
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 

อนุวัตนจาตรนต 
อาทิตยทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

ตราไว ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวาเปนการสมควรที่จะประกาศใชประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
 

จึงมีพระบรมราชโองการ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 

มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 

มาตรา ๓  ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามที่ตราไวตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนตนไป 

ใหศาลและเจาพนักงานทั้งหลายผูดําเนินคดีอาญาตลอดราชอาณาจักรปฏิบัติการ
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ เวนแตศาลซึ่งมีวิธีพิจารณาอยูกอนวันใชประมวลกฎหมาย
นี้จนกวาคดีนั้นๆ จะถึงที่สุด 

คดีทั้งหลายซึ่งคางอยูในศาลกอนวันใชประมวลกฎหมายนี้ ใหบังคับตาม
กฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันใชประมวลกฎหมายนี้จนกวาคดีนั้นๆ จะถึงที่สุด 
 

มาตรา ๔  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๓ ตั้งแตวันใชประมวลกฎหมาย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา/-/หนา ๕๙๘/๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิธีพิจารณาความอาญานี้สืบไป  ใหยกเลิกมาตรา ๑๔, ๑๖ และมาตรา ๘๗ ถึง ๙๖ ในกฎหมาย
ลักษณะอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. ๑๑๕ และ
บรรดากฎหมายกฎและขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับประมวลกฎหมายนี้ 
 

มาตรา  ๕๒  ให ป ร ะ ธ านศาลฎี ก า  นายกรั ฐมนตรี  รั ฐมนตรี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับ และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือวาง
ระเบียบการงานตามหนาที่ใหการดําเนินคดีอาญาเปนไปโดยเรียบรอย ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวของกับ
อํานาจหนาที่ของตน 

ขอบังคับหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 
 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
 นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๓ 
 

มาตรา ๔  บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกขอบังคับหรือกฎกระทรวงขึ้นใหมใชบังคับแทน 

 
มาต ร า  ๕   ใ ห ป ร ะ ธ านศ าลฎี ก า  น ายก รั ฐ มนตรี  รั ฐ มนต รี ว า ก า ร

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๕ กําหนดใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนหนวยงานอิสระขึ้นตรงตอ
ประธานศาลฎีกา และโดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได
กําหนดใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  
ดังนั้น สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยกําหนดเพิ่มเติมใหประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการในสวน
ที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๖ ก/หนา ๑๔/๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สารบาญ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

มาตรา 
ภาค ๑  ขอความเบื้องตน 

ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป ๑-๑๕ 
ลักษณะ ๒  อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล 

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

ลักษณะ ๓  การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
หมวด ๑ การฟองคดีอาญา ๒๘-๓๙ 
หมวด ๒ การฟองคดีแพงทีเ่ก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ๔๐-๕๑ 

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

สวนที่ ๑ หลักทั่วไป ๕๗-๖๕ 
สวนที่ ๒ หมายจับ ๖๖-๖๘ 
สวนที่ ๓ หมายคน ๖๙-๗๐ 
สวนที่ ๔ หมายขัง หมาย 
จําคุก หมายปลอย ๗๑-๗๖ 

ลักษณะ ๕  จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว 
หมวด ๑ จบั ขัง จําคุก ๗๗-๙๐ 
หมวด ๒ คน ๙๑-๑๐๕ 
หมวด ๓ ปลอยชั่วคราว ๑๐๖-๑๑๙ 
ภาค ๒ สอบสวน 

ลักษณะ ๑  หลักทั่วไป ๑๒๐-๑๒๙ 
ลักษณะ ๒  การสอบสวน 

หมวด ๑ การสอบสวนสามญั ๑๓๐-๑๔๗ 
หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ๑๔๘-๑๕๖ 
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 

ลักษณะ ๑  ฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง ๑๕๗-๑๗๑ 
ลักษณะ ๒  การพิจารณา ๑๗๒-๑๘๑ 
ลักษณะ ๓  คาํพิพากษาและคําส่ัง ๑๘๒-๑๙๒ 

ภาค ๔  อุทธรณและฎีกา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๑  อุทธรณ 
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๑๙๓-๒๐๒ 
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา 
และคําส่ังช้ันอทุธรณ ๒๐๓-๒๑๕ 

ลักษณะ ๒  ฎีกา 
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๑๖-๒๒๔ 
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา 
และคําส่ังช้ันฎีกา ๒๒๕ 
ภาค ๕ พยานหลักฐาน 
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๒๖-๒๓๑ 
หมวด ๒ พยานบุคคล ๒๓๒-๒๓๗ 
หมวด ๓ พยานเอกสาร ๒๓๘-๒๔๐ 
หมวด ๔ พยานวัตถ ุ ๒๔๑-๒๔๒ 
หมวด ๕ ผูชํานาญการพิเศษ ๒๔๓-๒๔๔ 
ภาค ๖ การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม 
หมวด ๑ การบังคับตามคําพิพากษา ๒๔๕-๒๕๑ 
หมวด ๒ คาธรรมเนียม ๒๕๒-๒๕๘ 
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ ๒๕๙-๒๖๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค ๑ 

ขอความเบื้องตน 
   

 
ลักษณะ ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลว ใหถือตาม
ความหมายดังไดอธิบายไว เวนแตขอความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายนั้น 
 

มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๑) “ศาล” หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษา ซึ่งมีอํานาจทําการอัน

เก่ียวกับคดีอาญา 
(๒) “ผูตองหา” หมายความถึงบุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูก

ฟองตอศาล 
(๓) “จําเลย” หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทํา

ความผิด 
(๔) “ผูเสียหาย”  หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา

ผิดฐานใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๔,๕ และ ๖ 
(๕) “พนักงานอัยการ”  หมายความถึงเจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอ

ศาลทั้งนี้จะเปนขาราชการในกรมอัยการหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได 
(๖) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและ

หนาที่ทําการสอบสวน 
(๗) “คํารองทุกข” หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็
ตามซึ่งกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะให
ผูกระทําความผิดไดรับโทษ 

(๘) “คํากลาวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหายไดกลาวหา
ตอเจาหนาที่ วามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดี ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งข้ึน 

(๙)๔ “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ส่ังใหเจาหนาที่ทําการจับ ขัง จําคุก หรือปลอยผูตองหา จําเลย หรือนักโทษ 
หรือใหทําการคน รวมทั้งสําเนาหมายจับหรือหมายคนอันไดรับรองวาถูกตอง และคําบอกกลาว

                                                 
๔ มาตรา ๒ (๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางโทรเลขวาไดออกหมายจับหรือหมายคนแลว ตลอดจนสําเนาหมายจับหรือหมายคนที่ไดสง
ทางโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๗๗ 

(๑๐) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่ง
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน  และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 

(๑๑) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไป
เก่ียวกับความผิดที่กลาวหา  เพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัว
ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 

(๑๒) “การไตสวนมูลฟอง” หมายความถึงกระบวนไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัย
ถึงมูลคดีซึ่งจําเลยตองหา 

(๑๓) “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ตางๆ ซึ่งมิใชที่สาธารณสถานดั่งบัญญัติไวใน
กฎหมายลักษณะอาญา 

(๑๔) “โจทก” หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผูเสียหายซึ่งฟองคดีอาญาตอ
ศาลหรือทั้งคูในเมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน 

(๑๕) “คูความ” หมายความถึงโจทกฝายหนึ่งและจําเลยอีกฝายหนึ่ง 
(๑๖) “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ”  หมายความถึงเจาพนักงานซึ่ง

กฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจา
พนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงาน
อ่ืนๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตอง
จับกุมหรือปราบปราม 

(๑๗)๕ “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ”  หมายความถึง เจา
พนักงานดังตอไปนี้ 

(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ค) ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
(ฆ) ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง 
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง 
(ฉ) ผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
(ช) หัวหนาฝายและหัวหนางานในกองการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง 
(ซ) ผูตรวจราชการกรมการปกครอง 

                                                 
๕ มาตรา ๒ (๑๗) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฌ) ผูวาราชการจังหวัด 
(ญ) รองผูวาราชการจังหวัด 
(ฎ) ปลัดจังหวัด 
(ฏ) นายอําเภอ 
(ฐ) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 
(ฑ) อธิบดีกรมตํารวจ 
(ฒ) รองอธิบดีกรมตํารวจ 
(ณ) ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ 
(ด) ผูบัญชาการตํารวจ 
(ต) รองผูบัญชาการตํารวจ 
(ถ) ผูชวยบัญชาการตํารวจ 
(ท) ผูบังคับการตํารวจ 
(ธ) รองผูบังคับการตํารวจ 
(น) หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
(บ) รองหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
(ป) ผูกํากับการตํารวจ 
(ผ) ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต 
(ฝ) รองผูกํากับการตํารวจ 
(พ) รองผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต 
(ฟ) สารวัตรใหญตํารวจ 
(ภ) สารวัตรตํารวจ 
(ม) ผูบังคับกองตํารวจ 
(ย) หัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานาย

รอยตํารวจตรีข้ึนไป 
(ร) หัวหนาก่ิงสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรี หรือเทียบเทานาย

รอยตํารวจตรีข้ึนไป 
ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผูรักษาการแทนเจาพนักงานดังกลาวแลว แตผูรักษาการ

แทนเจาพนักงานใน (ม) (ย) และ (ร) ตองมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานาย
รอยตํารวจตรีข้ึนไปดวย 

(๑๘) “ส่ิงของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพยใด  ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในคดีอาญาได ใหรวมทั้งจดหมาย โทรเลขและเอกสารอยางอ่ืน ๆ 

(๑๙) “ถอยคําสํานวน” หมายความถึงหนังสือใดที่ศาลจดเปนหลักฐานแหง
รายละเอียดทั้งหลายในการดําเนินคดีอาญาในศาลนั้น 

(๒๐) “บันทึก” หมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจด
ไวเปนหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกคํารองทุกขและคํากลาวโทษดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึงการคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจในระหวางสืบสวนและสอบสวน 

(๒๒) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล 
 

มาตรา ๓  บุคคลดั่งระบุในมาตรา ๔,๕ และ ๖ มีอํานาจจัดการตอไปนี้แทน
ผูเสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 

(๑) รองทุกข 
(๒) เปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ 
(๓) เปนโจทกฟองคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
(๔) ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
(๕) ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว 

