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พระราชบัญญัติ 
ให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู.หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค1 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

อนุวัตน1จาตุรนต1 
อาทิตย1ทิพอาภา 
เจ�าพระยายมราช 

ตราไว� ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เป8นป9ที่ ๒ ในรัชชกาลป:จจุบัน 

 
โดยที่สภาผู�แทนราษฎรลงมติว.าเป8นการสมควรที่จะประกาศใช�ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
 

จ่ึงมีพระบรมราชโองการ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว� โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภาผู�แทนราษฎร ดังต.อไปน้ี 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให�เรียกว.า “พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 

มาตรา ๒๑  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 

มาตรา ๓  ให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามท่ีตราไว�ต.อท�าย
พระราชบัญญัติน้ี ต้ังแต.วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป8นต�นไป 

ให�ศาลและเจ�าพนักงานท้ังหลายผู�ดําเนินคดีอาญาตลอดราชอาณาจักร ปฏิบัติการ
ตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ี เว�นแต.ศาลซึ่งมีวิธีพิจารณาพิเศษไว�ต.างหาก 

คดีทั้งหลายซึ่งค�างอยู.ในศาลก.อนวันใช�ประมวลกฎหมายนี้ ให�บังคับตามกฎหมาย
ซึ่งใช�อยู.ก.อนวันใช�ประมวลกฎหมายน้ีจนกว.าคดีน้ัน ๆ จะถึงท่ีสุด 
 

มาตรา ๔  ภายใต�บังคับแห.งบทบัญญัติมาตรา ๓ ตั้งแต.วันใช�ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาน้ีสืบไป ให�ยกเลิกมาตรา ๑๔, ๑๖ และมาตรา ๘๗ ถึง ๙๖ ในกฎหมาย
ลักษณะอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใช�ไปพลางก.อน ร.ศ. ๑๑๕ และบรรดา

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๕๒/-/หน�า ๕๙๘/๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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กฎหมาย กฎและข�อบังคับอ่ืน ๆ ในส.วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในประมวลกฎหมายน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย�ง
กับประมวลกฎหมายน้ี 
 

มาตรา ๕๒  ให�ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให�ประธานศาลฎีกามีอํานาจออกข�อบังคับ และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือวางระเบียบ
การงานตามหน�าท่ีให�การดําเนินคดีอาญาเป8นไปโดยเรียบร�อย  ท้ังน้ี ในส.วนท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจ
หน�าท่ีของตน 

ข�อบังคับหรือกฎกระทรวงน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สารบาญ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

มาตรา 
ภาค ๑  ข�อความเบ้ืองต�น 

ลักษณะ ๑  หลักท่ัวไป ๑-๑๕ 
ลักษณะ ๒  อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๑๖ 
หมวด ๒ อํานาจสืบสวนและสอบสวน ๑๗-๒๑ 
หมวด ๓ อํานาจศาล ๒๒-๒๗ 

ลักษณะ ๓  การฟQองคดีอาญาและคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 
หมวด ๑ การฟQองคดีอาญา ๒๘-๓๙ 
หมวด ๒ การฟQองคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ๔๐-๕๑ 

ลักษณะ ๔  หมายเรียกและหมายอาญา 
หมวด ๑ หมายเรียก ๕๒-๕๖ 
หมวด ๒ หมายอาญา 

ส.วนท่ี ๑ หลักท่ัวไป ๕๗-๖๕ 
ส.วนท่ี ๒ หมายจับ ๖๖-๖๘ 
ส.วนท่ี ๓ หมายค�น ๖๙-๗๐ 
ส.วนท่ี ๔ หมายขัง หมาย 
จําคุก หมายปล.อย ๗๑-๗๖ 

ลักษณะ ๕  จับ ขัง จําคุก ค�น ปล.อยช่ัวคราว 
หมวด ๑ จับ ขัง จําคุก ๗๗-๙๐ 
หมวด ๒ ค�น ๙๑-๑๐๕ 
หมวด ๓ ปล.อยช่ัวคราว ๑๐๖-๑๑๙ ทวิ 
 

ภาค ๒ สอบสวน 
ลักษณะ ๑  หลักท่ัวไป ๑๒๐-๑๒๙ 
ลักษณะ ๒  การสอบสวน 

หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ ๑๓๐-๑๔๗ 
หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ ๑๔๘-๑๕๖ 
 

ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลช้ันต�น 
ลักษณะ ๑  ฟQองคดีอาญาและไต.สวนมูลฟQอง ๑๕๗-๑๗๑ 
ลักษณะ ๒  การพิจารณา ๑๗๒-๑๘๑ 
ลักษณะ ๓  คําพิพากษาและคําสั่ง ๑๘๒-๑๙๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ภาค ๔  อุทธรณ1และฎีกา 
ลักษณะ ๑  อุทธรณ1 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๑๙๓-๒๐๒ 
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา 

และคําสั่งช้ันอุทธรณ1 ๒๐๓-๒๑๕ 
ลักษณะ ๒  ฎีกา 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๒๑๖-๒๒๔ 
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา 

และคําสั่งช้ันฎีกา ๒๒๕ 
 

ภาค ๕ พยานหลักฐาน 
หมวด ๑ หลักท่ัวไป ๒๒๖-๒๓๑ 
หมวด ๒ พยานบุคคล ๒๓๒-๒๓๗ ตรี 
หมวด ๓ พยานเอกสาร ๒๓๘-๒๔๐ 
หมวด ๔ พยานวัตถุ ๒๔๑-๒๔๒ 
หมวด ๕ ผู�เช่ียวชาญ ๒๔๓-๒๔๔/๑ 
 

ภาค ๖ การบังคับตามคําพิพากษาและค.าธรรมเนียม 
หมวด ๑ การบังคับตามคําพิพากษา ๒๔๕-๒๕๑ 
หมวด ๒ ค.าธรรมเนียม ๒๕๒-๒๕๘ 
 

ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป8นเบา และลดโทษ ๒๕๙-๒๖๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค ๑ 

ข�อความเบ้ืองต�น 
   

 
ลักษณะ ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายน้ี ถ�าคําใดมีคําอธิบายไว�แล�ว ให�ถือตามความหมาย
ดังได�อธิบายไว� เว�นแต.ข�อความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายน้ัน 
 

มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายน้ี 
(๑) “ศาล” หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผู�พิพากษา ซึ่งมีอํานาจทําการอัน

เก่ียวกับคดีอาญา 
(๒) “ผู�ต�องหา” หมายความถึงบุคคลผู�ถูกหาว.าได�กระทําความผิด แต.ยังมิได�ถูกฟQอง

ต.อศาล 
(๓) “จําเลย” หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟQองยังศาลแล�วโดยข�อหาว.าได�กระทํา

ความผิด 
(๔) “ผู�เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู�ได�รับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําผิด

ฐานใดฐานหน่ึง รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการแทนได� ดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ 
(๕) “พนักงานอัยการ” หมายความถึงเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีฟQองผู�ต�องหาต.อศาล  

ท้ังน้ี จะเป8นข�าราชการในกรมอัยการหรือเจ�าพนักงานอ่ืนผู�มีอํานาจเช.นน้ันก็ได� 
(๖) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจ�าพนักงานซึ่งกฎหมายให�มีอํานาจและ

หน�าท่ีทําการสอบสวน 
(๗) “คําร�องทุกข1” หมายความถึงการท่ีผู�เสียหายได�กล.าวหาต.อเจ�าหน�าท่ีตาม

บทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายนี้ ว.ามีผู�กระทําความผิดขึ้น จะรู�ตัวผู�กระทําความผิดหรือไม.ก็ตาม
ซึ ่งกระทําให�เกิดความเสียหายแก.ผู�เสียหาย และการกล.าวหาเช.นน้ันได�กล.าวโดยมีเจตนาจะให�
ผู�กระทําความผิดได�รับโทษ 

(๘) “คํากล.าวโทษ” หมายความถึงการท่ีบุคคลอ่ืนซึ่งไม.ใช.ผู�เสียหายได�กล.าวหาต.อ
เจ�าหน�าท่ี ว.ามีบุคคลรู�ตัวหรือไม.ก็ดี ได�กระทําความผิดอย.างหน่ึงข้ึน 

(๙)๓ “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการท่ีออกตามบทบัญญัติแห.งประมวล
กฎหมายน้ีสั่งให�เจ�าหน�าท่ีทําการจับ ขัง จําคุก หรือปล.อยผู�ต�องหา จําเลย หรือนักโทษ หรือให�ทําการ
ค�น รวมท้ังสําเนาหมายจับหรือหมายค�นอันได�รับรองว.าถูกต�อง และคําบอกกล.าวทางโทรเลขว.าได�

                                                 
๓ มาตรา ๒ (๙) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ออกหมายจับหรือหมายค�นแล�ว ตลอดจนสําเนาหมายจับหรือหมายค�นที่ได�ส.งทางโทรสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส1 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๗๗ 

(๑๐) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาข�อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน
ฝSายปกครองหรือตํารวจได�ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน�าท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของ
ประชาชน และเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแห.งความผิด 

(๑๑) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได�ทําไปเกี่ยวกับความผิด
ท่ีกล.าวหา เพ่ือท่ีจะทราบข�อเท็จจริงหรือพิสูจน1ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู�กระทําผิดมาฟQองลงโทษ 

(๑๒) “การไต.สวนมูลฟQอง” หมายความถึงกระบวนไต.สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึง
มูลคดีซึ่งจําเลยต�องหา 

(๑๓) “ท่ีรโหฐาน” หมายความถึงท่ีต.าง ๆ ซึ่งมิใช.ท่ีสาธารณสถานดังบัญญัติไว�ใน
กฎหมายลักษณะอาญา 

(๑๔) “โจทก1” หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู�เสียหายซึ่งฟQองคดีอาญาต.อศาล
หรือท้ังคู.ในเม่ือพนักงานอัยการและผู�เสียหายเป8นโจทก1ร.วมกัน 

(๑๕) “คู.ความ” หมายความถึงโจทก1ฝSายหน่ึงและจําเลยอีกฝSายหน่ึง 
(๑๖) “พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ” หมายความถึงเจ�าพนักงานซึ่งกฎหมาย

ให�มีอํานาจและหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ให�รวมท้ังพัศดี เจ�าพนักงานกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ�าท.า พนักงานตรวจคนเข�าเมือง และเจ�าพนักงานอ่ืน ๆ ในเม่ือทําการ
อันเก่ียวกับการจับกุมปราบปรามผู�กระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน�าท่ีต�องจับกุมหรือปราบปราม 

(๑๗)๔ “พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ.” หมายความถึง เจ�าพนักงาน
ดังต.อไปน้ี 

(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ค) ผู�ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
(ฆ) ผู�ช.วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง 
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง 
(ฉ) ผู�อํานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
(ช) หัวหน�าฝSายและหัวหน�างานในกองการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง 
(ซ) ผู�ตรวจราชการกรมการปกครอง 
(ฌ) ผู�ว.าราชการจังหวัด 
(ญ) รองผู�ว.าราชการจังหวัด 
(ฎ) ปลัดจังหวัด 
(ฏ) นายอําเภอ 
(ฐ) ปลัดอําเภอผู�เป8นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 

                                                 
๔ มาตรา ๒ (๑๗) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(ฑ) อธิบดีกรมตํารวจ 
(ฒ) รองอธิบดีกรมตํารวจ 
(ณ) ผู�ช.วยอธิบดีกรมตํารวจ 
(ด) ผู�บัญชาการตํารวจ 
(ต) รองผู�บัญชาการตํารวจ 
(ถ) ผู�ช.วยผู�บัญชาการตํารวจ 
(ท) ผู�บังคับการตํารวจ 
(ธ) รองผู�บังคับการตํารวจ 
(น) หัวหน�าตํารวจภูธรจังหวัด 
(บ) รองหัวหน�าตํารวจภูธรจังหวัด 
(ป) ผู�กํากับการตํารวจ 
(ผ) ผู�กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต 
(ฝ) รองผู�กํากับการตํารวจ 
(พ) รองผู�กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต 
(ฟ) สารวัตรใหญ.ตํารวจ 
(ภ) สารวัตรตํารวจ 
(ม) ผู�บังคับกองตํารวจ 
(ย) หัวหน�าสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแต.ชั้นนายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท.า

นายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป 
(ร) หัวหน�าก่ิงสถานีตํารวจซึ่งมียศต้ังแต.ช้ันนายร�อยตํารวจตรี หรือเทียบเท.า

นายร�อยตํารวจตรีขึ้นไป 
ท้ังน้ี หมายความรวมถึงผู�รักษาการแทนเจ�าพนักงานดังกล.าวแล�ว แต.ผู�รักษาการ

แทนเจ�าพนักงานใน (ม) (ย) และ (ร) ต�องมียศต้ังแต.ช้ันนายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท.านายร�อย
ตํารวจตรีขึ้นไปด�วย 

(๑๘) “สิ่งของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพย1ใด ซึ่งอาจใช�เป8นพยานหลักฐานใน
คดีอาญาได� ให�รวมท้ังจดหมาย โทรเลขและเอกสารอย.างอ่ืน ๆ 

(๑๙) “ถ�อยคําสํานวน” หมายความถึงหนังสือใดท่ีศาลจดเป8นหลักฐานแห.ง
รายละเอียดท้ังหลายในการดําเนินคดีอาญาในศาลน้ัน 

(๒๐) “บันทึก” หมายความถึงหนังสือใดท่ีพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจจดไว�
เป8นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมท้ังบันทึกคําร�องทุกข1และคํากล.าวโทษด�วย 

(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึงการคุมหรือกักขังผู�ถูกจับโดยพนักงานฝSายปกครอง
หรือตํารวจในระหว.างสืบสวนและสอบสวน 

(๒๒) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจําเลยหรือผู�ต�องหาโดยศาล 
 

มาตรา ๓  บุคคลดังระบุในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ มีอํานาจจัดการต.อไปน้ีแทน
ผู�เสียหายตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว�ในมาตราน้ัน ๆ 

(๑) ร�องทุกข1 
(๒) เป8นโจทก1ฟQองคดีอาญา หรือเข�าร.วมเป8นโจทก1กับพนักงานอัยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๓) เป8นโจทก1ฟQองคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 
(๔) ถอนฟQองคดีอาญาหรือคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 
(๕) ยอมความในคดีความผิดต.อส.วนตัว 

 
มาตรา ๔  ในคดีอาญาซึ่งผู�เสียหายเป8นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟQองคดีได�เอง

โดยมิต�องได�รับอนุญาตของสามีก.อน 
ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๕ (๒) สามีมีสิทธิฟQองคดีอาญาแทนภริยาได� ต.อเม่ือได�รับ

อนุญาตโดยชัดแจ�งจากภริยา 
 

มาตรา ๕  บุคคลเหล.าน้ีจัดการแทนผู�เสียหายได� 
(๑) ผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�อนุบาล เฉพาะแต.ในความผิดซึ่งได�กระทําต.อผู�เยาว1 

หรือผู�ไร�ความสามารถซึ่งอยู.ในความดูแล 
(๒) ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต.ในความผิดอาญา ซึ่งผู�เสียหาย

ถูกทําร�ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม.สามารถจะจัดการเองได� 
(๓) ผู�จัดการหรือผู�แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแก.

นิติบุคคลน้ัน 
 

มาตรา ๖  ในคดีอาญาซึ่งผู�เสียหายเป8นผู�เยาว1ไม.มีผู�แทนโดยชอบธรรม หรือเป8น
ผู�วิกลจริตหรือคนไร�ความสามารถไม.มีผู�อนุบาล หรือซึ่งผู�แทนโดยชอบธรรมหรือผู�อนุบาลไม.สามารถ
จะทําการตามหน�าท่ีโดยเหตุหน่ึงเหตุใด รวมท้ังมีผลประโยชน1ขัดกันกับผู�เยาว1หรือคนไร�ความสามารถ
น้ัน ๆ ญาติของผู�น้ัน หรือผู�มีประโยชน1เก่ียวข�องอาจร�องต.อศาลขอให�ต้ังเขาเป8นผู�แทนเฉพาะคดีได� 

เม่ือได�ไต.สวนแล�วให�ศาลต้ังผู�ร�องหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งยินยอมตามท่ีเห็นสมควรเป8น
ผู�แทนเฉพาะคดี เม่ือไม.มีบุคคลใดเป8นผู�แทนให�ศาลต้ังพนักงานฝSายปกครองเป8นผู�แทน 

ห�ามมิให�เรียกค.าธรรมเนียมในเร่ืองขอต้ังเป8นผู�แทนเฉพาะคดี 
 

มาตรา ๗  ในการสอบสวน ไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณาคดีท่ีนิติบุคคลเป8นผู�ต�องหา
หรือจําเลย ให�ออกหมายเรียกผู�จัดการหรือผู�แทนอ่ืน ๆ ของนิติบุคคลน้ัน ให�ไปยังพนักงานสอบสวน
หรือศาล แล�วแต.กรณี 

ถ�าผู�จัดการหรือผู�แทนของนิติบุคคลนั้นไม.ปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมายจับ
ผู�นั้นมาก็ได� แต.ห�ามมิให�ใช�บทบัญญัติว.าด�วยปล.อยชั่วคราว ขังหรือจําคุกแก.ผู�จัดการหรือผู�แทน
นิติบุคคล ในคดีท่ีนิติบุคคลน้ันเป8นผู�ต�องหาหรือจําเลย 
 

มาตรา ๗/๑๕  ผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ�งหรือขอให�
เจ�าพนักงานแจ�งให�ญาติหรือผู�ซึ่งผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหาไว�วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานท่ี
ท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรกและให�ผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหามีสิทธิดังต.อไปน้ีด�วย 

                                                 
๕ มาตรา ๗/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๑) พบและปรึกษาผู�ซึ่งจะเป8นทนายความเป8นการเฉพาะตัว 
(๒) ให�ทนายความหรือผู�ซึ่งตนไว�วางใจเข�าฟ:งการสอบปากคําตนได�ในช้ันสอบสวน 
(๓) ได�รับการเย่ียมหรือติดต.อกับญาติได�ตามสมควร 
(๔) ได�รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปSวย 
ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหามีหน�าท่ีแจ�งให�

ผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหาน้ันทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหน่ึง 
 

มาตรา ๘๖  นับแต.เวลาท่ีย่ืนฟQองแล�ว จําเลยมีสิทธิดังต.อไปน้ี 
(๑) ได�รับการพิจารณาคดีด�วยความรวดเร็ว ต.อเน่ือง และเป8นธรรม 
(๒) แต.งทนายความแก�ต.างในช้ันไต.สวนมูลฟQอง หรือพิจารณาในศาลช้ันต�นตลอดจน

ช้ันศาลอุทธรณ1และศาลฎีกา 
(๓) ปรึกษาทนายความหรือผู�ซึ่งจะเป8นทนายความเป8นการเฉพาะตัว 
(๔) ตรวจดูสิ่งท่ีย่ืนเป8นพยานหลักฐาน และคัดสําเนาหรือถ.ายรูปสิ่งน้ัน ๆ 
(๕) ตรวจดูสํานวนการไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณาของศาล และคัดสําเนาหรือขอรับ

สําเนาท่ีรับรองว.าถูกต�องโดยเสียค.าธรรมเนียม เว�นแต.ศาลจะมีคําสั่งให�ยกเว�นค.าธรรมเนียมน้ัน 
(๖) ตรวจหรือคัดสําเนาคําให�การของตนในช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบ

คําให�การของตน 
ถ�าจําเลยมีทนายความ ทนายความน้ันย.อมมีสิทธิเช.นเดียวกับจําเลยดังกล.าวมาแล�วด�วย 
เม่ือพนักงานอัยการได�ย่ืนฟQองคดีต.อศาลแล�ว ให�ผู�เสียหายมีสิทธิตามวรรคหน่ึง (๖) 

เช.นเดียวกับจําเลยด�วย 
 

มาตรา ๙  บันทึกต�องระบุสถานที่ วันเดือนป9ที่ทํา นาม และตําแหน.งของ
เจ�าพนักงานผู�ทํา 

เมื่อเจ�าพนักงานทําบันทึกโดยรับคําสั่งจากศาลหรือโดยคําสั่งหรือคําขอของ
เจ�าพนักงานอื่น ให�เจ�าพนักงานน้ันกล.าวไว�ด�วยว.าได�รับคําสั่งหรือคําขอเช.นน้ัน และแสดงด�วยว.าได�
ทําไปอย.างใด 

ให�เจ�าพนักงานผู�ทําบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกน้ัน 
 

มาตรา ๑๐  ถ�อยคําสํานวนต�องระบุช่ือศาล สถานท่ี และวันเดือนป9ท่ีจด ถ�าศาลจด
ถ�อยคําสํานวนตามคําสั่งหรือประเด็นของศาลอ่ืน ให�กล.าวเช.นน้ัน และแสดงด�วยว.าได�ทําไปอย.างใด 

ผู�พิพากษาท่ีจดถ�อยคําสํานวนต�องลงลายมือช่ือของตนในถ�อยคําสํานวนน้ัน 
 

มาตรา ๑๑  บันทึกหรือถ�อยคําสํานวนน้ันให�เจ�าพนักงานหรือศาลอ.านให�ผู�ให�ถ�อยคํา
ฟ:ง ถ�ามีข�อความแก�ไข ทักท�วง หรือเพ่ิมเติม ให�แก�ให�ถูกต�องหรือมิฉะน้ันก็ให�บันทึกไว� และให�ผู�ให�
ถ�อยคําลงลายมือช่ือรับรองว.าถูกต�องแล�ว 

                                                 
๖ มาตรา ๘ แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ถ�าบุคคลท่ีต�องลงลายมือช่ือในบันทึกหรือถ�อยคําสํานวนไม.สามารถหรือไม.ยอมลง 
ให�บันทึกหรือรายงานเหตุน้ันไว� 
 

มาตรา ๑๒  เอกสารซึ่งศาลหรือเจ�าพนักงานเป8นผู�ทําคําร�องทุกข1 คํากล.าวโทษ
คําให�การจําเลยหรือคําร�องซึ่งย่ืนต.อเจ�าพนักงานหรือศาล จักต�องเขียนด�วยนํ้าหมึกหรือพิมพ1ดีดหรือ
พิมพ1 ถ�ามีผิดท่ีใดห�ามมิให�ลบออก ให�เพียงแต.ขีดฆ.าคําผิดน้ันแล�วเขียนใหม. ผู�พิพากษา เจ�าพนักงาน
หรือบุคคลผู�แก�ไขเช.นน้ันต�องลงนามย.อรับรองไว�ที่ข�างกระดาษ 

ถ�อยคําตกเติมในเอกสารดังบรรยายในมาตรานี้ต�องลงนามย.อของผู�พิพากษา 
เจ�าพนักงานหรือบุคคลผู�ซึ่งตกเติมน้ันกํากับไว� 
 

มาตรา ๑๒ ทวิ๗  ในการร�องทุกข1 การสอบสวน การไต.สวนมูลฟQอง และการ
พิจารณา ถ�าบทบัญญัติใดกําหนดให�มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1เข�าร.วมด�วยแล�วนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห1ดังกล.าวจะต�องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให�นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1ตามวรรคหน่ึงได�รับค.าตอบแทนตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๓๘  การสอบสวน ไต.สวนมูลฟQอง หรือพิจารณา ให�ใช�ภาษาไทย แต.ถ�ามี
ความจําเป8นต�องแปลภาษาไทยท�องถ่ินหรือภาษาถ่ินหรือภาษาต.างประเทศเป8นภาษาไทยหรือต�อง
แปลภาษาไทยเป8นภาษาไทยท�องถ่ินหรือภาษาถ่ินหรือภาษาต.างประเทศให�ใช�ล.ามแปล 

ในกรณีท่ีผู�เสียหาย ผู�ต�องหา จําเลย หรือพยานไม.สามารถพูดหรือเข�าใจภาษาไทย 
หรือสามารถพูดหรือเข�าใจเฉพาะภาษาไทยท�องถ่ินหรือภาษาถ่ิน และไม.มีล.าม ให�พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาล.ามให�โดยมิชักช�า 

ในกรณีท่ีผู�เสียหาย ผู�ต�องหา จําเลย หรือพยานไม.สามารถพูดหรือได�ยิน หรือสื่อ
ความหมายได� และไม.มีล.ามภาษามือ ให�พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล.ามภาษา
มือให�หรือจัดให�ถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

เม่ือมีล.ามแปลคําให�การ คําพยานหรืออ่ืน ๆ ล.ามต�องแปลให�ถูกต�อง ล.ามต�องสาบาน
หรือปฏิญาณตนว.าจะทําหน�าท่ีโดยสุจริตใจ จะไม.เพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งท่ีแปล 

ให�ล.ามลงลายมือช่ือในคําแปลน้ัน 
ให�พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจ.ายค.าปSวยการ ค.าพาหนะ

เดินทาง และค.าเช.าท่ีพักแก.ล.ามท่ีจัดหาให�ตามมาตราน้ี ตามระเบียบท่ีสํานักงานตํารวจแห.งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด หรือสํานักงานศาลยุติธรรม แล�วแต.กรณี 
กําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

                                                 
๗ มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๑๓ แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๑๓ ทวิ๙  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๔  ในระหว.างทําการสอบสวน ไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณา ถ�ามีเหตุควร
เช่ือว.าผู�ต�องหาหรือจําเลยเป8นผู�วิกลจริตและไม.สามารถต.อสู�คดีได� ให�พนักงานสอบสวนหรือศาล
แล�วแต.กรณี สั่งให�พนักงานแพทย1ตรวจผู�นั้นเสร็จแล�วให�เรียกพนักงานแพทย1ผู�นั้นมาให�ถ�อยคํา
หรือให�การว.าตรวจได�ผลประการใด 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว.าผู�ต�องหาหรือจําเลยเป8นผู�วิกลจริตและ
ไม.สามารถต.อสู�คดีได� ให�งดการสอบสวน ไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณาไว�จนกว.าผู�น้ันหายวิกลจริตหรือ
สามารถจะต.อสู�คดีได� และให�มีอํานาจส.งตัวผู�น้ันไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให�แก.ผู�อนุบาล 
ข�าหลวงประจําจังหวัดหรือผู�อ่ืนท่ีเต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได�ตามแต.จะเห็นสมควร 

กรณีท่ีศาลงดการไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณาดังบัญญัติไว�ในวรรคก.อน ศาลจะสั่ง
จําหน.ายคดีเสียช่ัวคราวก็ได� 
 

มาตรา ๑๕  วิธีพิจารณาข�อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได�บัญญัติไว�โดยเฉพาะ 
ให�นําบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.งมาใช�บังคับเท.าท่ีพอจะใช�บังคับได� 

 
ลักษณะ ๒ 

อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล 
   

 
หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑๖  อํานาจศาล อํานาจผู�พิพากษา อํานาจพนักงานอัยการและอํานาจ
พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ ในการท่ีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ีต�องเป8นไป
ตามกฎหมายและข�อบังคับทั้งหลายอันว.าด�วยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอํานาจและหน�าท่ี
ของผู�พิพากษา หรือซึ่งว.าด�วยอํานาจและหน�าท่ีของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝSายปกครองหรือ
ตํารวจน้ัน ๆ 
 

หมวด ๒ 
อํานาจสืบสวนและสอบสวน 

   
 

มาตรา ๑๗  พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได� 

                                                 
๙ มาตรา ๑๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๑๘๑๐  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงาน

ฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ. ปลัดอําเภอ และข�าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต.ช้ันนายร�อยตํารวจตรี
หรือเทียบเท.านายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได�เกิด หรืออ�าง หรือเช่ือว.า
ได�เกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผู�ต�องหามีที่อยู. หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได� 

สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให�ข�าราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแต.ช้ัน
นายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท.านายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได�เกิด
หรืออ�าง หรือเช่ือว.าได�เกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผู�ต�องหามีท่ีอยู. หรือถูกจับภายในเขตอํานาจ
ของตนได� 

ภายใต�บังคับแห.งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิด
อาญาได�เกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให�เป8นหน�าท่ีพนักงานสอบสวนผู�น้ันเป8น
ผู�รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดน้ัน ๆ เพ่ือดําเนินคดี เว�นแต.เม่ือมีเหตุจําเป8นหรือเพ่ือความ
สะดวก จึงให�พนักงานสอบสวนแห.งท�องท่ีท่ีผู�ต�องหามีท่ีอยู. หรือถูกจับเป8นผู�รับผิดชอบดําเนินการ
สอบสวน 

ในเขตท�องท่ีใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนให�อยู.ในความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู�เป8นหัวหน�าในท�องท่ีน้ัน หรือผู�รักษาการแทน 
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีดังต.อไปน้ี 
(๑) เป8นการไม.แน.ว.าการกระทําผิดอาญาได�กระทําในท�องท่ีใดในระหว.างหลายท�องท่ี 
(๒) เม่ือความผิดส.วนหน่ึงกระทําในท�องท่ีหน่ึง แต.อีกส.วนหน่ึงในอีกท�องท่ีหน่ึง 
(๓) เมื่อความผิดนั้นเป8นความผิดต.อเนื่องและกระทําต.อเนื่องกันในท�องที่ต.าง ๆ 

เกินกว.าท�องท่ีหน่ึงข้ึนไป 
(๔) เม่ือเป8นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในท�องท่ีต.าง ๆ กัน 
(๕) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผู�ต�องหากําลังเดินทาง 
(๖) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผู�เสียหายกําลังเดินทาง 
พนักงานสอบสวนในท�องท่ีหน่ึงท�องท่ีใดท่ีเก่ียวข�องมีอํานาจสอบสวนได� 
ในกรณีข�างต�นพนักงานสอบสวนต.อไปน้ี เป8นผู�รับผิดชอบในการสอบสวน 
(ก) ถ�าจับผู�ต�องหาได�แล�ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท�องท่ีที่จับได�อยู.ในเขตอํานาจ 
(ข) ถ�าจับผู�ต�องหายังไม.ได� คือพนักงานสอบสวนซึ่งท�องที่ที่พบการกระทําผิดก.อน

อยู.ในเขตอํานาจ 
 

มาตรา ๒๐๑๑  ถ�าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได�กระทําลงนอกราชอาณาจักร
ไทย ให�อัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทนเป8นพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน�าท่ี
น้ัน ให�พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป8นผู�รับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได� 
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑๑ มาตรา ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทนมอบหมายให�พนักงานสอบสวนคนใดเป8น
ผู�รับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทนจะมอบหมายให�พนักงานอัยการคนใด
ทําการสอบสวนร.วมกับพนักงานสอบสวนก็ได� 

ให�พนักงานอัยการท่ีได�รับมอบหมายให�เป8นพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบหรือให�ทํา
การสอบสวนร.วมกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจและหน�าท่ีในการสอบสวนเช.นเดียวกับพนักงาน
สอบสวน บรรดาอํานาจและหน�าท่ีประการอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ให�เป8นอํานาจและหน�าท่ีของ
พนักงานอัยการ 

ในกรณีท่ีพนักงานอัยการทําการสอบสวนร.วมกับพนักงานสอบสวน ให�พนักงาน
สอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน 

ในกรณีจําเป8น พนักงานสอบสวนต.อไปน้ีมีอํานาจสอบสวนในระหว.างรอคําสั่งจาก
อัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทน 

(๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผู�ต�องหาถูกจับในเขตอํานาจ 
(๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลท่ีได�รับความเสียหายได�ร�อง

ฟQองให�ทําโทษผู�ต�องหา 
เม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบในการสอบสวน แล�วแต.กรณี 

เห็นว.าการสอบสวนเสร็จแล�ว ให�ทําความเห็นตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ 
ส.งพร�อมสํานวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทน 
 

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีไม.แน.ว.าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป8น
พนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ ให�ข�าหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แต.ในจังหวัดพระนคร
และธนบุรี ให�ผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหน.งตั้งแต.รองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไป
เป8นผู�ช้ีขาด 

ในกรณีท่ีไม.แน.ว.าพนักงานสอบสวนคนใดในระหว.างหลายจังหวัด ควรเป8นพนักงาน
สอบสวนผู�รับผิดชอบ ให�อธิบดีกรมอัยการหรือผู�ทําการแทนเป8นผู�ช้ีขาด 

การรอคําช้ีขาดน้ัน ไม.เป8นเหตุให�งดการสอบสวน 
 

มาตรา ๒๑/๑๑๒  สําหรับการสอบสวนซึ่งอยู.ในความรับผิดชอบของเจ�าพนักงาน
ตํารวจ ในกรณีท่ีไม.แน.ว.าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกันควร
เป8นพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ ให�ผู�บัญชาการซึ่งเป8นผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้น
เป8นผู�ช้ีขาด 

การรอคําสั่งช้ีขาด ไม.เป8นเหตุให�งดการสอบสวน 
 

หมวด ๓ 
อํานาจศาล 

   
                                                 

๑๒ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เร่ือง 
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๒๒  เม่ือความผิดเกิดข้ึน อ�างหรือเช่ือว.าได�เกิดข้ึนในเขตอํานาจของศาลใด 

ให�ชําระท่ีศาลน้ัน แต.ถ�า 
(๑) เม่ือจําเลยมีท่ีอยู. หรือถูกจับในท�องท่ีหน่ึงหรือเม่ือเจ�าพนักงานทําการสอบสวน

ในท�องท่ีหน่ึงนอกเขตของศาลดังกล.าวแล�ว จะชําระท่ีศาลซึ่งท�องท่ีน้ัน ๆ อยู.ในเขตอํานาจก็ได� 
(๒) เม่ือความผิดเกิดข้ึนนอกราชอาณาจักรไทยให�ชําระคดีน้ันท่ีศาลอาญา ถ�าการ

สอบสวนได�กระทําลงในท�องท่ีหน่ึงซึ่งอยู.ในเขตของศาลใด ให�ชําระท่ีศาลน้ันได�ด�วย 
 

มาตรา ๒๓  เม่ือศาลแต.สองศาลข้ึนไปต.างมีอํานาจชําระคดี ถ�าได�ย่ืนฟQองคดีน้ันต.อ
ศาลหน่ึงซึ่งตามฟQองความผิดมิได�เกิดในเขต โจทก1หรือจําเลยจะร�องขอให�โอนคดีไปชําระท่ีศาลอ่ืนซึ่ง
ความผิดได�เกิดในเขตก็ได� 

ถ�าโจทก1ย่ืนฟQองต.อศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แต.ต.อมาความปรากฏแก.โจทก1ว.าการ
พิจารณาคดีจะสะดวกย่ิงข้ึนถ�าให�อีกศาลหน่ึงซึ่งมีอํานาจชําระคดีได�พิจารณาคดีน้ัน โจทก1จะยื่น
คําร�องต.อศาลซึ่งคดีน้ันอยู.ในระหว.างพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหน่ึงก็ได� แม�ว.าจําเลยจะคัดค�าน
ก็ตาม เม่ือศาลเห็นสมควรจะโอนคดีไปหรือยกคําร�องเสียก็ได� 
 

มาตรา ๒๔  เม่ือความผิดหลายเร่ืองเก่ียวพันกันโดยเหตุหน่ึงเหตุใด เป8นต�นว.า 
(๑) ปรากฏว.าความผิดหลายฐานได�กระทําลงโดยผู�กระทําผิดคนเดียวกัน หรือ

ผู�กระทําผิดหลายคนเก่ียวพันกันในการกระทําความผิดฐานหน่ึงหรือหลายฐาน จะเป8นตัวการ ผู�สมรู�
หรือรับของโจรก็ตาม 

(๒) ปรากฏว.าความผิดหลายฐานได�กระทําลงโดยมีเจตนาอย.างเดียวกัน หรือโดย
ผู�กระทําผิดท้ังหลายได�คบคิดกันมาแต.ก.อนแล�ว 

(๓) ปรากฏว.าความผิดฐานหน่ึงเกิดข้ึนโดยมีเจตนาช.วยผู�กระทําผิดอ่ืนให�พ�นจากรับโทษ
ในความผิดอย.างอ่ืนซึ่งเขาได�กระทําไว� 

ดังน้ีจะฟQองคดีทุกเร่ือง หรือฟQองผู�กระทําความผิดทั้งหมดต.อศาลซึ่งมีอํานาจชําระ
ในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว.าไว�ก็ได� 

ถ�าความผิดอันเก่ียวพันกันมีอัตราโทษอย.างสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอํานาจชําระ ก็คือ
ศาลซึ่งรับฟQองเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดในความผิดเก่ียวพันกันน้ันไว�ก.อน 
 

มาตรา ๒๕  ศาลซึ่งรับฟQองคดีเก่ียวพันกันไว�จะพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได� 
ถ�าศาลซึ่งรับฟQองคดีเก่ียวพันกันไว� เห็นว.าเป8นการสมควรท่ีความผิดฐานหน่ึง ควรได�

ชําระในศาลซึ่งตามปกติมีอํานาจจะชําระถ�าหากว.าคดีนั้นไม.เกี่ยวกับคดีเกี่ยวพันกัน เมื่อศาลเดิมได�
ตกลงกับอีกศาลหน่ึงแล�ว จะสั่งให�ไปฟQองยังศาลอ่ืนน้ันก็ได� 
 

มาตรา ๒๖๑๓  หากว.าตามลักษณะของความผิด ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย 
ความรู�สึกของประชาชนส.วนมากแห.งท�องถ่ินน้ัน หรือเหตุผลอย.างอ่ืน อาจมีการขัดขวางต.อการไต.สวน
                                                 

๑๓ มาตรา ๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มูลฟQองหรือพิจารณา หรือน.ากลัวว.าจะเกิดความไม.สงบหรือเหตุร�ายอย.างอ่ืนข้ึน หรืออาจเกิด
ผลกระทบต.อประโยชน1ท่ีสําคัญอ่ืนของรัฐ เม่ือโจทก1หรือจําเลยร�องขอหรือศาลท่ีคดีน้ันอยู.ระหว.าง
พิจารณาทําความเห็นเสนอต.อประธานศาลฎีกาขอให�โอนคดีไปศาลอ่ืน ถ�าประธานศาลฎีกาเห็นควร
อนุญาต ก็ให�สั่งโอนคดีไปยังศาลดังท่ีประธานศาลฎีการะบุไว� 

คําสั่งของประธานศาลฎีกาให�เป8นท่ีสุด 
 

มาตรา ๒๗  ผู�พิพากษาในศาลใดซึ่งชําระคดีอาญา จะถูกต้ังรังเกียจตามบทบัญญัติ
แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.งซึ่งบัญญัติไว�ในเร่ืองน้ันก็ได� 
 

ลักษณะ ๓ 
การฟQองคดีอาญาและคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 

   
 

หมวด ๑ 
การฟQองคดีอาญา 
   

 
มาตรา ๒๘  บุคคลเหล.าน้ีมีอํานาจฟQองคดีอาญาต.อศาล 
(๑) พนักงานอัยการ 
(๒) ผู�เสียหาย 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือผู�เสียหายได�ย่ืนฟQองแล�วตายลง ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน สามีหรือ

ภริยาจะดําเนินคดีต.างผู�ตายต.อไปก็ได� 
ถ�าผู�เสียหายที่ตายนั้นเป8นผู�เยาว1 ผู�วิกลจริต หรือผู�ไร�ความสามารถ ซึ่งผู�แทน

โดยชอบธรรม ผู�อนุบาลหรือผู�แทนเฉพาะคดีได�ย่ืนฟQองแทนไว�แล�ว ผู�ฟQองแทนนั้นจะว.าคดีต.อไป
ก็ได� 

 
มาตรา ๓๐  คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟQองต.อศาลแล�ว ผู�เสียหายจะยื่น

คําร�องขอเข�าร.วมเป8นโจทก1ในระยะใดระหว.างพิจารณาก.อนศาลช้ันต�นพิพากษาคดีน้ันก็ได� 
 
มาตรา ๓๑  คดีอาญาที ่ม ิใช .ความผิดต.อส.วนตัวซึ ่งผู �เส ียหายยื ่นฟQองแล�ว 

พนักงานอัยการจะย่ืนคําร�องขอเข�าร.วมเป8นโจทก1ในระยะใดก.อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได� 
 

มาตรา ๓๒  เม่ือพนักงานอัยการและผู�เสียหายเป8นโจทก1ร.วมกัน ถ�าพนักงานอัยการ
เห็นว.าผู�เสียหายจะกระทําให�คดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเว�นกระทําการใด ๆ 
ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจร�องต.อศาลให�สั่งผู�เสียหายกระทําหรือละเว�นกระทํา
การน้ัน ๆ ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๓๓  คดีอาญาเร่ืองเดียวกันซึ่งท้ังพนักงานอัยการและผู�เสียหายต.างได�ย่ืน
ฟQองในศาลช้ันต�นศาลเดียวกันหรือต.างศาลกัน ศาลน้ัน ๆ มีอํานาจสั่งให�รวมพิจารณาเป8นคดีเดียวกัน 
เม่ือศาลเห็นชอบโดยพลการหรือโดยโจทก1ย่ืนคําร�องในระยะใดก.อนมีคําพิพากษา 

แต.ทว.าจะมีคําสั่งเช.นน้ันไม.ได� นอกจากจะได�รับความยินยอมของศาลอ่ืนน้ันก.อน 
 

มาตรา ๓๔  คําสั่งไม.ฟQองคดี หาตัดสิทธิผู�เสียหายฟQองคดีโดยตนเองไม. 
 

มาตรา ๓๕  คําร�องขอถอนฟQองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก.อนมีคําพิพากษาของ
ศาลช้ันต�นก็ได� ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให�ถอนก็ได� แล�วแต.ศาลจะเห็นสมควรประการ
ใด ถ�าคําร�องน้ันได�ย่ืนในภายหลังเม่ือจําเลยให�การแก�คดีแล�ว ให�ถามจําเลยว.าจะคัดค�านหรือไม. แล�ว
ให�ศาลจดคําแถลงของจําเลยไว� ในกรณีท่ีจําเลยคัดค�านการถอนฟQอง ให�ศาลยกคําร�องขอถอนฟQองน้ัน
เสีย 

คดีความผิดต.อส.วนตัวน้ัน จะถอนฟQองหรือยอมความในเวลาใดก.อนคดีถึงท่ีสุดก็ได� 
แต.ถ�าจําเลยคัดค�าน ให�ศาลยกคําร�องขอถอนฟQองน้ันเสีย 
 

มาตรา ๓๖  คดีอาญาซึ่งได�ถอนฟQองไปจากศาลแล�ว จะนํามาฟQองอีกหาได�ไม. เว�นแต.
จะเข�าอยู.ในข�อยกเว�นต.อไปน้ี 

(๑) ถ�าพนักงานอัยการได�ยื่นฟQองคดีอาญาซึ่งไม.ใช.ความผิดต.อส.วนตัวไว�แล�วได�
ถอนฟQองคดีน้ันไป การถอนน้ีไม.ตัดสิทธิผู�เสียหายท่ีจะย่ืนฟQองคดีน้ันใหม. 

