา ๔๘ ชั่วโมงนั้นด้วย (พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
มาตรา ๔๕)
๔. ศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
		 พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาไปถึง
ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติ ที่น�ำตัวผู้ต้องหาจากที่ท�ำการ
ของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�ำหนดเวลา ๔๘ ชั่วโมงนั้นด้วย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๗ วรรคสาม)
๕. ความผิดลหุโทษ
		 ความผิดลหุโทษคือ ความผิดซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง จ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 กรณีความผิดลหุโทษจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค�ำให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใคร
และที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ วรรคสอง)
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๓. การยื่นค�ำร้องขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวน

ในการออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการสอบสวนนั้น ศาลจะใช้ดุลยพินิจออกหมายขังผู้ต้องหา
ไว้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ โดยน�ำบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
๑. ศาลแขวง
		 เมื่อผู้ต้องหาถูกจับควบคุมตัว โดยไม่มีการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน และการสอบสวน
ไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง พนักงานสอบสวนต้องยื่นค�ำร้องต่อศาล พร้อมน�ำตัวผู้ต้องหา
ไปยังศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ ตามระยะเวลาที่ขอผัดฟ้อง
๒. ศาลอาญา หรือศาลจังหวัด
		 เมื่อผู้ต้องหาถูกจับควบคุมตัว โดยไม่มีการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน และการสอบสวน
ไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง พนักงานสอบสวนต้องยื่นค�ำร้องต่อศาล พร้อมน�ำตัวผู้ต้องหาไปยัง
ศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ ไม่เกินครั้งละ ๑๒ วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔๘ วัน ส�ำหรับ
ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงกว่า ๖ เดือน แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี
		 ในกรณีความผิดอาญาที่มีโทษจ�ำคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป ศาลมีอ�ำนาจสั่งขังไม่เกิน
ครั้งละ ๑๒ วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน ๘๔ วัน
		 เมื่อศาลสั่งขังครบ ๔๘ วันแล้ว หากพนักงานสอบสวนยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีก
โดยอ้างเหตุจ�ำเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ พนักงานสอบสวนได้แสดงเหตุจ�ำเป็น และน�ำพยานหลักฐาน
มาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล ในการไต่สวน ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีพยาน และผู้ต้องหาร้องขอให้ศาลตั้งทนายความให้
		 ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปท�ำการสอบสวนในท้องที่อื่น นอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหาไว้
พนักงานสอบสวนจะยื่นค�ำร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ ที่จะต้องไปท�ำการสอบสวนนั้นก็ได้
เมื่อศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควร ก็ให้สั่งโอนไป (ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนไม่เคยยื่นค�ำร้องให้โอน
การขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปท�ำการสอบสวน)
๓. ศาลทหาร
		 การปฏิ บั ติ ใ นการยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลทหารเพื่ อ ให้ ขั ง ผู ้ ต ้ อ งหาระหว่ า งการสอบสวนปฏิ บั ติ
เช่น เดียวกันกับคดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
		 อนึ่ง คดีที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร แม้เป็นความผิดที่มีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ปี หรือปรับไม่เกิน
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน พนักงาน
สอบสวนต้องท�ำการสอบสวนจนเสร็จสิ้น ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องวาจาในศาลทหาร

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

87

๔. การยื่นค�ำร้องขอผัดฟ้อง

๑. ศาลเยาวชนและครอบครัว
		 คดีอาญาที่อยู่ในอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องน�ำตัวเด็กหรือเยาวชน
ไปยังศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม และสถานพินิจ เป็นผู้รับผิดชอบน�ำตัวผู้ต้องหาไปด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้ า ที่ โดยไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การควบคุ ม (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘๕ วรรคแรก) ดังนั้นจึงไม่มีการออกหมายขังส�ำหรับผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชนแต่อย่างใด
		 พนั ก งานสอบสวนต้ อ งส่ ง ส� ำ นวนการสอบสวนทั้ ง ความเห็ น ไปยั ง พนั ก งานอั ย การ เพื่ อ ให้
พนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวยื่นฟ้องต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับกุม
หรือปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๗๘ วรรคแรก)
		 หากเกิดความจ�ำเป็นไม่สามารถฟ้องได้ทันระยะเวลาดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปได้อีก ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ครั้ง ส�ำหรับความผิดที่มี
อัตราโทษจ�ำคุกเกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๕ ปี และผัดฟ้องได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง ส�ำหรับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกเกิน
๕ ปีขึ้นไป
		 การผัดฟ้องดังที่กล่าวข้างต้น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ มีอ�ำนาจผัดฟ้องต่อศาลที่พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบอยู่ในเขตอ�ำนาจศาลนั้นได้
๒. ศาลแขวง
		 ๒.๑ กรณีการผัดฟ้องและออกหมายขัง
			 รายละเอี ย ดดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง พนั ก งานสอบสวนจะต้ อ งยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอผั ด ฟ้ อ ง
และให้ศาลออกหมายขังไว้ในคราวเดียวกัน ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน
		 ๒.๒ กรณีการผัดฟ้องโดยไม่มีการขอให้ออกหมายขัง
			 เป็นกรณีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวชั้นสอบสวนหรือผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหา
โดยไม่มีการถูกจับกุมหรือควบคุมตัว หากการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหา
ข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนต้องยื่นค�ำร้องขอผัดฟ้องได้ครั้งละไม่เกิน ๖ วัน รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน
			 อนึ่ง ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงาน
สอบสวนน�ำตัวผู้ต้องหา มายังพนักงานอัยการ หรือสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการในกรณีที่ผู้ต้องหามิได้
ถูกควบคุมตัว เพื่อฟ้องศาลโดยมิต้องท�ำการสอบสวน ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการ
รับตัวผู้ต้องหาคืนเพื่อด�ำเนินการต่อไป (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๐)
			 กรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนดังที่กล่าวข้างต้น
แต่พนักงานอัยการไม่ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล โดยขอให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ดังเช่น
ประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา รายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลจากแพทย์ และสั่งให้พนักงานสอบสวน
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ยื่นค�ำร้องขอผัดฟ้องไว้ก่อน แต่เมื่อศาลถามผู้ต้องหาซึ่งไปปรากฏต่อศาลด้วย ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพ
ต่อศาลเช่นนี้ ศาลไม่อนุญาตให้ผัดฟ้อง โดยให้ปฏิบัติตามความในมาตรา ๒๐ โดยเคร่งครัด เมื่อพนักงาน
สอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการทราบ พนักงานอัยการยืนยันไม่ยื่นฟ้องต่อศาล จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
กับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างมาก