 
มาตรา ๔  ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟองคดีไดเอง

โดยมิตองไดรับอนุญาตของสามีกอน 
ภายใตบังคับแหงมาตรา ๕ (๒) สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาได ตอเมื่อ

ไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากภริยา 
 

มาตรา ๕  บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได 
(๑) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่งไดกระทําตอ

ผูเยาวหรือผูไรความสามารถซึ่งอยูในความดูแล 
(๒) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแตในความผิดอาญา ซึ่ง

ผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจะจัดการเองได 
(๓) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแกนิติ

บุคคลนั้น 
 

มาตรา ๖  ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปน
ผูวิกลจริตหรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาล หรือซึ่งผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไม
สามารถจะทําการตามหนาที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาวหรือคนไร
ความสามารถนั้นๆ ญาติของผูนั้น หรือผูมีประโยชนเก่ียวของอาจรองตอศาลขอใหตั้งเขาเปน
ผูแทนเฉพาะคดีได 

เมื่อไดไตสวนแลวใหศาลตั้งผูรองหรือบุคคลอื่น ซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเปน
ผูแทนเฉพาะคดี เมื่อไมมีบุคคลใดเปนผูแทนใหศาลตั้งพนักงานฝายปกครองเปนผูแทน 

หามมิใหเรียกคาธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเปนผูแทนเฉพาะคด ี
 

มาตรา ๗  ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเปน
ผูตองหาหรือจําเลย ใหออกหมายเรียกผูจัดการหรือผูแทนอ่ืนๆ ของนิติบุคคลนั้น ใหไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณ ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหมายเรียก จะออก
หมายจับผูนั้นมาก็ได แตหามมิใหใชบทบัญญัติวาดวยปลอยชั่วคราว ขังหรือจําคุกแกผูจัดการหรือ
ผูแทนนิติบุคคล ในคดีที่นิติบุคคลนั้นเปนผูตองหาหรือจําเลย 
 

มาตรา ๗/๑๖  ผูถูกจับหรือผูตองหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจงหรือขอให
เจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่
ถูกควบคุมในโอกาสแรกและใหผูถูกจับหรือผูตองหามีสิทธิดังตอไปนี้ดวย 

(๑) พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว 
(๒) ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชั้น

สอบสวน 
(๓) ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
(๔) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย 
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาที่

แจงใหผูถูกจับหรือผูตองหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๘๗  นับแตเวลาที่ย่ืนฟองแลว จําเลยมีสิทธิดังตอไปนี้ 
(๑) ไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
(๒) แตงทนายความแกตางในชั้นไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาในศาลชั้นตน

ตลอดจนชั้นศาลอุทธรณและศาลฎีกา 
(๓) ปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว 
(๔) ตรวจดูส่ิงที่ย่ืนเปนพยานหลักฐาน และคัดสําเนาหรือถายรูปสิ่งนั้นๆ 
(๕) ตรวจดูสํานวนการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาของศาล และคัดสําเนาหรือ

ขอรับสําเนาที่รับรองวาถูกตองโดยเสียคาธรรมเนียม เวนแตศาลจะมีคําส่ังใหยกเวนคาธรรมเนียม
นั้น 

(๖) ตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
คําใหการของตน 

ถาจําเลยมีทนายความ ทนายความนั้นยอมมีสิทธิเชนเดียวกับจําเลยดังกลาว
มาแลวดวย 

เมื่อพนักงานอัยการไดย่ืนฟองคดีตอศาลแลว ใหผูเสียหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
(๖) เชนเดียวกับจําเลยดวย 
 

มาตรา ๙  บันทึกตองระบุสถานที่ วันเดือนปที่ทํา นาม และตําแหนงของเจา
                                                 

๖ มาตรา ๗/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานผูทํา 
เมื่อเจาพนักงานทําบันทึกโดยรับคําส่ังจากศาลหรือโดยคําส่ังหรือคําขอของเจา

พนักงานอื่น ใหเจาพนักงานนั้นกลาวไวดวยวาไดรับคําส่ังหรือคําขอเชนนั้น และแสดงดวยวาไดทํา
ไปอยางใด 

ใหเจาพนักงานผูทําบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกนั้น 
 

มาตรา ๑๐  ถอยคําสํานวนตองระบุช่ือศาล สถานที่ และวันเดือนปที่จด ถาศาล
จดถอยคําสํานวนตามคําส่ังหรือประเด็นของศาลอื่น ใหกลาวเชนนั้น และแสดงดวยวาไดทําไป
อยางใด 

ผูพิพากษาที่จดถอยคําสํานวนตองลงลายมือช่ือของตนในถอยคําสํานวนนั้น 
 

มาตรา ๑๑  บันทึกหรือถอยคําสํานวนนั้นใหเจาพนักงานหรือศาลอานใหผูให
ถอยคําฟง ถามีขอความแกไข ทักทวง หรือเพ่ิมเติม ใหแกใหถูกตองหรือมิฉะนั้นก็ใหบันทึกไว 
และใหผูใหถอยคําลงลายมือช่ือรับรองวาถูกตองแลว 

ถาบุคคลที่ตองลงลายมือช่ือในบันทึกหรือถอยคําสํานวนไมสามารถหรือไมยอม
ลง ใหบันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว 
 

มาตรา ๑๒  เอกสารซึ่งศาลหรือเจาพนักงานเปนผูทําคํารองทุกข คํากลาวโทษ
คําใหการจําเลยหรือคํารองซึ่งย่ืนตอเจาพนักงานหรือศาล จักตองเขียนดวยน้ําหมึกหรือพิมพดีด
หรือพิมพ ถามีผิดที่ใดหามมิใหลบออก ใหเพียงแตขีดฆาคําผิดนั้นแลวเขียนใหม ผูพิพากษา เจา
พนักงานหรือบุคคลผูแกไขเชนนั้นตองลงนามยอรับรองไวที่ขางกระดาษ 

ถอยคําตกเติมในเอกสารดั่งบรรยายในมาตรานี้ตองลงนามยอของผูพิพากษาเจา
พนักงานหรือบุคคลผูซึ่งตกเติมนั้นกํากับไว 
 

มาตรา ๑๒ ทวิ๘  ในการรองทุกข การสอบสวน การไตสวนมูลฟอง และการ
พิจารณา ถาบทบัญญัติใดกําหนดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมดวยแลว
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทนตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๓  การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ใหใชภาษาไทย แตถามี
การจําเปนตองแปลภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ก็ใหใช
ลามแปล 

เมื่อมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรืออ่ืนๆ ลามตองแปลใหถูกตอง ลามตอง

                                                 
๘ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาบานหรือปฏิญาณตนวาจะทําหนาที่โดยสุจริตใจ จะไมเพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล 
ใหลามลงลายมือช่ือในคําแปลนั้น 
ในกรณีที่ผู เสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจ

ภาษาไทยไดและไมมีลาม ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาลามใหโดยมิ
ชักชา๙ 

ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลส่ังจายคาปวยการแกลามที่จัดหา
ใหตามมาตรานี้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรม
แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๑๐ 
 

มาตรา ๑๓ ทวิ๑๑  ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูด
หรือไดยินหรือส่ือความหมายไดและไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ
ศาลจัดหาลามภาษามือให หรือจัดใหถาม ตอบ หรือส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร 

ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลส่ังจายคาปวยการแกลามภาษา
มือที่จัดหาใหตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือ
กระทรวงยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๑๔  ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุ
ควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได  ใหพนักงานสอบสวนหรือ
ศาลแลวแตกรณี ส่ังใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาให
ถอยคําหรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจรติและ
ไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริต
หรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบใหแกผู
อนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอ่ืนที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 

กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะ
ส่ังจําหนายคดีเสียชั่วคราวก็ได 
 

มาตรา ๑๕  วิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะให
นําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได 

                                                 
๙ มาตรา ๑๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐ มาตรา ๑๓ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๑ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๖  อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา อํานาจพนักงานอัยการและอํานาจ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ในการที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ตอง
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับทั้งหลายอันวาดวยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอํานาจและ
หนาที่ของผูพิพากษา หรือซึ่งวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจนั้นๆ 
 

หมวด ๒ 
อํานาจสืบสวนและสอบสวน 

   
 

มาตรา ๑๗  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได 
 

มาตรา ๑๘๑๒  ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอย
ตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรือ
อาง หรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจ
ของตนได 

สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ใหขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ัน
นายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป  มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได
เกิดหรืออาง  หรือเช่ือวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน  หรือผูตองหามีที่อยู  หรือถูกจับภายใน
เขตอํานาจของตนได 

ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิด
อาญาไดเกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวนผูนั้น
เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นๆ เพ่ือดําเนินคดี เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเพ่ือ
ความสะดวก จึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการสอบสวน 

ในเขตทองที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูใน

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองที่นั้น หรือผูรักษาการแทน 
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีดั่งตอไปนี ้
(๑) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวางหลาย

ทองที่ 
(๒) เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองที่หนึ่ง แตอีกสวนหนึ่งในอีกทองที่หนึ่ง 
(๓) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองที่ตางๆ 

เกินกวาทองที่หนึ่งข้ึนไป 
(๔) เมื่อเปนความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในทองที่ตางๆ กัน 
(๕) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง 
(๖) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง 
พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เก่ียวของมีอํานาจสอบสวนได 
ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 
(ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับไดอยูในเขตอํานาจ 
(ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิด

กอนอยูในเขตอํานาจ 
 

มาตรา  ๒๐   ถาความผิดซึ่ งมี โทษตามกฎหมายไทยไดกระทํ าลงนอก
ราชอาณาจักรไทย ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ 
หรือจะมอบหมายหนาที่นั้นใหพนักงานสอบสวนคนใดก็ได 

ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ัง
จากอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทน 

(๑) พนักงานสอบสวน ซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
(๒) พนักงานสอบสวน ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายได

รองฟองใหทําโทษผูตองหา 
 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควร
เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แตในจังหวัดพระ
นครและธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจ
ข้ึนไปเปนผูช้ีขาด 

ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูช้ีขาด 

การรอคําช้ีขาดนั้น ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
อํานาจศาล 

   
 

มาตรา ๒๒  เมื่อความผิดเกิดขึ้น อางหรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาล
ใดใหชําระที่ศาลนั้น แตถา 

