
เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๖/๒๕๕๙ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง ผลทางกฎหมายของคําส่ังสํานักงานตํารวจแห)งชาติ  

ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห)งพระราชบัญญัติตํารวจแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
สํานักงานตํารวจแห)งชาติได�มีหนังสือ ท่ี ตช ๐๐๑๑.๒๒/๓๘๐๗ ลงวันท่ี  

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว-า สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได�ตอบข�อหารือของสํานักงานตํารวจแห- งชาติ  ( เรื่ อง เสร็จ ท่ี  ๖๖/๒๕๕๓) ว- า  
“ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๑ (๔) ผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติ 
มีอํานาจวางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องให�ข�าราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ
เก่ียวกับการใช� อํานาจหรือการปฏิบั ติหน�าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 
หรือกฎหมายอ่ืนไว�ได� สําหรับกรณีท่ีเนื้อหาใดในข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบ 
การดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ และหนังสือสั่งการของรัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทยขัดแย�ง
กับกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีจะออกข้ึนใหม-เนื้อหานั้นก็ย-อมสิ้นผลใช�บังคับลงตามหลักกฎหมายใหม-
ยกเลิกกฎหมายเก-า แต-เนื้อหาส-วนใดท่ีไม- ขัดหรือแย�งกับกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําสั่ง 
ท่ีจะออกใหม-ย-อมคงใช�บังคับได�ต-อไป” 

ผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติได�อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๔) ออกคําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแห-งชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอํานวยความยุติธรรม 
ในคดีอาญา การทําสํานวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร-งรัดการสอบสวน
คดีอาญา ซ่ึงคําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติดังกล-าวได�กําหนดเรื่องการเข�าควบคุมการสอบสวน 
ของผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจไว�โดยเฉพาะ โดยเปลี่ยนอํานาจจากผู�บังคับบัญชาเดิม
ท่ีเปJนฝHายปกครองมาเปJนอํานาจผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจเอง ซ่ึงถือว-าเปJนกรณี 
ท่ีเนื้อหาตามข�อ ๑๒.๔ – ๑๒.๗ ของข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ขัดแย�งกับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติดังกล-าว และเนื้อหาในส-วนนี้ย-อมสิ้นผลใช�
บังคับลงตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๖๖/๒๕๕๓ นอกจากนี้ 
หากนําข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยดังกล-าวมาใช�กับพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจย-อมขัดแย�ง 
กับพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗ มาตรา ๕ ท่ีให�อํานาจ 
ผู�รักษาการออกข�อบังคับหรือกฎกระทรวงเพ่ือวางระเบียบการงานตามหน�าท่ีให�การดําเนินคดีอาญา
เปJนไปโดยเรียบร�อย ในส-วนท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ีของตน เนื่องจากสํานักงานตํารวจแห-งชาติ
มิได�สังกัดในกระทรวงมหาดไทย 

ต-อมาสํานักงานอัยการสูงสุดได�มีหนังสือ ด-วนท่ีสุด ท่ี อส ๐๐๐๗ (พก)/ว ๙๒  
ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  
สรุปความว-า “คําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ มีลักษณะเปJนกฎ และมีลําดับศักด์ิ 
 
 
     
  ส-งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๒/๕๔  ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธN ๒๕๕๙ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

 
ทางกฎหมายเท-าเทียมกับข�อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่ีออกมาใช�บังคับก-อน กรณีเนื้อหาสาระในข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยเฉพาะ 
ท่ีขัดหรือแย�งกับเนื้อหาในคําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติ เนื้อหานั้นย-อมสิ้นผลใช�บังคับลงภายใน
หน-วยงานสํานักงานตํารวจแห-งชาติ อย-างไรก็ดีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติ มิใช-กฎกระทรวง  
เปJนเพียงคําสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการภายใน กรณีจึงไม-อาจใช�บังคับกับพนักงานสอบสวน 
ฝHายปกครองหรือหน-วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ได�เช-นกัน สําหรับการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ต�องพิจารณาในเบ้ืองต�นว-าคดีอยู-ในอํานาจของพนักงานอัยการในท�องท่ีนั้นหรือไม- และพนักงาน
สอบสวนท่ีเสนอสํานวนและความเห็นเปJนพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาหรือไม-เท-านั้น โดยไม-จําต�องพิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติในหน-วยงานท่ีมีอํานาจ
สอบสวนคดีนั้น ๆ หากการสอบสวนกระทําโดยพนักงานสอบสวนซ่ึงชอบด�วยประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาแล�ว พนักงานอัยการย-อมท่ีจะมีอํานาจสั่งคดีนั้น ๆ” 