๕. การขออนุญาตฟ้อง

การขออนุญาตฟ้องเกิดขึ้น ๒ กรณี คือ ศาลเยาวชนฯ และศาลแขวง ซึ่งพนักงานอัยการจะถือปฏิบัติ
ตามระเบียบส�ำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ส่วนที่ ๒
เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับส�ำนวนที่ต้องขออนุญาตฟ้อง
ข้อ ๑๖๗ (การรับส�ำนวนที่ต้องขออนุญาตฟ้อง)
ส�ำนวนการสอบสวนที่ต้องขออนุญาตอัยการสูงสุดเพื่อฟ้อง พนักงานอัยการต้องให้พนักงานสอบสวน
ท�ำเป็นรูปส�ำนวนการสอบสวน โดยให้พนักงานสอบสวนระบุสาเหตุที่ไม่ได้ขอผัดฟ้อง หรือเหตุที่ขาดผัดฟ้องไว้
ในส�ำนวนการสอบสวน และต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมส�ำนวน
การรับส�ำนวนดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ลงสารบบรับความอาญาปรากฏตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.๑)
และให้ท�ำบันทึกแจ้งวันนัดให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานอัยการ เพื่อฟังค�ำสั่งของพนักงานอัยการตามแบบพิมพ์
บันทึกรับทราบวันนัดที่ส�ำนักงานอัยการสูงสุดก�ำหนด
ข้อ ๑๘๖ (วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส�ำนวนที่ต้องขออนุญาตฟ้อง)
ให้น�ำความในหมวดที่ ๗ ส่วนที่ ๒ การปฏิบัติเกี่ยวกับส�ำนวนที่ต้องขออนุญาตฟ้อง มาใช้บังคับ
การด�ำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย โดยอนุโลม)

๖. การด�ำเนินการกรณีหมดระยะเวลาการคุมขัง

เมื่อพนักงานสอบสวนขอให้ศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนจนครบก�ำหนดแล้ว จะขอให้ศาลสั่งขังอีกไม่ได้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานหมดอ�ำนาจจับมาควบคุมระหว่างสอบสวนนั้น เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจจับตัวผู้ต้องหามา
เพื่อส่งฟ้องศาลได้ แต่จะควบคุมได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็นในการน�ำตัวมาส่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๘๗ วรรคแรก (ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๕/๒๔๙๑ (ประชุมใหญ่))
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๕/๒๔๙๖ (ประชุมใหญ่) ค�ำสั่งศาลไม่อนุญาตให้ขังผู้ต้องหาระหว่าง
การสอบสวนต่อไป เพราะเห็นว่าไม่มีความจ�ำเป็นนั้น ผู้ร้องขอให้ขังจะอุทธรณ์-ฎีกา ไม่ได้

๗. ข้อพึงระมัดระวังในการยื่นค�ำร้องผัดฟ้องหรือขอให้ศาลออกหมายขัง

๑. เนื่ อ งจากศาลต้ อ งส่ ง ส� ำ เนาค� ำ ร้ อ งของพนั ก งานสอบสวนในการผั ด ฟ้ อ ง หรื อ ขอให้ ศ าล
ออกหมายขัง ให้กับผู้ต้องหาทุกคนในคดีดังกล่าว ซึ่งหากในค�ำร้องมีข้อความที่คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามที่
ปรากฏในส�ำนวนการสอบสวน อาจจะเป็นเหตุให้ทนายความของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย ซักค้านพนักงาน
สอบสวน ในประเด็นความคลาดเคลื่อนดังกล่าว หรือร้องเรียนหาว่าพนักงานสอบสวนยื่นค�ำร้องอันเป็นเท็จได้
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แม้ว่าศาลฎีกาจะเคยวินิจฉัยว่า พนักงานสอบสวนยื่นค�ำร้องต่อศาลขอฝากขังจ�ำเลยต่อ โดยอ้างว่ายังเหลือ
พยานที่จะสอบอีกหลายปาก แต่ความจริงพนักงานสอบสวนสอบปากค�ำไปหมดแล้วนั้นก็เป็นเพียงรายละเอียด
เท่านั้น การยื่นค�ำร้องที่ไม่ตรงต่อความจริงเช่นนี้ หาท�ำให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่ (ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๙๑/๒๕๓๕)
๒. การอ้างเหตุผลและความจ�ำเป็นในการผัดฟ้อง และ/หรือขอให้ศาลออกหมายขังนั้น ต้องระบุ
ความจ�ำเป็นในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้น ไม่อาจยกเอาความจ�ำเป็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้อง
เสนอส�ำนวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานอัยการไว้ในค�ำร้องได้ เพราะศาลจะพิจารณาเฉพาะ
กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเพื่อท�ำการสอบสวนเท่านั้น
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บทที่ ๑๔
การสั่งคดีอาญาและการส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ
๑. ส�ำนวนคดีอาญาและส�ำนวนคดีจราจรทางบก
		 ๑.๑ ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำผิด
			 ๑) ให้สืบสวนติดต่อกันแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
			 ๒) คดีอุกฉกรรจ์ ให้สืบสวนไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
			 ๓) หากมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่น่าเชื่อน�ำไปสู่การได้ตัวผู้กระท�ำผิด ให้สืบสวน
ภายในอายุความ แต่ต้องมีการขอขยายเวลาถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการแล้วแต่กรณี
		 ๑.๒ คดีรู้ตัวผู้กระท�ำผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้
			 ๑) ให้สืบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก�ำหนดสองเดือน นับแต่วันรับค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
			 ๒) คดีอุกฉกรรจ์ ให้สืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในก�ำหนดสามเดือน นับแต่วันรับ
ค�ำร้องทุกข์กล่าวโทษ
			 ๓) หากมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่น่าเชื่อน�ำไปสู่การได้ตัวผู้กระท�ำผิด ให้สืบสวน
ภายในอายุความ แต่ต้องมีการขอขยายเวลาถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการแล้วแต่กรณี
		 ๑.๓ คดีมีผู้ต้องหาควบคุม ถูกผัดฟ้อง ฝากขัง
			 ให้ยึดถือตามกรอบระยะเวลาผัดฟ้อง ฝากขัง
		 ๑.๔ กรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
			 ๑) คดีทั่วไป เสร็จสิ้นภายในสองเดือน นับแต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
			 ๒) คดีอุกฉกรรจ์ เสร็จสิ้นภายในสามเดือน นับแต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
			 ๓) ถ้ า เกิ น ระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ต าม ๑) และ ๒) ให้ เ สนอขอขยายระยะเวลาต่ อ
ผู้บังคับการ ทั้งนี้ไม่เกิน ๖ เดือน
		 ๑.๕ การแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีการจับกุม
			 ใช้กรอบระยะเวลาเหมือน ๑.๔
๒. อ�ำนาจการท�ำความเห็นทางคดี
		 กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลให้ยึดถือตามประมวลระเบียบการเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘
การสอบสวนบทที่ ๑๒ อ�ำนาจการท�ำความเห็นทางคดีของต�ำรวจนครบาล สรุปได้ดังนี้
		 ๒.๑ สั่งฟ้อง
			 - ผู้ก�ำกับการท�ำความเห็นทางคดี อัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี ปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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		 ๒.๒
			
			
ทั้งปรับ
			

- ผู้บังคับการ ท�ำความเห็นได้ทุกคดี ยกเว้นคดีที่ระบุไว้ตามข้อ ๒๗๘ และ ๒๗๙
- ผู้บัญชาการ ท�ำความเห็นได้ทุกคดี ยกเว้นคดีที่ระบุไว้ตามข้อ ๒๗๘ และ ๒๗๙
สั่งไม่ฟ้อง
- ผู้ก�ำกับการ ท�ำความเห็นในคดีจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ผู้บังคับการ ท�ำความเห็นในคดีจ�ำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�ำ
- ผู้บัญชาการ ท�ำความเห็นได้ทุกคดี ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ ๒๗๘ และ ๒๗๙