(๑) เมื่อจําเลยมีที่อยู หรือถูกจับในทองที่หนึ่งหรือเมื่อเจาพนักงานทําการ
สอบสวนในทองที่หนึ่งนอกเขตของศาลดั่งกลาวแลว จะชําระที่ศาลซึ่งทองที่นั้นๆ อยูในเขตอํานาจ
ก็ได 

(๒) เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยใหชําระคดีนั้นที่ศาลอาญา ถา
การสอบสวนไดกระทําลงในทองที่หนึ่งซึ่งอยูในเขตของศาลใด ใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย 
 

มาตรา ๒๓  เมื่อศาลแตสองศาลข้ึนไปตางมีอํานาจชําระคดี ถาไดย่ืนฟองคดีนั้น
ตอศาลหนึ่งซึ่งตามฟองความผิดมิไดเกิดในเขต โจทกหรือจําเลยจะรองขอใหโอนคดีไปชําระที่
ศาลอื่นซึ่งความผิดไดเกิดในเขตก็ได 

ถาโจทกย่ืนฟองตอศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แตตอมาความปรากฏแกโจทกวา
การพิจารณาคดีจะสะดวกยิ่งข้ึนถาใหอีกศาลหนึ่งซึ่งมีอํานาจชําระคดีไดพิจารณาคดีนั้น โจทกจะ
ย่ืนคํารองตอศาลซึ่งคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได แมวาจําเลยจะ
คัดคานก็ตาม เมื่อศาลเห็นสมควรจะโอนคดีไปหรือยกคํารองเสียก็ได 
 

มาตรา ๒๔  เมื่อความผิดหลายเรื่องเก่ียวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เปนตนวา 
(๑) ปรากฏวาความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยผูกระทําผิดคนเดียวกัน หรือ

ผูกระทําผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทําความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเปนตัวการ ผู
สมรูหรือรับของโจรก็ตาม 

(๒) ปรากฏวาความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยมีเจตนาอยางเดียวกัน หรือ
โดยผูกระทําผิดทั้งหลายไดคบคิดกันมาแตกอนแลว 

(๓) ปรากฏวาความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นโดยมีเจตนาชวยผูกระทําผิดอื่นใหพน
จากรับโทษในความผิดอยางอ่ืนซึ่งเขาไดกระทําไว 

ดั่งนี้จะฟองคดีทุกเร่ือง หรือฟองผูกระทําความผิดทั้งหมดตอศาลซึ่งมีอํานาจ
ชําระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกวาไวก็ได 

ถาความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอยางสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอํานาจชําระ ก็
คือศาลซึ่งรับฟองเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไวกอน 
 

มาตรา ๒๕  ศาลซึ่งรับฟองคดีเก่ียวพันกันไวจะพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได 
ถาศาลซึ่งรับฟองคดีเก่ียวพันกันไว เห็นวาเปนการสมควรที่ความผิดฐานหนึ่งควร

ไดชําระในศาลซึ่งตามปกติมีอํานาจจะชําระ ถาหากวาคดีนั้นไมเก่ียวกับคดีเก่ียวพันกัน เมื่อศาล
เดิมไดตกลงกับอีกศาลหนึ่งแลว จะสั่งใหไปฟองยังศาลอ่ืนนั้นก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๖  หากวาตามลักษณะของความผิด ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย 

ความรูสึกของประชาชนสวนมากแหงทองถ่ินนั้น หรือเหตุผลอยางอ่ืน อาจมีการขัดขวางตอการไต
สวนมูลฟองหรือพิจารณา หรือนากลัววาจะเกิดความไมสงบหรือเหตุรายอยางอ่ืนขึ้น เมื่อโจทก
หรือจําเลยยื่นเรื่องราวตออธิบดีศาลฎีกาขอใหโอนคดีไปศาลอื่น ถาอธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตามคํา
ขอนั้นก็ใหส่ังโอนคดีไปยังศาลดั่งที่อธิบดีศาลฎีการะบุไว 

คําส่ังของอธิบดีศาลฎีกาอยางใด ยอมเด็ดขาดเพียงนั้น 
 

มาตรา ๒๗  ผูพิพากษาในศาลใดซึ่งชําระคดีอาญา จะถูกตั้งรังเกียจตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งบัญญัติไวในเรื่องนั้นก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
การฟองคดีอาญาและคดแีพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

   
 

หมวด ๑ 
การฟองคดีอาญา 
   

 
มาตรา ๒๘  บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล 
(๑) พนักงานอัยการ 
(๒) ผูเสียหาย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อผูเสียหายไดย่ืนฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามหีรือ

ภริยาจะดําเนินคดีตางผูตายตอไปก็ได 
ถาผูเสียหายที่ตายนั้นเปนผูเยาว ผูวิกลจริต หรือผูไรความสามารถ ซึ่งผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูแทนเฉพาะคดีไดย่ืนฟองแทนไวแลว ผูฟองแทนนั้นจะวาคดีตอไปก็ได 
 
มาตรา ๓๐  คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะยื่น

คํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดระหวางพิจารณากอนศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ได 
 
มาตรา ๓๑  คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัวซึ่งผู เสียหายยื่นฟองแลว 

พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได 
 

มาตรา ๓๒  เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงาน
อัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ 
ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทํา
การนั้นๆ ได 

 
มาตรา ๓๓  คดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานอัยการและผูเสียหายตางไดย่ืน

ฟองในศาลชั้นตนศาลเดียวกันหรือตางศาลกัน ศาลนั้นๆ  มีอํานาจสั่งใหรวมพิจารณาเปนคดี
เดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบโดยพลการหรือโดยโจทกย่ืนคํารองในระยะใดกอนมีคําพิพากษา 

แตทวาจะมีคําส่ังเชนนั้นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมของศาลอื่นนั้นกอน 
 

มาตรา ๓๔  คําส่ังไมฟองคดี หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม 
 

มาตรา ๓๕  คํารองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของศาล
ช้ันตนก็ได ศาลจะมีคําส่ังอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด
ถาคํารองนั้นไดย่ืนในภายหลังเมื่อจําเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม แลว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหศาลจดคําแถลงของจําเลยไว ในกรณีที่จําเลยคัดคานการถอนฟอง ใหศาลยกคํารองขอถอน
ฟองนั้นเสีย 

คดีความผิดตอสวนตัวนั้น จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็
ได แตถาจําเลยคัดคาน ใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย 
 

มาตรา ๓๖  คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหาไดไม 
เวนแตจะเขาอยูในขอยกเวนตอไปนี ้

(๑) ถาพนักงานอัยการไดย่ืนฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไวแลวได
ถอนฟองคดีนั้นไป การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 

(๒) ถาพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 

(๓) ถาผูเสียหายไดย่ืนฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไม
ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัว 
 

มาตรา ๓๗๑๓  คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตรา

อยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา 
(๒) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด

ลหุโทษ หรือคดีอ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดตอกฎหมาย
เก่ียวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่
พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว 

(๓) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด
ลหุโทษ หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร
เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่นายตํารวจประจําทองที่ตั้งแตตําแหนงสารวัตรขึ้นไป หรือ
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้นๆ ไดเปรียบเทียบแลว 

(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
คําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว 
 

มาตรา ๓๘  ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แหงมาตรากอน ถาเจา
พนักงานดั่งกลาวในมาตรานั้นเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบดั่ง
นี้ 

(๑) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอม
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควร
แตไมเกินสิบหาวันแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
                                                 

๑๓ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงิน
คาปรับภายในเวลากําหนดในวรรคกอน ใหดําเนินคดีตอไป 

(๒) ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ให
เจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คูความตกลงกัน 
 

มาตรา ๓๙  สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดั่งตอไปนี ้
(๑) โดยความตายของผูกระทําผิด 
(๒) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความ

กันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
(๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 
(๔) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง 
(๕) เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น 
(๖) เมื่อคดีขาดอายุความ 
(๗) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ 

 
หมวด ๒ 

การฟองคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
   

 
มาตรา ๔๐  การฟองคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาจะฟองตอศาลซึ่งพิจารณา

คดีอาญาหรือตอศาลที่มีอํานาจชําระคดีแพงก็ได การพิจารณาคดีแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 
มาตรา ๔๑  ถาการพิจารณาคดีแพงจักทําใหการพิจารณาคดีอาญาเนิ่นชาหรือ

ติดขัดศาลมีอํานาจสั่งใหแยกคดีแพงออกจากคดีอาญา และพิจารณาตางหากโดยศาลที่มีอํานาจ
ชําระ 

 
มาตรา ๔๒  ในการพิจารณาคดีแพง ถาพยานหลักฐานที่นําสืบแลวในคดีอาญา

ยังไมเพียงพอ ศาลจะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมอีกก็ได 
ในกรณีเชนนั้นศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว สวนคดีแพงจะพิพากษาใน

ภายหลังก็ได 
 

มาตรา ๔๓  คดีลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง
ยักยอกหรือรับของโจร ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกรองทรัพยสินหรือราคาที่เขาสูญเสียไป
เนื่องจากการกระทําผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ก็ใหเรียกทรัพยสินหรือราคา
แทนผูเสียหายดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  การเรียกทรัพยสินหรือราคาคืนตามมาตรากอน พนักงานอัยการจะ
ขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาล
ช้ันตนก็ได 

คําพิพากษาในสวนเรียกทรัพยสินหรือราคาใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษา
ในคดีอาญา 

มาตรา ๔๔/๑๑๔  ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียก
เอาคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเสือ่มเสยีตอ
เสรีภาพในรางกายชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดของจําเลย ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใชคา
สินไหมทดแทนแกตนก็ได 

การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหายตองย่ืนคํารองกอนเร่ิมสืบพยาน ในกรณีที่
ไมมีการสืบพยานใหย่ืนคํารองกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และใหถือวาคํารองดังกลาวเปนคําฟอง
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและผูเสียหายอยูในฐานะโจทกในคดี
สวนแพงนั้น ทั้งนี้ คํารองดังกลาวตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและ
จํานวนคาสินไหมทดแทนที่เรียกรอง หากศาลเห็นวาคํารองนั้นยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาล
อาจมีคําส่ังใหผูรองแกไขคํารองใหชัดเจนก็ได 