ต-อจากนั้น สํานักงานอัยการสูงสุดได�มีหนังสือ ด-วนท่ีสุด ท่ี อส ๐๐๐๗ (พก)/ว ๒๐๐  
ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสํานวนคดีความผิดเก่ียวกับปHาไม� 
และทรัพยากรของชาติ สรุปความได� ดังนี้ 

(๑) สํานวนคดีท่ีฝHายปกครองได�ใช�อํานาจเข�าควบคุมการสอบสวนตามข�อ ๑๒  
ของข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ แล�ว ฝHายปกครองย-อมมีฐานะเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวน
ผู�รับผิดชอบและเปJนพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ หากมีการส-งสํานวนการสอบสวนคดีดังกล-าวมายัง
พนักงานอัยการโดยท่ีฝHายปกครองยังไม-ได�ทําความเห็นในการสรุปสํานวนการสอบสวนมาด�วย  
ถือว-าเปJนการสรุปสํานวนการสอบสวนโดยมิชอบ เนื่องจากยังไม-มีสรุปความเห็นของพนักงานสอบสวน
ผู�รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ เปJนเหตุให�พนักงานอัยการ 
ไม-มีอํานาจฟRองตามมาตรา ๑๒๐ กรณีนี้ให�รับสํานวนการสอบสวนคดีดังกล-าวไว�แล�วส-งคืนไป 
ตามมาตรา ๑๔๓ เพ่ือให�พนักงานสอบสวนดําเนินการให�ถูกต�องตามข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ 
เสียก-อน 

(๒) สํานวนคดีท่ีฝHายปกครองไม-ได�ใช�อํานาจเข�าควบคุมการสอบสวนตามข�อ ๑๒ 
ของข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ แม�พนักงานสอบสวนฝHายตํารวจจะส-งสํานวนการสอบสวน 
มายังพนักงานอัยการโดยไม-มีสรุปความเห็นของฝHายปกครองก็สามารถรับสํานวนไว�พิจารณาต-อไปได� 
เนื่องจากข�อบังคับดังกล-าวกําหนดให�เปJนดุลพินิจของฝHายปกครองในการใช�อํานาจเข�าควบคุม  
หากไม-ได� เข�าควบคุมในฐานะหัวหน�าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ  
พนักงานสอบสวนฝHายตํารวจย-อมมีอํานาจสอบสวนและสรุปสํานวนการสอบสวนฝHายเดียว 
และส-งสํานวนการสอบสวนดังกล-าวให�พนักงานอัยการพิจารณาสั่งต-อไปได� 

จากแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ด-วนท่ีสุด ท่ี อส ๐๐๐๗ 
(พก)/ว ๒๐๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปJนการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมจากแนวทางเดิมท่ีสํานักงาน
อัยการสูงสุดเคยวางไว�ตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ด-วนท่ีสุด ท่ี อส ๐๐๐๗ (พก)/ว ๙๒ ลงวันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยแนวทางตามหนังสือฉบับหลังเห็นว-า ข�อบังคับกระทรวงมหาดไทย 
ว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญาฯ ข�อ ๑๒ ใช�บังคับได� พนักงานสอบสวนฝHายตํารวจต�องปฏิบัติ 
ให� ครบถ� วน  ท้ั ง ท่ีหาก พิจารณาตามแนวทางหนั งสื อสํ านั ก งาน อัยการสู งสุ ดฉ บับแรก  
ประกอบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๖๖/๒๕๕๓ แล�ว จะเห็นว-า



 ๓ 

เนื้อหาของข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ ในส-วนนี้สิ้นผลใช�บังคับลงแล�ว เนื่องจากขัดหรือแย�ง 
กับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังกล-าวข�างต�นแล�ว 
ทําให�การเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๘ วรรคท�าย และเปJนพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๔๐ เปลี่ยนไป อาจมีผลกระทบต-อความชอบด�วยกฎหมายในเรื่องการสอบสวน 
และอํานาจฟRองคดีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘  
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๒๐ ด�วย แม�ว-าพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจได�ดําเนินการตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและคําสั่งซ่ึงออกตามความของกฎหมายท่ีให�อํานาจไว�แล�ว อาจทําให�เกิดความเสียหาย
ในทางคดีได� 

สํานักงานตํารวจแห-งชาติ จึงขอหารือว-า 
๑ .  กรณีผู� บัญชาการตํารวจแห- งชาติ  อาศัย อํานาจตามมาตรา  ๑๑ (๔ )  