เพื่อมิให้ส�ำนวนการสอบสวนต้องตกอยู่กับพนักงานสอบสวนนานเกินควร ดังนั้นเมื่อพนักงาน
สอบสวนท� ำ ส� ำ นวนการสอบสวนเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จะต้ อ งรี บ สรุ ป ส� ำ นวนการสอบสวนเสนอผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้มีอ�ำนาจสั่งคดีมีความเห็น ซึ่งในการจัดท�ำรายงานการสอบสวนและมีความเห็นทางคดี จะต้องก�ำหนด
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ฉะนั้น คดีใดที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด หรือคดีที่รู้ตัวผู้กระท�ำความผิด
แต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเห็นว่าได้สอบสวนมานานพอสมควรแล้ว
ให้เสนอความเห็นทางคดี โดยให้ปฏิบัติถือตามระยะเวลาที่ด�ำเนินการสอบสวนดังนี้
๑. ส�ำนวนคดีอาญาทั่วไปและส�ำนวนคดีจราจรทางบก
		 ๑.๑ คดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำความผิด แบ่งเป็น ๒ กรณี
		
(๑) กรณีที่พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนแล้วไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนต่อไป
				 ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก จะต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมา
แล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
				 ข. คดีอุกฉกรรจ์ จะต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษ
			 เมื่อท�ำการสืบสวนสอบสวนมาตามก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้วยังไม่ปรากฏว่า
ผู้ใดเป็นผู้กระท�ำผิด ให้มีความเห็นว่าการสอบสวน หรือเห็นควรให้งดการสอบสวน แล้วเสนอส�ำนวนพร้อม
ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
สอบสวนซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ กองบั ญ ชาการหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กองบั ญ ชาการเพื่ อ พิ จ ารณา
และมีความเห็นทางคดี แล้วส่งส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๐ (๑) ต่อไป
			 (๒) กรณีพนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนแล้วมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระท�ำความผิด ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวน
สอบสวนได้ภายในอายุความ ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้เสนอส�ำนวนการสอบสวน
พร้อมด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับ
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หน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อ
กองบั ญ ชาการหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กองบั ญ ชาการมี อ� ำ นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ข ยายเวลา
การสอบสวนได้ในครั้งแรกไม่เกิน ๓ เดือน หลังจากครบก�ำหนดเวลาตามที่อนุมัติแล้ว แต่มีความจ�ำเป็น
ต้ อ งท� ำ การสื บ สวนสอบสวนต่ อ ไป ให้ ข อขยายระยะเวลาไปยั ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวน
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายระยะเวลาได้ อี ก ครั้ ง ละไม่ เ กิ น ๓ เดื อ น ตามเหตุ แ ห่ ง ความจ� ำ เป็ น จนกว่ า
การสอบสวนจะเสร็จสิ้นเว้นแต่ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อ
กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
		 ๑.๒ คดีรู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ แบ่งเป็น ๒ กรณี
		
(๑) กรณีที่พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนแล้วไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนต่อไป
				 ก. คดีอาญาทั่วไปและคดีจราจรทางบก ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวน
ให้เสร็จสิ้นภายในก�ำหนด ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษหรือรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
				 ข. คดีอุกฉกรรจ์ ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน
ก�ำหนด ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษหรือรู้ตัวผู้กระท�ำผิด
			 เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนท� ำ การสื บ สวนสอบสวนมาเป็ น ระยะเวลาตามที่ ก� ำ หนดแล้ ว
ยังไม่สามารถน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาด�ำเนินคดีได้ โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นทางคดีและเสนอส�ำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
จนถึงผู้มีอ�ำนาจท�ำความเห็นทางคดี แล้วส่งส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา ๑๔๑ ต่อไป
			 (๒) กรณีที่พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนแล้ว คดีมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ที่ต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสืบสวนสอบสวนได้ภายในอายุความ
ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้เสนอส�ำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็น
ไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน
นับตั้งแต่วันครบก�ำหนดเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ให้ผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
สอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ แล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได้ ในครั้งแรกไม่เกิน ๓ เดือน หลังจากครบก�ำหนดเวลาตามที่อนุมัติแล้ว
แต่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ การสื บ สวนสอบสวนต่ อ ไป ให้ ข อขยายระยะเวลาไปยั ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ที่มีอ�ำนาจสอบสวน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน ตามเหตุแห่งความจ�ำเป็น
จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น เว้นแต่ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
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๑.๓ คดีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว หรือถูกผัดฟ้อง หรือถูกผัดฟ้องฝากขัง หรือฝากขังในระหว่าง
การสอบสวน
		
(๑) ให้ พ นั ก งานสอบสวนผู ้ รั บ ผิ ด ชอบและผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเร่ ง รั ด พนั ก งานสอบสวน
เพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะครบอ�ำนาจผัดฟ้อง หรือฝากขัง ตามที่กฎหมายได้ให้อ�ำนาจไว้
การขอผัดฟ้องหรือฝากขังให้กระท�ำในกรณีความจ�ำเป็นเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นเท่านั้น เมื่อการสอบสวน
เสร็จสิ้นแล้วให้รีบสรุปส�ำนวนมีความเห็นทางคดี เสนอผู้บัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้มีอ�ำนาจท�ำความเห็น
ในคดี แล้วส่งส�ำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาตามกฎหมายต่อไป
			 (๒) กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ผัดฟ้อง หรือฝากขัง หรือขาดผัดฟ้อง หรือขาดฝากขัง
หรือเมื่อครบก�ำหนดผัดฟ้องหรือฝากขังแล้วแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
รีบรายงานผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการ
หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขไม่ให้การสอบสวนต้องเสียหาย
พร้อมทั้งพิจารณาว่าพนักงานสอบสวนมีข้อบกพร่องในการสอบสวนหรือไม่ แล้วท�ำการสอบสวนต่อไป
จนเสร็จสิ้น
		 ๑.๔ คดีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว
		
(๑) ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน ส�ำหรับคดีอาญา
ทั่ ว ไปและคดี จ ราจรทางบก และภายใน ๓ เดื อ น ส� ำ หรั บ คดี อุ ก ฉกรรจ์ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู ้ ต ้ อ งหาได้ รั บ
การปล่อยชั่วคราว หากมีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจท�ำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้พนักงาน
สอบสวนเสนอส�ำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งเหตุแห่งความจ�ำเป็นเพื่อขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวน
ไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวน
ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
		
(๒) ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อ
กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการแล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ
ขยายเวลาการสอบสวนต่อไปอีกตามความจ�ำเป็นได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยบันทึกเหตุแห่งความจ�ำเป็นในการอนุมัติแต่ละครั้ง
ไว้ในส�ำนวนการสอบสวนด้วย
		