(๒) ถ�าพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเป8นความผิดต.อส.วนตัวไป โดยมิได�รับความยินยอม
เป8นหนังสือจากผู�เสียหาย การถอนน้ันไม.ตัดสิทธิผู�เสียหายท่ีจะย่ืนฟQองคดีน้ันใหม. 

(๓) ถ�าผู�เสียหายได�ยื่นฟQองคดีอาญาไว�แล�วได�ถอนฟQองคดีนั้นเสีย การถอนน้ี
ไม.ตัดสิทธิพนักงานอัยการท่ีจะย่ืนฟQองคดีน้ันใหม. เว�นแต.คดีซึ่งเป8นความผิดต.อส.วนตัว 
 

มาตรา ๓๗๑๔  คดีอาญาเลิกกันได� ดังต.อไปน้ี 
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผู�กระทําผิดยินยอมเสียค.าปรับในอัตราอย.างสูง

สําหรับความผิดน้ันแก.พนักงานเจ�าหน�าท่ีก.อนศาลพิจารณา 
(๒) ในคดีความผิดท่ีเป8นลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม.สูงกว.าความผิดลหุโทษ 

หรือคดีอ่ืนท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย.างสูงไม.เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือความผิดต.อกฎหมายเก่ียวกับภาษี
อากรซึ่งมีโทษปรับอย.างสูงไม.เกินหน่ึงหม่ืนบาท เม่ือผู�ต�องหาชําระค.าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวน
ได�เปรียบเทียบแล�ว 

(๓) ในคดีความผิดท่ีเป8นลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม.สูงกว.าความผิดลหุโทษ 
หรือคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย.างสูงไม.เกินหน่ึงหม่ืนบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครเม่ือผู�ต�องหา
ชําระค.าปรับตามที่นายตํารวจประจําท�องที่ตั้งแต.ตําแหน.งสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้น
สัญญาบัตรผู�ทําการในตําแหน.งน้ัน ๆ ได�เปรียบเทียบแล�ว 

                                                 
๑๔ มาตรา ๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได�ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู�ต�องหาได�ชําระค.าปรับตาม
คําเปรียบเทียบของพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว 
 

มาตรา ๓๘  ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห.งมาตราก.อน ถ�า
เจ�าพนักงานดังกล.าวในมาตราน้ันเห็นว.าผู�ต�องหาไม.ควรได�รับโทษถึงจําคุก ให�มีอํานาจเปรียบเทียบดังน้ี 

(๑) ให�กําหนดค.าปรับซึ่งผู�ต�องหาจะพึงชําระ ถ�าผู�ต�องหาและผู�เสียหายยินยอม
ตามนั้น เมื่อผู�ต�องหาได�ชําระเงินค.าปรับตามจํานวนที่เจ�าหน�าที่กําหนดให�ภายในเวลาอันสมควร
แต.ไม.เกินสิบห�าวันแล�ว คดีน้ันเป8นอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ�าผู�ต�องหาไม.ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล�ว ไม.ชําระเงิน
ค.าปรับภายในเวลากําหนดในวรรคก.อน ให�ดําเนินคดีต.อไป 

(๒) ในคดีมีค.าทดแทน ถ�าผู� เสียหายและผู�ต�องหายินยอมให�เปรียบเทียบ ให�
เจ�าหน�าท่ีกะจํานวนตามท่ีเห็นควรหรือตามท่ีคู.ความตกลงกัน 
 

มาตรา ๓๙  สิทธินําคดีอาญามาฟQองย.อมระงับไป ดังต.อไปน้ี 
(๑) โดยความตายของผู�กระทําผิด 
(๒) ในคดีความผิดต.อส.วนตัว เมื่อได�ถอนคําร�องทุกข1 ถอนฟQองหรือยอมความกัน

โดยถูกต�องตามกฎหมาย 
(๓) เม่ือคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 
(๔) เม่ือมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได�ฟQอง 
(๕) เม่ือมีกฎหมายออกใช�ภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเช.นน้ัน 
(๖) เม่ือคดีขาดอายุความ 
(๗) เม่ือมีกฎหมายยกเว�นโทษ 

 
หมวด ๒ 

การฟQองคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา 
   

 
มาตรา ๔๐  การฟQองคดีแพ.งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาจะฟQองต.อศาลซึ่งพิจารณา

คดีอาญาหรือต.อศาลท่ีมีอํานาจชําระคดีแพ.งก็ได� การพิจารณาคดีแพ.งต�องเป8นไปตามบทบัญญัติแห.ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.ง 

 
มาตรา ๔๑  ถ�าการพิจารณาคดีแพ.งจักทําให�การพิจารณาคดีอาญาเน่ินช�าหรือ

ติดขัดศาลมีอํานาจสั่งให�แยกคดีแพ.งออกจากคดีอาญา และพิจารณาต.างหากโดยศาลท่ีมีอํานาจชําระ 
 
มาตรา ๔๒  ในการพิจารณาคดีแพ.ง ถ�าพยานหลักฐานที่นําสืบแล�วในคดีอาญา

ยังไม.เพียงพอ ศาลจะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมอีกก็ได� 
ในกรณีเช.นน้ันศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว ส.วนคดีแพ.งจะพิพากษาใน

ภายหลังก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๔๓  คดีลักทรัพย1 ว่ิงราว ชิงทรัพย1 ปล�นทรัพย1 โจรสลัด กรรโชก ฉ�อโกง

ยักยอกหรือรับของโจร ถ�าผู�เสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกร�องทรัพย1สินหรือราคาท่ีเขาสูญเสียไปเน่ืองจาก
การกระทําผิดคืน เม่ือพนักงานอัยการย่ืนฟQองคดีอาญา ก็ให�เรียกทรัพย1สินหรือราคาแทนผู�เสียหายด�วย 
 

มาตรา ๔๔  การเรียกทรัพย1สินหรือราคาคืนตามมาตราก.อน พนักงานอัยการจะขอ
รวมไปกับคดีอาญาหรือจะย่ืนคําร�องในระยะใดระหว.างท่ีคดีอาญากําลังพิจารณาอยู.ในศาลช้ันต�นก็ได� 

คําพิพากษาในส.วนเรียกทรัพย1สินหรือราคาให�รวมเป8นส.วนหน่ึงแห.งคําพิพากษาใน
คดีอาญา 

 
มาตรา ๔๔/๑๑๕  ในคดีท่ีพนักงานอัยการเป8นโจทก1 ถ�าผู�เสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกเอา

ค.าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได�รับอันตรายแก.ชีวิต ร.างกาย จิตใจ หรือได�รับความเสื่อมเสียต.อเสรีภาพ
ในร.างกายช่ือเสียงหรือได�รับความเสียหายในทางทรัพย1สินอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดของ
จําเลย ผู�เสียหายจะย่ืนคําร�องต.อศาลท่ีพิจารณาคดีอาญาขอให�บังคับจําเลยชดใช�ค.าสินไหมทดแทนแก.
ตนก็ได� 

การยื่นคําร�องตามวรรคหนึ่ง ผู�เสียหายต�องยื่นคําร�องก.อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีท่ี
ไม.มีการสืบพยานให�ย่ืนคําร�องก.อนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี และให�ถือว.าคําร�องดังกล.าวเป8นคําฟQองตาม
บทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.งและผู�เสียหายอยู.ในฐานะโจทก1ในคดีส.วนแพ.ง
น้ัน  ท้ังน้ี คําร�องดังกล.าวต�องแสดงรายละเอียดตามสมควรเก่ียวกับความเสียหายและจํานวนค.า
สินไหมทดแทนที่เรียกร�อง หากศาลเห็นว.าคําร�องนั้นยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่ง
ให�ผู�ร�องแก�ไขคําร�องให�ชัดเจนก็ได� 

คําร�องตามวรรคหน่ึงจะมีคําขอประการอ่ืนท่ีมิใช.คําขอบังคับให�จําเลยชดใช�ค.า
สินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได� และต�องไม.ขัดหรือแย�ง
กับคําฟQองในคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเป8นโจทก1 และในกรณีท่ีพนักงานอัยการได�ดําเนินการตาม
ความในมาตรา ๔๓ แล�ว ผู�เสียหายจะย่ืนคําร�องตามวรรคหน่ึงเพ่ือเรียกทรัพย1สินหรือราคาทรัพย1สินอีกไม.ได� 

 
มาตรา ๔๔/๒๑๖  เม่ือได�รับคําร�องตามมาตรา ๔๔/๑ ให�ศาลแจ�งให�จําเลยทราบ 

หากจําเลยให�การประการใดหรือไม.ประสงค1จะให�การให�ศาลบันทึกไว� ถ�าหากจําเลยประสงค1จะทํา
คําให�การเป8นหนังสือให�ศาลกําหนดระยะเวลาย่ืนคําให�การตามท่ีเห็นสมควร และเม่ือพนักงานอัยการ
สืบพยานเสร็จ ศาลจะอนุญาตให�ผู�เสียหายนําพยานเข�าสืบถึงค.าสินไหมทดแทนได�เท.าท่ีจําเป8น หรือ
ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไปก.อนแล�วพิจารณาพิพากษาคดีส.วนแพ.งในภายหลังก็ได� 

ถ�าความปรากฏต.อศาลว.าผู�ย่ืนคําร�องตามมาตรา ๔๔/๑ เป8นคนยากจนไม.สามารถ
จัดหาทนายความได�เอง ให�ศาลมีอํานาจต้ังทนายความให�แก.ผู�น้ัน โดยทนายความท่ีได�รับแต.งต้ังมีสิทธิ
ได�รับเงินรางวัลและค.าใช�จ.ายตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 
                                                 

๑๕ มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๖ มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๔๕  คดีเร่ืองใดถึงแม�ว.าได�ฟQองในทางอาญาแล�ว ก็ไม.ตัดสิทธิผู�เสียหายท่ีจะ

ฟQองในทางแพ.งอีก 
 
มาตรา ๔๖  ในการพิพากษาคดีส.วนแพ.ง ศาลจําต�องถือข�อเท็จจริงตามท่ีปรากฏใน

คําพิพากษาคดีส.วนอาญา 
 

มาตรา ๔๗๑๗  คําพิพากษาคดีส.วนแพ.งต�องเป8นไปตามบทบัญญัติแห.งกฎหมายอัน
ว.าด�วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ.ง โดยไม.ต�องคํานึงถึงว.าจําเลยต�องคําพิพากษาว.าได�กระทํา
ความผิดหรือไม. 

ราคาทรัพย1สินที่สั่งให�จําเลยใช�แก.ผู�เสียหาย ให�ศาลกําหนดตามราคาอันแท�จริง 
ส.วนจํานวนเงินค.าสินไหมทดแทนอย.างอ่ืนท่ีผู�เสียหายจะได�รับน้ัน ให�ศาลกําหนดให�ตามความเสียหาย
แต.ต�องไม.เกินคําขอ 

 
มาตรา ๔๘  เม่ือศาลพิพากษาให�คืนทรัพย1สิน แต.ยังไม.ปรากฏตัวเจ�าของ เม่ือใด

ปรากฏตัวเจ�าของแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีซึ่งรักษาของคืนของน้ันให�แก.เจ�าของไป 
ในกรณีท่ีปรากฏตัวเจ�าของ ให�ศาลพิพากษาสั่งให�เจ�าหน�าท่ีซึ่งรักษาของคืนของน้ัน

ให�แก.เจ�าของไป 
เมื่อมีการโต�แย�งกัน ให�บุคคลที่อ�างว.าเป8นเจ�าของอันแท�จริงในทรัพย1สินนั้น

ฟQองเรียกร�องยังศาลท่ีมีอํานาจชําระ 
 

มาตรา ๔๙  แม�จะไม.มีฟQองคดีส.วนแพ.งก็ตาม เม่ือพิพากษาคดีส.วนอาญา ศาลจะสั่ง
ให�คืนทรัพย1สินของกลางแก.เจ�าของก็ได� 

 
มาตรา ๕๐๑๘  ในกรณีท่ีศาลสั่งให�คืนหรือใช�ราคาทรัพย1สิน หรือค.าสินไหมทดแทน

แก.ผู�เสียหายตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๔/๑ ให�ถือว.าผู�เสียหายนั้นเป8นเจ�าหนี้ตาม
คําพิพากษา 

 
มาตรา ๕๑๑๙  ถ�าไม.มีผู�ใดฟQองทางอาญา สิทธิของผู�เสียหายท่ีจะฟQองทางแพ.ง

เน่ืองจากความผิดน้ันย.อมระงับไปตามกําหนดเวลาดังท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายอาญาเร่ืองอายุ
ความฟQองคดีอาญา แม�ถึงว.าผู�เยาว1หรือผู�วิกลจริตในมาตรา ๑๙๓/๒๐ แห.งประมวลกฎหมายแพ.งและ
พาณิชย1จะเป8นผู�ฟQองหรือได�ฟQองต.างหากจากคดีอาญาก็ตาม 
                                                 

๑๗ มาตรา ๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๘ มาตรา ๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๙ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ถ�าคดีอาญาใดได�ฟQองต.อศาลและได�ตัวผู�กระทําความผิดมายังศาลด�วยแล�ว แต.คดียัง
ไม.เด็ดขาด อายุความซึ่งผู�เสียหายมีสิทธิจะฟQองคดีแพ.งย.อมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ แห.งประมวล
กฎหมายอาญา 

ถ�าโจทก1ได�ฟQองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแล�วก.อนท่ีได�
ฟQองคดีแพ.ง สิทธิของผู�เสียหายท่ีจะฟQองคดีแพ.งย.อมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห.ง
ประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย1 

ถ�าโจทก1ฟQองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟQองปล.อยจําเลยจนคดีเด็ดขาดแล�ว
ก.อนท่ีได�ย่ืนฟQองคดีแพ.ง สิทธิของผู�เสียหายจะฟQองคดีแพ.งย.อมมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพ.ง
และพาณิชย1 
 

ลักษณะ ๔ 
หมายเรียกและหมายอาญา 

   
 

หมวด ๑ 
หมายเรียก 

   
 

มาตรา ๕๒  การท่ีจะให�บุคคลใดมาท่ีพนักงานสอบสวนหรือมาท่ีพนักงานฝSาย
ปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ.หรือมาศาล เน่ืองในการสอบสวน การไต.สวนมูลฟQองการพิจารณาคดี 
หรือการอย.างอ่ืนตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ี จักต�องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ.หรือของศาล แล�วแต.กรณี 

แต.ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจชั้นผู�ใหญ.ไป
ทําการสอบสวนด�วยตนเอง ย.อมมีอํานาจที่จะเรียกผู �ต�องหาหรือพยานมาได�โดยไม.ต�องออก
หมายเรียก 

 
มาตรา ๕๓  หมายเรียกต�องทําเป8นหนังสือและมีข�อความ ดังต.อไปน้ี 
(๑) สถานท่ีที่ออกหมาย 
(๒) วันเดือนป9ที่ออกหมาย 
(๓) ช่ือและตําบลท่ีอยู.ของบุคคลท่ีออกหมายเรียกให�มา 
(๔) เหตุที่ต�องเรียกผู�น้ันมา 
(๕) สถานท่ี วันเดือนป9และเวลาท่ีจะให�ผู�น้ันไปถึง 
(๖) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและตําแหน.งเจ�าพนักงาน

ผู�ออกหมาย 
 
มาตรา ๕๔  ในการกําหนดวันและเวลาท่ีจะให�มาตามหมายเรียกน้ัน ให�พึงระลึกถึง

ระยะทางใกล�ไกล เพ่ือให�ผู�ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลากําหนดในหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๕๕  การส.งหมายเรียกแก.ผู�ต�องหา จะส.งให�แก.บุคคลผู�อ่ืนซึ่งมิใช.สามีภริยา 
ญาติหรือผู�ปกครองของผู�รับหมายรับแทนน้ันไม.ได� 
 

มาตรา ๕๕/๑๒๐  ในคดีพนักงานอัยการเป8นโจทก1 ถ�าศาลมีคําสั่งให�ออกหมายเรียก
พยานโจทก1โดยมิได�กําหนดวิธีการส.งไว� ให�พนักงานอัยการมีหน�าท่ีดําเนินการให�หัวหน�าพนักงาน
สอบสวนแห.งท�องท่ีเป8นผู�จัดส.งหมายเรียกแก.พยานและติดตามพยานโจทก1มาศาลตามกําหนดนัดแล�ว
แจ�งผลการส.งหมายเรียกไปยังศาลและพนักงานอัยการโดยเร็ว หากปรากฏว.าพยานโจทก1มีเหตุขัดข�อง
ไม.อาจมาศาลได�หรือเกรงว.าจะเป8นการยากท่ีจะนําพยานน้ันมาสืบตามท่ีศาลนัดไว� ก็ให�พนักงาน
อัยการขอให�ศาลสืบพยานน้ันไว�ล.วงหน�าตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง 

เจ�าพนักงานผู�ส.งหมายเรียกมีสิทธิได�รับค.าใช�จ.ายตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรม
กําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือบุคคลท่ีรับหมายเรียกอยู.ต.างท�องท่ีกับท�องท่ีซึ่งออกหมาย เป8น

หมายศาลก็ให�ส.งไปศาล เป8นหมายพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจให�ส.งยังพนักงานฝSายปกครอง
หรือตํารวจท่ีมีอํานาจออกหมายเรียกซึ่งผู�ถูกเรียกอยู.ในท�องท่ี เม่ือศาลหรือพนักงานฝSายปกครองหรือ
ตํารวจได�รับหมายเช.นน้ันแล�ว ก็ให�สลักหลังหมายแล�วจัดการส.งแก.ผู�รับต.อไป 
 

หมวด ๒ 
หมายอาญา 

   
 

ส.วนท่ี ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕๗๒๑  ภายใต�บังคับแห.งบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ 
มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ แห.งประมวลกฎหมายน้ี จะจับ ขัง จําคุก หรือค�นในท่ีรโหฐานหาตัวคน
หรือสิ่งของต�องมีคําสั่งหรือหมายของศาลสําหรับการน้ัน 

บุคคลซึ่งต�องขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปล.อยไปได�ก็เม่ือมีหมายปล.อยของศาล 
 

มาตรา ๕๘๒๒  ศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือหมายอาญาได�ภายในเขตอํานาจตาม
หลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
                                                 

๒๐ มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๑ มาตรา ๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๒ มาตรา ๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๙๒๓  ศาลจะออกคําสั่งหรือหมายจับ หมายค�น หรือหมายขัง ตามท่ีศาล

เห็นสมควรหรือโดยมีผู�ร�องขอก็ได� 
ในกรณีท่ีผู�ร�องขอเป8นพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ ต�องเป8นพนักงานฝSาย

ปกครองต้ังแต.ระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศต้ังแต.ช้ันร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท.าข้ึนไป 
ในกรณีจําเป8นเร.งด.วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู�ร�องขอไม.อาจไปพบศาลได� ผู�ร�องขออาจ

ร�องขอต.อศาลทางโทรศัพท1 โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส1 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนท่ี
เหมาะสมเพ่ือขอให�ศาลออกหมายจับหรือหมายค�นก็ได� ในกรณีเช.นว.าน้ีเม่ือศาลสอบถามจนปรากฏว.า
มีเหตุท่ีจะออกหมายจับหรือหมายค�นได�ตามมาตรา ๕๙/๑ และมีคําสั่งให�ออกหมายน้ันแล�ว ให�จัดส.ง
สําเนาหมายเช.นว.าน้ีไปยังผู�ร�องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส1 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอ่ืน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 

เม่ือได�มีการออกหมายตามวรรคสามแล�ว ให�ศาลดําเนินการให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ขอหมายมาพบศาลเพ่ือสาบานตัวโดยไม.ชักช�า โดยจดบันทึกถ�อยคําของบุคคลดังกล.าวและลงลายมือ
ชื่อของศาลผู�ออกหมายไว� หรือจะใช�เครื่องบันทึกเสียงก็ได�โดยจัดให�มีการถอดเสียงเป8นหนังสือ
และลงลายมือชื่อของศาลผู�ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล.าวแล�ว ให�เก็บไว�ใน
สารบบของศาล หากความปรากฏต.อศาลในภายหลังว.าได�มีการออกหมายไปโดยฝSาฝXนต.อบทบัญญัติ
แห.งกฎหมาย ศาลอาจมีคําสั่งให�เพิกถอนหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช.นว.าน้ันได�  ท้ังน้ี ศาลจะมี
คําสั่งให�ผู�ร�องขอจัดการแก�ไขเพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก.บุคคลท่ีเก่ียวข�องตามท่ีเห็นสมควร
ก็ได� 
 

มาตรา ๕๙/๑๒๔  ก.อนออกหมาย จะต�องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรท่ีทําให�
ศาลเช่ือได�ว.ามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ 

คําสั่งศาลให�ออกหมายหรือยกคําร�อง จะต�องระบุเหตุผลของคําสั่งน้ันด�วย 
หลักเกณฑ1ในการย่ืนคําร�องขอ การพิจารณา รวมท้ังการออกคําสั่งให�เป8นไปตาม

หลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
 

มาตรา ๖๐๒๕  หมายจับ หมายค�น หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล.อย ต�องทํา
เป8นหนังสือและมีข�อความดังต.อไปน้ี 

(๑) สถานท่ีที่ออกหมาย 
(๒) วันเดือนป9ที่ออกหมาย 
(๓) เหตุที่ต�องออกหมาย 
(๔) (ก) ในกรณีออกหมายจับ ต�องระบุช่ือหรือรูปพรรณของบุคคลท่ีจะถูกจับ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๔ มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๕ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(ข) ในกรณีออกหมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล.อย ต�องระบุช่ือบุคคลท่ีจะ
ถูกขัง จําคุก หรือปล.อย 

(ค) ในกรณีออกหมายค�น ให�ระบุสถานท่ีท่ีจะค�น และช่ือหรือรูปพรรณบุคคล 
หรือลักษณะสิ่งของท่ีต�องการค�น กําหนดวันเวลาท่ีจะทําการค�น และชื่อกับตําแหน.งของเจ�าพนักงาน
ผู�จะทําการค�นน้ัน 

(๕) (ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขัง หรือหมายค�นให�ระบุความผิด หรือวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัย 

(ข) ในกรณีออกหมายจําคุก ให�ระบุความผิดและกําหนดโทษตามคําพิพากษา 
(ค) ในกรณีออกหมายขังหรือหมายจําคุก ให�ระบุสถานท่ีที่จะให�ขังหรือจําคุก 
(ง) ในกรณีออกหมายปล.อย ให�ระบุเหตุที่ให�ปล.อย 

(๖) ลายมือช่ือและประทับตราของศาล 
 

มาตรา ๖๑๒๖  ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๙๗ พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ
มีอํานาจหน�าท่ีจัดการให�เป8นไปตามหมายอาญา ซึ่งได�มอบหรือส.งมาให�จัดการภายในอํานาจของเขา 

หมายอาญาใดซึ่งศาลได�ออก จะมอบหรือส.งไปยังพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ
ซึ่งอยู.ภายในเขตอํานาจของศาลดังระบุในหมาย หรือแก.หัวหน�าพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ
ประจําจังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ หรือตําบล ซึ่งจะให�จัดการให�เป8นไปตามหมายน้ันก็ได� 

ในกรณีหลังเจ�าพนักงานผู�ได�รับหมายต�องรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น 
จะจัดการเองหรือสั่งให�เจ�าพนักงานรองลงไปจัดการให�ก็ได� หรือจะมอบหรือส.งสําเนาหมายอันรับรอง
ว.าถูกต�องให�แก.พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจคนอ่ืนซึ่งมีหน�าท่ีจัดการตามหมายซึ่งตนได�รับน้ันก็ได� 
ถ�าหมายน้ันได�มอบหรือส.งให�แก.เจ�าพนักงานต้ังแต.สองนายข้ึนไป เจ�าพนักงานจะจัดการตามหมายน้ัน
แยกกันหรือร.วมกันก็ได� 
 

มาตรา ๖๒  ภายใต�บังคับแห.งบทบัญญัติท้ังหลายในประมวลกฎหมายน้ีซึ่งว.าด�วย
การจับและค�น เจ�าพนักงานผู�จัดการตามหมายน้ันต�องแจ�งข�อความในหมายให�แก.ผู�เก่ียวข�องทราบ 
และถ�ามีคําขอร�อง ให�ส.งหมายน้ันให�เขาตรวจดู 

การแจ�งข�อความในหมาย การส.งหมายให�ตรวจดูและวันเดือนป9ที่จัดการเช.นนั้น
ให�บันทึกไว�ในหมายน้ัน 
 

มาตรา ๖๓๒๗  เม่ือเจ�าพนักงานได�จัดการตามหมายอาญาแล�ว ให�บันทึกรายละเอียด
ในการจัดการน้ัน ถ�าจัดการตามหมายไม.ได� ให�บันทึกพฤติการณ1ไว� แล�วให�ส.งบันทึกนั้นไปยังศาลซึ่ง
ออกหมายโดยเร็ว 
 

                                                 
๒๖ มาตรา ๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๗ มาตรา ๖๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๖๔๒๘  ถ�าบุคคลท่ีมีช่ือในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือสิ่งของท่ีมีหมาย
ให�ค�นได�ค�นพบแล�ว ถ�าสามารถจะทําได�ก็ให�ส.งบุคคลหรือสิ่งของน้ันโดยด.วนไปยังศาลซึ่งออกหมาย
หรือเจ�าพนักงานตามท่ีกําหนดไว�ในหมาย แล�วแต.กรณี เว�นแต.จะมีคําสั่งเป8นอย.างอ่ืน 
 

มาตรา ๖๕  ถ�าบุคคลท่ีถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผู�ช.วยให�หนีไปได�เจ�าพนักงาน
ผู�จับมีอํานาจติดตามจับกุมผู�น้ันโดยไม.ต�องมีหมายอีก 
 

ส.วนท่ี ๒ 
หมายจับ 

   
 

มาตรา ๖๖๒๙  เหตุที่จะออกหมายจับได�มีดังต.อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรว.าบุคคลใดน.าจะได�กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตรา

โทษจําคุกอย.างสูงเกินสามป9 หรือ 
(๒) เม่ือมีหลักฐานตามสมควรว.าบุคคลใดน.าจะได�กระทําความผิดอาญาและมีเหตุ

อันควรเช่ือว.าจะหลบหนี หรือจะไปยุ.งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก.อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
ถ�าบุคคลน้ันไม.มีท่ีอยู.เป8นหลักแหล.ง หรือไม.มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม.มี

ข�อแก�ตัวอันควร ให�สันนิษฐานว.าบุคคลน้ันจะหลบหนี 
 

มาตรา ๖๗  จะออกหมายจับบุคคลท่ียังไม.รู�จักช่ือก็ได�แต.ต�องบอกรูปพรรณของผู�น้ัน
ให�ละเอียดเท.าท่ีจะทําได� 
 

มาตรา ๖๘๓๐  หมายจับคงใช�ได�อยู.จนกว.าจะจับได� เว�นแต.ความผิดอาญาตามหมาย
น้ันขาดอายุความหรือศาลซึ่งออกหมายน้ันได�ถอนหมายคืน 

 
ส.วนท่ี ๓ 
หมายค�น 

   
 

มาตรา ๖๙  เหตุที่จะออกหมายค�นได�มีดังต.อไปน้ี 
(๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป8นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต.สวน

มูลฟQองหรือพิจารณา 
                                                 

๒๘ มาตรา ๖๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๙ มาตรา ๖๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๐ มาตรา ๖๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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(๒) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว�เป8นความผิด หรือได�มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว.าได�ใช�หรือต้ังใจจะใช�ในการกระทําความผิด 

(๓) เพ่ือพบและช.วยบุคคลซึ่งได�ถูกหน.วงเหน่ียวหรือกักขังโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
(๔) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให�จับ 
(๕) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีท่ีจะพบหรือ

จะยึดโดยวิธีอ่ืนไม.ได�แล�ว 
 

มาตรา ๗๐  หมายค�นซึ่งออกเพ่ือพบและจับบุคคลน้ันห�ามมิให�ออก เว�นแต.จะมี
หมายจับบุคคลน้ันด�วย และเจ�าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค�นน้ันต�องมีทั้งหมายค�นและหมายจับ 
 

ส.วนท่ี ๔ 
หมายขัง หมายจําคุก หมายปล.อย 

   
 

มาตรา ๗๑๓๑  เมื่อได�ตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยมาแล�ว ในระยะใดระหว.างสอบสวน 
ไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู�ต�องหาหรือจําเลยไว�ตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ 
ก็ได� และให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

หมายขังคงใช�ได�อยู.จนกว.าศาลจะได�เพิกถอน โดยออกหมายปล.อยหรือออกหมายจําคุกแทน 
ถ�าความปรากฏแก.ศาลว.าผู�ต�องหาหรือจําเลยนั้นมีอายุไม.ถึงสิบแปดป9หรือเป8น

หญิงมีครรภ1หรือเพิ่งคลอดบุตรมาไม.ถึงสามเดือน หรือเจ็บปSวยซึ่งถ�าต�องขังจะถึงอันตรายแก.ชีวิต 
ศาลจะไม.ออกหมายขังหรือจะออกหมายปล.อยผู�ต�องหาหรือจําเลยซึ่งถูกขังอยู.นั้นก็ได�  แต.ทั้งน้ี 
ไม.ห�ามศาลท่ีจะมีคําสั่งให�ผู�น้ันอยู.ในความดูแลของเจ�าพนักงานหรือบุคคลท่ียินยอมรับผู�น้ันไว� หรือ
กําหนดวิธีการอย.างหน่ึงอย.างใดเพ่ือปQองกันการหลบหนีหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ถ�าศาลมีคําสั่ง
เช.นว.าน้ีในระหว.างสอบสวน ให�ใช�ได�ไม.เกินหกเดือนนับแต.วันมีคําสั่ง แต.ถ�ามีคําสั่งในระหว.างไต.สวน
มูลฟQองหรือระหว.างพิจารณา ให�ใช�ได�จนกว.าจะเสร็จการพิจารณา หากภายหลังท่ีศาลมีคําสั่ง 
ผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันไม.ปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดหรือพฤติการณ1ได�เปลี่ยนแปลงไป ให�ศาลมี
อํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือพิจารณาออกหมายขังได�ตามท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา ๗๒  หมายปล.อยผู�ต�องหาหรือจําเลยซึ่งต�องขังอยู.ตามหมายศาล ให�ออก
ในกรณีต.อไปน้ี 

(๑) เม่ือศาลสั่งปล.อยช่ัวคราว 
(๒) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอให�ศาลปล.อย โดยเห็นว.า

ไม.จําเป8นต�องขังไว�ระหว.างสอบสวน 
(๓) เม่ือพนักงานอัยการร�องต.อศาลว.าได�ยุติการสอบสวนแล�ว โดยคําสั่งไม.ฟQอง

ผู�ต�องหา 

                                                 
๓๑ มาตรา ๗๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๔) เม่ือพนักงานอัยการไม.ฟQองผู�ต�องหาในเวลาท่ีศาลกําหนด 
(๕) เม่ือศาลไต.สวนมูลฟQองแล�วเห็นว.าคดีไม.มีมูลและสั่งให�ยกฟQอง เว�นแต.เม่ือโจทก1

ร�องขอและศาลเห็นสมควรให�ขังจําเลยไว�ระหว.างอุทธรณ1ฎีกา 
(๖) เม่ือโจทก1ถอนฟQองหรือมีการยอมความในคดีความผิดต.อส.วนตัว หรือเม่ือศาล

พิจารณาแล�วพิพากษาหรือมีคําสั่งให�ยกฟQอง เว�นแต.ศาลเห็นสมควรให�ขังจําเลยไว�ระหว.างอุทธรณ1ฎีกา 
(๗) เม่ือศาลพิพากษาให�ลงโทษจําเลยอย.างอ่ืนซึ่งไม.ใช.โทษประหารชีวิต จําคุกหรือ

ให�อยู.ภายในเขตท่ีอันมีกําหนด ถ�าโทษอย.างอ่ืนน้ันเป8นโทษปรับเม่ือจําเลยได�เสียค.าปรับแล�ว หรือศาล
ให�ปล.อยช่ัวคราวโดยมีกําหนดวันเพ่ือให�จําเลยหาเงินค.าปรับมาชําระต.อศาล 
 

มาตรา ๗๓  คดีใดอยู.ระหว.างอุทธรณ1ฎีกา ถ�าจําเลยต�องควบคุมหรือขังมาแล�ว
เท.ากับหรือเกินกว.ากําหนดจําคุกหรือกําหนดจําคุกแทนตามคําพิพากษา ให�ศาลออกหมายปล.อย
จําเลย เว�นแต.จะเห็นสมควรเป8นอย.างอ่ืนในกรณีที่โจทก1อุทธรณ1ฎีกาในทํานองขอให�เพ่ิมโทษ 
 

มาตรา ๗๔  ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๗๓ และ ๑๘๕ วรรค ๒ เมื่อผู�ใดต�อง
คําพิพากษาให�จําคุกหรือประหารชีวิตหรือจะต�องจําคุกแทนค.าปรับ ให�ศาลออกหมายจําคุกผู�น้ันไว� 
 

มาตรา ๗๕  เม่ือผู�ต�องคําพิพากษาให�จําคุกถูกจําครบกําหนดแล�ว หรือได�รับ
พระราชทานอภัยโทษให�ปล.อย หรือมีคําวินิจฉัยให�ปล.อยตัวไปโดยมีเง่ือนไข หรือมีกฎหมายยกเว�น
โทษหรือโทษจําคุกน้ันหมดไปโดยเหตุอ่ืน ให�ศาลออกหมายปล.อยผู�น้ันไป 
 

มาตรา ๗๖  หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล.อย ต�องจัดการตามน้ันโดยพลัน 
 

ลักษณะ ๕ 
จับ ขัง จําคุก ค�น ปล.อยช่ัวคราว 

   
 

หมวด ๑ 
จับ ขัง จําคุก 

   
 

มาตรา ๗๗๓๒  หมายจับให�ใช�ได�ทั่วราชอาณาจักร 
การจัดการตามหมายจับน้ันจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย.างหน่ึงอย.างใด

ดังต.อไปน้ีก็ได� 
(๑) สําเนาหมายอันรับรองว.าถูกต�องแล�ว 
(๒) โทรเลขแจ�งว.าได�ออกหมายแล�ว 

                                                 
๓๒ มาตรา ๗๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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(๓) สําเนาหมายท่ีส.งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส1 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอ่ืน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 

การจัดการตาม (๒) และ (๓) ให�ส.งหมายหรือสําเนาอันรับรองแล�วไปยังเจ�าพนักงาน
ผู�จัดการตามหมายโดยพลัน 
 

มาตรา ๗๘๓๓  พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจจะจับผู�ใดโดยไม.มีหมายจับหรือ
คําสั่งของศาลน้ันไม.ได� เว�นแต. 

(๑) เม่ือบุคคลน้ันได�กระทําความผิดซึ่งหน�าดังได�บัญญัติไว�ในมาตรา ๘๐ 
(๒) เม่ือพบบุคคลโดยมีพฤติการณ1อันควรสงสัยว.าผู� น้ันน.าจะก.อเหตุร�ายให�เกิด

ภยันตรายแก.บุคคลหรือทรัพย1สินของผู�อ่ืนโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอย.างอ่ืนอันสามารถอาจใช�
ในการกระทําความผิด 

(๓) เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลน้ันตามมาตรา ๖๖ (๒) แต.มีความจําเป8น
เร.งด.วนท่ีไม.อาจขอให�ศาลออกหมายจับบุคคลน้ันได� 

(๔) เป8นการจับผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหว.างถูกปล.อยช่ัวคราว
ตามมาตรา ๑๑๗ 
 

มาตรา ๗๙  ราษฎรจะจับผู�อ่ืนไม.ได�เว�นแต.จะเข�าอยู.ในเกณฑ1แห.งมาตรา ๘๒ หรือ
เม่ือผู�น้ันกระทําความผิดซึ่งหน�า และความผิดน้ันได�ระบุไว�ในบัญชีท�ายประมวลกฎหมายน้ีด�วย 

 
มาตรา ๘๐  ที่เรียกว.าความผิดซึ่งหน�านั้น ได�แก.ความผิดซึ ่งเห็นกําลังกระทํา 

หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม.มีความสงสัยเลยว.าเขาได�กระทําผิดมาแล�วสด ๆ 
อย.างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว�ในบัญชีท�ายประมวลกฎหมายน้ี ให�ถือว.า

ความผิดน้ันเป8นความผิดซึ่งหน�าในกรณีดังน้ี 
(๑) เม่ือบุคคลหน่ึงถูกไล.จับดังผู�กระทําโดยมีเสียงร�องเอะอะ 
(๒) เม่ือพบบุคคลหน่ึงแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิดในถ่ินแถวใกล�เคียง

กับท่ีเกิดเหตุน้ันและมีสิ่งของท่ีได�มาจากการกระทําผิด หรือมีเคร่ืองมือ อาวุธหรือวัตถุอย.างอ่ืนอัน
สันนิษฐานได�ว.าได�ใช�ในการกระทําผิด หรือมีร.องรอยพิรุธเห็นประจักษ1ที่เสื้อผ�าหรือเน้ือตัวของผู�น้ัน 
 

มาตรา ๘๑๓๔  ไม.ว.าจะมีหมายจับหรือไม.ก็ตาม ห�ามมิให�จับในท่ีรโหฐาน เว�นแต.จะได�
ทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายน้ีอันว.าด�วยการค�นในท่ีรโหฐาน 

 

                                                 
๓๓ มาตรา ๗๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  
๓๔ มาตรา ๘๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๘๑/๑๓๕  ไม.ว.าจะมีหมายจับหรือไม.ก็ตาม ห�ามมิให�จับในพระบรมมหาราชวัง 
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ1ตั้งแต.สมเด็จเจ�าฟQาขึ้นไป พระราชนิเวศน1 
พระตําหนัก หรือในท่ีซึ่งพระมหากษัตริย1 พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ1ต้ังแต.สมเด็จเจ�าฟQา
ข้ึนไป หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค1 ประทับหรือพํานัก เว�นแต. 