คํารองตามวรรคหนึ่งจะมีคําขอประการอื่นที่มิใชคําขอบังคับใหจําเลยชดใชคา
สินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได และตองไมขัดหรือ
แยงกับคําฟองในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทก และในกรณีที่พนักงานอัยการไดดําเนินการ
ตามความในมาตรา ๔๓ แลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองตามวรรคหนึ่งเพ่ือเรียกทรัพยสินหรือราคา
ทรัพยสินอีกไมได 

 
มาตรา ๔๔/๒๑๕  เมื่อไดรับคํารองตามมาตรา ๔๔/๑ ใหศาลแจงใหจําเลยทราบ 

หากจําเลยใหการประการใดหรือไมประสงคจะใหการใหศาลบันทึกไว ถาหากจําเลยประสงคจะทํา
คําใหการเปนหนังสือใหศาลกําหนดระยะเวลายื่นคําใหการตามที่เห็นสมควร และเมื่อพนักงาน
อัยการสืบพยานเสร็จศาลจะอนุญาตใหผูเสียหายนําพยานเขาสืบถึงคาสินไหมทดแทนไดเทาที่
จําเปน หรือศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไปกอนแลวพิจารณาพิพากษาคดีสวนแพงใน
ภายหลังก็ได 

ถาความปรากฏตอศาลวาผู ย่ืนคํารองตามมาตรา ๔๔/๑ เปนคนยากจนไม
สามารถจัดหาทนายความไดเอง ใหศาลมีอํานาจตั้งทนายความใหแกผูนั้น โดยทนายความที่ไดรับ
แตงตั้งมีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

                                                 
๑๔  มาตรา ๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๕ มาตรา ๔๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนด 
 
มาตรา ๔๕  คดีเร่ืองใดถึงแมวาไดฟองในทางอาญาแลว ก็ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่

จะฟองในทางแพงอีก 
 
มาตรา ๔๖  ในการพิพากษาคดีสวนแพง ศาลจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏ

ในคําพิพากษาคดีสวนอาญา 
 

มาตรา ๔๗๑๖  คําพิพากษาคดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อันวาดวยความรับผิดของบุคคลในทางแพง โดยไมตองคํานึงถึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาได
กระทําความผิดหรือไม 

ราคาทรัพยสินที่ส่ังใหจําเลยใชแกผูเสียหาย ใหศาลกําหนดตามราคาอันแทจริง 
สวนจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนอยางอ่ืนที่ผูเสียหายจะไดรับนั้น ใหศาลกําหนดใหตามความ
เสียหายแตตองไมเกินคําขอ 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อศาลพิพากษาใหคืนทรัพยสิน แตยังไมปรากฏตัวเจาของ เมื่อใด

ปรากฏตัวเจาของแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป 
ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ ใหศาลพิพากษาส่ังใหเจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของ

นั้นใหแกเจาของไป 
เมื่อมีการโตแยงกัน ใหบุคคลที่อางวาเปนเจาของอันแทจริงในทรัพยสินนั้นฟอง

เรียกรองยังศาลที่มีอํานาจชําระ 
 

มาตรา ๔๙  แมจะไมมีฟองคดีสวนแพงก็ตาม เมื่อพิพากษาคดีสวนอาญา ศาล
จะสั่งใหคืนทรัพยสินของกลางแกเจาของก็ได 

 
มาตรา ๕๐๑๗  ในกรณีที่ศาลส่ังใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน หรือคาสินไหม

ทดแทนแกผูเสียหายตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๔/๑ ใหถือวาผูเสียหายนั้นเปน
เจาหนี้ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๕๑๑๘  ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองทางแพง

เนื่องจากความผิดนั้นยอมระงับไปตามกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเรื่อง

                                                 
๑๖ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๗ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๘ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อายุความฟองคดีอาญา แมถึงวาผูเยาวหรือผูวิกลจริตในมาตรา ๑๙๓/๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยจะเปนผูฟองหรือไดฟองตางหากจากคดีอาญาก็ตาม 

ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลดวยแลว แต
คดียังไมเด็ดขาดอายุความซึ่งผูเสียหายมีสิทธิจะฟองคดีแพงยอมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา 

ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่
ไดฟองคดีแพงสิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/
๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ถาโจทกฟองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟองปลอยจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลว
กอนที่ไดย่ืนฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๔ 
หมายเรียกและหมายอาญา 

   
 

หมวด ๑ 
หมายเรียก 

   
 

มาตรา ๕๒  การที่จะใหบุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไตสวนมูลฟองการพิจารณา
คดี หรือการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ จักตองมีหมายเรียกของพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือของศาล แลวแตกรณี 

แตในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญไป
ทําการสอบสวนดวยตนเอง ยอมมีอํานาจที่จะเรียกผูตองหาหรือพยานมาไดโดยไมตองออก
หมายเรียก 

 
มาตรา ๕๓  หมายเรียกตองทําเปนหนังสือและมีขอความดั่งตอไปนี้ 
(๑) สถานที่ที่ออกหมาย 
(๒) วันเดือนปที่ออกหมาย 
(๓) ช่ือและตําบลที่อยูของบุคคลที่ออกหมายเรียกใหมา 
(๔) เหตุที่ตองเรียกผูนั้นมา 
(๕) สถานที่ วันเดือนปและเวลาที่จะใหผูนั้นไปถึง 
(๖) ลายมือช่ือและประทับตราของศาล หรือลายมือช่ือและตําแหนงเจาพนักงาน

ผูออกหมาย 
 
มาตรา ๕๔  ในการกําหนดวันและเวลาที่จะใหมาตามหมายเรียกนั้น ใหพึงระลึก

ถึงระยะทางใกลไกล เพ่ือใหผูถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลากําหนดในหมาย 
 
มาตรา ๕๕  การสงหมายเรียกแกผูตองหา จะสงใหแกบุคคลผูอ่ืนซึ่งมิใชสามี

ภริยา ญาติหรือผูปกครองของผูรับหมายรับแทนนั้นไมได 
 

มาตรา ๕๕/๑๑๙  ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ถาศาลมีคํา ส่ังใหออก
หมายเรียกพยานโจทกโดยมิไดกําหนดวิธีการสงไว ใหพนักงานอัยการมีหนาที่ดําเนินการให
หัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่เปนผูจัดสงหมายเรียกแกพยานและติดตามพยานโจทกมา

                                                 
๑๙ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศาลตามกําหนดนัดแลวแจงผลการสงหมายเรียกไปยังศาลและพนักงานอัยการโดยเร็ว หาก
ปรากฏวาพยานโจทกมีเหตุขัดของไมอาจมาศาลไดหรือเกรงวาจะเปนการยากที่จะนําพยานนั้นมา
สืบตามที่ศาลนัดไว ก็ใหพนักงานอัยการขอใหศาลสืบพยานนั้นไวลวงหนาตามมาตรา ๑๗๓/๒ 
วรรคสอง 

เจาพนักงานผูสงหมายเรียกมีสิทธิไดรับคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อบุคคลที่รับหมายเรียกอยูตางทองที่กับทองที่ซึ่งออกหมาย เปน

หมายศาลก็ใหสงไปศาล เปนหมายพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใหสงยังพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจที่มีอํานาจออกหมายเรียกซึ่งผูถูกเรียกอยูในทองที่ เมื่อศาลหรือพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจไดรับหมายเชนนั้นแลว ก็ใหสลักหลังหมายแลวจัดการสงแกผูรับตอไป 
 

หมวด ๒ 
หมายอาญา 

   
 

สวนที่ ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๕๗๒๐  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา 
๘๐ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จําคุก หรือคนในที่รโหฐานหา
ตัวคนหรือส่ิงของตองมีคําส่ังหรือหมายของศาลสําหรับการนั้น 

บุคคลซึ่งตองขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปลอยไปไดก็เมื่อมีหมายปลอยของ
ศาล 
 

มาตรา ๕๘๒๑  ศาลมีอํานาจออกคําส่ังหรือหมายอาญาไดภายในเขตอํานาจตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 

มาตรา ๕๙๒๒  ศาลจะออกคําส่ังหรือหมายจับ หมายคน หรือหมายขัง ตามที่ศาล
เห็นสมควรหรือโดยมีผูรองขอก็ได 

                                                 
๒๐ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๑ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๒ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูรองขอเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตองเปนพนักงานฝาย
ปกครองตั้งแตระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป 

ในกรณีจําเปนเรงดวนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผูรองขอไมอาจไปพบศาลได ผูรองขอ
อาจรองขอตอศาลทางโทรศัพท โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือขอใหศาลออกหมายจับหรือหมายคนก็ได ในกรณีเชนวานี้เมื่อศาลสอบถามจน
ปรากฏวามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือหมายคนไดตามมาตรา ๕๙/๑ และมีคําส่ังใหออกหมายนั้น
แลว ใหจัดสงสําเนาหมายเชนวานี้ไปยังผูรองขอโดยทางโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 

เมื่อไดมีการออกหมายตามวรรคสามแลว ใหศาลดําเนินการใหผูที่เก่ียวของกับ
การขอหมายมาพบศาลเพื่อสาบานตัวโดยไมชักชา โดยจดบันทึกถอยคําของบุคคลดังกลาวและลง
ลายมือช่ือของศาลผูออกหมายไว หรือจะใชเครื่องบันทึกเสียงก็ไดโดยจัดใหมีการถอดเสียงเปน
หนังสือและลงลายมือช่ือของศาลผูออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือช่ือรับรองดังกลาวแลว ให
เก็บไวในสารบบของศาล หากความปรากฏตอศาลในภายหลังวาไดมีการออกหมายไปโดยฝาฝน
ตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ศาลอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหมายเชนวานั้นได  
ทั้งนี้ ศาลจะมีคําส่ังใหผูรองขอจัดการแกไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุคคลที่เก่ียวของ
ตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๕๙/๑๒๓  กอนออกหมาย จะตองปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทํา
ใหศาลเชื่อไดวามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ 

คําส่ังศาลใหออกหมายหรือยกคํารอง จะตองระบุเหตุผลของคําส่ังนั้นดวย 
หลักเกณฑในการยื่นคํารองขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคําส่ังใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 

มาตรา ๖๐๒๔  หมายจับ หมายคน หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย ตองทาํ
เปนหนังสือและมีขอความดังตอไปนี ้