แห- งพระราชบัญญัติ ตํารวจแห-งชาติ  พ.ศ .  ๒๕๔๗ ออกคําสั่ งสํานักงานตํารวจแห-งชาติ  
ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา  
การทําสํานวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร-งรัดการสอบสวนคดีอาญา  
ซ่ึงเปJนคําสั่งเฉพาะเรื่องให�ข�าราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจถือปฏิบัติเก่ียวกับ 
การใช�อํานาจหรือการปฏิบัติหน�าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 
ไว�ในบทท่ี ๔ มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร-งรัดการสอบสวนคดีอาญา ข�อ ๒.๖ อํานาจ 
การควบคุมการสอบสวนท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติข้ึนใหม-ให�พนักงานสอบสวนฝHายตํารวจถือปฏิบัติ
ภายในสํานักงานตํารวจแห-งชาติไว�แล�ว ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีขัดหรือแย�งกับเนื้อหาสาระเดิมของข�อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ ข�อ ๑๒.๔ – ๑๒.๖ ท่ีออกมา 
ใช�บังคับก-อน หากผู�ว-าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู�เปJนหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 
แล�วแต-กรณี จะใช�ดุลพินิจเข�าควบคุมการสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับปHาไม�และทรัพยากรของชาติ 
ในฐานะเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบและเปJนพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบในคดี 
ท่ีพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจดําเนินการสอบสวนอยู- อาจขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๔๐ จะสามารถกระทําได�อีกหรือไม- และผลตามกฎหมาย 
จะเปJนเช-นไร 

๒. กรณีหากต�องดําเนินการตามหนังสือของสํานักงานอัยการสูงสุด ด-วนท่ีสุด  
ท่ี อส ๐๐๐๗ (พก)/ว ๒๐๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล�วจะทําให�เกิดความเสียหายต-อ 
สํานวนคดีในภายหลังหรือไม- เนื่องจากข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยฯ ข�อ ๑๒ ในส-วนนี้สิ้นผล 
ใช�บังคับลงแล�ว ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๖๖/๒๕๕๓  
การใช�อํานาจเข�าควบคุมการสอบสวนของฝHายปกครองย-อมไม-ชอบ อันจะเปJนการขัดต-อบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม- อย-างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได� พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน 

ตํารวจแห-งชาติโดยมีผู�แทนสํานักงานตํารวจแห-งชาติ ผู�แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  
และผู�แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปJนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว มีความเห็นในแต-ละประเด็นดังนี้ 



 ๔ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง เห็นว-า บทบัญญัติมาตรา ๑๘๑ แห-งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ถือเปJนหลักท่ัวไปเก่ียวกับอํานาจพนักงานสอบสวนโดยกําหนดให�พนักงานฝHายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผู�ใหญ- ปลัดอําเภอ และข�าราชการตํารวจซ่ึงมียศต้ังแต-ชั้นนายร�อยตํารวจตรี 
หรือเทียบเท-านายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงได�เกิด หรืออ�าง หรือเชื่อว-า
ได�เกิดภายในเขตอํานาจของตนได� โดยบทบัญญัติดังกล-าวมิได� กําหนดให�พนักงานสอบสวน 
ฝHายปกครองหรือพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาประเภทหนึ่งประเภท
ใดโดยเฉพาะ จึงทําให�พนักงานสอบสวนดังกล-าวมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาท้ังปวง แต-อํานาจ 
ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนดังกล-าวอาจถูกจํากัดให�มีอํานาจในการสอบสวนเฉพาะ
ความผิดอาญาบางประเภทหรือจะให�มีอํานาจสอบสวนได�เพียงใดนั้น ย-อมเปJนไปตามกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามมาตรา ๕๒ แห-งพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือข�อบังคับซ่ึงออกตามมาตรา ๑๖๓ แห-งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา แล�วแต-กรณี 

                                                 
๑มาตรา ๑๘  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝHายปกครอง 

หรือตํารวจช้ันผู�ใหญ- ปลัดอําเภอ และข�าราชการตํารวจซ่ึงมียศตั้งแต-ช้ันนายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท-า 
นายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงได�เกิด หรืออ�าง หรือเช่ือว-าได�เกิดภายในเขตอํานาจ 
ของตน หรือผู�ต�องหามีท่ีอยู-หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได� 

สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี  ให�ข�าราชการตํารวจซ่ึงมียศตั้ งแต- ช้ัน 
นายร�อยตํารวจตรีหรือเทียบเท-านายร�อยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซ่ึงได�เกิด หรืออ�าง  
หรือเช่ือว-าได�เกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผู�ต�องหามีท่ีอยู-หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได� 