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตให�จับ และได�
แจ�งเลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ1รับทราบแล�ว 

(๒) เจ�าพนักงานผู�ถวายหรือให�ความปลอดภัยแด.พระมหากษัตริย1 พระราชินี 
พระรัชทายาท พระบรมวงศ1ต้ังแต.สมเด็จเจ�าฟQาข้ึนไป หรือผู�สําเร็จราชการแทนพระองค1 เป8นผู�จับ
ตามกฎหมายว.าด�วยราชองครักษ1 หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการให�ความปลอดภัย 
 

มาตรา ๘๒  เจ�าพนักงานผู�จัดการตามหมายจับ จะขอความช.วยเหลือจากบุคคล
ใกล�เคียงเพ่ือจัดการตามหมายน้ันก็ได� แต.จะบังคับให�ผู�ใดช.วยโดยอาจเกิดอันตรายแก.เขาน้ันไม.ได� 
 

มาตรา ๘๓๓๖  ในการจับน้ัน เจ�าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับต�องแจ�งแก.ผู�ท่ีจะ
ถูกจับน้ันว.าเขาต�องถูกจับ แล�วสั่งให�ผู�ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแห.งท�องท่ีท่ีถูกจับ
พร�อมด�วยผู�จับ เว�นแต.สามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบได�ในขณะนั้น 
ให�นําไปท่ีทําการของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบดังกล.าว แต.ถ�าจําเป8นก็ให�จับตัวไป 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานเป8นผู�จับ ต�องแจ�งข�อกล.าวหาให�ผู�ถูกจับทราบ หากมีหมายจับ
ให�แสดงต.อผู�ถูกจับ พร�อมทั้งแจ�งด�วยว.า ผู�ถูกจับมีสิทธิที่จะไม.ให�การหรือให�การก็ได�และถ�อยคํา
ของผู�ถูกจับน้ันอาจใช�เป8นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได�และผู�ถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษา
ทนายความ หรือผู�ซึ่งจะเป8นทนายความ ถ�าผู�ถูกจับประสงค1จะแจ�งให�ญาติหรือผู�ซึ่งตนไว�วางใจทราบ
ถึงการจับกุมท่ีสามารถดําเนินการได�โดยสะดวกและไม.เป8นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู�ถูกจับ
หรือทําให�เกิดความไม.ปลอดภัยแก.บุคคลหน่ึงบุคคลใด ก็ให�เจ�าพนักงานอนุญาตให�ผู�ถูกจับดําเนินการ
ได�ตามสมควรแก.กรณี ในการน้ีให�เจ�าพนักงานผู�จับน้ันบันทึกการจับดังกล.าวไว�ด�วย 

ถ�าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี ผู�ทําการจับมีอํานาจใช�วิธีหรือการปQองกันท้ังหลายเท.าท่ีเหมาะสมแก.พฤติการณ1แห.งเร่ืองใน
การจับน้ัน 
 

มาตรา ๘๔๓๗  เจ�าพนักงานหรือราษฎรผู�ทําการจับต�องเอาตัวผู�ถูกจับไปยังท่ีทําการ
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล�ว ให�ส.งตัวผู�ถูกจับแก.พนักงาน
ฝSายปกครองหรือตํารวจของท่ีทําการของพนักงานสอบสวนดังกล.าว เพ่ือดําเนินการดังต.อไปน้ี 

                                                 
๓๕ มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๖ มาตรา ๘๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๗ มาตรา ๘๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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(๑) ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานเป8นผู�จับให�เจ�าพนักงานผู�จับน้ันแจ�งข�อกล.าวหา และ
รายละเอียดเก่ียวกับเหตุแห.งการจับให�ผู�ถูกจับทราบ ถ�ามีหมายจับให�แจ�งให�ผู�ถูกจับทราบและอ.านให�
ฟ:งและมอบสําเนาบันทึกการจับแก.ผู�ถูกจับน้ัน 

(๒) ในกรณีท่ีราษฎรเป8นผู�จับ ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัว
บันทึกช่ือ อาชีพ ท่ีอยู.ของผู�จับ อีกท้ังข�อความและพฤติการณ1แห.งการจับน้ันไว� และให�ผู�จับลงลายมือ
ช่ือกํากับไว�เป8นสําคัญเพ่ือดําเนินการแจ�งข�อกล.าวหาและรายละเอียดแห.งการจับให�ผู�ถูกจับทราบและ
แจ�งให�ผู�ถูกจับทราบด�วยว.าผู�ถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม.ให�การหรือให�การก็ได� และถ�อยคําของผู�ถูกจับอาจใช�
เป8นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได� 

เมื่อได�ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล�วให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมีผู�นํา
ผู�ถูกจับมาส.งแจ�งให�ผู�ถูกจับทราบถึงสิทธิตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๗/๑ รวมท้ังจัดให�ผู�ถูกจับสามารถ
ติดต.อกับญาติหรือผู�ซึ่งผู�ถูกจับไว�วางใจเพ่ือแจ�งให�ทราบถึงการจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมได�ใน
โอกาสแรกเม่ือผู�ถูกจับมาถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึง หรือถ�ากรณีผู�ถูกจับร�อง
ขอให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจเป8นผู�แจ�ง ก็ให�จัดการตามคําร�องขอน้ันโดยเร็ว และให�
พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจบันทึกไว� ในการน้ีมิให�เรียกค.าใช�จ.ายใด ๆ จากผู�ถูกจับ 

ในกรณีท่ีจําเป8น เจ�าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับจะจัดการพยาบาลผู�ถูกจับ
เสียก.อนนําตัวไปส.งตามมาตราน้ีก็ได� 

ถ�อยคําใด ๆ ท่ีผู�ถูกจับให�ไว�ต.อเจ�าพนักงานผู�จับ หรือพนักงานฝSายปกครองหรือ
ตํารวจในช้ันจับกุมหรือรับมอบตัวผู�ถูกจับ ถ�าถ�อยคําน้ันเป8นคํารับสารภาพของผู�ถูกจับว.าตนได�กระทํา
ความผิดห�ามมิให�รับฟ:งเป8นพยานหลักฐาน แต.ถ�าเป8นถ�อยคําอ่ืน จะรับฟ:งเป8นพยานหลักฐานในการ
พิสูจน1ความผิดของผู�ถูกจับได�ต.อเม่ือได�มีการแจ�งสิทธิตามวรรคหน่ึง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง 
แก.ผู�ถูกจับแล�วแต.กรณี 
 

มาตรา ๘๔/๑๓๘  พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผู�นําผู�ถูกจับมาส.งน้ัน จะ
ปล.อยผู� ถูกจับช่ัวคราวหรือควบคุมผู� ถูกจับไว�ก็ได� แต.ถ�าเป8นการจับโดยมีหมายของศาลให�รีบ
ดําเนินการตามมาตรา ๖๔ และในกรณีท่ีต�องส.งผู�ถูกจับไปยังศาล แต.ไม.อาจส.งไปได�ในขณะน้ัน
เน่ืองจากเป8นเวลาท่ีศาลปYดหรือใกล�จะปYดทําการ ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจท่ีรับตัวผู�ถูกจับ
ไว�มีอํานาจปล.อยผู�ถูกจับช่ัวคราวหรือควบคุมผู�ถูกจับไว�ได�จนกว.าจะถึงเวลาศาลเปYดทําการ 

 
มาตรา ๘๕  เจ�าพนักงานผู�จับหรือรับตัวผู�ถูกจับไว� มีอํานาจค�นตัวผู�ต�องหา และยึด

สิ่งของต.าง ๆ ท่ีอาจใช�เป8นพยานหลักฐานได� 
การค�นน้ันจักต�องทําโดยสุภาพ ถ�าค�นผู�หญิงต�องให�หญิงอ่ืนเป8นผู�ค�น 
สิ่งของใดท่ียึดไว�เจ�าพนักงานมีอํานาจยึดไว�จนกว.าคดีถึงท่ีสุด เม่ือเสร็จคดีแล�วก็ให�

คืนแก.ผู�ต�องหาหรือแก.ผู�อ่ืน ซึ่งมีสิทธิเรียกร�องขอคืนสิ่งของน้ัน เว�นแต.ศาลจะสั่งเป8นอย.างอ่ืน 
 

                                                 
๓๘ มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๘๕/๑๓๙  ในระหว.างสอบสวน สิ่งของท่ีเจ�าพนักงานได�ยึดไว�ซึ่งมิใช.ทรัพย1สิน
ท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ว.าผู�ใดทําหรือมีไว�เป8นความผิด ถ�ายังไม.ได�นําสืบหรือแสดงเป8นพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดี เจ�าของหรือผู�ซึ่งมีสิทธิเรียกร�องขอคืนสิ่งของท่ีเจ�าพนักงานยึดไว� อาจย่ืนคําร�องต.อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล�วแต.กรณี เพ่ือขอรับสิ่งของน้ันไปดูแลรักษาหรือใช�
ประโยชน1โดยไม.มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได� 

การสั่ ง คืนสิ่ งของตามวรรคหน่ึงจะต�องไม.กระทบถึงการใช�สิ่ งของน้ันเป8น
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน1ข�อเท็จจริงในภายหลัง  ท้ังน้ี ให�พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมี
คําสั่งโดยมิชักช�า โดยอาจเรียกประกันจากผู�ย่ืนคําร�องหรือกําหนดเง่ือนไขอย.างหน่ึงอย.างใดให�บุคคล
น้ันปฏิบัติ และหากไม.ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือบุคคลดังกล.าวไม.ยอมคืนสิ่งของน้ันเม่ือมีคําสั่งให�คืน ให�
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล�วแต.กรณี มีอํานาจยึดสิ่งของน้ันกลับคืนและบังคับตาม
สัญญาประกันเช.นว.าน้ันได� วิธีการย่ืนคําร�อง เง่ือนไขและการอนุญาตให�เป8นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม.อนุญาต ผู�ย่ืนคําร�องมีสิทธิ
ย่ืนคําร�องอุทธรณ1คําสั่งต.อศาลช้ันต�นท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล.าวได�ภายในสามสิบ
วันนับแต.วันท่ีได�รับแจ�งการไม.อนุญาตและให�ศาลพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต.วันท่ี
ได�รับอุทธรณ1 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนดเงื่อนไขอย.างหนึ่ง
อย.างใดได�ตามท่ีเห็นสมควร คําสั่งของศาลให�เป8นท่ีสุด 

 
มาตรา ๘๖  ห�ามมิให�ใช�วิธีควบคุมผู�ถูกจับเกินกว.าท่ีจําเป8นเพ่ือปQองกันมิให�เขาหนี

เท.าน้ัน 
 

มาตรา ๘๗๔๐  ห�ามมิให�ควบคุมผู�ถูกจับไว�เกินกว.าจําเป8นตามพฤติการณ1แห.งคดี 
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู�ถูกจับไว�ได�เท.าเวลาท่ีจะถามคําให�การ และท่ีจะ

รู�ตัวว.าเป8นใครและท่ีอยู.ของเขาอยู.ที่ไหนเท.าน้ัน 
ในกรณีท่ีผู�ถูกจับไม.ได�รับการปล.อยช่ัวคราว และมีเหตุจําเป8นเพ่ือทําการสอบสวน 

หรือการฟQองคดี ให�นําตัวผู�ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต.เวลาที่ผู�ถูกจับถูกนําตัวไปถึง
ท่ีทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว�นแต.มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป8นอย.างอ่ืนอันมิอาจ
ก�าวล.วงเสียได� โดยให�พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการย่ืนคําร�องต.อศาลขอหมายขังผู�ต�องหาน้ัน
ไว� ให�ศาลสอบถามผู�ต�องหาว.าจะมีข�อคัดค�านประการใดหรือไม. และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการมาช้ีแจงเหตุจําเป8น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได� 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีได�กระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงไม.เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม.เกินห�าร�อยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังได�คร้ังเดียว มีกําหนดไม.เกินเจ็ดวัน 

                                                 
๓๙ มาตรา ๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๐ มาตรา ๘๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงเกินกว.าหกเดือนแต.ไม.ถึงสิบป9 
หรือปรับเกินกว.าห�าร�อยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายคร้ังติด ๆ กันได� แต.คร้ังหน่ึง
ต�องไม.เกินสิบสองวัน และรวมกันท้ังหมดต�องไม.เกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงต้ังแต.สิบป9ขึ้นไป จะมีโทษปรับด�วย
หรือไม.ก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายคร้ังติด ๆ กันได� แต.คร้ังหน่ึงต�องไม.เกินสิบสองวัน และรวมกัน
ท้ังหมดต�องไม.เกินแปดสิบสี่วัน 

ในกรณีตามวรรคหกเม่ือศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล�ว หากพนักงานอัยการหรือ
พนักงานสอบสวนย่ืนคําร�องต.อศาลเพ่ือขอขังต.อไปอีกโดยอ�างเหตุจําเป8น ศาลจะสั่งขังต.อไปได�
ก็ต.อเม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได�แสดงถึงเหตุจําเป8น และนําพยานหลักฐานมาให�ศาล
ไต.สวนจนเป8นท่ีพอใจแก.ศาล 

ในการไต.สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู�ต�องหามีสิทธิแต.งทนายความเพ่ือแถลง
ข�อคัดค�านและซักถามพยาน ถ�าผู�ต�องหาไม.มีทนายความเน่ืองจากยังไม.ได�มีการปฏิบัติตามมาตรา 
๑๓๔/๑ และผู�ต�องหาร�องขอ ให�ศาลต้ังทนายความให� โดยทนายความน้ันมีสิทธิได�รับเงินรางวัลและ
ค.าใช�จ.ายตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุโลม 

ถ�าพนักงานสอบสวนต�องไปทําการสอบสวนในท�องท่ีอ่ืนนอกเขตของศาลซึ่งได�สั่งขัง
ผู�ต�องหาไว� พนักงานสอบสวนจะย่ืนคําร�องขอให�โอนการขังไปยังศาลในท�องท่ีท่ีจะต�องไปทําการ
สอบสวนน้ันก็ได� เม่ือศาลท่ีสั่งขังไว�เห็นเป8นการสมควรก็ให�สั่งโอนไป 

 
มาตรา ๘๗/๑๔๑  เม่ือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนร�องขอและผู�ต�องหา

มิได�คัดค�าน หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให�นําผู�ต�องหาหรือพยานหลักฐานไปยังสถานท่ีทํา
การของทางราชการ หรือสถานที่แห.งอื่นที่ศาลเห็นสมควรซึ่งสามารถสอบถามผู�ต�องหาหรือทําการ
ไต.สวน โดยจัดให�มีการถ.ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได� การดําเนินการ
ดังกล.าวให�เป8นไปตามข�อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ.ของศาลฎีกา
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได�  ท้ังน้ี ให�ระบุวิธีการสอบถามและไต.สวน รวมท้ัง
สักขีพยานในการน้ันด�วย 

การไต.สวนตามวรรคหนึ่งให�ถือเสมือนว.าเป8นการไต.สวนในห�องพิจารณาของ
ศาล 

 
มาตรา ๘๘๔๒  คดีท่ีราษฎรเป8นโจทก1 เม่ือศาลประทับฟQองและได�ตัวจําเลยมาศาล

แล�ว หรือคดีที่พนักงานอัยการเป8นโจทก1 เมื่อได�ยื่นฟQองต.อศาลแล�ว ศาลจะสั่งขังจําเลยไว�หรือ
ปล.อยช่ัวคราวก็ได� 
 

                                                 
๔๑ มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๘๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๘๙๔๓  หมายขังหรือหมายจําคุกต�องจัดการให�เป8นไปตามน้ันในเขตของศาล
ซึ่งออกหมาย เว�นแต.บัญญัติไว�เป8นอย.างอ่ืนในประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๘๙/๑๔๔  ในกรณีที่มีเหตุจําเป8นระหว.างสอบสวนหรือพิจารณา เม่ือพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ ผู�บัญชาการเรือนจํา หรือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดการตามหมายขังร�องขอ 
หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งให�ขังผู�ต�องหาหรือจําเลยไว�ในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบุคคลดังกล.าว
ร�องขอ หรือตามท่ีศาลเห็นสมควรนอกจากเรือนจําก็ได� โดยให�อยู.ในความควบคุมของผู�ร�องขอ หรือ
เจ�าพนักงานตามท่ีศาลกําหนด ในการน้ี ศาลจะกําหนดระยะเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได� 

ในการพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง ศาลจะดําเนินการไต.สวนหรือให�ผู�เสียหาย
หรือเจ�าพนักงานท่ีเก่ียวข�องตามหมายขังคัดค�านก.อนมีคําสั่งก็ได� 

สถานท่ีอ่ืนตามวรรคหน่ึงต�องมิใช.สถานีตํารวจ หรือสถานท่ีควบคุมผู�ต�องหาของ
พนักงานสอบสวน โดยมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งต�องกําหนดวิธีการควบคุมและ
มาตรการเพ่ือปQองกันการหลบหนีหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนด�วย 

เม่ือศาลมีคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล�ว หากภายหลังผู�ต�องหาหรือจําเลยไม.ปฏิบัติตาม
วิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ1ได�เปลี่ยนแปลงไป ให�ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
คําสั่งหรือให�ดําเนินการตามหมายขังได� 

 
มาตรา ๘๙/๒๔๕  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป8น เม่ือพนักงานอัยการ ผู�บัญชาการเรือนจํา 

หรือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดการตามหมายจําคุกร�องขอ หรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งให�
จําคุกผู�ซึ่งต�องจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีได�รับโทษจําคุกมาแล�วไม.น�อยกว.าหน่ึงในสามของ
กําหนดโทษตามท่ีระบุไว�ในหมายศาลท่ีออกตามคําพิพากษาน้ัน หรือไม.น�อยกว.าสิบป9 ในกรณีต�องโทษ
จําคุกเกินสามสิบป9ขึ้นไป หรือจําคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอย.างหน่ึงอย.างใด ดังต.อไปน้ีก็ได� 

(๑) ให�จําคุกไว�ในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบุคคลดังกล.าวร�องขอหรือตามท่ีศาลเห็นสมควร
นอกจากเรือนจําหรือสถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในหมายจําคุก  ท้ังน้ี ลักษณะของสถานท่ีดังกล.าวให�เป8นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งต�องกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพ่ือปQองกันการหลบหนีหรือ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนด�วย 

(๒) ให�จําคุกไว�ในเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไว�ในหมายจําคุกหรือสถานที่อื่น
ตาม (๑) เฉพาะวันท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ให�จําคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู�นั้นได�
ตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึง ให�ศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ 
สวัสดิภาพของผู�ซึ่งต�องจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู�เสียหายและสังคมด�วย  
                                                 

๔๓ มาตรา ๘๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๔ มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔๕ มาตรา ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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ท้ังน้ี ให�ศาลดําเนินการไต.สวนหรือสอบถามผู�เสียหาย เจ�าพนักงานท่ีเก่ียวข�องตามหมายจําคุก 
พนักงานฝSายปกครอง หรือตํารวจในท�องท่ีน้ัน หรือผู�ซึ่งศาลเห็นว.ามีส.วนเก่ียวข�อง 

คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง ให�ศาลกําหนดให�เจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดการตาม
หมายน้ัน เป8นผู�มีหน�าท่ีและรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง และให�นําความในมาตรา ๘๙/๑ 
วรรคสี่ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๙๐๔๖  เม่ือมีการอ�างว.าบุคคลใดต�องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใด
โดยมิชอบด�วยกฎหมาย บุคคลเหล.าน้ีมีสิทธิย่ืนคําร�องต.อศาลท�องท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอให�
ปล.อย คือ 

(๑) ผู�ถูกคุมขังเอง 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวน 
(๔) ผู�บัญชาการเรือนจําหรือพัศดี 
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู�น้ัน หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน1ของผู�ถูกคุมขัง 
เมื่อได�รับคําร�องดังนั้น ให�ศาลดําเนินการไต.สวนฝSายเดียวโดยด.วน ถ�าศาลเห็นว.า

คําร�องนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผู�คุมขังให�นําตัวผู�ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ�าผู�คุมขังแสดงให�
เป8นท่ีพอใจแก.ศาลไม.ได�ว.าการคุมขังเป8นการชอบด�วยกฎหมาย ให�ศาลสั่งปล.อยตัวผู�ถูกคุมขังไปทันที 
 

หมวด ๒ 
ค�น 

   
 

มาตรา ๙๑๔๗  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๑ มาบังคับในเร่ืองค�นโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๒๔๘  ห�ามมิให�ค�นในท่ีรโหฐานโดยไม.มีหมายค�นหรือคําสั่งของศาล เว�นแต.

พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจเป8นผู�ค�น และในกรณีดังต.อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีเสียงร�องให�ช.วยมาจากข�างในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ1อ่ืนใด

อันแสดงได�ว.ามีเหตุร�ายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานน้ัน 
(๒) เม่ือปรากฏความผิดซึ่งหน�ากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
(๓) เมื่อบุคคลที่ได�กระทําความผิดซึ่งหน�า ขณะที่ถูกไล.จับหนีเข�าไปหรือมีเหตุ

อันแน.นแฟQนควรสงสัยว.าได�เข�าไปซุกซ.อนตัวอยู.ในท่ีรโหฐานน้ัน 

                                                 
๔๖ มาตรา ๙๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๗ มาตรา ๙๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๘ มาตรา ๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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(๔) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว.าสิ่งของท่ีมีไว�เป8นความผิดหรือได�มาโดยการ
กระทําความผิดหรือได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด หรืออาจเป8นพยานหลักฐานพิสูจน1
การกระทําความผิดได�ซ.อนหรืออยู.ในน้ัน ประกอบท้ังต�องมีเหตุอันควรเช่ือว.าเน่ืองจากการเน่ินช�ากว.า
จะเอาหมายค�นมาได�สิ่งของน้ันจะถูกโยกย�ายหรือทําลายเสียก.อน 

(๕) เม่ือท่ีรโหฐานน้ันผู�จะต�องถูกจับเป8นเจ�าบ�าน และการจับน้ันมีหมายจับหรือจับ
ตามมาตรา ๗๘ 

การใช�อํานาจตาม (๔) ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจผู�ค�นส.งมอบสําเนาบันทึก
การตรวจค�นและบัญชีทรัพย1ที่ได�จากการตรวจค�น รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให�สามารถ
เข�าค�นได�เป8นหนังสือให�ไว�แก.ผู�ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค�น แต.ถ�าไม.มีผู�ครอบครองอยู. ณ ที่นั้น 
ให�ส.งมอบหนังสือดังกล.าวแก.บุคคลเช.นว.าน้ันในทันทีท่ีกระทําได� และรีบรายงานเหตุผลและผลการ
ตรวจค�นเป8นหนังสือต.อผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 

มาตรา ๙๓  ห�ามมิให�ทําการค�นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว�นแต.พนักงาน
ฝSายปกครองหรือตํารวจเป8นผู�ค�นในเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว.าบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครอง
เพ่ือจะใช�ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได�มาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว�เป8นความผิด 

 
มาตรา ๙๔  ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจท่ีทําการค�นในท่ีรโหฐาน สั่งเจ�าของ

หรือคนอยู.ในน้ันหรือผู�รักษาสถานท่ีซึ่งจะค�น ให�ยอมให�เข�าไปโดยมิหวงห�าม อีกท้ังให�ความสะดวก
ตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย  ท้ังน้ี ให�พนักงานผู�น้ันแสดงหมายหรือถ�าค�นได�
โดยไม.ต�องมีหมายก็ให�แสดงนามและตําแหน.ง 

ถ�าบุคคลดังกล.าวในวรรคต�นมิยอมให�เข�าไป เจ�าพนักงานมีอํานาจใช�กําลังเพ่ือเข�าไป 
ในกรณีจําเป8นจะเปYดหรือทําลายประตูบ�าน ประตูเรือน หน�าต.าง ร้ัวหรือสิ่งกีดขวางอย.างอ่ืนทํานอง
เดียวกันน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีค�นหาสิ่งของท่ีหาย ถ�าพอทําได� จะให�เจ�าของหรือผู�ครอบครอง

สิ่งของน้ันหรือผู�แทนของเขาไปกับเจ�าพนักงานในการค�นน้ันด�วยก็ได� 
 
มาตรา ๙๖๔๙  การค�นในที่รโหฐานต�องกระทําระหว.างพระอาทิตย1ขึ้นและตก 

มีข�อยกเว�นดังน้ี 
(๑) เม่ือลงมือค�นแต.ในเวลากลางวัน ถ�ายังไม.เสร็จจะค�นต.อไปในเวลากลางคืนก็ได� 
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย.างย่ิง หรือซึ่งมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให�ค�นได�เป8นพิเศษ จะทํา

การค�นในเวลากลางคืนก็ได� 
(๓) การค�นเพ่ือจับผู�ดุร�ายหรือผู�ร�ายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได� แต.ต�องได�รับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
 

                                                 
๔๙ มาตรา ๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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มาตรา ๙๗๕๐  ในกรณีที่ค�นโดยมีหมาย เจ�าพนักงานผู�มีช่ือในหมายค�นหรือผู�รักษาการ
แทนซึ่งต�องเป8นพนักงานฝSายปกครองต้ังแต.ระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศต้ังแต.ช้ันร�อยตํารวจตรีข้ึนไป
เท.าน้ันมีอํานาจเป8นหัวหน�าไปจัดการให�เป8นไปตามหมายน้ัน 
 

มาตรา ๙๘  การค�นในท่ีรโหฐานน้ันจะค�นได�แต.เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของท่ี
ต�องการค�นเท.าน้ัน แต.มีข�อยกเว�นดังน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีค�นหาสิ่งของโดยไม.จํากัดสิ่ง เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ 
ซึ่งน.าจะใช�เป8นพยานหลักฐานเพ่ือเป8นประโยชน1หรือยันผู�ต�องหาหรือจําเลย 

(๒) เจ�าพนักงานซึ่งทําการค�นมีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค�นนั้นได� 
เม่ือมีหมายอีกต.างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน�า 
 

มาตรา ๙๙  ในการค�นน้ัน เจ�าพนักงานต�องพยายามมิให�มีการเสียหายและกระจัด
กระจายเท.าท่ีจะทําได� 
 

มาตรา ๑๐๐  ถ�ามีเหตุอันควรสงสัยว.าบุคคลซึ่งอยู.ในที่ซึ่งค�นหรือจะถูกค�น 
จะขัดขวางถึงกับทําให�การค�นไร�ผล เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจเอาตัวผู�น้ันควบคุมไว�หรือให�อยู.ใน
ความดูแลของเจ�าพนักงานในขณะท่ีทําการค�นเท.าท่ีจําเป8น เพ่ือมิให�ขัดขวางถึงกับทําให�การค�นน้ันไร�ผล 

ถ�ามีเหตุอันควรสงสัยว.าบุคคลนั้นได�เอาสิ่งของที่ต�องการพบซุกซ.อนในร.างกาย
เจ�าพนักงานผู�ค�นมีอํานาจค�นตัวผู�น้ันได�ดังบัญญัติไว�ตามมาตรา ๘๕ 
 

มาตรา ๑๐๑  สิ่งของซึ่งยึดได�ในการค�น ให�ห.อหรือบรรจุหีบห.อตีตราไว�หรือให�ทํา
เคร่ืองหมายไว�เป8นสําคัญ 
 

มาตรา ๑๐๒  การค�นในท่ีรโหฐานน้ัน ก.อนลงมือค�นให�เจ�าพนักงานผู�ค�นแสดงความ
บริสุทธ์ิเสียก.อน และเท.าท่ีสามารถจะทําได�ให�ค�นต.อหน�าผู�ครอบครองสถานท่ีหรือบุคคลในครอบครัว
ของผู�น้ัน หรือถ�าหาบุคคลเช.นกล.าวน้ันไม.ได� ก็ให�ค�นต.อหน�าบุคคลอ่ืนอย.างน�อยสองคนซึ่งเจ�าพนักงาน
ได�ขอร�องมาเป8นพยาน 

การค�นท่ีอยู.หรือสํานักงานของผู�ต�องหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู.ให�ทําต.อ
หน�าผู�น้ัน ถ�าผู�น้ันไม.สามารถหรือไม.ติดใจมากํากับจะต้ังผู�แทน หรือให�พยานมากํากับก็ได� ถ�าผู�แทน
หรือพยานไม.มี ให�ค�นต.อหน�าบุคคลในครอบครัวหรือต.อหน�าพยานดังกล.าวในวรรคก.อน 

สิ่งของใดท่ียึดได�ต�องให�ผู�ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผู�ต�องหา จําเลย
ผู�แทนหรือพยานดูเพ่ือให�รับรองว.าถูกต�อง ถ�าบุคคลเช.นกล.าวน้ันรับรองหรือไม.ยอมรับรองก็ให�บันทึกไว� 
 

มาตรา ๑๐๓  ให�เจ�าพนักงานผู�ค�นบันทึกรายละเอียดแห.งการค�น และสิ่งของท่ีค�นได�
น้ันต�องมีบัญชีรายละเอียดไว� 

                                                 
๕๐ มาตรา ๙๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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บันทึกการค�นและบัญชีสิ่งของน้ันให�อ.านให�ผู�ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว 
ผู�ต�องหา จําเลย ผู�แทนหรือพยานฟ:ง แล�วแต.กรณี แล�วให�ผู�น้ันลงลายมือช่ือรับรองไว� 
 

มาตรา ๑๐๔  เจ�าพนักงานท่ีค�นโดยมีหมาย ต�องรีบส.งบันทึกและบัญชีดังกล.าวใน
มาตราก.อนพร�อมด�วยสิ่งของท่ียึดมา ถ�าพอจะส.งได� ไปยังผู�ออกหมายหรือเจ�าพนักงานอ่ืนตามท่ี
กําหนดไว�ในหมาย 

ในกรณีท่ีค�นโดยไม.มีหมายโดยเจ�าพนักงานอ่ืนซึ่งไม.ใช.พนักงานสอบสวน ให�ส.ง
บันทึก บัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ�าหน�าท่ีใดซึ่งต�องการสิ่งเหล.าน้ัน 
 

มาตรา ๑๐๕  จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ1หรือเอกสารอ่ืนซึ่งส.งทาง
ไปรษณีย1และโทรเลข จากหรือถึงผู�ต�องหาหรือจําเลย และยังมิได�ส.ง ถ�าเจ�าหน�าท่ีต�องการเพ่ือ
ประโยชน1แห.งการสอบสวน ไต.สวนมูลฟQอง พิจารณาหรือการกระทําอย.างอ่ืนตามประมวลกฎหมายน้ี 
ให�ขอคําสั่งจากศาลถึงเจ�าหน�าท่ีไปรษณีย1โทรเลขให�ส.งเอกสารน้ันมา 

ถ�าอธิบดีกรมตํารวจหรือข�าหลวงประจําจังหวัดเห็นว.าเอกสารน้ันต�องการใช�เพ่ือการ
ดังกล.าวแล�ว ระหว.างท่ีขอคําสั่งต.อศาลมีอํานาจขอให�เจ�าหน�าท่ีฝSายไปรษณีย1โทรเลขเก็บเอกสารน้ันไว�ก.อน 

บทบัญญัติแห.งมาตราน้ีไม.ใช�ถึงเอกสารโต�ตอบระหว.างผู�ต�องหาหรือจําเลยกับ
ทนายความของผู�น้ัน 
 

หมวด ๓ 
ปล.อยช่ัวคราว 

   
 

มาตรา ๑๐๖๕๑  คําร�องขอให�ปล.อยผู�ต�องหาหรือจําเลยช่ัวคราวโดยไม.ต�องมีประกัน
หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม.ว.าผู�น้ันต�องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย.อมย่ืนได�
โดยผู�ต�องหา จําเลย หรือผู�มีประโยชน1เก่ียวข�อง ดังน้ี 

(๑) เม่ือผู�ต�องหาถูกควบคุมอยู.และยังมิได�ถูกฟQองต.อศาล ให�ย่ืนต.อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล�วแต.กรณี 

(๒) เม่ือผู�ต�องหาต�องขังตามหมายศาลและยังมิได�ถูกฟQองต.อศาล ให�ย่ืนต.อศาลน้ัน 
(๓) เม่ือผู�ต�องหาถูกฟQองแล�ว ให�ย่ืนต.อศาลช้ันต�นท่ีชําระคดีน้ัน 
(๔)๕๒ เม่ือศาลอ.านคําพิพากษาศาลช้ันต�นหรือศาลอุทธรณ1แล�ว แม�ยังไม.มีการย่ืน

อุทธรณ1หรือฎีกา หรือมีการย่ืนอุทธรณ1หรือฎีกาแล�วแต.ยังไม.ได�ส.งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาล
ฎีกา ให�ย่ืนต.อศาลช้ันต�นท่ีชําระคดีน้ัน 

ในกรณีท่ีศาลช้ันต�นเห็นสมควรให�ปล.อยช่ัวคราว ให�ศาลช้ันต�นสั่งอนุญาต
มิฉะน้ันให�รีบส.งคําร�องพร�อมสํานวนไปให�ศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาเพ่ือสั่ง แล�วแต.กรณี 
                                                 

๕๑ มาตรา ๑๐๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๒ มาตรา ๑๐๖ (๔) แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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(๕) เม่ือศาลส.งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาแล�ว จะย่ืนต.อศาลช้ันต�นท่ี
ชําระคดีน้ัน หรือจะย่ืนต.อศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต.กรณีก็ได� 

ในกรณีท่ีย่ืนต.อศาลช้ันต�น ให�ศาลช้ันต�นรีบส.งคําร�องไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาล
ฎีกาเพ่ือสั่ง แล�วแต.กรณี 
 

มาตรา ๑๐๗๕๓  เม่ือได�รับคําร�องให�ปล.อยช่ัวคราว ให�เจ�าพนักงานหรือศาลรีบสั่ง
อย.างรวดเร็วและผู�ต�องหาหรือจําเลยทุกคนพึงได�รับอนุญาตให�ปล.อยช่ัวคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ1
ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ 
มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๓/๑ 

คําสั่งให�ปล.อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�เกี่ยวข�องดําเนินการตามคําสั่งดังกล.าว
โดยทันที 
 

มาตรา ๑๐๘๕๔  ในการวินิจฉัยคําร�องขอให�ปล.อยช่ัวคราว ต�องพิจารณาข�อเหล.าน้ี
ประกอบ 

(๑) ความหนักเบาแห.งข�อหา 
(๒) พยานหลักฐานท่ีปรากฏแล�วมีเพียงใด 
(๓) พฤติการณ1ต.าง ๆ แห.งคดีเป8นอย.างไร 
(๔) เช่ือถือผู�ร�องขอประกันหรือหลักประกันได�เพียงใด 
(๕) ผู�ต�องหาหรือจําเลยน.าจะหลบหนีหรือไม. 
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล.อยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม. 
(๗) ในกรณีท่ีผู�ต�องหาหรือจําเลยต�องขังตามหมายศาล ถ�ามีคําคัดค�านของพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ โจทก1 หรือผู�เสียหาย แล�วแต.กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได� 
เพ่ือประโยชน1ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง เจ�าพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให�ปล.อย

ช่ัวคราวหรือศาลอาจรับฟ:งข�อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ�าพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนดให�มี
อํานาจหน�าท่ีที่เก่ียวกับการน้ันเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งคําร�องด�วยก็ได� 

ในการอนุญาตให�ปล.อยช่ัวคราว เจ�าพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให�ปล.อยช่ัวคราวหรือ
ศาลจะกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับท่ีอยู.หรือเง่ือนไขอ่ืนใดให�ผู�ถูกปล.อยช่ัวคราวปฏิบัติ หรือในกรณีท่ีผู�น้ัน
ยินยอมจะสั่งให�ใช�อุปกรณ1อิเล็กทรอนิกส1หรืออุปกรณ1อ่ืนใดท่ีสามารถใช�ตรวจสอบหรือจํากัดการ
เดินทางของผู�ถูกปล.อยช่ัวคราวก็ได�  ท้ังน้ี เพ่ือปQองกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน แต.ถ�าผู�ถูกปล.อยช่ัวคราวมีอายุไม.ถึงสิบแปดป9บริบูรณ1 แม�ผู�น้ันยินยอม จะสั่งให�
ใช�อุปกรณ1ดังกล.าวได�ต.อเม่ือผู�น้ันมีพฤติการณ1ท่ีอาจเป8นภัยต.อบุคคลอ่ืนอย.างร�ายแรง หรือมีเหตุ
สมควรประการอ่ืน�� 
                                                 

๕๓ มาตรา ๑๐๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๔ มาตรา ๑๐๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๕ มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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มาตรา ๑๐๘/๑๕๖  การสั่งไม.ให�ปล.อยช่ัวคราว จะกระทําได�ต.อเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือ

เหตุใดเหตุหน่ึงดังต.อไปน้ี 
(๑) ผู�ต�องหาหรือจําเลยจะหลบหนี 
(๒) ผู�ต�องหาหรือจําเลยจะไปยุ.งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(๓) ผู�ต�องหาหรือจําเลยจะไปก.อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
(๔) ผู�ร�องขอประกันหรือหลักประกันไม.น.าเช่ือถือ 
(๕) การปล.อยช่ัวคราวจะเป8นอุปสรรคหรือก.อให�เกิดความเสียหายต.อการสอบสวน

ของเจ�าพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล 
คําสั่งไม.ให�ปล.อยช่ัวคราวต�องแสดงเหตุผล และต�องแจ�งเหตุดังกล.าวให�ผู�ต�องหาหรือ

จําเลยและผู�ย่ืนคําร�องขอให�ปล.อยช่ัวคราวทราบเป8นหนังสือโดยเร็ว 
 
มาตรา ๑๐๘/๒๕๗  ในกรณีท่ีพยานสําคัญในคดีอาจได�รับภัยอันตรายอันเน่ืองมาแต.

การปล.อยช่ัวคราวผู�ต�องหาหรือจําเลย พยานน้ันอาจคัดค�านการปล.อยช่ัวคราวน้ันได� โดยย่ืนคําร�องต.อ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล�วแต.กรณี 

ถ�ามีคําคัดค�านการปล.อยช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง ให�พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการหรือศาล แล�วแต.กรณี พิจารณาคําคัดค�านดังกล.าวทันที โดยให�มีอํานาจเรียกผู�ที่เกี่ยวข�อง
ท้ังสองฝSายมาสอบถามเพ่ือประกอบการพิจารณาและมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๐๙๕๘  ในกรณีท่ีผู�ต�องหาหรือจําเลยต�องหาหรือถูกฟQองในความผิดมีอัตรา

โทษจําคุกอย.างสูงเกินสิบป9 ถ�ามีคําร�องขอให�ปล.อยช่ัวคราว ในระหว.างสอบสวนหรือระหว.างการ
พิจารณาของศาลช้ันต�น ศาลจะต�องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก1ว.าจะคัดค�าน
ประการใดหรือไม. ถ�าไม.อาจถามได�โดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ได�แต.ต�องบันทึกเหตุน้ันไว� 
 

มาตรา ๑๑๐๕๙  ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงเกินห�าป9ข้ึนไป ผู�ท่ีถูกปล.อยช่ัวคราว
ต�องมีประกันและจะมีหลักประกันด�วยหรือไม.ก็ได� 

ในคดีอย.างอ่ืนจะปล.อยช่ัวคราวโดยไม.มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันด�วยก็ได� 

การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแก.
กรณีมิได� และต�องคํานึงถึงเง่ือนไขและมาตรการปQองกันต.าง ๆ ท่ีได�ใช�กับผู� ถูกปล.อยช่ัวคราว
                                                 

๕๖ มาตรา ๑๐๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๗ มาตรา ๑๐๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕๘ มาตรา ๑๐๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๙ มาตรา ๑๑๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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ประกอบด�วย  ท้ังน้ี ให�เป8นไปตามหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือ
ข�อบังคับของประธานศาลฎีกา แล�วแต.กรณี�� 
 

มาตรา ๑๑๑  เมื่อจะปล.อยชั่วคราวโดยไม.มีประกันเลย ก.อนที่จะปล.อยไป 
ให�ผู�ต�องหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว.าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก 
 

มาตรา ๑๑๒  เม่ือจะปล.อยช่ัวคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน
ก.อนปล.อยไปให�ผู�ประกันหรือผู�เป8นหลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันน้ัน 

ในสัญญาประกันนอกจากข�อความอย.างอ่ืนอันพึงมี ต�องมีข�อความดังน้ีด�วย 
(๑) ผู�ถูกปล.อยช่ัวคราวหรือผู�ประกัน แล�วแต.กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียก

ของเจ�าพนักงานหรือศาล ซึ่งให�ปล.อยช่ัวคราว 
(๒) เม่ือผิดสัญญาจะใช�เงินจํานวนท่ีระบุไว� 
ในสัญญาประกันจะกําหนดภาระหน�าท่ีหรือเง่ือนไขให�ผู�ถูกปล.อยช่ัวคราว หรือ

ผู�ประกันต�องปฏิบัติเกินความจําเป8นแก.กรณีมิได�๖๑ 
 
มาตรา ๑๑๓๖๒  เม่ือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล.อยช่ัวคราวไม.ว.า

จะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม. การปล.อยช่ัวคราวน้ันให�ใช�ได�ระหว.างการสอบสวน
หรือจนกว.าผู�ต�องหาถูกศาลสั่งขังระหว.างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟQอง แต.มิให�เกินสามเดือน
นับแต.วันแรกท่ีมีการปล.อยช่ัวคราว ไม.ว.าเป8นการปล.อยช่ัวคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป8นทําให�ไม.อาจทําการสอบสวนได�เสร็จภายในกําหนดสามเดือนจะยืดเวลา
การปล.อยช่ัวคราวให�เกินสามเดือนก็ได� แต.มิให�เกินหกเดือน 

เม่ือการปล.อยช่ัวคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึงแล�ว ถ�ายังมีความจําเป8นท่ีจะต�อง
ควบคุมผู�ต�องหาไว�ต.อไปให�ส.งผู�ต�องหามาศาล และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรคเก�า 
มาใช�บังคับ 
 

มาตรา ๑๑๓/๑๖๓  ในกรณีท่ีมีการปล.อยช่ัวคราวผู�ต�องหาในช้ันสอบสวนโดยมีการ
วางเงินสดหรือหลักทรัพย1อ่ืนเป8นประกันไม.ว.าต.อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และยังไม.ได�
รับคืน หากผู�ต�องหาหรือจําเลยประสงค1จะขอปล.อยช่ัวคราวต.อไป ผู�ต�องหาหรือจําเลยหรือผู�มี
ประโยชน1เก่ียวข�องอาจย่ืนคําร�องต.อพนักงานอัยการหรือศาล แล�วแต.กรณี โดยขอให�ถือเอาทรัพย1สิน
ดังกล.าวเป8นหลักประกันต.อไปก็ได� เม่ือพนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควรแล�วอาจมีคําสั่งอนุญาตให�
                                                 

๖๐ มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖๑ มาตรา ๑๑๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๒ มาตรา ๑๑๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๖๓ มาตรา ๑๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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ปล.อยช่ัวคราว โดยถือว.าเงินสดหรือหลักทรัพย1ดังกล.าวน้ันเป8นหลักประกันในช้ันพนักงานอัยการหรือ
ศาล แล�วแต.กรณีก็ได� ให�พนักงานอัยการหรือศาลน้ันแจ�งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
แล�วแต.กรณี ให�ส.งหลักประกันเช.นว.าน้ันต.อพนักงานอัยการหรือศาลภายในระยะเวลาท่ีพนักงาน
อัยการหรือศาลเห็นสมควร 

ในกรณีปล.อยช่ัวคราว โดยมีบุคคลเป8นประกันหรือหลักประกันต.อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ หากบุคคลเช.นว.าน้ันร�องขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจถือเอาบุคคลน้ันเป8น
ประกันหรือหลักประกันในการปล.อยช่ัวคราวต.อไปก็ได� กรณีเช.นว.าน้ี พนักงานอัยการหรือศาลจะแจ�ง
ให�พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล�วแต.กรณี ส.งเอกสารเก่ียวกับการประกันภายใน
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๑๔  เมื่อจะปล.อยชั่วคราวโดยให�มีประกันและหลักประกันด�วย 
ก.อนปล.อยตัวไป ให�ผู�ร�องขอประกันจัดหาหลักประกันมาดังต�องการ 

หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ 
(๑) มีเงินสดมาวาง 
(๒) มีหลักทรัพย1อ่ืนมาวาง 
(๓) มีบุคคลมาเป8นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย1 

 
มาตรา ๑๑๕๖๔  โดยความปรากฏต.อมา หรือเนื่องจากกลฉ�อฉลหรือผิดหลง 

ปรากฏว.าสัญญาประกันตํ่าไปหรือหลักประกันไม.เพียงพอ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว�ไม.เหมาะสม 
ให�เจ�าพนักงานหรือศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให�จํานวนเงินสูงข้ึน หรือเรียกหลักประกัน
เพ่ิม หรือให�ดีกว.าเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ให�มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

ภายหลังที่มีคําสั่งปล.อยชั่วคราวแล�ว หากพฤติการณ1แห.งคดีเปลี่ยนแปลงไป 
ให�เจ�าพนักงานหรือศาลมีอํานาจสั่งลดหลักประกันได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณี ท่ีศาลปล.อยช่ัวคราวและคดี ข้ึนไปสู.ศาลสูง ศาลสูงมี อํานาจแก� ไข
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตามสัญญาประกันหรือเง่ือนไขท่ีศาลล.างกําหนดไว�ได�ตามท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๑๖  การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ย.อมทําได�เมื่อ
ผู�ทําสัญญามอบตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยคืนต.อเจ�าพนักงานหรือศาล 
 

มาตรา ๑๑๗๖๕  เม่ือผู�ต�องหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ให�พนักงานฝSาย
ปกครองหรือตํารวจท่ีพบการกระทําดังกล.าวมีอํานาจจับผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันได� แต.ในกรณีท่ีบุคคล
ซึ่งทําสัญญาประกันหรือเป8นหลักประกันเป8นผู�พบเห็นการกระทําดังกล.าว อาจขอให�พนักงานฝSาย
ปกครองหรือตํารวจที่ใกล�ที่สุดจับผู�ต�องหาหรือจําเลยได� ถ�าไม.สามารถขอความช.วยเหลือจาก
เจ�าพนักงานได�ทันท.วงที ก็ให�มีอํานาจจับผู�ต�องหาหรือจําเลยได�เอง แล�วส.งไปยังพนักงานฝSาย
                                                 

๖๔ มาตรา ๑๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖๕ มาตรา ๑๑๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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ปกครองหรือตํารวจท่ีใกล�ท่ีสุด และให�เจ�าพนักงานน้ันรีบจัดส.งผู�ต�องหาหรือจําเลยไปยังเจ�าพนักงาน
หรือศาล โดยคิดค.าพาหนะจากบุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเป8นหลักประกันน้ัน 

ในกรณีท่ีมีคําสั่งให�ใช�อุปกรณ1อิเล็กทรอนิกส1หรืออุปกรณ1อ่ืนใดตามมาตรา ๑๐๘ 
วรรคสาม กับผู�ต�องหาหรือจําเลยใด ถ�าปรากฏว.าอุปกรณ1ดังกล.าวถูกทําลายหรือทําให�ใช�การไม.ได�
ไม.ว.าโดยวิธีใด ให�สันนิษฐานว.าผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันหนีหรือจะหลบหนี�� 

 
มาตรา ๑๑๘  เม่ือคดีถึงท่ีสุดหรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา 

๑๑๖ หรือโดยเหตุอ่ืน ให�คืนหลักประกันแก.ผู�ที่ควรรับไป 
 

มาตรา ๑๑๙๖๗  ในกรณีผิดสัญญาประกันต.อศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญา
ประกันหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิต�องฟQอง  ท้ังน้ี ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือ
ลดจํานวนเงินท่ีต�องใช�ตามสัญญาประกันก็ได� โดยคํานึงถึงความพยายามของผู�ประกันในการติดตาม
ตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีหลบหนี รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนว.ามีมากน�อยเพียงใดประกอบด�วย 
และเม่ือศาลสั่งประการใดแล�วฝSายผู�ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณ1
ได� คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ1ให�เป8นท่ีสุด 

เงินสดหรือหลักทรัพย1อ่ืนท่ีนํามาวางต.อศาลเพ่ือเป8นหลักประกันตามมาตรา ๑๑๔ 
ไม.อยู.ในข.ายท่ีจะถูกยึดหรืออายัดเพ่ือชําระหน้ีให�แก.เจ�าหน้ีอ่ืนจนกว.าความรับผิดตามสัญญาประกันจะ
ระงับสิ้นไป เว�นแต.ศาลเห็นว.าหน้ีของเจ�าหน้ีน้ันมิได�เกิดจากการฉ�อฉลและมีคําสั่งให�ปล.อยทรัพย1
ดังกล.าว 

ในกรณีท่ีจําเป8นต�องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหน่ึง ให�ศาลมี
อํานาจออกหมายบังคับคดีหรือคําสั่งอ่ืนใดเพ่ือบังคับเอาแก.ทรัพย1สินของบุคคลซึ่งต�องรับผิดตาม
สัญญาประกันได�เสมือนว.าเป8นลูกหน้ีตามคําพิพากษา โดยให�เจ�าพนักงานศาลท่ีได�รับแต.งต้ังและ
พนักงานอัยการเป8นผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการบังคับตามสัญญาประกัน และให�เจ�าพนักงานบังคับคดี 
กรมบังคับคดี มีอํานาจหน�าท่ียึดหรืออายัดทรัพย1สินของผู�ประกันและขายทอดตลาดตามท่ีได�รับแจ�ง
จากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ�าจะต�องขายทรัพย1สินท่ีวางเป8นหลักประกันไว�ต.อศาล เม่ือศาลส.ง
ทรัพย1สินหรือหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย1สินน้ันไปยังเจ�าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให�ถือว.าได�มี
การยึดทรัพย1สินดังกล.าวแล�ว  ท้ังน้ี มิให�หน.วยงานของรัฐเรียกค.าฤชาธรรมเนียมหรือค.าใช�จ.ายจาก
ผู�ดําเนินการบังคับคดี 

การบังคับคดีตามมาตรานี้ ให�ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.ง
โดยอนุโลม เว�นแต.ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ.ศาลฎีกาจะออกข�อบังคับ
กําหนดไว�เป8นอย.างอ่ืน ข�อบังคับน้ันเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

                                                 
๖๖ มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖๗ มาตรา ๑๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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มาตรา ๑๑๙ ทวิ๖๘  ในกรณีท่ีศาลสั่งไม.อนุญาตให�ปล.อยช่ัวคราว ผู�ร�องขอมีสิทธิย่ืน
คําร�องอุทธรณ1คําสั่งน้ันได� ดังต.อไปน้ี 

(๑) คําสั่งของศาลช้ันต�น ให�อุทธรณ1ไปยังศาลอุทธรณ1 
(๒) คําสั่งของศาลอุทธรณ1 ให�อุทธรณ1ไปยังศาลฎีกา 
ให�ศาลช้ันต�นท่ีรับคําร�องอุทธรณ1คําสั่งรีบส.งคําร�องดังกล.าวพร�อมด�วยสํานวนความ 

หรือสําเนาสํานวนความเท.าท่ีจําเป8นไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกา แล�วแต.กรณี เพ่ือพิจารณา และมี
คําสั่งโดยเร็ว 

คําสั่งของศาลอุทธรณ1ท่ีไม.อนุญาตให�ปล.อยช่ัวคราวยืนตามศาลช้ันต�นให�เป8นท่ีสุด 
แต.ทั้งน้ี ไม.ตัดสิทธิที่จะย่ืนคําร�องให�ปล.อยช่ัวคราวใหม. 
 