(๑) สถานที่ที่ออกหมาย 
(๒) วันเดือนปที่ออกหมาย 
(๓) เหตุที่ตองออกหมาย 
(๔) (ก) ในกรณีออกหมายจับ ตองระบุช่ือหรือรูปพรรณของบุคคลที่จะถูกจับ 
(ข) ในกรณีออกหมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย ตองระบุช่ือบุคคลที่จะ

ถูกขัง จําคุก หรือปลอย 
                                                 

๒๓ มาตรา ๕๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๔ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) ในกรณีออกหมายคน ใหระบุสถานที่ที่จะคน และช่ือหรือรูปพรรณบุคคล 
หรือลักษณะสิ่งของที่ตองการคน กําหนดวันเวลาที่จะทําการคน และช่ือกับตําแหนงของเจา
พนักงานผูจะทําการคนนั้น 

(๕) (ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขัง หรือหมายคนใหระบุความผิด หรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย 

(ข) ในกรณีออกหมายจําคุก ใหระบุความผิดและกําหนดโทษตามคําพิพากษา 
(ค) ในกรณีออกหมายขังหรือหมายจําคุก ใหระบุสถานที่ที่จะใหขังหรือจําคุก 
(ง) ในกรณีออกหมายปลอย ใหระบุเหตุที่ใหปลอย 
(๖) ลายมือช่ือและประทับตราของศาล 

 
มาตรา ๖๑๒๕  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๙๗ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมี

อํานาจหนาที่จัดการใหเปนไปตามหมายอาญา ซึ่งไดมอบหรือสงมาใหจัดการภายในอํานาจของเขา 
หมายอาญาใดซึ่งศาลไดออก จะมอบหรือสงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจซึ่งอยูภายในเขตอํานาจของศาลดั่งระบุในหมาย หรือแกหัวหนาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจประจําจังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ หรือตําบล ซึ่งจะใหจัดการใหเปนไปตามหมายนั้นก็ได 

ในกรณีหลังเจาพนักงานผูไดรับหมายตองรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น 
จะจัดการเองหรือส่ังใหเจาพนักงานรองลงไปจัดการใหก็ได หรือจะมอบหรือสงสําเนาหมายอัน
รับรองวาถูกตองใหแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจคนอื่นซึ่งมีหนาที่จัดการตามหมายซึ่งตน
ไดรับนั้นก็ได ถาหมายนั้นไดมอบหรือสงใหแกเจาพนักงานตั้งแตสองนายขึ้นไป เจาพนักงานจะ
จัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือรวมกันก็ได 
 

มาตรา ๖๒  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งวา
ดวยการจับและคน เจาพนักงานผูจัดการตามหมายนั้นตองแจงขอความในหมายใหแกผูเก่ียวของ
ทราบและถามีคําขอรอง ใหสงหมายนั้นใหเขาตรวจดู 

การแจงขอความในหมาย การสงหมายใหตรวจดูและวันเดือนปที่จัดการเชนนั้น
ใหบันทึกไวในหมายนั้น 
 

มาตรา ๖๓๒๖  เมื่อเจาพนักงานไดจัดการตามหมายอาญาแลว ใหบันทึก
รายละเอียดในการจัดการนั้น ถาจัดการตามหมายไมได ใหบันทึกพฤติการณไว แลวใหสงบันทึก
นั้นไปยังศาลซึ่งออกหมายโดยเร็ว 
 

                                                 
๒๕ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๖ มาตรา ๖๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔๒๗  ถาบุคคลที่มีช่ือในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือส่ิงของที่มี
หมายใหคนไดคนพบแลว ถาสามารถจะทําไดก็ใหสงบุคคลหรือส่ิงของนั้นโดยดวนไปยังศาลซึ่ง
ออกหมายหรือเจาพนักงานตามที่กําหนดไวในหมาย แลวแตกรณี เวนแตจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา ๖๕  ถาบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผูชวยใหหนีไปไดเจา
พนักงานผูจับมีอํานาจติดตามจับกุมผูนั้นโดยไมตองมีหมายอีก 
 

สวนที่ ๒ 
หมายจับ 

   
 

มาตรา ๖๖๒๘  เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมี

อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือ 
(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมี

เหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 
ถาบุคคลนั้นไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดย

ไมมีขอแกตัวอันควร ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี 
 

มาตรา ๖๗  จะออกหมายจับบุคคลที่ยังไมรูจักช่ือก็ไดแตตองบอกรูปพรรณของ
ผูนั้นใหละเอียดเทาที่จะทําได 
 

มาตรา ๖๘๒๙  หมายจับคงใชไดอยูจนกวาจะจับได เวนแตความผิดอาญาตาม
หมายนั้นขาดอายุความหรือศาลซึ่งออกหมายนั้นไดถอนหมายคืน 

 

                                                 
๒๗ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๘ มาตรา ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๙ มาตรา ๖๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
หมายคน 

   
 

มาตรา ๖๙  เหตุที่จะออกหมายคนไดมีดั่งตอไปนี ้
(๑) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต

สวนมูลฟองหรือพิจารณา 
(๒) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือ

มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด 
(๓) เพ่ือพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวย

กฎหมาย 
(๔) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ 
(๕) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําส่ังศาล ในกรณีที่จะพบ

หรือจะยึดโดยวิธีอ่ืนไมไดแลว 
 

มาตรา ๗๐  หมายคนซึ่งออกเพ่ือพบและจับบุคคลนั้นหามมิใหออก เวนแตจะมี
หมายจับบุคคลนั้นดวย  และเจาพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายคนนั้นตองมีทั้งหมายคนและ
หมายจับ 
 

สวนที่ ๔ 
หมายขัง หมายจําคุก หมายปลอย 

   
 

มาตรา ๗๑๓๐  เมื่อไดตัวผูตองหาหรือจําเลยมาแลว ในระยะใดระหวางสอบสวน 
ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวตามมาตรา ๘๗ หรือ
มาตรา ๘๘ ก็ได และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมายขังคงใชไดอยูจนกวาศาลจะไดเพิกถอน โดยออกหมายปลอยหรือออก
หมายจําคุกแทน 

ถาความปรากฏแกศาลวาผูตองหาหรือจําเลยนั้นมีอายุไมถึงสิบแปดปหรือเปน
หญิงมีครรภหรือเพ่ิงคลอดบุตรมาไมถึงสามเดือน หรือเจ็บปวยซึ่งถาตองขังจะถึงอันตรายแกชีวิต 
ศาลจะไมออกหมายขังหรือจะออกหมายปลอยผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกขังอยูนั้นก็ได แตทั้งนี้ไม
หามศาลที่จะมีคําส่ังใหผูนั้นอยูในความดูแลของเจาพนักงานหรือบุคคลที่ยินยอมรับผูนั้นไว หรือ
กําหนดวิธีการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถาศาลมี
คําส่ังเชนวานี้ในระหวางสอบสวน ใหใชไดไมเกินหกเดือนนับแตวันมีคําส่ัง แตถามีคําส่ังใน

                                                 
๓๐ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระหวางไตสวนมูลฟองหรือระหวางพิจารณา ใหใชไดจนกวาจะเสร็จการพิจารณา หากภายหลังที่
ศาลมีคําส่ัง ผูตองหาหรือจําเลยนั้นไมปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลง
ไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือพิจารณาออกหมายขังไดตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๗๒  หมายปลอยผูตองหาหรือจําเลยซึ่งตองขังอยูตามหมายศาล ใหออก
ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) เมื่อศาลส่ังปลอยชั่วคราว 
(๒) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอใหศาลปลอย โดยเห็นวาไม

จําเปนตองขังไวระหวางสอบสวน 
(๓) เมื่อพนักงานอัยการรองตอศาลวาไดยุติการสอบสวนแลว โดยคําส่ังไมฟอง

ผูตองหา 
(๔) เมื่อพนักงานอัยการไมฟองผูตองหาในเวลาที่ศาลกําหนด 
(๕) เมื่อศาลไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาคดีไมมีมูลและส่ังใหยกฟอง เวนแตเมื่อ

โจทกรองขอและศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวางอุทธรณฎีกา 
(๖) เมื่อโจทกถอนฟองหรือมีการยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว หรือเมื่อ

ศาลพิจารณาแลวพิพากษาหรือมีคําส่ังใหยกฟอง เวนแตศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวาง
อุทธรณฎีกา 

(๗) เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษจําเลยอยางอ่ืนซึ่งไมใชโทษประหารชีวิต จําคุก
หรือใหอยูภายในเขตที่อันมีกําหนด ถาโทษอยางอ่ืนนั้นเปนโทษปรับเมื่อจําเลยไดเสียคาปรับแลว 
หรือศาลใหปลอยชั่วคราวโดยมีกําหนดวันเพื่อใหจําเลยหาเงินคาปรับมาชําระตอศาล 
 

มาตรา ๗๓  คดีใดอยูระหวางอุทธรณฎีกา ถาจําเลยตองควบคุมหรือขังมาแลว
เทากับหรือเกินกวากําหนดจําคุกหรือกําหนดจําคุกแทนตามคําพิพากษา ใหศาลออกหมายปลอย
จําเลย เวนแตจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืนในกรณีที่โจทก อุทธรณฎีกาในทํานองขอใหเพ่ิมโทษ 
 

มาตรา ๗๔  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๗๓ และ ๑๘๕ วรรคสอง เมื่อผูใดตองคํา
พิพากษาใหจําคุกหรือประหารชีวิตหรือจะตองจําคุกแทนคาปรับ ใหศาลออกหมายจําคุกผูนั้นไว 
 

มาตรา ๗๕  เมื่อผูตองคําพิพากษาใหจําคุกถูกจําครบกําหนดแลว หรือไดรับ
พระราชทานอภัยโทษใหปลอย หรือมีคําวินิจฉัยใหปลอยตัวไปโดยมีเง่ือนไข หรือมีกฎหมาย
ยกเวนโทษหรือโทษจําคุกนั้นหมดไปโดยเหตุอ่ืน ใหศาลออกหมายปลอยผูนั้นไป 
 

มาตรา ๗๖  หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย  ตองจัดการตามนั้นโดย
พลัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๕ 
จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว 

   
 

หมวด ๑ 
จับ ขัง จําคุก 

   
 