ภายใต�บังคับแห-งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญา 
ได�เกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให�เปJนหน�าท่ีพนักงานสอบสวนผู� น้ันเปJนผู�รับผิดชอบ 
ในการสอบสวนความผิดน้ัน ๆ เพ่ือดําเนินคดี เว�นแต-เมื่อมีเหตุจําเปJนหรือเพ่ือความสะดวก จึงให�พนักงานสอบสวน
แห-งท�องท่ีท่ีผู�ต�องหามีท่ีอยู-หรือถูกจับเปJนผู�รับผิดชอบดําเนินการสอบสวน 

ในเขตท�องท่ีใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนให�อยู-ในความรับผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนผู�เปJนหัวหน�าในท�องท่ีน้ันหรือผู�รักษาการแทน 

๒มาตรา ๕  ให�ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทย  
และรัฐมนตรีว-าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให�ประธานศาลฎีกามี อํานาจออกข�อบัง คับ และนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว- าการ 
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว-าการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือวางระเบียบการงาน 
ตามหน�าท่ีให�การดําเนินคดีอาญาเปJนไปโดยเรียบร�อย  ท้ังน้ี ในส-วนท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ีของตน 

ข�อบังคับหรือกฎกระทรวงน้ัน เมื่อได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
๓มาตรา ๑๖  อํานาจศาล อํานาจผู�พิพากษา อํานาจพนักงานอัยการ และอํานาจพนักงาน 

ฝHายปกครองหรือตํารวจ ในการท่ีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห-งประมวลกฎหมายน้ี ต�องเปJนไปตามกฎหมาย 
และข�อบังคับท้ังหลายอันว-าด�วยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอํานาจและหน�าท่ีของผู�พิพากษาหรือซ่ึงว-าด�วย 
อํานาจและหน�าท่ีของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝHายปกครองหรือตํารวจน้ัน ๆ 



 ๕ 

สําหรับกรณีท่ีผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติได�อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๔)๔  
แห- งพระราชบัญญัติ ตํารวจแห-งชาติ  พ.ศ .  ๒๕๔๗ ออกคําสั่ งสํานักงานตํารวจแห-งชาติ  
ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให�ข�าราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 
ฝHายตํารวจถือปฏิบัติเก่ียวกับการใช�อํานาจหรือการปฏิบัติหน�าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน โดยคําสั่งดังกล-าวมีเนื้อหาท่ีขัดหรือแย�งกับเนื้อหาสาระเดิมของข�อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามข�อ ๑๒.๔ ถึงข�อ ๑๒.๖  
ท่ีออกมาใช�บังคับก-อน นั้น เห็นว-า คําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ดังกล-าว ย-อมมีผล
ใช� บัง คับเฉพาะกับการสอบสวนในส-วนของตํารวจเท-านั้ น ในกรณี ท่ี เนื้ อหาในข�อบัง คับ
กระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ เฉพาะส-วนท่ีเปJนการกําหนด
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการของตํารวจขัดหรือแย�งกับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห-งชาติดังกล-าว 
เนื้อหาในส-วนนั้นก็ย-อมสิ้นผลใช�บังคับลงตามหลักกฎหมายใหม-ยกเลิกกฎหมายเก-า แต-สําหรับเนื้อหา 
ในส-วนท่ีเปJนการกําหนดระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการร-วมกันระหว-างพนักงานฝHายปกครอง
และพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจตามข�อ ๑๒.๔ ถึงข�อ ๑๒.๖ นั้น ผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติ 
ย-อมไม-อาจใช�อํานาจตามมาตรา ๑๑ (๔)๕ แห-งพระราชบัญญัติตํารวจแห-งชาติฯ ออกคําสั่งเพ่ือให�มีผล
เปJนการยกเลิกข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยในส-วนดังกล-าวได� ซ่ึงเปJนไปตามท่ีคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�เคยให�ความเห็นไว�แล�วในเรื่องเสร็จท่ี ๖๖/๒๕๕๓ 