ภาค ๒ 
สอบสวน 

   
 

ลักษณะ ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑๒๐  ห�ามมิให�พนักงานอัยการย่ืนฟQองคดีใดต.อศาล โดยมิได�มีการสอบสวน
ในความผิดน้ันก.อน 
 

มาตรา ๑๒๑  พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง 
แต.ถ�าเป8นคดีความผิดต.อส.วนตัว ห�ามมิให�ทําการสอบสวนเว�นแต.จะมีคําร�องทุกข1

ตามระเบียบ 
 

มาตรา ๑๒๒  พนักงานสอบสวนจะไม.ทําการสอบสวนในกรณีต.อไปน้ีก็ได� 
(๑) เม่ือผู�เสียหายขอความช.วยเหลือ แต.ไม.ยอมร�องทุกข1ตามระเบียบ 
(๒) เม่ือผู�เสียหายฟQองคดีเสียเองโดยมิได�ร�องทุกข1ก.อน 
(๓) เมื่อมีหนังสือกล.าวโทษเป8นบัตรสนเท.ห1 หรือบุคคลที่กล.าวโทษด�วยปาก

ไม.ยอมบอกว.าเขาคือใคร หรือไม.ยอมลงลายมือช่ือในคํากล.าวโทษหรือบันทึกคํากล.าวโทษ 
 

มาตรา ๑๒๓  ผู�เสียหายอาจร�องทุกข1ต.อพนักงานสอบสวนได� 
คําร�องทุกข1 น้ันต�องปรากฏช่ือและท่ีอยู.ของผู�ร�องทุกข1 ลักษณะแห.งความผิด

พฤติการณ1ต.าง ๆ ท่ีความผิดน้ันได�กระทําลง ความเสียหายท่ีได�รับและช่ือหรือรูปพรรณของผู�กระทํา
ผิดเท.าท่ีจะบอกได� 

คําร�องทุกข1น้ีจะทําเป8นหนังสือหรือร�องด�วยปากก็ได� ถ�าเป8นหนังสือต�องมีวันเดือนป9 
                                                 

๖๘ มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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และลายมือชื่อของผู�ร�องทุกข1 ถ�าร�องด�วยปาก ให�พนักงานสอบสวนบันทึกไว� ลงวันเดือนป9และ
ลงลายมือช่ือผู�บันทึกกับผู�ร�องทุกข1ในบันทึกน้ัน 
 

มาตรา ๑๒๔  ผู�เสียหายจะร�องทุกข1ต.อพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมี
ตําแหน.งหน�าท่ีรองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเป8นผู�ซึ่งมีหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อยตาม
กฎหมายก็ได� 

เม่ือมีหนังสือร�องทุกข1ย่ืนต.อเจ�าพนักงานเช.นกล.าวแล�ว ให�รีบจัดการส.งไปยัง
พนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบ�างเพ่ือประโยชน1ของพนักงานสอบสวนก็ได� 

เม่ือมีคําร�องทุกข1ด�วยปากให�รีบจัดการให�ผู�เสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพ่ือ
จดบันทึกคําร�องทุกข1น้ันดังบัญญัติในมาตราก.อน ในกรณีเร.งร�อนเจ�าพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเอง
ก็ได� แต.แล�วให�รีบส.งไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบ�างเพ่ือประโยชน1ของ
พนักงานสอบสวนก็ได� 

วรรคสี่๖๙  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๒๔/๑๗๐  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหน่ึง วรรคสอง และ
วรรคสามมาใช�บังคับโดยอนุโลมแก.การจดบันทึกคําร�องทุกข1ในคดีที่ผู�เสียหายเป8นเด็กอายุไม.เกิน
สิบแปดป9 เว�นแต.มีเหตุจําเป8น ไม.อาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1บุคคลท่ีเด็กร�องขอ
และพนักงานอัยการได� และเด็กไม.ประสงค1จะให�มีหรือรอบุคคลดังกล.าวต.อไป  ท้ังน้ี ให�ผู�รับคําร�อง
ทุกข1 ตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ แล�วแต.กรณี บันทึกเหตุดังกล.าวไว�ในบันทึกคําร�องทุกข1ด�วย 

 
มาตรา ๑๒๕  เม่ือพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจได�

กระทําการสืบสวนหรือสอบสวนไปท้ังหมดหรือแต.ส.วนหน่ึงส.วนใดตามคําขอร�องให�ช.วยเหลือให�ตกเป8น
หน�าท่ีของพนักงานน้ันจัดการให�มีคําร�องทุกข1ตามระเบียบ ตามบทบัญญัติแห.งมาตรา ๑๒๓ และ ๑๒๔ 
 

มาตรา ๑๒๖  ผู�ร�องทุกข1จะแก�คําร�องทุกข1ระยะใด หรือจะถอนคําร�องทุกข1เสีย
เม่ือใดก็ได� 

ในคดีซึ่งมิใช.ความผิดต.อส.วนตัว การถอนคําร�องทุกข1เช.นน้ันย.อมไม.ตัดอํานาจ
พนักงานสอบสวนท่ีจะสอบสวน หรือพนักงานอัยการท่ีจะฟQองคดีน้ัน 
 

มาตรา ๑๒๗  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๓ ถึง ๑๒๖ มาบังคับโดยอนุโลมในเร่ือง
คํากล.าวโทษ 

เจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีรับคํากล.าวโทษจะไม.บันทึกคํากล.าวโทษในกรณีต.อไปน้ีก็ได� 
(๑) เม่ือผู�กล.าวโทษไม.ยอมแจ�งว.าเขาคือใคร 
(๒) เม่ือคํากล.าวโทษเป8นบัตรสนเท.ห1 

                                                 
๖๙ มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๐ มาตรา ๑๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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คํากล.าวโทษซึ่งบันทึกแล�วแต.ผู�กล.าวโทษไม.ยอมลงลายมือชื่อ เจ�าพนักงาน
ผู� รับคํากล.าวโทษจะไม.จัดการแก.คํากล.าวโทษน้ันก็ได� 
 

มาตรา ๑๒๘  พนักงานสอบสวนมีอํานาจให�เจ�าพนักงานอ่ืนทําการแทน ดังต.อไปน้ี 
(๑) การใดในการสอบสวนอยู.นอกเขตอํานาจของตน มีอํานาจส.งประเด็นไปให�

พนักงานสอบสวน ซึ่งมีอํานาจทําการน้ันจัดการได� 
(๒) การใดเป8นสิ่งเล็กน�อยในการสอบสวน ซึ่งอยู.ในเขตอํานาจของตน ไม.ว.าทําเอง

หรือจัดการตามประเด็น มีอํานาจสั่งให�ผู�อยู.ใต�บังคับบัญชาทําแทนได� แต.ท้ังน้ีเม่ือประมวลกฎหมายน้ี
หรือกฎหมายอ่ืนมิได�เจาะจงให�ทําด�วยตนเอง 
 

มาตรา ๑๒๙  ให�ทําการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตาย
เป8นผลแห.งการกระทําผิดอาญา ดังท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายน้ีอันว.าด�วยการชันสูตรพลิกศพ 
ถ�าการชันสูตรพลิกศพยังไม.เสร็จ ห�ามมิให�ฟQองผู�ต�องหายังศาล 

 
ลักษณะ ๒ 

การสอบสวน 
   

 
หมวด ๑ 

การสอบสวนสามัญ 
   

 
มาตรา ๑๓๐  ให�เร่ิมการสอบสวนโดยมิชักช�า จะทําการในท่ีใด เวลาใด แล�วแต.จะ

เห็นสมควร โดยผู�ต�องหาไม.จําต�องอยู.ด�วย 
 
มาตรา ๑๓๑๗๑  ให�พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท.าท่ีสามารถจะทํา

ได� เพ่ือประสงค1จะทราบข�อเท็จจริงและพฤติการณ1ต.าง ๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกล.าวหา เพ่ือจะ
รู�ตัวผู�กระทําผิดและพิสูจน1ให�เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู�ต�องหา 

 
มาตรา ๑๓๑/๑๗๒  ในกรณีที่จําเป8นต�องใช�พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1 

เพื่อพิสูจน1ข�อเท็จจริงตามมาตรา ๑๓๑ ให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจให�ทําการตรวจพิสูจน1บุคคล 
วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร1ได� 

ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงเกินสามป9 หากการตรวจพิสูจน1
ตามวรรคหน่ึง จําเป8นต�องตรวจเก็บตัวอย.างเลือด เน้ือเย่ือ ผิวหนัง เส�นผมหรือขน นํ้าลาย ป:สสาวะ 
                                                 

๗๑ มาตรา ๑๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗๒ มาตรา ๑๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือส.วนประกอบของร.างกายจากผู�ต�องหา ผู�เสียหายหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�อง ให�พนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบมีอํานาจให�แพทย1หรือผู�เช่ียวชาญดําเนินการตรวจดังกล.าว
ได� แต.ต�องกระทําเพียงเท.าท่ีจําเป8นและสมควรโดยใช�วิธีการท่ีก.อให�เกิดความเจ็บปวดน�อยท่ีสุดเท.าท่ี
จะกระทําได� ท้ังจะต�องไม.เป8นอันตรายต.อร.างกายหรืออนามัยของบุคคลน้ัน และผู�ต�องหา ผู�เสียหาย 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องต�องให�ความยินยอม หากผู�ต�องหาหรือผู�เสียหายไม.ยินยอมโดยไม.มีเหตุอัน
สมควรหรือผู�ต�องหาหรือผู�เสียหายกระทําการปQองป:ดขัดขวางมิให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องให�ความยินยอม
โดยไม.มีเหตุอันสมควร ให�สันนิษฐานไว�เบ้ืองต�นว.าข�อเท็จจริงเป8นไปตามผลการตรวจพิสูจน1ท่ีหากได�
ตรวจพิสูจน1แล�วจะเป8นผลเสียต.อผู�ต�องหาหรือผู�เสียหายน้ัน แล�วแต.กรณี 

ค.าใช�จ.ายในการตรวจพิสูจน1ตามมาตราน้ี ให�สั่งจ.ายจากงบประมาณตามระเบียบท่ี
สํานักงานตํารวจแห.งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุด 
แล�วแต.กรณี กําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๓๒  เพ่ือประโยชน1แห.งการรวบรวมหลักฐาน ให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจ 
ดังต.อไปน้ี 

(๑) ตรวจตัวผู�เสียหายเม่ือผู�น้ันยินยอม หรือตรวจตัวผู�ต�องหา หรือตรวจสิ่งของหรือ
ที่ทางอันสามารถอาจใช�เป8นพยานหลักฐานได� ให�รวมทั้งทําภาพถ.าย แผนที่ หรือภาพวาดจําลอง 
หรือพิมพ1ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท�า กับให�บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน.าจะกระทําให�คดี
แจ.มกระจ.างข้ึน 

ในการตรวจตัวผู�เสียหายหรือผู�ต�องหาตามวรรคหน่ึง หากผู�เสียหายหรือ
ผู�ต�องหาเป8นหญิง ให�จัดให�เจ�าพนักงานซึ่งเป8นหญิงหรือหญิงอื่นเป8นผู�ตรวจ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร ผู�เสียหายหรือผู�ต�องหาจะขอนําบุคคลใดมาอยู.ร.วมในการตรวจน้ันด�วยก็ได�๗๓ 

(๒) ค�นเพ่ือพบสิ่งของ ซึ่งมีไว�เป8นความผิด หรือได�มาโดยการกระทําผิด หรือได�ใช�
หรือสงสัยว.าได�ใช�ในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใช�เป8นพยานหลักฐานได� แต.ต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห.งประมวลกฎหมายน้ีว.าด�วยค�น 

(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช�เป8นพยานหลักฐานได� แต.บุคคล
ท่ีถูกหมายเรียกไม.จําต�องมาเอง เม่ือจัดส.งสิ่งของมาตามหมายแล�ว ให�ถือเสมือนว.าได�ปฏิบัติตามหมาย  

(๔) ยึดไว�ซึ่งสิ่งของท่ีค�นพบหรือส.งมาดังกล.าวไว�ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 
 

มาตรา ๑๓๓  พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกผู�เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมี
เหตุอันควรเชื่อว.าถ�อยคําของเขาอาจเป8นประโยชน1แก.คดีให�มาตามเวลาและสถานที่ในหมาย
แล�วให�ถามปากคําบุคคลน้ันไว� 

การถามปากคําน้ันพนักงานสอบสวนจะให�ผู�ให�ถ�อยคําสาบานหรือปฏิญาณตัว
เสียก.อนก็ได� และต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ีว.าด�วยพยานบุคคล 

ห�ามมิให�พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให�ท�อใจหรือใช�กลอุบายอ่ืนเพ่ือปQองกันมิให�
บุคคลใดให�ถ�อยคํา ซึ่งอยากจะให�ด�วยความเต็มใจ 

                                                 
๗๓ มาตรา ๑๓๒ (๑) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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ในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ การถามปากคําผู�เสียหายซึ่งเป8นหญิง ให�พนักงาน
สอบสวนซึ่งเป8นหญิงเป8นผู�สอบสวน เว�นแต.ผู�เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจําเป8นอย.างอื่น และ
ให�บันทึกความยินยอมหรือเหตุจําเป8นน้ันไว�  ท้ังน้ี ผู�เสียหายจะขอให�บุคคลใดอยู.ร.วมในการถาม
ปากคําน้ันด�วยก็ได�๗๔ 

ในกรณีที่มีความจําเป8นต�องจัดให�ผู�เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู�กระทําความผิด
ในช้ันจับกุมหรือช้ีตัวผู�ต�องหาในคดีอาญา ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน
จัดให�มีการยืนยันตัวผู�กระทําความผิดหรือช้ีตัวผู�ต�องหาในสถานท่ีท่ีเหมาะสม และสามารถจะปQองกัน
มิให�ผู�กระทําความผิดหรือผู�ต�องหาเห็นตัวผู�เสียหายหรือพยาน โดยให�คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู�เสียหายหรือพยานเท.าท่ีเหมาะสมแก.พฤติการณ1แห.งกรณี เว�นแต.ผู�เสียหายหรือพยานน้ันยินยอม 
และให�บันทึกความยินยอมน้ันไว�๗๕ 
 

มาตรา ๑๓๓ ทวิ๗๖  ในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและร.างกาย
อันมิใช.ความผิดท่ีเกิดจากการชุลมุนต.อสู� ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย1
และปล�นทรัพย1ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว.าด�วยการปQองกันและปราบปราม
การค�าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว.าด�วยมาตรการในการปQองกันและปราบปรามการค�าหญิงและ
เด็ก ความผิดตามกฎหมายว.าด�วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอ่ืนท่ีมีอัตราโทษจําคุก ซึ่งผู�เสียหาย
หรือพยานที่เป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9ร�องขอ การถามปากคําผู�เสียหายหรือพยานที่เป8นเด็กอายุ
ไม.เกินสิบแปดป9 ให�พนักงานสอบสวนแยกกระทําเป8นส.วนสัดในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก และ
ให�มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1 บุคคลท่ีเด็กร�องขอ และพนักงานอัยการร.วมอยู.ด�วยในการ
ถามปากคําเด็กน้ัน และในกรณีท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1เห็นว.าการถามปากคําเด็กคนใด
หรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต.อจิตใจเด็กอย.างรุนแรง ให�พนักงานสอบสวนถามผ.าน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1เป8นการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให�
เด็กได�ยินคําถามของพนักงานสอบสวนและห�ามมิให�ถามเด็กซ้ําซ�อนหลายคร้ังโดยไม.มีเหตุอัน
สมควร๗๗ 

ให�เป8นหน�าท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะต�องแจ�งให�นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห1 บุคคลท่ีเด็กร�องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมท้ังแจ�งให�ผู�เสียหายหรือพยานท่ีเป8นเด็ก
ทราบถึงสิทธิตามวรรคหน่ึงด�วย๗๘ 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1 หรือพนักงานอัยการท่ีเข�าร.วมในการถาม

                                                 
๗๔ มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๕ มาตรา ๑๓๓ วรรคห�า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๖ มาตรา ๑๓๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๗ มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๘ มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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ปากคําอาจถูกผู�เสียหายหรือพยานซึ่งเป8นเด็กต้ังรังเกียจได� หากมีกรณีดังกล.าวให�เปลี่ยนตัวผู�น้ัน 
ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๑๓๙ การถามปากคําเด็กตามวรรคหน่ึง ให�พนักงาน

สอบสวนจัดให�มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกล.าวซึ่งสามารถนําออกถ.ายทอดได�อย.าง
ต.อเน่ืองไว�เป8นพยาน 

ในกรณีจําเป8นเร.งด.วนอย.างย่ิงซึ่งมีเหตุอันควรไม.อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห1 บุคคลท่ีเด็กร�องขอ และพนักงานอัยการเข�าร.วมในการถามปากคําพร�อมกันได� ให�พนักงาน
สอบสวนถามปากคําเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวรรคหน่ึงอยู.ร.วมด�วยก็ได� แต.ต�องบันทึกเหตุท่ี
ไม.อาจรอบุคคลอ่ืนไว�ในสํานวนการสอบสวน และมิให�ถือว.าการถามปากคําผู�เสียหายหรือพยานซึ่งเป8น
เด็กในกรณีดังกล.าวท่ีได�กระทําไปแล�วไม.ชอบด�วยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๓๓ ตรี๗๙  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีความจําเป8นต�องจัดให�ผู�เสียหาย
หรือพยานท่ีเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9ช้ีตัวบุคคลใด ให�พนักงานสอบสวนจัดให�มีการช้ีตัวบุคคลใน
สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปQองกันมิให�บุคคลซึ่งจะถูกช้ีตัวน้ันเห็นตัวเด็ก โดยให�มี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1 บุคคลท่ีเด็กร�องขอ และพนักงานอัยการร.วมอยู.ด�วยในการช้ีตัว
บุคคลน้ัน เว�นแต.มีเหตุจําเป8นไม.อาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหน่ึงได�และเด็กไม.ประสงค1จะให�มีหรือ
รอบุคคลดังกล.าวต.อไป  ท้ังน้ี ให�พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกล.าวไว�ในสํานวนการสอบสวนด�วย 

ในกรณีการช้ีตัวผู�ต�องหาท่ีเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 ให�พนักงานสอบสวนจัดให�มี
การช้ีตัวในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปQองกันมิให�ผู�ต�องหาท่ีเป8นเด็กน้ันเห็นตัวบุคคล
ท่ีจะทําการช้ีตัว 
 

มาตรา ๑๓๔๘๐  เม่ือผู�ต�องหาถูกเรียก หรือส.งตัวมา หรือเข�าหาพนักงานสอบสวน
เอง หรือปรากฏว.าผู�ใดซึ่งมาอยู.ต.อหน�าพนักงานสอบสวนเป8นผู�ต�องหา ให�ถามช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล 
สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ท่ีอยู. ท่ีเกิด และแจ�งให�ทราบถึงข�อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําท่ี
กล.าวหาว.าผู�ต�องหาได�กระทําผิด แล�วจึงแจ�งข�อหาให�ทราบ 

การแจ�งข�อหาตามวรรคหน่ึง จะต�องมีหลักฐานตามสมควรว.าผู�น้ันน.าจะได�กระทําผิด
ตามข�อหาน้ัน 

ผู�ต�องหามีสิทธิได�รับการสอบสวนด�วยความรวดเร็ว ต.อเน่ือง และเป8นธรรม 
พนักงานสอบสวนต�องให�โอกาสผู�ต�องหาที่จะแก�ข�อหาและที่จะแสดงข�อเท็จจริง

อันเป8นประโยชน1แก.ตนได� 
เม่ือได�มีการแจ�งข�อกล.าวหาแล�ว ถ�าผู�ต�องหาไม.ใช.ผู�ถูกจับและยังไม.ได�มีการออก

หมายจับ แต.พนักงานสอบสวนเห็นว.ามีเหตุท่ีจะออกหมายขังผู� น้ันได�ตามมาตรา ๗๑ พนักงาน
สอบสวนมีอํานาจสั่งให�ผู�ต�องหาไปศาลเพ่ือขอออกหมายขังโดยทันที แต.ถ�าขณะน้ันเป8นเวลาท่ีศาลปYด
หรือใกล�จะปYดทําการ ให�พนักงานสอบสวนสั่งให�ผู�ต�องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปYดทําการ 
กรณีเช.นว.านี้ให�นํามาตรา ๘๗ มาใช�บังคับแก.การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู�ต�องหา
                                                 

๗๙ มาตรา ๑๓๓ ตรี แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘๐ มาตรา ๑๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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ไม.ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล.าว ให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผู�ต�องหาน้ันได� 
โดยถือว.าเป8นกรณีจําเป8นเร.งด.วนท่ีจะจับผู�ต�องหาได�โดยไม.มีหมายจับ และมีอํานาจปล.อยช่ัวคราวหรือ
ควบคุมตัวผู�ต�องหาน้ันไว� 
 

มาตรา ๑๓๔/๑๘๑  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู�ต�องหามีอายุ
ไม.เกินสิบแปดป9ในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจ�งข�อหา ก.อนเร่ิมถามคําให�การให�พนักงานสอบสวนถาม
ผู�ต�องหาว.ามีทนายความหรือไม. ถ�าไม.มีให�รัฐจัดหาทนายความให� 

ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ก.อนเร่ิมถามคําให�การให�พนักงานสอบสวนถามผู�ต�องหาว.า
มีทนายความหรือไม. ถ�าไม.มีและผู�ต�องหาต�องการทนายความ ให�รัฐจัดหาทนายความให� 

การจัดหาทนายความตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให�พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให�ทนายความท่ีรัฐจัดหาให�ได�รับเงิน
รางวัลและค.าใช�จ.ายตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยได� รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

เม่ือได�จัดหาทนายความให�แก.ผู�ต�องหาตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสามแล�ว 
ในกรณีจําเป8นเร.งด.วน หากทนายความไม.อาจมาพบผู�ต�องหาได� โดยไม.แจ�งเหตุขัดข�องให�พนักงาน
สอบสวนทราบหรือแจ�งแต.ไม.มาพบผู�ต�องหาภายในเวลาอันสมควร ให�พนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนผู�ต�องหาไปได�โดยไม.ต�องรอทนายความ แต.พนักงานสอบสวนต�องบันทึกเหตุน้ันไว�ในสํานวน
การสอบสวนด�วย 
 

มาตรา ๑๓๔/๒๘๒  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลมแก.
การสอบสวนผู�ต�องหาท่ีเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 
 

มาตรา ๑๓๔/๓๘๓  ผู�ต�องหามีสิทธิให�ทนายความหรือผู�ซึ่งตนไว�วางใจเข�าฟ:งการ
สอบปากคําตนได� 

 
มาตรา ๑๓๔/๔๘๔  ในการถามคําให�การผู�ต�องหา ให�พนักงานสอบสวนแจ�งให�

ผู�ต�องหาทราบก.อนว.า 
(๑) ผู�ต�องหามีสิทธิท่ีจะให�การหรือไม.ก็ได� ถ�าผู�ต�องหาให�การ ถ�อยคําที่ผู�ต�องหา

ให�การน้ันอาจใช�เป8นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได� 
(๒) ผู�ต�องหามีสิทธิให�ทนายความหรือผู�ซึ่งตนไว�วางใจเข�าฟ:งการสอบปากคําตนได� 

                                                 
๘๑ มาตรา ๑๓๔/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๒ มาตรา ๑๓๔/๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘๓ มาตรา ๑๓๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๔ มาตรา ๑๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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เม่ือผู�ต�องหาเต็มใจให�การอย.างใดก็ให�จดคําให�การไว� ถ�าผู�ต�องหาไม.เต็มใจให�การเลย
ก็ให�บันทึกไว� 

ถ�อยคําใด ๆ ท่ีผู�ต�องหาให�ไว�ต.อพนักงานสอบสวนก.อนมีการแจ�งสิทธิตามวรรคหน่ึง 
หรือก.อนท่ีจะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟ:งเป8น
พยานหลักฐานในการพิสูจน1ความผิดของผู�น้ันไม.ได� 
 

มาตรา ๑๓๕๘๕  ในการถามคําให�การผู�ต�องหา ห�ามมิให�พนักงานสอบสวนทําหรือ
จัดให�ทําการใด ๆ ซึ่งเป8นการให�คํามั่นสัญญา ขู.เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช�กําลังบังคับ หรือกระทํา
โดยมิชอบประการใด ๆ เพ่ือจูงใจให�เขาให�การอย.างใด ๆ ในเร่ืองท่ีต�องหาน้ัน 
 

มาตรา ๑๓๖๘๖  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๓๗  พนักงานสอบสวนขณะทําการอยู.ในบ�านเรือนหรือในสถานที่อื่น ๆ 
มีอํานาจสั่งมิให�ผู�ใดออกไปจากท่ีน้ัน ๆ ช่ัวเวลาเท.าท่ีจําเป8น 
 

มาตรา ๑๓๘  พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือส.งประเด็นไปสอบสวน
เพ่ือทราบความเป8นมาแห.งชีวิตและความประพฤติอันเป8นอาจิณของผู�ต�องหา แต.ต�องแจ�งให�ผู�ต�องหา
ทราบข�อความทุกข�อท่ีได�มา 
 

มาตรา ๑๓๙  ให�พนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักท่ัวไปในประมวล
กฎหมายน้ีอันว.าด�วยการสอบสวนและให�เอาบันทึก เอกสารอ่ืนซึ่งได�มา อีกท้ังบันทึกเอกสารท้ังหลาย
ซึ่งเจ�าพนักงานอ่ืนผู�สอบสวนคดีเดียวกันน้ันส.งมารวมเข�าสํานวนไว� 

เอกสารท่ีย่ืนเป8นพยานให�รวมเข�าสํานวน ถ�าเป8นสิ่งของอย.างอ่ืนให�ทําบัญชี
รายละเอียดรวมเข�าสํานวนไว� 

เพ่ือประโยชน1ในการติดตามพยานให�ไปตามกําหนดนัดของศาล ให�พนักงาน
สอบสวนบันทึกรายช่ือของพยานบุคคลท้ังหมดพร�อมท่ีอยู.หรือสถานท่ีติดต.อ หมายเลขโทรศัพท1หรือ
ช.องทางอ่ืนท่ีใช�ในการติดต.อพยานเหล.าน้ันเก็บไว� ณ ท่ีทําการของพนักงานสอบสวน๘๗ 
 

มาตรา ๑๔๐  เม่ือพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว.าการ
สอบสวนเสร็จแล�ว ให�จัดการอย.างหน่ึงอย.างใด ดังต.อไปน้ี 

(๑) ถ�าไม.ปรากฏว.าผู�ใดเป8นผู�กระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุก
อย.างสูงไม.เกินสามป9 ให�พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุท่ีงดน้ันไว� แล�วให�ส.งบันทึก
                                                 

๘๕ มาตรา ๑๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๘๖ มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๘๗ มาตรา ๑๓๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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พร�อมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 
ถ�าอัตราโทษอย.างสูงเกินกว.าสามป9 ให�พนักงานสอบสวนส.งสํานวนไปยัง

พนักงานอัยการพร�อมท้ังความเห็นท่ีควรให�งดการสอบสวน 
ถ�าพนักงานอัยการสั่งให�งด หรือให�ทําการสอบสวนต.อไป ให�พนักงานสอบสวน

ปฏิบัติตามน้ัน 
(๒) ถ�ารู�ตัวผู�กระทําผิด ให�ใช�บทบัญญัติในสี่มาตราต.อไปน้ี 

 
มาตรา ๑๔๑  ถ�ารู�ตัวผู�กระทําความผิด แต.เรียกหรือจับตัวยังไม.ได� เม่ือได�ความตาม

ทางสอบสวนอย.างใด ให�ทําความเห็นว.าควรสั่งฟQองหรือสั่งไม.ฟQองส.งไปพร�อมกับสํานวนยังพนักงาน
อัยการ 

ถ�าพนักงานอัยการเห็นชอบด�วยว.าควรสั่งไม.ฟQอง ให�ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม.ฟQอง 
และให�แจ�งคําสั่งน้ีให�พนักงานสอบสวนทราบ 

ถ�าพนักงานอัยการเห็นว.าควรสอบสวนต.อไป ก็ให�สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช.นน้ัน 
ถ�าพนักงานอัยการเห็นว.าควรสั่งฟQอง ก็ให�จัดการอย.างหน่ึงอย.างใดเพ่ือให�ได�ตัว

ผู�ต�องหามา ถ�าผู�ต�องหาอยู.ต.างประเทศ ให�พนักงานอัยการจัดการเพ่ือขอให�ส.งตัวข�ามแดนมา 
 

มาตรา ๑๔๒  ถ�ารู�ตัวผู�กระทําความผิดและผู�น้ันถูกควบคุม หรือขังอยู. หรือปล.อย
ช่ัวคราวหรือเช่ือว.าคงได�ตัวมาเม่ือออกหมายเรียก ให�พนักงานสอบสวนทําความเห็นตามท�องสํานวน
การสอบสวน ว.าควรสั่งฟQองหรือสั่งไม.ฟQองส.งไปยังพนักงานอัยการพร�อมด�วยสํานวน 

ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งไม.ฟQอง ให�ส.งแต.สํานวนพร�อมด�วยความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการ ส.วนตัวผู�ต�องหาให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจปล.อยหรือปล.อยชั่วคราวถ�าผู�ต�องหา
ถูกขังอยู. ให�ขอเองหรือขอให�พนักงานอัยการขอต.อศาลให�ปล.อย 

ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งฟQอง ให�พนักงานสอบสวนส.งสํานวนพร�อมกับ
ผู�ต�องหาไปยังพนักงานอัยการ เว�นแต.ผู�ต�องหานั้นถูกขังอยู.แล�ว หรือผู�ต�องหาซึ่งถูกแจ�งข�อหา
ได�หลบหนีไป๘๘ 

แต.ถ�าเป8นความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได� และผู�กระทําความผิด
ได�ปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแล�ว ให�บันทึกการเปรียบเทียบน้ันไว� แล�วส.งไปให�พนักงานอัยการ
พร�อมด�วยสํานวน 
 

มาตรา ๑๔๓๘๙  เม่ือได�รับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกล.าวใน
มาตราก.อน ให�พนักงานอัยการปฏิบัติดังต.อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีมีความเห็นควรสั่งไม.ฟQอง ให�ออกคําสั่งไม.ฟQอง แต.ถ�าไม.เห็นชอบด�วย 
ก็ให�สั่งฟQองและแจ�งให�พนักงานสอบสวนส.งผู�ต�องหามาเพ่ือฟQองต.อไป 
                                                 

๘๘ มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ฉบับท่ี 
๑๑๕/๒๕๕๗ เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗ 

๘๙ มาตรา ๑๔๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟQอง ให�ออกคําสั่งฟQองและฟQองผู�ต�องหาต.อศาล 
ถ�าไม.เห็นชอบด�วย ก็ให�สั่งไม.ฟQอง 

ในกรณีหน่ึงกรณีใดข�างต�น พนักงานอัยการมีอํานาจ 
(ก) สั่งตามท่ีเห็นควร ให�พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส.งพยาน

คนใดมาให�ซักถามเพ่ือสั่งต.อไป 
(ข) วินิจฉัยว.าควรปล.อยผู�ต�องหา ปล.อยช่ัวคราว ควบคุมไว� หรือขอให�ศาลขัง 

แล�วแต.กรณี และจัดการหรือสั่งการให�เป8นไปตามน้ัน 
ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู�ตายถูกเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีฆ.าตาย 

หรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี อธิบดีกรม
อัยการหรือผู�รักษาการแทนเท.าน้ันมีอํานาจออกคําสั่งฟQองหรือไม.ฟQอง 
 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งฟQอง ถ�าความผิดน้ันเป8นความผิดซึ่ง
อาจเปรียบเทียบได� ถ�าเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจ ดังต.อไปน้ี 

(๑) สั่งให�พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะส.งผู�ต�องหา
ไปยังพนักงานอัยการ 

(๒) เม่ือผู�ต�องหาถูกส.งมายังพนักงานอัยการแล�ว สั่งให�ส.งผู�ต�องหาพร�อมด�วยสํานวน
กลับไปยังพนักงานสอบสวนให�พยายามเปรียบเทียบคดีน้ัน หรือถ�าเห็นสมควรจะสั่งให�พนักงาน
สอบสวนอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการเปรียบเทียบให�ก็ได� 
 

มาตรา ๑๔๕๙๐  ในกรณีที่มีคําสั่งไม.ฟQอง และคําสั่งนั้นไม.ใช.ของอธิบดีกรมอัยการ 
ถ�าในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให�รีบส.งสํานวนการสอบสวนพร�อมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ 
รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผู�ช.วยอธิบดีกรมตํารวจ ถ�าในจังหวัดอ่ืนให�รีบส.งสํานวนการสอบสวนพร�อม
กับคําสั่งไปเสนอผู�ว.าราชการจังหวัด  แต.ท้ังน้ี มิได�ตัดอํานาจพนักงานอัยการท่ีจะจัดการอย.างใดแก.
ผู�ต�องหาดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๔๓ 

ในกรณีท่ีอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผู�ช.วยอธิบดีกรมตํารวจในนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผู�ว.าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนแย�งคําสั่งของพนักงานอัยการ ให�ส.งสํานวน
พร�อมกับความเห็นท่ีแย�งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือช้ีขาด แต.ถ�าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุ
อย.างอ่ืนอันจําเป8นจะต�องรีบฟQอง ก็ให�ฟQองคดีน้ันตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรม
ตํารวจ ผู�ช.วยอธิบดีกรมตํารวจ หรือผู�ว.าราชการจังหวัดไปก.อน 

บทบัญญัติในมาตราน้ี ให�นํามาบังคับในการท่ีพนักงานอัยการจะอุทธรณ1 ฎีกา หรือ
ถอนฟQอง ถอนอุทธรณ1และถอนฎีกาโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๔๕/๑๙๑  สําหรับการสอบสวนซึ่งอยู.ในความรับผิดชอบของเจ�าพนักงาน
ตํารวจในกรณีที่มีคําสั่งไม.ฟQองและคําสั่งน้ันไม.ใช.คําสั่งของอัยการสูงสุด ถ�าในกรุงเทพมหานครให�รีบส.ง
                                                 

๙๐ มาตรา ๑๔๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๑๕ 

๙๑ มาตรา ๑๔๕/๑ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เร่ือง 
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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สํานวนการสอบสวนพร�อมกับคําสั่งเสนอผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ รองผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ 
หรือผู�ช.วยผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ ถ�าในจังหวัดอ่ืนให�รีบส.งสํานวนการสอบสวนพร�อมกับคําสั่ง
เสนอผู�บัญชาการหรือรองผู�บัญชาการ ซึ่งเป8นผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ  
แต.ท้ังน้ี มิได�ตัดอํานาจพนักงานอัยการท่ีจะจัดการอย.างใดแก.ผู�ต�องหาดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๔๓ 

ในกรณีท่ีผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ รองผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ หรือผู�ช.วย
ผู �บ ัญชาการตํารวจแห.งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู�บัญชาการหรือรองผู�บัญชาการซึ่งเป8น
ผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแย�งคําสั่งของพนักงานอัยการให�ส.ง
สํานวนพร�อมกับความเห็นที่แย�งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต.ถ�าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุ
อย.างอื่นอันจําเป8นจะต�องรีบฟQอง ก็ให�ฟQองคดีนั้นตามความเห็นของผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ 
รองผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ ผู�ช.วยผู�บัญชาการตํารวจแห.งชาติ ผู�บัญชาการหรือรองผู�บัญชาการ
ดังกล.าวแล�วแต.กรณีไปก.อน 

บทบัญญัติในมาตราน้ี ให�นํามาบังคับในการท่ีพนักงานอัยการจะอุทธรณ1 ฎีกา หรือ
ถอนฟQองถอนอุทธรณ1และถอนฎีกาโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๔๖  ให�แจ�งคําสั่งเด็ดขาดไม.ฟQองคดีให�ผู�ต�องหาและผู�ร�องทุกข1ทราบ 
ถ�าผู�ต�องหาถูกควบคุมหรือขังอยู. ให�จัดการปล.อยตัวไปหรือขอให�ศาลปล.อย แล�วแต.กรณี 

เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม.ฟQองแล�ว ผู�เสียหาย ผู�ต�องหา หรือผู�มีส.วน
ได�เสียมีสิทธิร�องขอต.อพนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร�อมความเห็นของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี  ท้ังน้ี ภายในกําหนดอายุความฟQองร�อง๙๒ 
 

มาตรา ๑๔๗  เม่ือมีคําสั่งเด็ดขาดไม.ฟQองคดีแล�ว ห�ามมิให�มีการสอบสวนเก่ียวกับ
บุคคลน้ันในเร่ืองเดียวกันน้ันอีก เว�นแต.จะได�พยานหลักฐานใหม.อันสําคัญแก.คดี ซึ่งน.าจะทําให�ศาล
ลงโทษผู�ต�องหาน้ันได� 

วรรคสอง๙๓  (สภาไม.อนุมัติ) 
 

หมวด ๒ 
การชันสูตรพลิกศพ 
   

 