(๓) เมื่ อ ท� ำ การสอบสวนครบก� ำ หนด ๖ เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ มี ก ารปล่ อ ยชั่ ว คราว
แต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นและยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไป ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ มี อ� ำ นาจสอบสวนบั น ทึ ก เหตุ แ ห่ ง ความจ� ำ เป็ น ไว้ ใ นส� ำ นวนการสอบสวน แล้ ว ส่ ง ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาไปศาล
เพื่อยื่นค�ำร้องขอหมายขังผู้ต้องหาตามบทบัญญัติ มาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรคเก้า แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหากศาลสั่งไม่อนุญาตให้ควบคุมผู้ต้องหาไว้อีกต่อไป ให้รีบรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามล� ำ ดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู ้ บั ง คั บ การ หรื อ ผู ้ บั ญ ชาการส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวนซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ
กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการทราบเพื่อหาทางแก้ไขไม่ให้การสอบสวน
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ต้องเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาว่าพนักงานสอบสวนมีข้อบกพร่องในการสอบสวนจนเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจ
ไม่อนุญาตให้ควบคุมผู้ต้องหาไว้อีกต่อไปหรือไม่ แล้วท�ำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จสิ้น และรีบรายงาน
ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบทันทีด้วย
			 ในการน�ำผู้ต้องหาประเภทค�ำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหาให้หัวหน้าหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจสอบสวนไปศาลด้วยตนเองเพื่อแถลงให้ศาลทราบถึงเหตุผลและความจ�ำเป็น ที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
และจ�ำเป็นต้องควบคุมผู้ต้องหาต่อไปอีก ส�ำหรับคดีที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนให้หัวหน้า
พนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นผู้ไปแถลงศาลด้วยตนเอง
		 ๑.๕ คดีที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาโดยไม่มีการจับกุม
		
(๑) ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือนส�ำหรับคดีอาญา
ทั่วไปและคดีจราจรทางบก และภายใน ๓ เดือน ส�ำหรับคดีอุกฉกรรจ์ นับตั้งแต่วันที่ผู้ต้องหา ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
โดยไม่มีการจับกุม หากมีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจท�ำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าว ให้พนักงาน
สอบสวนเสนอส�ำนวนการสอบสวน พร้อมทั้งเหตุแห่งความจ�ำเป็นเพื่อขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไปยัง
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� ำ ดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู ้ บั ง คั บ การหรื อ ผู ้ บั ญ ชาการส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวน
ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
		
(๒) ให้ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจสอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อ
กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการแล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติขยายเวลา
การสอบสวนต่อไปอีกตามความจ�ำเป็นได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับตั้งแต่
วั น ที่ แจ้ ง ข้ อ หาโดยไม่ มี ก ารจั บ กุ ม โดยบั น ทึ ก เหตุ แ ห่ ง ความจ� ำ เป็ น ในการอนุ มั ติ แ ต่ ล ะครั้ ง ไว้ ใ นส� ำ นวน
การสอบสวนด้วย
			 กรณีมีความจ�ำเป็นต้องสอบสวนเกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่แจ้งข้อหาโดยไม่มีการจับกุม
ให้พนักงานสอบสวนเสนอส�ำนวนการสอบสวนเพื่อขออนุมัติขยายเวลาไปยังผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการ
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจสอบสวนซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ กองบั ญ ชาการหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
กองบัญชาการ พร้อมด้วยเหตุแห่งความจ�ำเป็นเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได้ตามเหตุผล
และความจ�ำเป็น
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บทที่ ๑๕
การสอบสวนเพิ่มเติมตามค�ำสั่งของพนักงานอัยการ
o เมื่อพนักงานสอบสวน ท�ำส�ำนวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยัง
พนักงานอัยการ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๐ (๑), ๑๔๑ และ ๑๔๒
o เมื่ อ พนั ก งานอั ย การพิ จ ารณาแล้ ว มี ค� ำ สั่ ง ให้ พ นั ก งานสอบสวนท� ำ การสอบสวนเพิ่ ม เติ ม
หรือให้ส่งพยานคนใดไปให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไปนั้น ให้พนักงานสอบสวนรีบด�ำเนินการตามค�ำสั่งโดยเร็ว
o กรณีพนักงานอัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
ได้รับค�ำสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการก�ำหนด
o หากมีข้อขัดข้อง ท�ำให้ ก ารสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ไม่ เ สร็ จสิ้ นภายในก� ำ หนด ให้ เร่ ง ด� ำ เนิ น การ
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
o หากยังไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนดข้างต้น ให้รีบมีหนังสือแจ้งเหตุ
ขัดข้องให้พนักงานอัยการทราบ (โดยมิต้องให้พนักงานอัยการมีหนังสือทวงถามหรือหนังสือเตือน) และกรณีนี้
อนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ๑๕ วัน นับแต่วันครบก�ำหนด
o กรณีพนักงานอัยการส่งส�ำนวนคืนมาด้วย ให้พนักงานสอบสวนน�ำเอกสารที่ได้จากการสอบสวน
เพิ่มเติมมาเรียงต่อจากบันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�ำนาจ ท�ำความเห็นทางคดี และใส่เลขล�ำดับ
เอกสารเพิ่มเติมต่อจากรายงานการสอบสวน โดยห้ามมิให้น�ำเอกสารที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปแทรกไว้
ในส�ำนวนเดิม
o พนั ก งานสอบสวนต้ อ งจั ด ท� ำ สมุ ด ควบคุ ม ค� ำ สั่ ง ให้ ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม ของพนั ก งานอั ย การ
ไว้อย่างเป็นระบบ
o หัวหน้าสถานีต�ำรวจ หัวหน้างานสอบสวน ต้องควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด การสอบสวนเพิ่มเติม
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ส่งส�ำนวนการสอบสวนมายังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๒ ซึ่งรวมถึงส�ำนวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใด
เป็นผู้กระท�ำผิดตามมาตรา ๑๔๐ (๑) ด้วย ถือว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว อ�ำนาจหน้าที่ในการสอบสวนคดี
ในส่วนของพนักงานสอบสวนเป็นอันยุติลงทันที พนักงานสอบสวนจะท�ำการสอบสวนในคดีนั้นอีกต่อไปไม่ได้
อ�ำนาจในการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเป็นอ�ำนาจของพนักงานอัยการ ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑
หรือมาตรา ๑๔๓ ประกอบกับมีค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙/๒๔๘๑ วินิจฉัยไว้ว่า เมื่อพนักงานสอบสวน
ท�ำการสอบสวนเสร็จและได้ส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้วพนักงานสอบสวนย่อมหมดอ�ำนาจ
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ที่จะท�ำการสอบสวนคดีต่อไป เพราะหากให้พนักงานสอบสวนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยล�ำพังได้อาจท�ำให้เสียหาย
แก่รูปคดีโดยพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบมิได้รู้เห็นตามควรแก่หน้าที่ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะท�ำการ
สอบสวนเพิ่มเติมได้จะต้องได้รับค�ำสั่งจากพนักงานอัยการเสียก่อนจึงจะด�ำเนินการได้

กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๓ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น และส� ำ นวนจากพนั ก งานสอบสวนดั ง กล่ า วในมาตราก่ อ น
ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค�ำสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้อง
และแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค�ำสั่งฟ้อง ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง
		 ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอ�ำนาจ
		 (ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยานคนใด
มาให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป
		 (ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี
และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น
		 ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตาย
ในระหว่ า งอยู ่ ใ นความควบคุ ม ของเจ้ า พนั ก งานซึ่ ง อ้ า งว่ า ปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ อธิ บ ดี ก รมอั ย การ
หรือผู้รักษาราชการแทนเท่านั้นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ระเบียบส�ำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๖๖ (อ�ำนาจสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน)
เมื่อพนัก งานสอบสวนผู้รับผิดชอบเห็ นว่ า การสอบสวนเสร็ จแล้ ว และมี ค วามเห็ นควรสั่ ง ฟ้ อ ง
หรือสั่งไม่ฟ้องตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่งไปพร้อมกับส�ำนวนยังพนักงานอัยการแล้ว พนักงานสอบสวนไม่มีอ�ำนาจสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังได้อีก
การที่จะสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนั้นเป็นอ�ำนาจของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ และในกรณีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาแล้วส่งส�ำนวน
การสอบสวนพร้อมค�ำสั่งเสนอผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อท�ำความเห็นแย้ง
ตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ไม่มีอ�ำนาจสอบสวนเพิ่มเติม หรือสั่งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าวสอบสวนเพิ่มเติม
ได้อีกเช่นกัน
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ข้อ ๖๙ (การสอบสวนเพิ่มเติมก่อนมีความเห็นหรือค�ำสั่ง)
ก่อนมีความเห็นหรือค�ำสั่ง ให้พนักงานอัยการพิจารณาหลักฐานในคดีให้ได้ความแน่ชัดเสียก่อนว่า
ผู้ต้องหาได้กระท�ำความผิดหรือไม่ หากยังไม่แน่ชัดก็ให้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้ส่งพยานมาเพื่อซักถาม
ตามรูปคดี
ในคดีแม้จะมีค�ำรับสารภาพของผู้ต้องหาอยู่แล้วก็ตาม ก็ควรพิจารณาหลักฐานให้แน่ชัดเสียก่อน
ตามนัยแห่งวรรคหนึ่ง
ดังนั้น เมื่อมีประเด็นหรือสาระส�ำคัญแห่งคดีที่พนักงานอัยการจ�ำเป็นต้องน�ำมาประกอบการ
ใช้ดุลพินิจสั่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานอัยการจะมีหนังสือแจ้งมายังพนักงาน
สอบสวนเพื่อสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมพร้อมเตือนให้ส่งผลการสอบเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการ
ก�ำหนด ถ้าพนักงานสอบสวนยังไม่ส่งผลการสอบเพิ่มเติมมายังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการจะมีหนังสือ
เตือนเป็นระยะๆ ซึ่งหากคดียังอยู่ในอายุความฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ พนักงานอัยการ
อาศัยอ�ำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบระเบียบส�ำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วย
การด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ แจ้งสั่งและเตือนให้พนักงานสอบสวนส่งผล การสอบสวน
เพิ่มเติมได้เสมออย่างต่อเนื่อง ส่วนการแจ้งข้อหาและการสอบสวนผู้ต้องหาที่จับได้ในภายหลังนั้น พนักงาน
สอบสวนจะต้องด�ำเนินการตามมาตรา ๑๓๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเมื่อพนักงาน
สอบสวนได้แจ้งข้อหาแล้วให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อหาไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องท�ำความเห็นอีก
ส่วนกรณีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาและค�ำสั่งนั้นไม่ใช่ค�ำสั่งของอัยการสูงสุด แล้วส่ง
ส�ำนวนการสอบสวนพร้อมค�ำสั่งไปยังผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วย
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อท�ำความเห็นแย้งตามมาตรา ๑๔๕ และ
มาตรา ๑๔๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ไม่มีอ�ำนาจสอบสวน
เพิ่มเติมหรือสั่งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าวสอบสวนเพิ่มเติมได้อีก ถ้าท�ำการสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วน�ำพยานมารวบรวมใส่ในส�ำนวนการสอบสวน หากมีความเห็นสั่งฟ้องอาจถูกผู้ต้องหาฟ้องข้อหาปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบได้ อีกทั้งการพิจารณาความเห็นดังกล่าวต้องรีบด�ำเนินการพิจารณาโดยมิชักช้า ต่อเนื่อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๐ ด้วย

ขั้นตอนปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานอัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม

เมื่อพนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้วต่อมาพนักงานอัยการมีค�ำสั่ง
ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท�ำส�ำนวน
การสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ดังนี้ 				
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(๑) ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนเพิ่มเติมตามนัยค�ำสั่งของพนักงานอัยการภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการก�ำหนด (เช่น กรณีเร่งด่วนหรือผู้ต้องหา
ถูกควบคุมตัว เป็นต้น) แล้วรีบส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมไปยังพนักงานอัยการ 					
(๒) หากมีข้อขัดข้อง เนื่องจากการสอบสวนต้องสอบพยานหลายปากหรือมีเอกสารเพิ่มเติมจ�ำนวนมาก
หรือเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เร่งด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง 		
(๓) หากยังไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้รีบมีหนังสือแจ้งเหตุ
ขัดข้องให้พนักงานอัยการทราบ (โดยมิต้องให้พนักงานอัยการมีหนังสือทวงถามหรือหนังสือเตือน) และกรณีนี้
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก ๑๕ วัน นับแต่วันครบก�ำหนด
(๔) กรณีพนักงานอัยการส่งส�ำนวนคืนและมีค�ำสั่งให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนเพิ่มเติม
หลังจากพนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่ได้จากการสอบสวน
เพิ่มเติม ให้พนักงานสอบสวนน�ำมาเรียงต่อจากบันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�ำนาจ ท�ำความเห็น
ทางคดี และใส่เลขล�ำดับเอกสารเพิ่มเติมต่อจากรายงานการสอบสวน โดยห้ามมิให้น�ำเอกสารที่ได้จาก
การสอบสวนเพิ่มเติมไปแทรกไว้ในส�ำนวนเดิม
(๕) ให้พนักงานสอบสวนจัดท�ำสมุดควบคุมค�ำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการไว้อย่าง
เป็นระบบและให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจ หัวหน้างานสอบสวน ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวน
เพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามข้อ (๑) – (๓) หรือตามที่พนักงานอัยการก�ำหนด
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บทที่ ๑๖
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
o การรายงานเหตุเบื้องต้น เมื่อมีผู้กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนต้องสรุปข้อเท็จจริงโดยให้ปรากฏ
ชื่อผู้กล่าวหา ชื่อผู้ต้องหา ความผิดที่กล่าวหา วันเดือนปีที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และพฤติการณ์ แห่งคดี
โดยละเอียด เสนอผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึง ผบ.ตร. (ผ่านกองคดีอาญา) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
รับค�ำกล่าวโทษ
o สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด รายงานข้อเท็จจริง
โดยละเอียดและพยานหลักฐานพร้อมความเห็น เสนอ ผบช.น. พิจารณาในเรื่องการตั้งข้อหา การร้องขอให้
ศาลออกหมายจับ
o กรณีผู้ต้องหาโพสต์ข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพลงในคอมพิวเตอร์ ให้สอบสวนพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเป็นผู้กล่าวหาในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
o สอบสวนผู้กล่าวหาและพยานว่าข้อความที่ผู้กล่าวหาพบเห็นหรือได้อ่านแล้วมีความรู้สึกอย่างไร
เข้าข่ายเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา ๑๑๒ หรือไม่ อย่างไร
o ให้สอบสวนพยานคนกลาง เช่น นักกฎหมาย ทนายความ ครู อาจารย์ ผู้มีความรู้ภาษาไทยว่า
เมื่ออ่านข้อความแล้วเข้าใจและมีความรู้สึกอย่างไร ประกอบในส�ำนวนการสอบสวนด้วยทุกครั้ง
o หากมีพยานวัตถุ (คอมพิวเตอร์ มือถือ) ให้ส่ง พฐก. ตรวจสอบทุกครั้ง และหากเป็นโทรศัพท์มือถือ
ให้ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าวจดทะเบียนไว้เป็นชื่อผู้ใดและให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
o ในกรณีมีการใช้ถ้อยค�ำหรือข้อความที่ก�้ำกึ่งมิอาจชี้ชัดไปทางใดทางหนึ่ง ให้ท�ำการสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของผู้ต้องหาย้อนหลังมาประกอบส�ำนวน
o ในกรณี ผู ้ ต ้ อ งหาอยู ่ ร ะหว่ า งฝากขั ง ให้ รี บ ส่ ง ส� ำ นวนการสอบสวนไปยั ง ตร. (ผ่ า น คด.)
ก่อนครบก�ำหนดฝากขังครั้งที่ ๕
o ก�ำหนดชั้นความลับในการเสนอเรื่องเป็น “ลับมาก” ทุกกรณี
การด�ำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้น ตร. ได้มีค�ำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๓ ลง ๒ มี.ค. ๕๓
ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีเมื่อปรากฏว่ามีการกระท�ำที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวไว้ ดังนี้
กรณีที่ ๑ เมื่อมีผู้กล่าวโทษให้ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
สอบสวนไปตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง
โดยละเอียดและพยานหลักฐาน “พร้อมความเห็น” เสนอ ผู้บัญชาการเพื่อพิจารณาในเรื่อง
- การตั้งข้อหา
- การร้องขอให้ศาลออกหมายจับ
- การท�ำความเห็นทางคดีเสนอ ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาสั่งคดี
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ในระหว่างการพิจารณาของผู้บัญชาการ ให้พนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
และด� ำ เนิ น การทั้ ง หลายเพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พิ สู จ น์ ค วามผิ ด ต่ อ ไปโดยไม่ ต ้ อ งรอความเห็ น จาก
ผู ้ บั ญ ชาการ เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนเห็ น ว่ า มี พ ยานหลั ก ฐานส� ำ คั ญ ทางคดี เ พิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การพิจารณาของผู้บัญชาการ ให้รีบน�ำเสนอต่อผู้บัญชาการโดยเร็ว
กรณีที่ ๒ เมื่อปรากฏพฤติการณ์จากข่าวทางสื่อมวลชน หรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นการกล่าวโทษ
ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบท� ำ การตรวจสอบ แล้ ว รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง โดยละเอี ย ดและพยานหลั ก ฐาน
พร้อมความเห็นเสนอผู้บัญชาการเพื่อพิจารณาว่าเป็นการกระท�ำที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวหรือไม่
หากเห็นว่าเป็นการกระท�ำที่เข้าข่ายเป็นความผิด ให้ด�ำเนินการตามกรณีที่ ๑ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
การกระท�ำดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นความผิด ให้รายงาน ผบ.ตร. ทราบโดยเร็ว
กรณีที่ ๓ เมื่อมีการจับกุมบุคคลใดด�ำเนินคดีดังกล่าวเพราะเหตุกระท�ำความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุ
จ�ำเป็นอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ ภายหลังการจับกุมให้พนักงานสอบสวนรีบรายงาน
ข้อเท็จจริงโดยละเอียดและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเบื้องต้นเสนอผู้บัญชาการพิจารณาตามกรณีที่ ๑

