
เร่ืองเสร็จที่ ๔๐๒/๒๕๔๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  อํานาจสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการ  
   

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีหนังสือที่ ตช. ๐๐๐๔.๖/๑๗๔๔ ลงวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา สํานักงานอัยการจังหวัด
ปตตานีมีหนังสือที่ อส.(ปน) ๐๐๓๑/๔๓๕๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจงใหพนักงาน
สอบสวนจัดการใหไดตัว นายเพ็ญพงศ  ตันวิมลรัตน พยานในคดีอาญาที่ ๑๘๘/๒๕๔๐ แลวสงตัว
มายังพนักงานอัยการภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔  เนื่องจากกรณีดังกลาวพนักงานอัยการมี
คําส่ังฟองนายเพ็ญพงศฯ จึงแจงใหพนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหาแกนายเพ็ญพงศฯ และใหสง
ตัวมาเพื่อฟอง  นอกจากนี้ ตามหนังสือดังกลาวยังไดระบุใหพนักงานสอบสวนจักตองดําเนินการ
และปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ  ทั้งนี้ เปนไปตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓  อนึ่ง แมพนักงานสอบสวนจะไมไดสอบปากคําของนายเพญ็
พงศฯ ในฐานะของผูตองหาแตช้ันแรก แตเมื่อไดสงสํานวนการสอบสวนคดีมาใหพนักงานอัยการ
พิจารณาแลว พนักงานสอบสวนไมอาจมีความเห็นเปนอยางอ่ืนในสํานวนคดีดังกลาวไดอีก และ
การที่พนักงานอัยการจะพิจารณาเห็นวาผูใดกระทําความผิดหรือรวมกระทําผิดอยางใดอีกหรือไม 
นั้น เปนอํานาจตามกฎหมายของพนักงานอัยการ เมื่อแจงใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําส่ัง
แลว พนักงานสอบสวนจําตองถือปฏิบัติและดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานอัยการเทานั้น จักมี
ความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหาไดไม การที่พนักงานสอบสวนหรือสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
ปตตานีมีความเห็นเปนอยางอ่ืนในสํานวนคดีดังกลาวอีก จึงไมถูกตองและเปนการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กําหนดไว 

สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา กรมอัยการไดเคยตอบขอหารือ
อัยการจังหวัดพิษณุโลก ความวา “ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ 
(๑) ซึ่งระบุวา “ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง” นั้น หมายถึง ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็น
วาควรสั่งไมฟอง การที่พนักงานสอบสวนไมดําเนินการสอบสวนผูตองหาคนใดเปนผูตองหา จะ
ถือวาพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไมฟองนั้นหาไดไม ในกรณีที่พนักงานสอบสวนสง
สํานวนมายังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการเห็นวามีบุคคลบางคนไดกระทําความผิดในคดีนั้น 
แตพนักงานสอบสวนมิไดทําการสอบสวนเปนผูตองหา  ดังนี้ หากวาพนักงานอัยการเห็นวาบุคคล
นั้นเปนบุคคลที่ควรตองถูกฟองดวย ก็เปนเรื่องที่พนักงานอัยการเห็นวาพนักงานสอบสวนปฏิบัติ
บกพรอง พนักงานอัยการควรเสนอขอบกพรองตอพนักงานสอบสวน ตอนั้นไปเปนหนาที่ของ
หัวหนาพนักงานสอบสวนจะสั่งเอง หาใชเปนหนาที่ของพนักงานอัยการจะสั่งตามประมวล

                                          
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑/๐๕๔๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ (๑) ประกอบกับระเบียบกรมอัยการวาดวยการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอ ๓๘ กําหนดวา “เมื่อพิจารณาสํานวนการ
สอบสวนแลว เห็นวาควรจะไดดําเนินคดีกับพยานในคดีนั้นบางคนหรือบุคคลภายนอกอื่นที่
พาดพิงถึง ใหพนักงานอัยการแนะนําพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาว…” 

ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานสอบสวนสงสํานวนใหพนักงานอัยการ โดยมีความเห็น
ทางคดีส่ังฟองผูตองหาไปแลว พนักงานอัยการไมมีอํานาจใหพนักงานสอบสวนแจงขอหาพยาน
เพ่ือเปนผูตองหาเพ่ิมเติม แลวใหสงตัวพยานดังกลาวไปยังพนักงานอัยการโดยไมตองใหพนักงาน
สอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองแตอยางใด พนักงานอัยการมีอํานาจเพียงแนะนํา
ใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟอง และพนักงานสอบสวนมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายที่จะพิจารณาวาจะดําเนินการกับพยานดังกลาวตามคําแนะนําของพนักงานอัยการ
หรือไมก็ได ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือบทบัญญัติของกฎหมาย
มิไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนตองเรียกตัวผูตองหามาพบเพื่อแจงขอหาทุกกรณี  ดังนั้น ใน
กรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาใดมิไดกระทําผิด พนักงานสอบสวนก็สามารถสั่งไมฟอง
และสงสํานวนใหพนักงานอัยการได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๒ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๐๔.๖/๑๐๒๓๗ ลงวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ หารือสํานักงานอัยการสูงสุดในประเด็นดังนี้ 

๑. ในกรณีพนักงานสอบสวนสงสํานวนใหพนักงานอัยการมีความเห็นทางคดีส่ัง
ฟองผูตองหาไปแลว พนักงานอัยการมีอํานาจใหพนักงานสอบสวนแจงขอหาพยานเพื่อเปน
ผูตองหาเพ่ิมเติมแลวใหสงตัวพยานดังกลาวไปยังพนักงานอัยการ โดยไมตองใหพนักงาน
สอบสวนมีความเห็นสั่งฟองหรือส่ังไมฟองไดหรือไม 

๒. ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับคําส่ังจากพนักงานอัยการตามขอ ๑ แลว 
พนักงานสอบสวนไมปฏิบัติตาม แตกลับทําความเห็นสั่งไมฟองสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวนสามารถกระทําไดโดยชอบหรือไม 

สํานักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือ ที่ อส (สฝปผ.) ๐๐๑๘/๔๕๘ ลงวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๔๖ ตอบขอหารือดังนี ้

ประเด็นขอ ๑ หากพนักงานอัยการพิจารณาเห็นควรดําเนินคดีกับบุคคลที่
เก่ียวของในคดีไมวาจะเปนพยานหรือบุคคลภายนอกที่พาดพิงถึง พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งให
พนักงานสอบสวนแจงขอหาบุคคลดังกลาวเปนผูตองหาเพ่ิมเติมแลวใหสงตัวไปยังพนักงาน
อัยการเพื่อดําเนินคดีได เนื่องจากบุคคลดังกลาวยังไมเคยถูกดําเนินคดีมากอนและพนักงาน
สอบสวนยังมิไดมีความเห็นควรสั่งฟองหรือควรสั่งไมฟอง  ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนตองทํา
ความเห็นควรสั่งฟองหรือควรสั่งไมฟอง แลวสงการสอบสวนเพิ่มเติมดังกลาวไปยังพนักงาน
อัยการเพื่อพิจารณาสั่งตอไป 

ประเด็นขอ ๒ พนักงานสอบสวนสามารถทําความเห็นได แตเมื่อพนักงานอัยการ
มีคําส่ังประการใด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๑ กําหนดใหพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติไปตามนั้น หากพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟองและใหจัดการอยางหนึ่งอยางใด



 ๓

เพ่ือใหไดตัวผูตองหามา ก็ใหพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหาไปยังพนักงานอัยการเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาตามประเด็นตอบขอหารือของสํานักงาน
อัยการงสุดขอ ๑ แลว ยังไมเห็นพองดวย  ทั้งนี้ เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๓ ไดบัญญัติใหพนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
เพ่ิมเติมได แตปญหามีวาการสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมนั้น จะหมายความรวมถึงการสั่งใหพนักงาน
สอบสวนแจงขอหากับพยานหรือบุคคลอื่นอีกไดหรือไม ซึ่งเห็นวาควรจะหมายถึงการสอบสวน
เพ่ิมเติมเพื่อดําเนินคดีกับผูตองหาที่ถูกกลาวหาไวแลวเทานั้น ไมควรจะหมายรวมถึงการสั่งให
พนักงานสอบสวนแจงขอหากับพยานหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูตองหาแตอยางใด เพราะการ
ที่จะพิจารณาแจงขอหาแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนอํานาจหนาที่และดุลยพินิจของพนักงาน
สอบสวนเทานั้น  

สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงขอหารือวาอํานาจการสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมของ
พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานสอบสวนสงสํานวนใหพนักงานอัยการไปแลว หากพนักงาน
อัยการเห็นควรดําเนินคดีกับบุคคลที่เก่ียวของในคดีไมวาจะเปนพยานหรือบุคคลภายนอกที่
พาดพิงถึง พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนแจงขอหาบุคคลดังกลาวเปนผูตองหา
เพ่ิมเติมไดหรือไม อยางไร เนื่องจากแนวระเบียบปฏิบัติเดิมเพียงแตใหพนักงานอัยการแนะนําไป
ยังพนักงานสอบสวนวาควรจะสอบสวนบุคคลนั้นในฐานะผูตองหา และสงสํานวนไปยังพนักงาน
อัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๒ เทานั้น 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทน

สํานักงานตํารวจแหงชาติและผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว 
มีความเห็นวา พนักงานอัยการจะมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง (ก)๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยสั่งให
พนักงานสอบสวนแจงขอหาบุคคลใดได บุคคลนั้นจะตองเปนผูตองหาและพนักงานสอบสวนมี

                                          
๑ มาตรา ๑๔๓  เม่ือไดรับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวในมาตรากอน 

ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีมีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคําสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย ก็ให

สั่งฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพ่ือฟองตอไป 
  (๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไม

เห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง 
  ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ 
   (ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคน

ใดมาใหซักถามเพ่ือสั่งตอไป 
  (ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง แลวแตกรณี 

และจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

ความเห็นควรสั่งไมฟองบุคคลนั้นไปยังพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔๓ (๑) แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลว  ดังเชนกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ
กรรมการรางกฎหมาย)๒ ไดเคยวินิจฉัยไววา เมื่อพนักงานสอบสวนไดกระทําการสอบสวนแลว
เห็นวาพยานหลักฐานทางคดียังฟงไมไดวาผูตองหาไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา พนักงาน
สอบสวนจึงไมไดแจงขอหาแกผูตองหา และไดมีความเห็นควรสั่งไมฟองผูตองหานั้นใหพนักงาน
อัยการพิจารณา  ดังนี้ พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง (ก)๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให
ทําการแจงขอหาแกผูตองหาตามมาตรา ๑๓๔๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได 

แตในกรณีที่หารือมานี้บุคคลที่พนักงานอัยการสั่งใหสอบสวนเพ่ิมเติมและแจง
ขอหาเปนเพียงพยานในคดีมิใชผูตองหา  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) จึงเห็นวา 
พนักงานอัยการไมมีอํานาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง (ก) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ที่จะสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยแจงขอหาแกพยานดังกลาว
ได 

 
 

ลงช่ือ   พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทิพย  จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุนายน ๒๕๔๖ 

                                          
๒ บันทึก เรื่อง  อํานาจของพนักงานอัยการในการสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ

สอบสวนเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง (ก) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ 
๗๒๐/๒๕๓๔) 

๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๔ มาตรา ๑๓๔  เม่ือผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ

ปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอหนาเจาพนักงานเปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว นามสกุล ชาติ บังคับ บิดามารดา อายุ 
อาชีพ ท่ีอยู ท่ีเกิด และแจงขอหาใหทราบ และตองบอกใหทราบกอนวาถอยคําท่ีผูตองหากลาวนั้นอาจใชเปน
พยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาได เม่ือผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด ก็ใหจดจําคําใหการไว ถาผูตองหา
ไมเต็มใจใหการเลย ก็ใหบันทึกไว 