                                                 
๙๒ มาตรา ๑๔๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๓ มีพระราชบัญญัติไม.อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗ เป8นเหตุให�มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แห.งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ เป8นอันตกไป (มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ บัญญัติว.า “เม่ือมี
คําสั่งเด็ดขาดไม.ฟQองคดีแล�ว ห�ามมิให�พนักงานอัยการฟQองคดีน้ัน เว�นแต.จะได�มีการสอบสวนตามบทบัญญัติในวรรค
ก.อน หรือได�มีคําสั่งให�ฟQองของอธิบดีกรมอัยการ”) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 
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มาตรา ๑๔๘  เมื่อปรากฏแน.ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว.าบุคคลใดตายโดยผิด
ธรรมชาติ หรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของเจ�าพนักงาน ให�มีการชันสูตรพลิกศพ เว�นแต.
ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย๙๔ 

การตายโดยผิดธรรมชาติน้ัน คือ 
(๑) ฆ.าตัวตาย 
(๒) ถูกผู�อ่ืนทําให�ตาย 
(๓) ถูกสัตว1ทําร�ายตาย 
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

 
มาตรา ๑๔๙  ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีข้ึน ณ ท่ีใด ให�เป8นหน�าท่ีของสามี ภริยา 

ญาติ มิตรสหายหรือผู�ปกครองของผู�ตายท่ีรู�เร่ืองการตายเช.นน้ันจัดการ ดังต.อไปน้ี 
(๑) เก็บศพไว� ณ ท่ีซึ่งพบน้ันเองเพียงเท.าท่ีจะทําได� 
(๒) ไปแจ�งความแก.พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วท่ีสุด 
หน�าท่ีดังกล.าวในวรรคต�นน้ันมีตลอดถึงผู�อ่ืน ซึ่งได�พบศพในท่ีซึ่งไม.มีสามีภริยา ญาติ 

มิตรสหาย หรือผู�ปกครองของผู�ตายอยู.ในท่ีน้ันด�วย 
ผู�ใดละเลยไม.กระทําหน�าที่ดังบัญญัติไว�ในมาตรานี้ ต�องระวางโทษปรับไม.เกิน

หน่ึงพันบาท๙๕ 
 

มาตรา ๑๕๐๙๖  ในกรณีท่ีจะต�องมีการชันสูตรพลิกศพ ให�พนักงานสอบสวนแห.ง
ท�องท่ีท่ีศพน้ันอยู.กับแพทย1ทางนิติเวชศาสตร1ซึ่งได�รับวุฒิบัตรหรือได�รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 
ทําการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถ�าแพทย1ทางนิติเวชศาสตร1ดังกล.าวไม.มีหรือไม.อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�
แพทย1ประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหน�าท่ี ถ�าแพทย1ประจําโรงพยาบาลของรัฐไม.มีหรือไม.อาจ
ปฏิบัติหน�าท่ีได�ให�แพทย1ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน�าท่ี ถ�าแพทย1ประจําสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไม.มีหรือไม.อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�แพทย1ประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย1
ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีข้ึนทะเบียนเป8นแพทย1อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติหน�าท่ี และในการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล.าว ให�แพทย1ประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย1
ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู�น้ัน เป8นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ท้ังน้ี ให�พนักงาน
สอบสวนและแพทย1ดังกล.าวทําบันทึกรายละเอียดแห.งการชันสูตรพลิกศพทันที และให�แพทย1ดังกล.าว
ทํารายงานแนบท�ายบันทึกรายละเอียดแห.งการชันสูตรพลิกศพด�วยภายในเจ็ดวันนับแต.วันท่ีได�รับแจ�ง
เร่ือง ถ�ามีความจําเป8นให�ขยายระยะเวลาออกไปได�ไม.เกินสองคร้ัง คร้ังละไม.เกินสามสิบวัน แต.ต�อง
บันทึกเหตุผลและความจําเป8นในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไว�ในสํานวนชันสูตรพลิกศพ รายงาน

                                                 
๙๔ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๙๕ มาตรา ๑๔๙ วรรคสาม แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๖ มาตรา ๑๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 
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ดังกล.าวให�ถือเป8นส.วนหน่ึงของสํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีท่ีความตายมิได�เป8นผลแห.งการ
กระทําผิดอาญา ให�พนักงานสอบสวนส.งสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเม่ือเสร็จสิ้นการ
ชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและให�พนักงานอัยการดําเนินการต.อไปตามมาตรา ๑๕๖ 

ให�เป8นหน�าท่ีของพนักงานสอบสวนแจ�งแก.ผู�มีหน�าท่ีไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ 
และก.อนการชันสูตรพลิกศพ ให�พนักงานสอบสวนแจ�งให�สามี ภริยา ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน ผู�แทน
โดยชอบธรรม ผู�อนุบาล หรือญาติของผู�ตายอย.างน�อยหน่ึงคนทราบเท.าท่ีจะทําได� 

ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการ
ตามหน�าท่ีหรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี 
ให�พนักงานอัยการและพนักงานฝSายปกครองตําแหน.งต้ังแต.ระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเท.าข้ึนไปแห.ง
ท�องท่ีท่ีศพน้ันอยู.เป8นผู�ชันสูตรพลิกศพร.วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย1ตามวรรคหน่ึง และให�นํา
บทบัญญัติในวรรคสองมาใช�บังคับ 

เม่ือได�มีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแล�ว ให�พนักงานสอบสวนแจ�งให�พนักงาน
อัยการเข�าร.วมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพให�เสร็จภายในสามสิบวันนับแต.วันท่ี
ได�รับแจ�งถ�ามีความจําเป8นให�ขยายระยะเวลาออกไปได�ไม.เกินสองคร้ัง คร้ังละไม.เกินสามสิบวันแต.ต�อง
บันทึกเหตุผลและความจําเป8นในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไว�ในสํานวนชันสูตรพลิกศพ๙๗ 

เม่ือได�รับสํานวนชันสูตรพลิกศพแล�ว ให�พนักงานอัยการทําคําร�องขอต.อศาลช้ันต�น
แห.งท�องท่ีท่ีศพน้ันอยู. เพ่ือให�ศาลทําการไต.สวนและทําคําสั่งแสดงว.าผู�ตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด 
และถึงเหตุและพฤติการณ1ท่ีตาย ถ�าตายโดยคนทําร�ายให�กล.าวว.าใครเป8นผู�กระทําร�ายเท.าท่ีจะทราบ
ได� ภายในสามสิบวันนับแต.วันท่ีได�รับสํานวน ถ�ามีความจําเป8น ให�ขยายระยะเวลาออกไปได�ไม.เกิน
สองคร้ัง คร้ังละไม.เกินสามสิบวัน แต.ต�องบันทึกเหตุผลและความจําเป8นในการขยายระยะเวลาทุกคร้ัง
ไว�ในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห�า ให�พนักงาน
สอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ 

ในการไต.สวนตามวรรคห�า ให�ศาลปYดประกาศแจ�งกําหนดวันท่ีจะทําการไต.สวนไว�ท่ี
ศาล และให�พนักงานอัยการย่ืนคําร�องต.อศาลขอให�ศาลส.งสําเนาคําร�องและแจ�งกําหนดวันนัดไต.สวน
ให�สามี ภริยา ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน ผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�อนุบาล หรือญาติของผู�ตายตามลําดับ
อย.างน�อยหน่ึงคนเท.าท่ีจะทําได�ทราบก.อนวันนัดไต.สวนไม.น�อยกว.าสิบห�าวันและให�พนักงานอัยการ
นําพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีแสดงถึงการตายมาสืบ 

เม่ือศาลได�ปYดประกาศแจ�งกําหนดวันท่ีจะทําการไต.สวนแล�ว และก.อนการไต.สวน
เสร็จสิ้น สามี ภริยา ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน ผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�อนุบาล หรือญาติของผู�ตายมีสิทธิ
ย่ืนคําร�องต.อศาลขอเข�ามาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอ่ืนได�ด�วย 
เพ่ือการน้ี สามี ภริยา ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน ผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�อนุบาล หรือญาติของผู�ตายมีสิทธิ
แต.งต้ังทนายความดําเนินการแทนได� หากไม.มีทนายความท่ีได�รับการแต.งต้ังจากบุคคลดังกล.าวเข�ามา
ในคดีให�ศาลต้ังทนายความข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีทนายความฝSายญาติผู�ตาย 

เม่ือศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน1แห.งความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานท่ีนําสืบ

                                                 
๙๗ มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่ แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 
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มาแล�วมาสืบเพ่ิมเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได� และศาลอาจขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู�เช่ียวชาญมาให�ความเห็นเพ่ือประกอบการไต.สวนและทําคําสั่ง  แต.ท้ังน้ี ไม.ตัดสิทธิของผู�นําสืบ
พยานหลักฐานตามวรรคแปดท่ีจะขอให�เรียกผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญอ่ืนมาให�ความเห็นโต�แย�ง
หรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญดังกล.าว 

คําสั่งของศาลตามมาตราน้ีให�ถึงท่ีสุด แต.ไม.กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟQองร�อง และการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนได�ฟQองหรือจะฟQองคดีเก่ียวกับการตายน้ัน 

เม่ือศาลได�มีคําสั่งแล�ว ให�ส.งสํานวนการไต.สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือส.ง
แก.พนักงานสอบสวนดําเนินการต.อไป 

แพทย1ตามวรรคหน่ึง เจ�าพนักงานผู�ได�ทําการชันสูตรพลิกศพ และผู�ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู�เชี่ยวชาญที่ศาลขอให�มาให�ความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิได�รับค.าตอบแทน หรือค.าปSวยการ 
ค.าพาหนะเดินทางและค.าเช.าท่ีพัก ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังส.วนทนายความท่ีศาลต้ังตามมาตราน้ี มีสิทธิได�รับเงินรางวัลและค.าใช�จ.าย
เช.นเดียวกับทนายความท่ีศาลต้ังตามมาตรา ๑๗๓ 
 

มาตรา ๑๕๐ ทวิ๙๘  ผู�ใดกระทําการใด ๆ แก.ศพหรือสภาพแวดล�อมในบริเวณท่ีพบ
ศพก.อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการท่ีน.าจะทําให�การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดี
เปลี่ยนแปลงไป เว�นแต.จําเป8นต�องกระทําเพ่ือปQองกันอันตรายแก.อนามัยของประชาชนหรือเพ่ือ
ประโยชน1สาธารณะอย.างอ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต.หกเดือนถึงสองป9 หรือปรับต้ังแต.หน่ึงหม่ืน
บาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป8นการกระทําโดยทุจริตหรือเพ่ืออําพรางคดี 
ผู�กระทําต�องระวางโทษเป8นสองเท.าของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน 
 

มาตรา ๑๕๑  ในเม่ือมีการจําเป8นเพ่ือพบเหตุของการตาย เจ�าพนักงานผู�ทําการ
ชันสูตรพลิกศพมีอํานาจสั่งให�ผ.าศพแล�วแยกธาตุส.วนใด หรือจะให�ส.งท้ังศพหรือบางส.วนไปยังแพทย1
หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได� 
 

มาตรา ๑๕๒  ให�แพทย1หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือส.วนของศพตามท่ีพบเห็นหรือตามท่ีปรากฏจาก

การตรวจพร�อมท้ังความเห็นในเร่ืองน้ัน 
(๒) แสดงเหตุที่ตายเท.าท่ีจะทําได� 
(๓) ลงวันเดือนป9และลายมือช่ือในรายงาน แล�วจัดการส.งไปยังเจ�าพนักงานผู�ทําการ

ชันสูตรพลิกศพ 
 

มาตรา ๑๕๓  ถ�าศพฝ:งไว�แล�ว ให�ผู�ชันสูตรพลิกศพจัดให�ขุดศพข้ึนเพ่ือตรวจดู เว�นแต.
จะเห็นว.าไม.จําเป8นหรือจะเป8นอันตรายแก.อนามัยของประชาชน 

                                                 
๙๘ มาตรา ๑๕๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๑๕๔  ให�ผู�ชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเป8นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ1

ท่ีตาย ผู�ตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด ถ�าตายโดยคนทําร�าย ให�กล.าวว.าใครหรือสงสัยว.าใครเป8น
ผู�กระทําผิดเท.าท่ีจะทราบได� 
 

มาตรา ๑๕๕  ให�นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว.าด�วยการสอบสวน
มาใช�แก.การชันสูตรพลิกศพโดยอนุโลม 

ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช�บังคับโดยอนุโลมแก.การไต.สวนของศาล
ตามมาตรา ๑๕๐ ในคดีที่พยานเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9๙๙ 
 

มาตรา ๑๕๕/๑๑๐๐  การสอบสวนในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของ
เจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าที่ หรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของ
เจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าที่ หรือในกรณีที่ผู�ตายถูกกล.าวหาว.าต.อสู�ขัดขวาง
เจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าที่ ให�พนักงานสอบสวนแจ�งให�พนักงานอัยการ
เข�าร.วมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวนสอบสวน 

การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง ให�พนักงานสอบสวนเป8นผู�รับผิดชอบโดย
พนักงานอัยการอาจให�คําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือสั่งให�ถามปากคําบุคคลท่ี
เก่ียวข�องได�ต้ังแต.เร่ิมการทําสํานวนสอบสวนนับแต.โอกาสแรกเท.าท่ีจะพึงกระทําได�  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเป8นเร.งด.วนและมีเหตุอันควรไม.อาจรอพนักงานอัยการเข�าร.วมในการทํา
สํานวนสอบสวนให�พนักงานสอบสวนทําสํานวนต.อไปได� แต.ต�องบันทึกเหตุท่ีไม.อาจรอพนักงานอัยการ
ไว�ในสํานวนและถือว.าเป8นการทําสํานวนสอบสวนท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๕๖  ให�ส.งสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีความตายมิได�เป8นผลแห.งการ
กระทําผิดอาญาไปยังข�าหลวงประจําจังหวัด 
 

ภาค ๓ 
วิธีพิจารณาในศาลช้ันต�น 

   
 

ลักษณะ ๑ 
ฟQองคดีอาญาและไต.สวนมูลฟQอง 

   
 
                                                 

๙๙ มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๐ มาตรา ๑๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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มาตรา ๑๕๗  การฟQองคดีอาญาให�ย่ืนฟQองต.อศาลใดศาลหน่ึงท่ีมีอํานาจตาม
บทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๑๕๘  ฟQองต�องทําเป8นหนังสือ และมี 
(๑) ช่ือศาลและวันเดือนป9 
(๒) คดีระหว.างผู�ใดโจทก1ผู�ใดจําเลย และฐานความผิด 
(๓) ตําแหน.งพนักงานอัยการผู�เป8นโจทก1 ถ�าราษฎรเป8นโจทก1ให�ใส.ช่ือตัว นามสกุล 

อายุ ท่ีอยู. ชาติและบังคับ 
(๔) ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู. ชาติและบังคับของจําเลย 
(๕) การกระทําท้ังหลายท่ีอ�างว.าจําเลยได�กระทําผิด ข�อเท็จจริงและรายละเอียดท่ี

เก่ียวกับเวลาและสถานท่ีซึ่งเกิดการกระทําน้ัน ๆ อีกท้ังบุคคลหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องด�วยพอสมควร
เท.าท่ีจะให�จําเลยเข�าใจข�อหาได�ดี 

ในคดีหมิ่นประมาท ถ�อยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับ
ข�อหม่ินประมาท ให�กล.าวไว�โดยบริบูรณ1หรือติดมาท�ายฟQอง 

(๖) อ�างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว.าการกระทําเช.นน้ันเป8นความผิด 
(๗) ลายมือช่ือโจทก1 ผู�เรียง ผู�เขียนหรือพิมพ1ฟQอง 

 
มาตรา ๑๕๙  ถ�าจําเลยเคยต�องคําพิพากษาให�ลงโทษเพราะได�กระทําความผิด

มาแล�ว เม่ือโจทก1ต�องการให�เพ่ิมโทษจําเลยฐานไม.เข็ดหลาบ ให�กล.าวมาในฟQอง 
ถ�ามิได�ขอเพ่ิมโทษมาในฟQอง ก.อนมีคําพิพากษาศาลช้ันต�น โจทก1จะย่ืนคําร�องขอ

เพ่ิมเติมฟQอง เม่ือศาลเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได� 
 

มาตรา ๑๖๐  ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟQองเดียวกันก็ได� แต.ให�แยกกระทง
เรียงเป8นลําดับกันไป 

ความผิดแต.ละกระทงจะถือว.าเป8นข�อหาแยกจากข�อหาอ่ืนก็ได� ถ�าศาลเห็นสมควรจะ
สั่งให�แยกสํานวนพิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงต.างหาก และจะสั่งเช.นน้ีก.อนพิจารณา
หรือในระหว.างพิจารณาก็ได� 
 

มาตรา ๑๖๑  ถ�าฟQองไม.ถูกต�องตามกฎหมาย ให�ศาลสั่งโจทก1แก�ฟQองให�ถูกต�องหรือ
ยกฟQองหรือไม.ประทับฟQอง 

โจทก1มีอํานาจอุทธรณ1คําสั่งเช.นน้ันของศาล 
 

มาตรา ๑๖๒  ถ�าฟQองถูกต�องตามกฎหมายแล�ว ให�ศาลจัดการสั่งต.อไปน้ี 
(๑) ในคดีราษฎรเป8นโจทก1 ให�ไต.สวนมูลฟQอง แต.ถ�าคดีน้ันพนักงานอัยการได�ฟQอง

จําเลยโดยข�อหาอย.างเดียวกันด�วยแล�ว ให�จัดการตามอนุมาตรา (๒) 
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเป8นโจทก1 ไม.จําเป8นต�องไต.สวนมูลฟQอง แต.ถ�าเห็นสมควร

จะสั่งให�ไต.สวนมูลฟQองก.อนก็ได� 
ในกรณีท่ีมีการไต.สวนมูลฟQองดังกล.าวแล�ว ถ�าจําเลยให�การรับสารภาพให�ศาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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ประทับฟQองไว�พิจารณา 
 

มาตรา ๑๖๓  เม่ือมีเหตุอันควร โจทก1มีอํานาจย่ืนคําร�องต.อศาลขอแก�หรือเพ่ิมเติม
ฟQองก.อนมีคําพิพากษาศาลชั้นต�น ถ�าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะสั ่งให�ไต.สวนมูลฟQอง
เสียก.อนก็ได� เม่ืออนุญาตแล�วให�ส.งสําเนาแก�ฟQองหรือฟQองเพ่ิมเติมแก.จําเลยเพ่ือแก� และศาลจะสั่ง
แยกสํานวนพิจารณาฟQองเพ่ิมเติมน้ันก็ได� 

เม่ือมีเหตุอันควร จําเลยอาจย่ืนคําร�องขอแก�หรือเพ่ิมเติมคําให�การของเขาก.อนศาล
พิพากษา ถ�าศาลเห็นสมควรอนุญาต ก็ให�ส.งสําเนาแก.โจทก1 
 

มาตรา ๑๖๔  คําร�องขอแก�หรือเพ่ิมเติมฟQองน้ัน ถ�าจะทําให�จําเลยเสียเปรียบในการ
ต.อสู�คดี ห�ามมิให�ศาลอนุญาต แต.การแก�ฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งต�องแถลงในฟQองก็ดี การ
เพ่ิมเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งมิได�กล.าวไว�ก็ดี ไม.ว.าจะทําเช.นน้ีในระยะใดระหว.างพิจารณาใน
ศาลช้ันต�นมิให�ถือว.าทําให�จําเลยเสียเปรียบ เว�นแต.จําเลยได�หลงต.อสู�ในข�อท่ีผิดหรือท่ีมิได�กล.าวไว�น้ัน 
 

มาตรา ๑๖๕๑๐๑  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป8นโจทก1 ในวันไต.สวนมูลฟQอง ให�จําเลย
มาหรือคุมตัวมาศาล ให�ศาลส.งสําเนาฟQองแก.จําเลยรายตัวไป เม่ือศาลเช่ือว.าเป8นจําเลยจริงแล�ว ให�
อ.านและอธิบายฟQองให�ฟ:ง และถามว.าได�กระทําผิดจริงหรือไม. จะให�การต.อสู�อย.างไรบ�าง คําให�การ
ของจําเลยให�จดไว� ถ�าจําเลยไม.ยอมให�การก็ให�ศาลจดรายงานไว� และดําเนินการต.อไป 

จําเลยไม.มีอํานาจนําพยานมาสืบในช้ันไต.สวนมูลฟQอง แต.ท้ังน้ีไม.เป8นการตัดสิทธิใน
การท่ีจําเลยจะมีทนายมาช.วยเหลือ 

ในคดีราษฎรเป8นโจทก1 ศาลมีอํานาจไต.สวนมูลฟQองลับหลังจําเลย ให�ศาลส.งสําเนา
ฟQองแก.จําเลยรายตัวไป กับแจ�งวันนัดไต.สวนให�จําเลยทราบ จําเลยจะมาฟ:งการไต.สวนมูลฟQอง โดยต้ัง
ทนายให�ซักค�านพยานโจทก1ด�วยหรือไม.ก็ได� หรือจําเลยจะไม.มา แต.ต้ังทนายมาซักค�านพยานโจทก1ก็ได� 
ห�ามมิให�ศาลถามคําให�การจําเลย และก.อนท่ีศาลประทับฟQองมิให�ถือว.าจําเลยอยู.ในฐานะเช.นน้ัน 
 

มาตรา ๑๖๖  ถ�าโจทก1ไม.มาตามกําหนดนัด ให�ศาลยกฟQองเสีย แต.ถ�าศาลเห็นว.า
มีเหตุสมควรจึงมาไม.ได� จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได� 

คดีที่ศาลได�ยกฟQองดังกล.าวแล�ว ถ�าโจทก1มาร�องภายในสิบห�าวัน นับแต.วันศาล
ยกฟQองน้ัน โดยแสดงให�ศาลเห็นได�ว.ามีเหตุสมควรจึงมาไม.ได� ก็ให�ศาลยกคดีน้ันข้ึนไต.สวนมูลฟQองใหม. 

ในคดีที่ศาลยกฟQองดังกล.าวแล�ว จะฟQองจําเลยในเร่ืองเดียวกันน้ันอีกไม.ได� แต.ถ�าศาล
ยกฟQองเช.นน้ีในคดีซึ่งราษฎรเท.าน้ันเป8นโจทก1 ไม.ตัดอํานาจพนักงานอัยการฟQองคดีน้ันอีก เว�นแต.จะ
เป8นคดีความผิดต.อส.วนตัว 
 

มาตรา ๑๖๗  ถ�าปรากฏว.าคดีมีมูล ให�ศาลประทับฟQองไว�พิจารณาต.อไปเฉพาะ
กระทงท่ีมีมูล ถ�าคดีไม.มีมูล ให�พิพากษายกฟQอง 

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๑๖๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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มาตรา ๑๖๘  เมื่อศาลประทับฟQองแล�ว ให�ส.งสําเนาฟQองให�แก.จําเลยรายตัวไป 

เว�นแต.จําเลยจะได�รับสําเนาฟQองไว�ก.อนแล�ว 
 

มาตรา ๑๖๙  เม่ือศาลประทับฟQองแล�ว แต.ยังไม.ได�ตัวจําเลยมา ให�ศาลออก
หมายเรียกหรือหมายจับมาแล�วแต.ควรอย.างใดเพ่ือพิจารณาต.อไป 
 

มาตรา ๑๗๐  คําสั่งของศาลท่ีให�คดีมีมูลย.อมเด็ดขาด แต.คําสั่งท่ีว.าคดีไม.มีมูลน้ัน
โจทก1มีอํานาจอุทธรณ1ฎีกาได�ตามบทบัญญัติว.าด�วยลักษณะอุทธรณ1ฎีกา 

ถ�าโจทก1ร�องขอศาลจะขังจําเลยไว�หรือปล.อยช่ัวคราวระหว.างอุทธรณ1ฎีกาก็ได� 
 

มาตรา ๑๗๑  ให�นําบทบัญญัติว.าด�วยการสอบสวนและการพิจารณาเว�นแต.มาตรา 
๑๗๕ มาบังคับแก.การไต.สวนมูลฟQองโดยอนุโลม 

ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช�บังคับโดยอนุโลมแก.
การไต.สวนมูลฟQองในคดีท่ีพยานเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 ท้ังในคดีท่ีราษฎรเป8นโจทก1และในคดีท่ี
พนักงานอัยการเป8นโจทก1๑๐๒ 
 

ลักษณะ ๒ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๑๗๒  การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให�ทําโดยเปYดเผยต.อหน�าจําเลย 
เว�นแต.บัญญัติไว�เป8นอย.างอ่ืน 

เม่ือโจทก1หรือทนายโจทก1และจําเลยมาอยู.ต.อหน�าศาลแล�ว และศาลเช่ือว.าเป8น
จําเลยจริง ให�อ.านและอธิบายฟQองให�จําเลยฟ:ง และถามว.าได�กระทําผิดจริงหรือไม. จะให�การต.อสู�
อย.างไรบ�าง คําให�การของจําเลยให�จดไว� ถ�าจําเลยไม.ยอมให�การ ก็ให�ศาลจดรายงานไว�และ
ดําเนินการพิจารณาต.อไป 

ในการสืบพยาน เม่ือได�พิเคราะห1ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห.งจิต
ของพยานหรือความเกรงกลัวท่ีพยานมีต.อจําเลยแล�ว จะดําเนินการโดยไม.ให�พยานเผชิญหน�าโดยตรง
กับจําเลยก็ได�ซึ่งอาจกระทําโดยการใช�โทรทัศน1วงจรปYด สื่ออิเล็กทรอนิกส1 หรือวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับของประธานศาลฎีกา และจะให�สอบถามผ.านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห1 หรือบุคคลอ่ืน
ท่ีพยานไว�วางใจด�วยก็ได�๑๐๓ 

ในการสืบพยาน ให�มีการบันทึกคําเบิกความพยานโดยใช�วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่ง
สามารถถ.ายทอดออกเป8นภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความถูกต�องของการบันทึกได� และให�
                                                 

๑๐๒ มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๓ มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ศาลอุทธรณ1ศาลฎีกาใช�การบันทึกดังกล.าวประกอบการพิจารณาคดีด�วย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ1 วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา๑๐๔ 

ข�อบังคับของประธานศาลฎีกาตามวรรคสามและวรรคสี่ เม่ือได�รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ.ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได�๑๐๕ 
 

มาตรา ๑๗๒ ทวิ๑๐๖  ภายหลังท่ีศาลได�ดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ วรรค ๒ แล�ว 
เม่ือศาลเห็นเป8นการสมควร เพ่ือให�การดําเนินการพิจารณาเป8นไปโดยไม.ชักช�า ศาลมีอํานาจพิจารณา
และสืบพยานลับหลังจําเลยได�ในกรณี ดังต.อไปน้ี 

(๑)๑๐๗ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงไม.เกินสิบป9 จะมีโทษปรับด�วยหรือไม.ก็ตาม 
หรือในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได�รับอนุญาตจากศาลท่ีจะไม.มาฟ:งการ
พิจารณาและการสืบพยาน 

(๒) ในคดีท่ีมีจําเลยหลายคน ถ�าศาลพอใจตามคําแถลงของโจทก1ว.า การพิจารณา
และการสืบพยานตามท่ีโจทก1ขอให�กระทําไม.เก่ียวแก.จําเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับ
หลังจําเลยคนน้ันก็ได� 

(๓) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถ�าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลย
คนหน่ึง ๆ ลับหลังจําเลยคนอ่ืนก็ได� 

ในคดีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (๒) หรือ (๓) ลับหลังจําเลยคนใด ไม.ว.ากรณี
จะเป8นประการใด ห�ามมิให�ศาลรับฟ:งการพิจารณา และการสืบพยาน ท่ีกระทําลับหลังน้ันเป8นผล
เสียหายแก.จําเลยคนน้ัน 
 

มาตรา ๑๗๒ ตรี๑๐๘  เว�นแต.ในกรณีท่ีจําเลยอ�างตนเองเป8นพยาน ในการสืบพยานท่ี
เป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 ให�ศาลจัดให�พยานอยู.ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก และศาลอาจ
ปฏิบัติอย.างใดอย.างหน่ึง ดังต.อไปน้ี 

(๑) ศาลเป8นผู�ถามพยานเอง โดยแจ�งให�พยานน้ันทราบประเด็นและข�อเท็จจริงซึ่ง
ต�องการสืบแล�วให�พยานเบิกความในข�อน้ัน ๆ หรือศาลจะถามผ.านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1ก็ได� 

(๒) ให�คู.ความถาม ถามค�าน หรือถามติงผ.านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1 
ในการเบิกความของพยานดังกล.าวตามวรรคหนึ่ง ให�มีการถ.ายทอดภาพและเสียง

ไปยังห�องพิจารณาด�วย และเป8นหน�าท่ีของศาลท่ีจะต�องแจ�งให�นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1ทราบ 

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๑๗๒ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕ มาตรา ๑๗๒ วรรคห�า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖ มาตรา ๑๗๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๐๗ มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๑) แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๐๘ มาตรา ๑๗๒ ตรี แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 
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ก.อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ�าศาลเห็นสมควรหรือถ�าพยานที่เป8นเด็กอายุ
ไม.เกินสิบแปดป9หรือคู.ความฝSายใดฝSายหน่ึงร�องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเม่ือพิจารณาแล�วเห็นว.า
จะเป8นผลร�ายแก.เด็กถ�าไม.อนุญาตตามท่ีร�องขอ ให�ศาลจัดให�มีการถ.ายทอดภาพและเสียงคําให�การ
ของผู�เสียหายหรือพยานท่ีเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9ท่ีได�บันทึกไว�ในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ 
หรือช้ันไต.สวนมูลฟQองตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ต.อหน�าคู.ความและในกรณีเช.นน้ีให�ถือสื่อภาพและ
เสียงคําให�การของพยานดังกล.าวเป8นส.วนหน่ึงของคําเบิกความของพยานน้ันในช้ันพิจารณาของศาล 
โดยให�คู.ความถามพยานเพ่ิมเติม ถามค�านหรือถามติงพยานได�  ท้ังน้ี เท.าท่ีจําเป8นและภายในขอบเขต
ท่ีศาลเห็นสมควร 

ในกรณีที่ไม.ได�ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหน่ึงเพราะมีเหตุจําเป8นอย.างย่ิงให�ศาล
รับฟ:งสื่อภาพและเสียงคําให�การของพยานน้ันในช้ันสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต.สวนมูลฟQอง
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหน่ึงเป8นคําเบิกความของพยานน้ันในช้ันพิจารณาของศาล และให�
ศาลรับฟ:งประกอบพยานอ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได� 
 

มาตรา ๑๗๒ จัตวา๑๐๙  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช�บังคับโดยอนุโลม
แก.การสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 
 

มาตรา ๑๗๓๑๑๐  ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีจําเลยมีอายุไม.เกิน
สิบแปดป9ในวันที่ถูกฟQองต.อศาล ก.อนเริ่มพิจารณาให�ศาลถามจําเลยว.ามีทนายความหรือไม. ถ�าไม.มี
ก็ให�ศาลต้ังทนายความให� 

ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุก ก.อนเร่ิมพิจารณาให�ศาลถามจําเลยว.ามีทนายความหรือไม. 
ถ�าไม.มีและจําเลยต�องการทนายความ ก็ให�ศาลต้ังทนายความให� 

ให�ศาลจ.ายเงินรางวัลและค.าใช�จ.ายแก.ทนายความท่ีศาลต้ังตามมาตราน้ี โดยคํานึงถึง
สภาพแห.งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๗๓/๑๑๑๑  เพ่ือให�การพิจารณาเป8นไปด�วยความรวดเร็ว ต.อเน่ือง และเป8น
ธรรมในคดีท่ีจําเลยไม.ให�การหรือให�การปฏิเสธ เม่ือคู.ความฝSายใดฝSายหน่ึงร�องขอหรือศาลเห็นสมควร
ศาลอาจกําหนดให�มีวันตรวจพยานหลักฐานก.อนกําหนดวันนัดสืบพยานก็ได� โดยแจ�งให�คู.ความทราบ
ล.วงหน�าไม.น�อยกว.าสิบสี่วัน 

ก.อนวันตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึงไม.น�อยกว.าเจ็ดวัน ให�คู.ความย่ืนบัญชีระบุ
พยานต.อศาลพร�อมสําเนาในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือให�คู.ความฝSายอ่ืนรับไปจากเจ�าพนักงานศาลและถ�า

                                                 
๑๐๙ มาตรา ๑๗๒ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑๐ มาตรา ๑๗๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๑๑ มาตรา ๑๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 
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คู.ความฝSายใดมีความจํานงจะย่ืนบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม ให�ย่ืนต.อศาลก.อนการตรวจพยานหลักฐาน
เสร็จสิ้น 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมเม่ือล.วงพ�นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได�ต.อเม่ือ
ได�รับอนุญาตจากศาล เม่ือผู�ร�องขอแสดงเหตุอันสมควรว.าไม.สามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ันหรือ
เป8นกรณีจําเป8นเพ่ือประโยชน1แห.งความยุติธรรม หรือเพ่ือให�โอกาสแก.จําเลยในการต.อสู�คดีอย.างเต็มท่ี 

ถ�าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู.ในความครอบครองของบุคคลภายนอก ให�
คู.ความที่ประสงค1จะอ�างอิงขอให�ศาลมีคําสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล.าวมาจาก
ผู�ครอบครองโดยย่ืนคําขอต.อศาลพร�อมกับการย่ืนบัญชีระบุพยาน เพ่ือให�ได�พยานเอกสารหรือพยาน
วัตถุน้ันมาก.อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันท่ีศาลกําหนด 
 

มาตรา ๑๗๓/๒๑๑๒  ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให�คู.ความส.งพยานเอกสารและ
พยานวัตถุท่ียังอยู.ในความครอบครองของตนต.อศาลเพ่ือให�คู.ความอีกฝSายหน่ึงตรวจสอบ เว�นแต.ศาล
จะมีคําสั่งเป8นอย.างอ่ืนอันเน่ืองจากสภาพและความจําเป8นแห.งพยานหลักฐานน้ันเอง หรือ
พยานหลักฐานน้ันเป8นบันทึกคําให�การของพยาน หลังจากน้ันให�คู.ความแต.ละฝSายแถลงแนวทางการ
เสนอพยานหลักฐานต.อศาล และให�ศาลสอบถามคู.ความถึงความเก่ียวข�องกับประเด็นและความ
จําเป8นท่ีต�องสืบพยานหลักฐานท่ีอ�างอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝSายหน่ึง เสร็จแล�ว
ให�ศาลกําหนดวันสืบพยาน และแจ�งให�คู.ความทราบล.วงหน�าไม.น�อยกว.าเจ็ดวัน ในกรณีท่ีโจทก1ไม.มา
ศาลในวันตรวจพยานหลักฐานให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีจําเป8นเพ่ือประโยชน1แห.งความยุติธรรม เม่ือศาลเห็นสมควรหรือคู.ความฝSาย
หน่ึงฝSายใดร�องขอ ศาลจะมีคําสั่งให�สืบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับประเด็นสําคัญในคดีไว�ล.วงหน�าก.อน
ถึงกําหนดวันนัดสืบพยานก็ได� 
 

มาตรา ๑๗๔  ก.อนนําพยานเข�าสืบ โจทก1มีอํานาจเปYดคดีเพ่ือให�ศาลทราบคดีโจทก1 
คือแถลงถึงลักษณะของฟQอง อีกท้ังพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบเพ่ือพิสูจน1ความผิดของจําเลยเสร็จแล�ว
ให�โจทก1นําพยานเข�าสืบ 

เม่ือสืบพยานโจทก1แล�ว จําเลยมีอํานาจเปYดคดีเพ่ือให�ศาลทราบคดีจําเลย โดยแถลง
ข�อเท็จจริงหรือข�อกฎหมายซึ่งต้ังใจอ�างอิง ท้ังแสดงพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบ เสร็จแล�วให�จําเลยนํา
พยานเข�าสืบ 

เม่ือสืบพยานจําเลยเสร็จแล�ว โจทก1และจําเลยมีอํานาจแถลงปYดคดีของตนด�วยปาก
หรือหนังสือหรือท้ังสองอย.าง 

ในระหว.างพิจารณา ถ�าศาลเห็นว.าไม.จําเป8นต�องสืบพยานหรือทําการอะไรอีกจะสั่ง
งดพยานหรือการน้ันเสียก็ได� 
 

มาตรา ๑๗๕  เม่ือโจทก1สืบพยานเสร็จแล�ว ถ�าเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกสํานวน
การสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได� 

                                                 
๑๑๒ มาตรา ๑๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 
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มาตรา ๑๗๖๑๑๓  ในช้ันพิจารณา ถ�าจําเลยให�การรับสารภาพตามฟQอง ศาลจะ

พิพากษาโดยไม.สืบพยานหลักฐานต.อไปก็ได� เว�นแต.คดีท่ีมีข�อหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพน้ัน
กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย.างตํ่าไว�ให�จําคุกต้ังแต.ห�าป9ข้ึนไปหรือโทษสถานท่ีหนักกว.าน้ัน ศาลต�อง
ฟ:งพยานโจทก1จนกว.าจะพอใจว.าจําเลยได�กระทําผิดจริง 

ในคดีท่ีมีจําเลยหลายคน และจําเลยบางคนรับสารภาพ เม่ือศาลเห็นสมควรจะสั่ง
จําหน.ายคดี สําหรับจําเลยท่ีปฏิเสธเพ่ือให�โจทก1ฟQองจําเลยท่ีปฏิเสธน้ัน เป8นคดีใหม.ภายในเวลาท่ีศาล
กําหนดก็ได� 
 

มาตรา ๑๗๗  ศาลมีอํานาจสั่งให�พิจารณาเป8นการลับ เม่ือเห็นสมควรโดยพลการ
หรือโดยคําร�องขอของคู.ความฝSายใด แต.ต�องเพ่ือประโยชน1แห.งความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือปQองกันความลับอันเก่ียวกับความปลอดภัยของประเทศมิให�ล.วงรู�ถึงประชาชน 
 

มาตรา ๑๗๘  เม่ือมีการพิจารณาเป8นการลับ บุคคลเหล.าน้ีเท.าน้ันมีสิทธิอยู.ในห�อง
พิจารณาได� คือ 

(๑) โจทก1และทนาย 
(๒) จําเลยและทนาย 
(๓) ผู�ควบคุมตัวจําเลย 
(๔) พยานและผู�ชํานาญการพิเศษ 
(๕) ล.าม 
(๖) บุคคลผู�มีประโยชน1เก่ียวข�องและได�รับอนุญาตจากศาล 
(๗) พนักงานศาลและเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยแก.ศาลแล�วแต.จะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๗๙  ภายใต�บังคับแห.งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ศาลจะ

ดําเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม.เลื่อนก็ได� 
ถ�าพยานไม.มา หรือมีเหตุอ่ืนอันควรต�องเลื่อนการพิจารณา ก็ให�ศาลเลื่อนคดีไป

ตามท่ีเห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๘๐  ให�นําบทบัญญัติเร่ืองรักษาความเรียบร�อยในศาลในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ.งมาบังคับแก.การพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แต.ห�ามมิให�สั่งให�จําเลยออกจาก
ห�องพิจารณา เว�นแต.จําเลยขัดขวางการพิจารณา 
 

มาตรา ๑๘๑  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๙ และ ๑๖๖ มาบังคับแก.การพิจารณา
โดยอนุโลม 
 

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๑๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 
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ลักษณะ ๓ 
คําพิพากษาและคําสั่ง 

   
 

มาตรา ๑๘๒๑๑๔  คดีท่ีอยู.ในระหว.างไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณา ถ�ามีคําร�อง
ระหว.างพิจารณาข้ึนมา ให�ศาลสั่งตามท่ีเห็นควร เม่ือการพิจารณาเสร็จแล�ว ให�พิพากษาหรือสั่งตาม
รูปความ 

ให�อ.านคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปYดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายใน
เวลาสามวันนับแต.เสร็จคดี ถ�ามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอ.านวันอ่ืนก็ได� แต.ต�องจดรายงานเหตุน้ันไว� 

เม่ือศาลอ.านให�คู.ความฟ:งแล�ว ให�คู.ความลงลายมือช่ือไว� ถ�าเป8นความผิดของโจทก1ท่ี
ไม.มา จะอ.านโดยโจทก1ไม.อยู.ก็ได� ในกรณีท่ีจําเลยไม.อยู. โดยไม.มีเหตุสงสัยว.าจําเลยหลบหนีหรือจงใจ
ไม.มาฟ:ง ก็ให�ศาลรอการอ.านไว�จนกว.าจําเลยจะมาศาล แต.ถ�ามีเหตุสงสัยว.าจําเลยหลบหนีหรือจงใจ
ไม.มาฟ:ง ให�ศาลออกหมายจับจําเลย เมื่อได�ออกหมายจับแล�วไม.ได�ตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือน 
นับแต.วันออกหมายจับ ก็ให�ศาลอ.านคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได� และให�ถือว.าโจทก1หรือ
จําเลย แล�วแต.กรณี ได�ฟ:งคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันแล�ว 

ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําสั่งต�องเลื่อนอ.านไปโดยขาดจําเลยบางคน ถ�าจําเลยท่ี
อยู.จะถูกปล.อย ให�ศาลมีอํานาจปล.อยช่ัวคราวระหว.างรออ.านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 
 

มาตรา ๑๘๓  คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือความเห็นแย�งต�องทําเป8นหนังสือลง
ลายมือช่ือผู�พิพากษาซึ่งน่ังพิจารณา ผู�พิพากษาใดท่ีน่ังพิจารณา ถ�าไม.เห็นพ�องด�วย มีอํานาจทํา
ความเห็นแย�ง คําแย�งน้ีให�รวมเข�าสํานวนไว� 
 

มาตรา ๑๘๔  ในการประชุมปรึกษาเพ่ือมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให�อธิบดีผู�พิพากษา
ข�าหลวงยุติธรรม หัวหน�าผู�พิพากษาในศาลน้ันหรือเจ�าของสํานวนเป8นประธาน ถามผู�พิพากษาท่ีน่ัง
พิจารณาทีละคน ให�ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย ให�ประธานออกความเห็นสุดท�าย การ
วินิจฉัยให�ถือตามเสียงข�างมาก ถ�าในป:ญหาใดมีความเห็นแย�งกันเป8นสองฝSายหรือเกินกว.าสองฝSาย
ขึ้นไป จะหาเสียงข�างมากมิได� ให�ผู�พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป8นผลร�ายแก.จําเลยมากยอมเห็นด�วย
ผู�พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป8นผลร�ายแก.จําเลยน�อยกว.า 
 