ข้อสังเกต

- การรายงานเหตุเบื้องต้น ค�ำสั่ง ตร. ดังกล่าวก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องสรุปข้อเท็จจริง
โดยให้ปรากฏชื่อผู้กล่าวหา ชื่อผู้ต้องหา ความผิดที่กล่าวหา วันเดือนปีที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และ
พฤติการณ์แห่งคดีโดยละเอียด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นจนถึง ผบ.ตร. ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
รับค�ำกล่าวโทษ
- ในกรณีผู้ต้องหาอยู่ระหว่างฝากขัง ให้รีบส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยัง ตร. (ผ่าน คด.) ก่อนครบ
ก�ำหนดฝากขังครั้งที่ ๕

ข้อสั่งการของ ตร. ที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในส�ำนวนการสอบสวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

๑. กรณีผู้ต้องหาโพสต์ข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพลงในคอมพิวเตอร์ ให้สอบสวนพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเป็นผู้กล่าวหาในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
๒. ให้สอบสวนผู้กล่าวหาและพยานว่าข้อความที่ผู้กล่าวหาพบเห็นหรือได้อ่านแล้วมีความรู้สึก
อย่างไร เข้าข่ายเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา ๑๑๒ หรือไม่ อย่างไร
๓. ให้สอบสวนพยานคนกลาง เช่น นักกฎหมาย ทนายความ ครู อาจารย์ ผู้มีความรู้ภาษาไทย
ว่าเมื่ออ่านข้อความแล้วเข้าใจและมีความรู้สึกอย่างไร ประกอบในส�ำนวนการสอบสวน ด้วยทุกครั้ง
๔. หากมีพยานวัตถุ (คอมพิวเตอร์ มือถือ) ให้ส่ง พฐก. ตรวจสอบทุกครั้ง และหากเป็นโทรศัพท์มือถือ
ให้ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าว จดทะเบียนไว้เป็นชื่อผู้ใดและให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
๕. ในกรณีมีการใช้ถ้อยค�ำหรือข้อความที่ก�้ำกึ่งมิอาจชี้ชัดไปทางใดทางหนึ่ง ให้ท�ำการสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของผู้ต้องหาย้อนหลังมาประกอบส�ำนวน
๖. การสอบสวนและด�ำเนินการเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้ถือปฏิบัติตามค�ำสั่ง ตร.
ที่ ๑๒๒/๒๕๕๓ ลง ๒ มี.ค. ๕๓, ค�ำสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค. ๕๖ ประกอบหนังสือ ตร. ลับมาก
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๒๔/๑๔ ลง ๒ มี.ค. ๕๙ เรื่องให้เร่งรัดการสอบสวนและรายงานคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และหนังสือ ตร. ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๒๔/๘๕ ลง ๒๒ ก.ค. ๕๙ โดยเคร่งครัด
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา
เล่มที่ ๒
คู่มือประจ�ำตัวการท�ำส�ำนวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล

จัดท�ำโดย

กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล

ค�ำน�ำ
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ได้ก�ำหนดนโยบายในการอ�ำนวยความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการสอบสวนคดีอาญาให้มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรต�ำรวจและเพื่อให้สังคมและประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน จึงได้มีค�ำสั่งมอบหมายงานที่ ๓๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ก�ำหนด
ลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ให้ พลต�ำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล เป็นหัวหน้างานกฎหมายและสอบสวน มีหน้าที่วางแผน อ�ำนวยการ สั่งการ ควบคุมก�ำกับดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ดั ง นั้ น กองบั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาล จึ ง ได้ ม อบหมายให้ พลต� ำ รวจตรี อดุ ล ย์ ณรงค์ ศั ก ดิ์
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล และคณะท�ำงาน จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม
ในคดีอาญา โดยมีการก�ำหนดขั้นการปฏิบัติตั้งแต่
		 - การรับแจ้งความ
		 - การแจ้งข้อกล่าวหา
		 - การควบคุมและการปล่อยชั่วคราว
		 - อ�ำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวน
		 - การท�ำส�ำนวนการสอบสวนและการจัดเรียงส�ำนวน
		 - การท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพและการจัดเรียงส�ำนวน
		 - การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยานและการสอบพยานล่วงหน้า
		 - การสอบสวนผู้ต้องหาและการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
		 - การสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
		 - การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
		 - การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
		 - การควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
		 - การผัดฟ้อง ฝากขัง
		 - การสั่งคดีอาญาและการส่งส�ำนวนไปยังอัยการ
		 - การสอบสวนเพิ่มเติมตามค�ำสั่งของอัยการ
		 - แนวทางการปฏิบัติในการด�ำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ซึ่ ง กองบั ญ ชาการต� ำ รวจนครบาล จะได้ น� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม
ในคดีอาญานี้ มาแจกจ่ายและจัดการอบรมให้พนักงานสอบสวน ให้ถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ
เพื่ อ ให้ สั ง คมและประชาชนเชื่ อ มั่ น ในองค์ ก รต� ำ รวจในการด� ำ เนิ น คดี อ าญาให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
พลต�ำรวจโท
(ศานิตย์ มหถาวร)
ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
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ค�ำสั่ง กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ที่ ๔๑๓/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
-----------------------------ตามค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๓๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๕๙ เรื่อง ก�ำหนด ลักษณะงาน
และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลและผู้บังคับการประจ�ำกองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ให้ พลต�ำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล เป็นหัวหน้างานกฎหมาย
และสอบสวนมีอ�ำนาจหน้าที่วางแผน อ�ำนวยการ สั่งการ ควบคุมก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล มีมาตรฐาน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก�ำหนดให้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
		 ๑.๑ พลต�ำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
เป็น หัวหน้าคณะท�ำงาน
		
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
		 ๑.๒ พลต�ำรวจตรี พรชัย ไทยแท้
เป็น รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
		
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
		 ๑.๓ รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๑-๙
เป็น คณะท�ำงาน
		
ที่รับผิดชอบงานกฎหมายและสอบสวน
		 ๑.๔ พันต�ำรวจเอก ศราวุธ จิตต์ระเบียบ
เป็น คณะท�ำงาน
		
รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
		 ๑.๕ พันต�ำรวจเอก อมร ศรีทุนะโยธิน
เป็น คณะท�ำงาน
		
รองผู้บังคับการอ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
		 ๑.๖ พันต�ำรวจเอก มานะ เผาะช่วย
เป็น คณะท�ำงาน
		
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
		 ๑.๗ พันต�ำรวจโท สมศักดิ์ หวังดี
เป็น คณะท�ำงาน
		
รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
		 ๑.๘ พันต�ำรวจโท สรรเสริญ กรีอารี
เป็น คณะท�ำงาน
		
รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการต�ำรวจจราจร
		 ๑.๙ พันต�ำรวจตรี ชาญชัย วรัญญูรัตนะ
เป็น คณะท�ำงาน/เลขานุการ
		
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
		 ๑.๑๐ พันต�ำรวจตรี บริบูรณ์ จ�ำปาดี
เป็น คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
			
สารวัตรฝ่ายอ�ำนวยการ ๘ กองบังคับการอ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ข

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

๒. อ�ำนาจหน้าที่
		 ๒.๑ ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในการรับแจ้งความคดีต่างๆ ให้มี
ความชัดเจนและให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ค�ำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ๒.๒ พิจารณาจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวนของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ตามกรอบ
อ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เสมียนคดี เสมียนประจ�ำวัน ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการสอบสวนทุกขั้นตอน
		 ๒.๓ จัดการฝึกอบรมพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
		 ๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุท�ำงานเพื่อพิจารณาประเด็นที่คณะท�ำงานมอบหมาย
		 ๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
		 ๒.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
			
			

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
พลต�ำรวจโท

(ศานิตย์ มหถาวร)
ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

ค

ค�ำสั่ง กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ที่ ๔๔๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
----------------------------------------------ตามค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือ
การปฏิบัติงานสอบสวน ลง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี พลต�ำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน นั้น
อาศัยอ�ำนาจหน้าที่ตามค�ำสั่งดังกล่าว ตามข้อ ๒.๔ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
ประเด็นตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานสอบสวน ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายค�ำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พลต�ำรวจตรี
(อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์)
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
หัวหน้าคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๑…

ง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๑ : การรับแจ้งความ
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก ศราวุธ
จิตต์ระเบียบ
		 รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๒. พันต�ำรวจเอก ชยุต
มารยาทตร์
		 รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๓. พันต�ำรวจเอก นิตย์
น้อยนา
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๔. พันต�ำรวจเอก สมคิด
สมบูรณ์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๕. พันต�ำรวจเอกหญิง ฉัตรแก้ว วรรณฉวี
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๖. พันต�ำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๗. พันต�ำรวจโท สุภัทร
ทองส้ม
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลดินแดง
๘. พันต�ำรวจโท อภิชาติ
นาคสุข
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลสามเสน
๙. พันต�ำรวจโท สืบพงศ์
กรุณา
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลมักกะสัน
๑๐. พันต�ำรวจโท สมศักดิ์
หวังดี
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๑๑. พันต�ำรวจโท ศุภชัย
หาญค�ำหล้า
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลห้วยขวาง
๑๒. พันต�ำรวจตรีหญิง นุชนารถ ขันธ์ดวง
		 สารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๒…
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

จ

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๒ : การแจ้งข้อกล่าวหา
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก แบ๊งค์
บัวนวล
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๒
๒. พันต�ำรวจเอก ส�ำเริง
อ�ำพรรทอง
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๒
๓. พันต�ำรวจเอก ชัยยุทธ
ปัดถามัง
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๒
๔. พันต�ำรวจโท รังสรรค์
สอนสิงห์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลดอนเมือง
๕. พันต�ำรวจโท ธนู
สุขเสริม
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลสายไหม
๖. พันต�ำรวจตรี สราวุธ
บุตรดี
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบางเขน
๗. พันต�ำรวจตรี เทพพรศักดิ์ กากแก้ว
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลดอนเมือง
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
			

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๓…
ฉ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๓ : การควบคุมและการปล่อยชั่วคราว
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจโท บุญเยี่ยม
กันเกตุ
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี
๒. พันต�ำรวจโท ปารุสก์
ภู่สุวรรณ
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลจรเข้น้อย
๓. พันต�ำรวจโท บรรพต
นิลพินิจ
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลร่มเกล้า
๔. พันต�ำรวจโท ขวัญชัย
กองศักดิ์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลล�ำผักชี
๕. พันต�ำรวจโท สุชาติ
อิ่มสวัสดิ์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลหนองจอก
๖. พันต�ำรวจโท นรญาณ
ด่านศรีสุข
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
		 ปฏิบัติราชการ รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลประชาส�ำราญ
๗. พันต�ำรวจโท ประดิษฐ์
ทะประสิทธิ์จิตต์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี
		 ปฏิบัติราชการ รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลฉลองกรุง
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
			

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๔…
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

ช

คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ : อ�ำนาจพนักงานสอบสวน
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก ชัยวัฒน์
อรรถธรรมสุนทร
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๔
๒. พันต�ำรวจเอก พงศกร
โนรี
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๔
๓. พันต�ำรวจเอก โกเมน
สุภาพ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๔
๔. พันต�ำรวจเอก มานะ
มหาศะรานนท์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๔
๕. พันต�ำรวจโท อลงกรณ์
ศิริสงคราม
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลโชคชัย
๖. พันต�ำรวจโท เชาวฤทธิ์
เงินฉลาด
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลวังทองหลาง
๗. พันต�ำรวจโท นพพร
ศรีสุชาติ
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลหัวหมาก
๘. พันต�ำรวจโท จตุภูมิ
มุดซาเคน
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลประเวศ
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
				