มาตรา ๗๗๓๑  หมายจับใหใชไดทั่วราชอาณาจักร 
การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ก็ได 
(๑) สําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองแลว 
(๒) โทรเลขแจงวาไดออกหมายแลว 
(๓) สําเนาหมายที่สงทางโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
การจัดการตาม (๒) และ (๓) ใหสงหมายหรือสําเนาอันรับรองแลวไปยังเจา

พนักงานผูจัดการตามหมายโดยพลัน 
 

มาตรา ๗๘๓๒  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับหรือ
คําส่ังของศาลนั้นไมได เวนแต 

(๑) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดังไดบัญญัติไวในมาตรา  ๘๐ 
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืนอันสามารถอาจ
ใชในการกระทําความผิด 

(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แตมีความจําเปน
เรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได 

(๔) เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอย
ช่ัวคราวตามมาตรา ๑๑๗ 
 

มาตรา ๗๙  ราษฎรจะจับผูอ่ืนไมไดเวนแตจะเขาอยูในเกณฑแหงมาตรา ๘๒ 
หรือเมื่อผูนั้นกระทําความผิดซึ่งหนา และความผิดนั้นไดระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้
ดวย 

 
                                                 

๓๑ มาตรา ๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๒ มาตรา ๗๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๐  ที่เรียกวาความผิดซึ่งหนานั้น ไดแกความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทํา หรือ
พบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ 

อยางไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ ใหถือวา
ความผิดนั้นเปนความผิดซึ่งหนาในกรณีดั่งนี ้

(๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทําโดยมีเสียงรองเอะอะ 
(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิดในถิ่นแถว

ใกลเคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีส่ิงของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุ
อยางอ่ืนอันสันนิษฐานไดวาไดใชในการกระทําผิด หรือมีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เส้ือผาหรือ
เนื้อตัวของผูนั้น 
 

มาตรา ๘๑๓๓  ไมวาจะมีหมายจับหรือไมก็ตาม  หามมิใหจับในที่รโหฐาน เวนแต
จะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน 

 
มาตรา  ๘๑ /๑๓๔  ไม ว า จ ะมี หมายจั บหรื อ ไม ก็ ต าม  ห ามมิ ให จั บ ใน

พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาข้ึน
ไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรม
วงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาข้ึนไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประทับหรือพํานัก เวนแต 

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตใหจับ 
และไดแจงเลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษรับทราบแลว 

(๒) เจาพนักงานผูถวายหรือใหความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาข้ึนไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปนผูจับ
ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการใหความ
ปลอดภัย 
 

มาตรา ๘๒  เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความชวยเหลือจากบุคคล
ใกลเคียงเพ่ือจัดการตามหมายนั้นก็ได  แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกเขานั้น
ไมได 
 

มาตรา ๘๓๓๕  ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูที่
จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูก

                                                 
๓๓ มาตรา ๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๔ มาตรา ๘๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๕ มาตรา ๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น 
ใหนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป 

ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมี
หมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวา ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและ
ถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบ
และปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตน
ไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือ
การควบคุมผูถูกจับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงาน
อนุญาตใหผูถูกจับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับ
ดังกลาวไวดวย 

ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะ
หลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ือง
ในการจับนั้น 
 

มาตรา ๘๔๓๖  เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทํา
การของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓  โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแลว ใหสงตัวผูถูกจับแก
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจของที่ทําการของพนักงานสอบสวนดังกลาว เพ่ือดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับใหเจาพนักงานผูจับนั้นแจงขอกลาวหา และ
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูกจับทราบ ถามีหมายจับใหแจงใหผูถูกจับทราบและ
อานใหฟงและมอบสําเนาบันทึกการจับแกผูถูกจับนั้น 

(๒) ในกรณีที่ราษฎรเปนผูจับ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัว
บันทึกช่ือ อาชีพ ที่อยูของผูจับ อีกทั้งขอความและพฤติการณแหงการจับนั้นไว และใหผูจับลง
ลายมือช่ือกํากับไวเปนสําคัญเพื่อดําเนินการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับใหผูถูกจับ
ทราบและแจงใหผูถูกจับทราบดวยวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของ
ผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมี
ผูนําผูถูกจับมาสงแจงใหผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดใหผูถูกจับ
สามารถติดตอกับญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจเพื่อแจงใหทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูก
ควบคุมไดในโอกาสแรกเมื่อผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถา
กรณีผูถูกจับรองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูแจง ก็ใหจัดการตามคํารองขอนั้น
โดยเร็ว และใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจบันทึกไว ในการนี้มิใหเรียกคาใชจายใดๆ จากผู
ถูกจับ 

                                                 
๓๖ มาตรา ๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่จําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับ
เสียกอนนําตัวไปสงตามมาตรานี้ก็ได 

ถอยคําใดๆ ที่ผูถูกจับใหไวตอเจาพนักงานผูจับ หรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผูถูกจับ ถาถอยคํานั้นเปนคํารับสารภาพของผูถูกจับวาตนได
กระทําความผิดหามมิให รับฟงเปนพยานหลักฐาน แตถาเปนถอยคํา อ่ืน จะรับฟงเปน
พยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูถูกจับไดตอเมื่อไดมีการแจงสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือ
ตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แกผูถูกจับแลวแตกรณี 
 

มาตรา ๘๔/๑๓๗  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น จะ
ปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวก็ได แตถาเปนการจับโดยมีหมายของศาลใหรีบ
ดําเนินการตามมาตรา ๖๔ และในกรณีที่ตองสงผูถูกจับไปยังศาล แตไมอาจสงไปไดในขณะนั้น
เนื่องจากเปนเวลาที่ศาลปดหรือใกลจะปดทําการ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับตัวผูถูก
จับไวมีอํานาจปลอยผูถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการ 

 
มาตรา ๘๕  เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว  มีอํานาจคนตัวผูตองหา และ

ยึดสิ่งของตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 
การคนนั้นจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอ่ืนเปนผูคน 
ส่ิงของใดที่ยึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็

ใหคืนแกผูตองหาหรือแกผูอ่ืน ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๘๕/๑๓๘  ในระหวางสอบสวน ส่ิงของที่เจาพนักงานไดยึดไวซึ่งมิใช

ทรัพยสินที่กฎหมายบัญญัติไววาผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ถายังไมไดนําสืบหรือแสดงเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจาของหรือผูซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของที่เจาพนักงานยึด
ไว อาจย่ืนคํารองตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี เพ่ือขอรับสิ่งของนั้นไป
ดูแลรักษาหรือใชประโยชนโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได 

การส่ังคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะตองไมกระทบถึงการใช ส่ิงของนั้นเปน
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมี
คําส่ังโดยมิชักชา โดยอาจเรียกประกันจากผูย่ืนคํารองหรือกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดให
บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกลาวไมยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมี
คําส่ังใหคืน ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี มีอํานาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืน
และบังคับตามสัญญาประกันเชนวานั้นได วิธีการยื่นคํารอง เง่ือนไขและการอนุญาตใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๓๗ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓๘ มาตรา ๘๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําส่ังไมอนุญาต ผูย่ืนคํารองมี
สิทธิย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังตอศาลช้ันตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกลาวไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมอนุญาตและใหศาลพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนดเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใดไดตามที่เห็นสมควร คําส่ังของศาลใหเปนที่สุด 

 
 
มาตรา ๘๖  หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขา

หนีเทานั้น 
 

มาตรา ๘๗๓๙  หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาท่ีจะถามคําใหการ และ

ที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น 
ในกรณีที่ผู ถูกจับไมไดรับการปลอยชั่วคราว และมีเหตุจําเปนเพื่อทําการ

สอบสวน หรือการฟองคดี ใหนําตัวผูถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูก
นําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปน
อยางอ่ืนอันมิอาจกาวลวงเสียได โดยใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล
ขอหมายขังผูตองหานั้นไว ใหศาลสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาล
อาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจําเปน หรืออาจเรียกพยานหลักฐาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียว มีกําหนดไมเกินเจ็ด
วัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึงสิบป 
หรือปรับเกินกวาหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้ง
หนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไป จะมีโทษปรับ
ดวยหรือไมก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และ
รวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน 

ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลส่ังขังครบสี่สิบแปดวันแลว หากพนักงานอัยการ
หรือพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอขังตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะส่ังขังตอไป
ไดก็ตอเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนไดแสดงถึงเหตุจําเปน และนําพยานหลักฐานมา
ใหศาลไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล 

                                                 
๓๙ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการไตสวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผูตองหามีสิทธิแตงทนายความเพื่อ
แถลงขอคัดคานและซักถามพยาน  ถาผูตองหาไมมีทนายความเนื่องจากยังไมไดมีการปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๔/๑ และผูตองหารองขอ ใหศาลตั้งทนายความให โดยทนายความนั้นมีสิทธิไดรับเงิน
รางวัลและคาใชจายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุโลม 

ถาพนักงานสอบสวนตองไปทําการสอบสวนในทองที่อ่ืนนอกเขตของศาลซึ่งไดส่ัง
ขังผูตองหาไว พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอใหโอนการขังไปยังศาลในทองที่ที่จะตองไปทํา
การสอบสวนนั้นก็ได เมื่อศาลที่ส่ังขังไวเห็นเปนการสมควรก็ใหส่ังโอนไป 

 
มาตรา ๘๘๔๐  คดีที่ราษฎรเปนโจทก เมื่อศาลประทับฟองและไดตัวจําเลยมาศาล

แลว หรือคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก เมื่อไดย่ืนฟองตอศาลแลว ศาลจะส่ังขังจําเลยไวหรือ
ปลอยชั่วคราวก็ได 
 

มาตรา ๘๙๔๑  หมายขังหรือหมายจําคุกตองจัดการใหเปนไปตามนั้นในเขตของ
ศาลซึ่งออกหมาย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๘๙/๑๔๒  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อ

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตาม
หมายขังรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําส่ังใหขังผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานที่อ่ืน
ตามที่บุคคลดังกลาวรองขอ หรือตามที่ศาลเห็นสมควรนอกจากเรือนจําก็ได โดยใหอยูในความ
ควบคุมของผูรองขอ หรือเจาพนักงานตามที่ศาลกําหนด ในการนี้ ศาลจะกําหนดระยะเวลาตามที่
ศาลเห็นสมควรก็ได 

ในการพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ศาลจะดําเนินการไตสวนหรือให
ผูเสียหายหรือเจาพนักงานที่เก่ียวของตามหมายขังคัดคานกอนมีคําส่ังก็ได 

สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึ่งตองมิใชสถานีตํารวจ หรือสถานท่ีควบคุมผูตองหาของ
พนักงานสอบสวน โดยมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและ
มาตรการเพื่อปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย 

เมื่อศาลมีคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังผูตองหาหรือจําเลยไมปฏิบัติ
ตามวิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือใหดําเนินการตามหมายขังได 

 

                                                 
๔๐ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๑ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒ มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๙/๒๔๓  ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อพนักงานอัยการ ผูบัญชาการ
เรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะ
มีคําส่ังใหจําคุกผูซึ่งตองจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดที่ไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของกําหนดโทษตามที่ระบุไวในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไมนอยกวาสิบป ใน
กรณีตองโทษจําคุกเกินสามสิบปข้ึนไป หรือจําคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) ใหจําคุกไวในสถานที่ อ่ืนตามที่บุคคลดังกลาวรองขอหรือตามที่ศาล
เห็นสมควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุก ทั้งนี้ ลักษณะของสถานที่
ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อ
ปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย 

(๒) ใหจําคุกไวในเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุกหรือสถานที่อ่ืน
ตาม (๑) เฉพาะวันที่กําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ใหจําคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความ
ประพฤติ สวัสดิภาพของผูซึ่งตองจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและ
สังคมดวย ทั้งนี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย เจาพนักงานที่เก่ียวของตาม
หมายจําคุก พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจในทองที่นั้น หรือผูซึ่งศาลเห็นวามีสวนเกี่ยวของ 

คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดใหเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตาม
หมายนั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําส่ัง และใหนําความในมาตรา ๘๙/
๑ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๙๐๔๔  เมื่อมีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืน
ใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณา
คดีอาญาขอใหปลอย คือ 

(๑) ผูถูกคุมขังเอง 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวน 
(๔) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศด ี
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง 
เมื่อไดรับคํารองดั่งนั้น ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาศาลเห็นวา

                                                 
๔๓ มาตรา ๘๙/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คํารองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงให
เปนที่พอใจแกศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลส่ังปลอยตัวผูถูกคุมขังไป
ทันที 
 

หมวด ๒ 
คน 

   
 

มาตรา ๙๑๔๕  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๑ มาบังคับในเรื่องคนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๒๔๖  หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนหรือคําส่ังของศาล เวน

แตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณอ่ืน

ใดอันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 
(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
(๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรอืมเีหตอัุน

แนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น 
(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาส่ิงของที่มีไวเปนความผิดหรือไดมาโดย

การกระทําความผิดหรือไดใชหรือมีไว เ พ่ือจะใชในการกระทําความผิด  หรืออาจเปน
พยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อ
วาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน 

(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือ
จับตามมาตรา ๗๘ 

การใชอํานาจตาม (๔) ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูคนสงมอบสําเนา
บันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพยที่ไดจากการตรวจคน รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให
สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจคน แตถาไมมีผูครอบครอง
อยู ณ ที่นั้น ใหสงมอบหนังสือดังกลาวแกบุคคลเชนวานั้นในทันทีที่กระทําได และรีบรายงาน
เหตุผลและผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 

มาตรา ๙๓  หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีส่ิงของในความครอบครอง
เพ่ือจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด 

 
                                                 

๔๕ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๖ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๔  ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ทําการคนในที่รโหฐาน ส่ัง
เจาของหรือคนอยูในนั้นหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคน ใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม อีกทั้งให
ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ใหพนักงานผูนั้นแสดงหมาย
หรือถาคนไดโดยไมตองมีหมายก็ใหแสดงนามและตําแหนง 

ถาบุคคลดั่งกลาวในวรรคตนมิยอมใหเขาไป เจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพ่ือ
เขาไป ในกรณีจําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง ร้ัวหรือส่ิงกีดขวางอยาง
อ่ืนทํานองเดียวกันนั้นก็ได 

 
มาตรา ๙๕  ในกรณีคนหาสิ่งของที่หาย ถาพอทําได จะใหเจาของหรือผู

ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการคนนั้นดวยก็ได 
 
มาตรา ๙๖๔๗  การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก มี

ขอยกเวนดังนี้ 
(๑) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็

ได 
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะ

ทําการคนในเวลากลางคืนก็ได 
(๓) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตอง

ไดรับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 

มาตรา ๙๗๔๘  ในกรณีที่คนโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายคนหรือผู
รักษาการแทนซึ่งตองเปนพนักงานฝายปกครองตั้งแตระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันรอย
ตํารวจตรีข้ึนไปเทานั้นมีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการใหเปนไปตามหมายนั้น 
 

มาตรา ๙๘  การคนในที่รโหฐานนั้นจะคนไดแตเฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือส่ิงของที่
ตองการคนเทานั้น แตมีขอยกเวนดั่งนี้ 

(๑) ในกรณีที่คนหาส่ิงของโดยไมจํากัดสิ่ง เจาพนักงานผูคนมีอํานาจยึดสิ่งของ
ใดๆ ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชนหรือยันผูตองหาหรือจําเลย 

(๒) เจาพนักงานซึ่งทําการคนมีอํานาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในที่คนนั้นได 
เมื่อมีหมายอีกตางหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา 
 

มาตรา ๙๙  ในการคนนั้น เจาพนักงานตองพยายามมิใหมีการเสียหายและ

                                                 
๔๗ มาตรา ๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๘ มาตรา ๙๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระจัดกระจายเทาที่จะทําได 
 

มาตรา ๑๐๐  ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซึ่งอยูในที่ซึ่งคนหรือจะถูกคนจะ
ขัดขวางถึงกับทําใหการคนไรผล เจาพนักงานผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไวหรือใหอยูใน
ความดูแลของเจาพนักงานในขณะที่ทําการคนเทาที่จําเปน เพ่ือมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้น
ไรผล 

ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาส่ิงของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย
เจาพนักงานผูคนมีอํานาจคนตัวผูนั้นไดดั่งบัญญัติไวตามมาตรา ๘๕ 
 

มาตรา ๑๐๑  ส่ิงของซึ่งยึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไวหรือให
ทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ 
 

มาตรา ๑๐๒  การคนในที่รโหฐานนั้น กอนลงมือคนใหเจาพนักงานผูคนแสดง
ความบริสุทธิ์เสียกอน และเทาที่สามารถจะทําไดใหคนตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผูนั้น หรือถาหาบุคคลเชนกลาวนั้นไมได ก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน
ซึ่งเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน 

การคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยูใหทํา
ตอหนาผูนั้น ถาผูนั้นไมสามารถหรือไมติดใจมากํากับจะตั้งผูแทน หรือใหพยานมากํากับก็ได ถา
ผูแทนหรือพยานไมมี ใหคนตอหนาบุคคลในครอบครัวหรือตอหนาพยานดั่งกลาวในวรรคกอน 

ส่ิงของใดที่ยึดไดตองใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผูตองหา 
จําเลยผูแทนหรือพยานดูเพ่ือใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชนกลาวนั้นรับรองหรือไมยอมรับรอง
ก็ใหบันทึกไว 
 

มาตรา ๑๐๓  ใหเจาพนักงานผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคน และส่ิงของที่
คนไดนั้นตองมีบัญชีรายละเอียดไว 

บันทึกการคนและบัญชีส่ิงของนั้นใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลใน
ครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทนหรือพยานฟง แลวแตกรณี แลวใหผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองไว 
 

มาตรา ๑๐๔  เจาพนักงานที่คนโดยมีหมาย ตองรีบสงบันทึกและบัญชดีัง่กลาวใน
มาตรากอนพรอมดวยสิ่งของที่ยึดมา ถาพอจะสงได ไปยังผูออกหมายหรือเจาพนักงานอ่ืนตามที่
กําหนดไวในหมาย 

ในกรณีที่คนโดยไมมีหมายโดยเจาพนักงานอื่นซึ่งไมใชพนักงานสอบสวน ใหสง
บันทึก บัญชีและส่ิงของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ใดซึ่งตองการสิ่งเหลานั้น 
 

มาตรา ๑๐๕  จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข ส่ิงพิมพหรือเอกสารอื่นซึ่งสงทาง
ไปรษณียและโทรเลข จากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลย และยังมิไดสง ถาเจาหนาที่ตองการเพ่ือ
ประโยชนแหงการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง พิจารณาหรือการกระทําอยางอ่ืนตามประมวล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายนี้ ใหขอคําส่ังจากศาลถึงเจาหนาที่ไปรษณียโทรเลขใหสงเอกสารนั้นมา 
ถาอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาเอกสารนั้นตองการใชเพ่ือ

การดั่งกลาวแลว ระหวางที่ขอคําส่ังตอศาลมีอํานาจขอใหเจาหนาที่ฝายไปรษณียโทรเลขเก็บ
เอกสารนั้นไวกอน 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมใชถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหาหรือจําเลยกับ
ทนายความของผูนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
ปลอยชั่วคราว 

   
 

มาตรา ๑๐๖๔๙  คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยช่ัวคราวโดยไมตองมี
ประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล 
ยอมยื่นไดโดยผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชนเก่ียวของดังนี้ 

(๑) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหย่ืนตอพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 

(๒) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหย่ืนตอศาล
นั้น 

(๓) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหย่ืนตอศาลช้ันตนที่ชําระคดีนั้น 
(๔)๕๐ เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการ

ย่ืนอุทธรณหรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลว แตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกา ใหย่ืนตอศาลช้ันตนที่ชําระคดีนั้น 

ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต
มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อส่ัง แลวแตกรณ ี

(๕) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลช้ันตนที่
ชําระคดีนั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได 

ในกรณีที่ย่ืนตอศาลชั้นตน ใหศาลช้ันตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือศาล
ฎีกาเพื่อส่ัง แลวแตกรณ ี
 