มาตรา ๑๘๕  ถ�าศาลเห็นว.าจําเลยมิได�กระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไม.เป8น
ความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแล�วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายท่ีจําเลยไม.ควรต�องรับโทษก็ดี ให�ศาลยกฟQอง
โจทก1ปล.อยจําเลยไป แต.ศาลจะสั่งขังจําเลยไว�หรือปล.อยช่ัวคราวระหว.างคดียังไม.ถึงท่ีสุดก็ได� 

เม่ือศาลเห็นว.าจําเลยได�กระทําผิด และไม.มีการยกเว�นโทษตามกฎหมาย ให�ศาล
ลงโทษแก.จําเลยตามความผิด แต.เม่ือเห็นสมควรศาลจะปล.อยจําเลยช่ัวคราวระหว.างคดียังไม.ถึงท่ีสุด
ก็ได� 

                                                 
๑๑๔มาตรา ๑๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 
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มาตรา ๑๘๖  คําพิพากษาหรือคําสั่งต�องมีข�อสําคัญเหล.าน้ีเป8นอย.างน�อย 
(๑) ช่ือศาลและวันเดือนป9 
(๒) คดีระหว.างใครโจทก1ใครจําเลย 
(๓) เร่ือง 
(๔) ข�อหาและคําให�การ 
(๕) ข�อเท็จจริงซึ่งพิจารณาได�ความ 
(๖) เหตุผลในการตัดสินท้ังในป:ญหาข�อเท็จจริงและข�อกฎหมาย 
(๗) บทมาตราท่ียกข้ึนปรับ 
(๘) คําช้ีขาดให�ยกฟQองหรือลงโทษ 
(๙) คําวินิจฉัยของศาลในเร่ืองของกลางหรือในเร่ืองฟQองทางแพ.ง 
คําพิพากษาในคดีที่เก่ียวกับความผิดลหุโทษ ไม.จําต�องมีอนุมาตรา (๔) (๕) และ (๖) 

 
มาตรา ๑๘๗  คําสั่งระหว.างพิจารณาอย.างน�อยต�องมี 
(๑) วันเดือนป9 
(๒) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง 
(๓) คําสั่ง 

 
มาตรา ๑๘๘  คําพิพากษาหรือคําสั่งมีผลต้ังแต.วันท่ีได�อ.านในศาลโดยเปYดเผยเป8นต�นไป 

 
มาตรา ๑๘๙  เมื่อจําเลยซึ่งต�องคําพิพากษาให�ลงโทษเป8นคนยากจนขอสําเนา

คําพิพากษาซึ่งรับรองว.าถูกต�อง ให�ศาลคัดสําเนาให�หน่ึงฉบับโดยไม.คิดค.าธรรมเนียม 
 

มาตรา ๑๙๐  ห�ามมิให�แก�ไขคําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งอ.านแล�ว นอกจากแก�ถ�อยคําท่ี
เขียนหรือพิมพ1ผิดพลาด 
 

มาตรา ๑๙๑  เม่ือเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถ�าบุคคลใดท่ีมี
ประโยชน1เก่ียวข�องร�องต.อศาลซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ให�ศาลน้ันอธิบายให�แจ.มแจ�ง 
 

มาตรา ๑๙๒๑๑๕  ห�ามมิให�พิพากษา หรือสั่ง เกินคําขอ หรือท่ีมิได�กล.าวในฟQอง 
ถ�าศาลเห็นว.าข�อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในการพิจารณาแตกต.างกับข�อเท็จจริงดังท่ี

กล.าวในฟQอง ให�ศาลยกฟQองคดีน้ัน เว�นแต.ข�อแตกต.างน้ันมิใช.ในข�อสาระสําคัญและท้ังจําเลยมิได�หลง
ต.อสู� ศาลจะลงโทษจําเลยตามข�อเท็จจริงท่ีได�ความน้ันก็ได� 

ในกรณีท่ีข�อแตกต.างน้ันเป8นเพียงรายละเอียด เช.น เก่ียวกับเวลาหรือสถานท่ีกระทํา
ความผิดหรือต.างกันระหว.างการกระทําผิดฐานลักทรัพย1 กรรโชก รีดเอาทรัพย1 ฉ�อโกง โกงเจ�าหน้ี 

                                                 
๑๑๕ มาตรา ๑๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 
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ยักยอก รับของโจร และทําให�เสียทรัพย1 หรือต.างกันระหว.างการกระทําผิดโดยเจตนากับประมาท 
มิให�ถือว.าต.างกันในข�อสาระสําคัญ ท้ังมิให�ถือว.าข�อท่ีพิจารณาได�ความน้ันเป8นเร่ืองเกินคําขอหรือเป8น
เร่ืองท่ีโจทก1ไม.ประสงค1ให�ลงโทษ เว�นแต.จะปรากฏแก.ศาลว.าการท่ีฟQองผิดไปเป8นเหตุให�จําเลยหลงต.อสู�  
แต.ทั้งน้ี ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดท่ีโจทก1ฟQองไม.ได�๑๑๖ 

ถ�าศาลเห็นว.าข�อเท็จจริงบางข�อดังกล.าวในฟQอง และตามท่ีปรากฏในทางพิจารณา
ไม.ใช.เป8นเร่ืองท่ีโจทก1ประสงค1ให�ลงโทษ ห�ามมิให�ศาลลงโทษจําเลยในข�อเท็จจริงน้ัน ๆ 

ถ�าศาลเห็นว.าข�อเท็จจริงตามฟQองน้ันโจทก1สืบสม แต.โจทก1อ�างฐานความผิดหรือบท
มาตราผิด ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดท่ีถูกต�องได� 

ถ�าความผิดตามท่ีฟQองน้ันรวมการกระทําหลายอย.าง แต.ละอย.างอาจเป8นความผิดได�
อยู.ในตัวเอง ศาลจะลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอย.างหน่ึงอย.างใดตามท่ีพิจารณาได�ความก็ได� 
 

ภาค ๔ 
อุทธรณ1 และฎีกา 
   

 
ลักษณะ ๑ 
อุทธรณ1 

   
 

หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑๙๓  คดีอุทธรณ1คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นต�นในข�อเท็จจริงและ
ข�อกฎหมายให�อุทธรณ1ไปยังศาลอุทธรณ1 เว�นแต.จะถูกห�ามอุทธรณ1โดยประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

อุทธรณ1ทุกฉบับต�องระบุข�อเท็จจริงโดยย.อหรือข�อกฎหมายท่ียกข้ึนอ�างอิงเป8นลําดับ 
 

มาตรา ๑๙๓ ทวิ๑๑๗  ห�ามมิให�อุทธรณ1คําพิพากษาศาลชั้นต�นในป:ญหาข�อเท็จจริง
ในคดีซึ่งอัตราโทษอย.างสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�จําคุกไม.เกินสามป9 หรือปรับไม.เกินหกหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ เว�นแต.กรณีต.อไปน้ีให�จําเลยอุทธรณ1ในป:ญหาข�อเท็จจริงได� 

(๑) จําเลยต�องคําพิพากษาให�ลงโทษจําคุกหรือให�ลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(๒) จําเลยต�องคําพิพากษาให�ลงโทษจําคุก แต.ศาลรอการลงโทษไว� 
(๓) ศาลพิพากษาว.าจําเลยมีความผิด แต.รอการกําหนดโทษไว� หรือ 
(๔) จําเลยต�องคําพิพากษาให�ลงโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท 

                                                 
๑๑๖ มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม แก�ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๑๗ มาตรา ๑๙๓ ทวิ แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 
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มาตรา ๑๙๓ ตรี๑๑๘  ในคดีซึ่งต�องห�ามอุทธรณ1ตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ ถ�าผู�พิพากษา

คนใดซึ่งพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแย�งในศาลช้ันต�นพิเคราะห1เห็นว.าข�อความ
ท่ีตัดสินน้ันเป8นป:ญหาสําคัญอันควรสู.ศาลอุทธรณ1และอนุญาตให�อุทธรณ1หรืออธิบดีกรมอัยการหรือ
พนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได�มอบหมายลงลายมือช่ือรับรองในอุทธรณ1ว.า มีเหตุอันควรท่ีศาล
อุทธรณ1จะได�วินิจฉัยก็ให�รับอุทธรณ1น้ันไว�พิจารณาต.อไป 
 

มาตรา ๑๙๔  ถ�ามีอุทธรณ1แต.ในป:ญหาข�อกฎหมาย ในการวินิจฉัยป:ญหา
ข�อกฎหมายน้ัน ๆ ศาลอุทธรณ1จะต�องฟ:งข�อเท็จจริงตามท่ีศาลช้ันต�นวินิจฉัยมาแล�วจากพยานหลักฐาน
ในสํานวน 
 

มาตรา ๑๙๕  ข�อกฎหมายท้ังปวงอันคู.ความอุทธรณ1ร�องอ�างอิงให�แสดงไว�โดยชัดเจน
ในฟQองอุทธรณ1 แต.ต�องเป8นข�อท่ีได�ยกข้ึนมาว.ากันมาแล�วแต.ในศาลช้ันต�น 

ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร�อย หรือท่ีเก่ียวกับการไม.ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ีอันว.าด�วยอุทธรณ1 เหล.าน้ีผู�อุทธรณ1หรือศาลยกข้ึนอ�างได� แม�ว.าจะ
ไม.ได�ยกข้ึนในศาลช้ันต�นก็ตาม 
 

มาตรา ๑๙๖  คําสั่งระหว.างพิจารณาท่ีไม.ทําให�คดีเสร็จสํานวน ห�ามมิให�อุทธรณ1
คําสั่งน้ันจนกว.าจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณ1คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน
ด�วย 
 

มาตรา ๑๙๗  เหตุที่มีอุทธรณ1คําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับหน่ึงแล�ว หาเป8นผลตัดสิทธิ
ผู�อ่ืนซึ่งมีสิทธิอุทธรณ1 จะอุทธรณ1ด�วยไม. 
 

มาตรา ๑๙๘๑๑๙  การย่ืนอุทธรณ1 ให�ย่ืนต.อศาลช้ันต�นในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต.วัน
อ.าน หรือถือว.าได�อ.านคําพิพากษาหรือคําสั่งให�คู.ความฝSายท่ีอุทธรณ1ฟ:ง๑๒๐ 

ให�เป8นหน�าท่ีศาลช้ันต�นตรวจอุทธรณ1ว.าควรจะรับส.งข้ึนไปยังศาลอุทธรณ1หรือไม. 
ตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ี ถ�าเห็นว.าไม.ควรรับให�จดเหตุผลไว�ในคําสั่งของศาลน้ันโดย
ชัดเจน 

ในกรณีท่ีตามคําพิพากษาจําเลยต�องรับโทษจําคุกหรือโทษสถานท่ีหนักกว.าน้ันและ
จําเลยไม.ได�ถูกคุมขัง จําเลยจะย่ืนอุทธรณ1ได�ต.อเม่ือแสดงตนต.อเจ�าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ1 
มิฉะน้ัน ให�ศาลมีคําสั่งไม.รับอุทธรณ1  ท้ังน้ี ประธานศาลฎีกาอาจออกข�อบังคับกําหนดหลักเกณฑ1 
                                                 

๑๑๘ มาตรา ๑๙๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๑๙ มาตรา ๑๙๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๒๐ มาตรา ๑๙๘ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 
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วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจําเลยก็ได� ข�อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว
ให�ใช�บังคับได�๑๒๑ 

ความในวรรคสามมิให�ใช�บังคับแก.กรณีท่ีจําเลยได�รับการรอการลงโทษจําคุก หรือรับโทษ
จําคุกตามคําพิพากษาครบถ�วนแล�ว๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๙๘ ทวิ๑๒๓  เม่ือศาลช้ันต�นปฏิเสธไม.ยอมรับอุทธรณ1 ผู�อุทธรณ1อาจอุทธรณ1
เป8นคําร�องอุทธรณ1คําสั่งของศาลน้ันต.อศาลอุทธรณ1ได� คําร�องเช.นน้ีให�ย่ืนท่ีศาลช้ันต�นภายในกําหนด
สิบห�าวันนับแต.วันฟ:งคําสั่ง แล�วให�ศาลน้ันรีบส.งคําร�องเช.นว.าน้ันไปยังศาลอุทธรณ1พร�อมด�วยอุทธรณ1 
และคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต�น๑๒๔ 

เม่ือศาลอุทธรณ1เห็นสมควรตรวจสํานวนเพ่ือสั่งคําร�องเร่ืองน้ัน ก็ให�สั่งศาลช้ันต�นส.ง
มาให� 

ให�ศาลอุทธรณ1พิจารณาคําร�องนั้นแล�วมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นต�น 
หรือมีคําสั่งให�รับอุทธรณ1 คําสั่งน้ีให�เป8นท่ีสุดแล�วส.งไปให�ศาลช้ันต�นอ.าน 
 

มาตรา ๑๙๙  ผู�อุทธรณ1ซึ่งต�องขังหรือต�องจําคุกอยู.ในเรือนจํา อาจย่ืนอุทธรณ1ต.อ
พัศดีภายในกําหนดอายุอุทธรณ1 เม่ือได�รับอุทธรณ1น้ันแล�ว ให�พัศดีออกใบรับให�แก.ผู�ย่ืนอุทธรณ1 แล�วให�
รีบส.งอุทธรณ1น้ันไปยังศาลช้ันต�น 

อุทธรณ1ฉบับใดท่ีย่ืนต.อพัศดีส.งไปถึงศาลเม่ือพ�นกําหนดอายุอุทธรณ1แล�วถ�าปรากฏว.า
การส.งชักช�าน้ันมิใช.เป8นความผิดของผู�ย่ืนอุทธรณ1 ให�ถือว.าเป8นอุทธรณ1ท่ีได�ย่ืนภายในกําหนดอายุ
อุทธรณ1 
 

มาตรา ๒๐๐๑๒๕  ให�ศาลส.งสําเนาอุทธรณ1ให�แก.อีกฝSายหน่ึงแก�ภายในกําหนดสิบห�า
วันนับแต.วันท่ีได�รับสําเนาอุทธรณ1 
 

มาตรา ๒๐๑๑๒๖  เม่ือศาลส.งสําเนาอุทธรณ1แก.อีกฝSายหน่ึงไม.ได�เพราะหาตัวไม.พบ 
หรือหลบหนี หรือจงใจไม.รับสําเนาอุทธรณ1 หรือได�รับแก�อุทธรณ1แล�ว หรือพ�นกําหนดแก�อุทธรณ1แล�ว 

                                                 
๑๒๑ มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒๒ มาตรา ๑๙๘ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒๓ มาตรา ๑๙๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๒๔ มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๒๕ มาตรา ๒๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๒๖ มาตรา ๒๐๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 
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ให�ศาลรีบส.งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ1เพ่ือทําการพิจารณาพิพากษาต.อไป 
 

มาตรา ๒๐๒  ผู�อุทธรณ1มีอํานาจย่ืนคําร�องขอถอนอุทธรณ1ต.อศาลช้ันต�นก.อนส.ง
สํานวนไปศาลอุทธรณ1 ในกรณีเช.นน้ีศาลช้ันต�นสั่งอนุญาตได� เม่ือส.งสํานวนไปแล�วให�ย่ืนต.อศาล
อุทธรณ1หรือต.อศาลช้ันต�นเพ่ือส.งไปยังศาลอุทธรณ1เพ่ือสั่ง  ท้ังน้ี ต�องก.อนอ.านคําพิพากษาศาลอุทธรณ1 

เม่ือถอนไปแล�ว ถ�าคู.ความอีกฝSายหน่ึงมิได�อุทธรณ1 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ช้ันต�นย.อมเด็ดขาดเฉพาะผู�ถอน ถ�าอีกฝSายหน่ึงอุทธรณ1 จะเด็ดขาดต.อเม่ือคดีถึงท่ีสุดโดยไม.มีการแก�
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลช้ันต�น 
 

หมวด ๒ 
การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งช้ันศาลอุทธรณ1 

   
 

มาตรา ๒๐๓  ให�ศาลอุทธรณ1พิจารณาโดยเปYดเผยเฉพาะแต.ในกรณีท่ีนัดหรือ
อนุญาตให�คู.ความมาพร�อมกัน หรือมีการสืบพยาน 
 

มาตรา ๒๐๔  เม่ือจะพิจารณาในศาลโดยเปYดเผย ให�ศาลอุทธรณ1ออกหมายนัด
กําหนดวันพิจารณาไปยังคู.ความให�ทราบล.วงหน�าอย.างน�อยไม.ตํ่ากว.าห�าวัน 

การฟ:งคําแถลงการณ1น้ันห�ามมิให�กําหนดช�ากว.าสิบห�าวันนับแต.วันรับสํานวน ถ�ามี
เหตุพิเศษจะช�ากว.าน้ันก็ได�แต.อย.าให�เกินสองเดือน เหตุที่ต�องช�าให�ศาลรายงานไว� 
 

มาตรา ๒๐๕  คําร�องขอแถลงการณ1ด�วยปากให�ติดมากับฟQองอุทธรณ1หรือแก�
อุทธรณ1 

คําแถลงการณ1เป8นหนังสือให�ย่ืนก.อนวันศาลอุทธรณ1พิพากษา 
คําแถลงการณ1ด�วยปากหรือหนังสือก็ตาม มิให�ถือว.าเป8นส.วนหนึ่งของอุทธรณ1 

ให�นับว.าเป8นแต.คําอธิบายข�ออุทธรณ1หรือแก�อุทธรณ1เท.าน้ัน 
คําแถลงการณ1เป8นหนังสือจะย่ืนต.อศาลช้ันต�นหรือต.อศาลอุทธรณ1ก็ได� 

 
มาตรา ๒๐๖  ระเบียบแถลงการณ1ด�วยปากมีดังน้ี 
(๑) ถ�าคู.ความฝSายใดขอแถลงการณ1 ให�ฝSายน้ันแถลงก.อน แล�วให�อีกฝSายหน่ึงแถลง

แก� เสร็จแล�วฝSายแถลงก.อนแถลงแก�ได�อีก 
(๒) ถ�าคู.ความท้ังสองฝSายขอแถลงการณ1 ให�ผู�อุทธรณ1แถลงก.อน แล�วให�อีกฝSายหน่ึง

แถลงแก� เสร็จแล�วให�ผู�อุทธรณ1แถลงแก�ได�อีก 
(๓) ถ�าคู.ความท้ังสองฝSายขอแถลงการณ1และเป8นผู�อุทธรณ1ท้ังคู. ให�โจทก1แถลงก.อน 

แล�วให�จําเลยแถลง เสร็จแล�วโจทก1แถลงแก�ได�อีก 
 

มาตรา ๒๐๗  เม่ือมีอุทธรณ1คําพิพากษา ศาลอุทธรณ1มีอํานาจสั่งให�ศาลช้ันต�นออก
หมายเรียกหรือจับจําเลย ซึ่งศาลน้ันปล.อยตัวไปแล�ว มาขังหรือปล.อยช่ัวคราวระหว.างอุทธรณ1ก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 
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หรือถ�าจําเลยถูกขังอยู.ระหว.างอุทธรณ1จะสั่งให�ศาลช้ันต�นปล.อยจําเลยหรือปล.อยช่ัวคราวก็ได� 
 

มาตรา ๒๐๘  ในการพิจารณาคดีอุทธรณ1ตามหมวดน้ี 
(๑) ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นว.าควรสืบพยานเพ่ิมเติม ให�มีอํานาจเรียกพยานมาสืบเอง

หรือสั่งศาลช้ันต�นสืบให� เม่ือศาลช้ันต�นสืบพยานแล�ว ให�ส.งสํานวนมายังศาลอุทธรณ1เพ่ือวินิจฉัยต.อไป 
(๒) ถ�าศาลอุทธรณ1เห็นเป8นการจําเป8น เน่ืองจากศาลช้ันต�นมิได�ปฏิบัติให�ถูกต�องตาม

กระบวนพิจารณา ก็ให�พิพากษาสั่งให�ศาลช้ันต�นทําการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม.ตามรูปคดี 
 

มาตรา ๒๐๘ ทวิ๑๒๗  ถ�าอธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1เห็นสมควร จะให�มีการ
วินิจฉัยป:ญหาใด ในคดีเร่ืองใด โดยท่ีประชุมใหญ.ก็ได� 

ท่ีประชุมใหญ.ให�ประกอบด�วยผู�พิพากษาทุกคนซึ่งอยู.ปฏิบัติหน�าท่ี แต.ต�องไม.น�อย
กว.าก่ึงจํานวนผู�พิพากษาแห.งศาลน้ัน และให�อธิบดีผู�พิพากษาศาลอุทธรณ1เป8นประธาน 

การวินิจฉัยในท่ีประชุมใหญ.ให�ถือเสียงข�างมาก ถ�าในป:ญหาใดมีความเห็นแย�งกัน
เป8นสองฝSาย หรือเกินสองฝSายข้ึนไป จะหาเสียงข�างมากมิได� ให�ผู�พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป8นผลร�าย
แก.จําเลยมากยอมเห็นด�วยผู�พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป8นผลร�ายแก.จําเลยน�อยกว.า 

ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ.ได�วินิจฉัยป:ญหาแล�ว คําพิพากษาหรือคําสั่งต�องเป8นไปตาม
คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ. และต�องระบุไว�ด�วยว.าป:ญหาข�อใดได�วินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญ. ผู�พิพากษา
ท่ีเข�าประชุม แม�มิใช.เป8นผู�น่ังพิจารณา ก็ให�มีอํานาจพิพากษา ทําคําสั่ง หรือทําความเห็นแย�งในคดีน้ันได� 
 

มาตรา ๒๐๙  ให�ศาลอุทธรณ1พิพากษาโดยมิชักช�า และจะอ.านคําพิพากษาท่ีศาล
อุทธรณ1 หรือส.งไปให�ศาลช้ันต�นอ.านก็ได� 
 

มาตรา ๒๑๐  เมื่อศาลอุทธรณ1เห็นว.าฟQองอุทธรณ1มิได�ยื่นในกําหนด ให�พิพากษา
ยกฟQองอุทธรณ1น้ันเสีย 
 

มาตรา ๒๑๑  เม่ือมีอุทธรณ1คัดค�านคําพิพากษาในประเด็นสําคัญและคัดค�านคําสั่ง
ระหว.างพิจารณาด�วย ศาลอุทธรณ1จะพิพากษาโดยคําพิพากษาอันเดียวกันก็ได� 
 

มาตรา ๒๑๒  คดีท่ีจําเลยอุทธรณ1คําพิพากษาท่ีให�ลงโทษ ห�ามมิให�ศาลอุทธรณ1
พิพากษาเพ่ิมเติมโทษจําเลย เว�นแต.โจทก1จะได�อุทธรณ1ในทํานองน้ัน 
 

มาตรา ๒๑๓  ในคดีซึ่งจําเลยผู�หน่ึงอุทธรณ1คัดค�านคําพิพากษา ซึ่งให�ลงโทษจําเลย
หลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือต.อเนื่องกัน ถ�าศาลอุทธรณ1กลับหรือแก�คําพิพากษาศาลชั้นต�น
ไม.ลงโทษหรือลดโทษให�จําเลย แม�เป8นเหตุอยู.ในส.วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ1มีอํานาจพิพากษา
ตลอดไปถึงจําเลยอ่ืนท่ีมิได�อุทธรณ1 ให�มิต�องถูกรับโทษ หรือได�ลดโทษดุจจําเลยผู�อุทธรณ1 

                                                 
๑๒๗ มาตรา ๒๐๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 
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มาตรา ๒๑๔  นอกจากมีข�อความซึ่งต�องมีในคําพิพากษาศาลช้ันต�น คําพิพากษา

ศาลอุทธรณ1ต�องปรากฏข�อความดังต.อไปน้ีด�วย 
(๑) นามหรือตําแหน.งของผู�อุทธรณ1 
(๒) ข�อความว.า ยืน ยก แก�หรือกลับคําพิพากษาศาลช้ันต�น 

 
มาตรา ๒๑๕  นอกจากที่บัญญัติมาแล�ว ให�นําบทบัญญัติว.าด�วยการพิจารณาและ

ว.าด�วยคําพิพากษาและคําสั่งศาลช้ันต�นมาบังคับในช้ันศาลอุทธรณ1ด�วยโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๒ 
ฎีกา 

   
 

หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๒๑๖๑๒๘  ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คู.ความมีอํานาจฎีกา
คัดค�านคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลอุทธรณ1ภายในหนึ่งเดือน นับแต.วันอ.าน หรือถือว.าได�อ.าน
คําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันให�คู.ความฝSายท่ีฎีกาฟ:ง 

ฎีกานั้น ให�ยื่นต.อศาลชั้นต�น และให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ 
และมาตรา ๒๐๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม๑๒๙ 
 

มาตรา ๒๑๗  ในคดีซึ่งมีข�อจํากัดว.า ให�คู.ความฎีกาได�แต.เฉพาะป:ญหาข�อกฎหมาย 
ข�อจํากัดน้ีให�บังคับแก.คู.ความและบรรดาผู�ที่เก่ียวข�องในคดีด�วย 
 

มาตรา ๒๑๘  ในคดีท่ีศาลอุทธรณ1พิพากษายืนตามศาลล.างหรือเพียงแต.แก�ไข
เล็กน�อย และให�ลงโทษจําคุกจําเลยไม.เกินห�าป9 หรือปรับหรือท้ังจําท้ังปรับแต.โทษจําคุกไม.เกินห�าป9
ห�ามมิให�คู.ความฎีกาในป:ญหาข�อเท็จจริง 

ในคดีที่ศาลอุทธรณ1พิพากษายืนตามศาลล.างหรือเพียงแต.แก�ไขเล็กน�อยและ
ให�ลงโทษจําคุกจําเลยเกินห�าป9 ไม.ว.าจะมีโทษอย.างอ่ืนด�วยหรือไม. ห�ามมิให�โจทก1ฎีกาในป:ญหา
ข�อเท็จจริง๑๓๐ 
                                                 

๑๒๘ มาตรา ๒๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๒๙ มาตรา ๒๑๖ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๓๐ มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 
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มาตรา ๒๑๙๑๓๑  ในคดีที่ศาลช้ันต�นพิพากษาให�ลงโทษจําคุกจําเลยไม.เกินสองป9หรือ

ปรับไม.เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถ�าศาลอุทธรณ1ยังคงลงโทษจําเลยไม.เกินกําหนดท่ีว.ามาน้ี
ห�ามมิให�คู.ความฎีกาในป:ญหาข�อเท็จจริง แต.ข�อห�ามน้ีมิให�ใช�แก.จําเลยในกรณีท่ีศาลอุทธรณ1พิพากษา
แก�ไขมากและเพ่ิมเติมโทษจําเลย 
 

มาตรา ๒๑๙ ทวิ๑๓๒  ห�ามมิให�คู.ความฎีกาคัดค�านคําพิพากษาหรือคําสั่งใน
ข�อเท็จจริงในป:ญหาเร่ืองวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแต.อย.างเดียว แม�คดีน้ันจะไม.ต�องห�ามฎีกาก็ตาม 

ในการนับกําหนดโทษจําคุกตามความในมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙ น้ัน ห�ามมิให�
คํานวณกําหนดเวลาท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยรวมเข�าด�วย 
 

มาตรา ๒๑๙ ตรี๑๓๓  ในคดีที่ศาลช้ันต�นลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษ
กักขังเป8นโทษจําคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค.าปรับ หรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพย1สิน 
ถ�าศาลอุทธรณ1มิได�พิพากษากลับคําพิพากษาศาลช้ันต�น ห�ามมิให�คู.ความฎีกาในป:ญหาข�อเท็จจริง 
 

มาตรา ๒๒๐๑๓๔  ห�ามมิให�คู.ความฎีกาในคดีท่ีศาลช้ันต�นและศาลอุทธรณ1พิพากษา
ยกฟQองโจทก1 
 

มาตรา ๒๒๑  ในคดีซึ่งห�ามฎีกาไว�โดยมาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐ แห.งประมวล
กฎหมายน้ี ถ�าผู�พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแย�งในศาล
ช้ันต�นหรือศาลอุทธรณ1พิเคราะห1เห็นว.าข�อความท่ีตัดสินน้ันเป8นป:ญหาสําคัญอันควรสู.ศาลสูงสุดและ
อนุญาตให�ฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาว.ามีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะได�
วินิจฉัย ก็ให�รับฎีกาน้ันไว�พิจารณาต.อไป 
 

มาตรา ๒๒๒  ถ�าคดีมีป:ญหาแต.เฉพาะข�อกฎหมาย ในการวินิจฉัยป:ญหาข�อกฎหมาย
น้ัน ศาลฎีกาจะต�องฟ:งข�อเท็จจริงตามท่ีศาลอุทธรณ1ได�วินิจฉัยมาแล�วจากพยานหลักฐานในสํานวน 
 

มาตรา ๒๒๓  ให�เป8นหน�าท่ีศาลช้ันต�นตรวจฎีกาว.าควรจะรับส.งข้ึนไปยังศาลฎีกา
หรือไม.ตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายน้ี ถ�าเห็นว.าไม.ควรรับ ให�จดเหตุผลไว�ในคําสั่งของศาลน้ัน
โดยชัดเจน 
                                                 

๑๓๑ มาตรา ๒๑๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๓๒ มาตรา ๒๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๓๓ มาตรา ๒๑๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๑๓๔ มาตรา ๒๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 
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มาตรา ๒๒๔๑๓๕  เม่ือศาลช้ันต�นไม.ยอมรับฎีกา ผู�ฎีกาอาจฎีกาเป8นคําร�องอุทธรณ1

คําสั่งของศาลน้ันต.อศาลฎีกาได� คําร�องเช.นน้ีให�ย่ืนท่ีศาลช้ันต�นภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต.วันฟ:ง
คําสั่ง แล�วให�ศาลน้ันรีบส.งคําร�องเช.นว.าน้ันไปยังศาลฎีกาพร�อมด�วยฎีกาและคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลช้ันต�นและศาลอุทธรณ1 

เม่ือศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพ่ือสั่งคําร�องเร่ืองน้ัน ก็ให�สั่งศาลช้ันต�นส.งมาให� 
 

หมวด ๒ 
การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งช้ันฎีกา 

   
 

มาตรา ๒๒๕  ให�นําบทบัญญัติว.าด�วยการพิจารณา และว.าด�วยคําพิพากษาและ
คําสั่งช้ันอุทธรณ1มาบังคับในช้ันฎีกาโดยอนุโลม เว�นแต.ห�ามมิให�ทําความเห็นแย�ง 
 

ภาค ๕ 
พยานหลักฐาน 

   
 

หมวด ๑ 
หลักท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๒๒๖  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน.าจะพิสูจน1ได�ว.าจําเลย
มีผิดหรือบริสุทธิ์ ให�อ�างเป8นพยานหลักฐานได� แต.ต�องเป8นพยานชนิดที่มิได�เกิดขึ้นจากการจูงใจ 
มีคํามั่นสัญญา ขู.เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน และให�สืบตามบทบัญญัติแห.งประมวล
กฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนอันว.าด�วยการสืบพยาน 

 
มาตรา ๒๒๖/๑๑๓๖  ในกรณีท่ีความปรากฏแก.ศาลว.า พยานหลักฐานใดเป8น

พยานหลักฐานท่ีเกิดข้ึนโดยชอบแต.ได�มาเน่ืองจากการกระทําโดยมิชอบ หรือเป8นพยานหลักฐานท่ี
ได�มาโดยอาศัยข�อมูลท่ีเกิดข้ึนหรือได�มาโดยมิชอบ ห�ามมิให�ศาลรับฟ:งพยานหลักฐานน้ัน เว�นแต.การ
รับฟ:งพยานหลักฐานน้ันจะเป8นประโยชน1ต.อการอํานวยความยุติธรรมมากกว.าผลเสียอันเกิดจาก
ผลกระทบต.อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชน 

ในการใช�ดุลพินิจรับฟ:งพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึง ให�ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ1
ท้ังปวงแห.งคดี โดยต�องคํานึงถึงป:จจัยต.าง ๆ ดังต.อไปน้ีด�วย 
                                                 

๑๓๕ มาตรา ๒๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๓๖ มาตรา ๒๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 
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(๑) คุณค.าในเชิงพิสูจน1 ความสําคัญ และความน.าเช่ือถือของพยานหลักฐานน้ัน 
(๒) พฤติการณ1และความร�ายแรงของความผิดในคดี 
(๓) ลักษณะและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยมิชอบ 
(๔) ผู�ท่ีกระทําการโดยมิชอบอันเป8นเหตุให�ได�พยานหลักฐานมาน้ันได�รับการลงโทษ

หรือไม.เพียงใด 
 
มาตรา ๒๒๖/๒๑๓๗  ห�ามมิให�ศาลรับฟ:งพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดคร้ังอ่ืน ๆ หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจําเลย เพ่ือพิสูจน1ว.าจําเลยเป8นผู�กระทํา
ความผิดในคดีที่ถูกฟQอง เว�นแต.พยานหลักฐานอย.างหน่ึงอย.างใด ดังต.อไปน้ี 

(๑) พยานหลักฐานท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับองค1ประกอบความผิดของคดีที่ฟQอง 
(๒) พยานหลักฐานท่ีแสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทําความผิด

ของจําเลย 
(๓) พยานหลักฐานท่ีหักล�างข�อกล.าวอ�างของจําเลยถึงการกระทํา หรือความ

ประพฤติในส.วนดีของจําเลย 
ความในวรรคหน่ึงไม.ห�ามการนําสืบพยานหลักฐานดังกล.าว เพ่ือให�ศาลใช�ประกอบ

ดุลพินิจในการกําหนดโทษหรือเพ่ิมโทษ 
 
มาตรา ๒๒๖/๓๑๓๘  ข�อความซึ่งเป8นการบอกเล.าท่ีพยานบุคคลใดนํามาเบิกความต.อ

ศาลหรือท่ีบันทึกไว�ในเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งอ�างเป8นพยานหลักฐานต.อศาล หากนําเสนอเพ่ือพิสูจน1
ความจริงแห.งข�อความน้ัน ให�ถือเป8นพยานบอกเล.า 

ห�ามมิให�ศาลรับฟ:งพยานบอกเล.า เว�นแต. 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล.งท่ีมา และข�อเท็จจริงแวดล�อมของพยานบอกเล.าน้ัน

น.าเช่ือว.าจะพิสูจน1ความจริงได� หรือ 
(๒) มีเหตุจําเป8น เน่ืองจากไม.สามารถนําบุคคลซึ่งเป8นผู�ท่ีได�เห็น ได�ยิน หรือทราบ

ข�อความเก่ียวในเร่ืองท่ีจะให�การเป8นพยานน้ันด�วยตนเองโดยตรงมาเป8นพยานได� และมีเหตุผลสมควร
เพ่ือประโยชน1แห.งความยุติธรรมท่ีจะรับฟ:งพยานบอกเล.าน้ัน 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว.าไม.ควรรับไว�ซึ่งพยานบอกเล.าใด และคู.ความฝSายท่ีเก่ียวข�องร�อง
คัดค�านก.อนที่ศาลจะดําเนินคดีต.อไป ให�ศาลจดรายงานระบุนาม หรือชนิดและลักษณะของพยาน
บอกเล.า เหตุผลท่ีไม.ยอมรับ และข�อคัดค�านของคู.ความฝSายท่ีเก่ียวข�องไว� ส.วนเหตุผลท่ีคู.ความฝSาย
คัดค�านยกข้ึนอ�างน้ัน ให�ศาลใช�ดุลพินิจจดลงไว�ในรายงานหรือกําหนดให�คู.ความฝSายน้ันย่ืนคําแถลงต.อ
ศาลเพ่ือรวมไว�ในสํานวน 

 

                                                 
๑๓๗ มาตรา ๒๒๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๘ มาตรา ๒๒๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 
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มาตรา ๒๒๖/๔๑๓๙  ในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ ห�ามมิให�จําเลยนําสืบด�วย
พยานหลักฐานหรือถามค�านด�วยคําถามอันเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของผู�เสียหายกับบุคคลอ่ืน
นอกจากจําเลย เว�นแต.จะได�รับอนุญาตจากศาลตามคําขอ 

ศาลจะอนุญาตตามคําขอในวรรคหน่ึง เฉพาะในกรณีท่ีศาลเห็นว.าจะก.อให�เกิดความ
ยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี 

 
มาตรา ๒๒๖/๕๑๔๐  ในช้ันพิจารณาหากมีเหตุจําเป8นหรือเหตุอันสมควร ศาลอาจรับ

ฟ:งบันทึกคําเบิกความในช้ันไต.สวนมูลฟQองหรือบันทึกคําเบิกความของพยานท่ีเบิกความไว�ในคดีอ่ืน
ประกอบพยานหลักฐานอ่ืนในคดีได� 

 
มาตรา ๒๒๗  ให�ศาลใช�ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย.า

พิพากษาลงโทษจนกว.าจะแน.ใจว.ามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเป8นผู�กระทําความผิดน้ัน 
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว.าจําเลยได�กระทําผิดหรือไม. ให�ยกประโยชน1แห.ง

ความสงสัยน้ันให�จําเลย 
 
มาตรา ๒๒๗/๑๑๔๑  ในการวินิจฉัยช่ังนํ้าหนักพยานบอกเล.า พยานซัดทอด พยานท่ี

จําเลยไม.มีโอกาสถามค�าน หรือพยานหลักฐานท่ีมีข�อบกพร.องประการอ่ืนอันอาจกระทบถึงความ
น.าเ ช่ือถือของพยานหลักฐานน้ัน ศาลจะต�องกระทําด�วยความระมัดระวัง และไม.ควรเช่ือ
พยานหลักฐานน้ันโดยลําพังเพ่ือลงโทษจําเลย เว�นแต.จะมีเหตุผลอันหนักแน.น มีพฤติการณ1พิเศษแห.ง
คดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอ่ืนมาสนับสนุน 

พยานหลักฐานประกอบตามวรรคหน่ึง หมายถึง พยานหลักฐานอ่ืนท่ีรับฟ:งได� และมี
แหล.งท่ีมาเป8นอิสระต.างหากจากพยานหลักฐานท่ีต�องการพยานหลักฐานประกอบน้ัน ท้ังจะต�องมี
คุณค.าเชิงพิสูจน1ที่สามารถสนับสนุนให�พยานหลักฐานอ่ืนท่ีไปประกอบมีความน.าเช่ือถือมากข้ึนด�วย 

 
มาตรา ๒๒๘  ระหว.างพิจารณาโดยพลการหรือคู.ความฝSายใดร�องขอ ศาลมีอํานาจ

สืบพยานเพ่ิมเติม จะสืบเองหรือส.งประเด็นก็ได� 
 
มาตรา ๒๒๙  ศาลเป8นผู�สืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได� แล�วแต.เห็นควร

ตามลักษณะของพยาน 
 

                                                 
๑๓๙ มาตรา ๒๒๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๐ มาตรา ๒๒๖/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๑ มาตรา ๒๒๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 
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มาตรา ๒๒๙/๑๑๔๒  ภายใต�บังคับมาตรา ๑๗๓/๑ ในการไต.สวนมูลฟQองหรือการ
พิจารณา โจทก1ต�องย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานท่ีพอ
สังเขป หรือเอกสารเท.าท่ีจะระบุได� รวมท้ังรายช่ือ ท่ีอยู.ของบุคคลหรือผู�เช่ียวชาญ ซึ่งโจทก1ประสงค1จะ
นําสืบ หรือขอให�ศาลไปตรวจหรือแต.งต้ังต.อศาลไม.น�อยกว.าสิบห�าวันก.อนวันไต.สวนมูลฟQองหรือวัน
สืบพยาน พร�อมท้ังสําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล.าวในจํานวนท่ีเพียงพอเพ่ือให�จําเลยรับไป 
ส.วนจําเลยให�ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานพร�อมสําเนาก.อนวันสืบพยานจําเลย 

ในการไต.สวนกรณีร�องขอคืนของกลางท่ีศาลสั่งริบหรือกรณีร�องขอให�ศาลริบทรัพย1 
ให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานต.อศาลไม.น�อยกว.าเจ็ดวันก.อนวันไต.สวนพร�อมท้ัง
สําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล.าวในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ถ�ามี รับไป 

เม่ือระยะเวลาท่ีกําหนดให�ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
แล�วแต.กรณี ได�สิ้นสุดลง ถ�าคู.ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องซึ่งได�ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไว�แล�วมีเหตุ
อันสมควรแสดงได�ว.าตนไม.สามารถทราบได�ว.าต�องนําพยานหลักฐานบางอย.างมาสืบ หรือไม.ทราบว.า
พยานหลักฐานบางอย.างได�มีอยู. หรือมีเหตุสมควรอ่ืนใด หรือถ�าคู.ความหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องฝSายใดซึ่ง
มิได�ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานเช.นว.าน้ันแสดงให�เป8นท่ีพอใจแก.ศาลได�ว.า มีเหตุอันสมควรท่ีไม.
สามารถย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานตามกําหนดเวลาดังกล.าวได� คู.ความหรือบุคคลเช.นว.าน้ัน อาจร�อง
ขออนุญาตอ�างพยานหลักฐานดังกล.าวต.อศาล พร�อมกับบัญชีระบุพยานหลักฐานและสําเนาบัญชีระบุ
พยานหลักฐานน้ันไม.ว.าเวลาใด ๆ ก.อนเสร็จสิ้นการสืบพยานของฝSายน้ันสําหรับกรณีท่ีคู.ความหรือ
บุคคลเช.นว.าน้ันได�ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานไว�แล�ว หรือก.อนเสร็จสิ้นการพิจารณาสําหรับกรณีท่ี
คู.ความหรือบุคคลเช.นว.าน้ันไม.ได�ย่ืนบัญชีระบุพยานหลักฐานและถ�าศาลเห็นว.าจําเป8นจะต�องสืบ
พยานหลักฐานดังกล.าว เพ่ือให�การวินิจฉัยช้ีขาดข�อสําคัญแห.งประเด็นเป8นไปโดยเท่ียงธรรม ให�ศาลมี
อํานาจอนุญาตให�สืบและรับฟ:งพยานหลักฐานเช.นว.าน้ันได� 

ห�ามมิให�ศาลอนุญาตให�สืบและรับฟ:งพยานหลักฐานใดซึ่งคู.ความหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�องซึ่งอ�างพยานหลักฐานน้ันมิได�แสดงความจํานงจะอ�างอิงพยานหลักฐานน้ันตามวรรคหน่ึง 
วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๗๓/๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แต.ถ�าศาลเห็นว.าจําเป8นท่ี
จะต�องคุ�มครองพยาน หรือจะต�องสืบพยานหลักฐานดังกล.าวเพ่ือให�การวินิจฉัยช้ีขาดข�อสําคัญแห.ง
ประเด็นเป8นไปโดยเท่ียงธรรม หรือเพ่ือให�โอกาสแก.จําเลยในการต.อสู�คดีอย.างเต็มท่ี ให�ศาลมีอํานาจ
อนุญาตให�สืบและรับฟ:งพยานหลักฐานเช.นว.าน้ันได� 

 
มาตรา ๒๓๐๑๔๓  เม่ือคู.ความท่ีเก่ียวข�องร�องขอหรือเม่ือศาลเห็นเป8นการสมควร 

ศาลอาจเดินเผชิญสืบพยานหลักฐาน หรือเม่ือมีเหตุจําเป8นไม.สามารถนําพยานหลักฐานมาสืบท่ีศาล
น้ัน และการสืบพยานหลักฐานโดยวิธีอ่ืนไม.สามารถกระทําได� ศาลมีอํานาจส.งประเด็นให�ศาลอ่ืนสืบ
พยานหลักฐานแทน ให�ศาลท่ีรับประเด็นมีอํานาจและหน�าท่ีดังศาลเดิม รวมท้ังมีอํานาจส.งประเด็น
ต.อไปยังศาลอ่ืนได� 

ภายใต�บังคับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ ให�ส.งสํานวนหรือสําเนาฟQอง สําเนา
                                                 

๑๔๒ มาตรา ๒๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๔๓ มาตรา ๒๓๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 
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คําให�การและเอกสารหรือของกลางเท.าท่ีจําเป8นให�แก.ศาลท่ีรับประเด็นเพ่ือสืบพยานหลักฐาน หาก
จําเลยต�องขังอยู.ในระหว.างพิจารณาให�ผู�คุมขังส.งตัวจําเลยไปยังศาลท่ีรับประเด็น แต.ถ�าจําเลยในกรณี
ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ ไม.ติดใจไปฟ:งการพิจารณาจะย่ืนคําถามพยานหรือคําแถลงขอให�ตรวจ
พยานหลักฐานก็ได� ให�ศาลสืบพยานหลักฐานไปตามน้ัน 

เม่ือสืบพยานหลักฐานตามท่ีได�รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล�ว ให�ส.งถ�อยคําสํานวนพร�อม
ท้ังเอกสารหรือของกลางคืนศาลเดิม 

 
มาตรา ๒๓๐/๑๑๔๔  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป8นอันไม.อาจนําพยานมาเบิกความในศาลได� 

เม่ือคู.ความร�องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให�พยานดังกล.าวเบิกความท่ีศาลอ่ืนหรือ
สถานท่ีทําการของทางราชการหรือสถานท่ีแห.งอ่ืนนอกศาลน้ัน โดยจัดให�มีการถ.ายทอดภาพและเสียง
ในลักษณะการประชุมทางจอภาพได�  ท้ังน้ี ภายใต�การควบคุมของศาลท่ีมีเขตอํานาจเหนือท�องท่ีน้ัน
ตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับของประธานศาลฎีกา โดยได�รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญ.ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 

การเบิกความตามวรรคหน่ึงให�ถือเสมือนว.าพยานเบิกความในห�องพิจารณาของศาล 
 
มาตรา ๒๓๐/๒๑๔๕  ในกรณีท่ีไม.อาจสืบพยานตามมาตรา ๒๓๐/๑ ได� เม่ือคู.ความ

ร�องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให�เสนอบันทึกถ�อยคํายืนยันข�อเท็จจริงหรือความเห็นของ
ผู�ให�ถ�อยคําซึ่งมีถิ่นที่อยู.ในต.างประเทศต.อศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความต.อหน�าศาลได�  
แต.ท้ังน้ี ไม.ตัดสิทธิผู�ให�ถ�อยคําท่ีจะมาศาลเพ่ือให�การเพ่ิมเติม  

บันทึกถ�อยคําตามวรรคหน่ึง ให�มีรายการดังต.อไปน้ี 
(๑) ช่ือศาลและเลขคดี 
(๒) วัน เดือน ป9 และสถานท่ีที่ทําบันทึกถ�อยคํา 
(๓) ช่ือและสกุลของคู.ความ 
(๔) ช่ือ สกุล อายุ ท่ีอยู. และอาชีพของผู�ให�ถ�อยคํา และความเก่ียวพันกับคู.ความ 
(๕) รายละเอียดแห.งข�อเท็จจริง หรือความเห็นของผู�ให�ถ�อยคํา 
(๖) ลายมือช่ือของผู�ให�ถ�อยคํา และคู.ความฝSายผู�เสนอบันทึกถ�อยคํา 
สําหรับลายมือช่ือของผู�ให�ถ�อยคําให�นํามาตรา ๔๗ วรรคสาม แห.งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ.ง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
ห�ามมิให�แก�ไขเพ่ิมเติมบันทึกถ�อยคําท่ีได�ย่ืนไว�แล�วต.อศาล เว�นแต.เป8นการแก�ไข

ข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย 
 
มาตรา ๒๓๑  เม่ือคู.ความหรือผู�ใดจะต�องให�การหรือส.งพยานหลักฐานอย.างหน่ึง

อย.างใด ดังต.อไปน้ี 
(๑) เอกสารหรือข�อความท่ียังเป8นความลับในราชการอยู. 