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๕…
ซ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๕ : การท�ำส�ำนวนการสอบสวน
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก สุชาติ
คล้ายจันทร์พงษ์
		 รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๒. พันต�ำรวจเอก สมชาย
สินธนเจริญวงศ์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๓. พันต�ำรวจเอก ชัยฤทธิ์
ศรีวารีรัตน์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๔. พันต�ำรวจเอก ประดิษฐ์
เปการี
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๕. พันต�ำรวจเอก ฉลาด
ศรศิริ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๖. พันต�ำรวจเอก ประยูร
สุมานัส
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๗. พันต�ำรวจเอก มงคล
นันทจิตร
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๘. พันต�ำรวจเอก เดชา
พรมสุวรรณ์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๕
๙. พันต�ำรวจโท กู้เกียรติ
จันทร์พุ่ม
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลคลองตัน
๑๐. พันต�ำรวจโท อาชวิน
บุญธรรมเจริญ
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลทองหล่อ
๑๑. พันต�ำรวจโท กฤษณะ
จันทร์ประเสริฐ
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
				

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๖…

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

ฌ

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๖ : การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยาน
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก กานต์
ธรรมเกษม
		 รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
๒. พันต�ำรวจเอก กิติภูมิ
เอกสิงหชัย
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
๓. พันต�ำรวจเอก พิทยา
พุทธานุ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
๔. พันต�ำรวจเอก ชัยณรงค์
รัตนผล
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
๕. พันต�ำรวจเอก สุริยา
จ�ำนงโชค
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
๖. พันต�ำรวจเอก ทวี
และล�้ำเลิศ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
๗. พันต�ำรวจโท ฉัฐภูมิ
ทะละวงศ์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒
		 ปฏิบัติราชการ รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบางรัก
๘. พันต�ำรวจโท อนุชาติ
วิภาดาพิสุทธิ์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑
๙. พันต�ำรวจโท ศักดิ์ชัย
บุญเพ็ง
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลจักรวรรดิ
		 ปฏิบัติราชการ รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพระราชวัง
๑๐. พันต�ำรวจตรี พงษ์นรินทร์ อนันตชาติ
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒
		 ปฏิบัติราชการ กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๖
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๗…
ญ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๗ : การสอบสวนผู้ต้องหา
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก ณัฐนันท์
นานาสมบัติ
		 รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๗
๒. พันต�ำรวจเอก ด�ำรงพงษ์ เพ็ชรสุวรรณ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน
		 กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๗
๓. พันต�ำรวจเอก เสนาะ
พูนเพชร
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๗
๔. พันต�ำรวจเอก วสันต์
วิจิตพุทธิกุล
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๗
๕. พันต�ำรวจโท วรเดช
ชมภูพันธ์
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบางพลัด
๖. พันต�ำรวจโท ไพศาล
กลีบบัว
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลท่าพระ
๗. พันต�ำรวจตรีหญิง สุดธิดา ดวงดี
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบวรมงคล
๘. พันต�ำรวจตรีหญิง เพชรรัตน์ เลิศวานิช
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบางพลัด
๙. ร้อยต�ำรวจเอกหญิง ณัฎฐกัญฐ์ เพียผือ
		 รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๗
๑๐. ว่าที่ร้อยต�ำรวจเอกหญิง พฤกษา บุญด�ำเนิน
		 รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๗
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๘…
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

ฎ

คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๘ : การสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก สง่า
กรรภิรมย์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๘
๒. พันต�ำรวจเอก อาวุธ
อุดมรัตน์
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๘
๓. พันต�ำรวจโท สาธิต
ภักดี
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
๔. พันต�ำรวจโท ยุทธนา
นังคลา
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
		 ปฏิบัติราชการ รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบุปผาราม
๕. พันต�ำรวจตรีหญิง รศนา ศิริกองธรรม
		 สารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๘
๖. พันต�ำรวจตรีหญิง ปัทมาพร กาฬภักดี
		 สารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๘
๗. ร้อยต�ำรวจเอก วสันต์ดิลก ค�ำโสภา
		 รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบุปผาราม
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
						

/คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๙…
ฏ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

คณะกรรมการ ชุดที่ ๙ : การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
แนบท้ายค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. พันต�ำรวจเอก ศุภโยชก์
ธารีไทย
		 รองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ๙
๒. พันต�ำรวจเอก ทรงยศ
ทองแท้
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๙
๓. พันต�ำรวจเอก วรลภย์
สุวรรณเกษการ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๙
๔. พันต�ำรวจเอก นิรุตติ์
ใจแปลง
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๙
๕. พันต�ำรวจโท อุไทย
สีคช
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลหนองแขม
		 ปฏิบัติราชการ รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลภาษีเจริญ
๖. พันต�ำรวจโท ฤทธิชัย
ช่างค�ำ	
		 รองผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
๗. พันต�ำรวจโท เกรียงไกร
ชิดเชื้อ
		 สารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๙
๘. ร้อยต�ำรวจโท อภิวุฒิ
นะวาระ
		 รองสารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๙
ตรวจแล้วถูกต้อง
					
พันต�ำรวจตรี
(ชาญชัย วรัญญูรัตนะ)
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน
					

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

ฐ

ค�ำสั่ง กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ที่ ๑๖ / ๒๕๖๐
เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานสอบสวนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
----------------------------------------------ตามค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือ
การปฏิบัติงานสอบสวน ลง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี พลต�ำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ซึ่งต่อมาได้มีค�ำสั่งกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๔๖/๒๕๕๙
ลง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน นั้น
เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการชุดที่ ๑ ได้ขอเสนอรายชื่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้การจัดท�ำ
คู่มือการสอบสวนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงอาศัยอ�ำนาจตามค�ำสั่งกองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ที่ ๔๑๓/๒๕๕๙ ลง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้อ ๒.๔ แต่งตั้งพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการ ชุดที่ ๑ ดังนี้
๑. พันต�ำรวจเอก วิชัย
แดงประดับ
		 ผู้ก�ำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๑
๒. พันต�ำรวจโท ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท
๓. พันต�ำรวจโท วิทยากร
สุวรรณเรืองศรี
สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท
๔. ร้อยต�ำรวจโท พัชรภูมิ
ปิยะศาสตร์
		 สารวัตร (สอบสวน) สถานีต�ำรวจนครบาลพญาไท
		
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
พลต�ำรวจตรี

(อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์)
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
หัวหน้าคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานสอบสวน
ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล

ฑ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เล่มที่ ๒

สารบัญ
เรื่อง		
ค�ำน�ำ		
ค�ำสั่ง กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
สารบัญ		
บทที่ ๑ การรับแจ้งความ
บทที่ ๒ การแจ้งข้อกล่าวหา
บทที่ ๓ การควบคุมและการปล่อยชั่วคราว
บทที่ ๔ อ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
บทที่ ๕ การท�ำส�ำนวนการสอบสวน
บทที่ ๖ การท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ
บทที่ ๗ การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยานและการสอบสวนพยานล่วงหน้า
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