ในส-วนข�อหารือท่ีว-าผู�ว-าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู�เปJนหัวหน�า
ประจําก่ิงอําเภอ แล�วแต-กรณี จะใช�ดุลพินิจเข�าควบคุมการสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับปHาไม�และ
ทรัพยากรของชาติ ในฐานะเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบและเปJนพนักงานสอบสวน
ผู�รับผิดชอบในคดีท่ีพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจดําเนินการสอบสวนอยู-ได�อีกหรือไม- นั้น เห็นว-า  
แม�ข�อบังคับกระทรวงมหาดไทยว-าด�วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ ในส-วนท่ีเปJนการ
กําหนดระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการร-วมกันระหว-างพนักงานฝHายปกครองและพนักงาน
สอบสวนฝHายตํารวจนั้น จะทําให�ผู�ว-าราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู�เปJนหัวหน�า 
ประจําก่ิงอําเภอ มีอํานาจเข�าควบคุมการสอบสวนในฐานะเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ
และเปJนพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบในคดีท่ีพนักงานสอบสวนฝHายตํารวจดําเนินการสอบสวนอยู-ได�
ก็ตาม แต-การท่ีฝHายปกครองจะเข�าควบคุมการสอบสวนในฐานะเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวน
ผู�รับผิดชอบและเปJนพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบได�นั้น ฝHายปกครองจะต�องเปJนผู�มีอํานาจสอบสวน
ในคดีความผิดอาญาในประเภทนั้นเสียก-อน การท่ีมาตรา ๑๘๖ แห-งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา กําหนดให�ฝHายปกครองและตํารวจต-างมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาในจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานครได� แต-ต-อมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๕๗ แห-งพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืน 
                                                 

๔มาตรา ๑๑  สํานักงานตํารวจแห-งชาติ มีผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติเปJนหัวหน�าส-วนราชการ 
มีอํานาจหน�าท่ีดังต-อไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๔) วางระเบียบหรือทําคําสั่งเฉพาะเรื่องไว�ให�ข�าราชการตํารวจหรือพนักงานสอบสวน

ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช�อํานาจหรือการปฏิบัติหน�าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 
๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔, ข�างต�น 
๖โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 



 ๖ 

นอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝHายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือกําหนดความผิดอาญา 
ท่ีให�พนักงานสอบสวนฝHายปกครองสอบสวนได� จึงมีผลเปJนการจํากัดอํานาจสอบสวนในคดีความผิด
อาญาในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครของฝHายปกครองไว�เพียง ๑๖ ประเภท๘ เม่ือกรณี 
คดีความผิดเก่ียวกับปHาไม�และทรัพยากรของชาติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห-งชาติขอหารือดังกล-าว 
มิได�เปJนคดีความผิดท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงดังกล-าว ฝHายปกครองอันได�แก- ผู�ว-าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู�เปJนหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ แล�วแต-กรณี จึงมิใช-ผู�มีอํานาจในการสอบสวน
ในคดีอ่ืนนอกเหนือจากคดี ๑๖ ประเภทดังกล-าว และเม่ือไม-มีอํานาจสอบสวนแล�วจึงย-อมไม-มีอํานาจ 
เข�าควบคุมการสอบสวนในฐานะเปJนหัวหน�าพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบและเปJนพนักงานสอบสวน
ผู�รับผิดชอบในคดีความผิดเก่ียวกับปHาไม�และทรัพยากรของชาติได� 

เ ม่ือได� มีความเห็นตามประเ ด็น ท่ีหนึ่ ง เ ก่ียว กับการใช� อํานาจเข� าควบคุม 
การสอบสวนของฝHายปกครองดังกล-าวข�างต�นแล�ว จึงไม-จําเปJนต�องให�ความเห็นในประเด็นท่ีสองอีก 

 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตยN) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         กุมภาพันธN ๒๕๕๙ 

                                                 
๘คดีความผิด ๑๖ ประเภทท่ีพนักงานสอบสวนฝHายปกครองมีอํานาจสอบสวนได�บัญญัติไว� 

ในข�อ ๒ ของกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
โดยพนักงานสอบสวนฝHายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญา
บางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝHายปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได�แก- 

(๑) กฎหมายว-าด�วยกองอาสารักษาดินแดน 
(๒) กฎหมายว-าด�วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค�าของเก-า 
(๓) กฎหมายว-าด�วยการควบคุมการเรี่ยไร 
(๔) กฎหมายว-าด�วยการทะเบียนราษฎร 
(๕) กฎหมายว-าด�วยการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) กฎหมายว-าด�วยการศึกษาภาคบังคับ 
(๗) กฎหมายว-าด�วยการสาธารณสุข 
(๘) กฎหมายว-าด�วยบัตรประจําตัวประชาชน 
(๙) กฎหมายว-าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ี 
(๑๐) กฎหมายว-าด�วยภาษีปRาย 
(๑๑) กฎหมายว-าด�วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๑๒) กฎหมายว-าด�วยยศและเครื่องแบบผู�บังคับบัญชาและเจ�าหน�าท่ีกองอาสารักษาดินแดน 
(๑๓) กฎหมายว-าด�วยโรงรับจํานํา 
(๑๔) กฎหมายว-าด�วยโรงแรม 
(๑๕) กฎหมายว-าด�วยสัตวNพาหนะ 
(๑๖) กฎหมายว-าด�วยสุสานและฌาปนสถาน 