                                                 
๑๔๔ มาตรา ๒๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๕ มาตรา ๒๓๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 
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(๒) เอกสารหรือข�อความลับ ซึ่งได�มาหรือทราบเน่ืองในอาชีพหรือหน�าท่ีของเขา 
(๓) วิธีการ แบบแผนหรืองานอย.างอ่ืนซึ่งกฎหมายคุ�มครองไม.ยอมให�เปYดเผย คู.ความ

หรือบุคคลน้ันมีอํานาจไม.ยอมให�การหรือส.งพยานหลักฐาน เว�นแต.ได�รับอนุญาตจากเจ�าหน�าท่ีหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับความลับน้ัน 

ถ�าคู.ความหรือบุคคลใดไม.ยอมให�การ หรือไม.ส.งพยานหลักฐานดังกล.าวแล�ว ศาลมี
อํานาจหมายเรียกเจ�าหน�าที่หรือบุคคลผู�เกี่ยวข�องกับความลับนั้นมาแถลงต.อศาล เพื่อวินิจฉัยว.า
การไม.ยอมน้ันมีเหตุผลคํ้าจุนหรือไม. ถ�าเห็นว.าไร�เหตุผล ให�ศาลบังคับให� ๆ การหรือส.งพยานหลักฐาน
น้ัน 
 

หมวด ๒ 
พยานบุคคล 

   
 

มาตรา ๒๓๒  ห�ามมิให�โจทก1อ�างจําเลยเป8นพยาน 
 
มาตรา ๒๓๓๑๔๖  จําเลยอาจอ�างตนเองเป8นพยานได� ในกรณีท่ีจําเลยอ�างตนเองเป8น

พยาน ศาลจะให�เข�าสืบก.อนพยานอ่ืนฝSายจําเลยก็ได� ถ�าคําเบิกความของจําเลยน้ันปรักปรําหรือ
เสียหายแก.จําเลยอ่ืน จําเลยอ่ืนน้ันซักค�านได� 

ในกรณีท่ีจําเลยเบิกความเป8นพยาน คําเบิกความของจําเลยย.อมใช�ยันจําเลยน้ันได� 
และศาลอาจรับฟ:งคําเบิกความน้ันประกอบพยานหลักฐานอ่ืนของโจทก1ได� 

 
มาตรา ๒๓๔  พยานไม.ต�องตอบคําถามซึ่งโดยตรงหรืออ�อม อาจจะทําให�เขาถูกฟQอง

คดีอาญา เม่ือมีคําถามเช.นน้ัน ให�ศาลเตือนพยาน 
 
มาตรา ๒๓๕  ในระหว.างพิจารณา เม่ือเห็นสมควร ศาลมีอํานาจถามโจทก1จําเลย

หรือพยานคนใดได� 
ห�ามมิให�ถามจําเลยเพ่ือประโยชน1แต.เฉพาะจะเพ่ิมเติมคดีโจทก1ซึ่งบกพร.อง เว�นแต.

จําเลยจะอ�างตนเองเป8นพยาน 
 
มาตรา ๒๓๖  ในระหว.างพิจารณาศาลมีอํานาจสั่งให�ผู�ท่ีจะเป8นพยานซึ่งมิใช.จําเลย 

ออกไปอยู.นอกห�องพิจารณาจนกว.าจะเข�ามาเบิกความ อน่ึงเม่ือพยานเบิกความแล�วจะให�รออยู.ในห�อง
พิจารณาก.อนก็ได� 

 
มาตรา ๒๓๗๑๔๗  บันทึกคําเบิกความพยานชั้นไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณานั้น 

                                                 
๑๔๖ มาตรา ๒๓๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๗ มาตรา ๒๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 
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ให�ศาลอ.านให�พยานฟ:งต.อหน�าจําเลย เว�นแต.ในกรณีดังบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม 
ในกรณีท่ีคู.ความตกลงกัน ศาลอาจอนุญาตให�ถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานในช้ัน

ไต.สวนมูลฟQองเป8นคําเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม.ต�องเบิกความใหม.หรือให�พยาน
เบิกความตอบคําถามค�านของจําเลยไปทันทีได� เว�นแต.ในข�อหาความผิดท่ีกฎหมายกําหนดอัตราโทษ
อย.างตํ่าจําคุกต้ังแต.ห�าป9ขึ้นไปหรือโทษสถานท่ีหนักกว.าน้ัน 

 
มาตรา ๒๓๗ ทวิ๑๔๘  ก.อนฟQองคดีต.อศาล เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได�ว.าพยานบุคคลจะ

เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม.มีที่อยู.เป8นหลักแหล.ง หรือเป8นบุคคลมีถิ่นท่ีอยู.ห.างไกลจากศาลท่ี
พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเช่ือว.าจะมีการยุ.งเหยิงกับพยานน้ันไม.ว.าโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือ
มีเหตุจําเป8นอ่ืนอันเป8นการยากแก.การนําพยานน้ันมาสืบในภายหน�า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือ
โดยได�รับคําร�องขอจากผู�เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะย่ืนคําร�องโดยระบุการกระทําท้ังหลาย
ท่ีอ�างว.าผู�ต�องหาได�กระทําผิดต.อศาลเพ่ือให�ศาลมีคําสั่งให�สืบพยานน้ันไว�ทันทีก็ได� ถ�ารู�ตัวผู�กระทํา
ความผิด และผู�น้ันถูกควบคุมอยู.ในอํานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให�พนักงานอัยการ
นําตัวผู�น้ันมาศาล หากถูกควบคุมอยู.ในอํานาจของศาล ให�ศาลเบิกตัวผู�น้ันมาพิจารณาต.อไป 

เมื่อศาลได�รับคําร�องเช.นว.านั้น ให�ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผู�ต�องหาจะ
ซักค�านหรือต้ังทนายความซักค�านพยานน้ันด�วยก็ได� 

ในกรณีตามวรรคสอง ถ�าเป8นกรณีท่ีผู�ต�องหาน้ันถูกกล.าวหาว.ากระทําความผิดอาญา 
ซึ่งหากมีการฟQองคดีจะเป8นคดีซึ่งศาลจะต�องต้ังทนายความให� หรือจําเลยมีสิทธิขอให�ศาลต้ัง
ทนายความให�ตามมาตรา ๑๗๓ ก.อนเร่ิมสืบพยานดังกล.าว ให�ศาลถามผู�ต�องหาว.ามีทนายความหรือไม. 
ในกรณีท่ีศาลต�องต้ังทนายความให� ถ�าศาลเห็นว.าต้ังทนายความให�ทันก็ให�ต้ังทนายความให�และ
ดําเนินการสืบพยานน้ันทันที แต.ถ�าศาลเห็นว.าไม.สามารถต้ังทนายความได�ทันหรือผู�ต�องหาไม.อาจต้ัง
ทนายความได�ทัน ก็ให�ศาลซักถามพยานน้ันให�แทน 

คําเบิกความของพยานดังกล.าวให�ศาลอ.านให�พยานฟ:ง หากมีตัวผู�ต�องหาอยู.ในศาล
ด�วยแล�ว ก็ให�ศาลอ.านคําเบิกความดังกล.าวต.อหน�าผู�ต�องหา 

ถ�าต.อมาผู�ต�องหานั้นถูกฟQองเป8นจําเลยในการกระทําความผิดอาญานั้น ก็ให�รับฟ:ง
คําพยานดังกล.าวในการพิจารณาคดีน้ันได� 

ในกรณีท่ีผู�ต�องหาเห็นว.า หากตนถูกฟQองเป8นจําเลยแล�ว บุคคลซึ่งจําเป8นจะต�อง
นํามาสืบเป8นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม.มีท่ีอยู.เป8นหลักแหล.ง หรือเป8น
บุคคลมีถ่ินท่ีอยู.ห.างไกลจากศาลท่ีพิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว.าจะมีการยุ.งเหยิงกับพยานนั้น
ไม.ว.าโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือมีเหตุจําเป8นอื่นอันเป8นการยากแก.การนําพยานนั้นมาสืบใน
ภายหน�า ผู�ต�องหาน้ันจะย่ืนคําร�องต.อศาลโดยแสดงเหตุผลความจําเป8น เพ่ือให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�
สืบพยานบุคคลน้ันไว�ทันทีก็ได� 

เม่ือศาลเห็นสมควร ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตให�สืบพยานน้ันและแจ�งให�พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการที่เกี่ยวข�องทราบ ในการสืบพยานดังกล.าว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะ
ซักค�านพยานน้ันได� และให�นําความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห�า มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

                                                 
๑๔๘ มาตรา ๒๓๗ ทวิ แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 
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ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช�บังคับโดยอนุโลมแก.การสืบพยานท่ีเป8น
เด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 

 
มาตรา ๒๓๗ ตรี๑๔๙  ให�นําความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลมแก.กรณี 

การสืบพยานผู�เช่ียวชาญ และพยานหลักฐานอ่ืน และแก.กรณีท่ีได�มีการฟQองคดีไว�แล�วแต.มีเหตุจําเป8น
ท่ีต�องสืบพยานหลักฐานไว�ก.อนถึงกําหนดเวลาสืบพยานตามปกติตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสองด�วย 

ในกรณีท่ีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1จะสามารถพิสูจน1ให�เห็นถึงข�อเท็จจริงอัน
สําคัญในคดีได� หรือมีเหตุอันควรเช่ือว.า หากมีการเน่ินช�ากว.าจะนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1อัน
สําคัญมาสืบในภายหน�าพยานหลักฐานน้ันจะสูญเสียไปหรือเป8นการยากแก.การตรวจพิสูจน1 ผู�ต�องหา
หรือพนักงานอัยการโดยตนเองหรือเม่ือได�รับคําร�องจากพนักงานสอบสวนหรือผู�เสียหาย จะย่ืนคําร�อง
ขอ ให�ศาลสั่งให�ทําการตรวจพิสูจน1ทางวิทยาศาสตร1ตามความในมาตรา ๒๔๔/๑ ไว�ก.อนฟQองก็ได�  
ท้ังน้ี ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

พยานเอกสาร 
   

 
มาตรา ๒๓๘  ต�นฉบับเอกสารเท.าน้ันท่ีอ�างเป8นพยานได� ถ�าหาต�นฉบับไม.ได� สําเนา

ท่ีรับรองว.าถูกต�องหรือพยานบุคคลท่ีรู�ข�อความก็อ�างเป8นพยานได� 
ถ�าอ�างหนังสือราชการเป8นพยาน แม�ต�นฉบับยังมีอยู.จะส.งสําเนาท่ีเจ�าหน�าท่ีรับรอง

ว.าถูกต�องก็ได� เว�นแต.ในหมายเรียกจะบ.งไว�เป8นอย.างอ่ืน 
 
มาตรา ๒๓๙  เอกสารใดซึ่งคู.ความอ�าง แต.มิได�อยู.ในความยึดถือของเขา ถ�าคู.ความ

น้ันแจ�งถึงลักษณะและท่ีอยู.ของเอกสารต.อศาล ให�ศาลหมายเรียกบุคคลผู�ยึดถือนําเอกสารน้ันมาส.งศาล 
 
มาตรา ๒๔๐๑๕๐  ในกรณีท่ีศาลมิได�กําหนดให�มีวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา 

๑๗๓/๑ เม่ือคู.ความประสงค1จะอ�างเอกสารท่ีอยู.ในความครอบครองของตนเป8นพยานหลักฐาน ให�ย่ืน
พยานเอกสารน้ันต.อศาลก.อนวันไต.สวนมูลฟQองหรือวันสืบพยานไม.น�อยกว.าสิบห�าวัน เพ่ือให�คู.ความอีก
ฝSายหน่ึงมีโอกาสตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารดังกล.าวได�ก.อนท่ีจะนําสืบพยานเอกสารน้ัน เว�นแต.
เอกสารท่ีคู.ความประสงค1จะอ�างอิงน้ันเป8นบันทึกคําให�การของพยาน หรือเป8นเอกสารท่ีปรากฏช่ือ
หรือท่ีอยู.ของพยาน หรือศาลเห็นสมควรสั่งเป8นอย.างอ่ืนอันเน่ืองจากสภาพและความจําเป8นแห.ง
เอกสารน้ัน 

ในกรณีท่ีไม.อยู.ในบังคับต�องส.งเอกสารตามวรรคหน่ึง เ ม่ือมีเอกสารใช� เป8น
พยานหลักฐานในช้ันศาล ให�อ.านหรือส.งให�คู.ความตรวจดู ถ�าคู.ความฝSายใดต�องการสําเนา ศาลมี
                                                 

๑๔๙ มาตรา ๒๓๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๐ มาตรา ๒๔๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

อํานาจสั่งให�ฝSายท่ีอ�างเอกสารน้ันส.งสําเนาให�อีกฝSายหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร 
ถ�าคู.ความฝSายใดไม.ส.งเอกสารตามวรรคหน่ึงหรือสําเนาเอกสารตามวรรคสอง 

หรือไม.ส.งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหน่ึง ให�ศาลมีอํานาจไม.รับฟ:ง
พยานหลักฐานน้ัน เว�นแต.ศาลเห็นว.าเป8นกรณีเพ่ือประโยชน1แห.งความยุติธรรม หรือการไม.ปฏิบัติ
ดังกล.าวมิได�เป8นไปโดยจงใจและไม.เสียโอกาสในการดําเนินคดีของคู.ความอีกฝSายหน่ึง 
 

หมวด ๔ 
พยานวัตถุ 

   
 

มาตรา ๒๔๑  สิ่งใดใช�เป8นพยานวัตถุต�องนํามาศาล 
ในกรณีท่ีนํามาไม.ได� ให�ศาลไปตรวจจดรายงานยังท่ีท่ีพยานวัตถุน้ันอยู.ตามเวลาและ

วิธีซึ่งศาลเห็นสมควรตามลักษณะแห.งพยานวัตถุ 
 
มาตรา ๒๔๒  ในระหว.างสอบสวน ไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเป8นพยาน

วัตถุต�องให�คู.ความหรือพยานตรวจดู 
ถ�ามีการแก�ห.อหรือทําลายตรา การห.อหรือตีตราใหม.ให�ทําต.อหน�าคู.ความหรือพยาน

ท่ีเก่ียวข�องน้ัน 
 

หมวด ๕๑๕๑ 
ผู�เช่ียวชาญ 

   
 

มาตรา ๒๔๓๑๕๒  ผู�ใดโดยอาชีพหรือมิใช.ก็ตาม มีความเช่ียวชาญในการใด ๆ เช.น 
ในทางวิทยาศาสตร1 ศิลปะ ฝ9มือ พาณิชยการ การแพทย1 หรือกฎหมายต.างประเทศ และซึ่งความเห็น
ของผู�น้ันอาจมีประโยชน1ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต.สวนมูลฟQองหรือพิจารณา อาจเป8น
พยานในเร่ืองต.าง ๆ เป8นต�นว.า ตรวจร.างกายหรือจิตของผู�เสียหาย ผู�ต�องหา หรือจําเลย ตรวจลายมือ 
ทําการทดลองหรือกิจการอย.างอ่ืน ๆ 

ผู�เช่ียวชาญอาจทําความเห็นเป8นหนังสือก็ได�แต.ต�องส.งสําเนาหนังสือดังกล.าวให�ศาล
และคู.ความอีกฝSายหน่ึงทราบ และต�องมาเบิกความประกอบหนังสือน้ัน เว�นแต.มีเหตุจําเป8น หรือ
คู.ความไม.ติดใจซักถามผู�เชี่ยวชาญนั้น ศาลจะให�รับฟ:งความเห็นเป8นหนังสือดังกล.าวโดยผู�เชี่ยวชาญ
ไม.ต�องมาเบิกความประกอบก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�เช่ียวชาญต�องมาเบิกความประกอบ ให�ส.งสําเนาหนังสือดังกล.าวต.อศาล
ในจํานวนท่ีเพียงพอล.วงหน�าไม.น�อยกว.าเจ็ดวันก.อนวันเบิกความเพ่ือให�คู.ความอีกฝSายหน่ึงมารับไป 
                                                 

๑๕๑ หมวด ๕ ผู�เชี่ยวชาญ มาตรา ๒๔๓ ถึง มาตรา ๒๔๔/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๒ มาตรา ๒๔๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 
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ในการเบิกความประกอบ ผู�เช่ียวชาญจะอ.านข�อความท่ีเขียนมาก็ได� 
 
มาตรา ๒๔๔๑๕๓  ถ�าศาลหรือพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ.เห็นจําเป8น

เน่ืองในการไต.สวนมูลฟQอง พิจารณา หรือสอบสวน ที่จะต�องตรวจศพ แม�ว.าจะได�บรรจุหรือฝ:งแล�ว
ก็ตาม ให�มีอํานาจสั่งให�เอาศพน้ันให�ผู�เช่ียวชาญตรวจได� แต.การกระทําตามคําสั่งดังกล.าวจะต�อง
คํานึงถึงหลักทางศาสนาและไม.ก.อให�เกิดอันตรายร�ายแรงอย.างอ่ืน 

 
มาตรา ๒๔๔/๑๑๕๔  ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุก หากมีความ

จําเป8นต�องใช�พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1เพื่อพิสูจน1ข�อเท็จจริงใดที่เป8นประเด็นสําคัญแห.งคดี 
ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�ทําการตรวจพิสูจน1บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร1ได� 

ในกรณีท่ีการตรวจพิสูจน1ตามวรรคหน่ึง จําเป8นต�องตรวจเก็บตัวอย.างเลือด เน้ือเย่ือ 
ผิวหนัง เส�นผมหรือขน นํ้าลาย ป:สสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือส.วนประกอบของ
ร.างกายจากคู.ความหรือบุคคลใด ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�แพทย1หรือผู�เช่ียวชาญดําเนินการตรวจดังกล.าว
ได� แต.ต�องกระทําเพียงเท.าท่ีจําเป8นและสมควรโดยใช�วิธีการท่ีก.อให�เกิดความเจ็บปวดน�อยท่ีสุดเท.าท่ี
จะกระทําได�ท้ังจะต�องไม.เป8นอันตรายต.อร.างกายหรืออนามัยของบุคคลน้ัน และคู.ความหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�องต�องให�ความยินยอม หากคู.ความฝSายใดไม.ยินยอมหรือกระทําการปQองป:ดขัดขวางมิให�บุคคล
ท่ีเก่ียวข�องให�ความยินยอมโดยไม.มีเหตุอันสมควร ให�สันนิษฐานไว�เบ้ืองต�นว.าข�อเท็จจริงเป8นไปตามท่ี
คู.ความฝSายตรงข�ามกล.าวอ�าง 

ในกรณีท่ีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1สามารถพิสูจน1ให�เห็นถึงข�อเท็จจริงท่ีอาจ
ทําให�ศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดีได�โดยไม.ต�องสืบพยานหลักฐานอ่ืนอีก หรือมีเหตุอันควรเช่ือว.าหากมีการ
เน่ินช�ากว.าจะนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร1อันสําคัญมาสืบในภายหน�าพยานหลักฐานน้ันจะ
สูญเสียไปหรือยากแก.การตรวจพิสูจน1 เม่ือคู.ความฝSายใดฝSายหน่ึงร�องขอหรือเม่ือศาลเห็นสมควร ศาล
อาจสั่งให�ทําการตรวจพิสูจน1ทางวิทยาศาสตร1ตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสองได�ทันทีโดยไม.จําต�อง
รอให�ถึงกําหนดวันสืบพยานตามปกติ  ท้ังน้ี ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ค.าใช�จ.ายในการตรวจพิสูจน1ตามมาตราน้ีให�สั่งจ.ายจากงบประมาณตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

ภาค ๖ 
การบังคับตามคําพิพากษาและค.าธรรมเนียม 

   
 

หมวด ๑ 
การบังคับตามคําพิพากษา 

   
                                                 

๑๕๓ มาตรา ๒๔๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕๔ มาตรา ๒๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 
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มาตรา ๒๔๕๑๕๕  ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เม่ือคดีถึงท่ีสุด

แล�ว ให�บังคับคดีโดยไม.ชักช�า 
ศาลช้ันต�นมีหน�าท่ีต�องส.งสํานวนคดีท่ีพิพากษาให�ลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุก

ตลอดชีวิต ไปยังศาลอุทธรณ1ในเมื่อไม.มีการอุทธรณ1คําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเช.นว.านี้จะยัง
ไม.ถึงท่ีสุด เว�นแต.ศาลอุทธรณ1จะได�พิพากษายืน 

 
มาตรา ๒๔๖๑๕๖  เมื่อจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ 

ผู �บัญชาการเรือน จํา  หรือเจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดการตามหมายจําคุกร�องขอ หรือเม่ือศาล
เห็นสมควร ศาลมีอํานาจสั่งให�ทุเลาการบังคับให�จําคุกไว�ก.อนจนกว.าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป 
ในกรณีต.อไปน้ี 

(๑) เม่ือจําเลยวิกลจริต 
(๒) เม่ือเกรงว.าจําเลยจะถึงอันตรายแก.ชีวิตถ�าต�องจําคุก 
(๓) ถ�าจําเลยมีครรภ1 
(๔) ถ�าจําเลยคลอดบุตรแล�วยังไม.ถึงสามป9 และจําเลยต�องเลี้ยงดูบุตรน้ัน 
ในระหว.างทุเลาการบังคับอยู.น้ันศาลจะมีคําสั่งให�บุคคลดังกล.าวอยู.ในความควบคุม

ในสถานท่ีอันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานท่ีท่ีกําหนดไว�ในหมายจําคุกก็ได� และให�ศาลกําหนดให�
เจ�าพนักงานผู�มีหน�าท่ีจัดการตามหมายน้ันเป8นผู�มีหน�าท่ีและรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง 

ลักษณะของสถานท่ีอันควรตามวรรคสองให�เป8นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ต�องกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัดรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของจําเลย และมาตรการเพ่ือปQองกัน
การหลบหนี หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนด�วย 

เม่ือศาลมีคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล�ว หากภายหลังจําเลยไม.ปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ1ได�เปลี่ยนแปลงไป ให�ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือให�
ดําเนินการตามหมายจําคุกได� 

ให�หักจํานวนวันท่ีจําเลยอยู.ในความควบคุมตามมาตราน้ีออกจากระยะเวลาจําคุก
ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๔๗  คดีท่ีจําเลยต�องประหารชีวิต ห�ามมิให�บังคับตามคําพิพากษา จนกว.า

จะได�ปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายน้ีว.าด�วยอภัยโทษแล�ว 
หญิงใดจะต�องประหารชีวิต ถ�ามีครรภ1อยู. ให�รอไว�จนพ�นกําหนดสามป9นับแต.คลอด

บุตรแล�ว ให�ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เว�นแต.เม่ือบุตรถึงแก.ความตายก.อนพ�น
กําหนดเวลาดังกล.าว ในระหว.างสามป9นับแต.คลอดบุตร ให�หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสม

                                                 
๑๕๕ มาตรา ๒๔๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๕๖ มาตรา ๒๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 
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ในสถานท่ีท่ีสมควรแก.การเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจํา๑๕๗ 
การประหารชีวิตให�ประหาร ณ ตําบลและเวลาท่ีเจ�าหน�าท่ีในการน้ันจะเห็นสมควร 
 
มาตรา ๒๔๘  ถ�าบุคคลซึ่งต�องคําพิพากษาให�ประหารชีวิตเกิดวิกลจริตก.อนถูก

ประหารชีวิต ให�รอการประหารชีวิตไว�ก.อนจนกว.าผู�น้ันจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยู.น้ัน ศาล
มีอํานาจยกมาตรา ๔๖ วรรค (๒) แห.งกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ 

ถ�าผู�วิกลจริตน้ันหายภายหลังป9หน่ึงนับแต.วันคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ลดโทษประหาร
ชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๒๔๙๑๕๘  คําพิพากษาหรือคําสั่งให�คืนหรือใช�ราคาทรัพย1สิน ค.าสินไหม

ทดแทนหรือค.าธรรมเนียมน้ัน ให�บังคับตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.ง 
 
มาตรา ๒๕๐๑๕๙  ถ�าคําพิพากษามิได�ระบุไว�เป8นอย.างอื่น บุคคลทั้งปวงซึ่งต�อง

คําพิพากษาให�ลงโทษโดยได�กระทําความผิดฐานเดียวกัน ต�องรับผิดแทนกันและต.างกันในการคืนหรือ
ใช�ราคาทรัพย1สินหรือใช�ค.าสินไหมทดแทน 

 
มาตรา ๒๕๑๑๖๐  ถ�าต�องยึดทรัพย1สินคราวเดียวกันสําหรับใช�ค.าธรรมเนียมศาล 

ค.าปรับราคาทรัพย1สิน หรือค.าสินไหมทดแทน แต.ทรัพย1สินของจําเลยไม.พอใช�ครบทุกอย.างให�นํา
จํานวนเงินสุทธิของทรัพย1สินน้ันใช�ตามลําดับดังต.อไปน้ี 

(๑) ค.าธรรมเนียม 
(๒) ราคาทรัพย1สินหรือค.าสินไหมทดแทน 
(๓) ค.าปรับ 

 
หมวด ๒ 

ค.าธรรมเนียม 
   

 
มาตรา ๒๕๒  ในคดีอาญาท้ังหลายห�ามมิให�ศาลยุติธรรมเรียกค.าธรรมเนียมนอกจาก

ท่ีบัญญัติไว�ในหมวดน้ี 
 

                                                 
๑๕๗ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕๘ มาตรา ๒๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๕๙ มาตรา ๒๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖๐ มาตรา ๒๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 
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มาตรา ๒๕๓๑๖๑  ในคดีพนักงานอัยการเป8นโจทก1ซึ่งมีคําร�องให�คืนหรือใช�ราคา
ทรัพย1สินติดมากับฟQองอาญาตามมาตรา ๔๓ หรือมีคําขอของผู�เสียหายขอให�บังคับจําเลยชดใช�
ค.าสินไหมทดแทนมิให�เรียกค.าธรรมเนียม เว�นแต.ในกรณีท่ีศาลเห็นว.าผู�เสียหายเรียกเอาค.าสินไหม
ทดแทนสูงเกินสมควร หรือดําเนินคดีโดยไม.สุจริต ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�ผู�เสียหายชําระค.าธรรมเนียม
ท้ังหมดหรือแต.เฉพาะบางส.วนภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดก็ได� และถ�าผู�เสียหายเพิกเฉยไม.ปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาล ให�ถือว.าเป8นการท้ิงฟQองในคดีส.วนแพ.งน้ัน 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�คืนหรือใช�ราคาทรัพย1สิน หรือค.าสินไหมทดแทน
ตามวรรคหนึ่ง ถ�าศาลยังต�องจัดการอะไรอีกเพื่อการบังคับ ผู�ที่จะได�รับคืนทรัพย1สินหรือราคาหรือ
ค.าสินไหมทดแทน จักต�องเสียค.าธรรมเนียมดังคดีแพ.งสําหรับการต.อไปน้ัน 

 
มาตรา ๒๕๔๑๖๒  ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๒๕๓ วรรคหน่ึง ในคดีท่ีผู�เสียหาย

เรียกร�องให�คืนหรือใช�ราคาทรัพย1สิน หรือใช�ค.าสินไหมทดแทนซึ่งติดมากับฟQองคดีอาญา หรือท่ีฟQอง
เป8นคดีแพ.งโดยลําพัง ให�เรียกค.าธรรมเนียมดังคดีแพ.ง 

คดีในส.วนแพ.งตามวรรคหน่ึง ถ�าผู� เสียหายซึ่งเป8นโจทก1ประสงค1จะขอยกเว�น
ค.าธรรมเนียมศาลในศาลช้ันต�น ช้ันอุทธรณ1 หรือช้ันฎีกา ให�ย่ืนคําขอต.อศาลช้ันต�นท่ีได�ย่ืนฟQองไว�
พร�อมกับคําฟQอง คําฟQองอุทธรณ1 หรือคําฟQองฎีกา แล�วแต.กรณี หากศาลชั้นต�นเห็นว.าคดีอาญาท่ี
ฟQองมีมูลและการเรียกเอาค.าสินไหมทดแทนน้ัน ไม.เกินสมควรและเป8นไปด�วยความสุจริต ให�ศาลมี
คําสั่งอนุญาตตามคําขอ แต.ถ�าศาลมีคําสั่งยกเว�นค.าธรรมเนียมศาลให�แก.โจทก1แต.เฉพาะบางส.วนหรือมี
คําสั่งยกคําขอ ก็ให�ศาลกําหนดเวลาให�โจทก1ชําระค.าธรรมเนียมดังกล.าว คําสั่งของศาลช้ันต�นท่ีให�
ยกเว�นค.าธรรมเนียมศาลหรือยกคําขอให�มีผลสําหรับการดําเนินคดีต้ังแต.ช้ันศาลซึ่งคดีน้ันอยู.ใน
ระหว.างพิจารณาไปจนกว.าคดีจะถึงท่ีสุด เว�นแต.ในกรณีท่ีพฤติการณ1แห.งคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลท่ี
พิจารณาคดีจะแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ันได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ห�ามมิให�อุทธรณ1หรือฎีกาคําสั่งของศาลตามวรรคสอง 
 
มาตรา ๒๕๕  ในคดีดังบัญญัติในมาตรา ๒๕๓ วรรค ๒ และมาตรา ๒๕๔ ถ�ามีคําขอ 

ศาลมีอํานาจสั่งให�ฝSายท่ีแพ�คดีใช�ค.าธรรมเนียมแทนอีกฝSายหน่ึงได� 
 
มาตรา ๒๕๖๑๖๓  ให�ศาลจ.ายค.าพาหนะ ค.าปSวยการ และค.าเช.าท่ีพักท่ีจําเป8นและ

สมควรแก.พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

พยานท่ีได�รับค.าพาหนะ ค.าปSวยการ หรือค.าเช.าท่ีพักในลักษณะเดียวกันตาม
กฎหมายอ่ืนแล�วไม.มีสิทธิได�รับตามมาตราน้ีอีก 
                                                 

๑๖๑ มาตรา ๒๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๖๒ มาตรา ๒๕๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๖๓ มาตรา ๒๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 
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มาตรา ๒๕๗๑๖๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๘๑๖๕  ให�นําบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ.งว.าด�วย

ค.าฤชาธรรมเนียมมาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

ภาค ๗ 
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป8นโทษเบา และลดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๕๙๑๖๖  ผู�ต�องคําพิพากษาให�รับโทษอย.างใด ๆ หรือผู� ท่ีมีประโยชน1
เก่ียวข�อง เม่ือคดีถึงท่ีสุดแล�ว ถ�าจะทูลเกล�าฯ ถวายเร่ืองราวต.อพระมหากษัตริย1ขอรับพระราชทาน
อภัยโทษ จะย่ืนต.อรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมก็ได� 

 
มาตรา ๒๖๐๑๖๗  ผู�ถวายเร่ืองราวซึ่งต�องจําคุกอยู.ในเรือนจํา จะย่ืนเร่ืองราวต.อพัศดี

หรือผู�บัญชาการเรือนจําก็ได� เม่ือได�รับเร่ืองราวน้ันแล�ว ให�พัศดีหรือผู�บัญชาการเรือนจําออกใบรับ
ให�แก.ผู�ย่ืนเร่ืองราว แล�วให�รีบส.งเร่ืองราวน้ันไปยังรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม 

 
มาตรา ๒๖๑๑๖๘  รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมมีหน�าท่ีถวายเร่ืองราวต.อ

พระมหากษัตริย1พร�อมท้ังถวายความเห็นว.าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม. 
ในกรณีท่ีไม.มีผู�ใดถวายเร่ืองราว ถ�ารัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป8นการ

สมควร จะถวายคําแนะนําต.อพระมหากษัตริย1ขอให�พระราชทานอภัยโทษแก.ผู�ต�องคําพิพากษาน้ันก็ได� 
 
มาตรา ๒๖๑ ทวิ๑๖๙  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นเป8นการสมควรจะถวายคําแนะนํา

ต.อพระมหากษัตริย1ขอให�พระราชทานอภัยโทษแก.ผู�ต�องโทษก็ได� 
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหน่ึง ให�ตราเป8นพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๑๖๔ มาตรา ๒๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๕ มาตรา ๒๕๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖๖ มาตรา ๒๕๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖๗ มาตรา ๒๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖๘ มาตรา ๒๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖๙ มาตรา ๒๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 
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มาตรา ๒๖๒  ภายใต�บังคับแห.งมาตรา ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุด ผู�ใดต�อง

คําพิพากษาให�ประหารชีวิต ให�เจ�าหน�าท่ีนําตัวผู�น้ันไปประหารชีวิตเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต.วัน
ฟ:งคําพิพากษา เว�นแต.ในกรณีท่ีมีการถวายเร่ืองราวหรือคําแนะนําขอให�พระราชทานอภัยโทษตาม
มาตรา ๒๖๑ ก็ให�ทุเลาการประหารชีวิตไว�จนกว.าจะพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต.วันท่ีรัฐมนตรีว.าการ
กระทรวงยุติธรรมถวายเร่ืองราวหรือคําแนะนําข้ึนไปน้ัน แต.ถ�าทรงยกเร่ืองราวน้ันเสีย ก็ให�จัดการ
ประหารชีวิตก.อนกําหนดน้ีได�๑๗๐ 

เร่ืองราวหรือคําแนะนําขอพระราชทานอภัยโทษแก.ผู�ต�องคําพิพากษาให�ประหาร
ชีวิต ให�ถวายได�แต.คร้ังเดียวเท.าน้ัน 

 
มาตรา ๒๖๓  เหตุที่มีเร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอย.างอ่ืนนอกจากโทษ

ประหารชีวิต ไม.เป8นผลให�ทุเลาการลงโทษน้ัน 
 
มาตรา ๒๖๔  เร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษอย.างอ่ืนซึ่งมิใช.โทษประหารชีวิต 

ถ�าถูกยกหนหน่ึงแล�ว จะย่ืนใหม.อีกไม.ได�จนกว.าจะพ�นสองป9นับแต.วันถูกยกคร้ังก.อน 
 
มาตรา ๒๖๕  ในกรณีท่ีมีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม.มีเง่ือนไข ห�ามมิให�บังคับโทษ

น้ัน ถ�าบังคับโทษไปบ�างแล�วให�หยุดทันที ถ�าเป8นโทษปรับท่ีชําระแล�ว ให�คืนค.าปรับให�ไปท้ังหมด 
ถ�าการอภัยโทษเป8นแต.เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป8นเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู.

ก็ให�บังคับไปได� 
แต.การได�รับพระราชทานอภัยโทษ ไม.เป8นเหตุให�ผู�รับพ�นความรับผิดในการต�องคืน

หรือใช�ราคาทรัพย1สินหรือค.าทดแทนตามคําพิพากษา 
 
มาตรา ๒๖๖  เมื่อผู �ได�รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิด

อย.างหนึ่งถูกฟQองว.ากระทําความผิดอีกอย.างหนึ่ง อภัยโทษน้ันย.อมไม.ตัดอํานาจศาลท่ีจะเพ่ิมโทษ
หรือไม.รอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาว.าด�วยกระทําผิดหลายคร้ังไม.เข็ดหลาบ หรือว.าด�วย
รอการลงอาญา 

 
มาตรา ๒๖๗  บทบัญญัติในหมวดน้ี ให�นํามาบังคับโดยอนุโลมแก.เร่ืองราวขอ

พระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเป8นเบาหรือลดโทษ 

                                                 
๑๗๐ มาตรา ๒๖๒ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 
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บัญชีแนบท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑๗๑ 
   

 
ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ท่ีมาตรา ๗๙ อ�างถึง 

ซึ่งราษฎรมีอํานาจจับได�โดยไม.ต�องมีหมาย 
   

 
ประทุษร�ายต.อพระบรมราชตระกูล มาตรา ๙๗ และ ๙๙ 
ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๑ ถึง ๑๐๔ 
ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๕ ถึง ๑๑๑ 
ความผิดต.อทางพระราชไมตรีกับต.างประเทศ มาตรา ๑๑๒ 
ทําอันตรายแก.ธง หรือเคร่ืองหมายของต.างประเทศ มาตรา ๑๑๕ 
ความผิดต.อเจ�าพนักงาน มาตรา ๑๑๙ ถึง ๑๒๒  
 และ ๑๒๗ 
หลบหนีจากท่ีคุมขัง มาตรา ๑๖๓ ถึง ๑๖๖ 
ความผิดต.อศาสนา มาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๓ 
ก.อการจลาจล มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ 
กระทําให�เกิดภยันตรายแก.สาธารณชน  
กระทําให�สาธารณชนปราศจากความสะดวก 
ในการไปมาและการส.งข.าวและของถึงกัน  
และกระทําให�สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา ๑๘๕ ถึง ๑๙๔, ๑๙๖, 
 ๑๙๗ และ ๑๙๙ 
ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา ๒๐๒ ถึง ๒๐๕ และ 

๒๑๐ 
ข.มขืนกระทําชําเรา มาตรา ๒๔๓ ถึง ๒๔๖ 
ประทุษร�ายแก.ชีวิต มาตรา ๒๔๙ ถึง ๒๕๑ 
ประทุษร�ายแก.ร.างกาย มาตรา ๒๕๔ ถึง ๒๕๗ 
ความผิดฐานกระทําให�เสื่อมเสียอิสรภาพ มาตรา ๒๖๘, ๒๗๐ และ ๒๗๖ 
ลักทรัพย1 มาตรา ๒๘๘ ถึง ๒๙๖ 
ว่ิงราว ชิงทรัพย1 ปล�นทรัพย1 และโจรสลัด มาตรา ๒๙๗ ถึง ๓๐๒ 
กรรโชก มาตรา ๓๐๓ 

                                                 
๑๗๑ บัญชีแนบท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓๑๗๒ 
 

มาตรา ๒  ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓ น้ี มีหลักการ 

๑. แก�ไขเพ่ิมเติมตําแหน.งเจ�าพนักงานท่ีเป8นพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ัน
ผู�ใหญ.บางตําแหน.ง และเทียบยศตํารวจบางอย.างเพ่ือให�ตรงกับตําแหน.งราชการของตํารวจท่ีเป8นอยู. 
และเพ่ือให�เป8นการเหมาะสมย่ิงข้ึน 

๒. ให�อธิบดีกรมตํารวจประกาศแต.งต้ังข�าราชการตํารวจท่ีมียศไม.ตํ่ากว.าช้ันนายสิบ
ตํารวจในราชกิจจานุเบกษา เป8นพนักงานสอบสวนได�ด�วย  ท้ังน้ี เพ่ือให�การสอบสวนได�ดําเนินไป
ด�วยดีและรวดเร็ว 
 
พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๗๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติไม.อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๗๔ 
 

มาตรา ๓  ไม.อนุมัติพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗๑๗๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับได�ต้ังแต.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๗๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวัน นับแต.วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 

                                                 
๑๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๕๗/-/หน�า ๕๐๑/๘ ตุลาคม ๒๔๘๓ 
๑๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๖๑/ตอนท่ี ๒๓/หน�า ๓๙๔/๑๑ เมษายน ๒๔๘๗ 
๑๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๖๑/ตอนท่ี ๕๖/หน�า ๗๘๐/๑๐ กันยายน ๒๔๘๗ 
๑๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๖๑/ตอนท่ี ๗๙/หน�า ๑๒๑๐/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๑๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๖๔/ตอนท่ี ๓/หน�า ๑๑๘/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓๑๗๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖๑๗๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๗๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวัน นับแต.วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพ่ือให�คดีลุล.วงไปโดยเหมาะสมและ
รวดเร็วย่ิงข้ึน กับเพ่ือแก�ข�อขัดข�องของศาล เจ�าพนักงาน และคู.ความในการดําเนินกระบวนพิจารณาท่ี
สําคัญบางประการ และแก�บัญชีแนบท�ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให�เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑๑๘๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ.นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได�แก�ไขเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการ
ส.วนภูมิภาคใหม. โดยให�มีแต.จังหวัดและอําเภอ ส.วนภาคยุบเลิกไป ตําแหน.งผู�ว.าราชการภาค รองผู�ว.า
ราชการภาค ผู�ช.วยผู�ว.าราชการภาค และมหาดไทยภาค ซึ่งเป8นตําแหน.งประจําภาคจึงยุบเลิกตามไปด�วย 
ประกอบกับสมควรจะให�เจ�าพนักงานฝSายปกครองบางตําแหน.งซึ่งมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการสอบสวน
คดีอาญาในส.วนภูมิภาค เป8นพนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ.  จึงจําเป8นต�องแก�ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับคําว.า “พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจ
ช้ันผู�ใหญ.” เสียใหม. 

                                                 
๑๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๖๗/ตอนท่ี ๖๐/หน�า ๙๗๙/๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ 
๑๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๐/หน�า ๑๙๘/๓ กุมภาพันธ1 ๒๔๙๖ 
๑๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๗๓/ตอนท่ี ๑๖/หน�า ๑๒๖/๒๑ กุมภาพันธ1 ๒๔๙๙ 
๑๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๗๕/ตอนท่ี ๗๘/หน�า ๕๒๑/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๓ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๘๑ 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว.า ในป:จจุบันน้ีภาระของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดี
กรมตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป8นอันมาก ตลอดท้ัง
วิธีการชันสูตรพลิกศพก็ไม.สะดวกและเหมาะสม สมควรแก�ไขกรณีดังกล.าว 
 

ข�อ ๓  การชันสูตรพลิกศพกรณีที่การตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ�าพนักงาน
ซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี หรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของเจ�าพนักงาน ซึ่งอ�างว.า
ปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีท่ีได�เร่ิมทําการชันสูตรพลิกศพไว�ก.อนวันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช�
บังคับ ให�ดําเนินการต.อไปตามบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งใช�อยู.ใน
ขณะน้ัน 

 
ข�อ ๔  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๘๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต.วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพ่ือให�ประชาชนในเขตอํานาจศาล
แขวงและศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณ1โดยเท.าเทียมกัน และเพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีใน
ศาลอุทธรณ1และศาลฎีกาลุล.วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วย่ิงข้ึน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๘๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองด�วยการพระราชทานอภัยโทษ
ซึ่งบัญญัติไว�ในภาค ๗ ว.าด�วยอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป8นเบา และลดโทษ แห.งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ยังมิได�กําหนดวิธีการขอพระราชทานอภัยโทษให�แก.ผู�ต�องโทษท่ัวไป สมควร
กําหนดให�คณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําต.อองค1พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู.หัวขอพระราชทานอภัยโทษ

                                                 
๑๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๑๖๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
๑๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๒๕/ฉบับพิเศษ หน�า ๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 
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แก.ผู�ต�องโทษท่ัวไปดังกล.าวได� และโดยท่ีการพระราชทานอภัยโทษแก.ผู�ต�องโทษท่ัวไปได�เคยกระทําใน
รูปพระราชกฤษฎีกาเสมอมา แต.เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
มาตรา ๑๙๒ ได�บัญญัติว.า “พระมหากษัตริย1ทรงไว�ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน” สมควรกําหนดให�การพระราชทานอภัยโทษได�
กระทําในรูปพระราชกฤษฎีกาดังท่ีได�เคยปฏิบัติมา  จึงจําเป8นต�องแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต.วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติแห.งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใช�บังคับอยู.ในป:จจุบันมิได�ให�อํานาจศาลช้ันต�นอย.างชัดแจ�งในการท่ี
จะสั่งคําร�องขอให�ปล.อยผู�ต�องหาหรือจําเลยช่ัวคราว ในกรณีที่ศาลช้ันต�นได�อ.านคําพิพากษาแล�ว ท้ังใน
การที่ศาลจะสั่งคําร�องขอให�ปล.อยชั่วคราวในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงเกินสิบป9 
ศาลจะต�องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก1ว.าจะคัดค�านประการใดหรือไม.ทุกกรณี
ไป ทําให�ศาลไม.สามารถมีคําสั่งได�โดยรวดเร็ว สมควรให�อํานาจศาลช้ันต�นสั่งคําร�องขอให�ปล.อย
ผู�ต�องหาหรือจําเลยช่ัวคราวในกรณีท่ีศาลช้ันต�นได�อ.านคําพิพากษาแล�ว และให�อํานาจศาลท่ีจะงดการ
ถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก1ในกรณีที่ไม.อาจถามได�โดยมีเหตุอันควร เพ่ือให�ศาล
สามารถมีคําสั่งคําร�องขอให�ปล.อยช่ัวคราวได�โดยรวดเร็วและเพ่ือให�ผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีถูกขังได�รับ
การคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ส.วนการที่ศาลจะมีคําพิพากษานั้น สมควรกําหนดไว�ว.า
ถ�าข�อเท็จจริงตามท่ีปรากฏในทางพิจารณาแตกต.างกับข�อเท็จจริงดังท่ีกล.าวในฟQองเพียงรายละเอียดท่ี
เก่ียวกับเวลา หรือสถานท่ีกระทําความผิดหรือต.างกันระหว.างการกระทําความผิดฐานลักทรัพย1 
กรรโชก ฉ�อโกง ยักยอก รับของโจร หรือต.างกันระหว.างการกระทําผิดฐานโดยเจตนาและประมาท
มิให�ถือว.าต.างกันในข�อสาระสําคัญอันจะเป8นเหตุให�ศาลยกฟQองคดีน้ัน  ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความเป8นธรรม
แก.ผู�ที่เก่ียวข�อง  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๘๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพันกําหนดสามสิบวันนับแต.วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                 
๑๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 
๑๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 
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ได�แก�ไขเพ่ิมเติมอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงโดยเพ่ิมจํานวนค.าปรับให�
สูงขึ้นจากหกพันบาทเป8นหกหมื่นบาท เห็นสมควรแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให�คดีอาญาของศาลจังหวัดและศาลแขวงท่ีห�ามอุทธรณ1คําพิพากษาในป:ญหา
ข�อเท็จจริงมีอัตราโทษเท.าเทียมกันอันจะเป8นผลทําให�ประชาชนที่อยู.ในเขตอํานาจศาลแขวงและใน
เขตอํานาจศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณ1โดยเท.าเทียมกัน และได�รับผลปฏิบัติทางคดีเช.นเดียวกัน  
จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๘๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๓๓ ข�อ ๒ ได�ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยให�เหตุผลว.าวิธีการชันสูตรพลิกศพไม.สะดวกและเหมาะสม แต.เมื่อประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับน้ีประกาศใช�แล�ว ปรากฏว.าเจ�าพนักงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายบางแห.งได�ใช�
ตําแหน.งหน�าท่ีในทางมิชอบ เช.น เม่ือยิงราษฎรตายหรือทําร�ายราษฎรถึงแก.ความตายแล�วมักจะทํา
เป8นวิสามัญฆาตกรรม และสรุปสํานวนส.งให�อธิบดีกรมอัยการวินิจฉัยโดยไม.ต�องให�ศาลทําการไต.สวน
ก.อน ก.อให�เกิดความไม.เป8นธรรมข้ึนแก.ผู�ตาย ซึ่งญาติผู�ตายไม.สามารถนําพยานเข�าสืบเป8นการให�
อํานาจพนักงานสอบสวนมากเกินไป  จึงสมควรยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๓ ข�อ ๒ 
และให�บทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ท่ีถูกยกเลิกมีผลใช�
บังคับต.อไป 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๘๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติแห.งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใช�บังคับอยู.ในป:จจุบัน 

(๑) อนุญาตให�มีการปล.อยช่ัวคราวโดยไม.ต�องมีประกันได�เฉพาะคดีท่ีมีอัตราโทษ
จําคุกอย.างสูงไม.ถึงหน่ึงป9 และ 

(๒) มิได�กําหนดอย.างชัดแจ�งว.า ในกรณีท่ีศาลช้ันต�นอ.านคําพิพากษาแล�ว หากมีการ

                                                 
๑๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๑๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
๑๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๙/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 
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ย่ืนคําร�องขอให�ปล.อยช่ัวคราวต.อศาลช้ันต�นก.อนส.งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาและศาล
ช้ันต�นเห็นไม.สมควรอนุญาต ศาลช้ันต�นจะต�อง “รีบ” ส.งคําร�องพร�อมสํานวนไปให�ศาลอุทธรณ1หรือ
ศาลฎีกาเพ่ือสั่ง แล�วแต.กรณี เหมือนกับท่ีได�กําหนดอย.างชัดแจ�งในกรณีท่ีมีการย่ืนคําร�องขอให�ปล.อย
ช่ัวคราวต.อศาลช้ันต�นเม่ือส.งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ1หรือศาลฎีกาแล�ว ทําให�สิทธิเสรีภาพของ
ผู�ต�องหาและจําเลยในการได�รับอนุญาตให�ปล.อยช่ัวคราวไม.ได�รับความคุ�มครองเท.าท่ีควร และ
บทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองอย.างเดียวกันไม.สอดคล�องเป8นอย.างเดียวกัน 

สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมให�มีการอนุญาตให�ปล.อยช่ัวคราวในคดีท่ีไม.ร�ายแรงโดยไม.ต�อง
มีประกันได�มากขึ้น และให�บทบัญญัติของกฎหมายดังกล.าวมีความสอดคล�องเป8นอย.างเดียวกัน  
จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๘๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพ่ือให�การสอบสวนและคดีลุล.วงไป
โดยรวดเร็วและเหมาะสมย่ิงข้ึน กับเพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการสืบสวนและสอบสวนจนได�ความแน.ชัด
ก.อนจับกุมผู�ต�องหา  จึงจําเป8นต�องแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๘๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติแห.งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใช�บังคับอยู.ในป:จจุบัน 

(๑) มิได�ให�สิทธิแก.ผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหาท่ีจะพบและปรึกษาทนายสองต.อสอง สิทธิท่ี
จะได�รับการเย่ียมและสิทธิท่ีจะได�รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ทําให�ผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหามิได�รับ
ความคุ�มครองตามสมควร 

(๒) มิได�ให�สิทธิแก.ผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีจะอุทธรณ1คําสั่งศาลท่ีไม.อนุญาตให�ปล.อย
ช่ัวคราว 

(๓) มิได�ให�ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษ
จําคุกอย.างสูงเกินสามป9แต.ไม.เกินสิบป9 หรือปรับเกินห�าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทําให�ศาล
ไม.สามารถเร.งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล.าวให�แล�วเสร็จไปโดยรวดเร็วได� 

(๔) มิได�ให�ศาลต้ังทนายความให�แก.จําเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอย.างสูงเกินห�าป9

                                                 
๑๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๑๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 
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แต.ไม.ถึงสิบป9 ทําให�จําเลยท่ียากจนในคดีดังกล.าวไม.มีทนายในการต.อสู�คดี 
(๕) มิได�ให�อํานาจศาลสืบพยานบุคคลซึ่งจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอันยาก

แก.การนําพยานมาสืบในภายหน�าไว�ทันทีก.อนฟQองคดีต.อศาล ทําให�เกิดความไม.เป8นธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาคดี 

สมควรแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให�ผู�เสียหาย 
ผู�ถูกจับ ผู�ต�องหา และจําเลยได�รับความคุ�มครอง และให�การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดําเนินไปด�วย
ความรวดเร็วสามารถอํานวยความสะดวกความยุติธรรม ตลอดจนให�จําเลยท่ียากจนได�รับความ
ช.วยเหลือทางกฎหมายในการดําเนินคดีมากข้ึน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙๑๙๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว.าด�วยการเปรียบเทียบคดีอาญา เพ่ือให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได�มากข้ึน 
โดยเปรียบเทียบในคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอย.างสูงไม.เกินหน่ึงหม่ืนบาทได� สมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติว.าด�วยคดีอาญาเลิกกันในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือให�สอดคล�องกัน  
จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒๑๙๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต.วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป8นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให�ผู�ต�องหาท่ีได�รับการปล.อยช่ัวคราวโดยพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการได�รับความเป8นธรรมในการดําเนินคดีเพ่ือให�ศาลต้ังทนายให�จําเลยในทุก ๆ 
คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตถ�าจําเลยยังไม.มีทนาย และให�ศาลต้ังทนายให�จําเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษ
จําคุกอย.างสูงต้ังแต.สามป9ขึ้นไปแต.ไม.ถึงสิบป9 ถ�าจําเลยไม.มีทนายและต.อสู�คดีโดยแถลงต.อศาลก.อนเร่ิม
พิจารณาว.าจําเลยยากจนและต�องการทนาย เพ่ือกําจัดป:ญหาข�อกฎหมายเก่ียวกับการพิพากษาเกินคําขอ 
และเพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลช้ันต�น ศาลอุทธรณ1และศาลฎีกาลุล.วงไปโดยเหมาะสม
รวดเร็วย่ิงข้ึน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๙๒ 

                                                 
๑๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๒๑๕/หน�า ๑๔๗/๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ 
๑๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๔/๘ กันยายน ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีการกําหนดช่ือตําแหน.งใน
กรมตํารวจข้ึนใหม.ตามพระราชกฤษฎีกาแบ.งส.วนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๒  ดังน้ัน เพ่ือมิให�เกิดป:ญหาในการบริหารงานของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย สมควร
แก�ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒ (๑๗) แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับนิยาม
คําว.า “พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ.” เสียใหม.  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๙๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 

มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ไม.ใช�บังคับแก.การดําเนินการของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาล ในคดีท่ีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล�วแต.กรณี ได�ดําเนินการไปก.อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๙  ให�นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว. าการกระทรวงมหาดไทย และ

รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาท่ีใช�บังคับอยู.ในป:จจุบันยังมีบทบัญญัติบางประการท่ีเป8นอุปสรรคต.อการสอบสวน
ดําเนินคดี อันเป8นผลให�การสอบสวนดําเนินคดีเป8นไปโดยล.าช�า และทําให�ผู�เสียหาย ผู�ต�องหา หรือ
จําเลยได�รับการปฏิบัติไม.เท.าเทียมกันและไม.สามารถต.อสู�คดีได�อย.างเต็มท่ี สมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยกําหนดให�พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
จัดหาล.ามให�แก.ผู�เสียหาย ผู�ต�องหา จําเลย หรือพยานท่ีไม.สามารถพูดหรือเข�าใจภาษาไทยและไม.มีล.าม 
ลดระยะเวลาที่ให�พนักงานฝSายปกครองหรือตํารวจควบคุมตัวผู�ถูกจับในกรณีที่มีเหตุจําเป8นลงเหลือ
ไม.เกินสามวัน และกําหนดให�พนักงานสอบสวนมีอํานาจร�องขอต.อศาลให�สั่งขังผู�ต�องหาไว� ณ สถานท่ี
ท่ีพนักงานสอบสวนกําหนดตามระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร รวมท้ังกําหนดให�ศาลต�องถามจําเลยก.อน
เร่ิมการพิจารณาว.ามีทนายความหรือไม. หากไม.มีและจําเลยต�องการก็ให�ศาลต้ังทนายความให�สําหรับ
คดีที่มีอัตราโทษจําคุกหรือคดีท่ีจําเลยมีอายุไม.เกินสิบแปดป9ในวันท่ีถูกฟQอง  ท้ังน้ี เพ่ือให�การสอบสวน
ดําเนินคดีลุล.วงไปโดยรวดเร็ว และเพื่อให�ผู�เสียหาย ผู�ต�องหา และจําเลยได�รับความช.วยเหลือทาง

                                                                                                                                            
๑๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๒/หน�า ๑๐/๑ เมษายน ๒๕๓๕ 
๑๙๓ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน�า ๖/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 
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กฎหมายโดยเท.าเทียมกัน และจําเลยได�มีโอกาสต.อสู�คดีอย.างเต็มท่ี  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๙๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป9นับแต.วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในป:จจุบันการถามปากคํา
เด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9ในฐานะเป8นผู�เสียหายหรือพยานในชั้นสอบสวน และการสืบพยานบุคคล
ซึ่งเป8นเด็กในช้ันศาลน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดวิธีปฏิบัติไว�เช.นเดียวกับ
กรณีของผู�ใหญ. โดยในช้ันสอบสวน พนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในด�านจิตวิทยาเด็กไม.
เพียงพอ รวมท้ังมิได�คํานึงถึงสภาพร.างกายและจิตใจของเด็กท่ีอ.อนแอเท.าท่ีควรและการใช�ภาษากับ
เด็กยังไม.เหมาะสม อันเป8นเหตุให�การถามปากคําเด็กส.งผลกระทบต.อสภาพจิตใจของเด็กและส.งผลให�
การสอบสวนคลาดเคลื่อน ส.วนการสืบพยานในช้ันศาลน้ัน นอกจากเด็กจะต�องเผชิญหน�ากับจําเลยใน
ห�องพิจารณาและตอบคําถามซ้ํากับในช้ันสอบสวนเสมือนหน่ึงต�องตกเป8นเหย่ือซ้ําอีกคร้ังหน่ึงแล�ว 
คําถามท่ีใช�ถามเด็กยังอาจเป8นคําถามท่ีตอกยํ้าจิตใจของเด็กซึ่งบอบชํ้าให�เลวร�ายย่ิงข้ึน และยังส.งผล
ให�ข�อเท็จจริงท่ีได�จากการสืบพยานคลาดเคลื่อนอีกเช.นกัน นอกจากน้ันในการจดบันทึกคําร�องทุกข1 
การชันสูตรพลิกศพ การไต.สวนมูลฟQอง และการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับเด็กก็อาจจะเกิดผลในลักษณะ
ทํานองเดียวกันได�  ฉะน้ัน สมควรแก�ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองดังกล.าวให�มี
กระบวนการถามปากคําและสืบพยานสําหรับเด็กเป8นพิเศษ เพ่ือให�เหมาะสมย่ิงข้ึนและสอดคล�องกับ
มาตรฐานตามข�อ ๑๒ แห.งอนุสัญญาว.าด�วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และบทบัญญัติในมาตรา ๔ และ
มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย และโดยท่ีเป8นการสมควรปรับปรุงเหตุ
และวิธีการเก่ียวกับการสืบพยานไว�ก.อนการฟQองคดีต.อศาล และสมควรให�นําวิธีสืบพยานสําหรับเด็ก
อายุไม.เกินสิบแปดป9ในช้ันศาลไปใช�กับการสืบพยานไว�ก.อนการฟQองคดีต.อศาลด�วย  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๙๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต.วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 

มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีไม.ใช�บังคับแก.การชันสูตรพลิกศพและการไต.สวนสําหรับการตายท่ีได�มี
การแจ�งต.อเจ�าพนักงานไว�แล�วก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและให�ใช�กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู.ใน
วันท่ีได�แจ�งต.อเจ�าพนักงานไปบังคับแก.การชันสูตรพลิกศพและการไต.สวนจนกว.าศาลจะมีคําสั่งถึงท่ีสุด 

                                                 
๑๙๔ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน�า ๓๐/๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ 
๑๙๕ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หน�า ๑๗/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 
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มาตรา ๗  ภายในห�าป9นับแต.วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ในกรณีท่ีต�องชันสูตร

พลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) และ(๔) แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ�าแพทย1ตาม
มาตรา ๑๕๐ วรรคหน่ึง แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี มีเหตุจําเป8นไม.สามารถไปตรวจชันสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุได� แพทย1ดังกล.าวอาจ
มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีของโรงพยาบาล หรือเจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีผ.านการ
อบรมทางนิติเวชศาสตร1ไปร.วมตรวจชันสูตรพลิกศพในท่ีเกิดเหตุในเบ้ืองต�น แล�วรีบรายงานให�แพทย1
ทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหน่ึง แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ต.อไป 

ความในวรรคหน่ึง มิให�ใช�บังคับแก.การปฏิบัติหน�าท่ีของแพทย1ประจําโรงพยาบาล
ของเอกชนหรือแพทย1ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีขึ้นทะเบียนเป8นแพทย1อาสาสมัคร 

ให�เจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได�รับค.าตอบแทน หรือค.าปSวยการ 
ค.าพาหนะเดินทาง และค.าเช.าท่ีพัก ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๘  ให�นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว.าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว.าการกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีว.าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในทางปฏิบัติ การชันสูตร
พลิกศพมักกระทําโดยพนักงานสอบสวนร.วมกับเจ�าหน�าท่ีกระทรวงสาธารณสุขประจําท�องท่ีหรือ
แพทย1ประจําตําบลแทนแพทย1 ซึ่งอาจทําให�ระบบการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติเวชไม.มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และอาจก.อให�เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณ1ท่ีทําให�
เกิดการตายน้ัน อีกท้ังการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจ�าพนักงาน
ซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีหรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.า
ปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี ยังขาดการตรวจสอบและถ.วงดุลกันของผู�ร.วมทําการชันสูตรพลิกศพอย.าง
แท�จริง นอกจากน้ี วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต.สวนการตายของบุคคลยังเป8นไปอย.าง
ล.าช�าและมิได�คุ�มครองสิทธิของผู�ท่ีเก่ียวข�องเป8นญาติของผู�ตายอย.างเพียงพอ  ฉะน้ัน สมควรแก�ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองดังกล.าว โดยกําหนดตัวบุคคลผู�ร.วมทําการชันสูตร
พลิกศพเสียใหม. กล.าวคือ ให�พนักงานสอบสวนทําการชันสูตรพลิกศพร.วมกับแพทย1ทางนิติเวชศาสตร1 
แพทย1ประจําโรงพยาบาล และแพทย1ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามลําดับ และให�พนักงาน
อัยการและพนักงานฝSายปกครองเข�าร.วมทําการชันสูตรพลิกศพด�วยในกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการ
กระทําของเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ีหรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของ
เจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี รวมท้ังปรับปรุงวิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการ
ไต.สวนการตายโดยศาล เพ่ือให�เป8นไปด�วยความรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ�มครองสิทธิ
ของผู�ท่ีเก่ียวข�องเป8นญาติของผู�ตายมากย่ิงข้ึน และโดยท่ีเป8นการสมควรกําหนดลักษณะความผิดข้ึน
ใหม.ท่ีทําให�การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังสมควรแก�ไขอัตราโทษตาม
บทบัญญัติที่เก่ียวข�องเพ่ือให�มีอัตราโทษสอดคล�องกัน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๙๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป เว�นแต.บทบัญญัติมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให�ใช�บังคับเมื่อพ�นกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวัน
นับแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 

มาตรา ๔๖  ในระหว.างท่ียังไม.มีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมท่ีกําหนด
เก่ียวกับการให�ศาลจ.ายเงินรางวัลและค.าใช�จ.ายแก.ทนายความท่ีศาลต้ังตามมาตรา ๑๗๓ แห.งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให�นําระเบียบซึ่งกําหนด
เก่ียวกับเร่ืองน้ีท่ีใช�บังคับอยู.ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช�บังคับ  ท้ังน้ี 
ต�องดําเนินการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมดังกล.าวให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวัน
นับแต.วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช�บังคับ 

 
มาตรา ๔๗  ให�ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย
ได�บัญญัติรับรองและคุ�มครองสิทธิของผู�ถูกจับ ผู�ต�องหา และจําเลยในคดีอาญาไว�หลายประการ อาทิ
เช.น การจับกุมหรือคุมขังบุคคลและการค�นในท่ีรโหฐานจะกระทํามิได� เว�นแต.มีคําสั่งหรือหมายของ
ศาล หรือมีเหตุจําเป8นอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และผู�ต�องหาและจําเลยย.อมมีสิทธิได�รับการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดีด�วยความรวดเร็ว ต.อเนื่อง และเป8นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได�รับ
ความช.วยเหลือจากรัฐด�วยการจัดหาทนายความให� สมควรที่จะได�แก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาให�สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล.าว  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๙๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 

 
มาตรา ๔  บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ท่ีใช�บังคับอยู.ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
ให�ยังคงใช�บังคับได�ต.อไปโดยอนุโลมเพียงเท.าท่ีไม.ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวล

                                                 
๑๙๖ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หน�า ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๑๙๗ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๖ ก/หน�า ๑๔/๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จนกว.า
จะมีการออกข�อบังคับหรือกฎกระทรวงข้ึนใหม.ใช�บังคับแทน 

 
มาตรา ๕  ให�ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย 

และรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองด�วยรัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๕ กําหนดให�สํานักงานศาลยุติธรรมเป8นหน.วยงานอิสระข้ึนตรงต.อ
ประธานศาลฎีกา และโดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�กําหนดให�
สํานักงานอัยการสูงสุดเป8นส.วนราชการท่ีอยู.ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม และ
สํานักงานตํารวจแห.งชาติเป8นส.วนราชการท่ีอยู.ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ดังน้ัน สมควรแก�ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยกําหนด
เพ่ิมเติมให�ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการในส.วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของตน เพ่ือให�
สอดคล�องกับสภาพการณ1ดังกล.าว  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๙๘ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
มาตรา ๕  บรรดาเร่ืองราวการขอรับพระราชทานอภัยโทษใด ๆ ท่ีได�ส.งไปยัง

รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับและรัฐมนตรีว.าการ
กระทรวงมหาดไทยยังมิได�ถวายเร่ืองราวต.อพระมหากษัตริย1 ให�โอนมายังรัฐมนตรีว.าการกระทรวง
ยุติธรรม 

การถวายเร่ืองราว การถวายความเห็น หรือการถวายคําแนะนําขอให�พระราชทาน
อภัยโทษท่ีรัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยได�กระทําไปก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับให�ถือว.า
เป8นการถวายเร่ืองราว การถวายความเห็น หรือการถวายคําแนะนําขอให�พระราชทานอภัยโทษโดย
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว.าการกระทรวง

ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให�โอนกรมราชทัณฑ1 ซึ่งมีภารกิจและอํานาจหน�าท่ีในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก.ผู�ต�องขังในคดีอาญาไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

                                                 
๑๙๘ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน�า ๓๐/๘ กุมภาพันธ1 ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 
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ดังนั้น บทบัญญัติว.าด�วยการขอพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งกําหนดให�รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยเป8นผู�มีหน�าท่ีในเร่ืองดังกล.าว จึงไม.สอดคล�องกับการ
ปรับปรุงโครงสร�างของส.วนราชการ สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยให�รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมมีหน�าท่ีในการขอพระราชทานอภัยโทษ  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ.๒๕๔๘๑๙๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 

 
มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ แห.งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีไม.มีผลกระทบต.อการชําระค.าธรรมเนียมท่ี
ได�ชําระไปแล�วก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการดําเนินคดีแพ.งท่ี
เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาในคดีท่ีพนักงานอัยการเป8นโจทก1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บัญญัติให�พนักงานอัยการมีเพียงอํานาจในการเรียกทรัพย1สินหรือราคาแทนผู�เสียหายในความผิด
เก่ียวกับทรัพย1บางประเภทเท.าน้ันผู�เสียหายซึ่งได�รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของจําเลย
ต�องไปดําเนินคดีส.วนแพ.งเพ่ือเรียกค.าสินไหมทดแทนอ่ืนด�วยตนเอง และต�องเสียค.าธรรมเนียมในการ
เรียกค.าสินไหมทดแทนอันเป8นภาระย่ิงข้ึนให�แก.ผู�เสียหาย  ดังน้ัน สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให�ผู�เสียหายมีสิทธิย่ืนคําร�องขอให�จําเลยชดใช�ค.าสินไหมทดแทนใน
คดีอาญาทุกประเภทท่ีพนักงานอัยการเป8นโจทก1ต.อเน่ืองไปได�เพ่ือให�การพิจารณาคดีส.วนแพ.งเป8นไป
โดยรวดเร็ว รวมทั้งยกเว�นค.าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินคดีดังกล.าวเพื่อลดภาระให�แก.ผู�เสียหาย  
จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติว.าด�วยการมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีไปร.วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) 
และ (๕) แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐๒๐๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับตั้งแต.วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป8นต�นไป 

 
มาตรา ๓  ให�ขยายระยะเวลาการใช�บังคับมาตรา ๗ แห.งพระราชบัญญัติแก�ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีกเป8นระยะเวลา
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๑๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๒๗ ก/หน�า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน�า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 
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มาตรา ๔  ให�นําความในมาตรา ๗ แห.งพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีต�อง
ชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๕) แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้ังแต.วันถัดจาก
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงกําหนดเวลาตามท่ีกําหนดตามมาตรา ๓ 

 
มาตรา ๕  ให�นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว.าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว.าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๗ แห.งพระราชบัญญัติ
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให� ภายใน
ห�าป9นับแต.วันท่ีพระราชบัญญัติดังกล.าวใช�บังคับ ในกรณีท่ีต�องชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) 
และ (๔) แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แพทย1ตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหน่ึง แห.ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีของโรงพยาบาลหรือเจ�าหน�าท่ี
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีผ.านการอบรมทางนิติเวชศาสตร1ไปร.วมชันสูตรพลิกศพในท่ีเกิด
เหตุแทนได� แต.เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดแล�ว ยังคงมีข�อจํากัดเก่ียวกับจํานวนแพทย1 จึงสมควร
ขยายระยะเวลาดังกล.าวออกไปจากเดิมอีกตามความจําเป8นและโดยท่ียังข�อจํากัดเก่ียวกับจํานวน
แพทย1ดังกล.าว จึงสมควรกําหนดให�มีการมอบหมายการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายโดยยังมิปรากฏ
ตามมาตรา ๑๔๘ (๕) แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด�วย  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๐๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต.วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 

 
มาตรา ๗  บทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ไม.ใช�บังคับแก.การขอรับพระราชทานอภัยโทษและ
การขอรับพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเป8นเบาหรือลดโทษ ท่ีได�มีการถวายเร่ืองราวหรือคําแนะนําต.อ
พระมหากษัตริย1แล�วก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๘  ให�รัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป:จจุบันเรือนจํามีสภาพท่ี
แออัดไม.ได�สัดส.วนกับจํานวนของผู�ซึ่งต�องขังหรือต�องจําคุก และไม.เหมาะสมกับสภาพของผู�ซึ่งต�องขัง

                                                 
๒๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน�า ๑๗/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 
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หรือต�องจําคุกบางลักษณะโดยเฉพาะสภาพชีวิตหญิงมีครรภ1ซึ่งต�องได�รับการดูแลเป8นพิเศษ ประกอบ
กับเทคโนโลยีในการควบคุมตัวบุคคลดังกล.าวมีความก�าวหน�าเป8นอันมาก  ดังน้ัน เพ่ือให�ผู�ซึ่งต�องขัง
หรือต�องจําคุกได�รับการปฏิบัติที่เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและจําคุก โดยกําหนดวิธีการหรือ
สถานท่ีในการขังหรือจําคุกนอกเรือนจําให�เหมาะสมกับสภาพของผู�ซึ่งต�องขังหรือต�องจําคุกในแต.ละ
ลักษณะตลอดจนปรับปรุงการทุเลาการบังคับโทษจําคุกหญิงมีครรภ1และเปลี่ยนโทษประหารชีวิตหญิง
มีครรภ1เป8นจําคุกตลอดชีวิตเพ่ือให�บุตรได�รับการเลี้ยงดูจากมารดาและสืบสายสัมพันธ1ทางครอบครัว 
อันจะเป8นแนวทางให�บุตรเติบโตเป8นผู�ใหญ.ที่ดีในสังคมต.อไป  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๐๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองด�วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได�กําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคํา การสืบพยาน และการช้ีตัวผู�ต�องหาของ
ผู�เสียหายหรือพยานท่ีเป8นเด็กอายุไม.เกินสิบแปดป9 รวมถึงการสอบสวนผู�ต�องหาท่ีเป8นเด็กอายุไม.เกิน
สิบแปดป9 ต�องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห1 บุคคลท่ีเด็กร�องขอ และพนักงานอัยการอยู.ร.วมด�วย 
โดยมุ.งหมายมิให�เด็กได�รับผลกระทบทั้งทางร.างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม 
แต.เน่ืองจากการท่ีมิได�จํากัดประเภทคดีซึ่งมีความจําเป8นต�องใช�วิธีการพิเศษอย.างแท�จริงไว� จึงทําให�
การดําเนินคดีบางประเภทเป8นไปด�วยความล.าช�าโดยไม.จําเป8น ประกอบกับการถามปากคํามีความ
ซ้ําซ�อนในแต.ละข้ันตอน ทําให�ผู�เสียหายหรือพยานท่ีเป8นเด็กได�รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
เกินสมควร  ดังน้ัน เพ่ือให�การใช�บังคับกฎหมายเป8นไปอย.างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๒๐๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเมื่อพ�นกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต.
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากป:จจุบันประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาให�อํานาจเจ�าพนักงานยึดสิ่งของต.าง ๆ ท่ีอาจใช�เป8นพยานหลักฐานได�จนกว.า
คดีถึงท่ีสุด บางกรณีอาจต�องยึดสิ่งของดังกล.าวไว�เป8นเวลานาน ทําให�สิ่งของน้ันชํารุดบกพร.อง เสื่อม
ประโยชน1 หรือเสื่อมราคาก.อความเสียหายแก.ผู�เสียหาย ผู�ต�องหา จําเลย หรือผู�อ่ืน ซึ่งมีสิทธิเรียกร�อง
ขอคืนสิ่งของน้ัน สมควรกําหนดให�เจ�าพนักงานมีอํานาจใช�ดุลพินิจผ.อนผันให�บุคคลดังกล.าวรับสิ่งของ
ดังกล.าวไปดูแลรักษาหรือใช�ประโยชน1ระหว.างการดําเนินคดีอาญาเพ่ือเป8นการบรรเทาความเสียหาย

                                                 
๒๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน�า ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
๒๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓ ก/หน�า ๑๕/๗ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 
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และเพ่ือคุ�มครองสิทธิของประชาชนผู�สุจริตตลอดจนลดภาระหน�าท่ีของเจ�าพนักงานในการดูแลรักษา
สิ่งของน้ัน ประกอบกับการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของ
เจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี หรือตายในระหว.างอยู.ในความควบคุมของเจ�าพนักงาน
ซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี และการสอบสวนในคดีดังกล.าวรวมท้ังคดีท่ีผู�ตายถูกกล.าวหาว.า
ต.อสู�ขัดขวางเจ�าพนักงานซึ่งอ�างว.าปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี เป8นคดีท่ีมีผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอย.างสําคัญ สมควรให�พนักงานอัยการเข�าร.วมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวน
ชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีดังกล.าวด�วย เพ่ือคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาก
ย่ิงข้ึน  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๐๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป8นต�นไป เว�นแต.มาตรา ๓ และมาตรา ๗ ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับ
แต.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต�นไป 

 
มาตรา ๒๔  พระราชบัญญัติน้ีไม.มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีได�กระทํา

ไปแล�วก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ส.วนกระบวนพิจารณาใดท่ียังมิได�กระทําจนล.วงพ�นเวลาท่ี
ต�องกระทําตามกฎหมายท่ีใช�บังคับอยู.ก.อนพระราชบัญญัติน้ี แต.ยังอยู.ในกําหนดเวลาท่ีอาจกระทําได�
ตามบทบัญญัติท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให�ดําเนินกระบวนพิจารณาน้ันได�ภายใน
กําหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกล.าว 

 
มาตรา ๒๕  ให�ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย

และรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป8นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับพยานหลักฐานแห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให�ทันสมัยและ
สอดคล�องกับสภาวการณ1ทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาด�านเทคโนโลยีของประเทศในป:จจุบัน  
จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๐๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 

                                                 
๒๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน�า ๑/๗ กุมภาพันธ1 ๒๕๕๑ 
๒๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน�า ๑๖/๗ กุมภาพันธ1 ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป8นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ1การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได�กระทําลงนอกราชอาณาจักรตาม
มาตรา ๒๐ แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให�อัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทน
มีอํานาจมอบหมายหน�าท่ีการเป8นพนักงานสอบสวนให�แก.พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน หรือ
จะมอบหมายให�พนักงานอัยการทําการสอบสวนร.วมกับพนักงานสอบสวนก็ได� และเพ่ือให�การ
สอบสวนความผิดดังกล.าวเป8นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห.งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗๒๐๖ 

 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๐๗ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป8นต�นไป 
 

มาตรา ๗  เม่ือครบสามป9นับแต.วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�คณะรัฐมนตรีจัด
ให�มีการประเมินความคุ�มค.าและภาระค.าใช�จ.ายของรัฐในการใช�อุปกรณ1อิเล็กทรอนิกส1หรืออุปกรณ1
อ่ืนใดตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห.งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให�เก็บค.าใช�จ.ายจากผู�ถูกปล.อยช่ัวคราวท่ีใช�
อุปกรณ1ดังกล.าว ให�กําหนดอัตราค.าใช�จ.าย หลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขในพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
ต�องมีข�อยกเว�นในการเรียกเก็บค.าใช�จ.ายจากผู�ที่ไม.มีทรัพย1สินพอท่ีจะชําระด�วย 

 
มาตรา ๘  ให�ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย 

และรัฐมนตรีว.าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป:จจุบันมีการนําอุปกรณ1
อิเล็กทรอนิกส1มาใช�ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให�นําอุปกรณ1ดังกล.าวไป
ใช�ในการติดตามตัวผู�ถูกปล.อยช่ัวคราว ถ�ามีการทําลายอุปกรณ1ดังกล.าวหรือทําให�ใช�การไม.ได�ไม.ว.าโดย
วิธีใด ให�สันนิษฐานว.าผู�ถูกปล.อยช่ัวคราวน้ันหนีหรือจะหลบหนี และมิให�เรียกหลักประกันเกินสมควร 
เพ่ือให�ผู�ต�องหาและจําเลยมีโอกาสได�รับการปล.อยช่ัวคราวมากข้ึน อีกท้ังสมควรกําหนดให�มีการสั่งงด
การบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินท่ีต�องใช�ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายาม
ของผู�ประกันในการติดตามผู�ท่ีหลบหนี รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนว.ามีมากน�อยเพียงใด และแก�ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ1การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีท่ีต�องมีการบังคับคดีโดยเจ�าพนักงานบังคับคดี 

                                                 
๒๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน�า ๒๙/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๒๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๗ ก/หน�า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 
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กรมบังคับคดี เพ่ือให�การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากข้ึน  จึงจําเป8นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๐๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในป:จจุบันการพิจารณา
พิพากษาคดีบางเร่ืองอาจเกิดผลกระทบต.อประโยชน1อันสําคัญของรัฐ  ดังน้ัน เพ่ือให�การพิจารณาและ
พิพากษาคดีของศาลเป8นไปอย.างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดให�ประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่ง
โอนคดีไปยังศาลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกว.าได�  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๐๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต�นไป 

 
มาตรา ๕  บรรดาคดีท่ีได�ย่ืนอุทธรณ1หรือฎีกาไว�ก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ

ให�บังคับตามกฎหมายซึ่งใช�อยู.ก.อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 
มาตรา ๖  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไม.ได�กําหนดให�จําเลยต�องมาแสดงตนต.อศาลเม่ือประสงค1จะอุทธรณ1หรือฎีกา ส.งผลให�ศาล
ไม.สามารถตรวจสอบได�ว.าจําเลยยังมีตัวตนอยู.หรือไม. และเป8นการเปYดโอกาสให�จําเลยท่ีอยู.ระหว.าง
การหลบหนียังคงสามารถย่ืนอุทธรณ1หรือฎีกาได� สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ1การอุทธรณ1และฎีกา
กรณีที่จําเลยซึ่งไม.ได�ถูกคุมขังเป8นผู�อุทธรณ1หรือฎีกา  จึงจําเป8นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๒๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๓ ก/หน�า ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน�า ๓๐/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗ 
- 
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กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

ป:ญญา/ตรวจ 
๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ปรับปรุง 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 