มาตรา ๑๐๗๕๑  เมื่อไดรับคํารองใหปลอยชั่วคราว ใหเจาพนักงานหรือศาลรีบสั่ง
อยางรวดเร็วและผูตองหาหรือจําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว โดยอาศัย
หลักเกณฑตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา 
๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๓/๑ 

คําส่ังใหปลอยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามคําส่ังดังกลาว
โดยทันที 
 

                                                 
๔๙ มาตรา ๑๐๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕๑ มาตรา ๑๐๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๘๕๒  ในการวินิจฉัยคํารองขอใหปลอยชั่วคราว ตองพิจารณาขอเหลานี้
ประกอบ 

(๑) ความหนักเบาแหงขอหา 
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด 
(๓) พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร 
(๔) เช่ือถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด 
(๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม 
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใด

หรือไม 
(๗) ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของ

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการ
วินิจฉัยได 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให
ปลอยชั่วคราวหรือศาลอาจรับฟงขอเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจาพนักงานซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่เก่ียวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคํารองดวยก็ได 

ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งใหปลอยชั่วคราว หรือ
ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูของผูที่ถูกปลอยชั่วคราว หรือกําหนดเงื่อนไขอ่ืนใดใหผูถูก
ปลอยชั่วคราวปฏิบัติเพ่ือปองกันการหลบหนีหรือเพ่ือปองกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปลอยชั่วคราวก็ได 
 

มาตรา ๑๐๘/๑๕๓  การสั่งไมใหปลอยชั่วคราว จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุอันควร
เช่ือเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี 
(๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น 
(๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเช่ือถือ 
(๕) การปลอยชั่วคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการ

สอบสวนของเจาพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล 
คําส่ังไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหา

หรือจําเลยและผูย่ืนคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
 
มาตรา ๑๐๙๕๔  ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองในความผิดมี

                                                 
๕๒ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๓ มาตรา ๑๐๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป ถามีคํารองขอใหปลอยชั่วคราว ในระหวางสอบสวนหรือระหวาง
การพิจารณาของศาลชั้นตน ศาลจะตองถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะ
คัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตอง
บันทึกเหตุนั้นไว 
 

มาตรา ๑๑๐๕๕  ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอย
ช่ัวคราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได 

ในคดีอยางอ่ืนจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันดวยก็ได 

การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะเรียกจนเกิน
ควรแกกรณีมิได  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือ
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี 
 

มาตรา ๑๑๑  เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย กอนที่จะปลอยไป ให
ผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก 
 

มาตรา ๑๑๒  เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน
กอนปลอยไปใหผูประกันหรือผูเปนหลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้น 

ในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอ่ืนอันพึงมี ตองมีขอความดั่งนี้ดวย 
(๑) ผูถูกปลอยชั่วคราวหรือผูประกัน แลวแตกรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือ

หมายเรียกของเจาพนักงานหรือศาล ซึ่งใหปลอยชั่วคราว 
(๒) เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินจํานวนที่ระบุไว 
ในสัญญาประกันจะกําหนดภาระหนาที่หรือเง่ือนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราว หรือ

ผูประกันตองปฏิบัติเกินความจําเปนแกกรณีมิได๕๖ 
 
มาตรา ๑๑๓๕๗  เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปลอยชั่วคราวไม

วาจะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม การปลอยชั่วคราวนั้นใหใชไดระหวางการ
สอบสวนหรือจนกวาผูตองหาถูกศาลส่ังขังระหวางสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟอง แตมิใหเกิน
สามเดือนนับแตวันแรกที่มีการปลอยชั่วคราว ไมวาเปนการปลอยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวน
                                                                                                                                            

๕๔ มาตรา ๑๐๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๕ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๖ มาตรา ๑๑๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๗ มาตรา ๑๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมอาจทําการสอบสวนไดเสร็จภายในกําหนดสาม
เดือนจะยืดเวลาการปลอยชั่วคราวใหเกินสามเดือนก็ได แตมิใหเกินหกเดือน 

เมื่อการปลอยชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว ถายังมีความจําเปนที่จะตอง
ควบคุมผูตองหาไวตอไปใหสงผูตองหามาศาล และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรค
เกามาใชบังคับ 
 

มาตรา ๑๑๓/๑๕๘  ในกรณีที่มีการปลอยชั่วคราวผูตองหาในชั้นสอบสวนโดยมี
การวางเงินสดหรือหลักทรัพยอ่ืนเปนประกันไมวาตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และ
ยังไมไดรับคืน หากผูตองหาหรือจําเลยประสงคจะขอปลอยชั่วคราวตอไป ผูตองหาหรือจําเลย
หรือผูมีประโยชนเก่ียวของอาจย่ืนคํารองตอพนักงานอัยการหรือศาล แลวแตกรณี โดยขอให
ถือเอาทรัพยสินดังกลาวเปนหลักประกันตอไปก็ได เมื่อพนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควรแลว
อาจมีคําส่ังอนุญาตใหปลอยชั่วคราว โดยถือวาเงินสดหรือหลักทรัพยดังกลาวนั้นเปนหลักประกัน
ในชั้นพนักงานอัยการหรือศาล แลวแตกรณีก็ได ใหพนักงานอัยการหรือศาลนั้นแจงพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ใหสงหลักประกันเชนวานั้นตอพนักงานอัยการหรือ
ศาลภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควร 

ในกรณีปลอยชั่วคราว โดยมีบุคคลเปนประกันหรือหลักประกันตอพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ หากบุคคลเชนวานั้นรองขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจถือเอา
บุคคลนั้นเปนประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวตอไปก็ได กรณีเชนวานี้ พนักงาน
อัยการหรือศาลจะแจงใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี สงเอกสารเกี่ยวกับ
การประกันภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๑๔  เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวย กอน
ปลอยตัวไป ใหผูรองขอประกันจัดหาหลักประกันมาดั่งตองการ 

หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ 
(๑) มีเงินสดมาวาง 
(๒) มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง 
(๓) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๑๕๕๙  โดยความปรากฏตอมา หรือเนื่องจากกลฉอฉลหรือผิดหลง 

ปรากฏวาสัญญาประกันต่ําไปหรือหลักประกันไมเพียงพอ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวไมเหมาะสม 
ใหเจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจสั่งเปล่ียนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงข้ึน หรือเรียก
หลักประกันเพิ่ม หรือใหดีกวาเดิม หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

                                                 
๕๘ มาตรา ๑๑๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๙ มาตรา ๑๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายหลังที่มีคําส่ังปลอยชั่วคราวแลว หากพฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป ให
เจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจสั่งลดหลักประกันไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ศาลปลอยชั่วคราวและคดี ข้ึนไปสูศาลสูง ศาลสูงมีอํานาจแกไข
เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตามสัญญาประกันหรือเง่ือนไขที่ศาลลางกําหนดไวไดตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๑๖  การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ยอมทําไดเมื่อ
ผูทําสัญญามอบตัวผูตองหาหรือจําเลยคืนตอเจาพนักงานหรือศาล 
 

มาตรา ๑๑๗๖๐  เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยนั้นได แตในกรณีที่
บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันเปนผูพบเห็นการกระทําดังกลาว อาจขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยได ถาไมสามารถขอความ
ชวยเหลือจากเจาพนักงานไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง แลวสงไปยัง
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุด และใหเจาพนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลย
ไปยังเจาพนักงานหรือศาล โดยคิดคาพาหนะจากบุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกัน
นั้น 

 
มาตรา ๑๑๘  เมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตาม

มาตรา ๑๑๖ หรือโดยเหตุอ่ืน ใหคืนหลักประกันแกผูที่ควรรับไป 
 

มาตรา ๑๑๙๖๑  ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตาม
สัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง เมื่อศาลส่ังประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับ
ตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณได คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 

เพ่ือประโยชนในการบังคับคดี ใหศาลช้ันตนที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมี
อํานาจออกหมายบังคับคดีเอาแกทรัพยสินของบุคคลซึ่งตองรับผิดตามสัญญาประกันไดเสมือนวา
เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาและใหถือวาหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาในสวนที่เก่ียวกับหนี้ตามสัญญาประกันดังกลาว๖๒ 
 

มาตรา ๑๑๙ ทวิ๖๓  ในกรณีที่ศาลส่ังไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ผูรองขอมีสิทธิ

                                                 
๖๐ มาตรา ๑๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๑ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๖๒ มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๓ มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังนั้นได ดังตอไปนี ้
(๑) คําส่ังของศาลชั้นตน ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ 
(๒) คําส่ังของศาลอุทธรณ ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา 
ใหศาลชั้นตนที่รับคํารองอุทธรณคําส่ังรีบสงคํารองดังกลาวพรอมดวยสํานวน

ความ หรือสําเนาสํานวนความเทาที่จําเปนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี เพ่ือ
พิจารณาและมีคําส่ังโดยเร็ว 

คําส่ังของศาลอุทธรณที่ไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นตนใหเปนที่สุด 
แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิที่จะยื่นคํารองใหปลอยชั่วคราวใหม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๒ 
สอบสวน 

   
 

ลักษณะ ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๒๐  หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการ
สอบสวนในความผิดนั้นกอน 
 

มาตรา ๑๒๑  พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 
แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกข

ตามระเบียบ 
 

มาตรา ๑๒๒  พนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนในกรณีตอไปนี้ก็ได 
(๑) เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ 
(๒) เมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน 
(๓) เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรือบุคคลที่กลาวโทษดวยปากไม

ยอมบอกวาเขาคือใคร หรือไมยอมลงลายมือช่ือในคํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาวโทษ 
 

มาตรา ๑๒๓  ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนได 
คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อและที่อยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด

พฤติการณตางๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับและชื่อหรือรูปพรรณของ
ผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได 

คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมีวัน
เดือนป และลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวันเดือนป
และลงลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น 
 

มาตรา ๑๒๔  ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมี
ตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ตามกฎหมายก็ได 

เมื่อมีหนังสือรองทุกขย่ืนตอเจาพนักงานเชนกลาวแลว ใหรีบจัดการสงไปยัง
พนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได 

เมื่อมีคํารองทุกขดวยปาก ใหรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพ่ือจดบันทึกคํารองทุกขนั้นดั่งบัญญัติในมาตรากอน ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานนั้นจะจดบันทึก
เสียเองก็ได แตแลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได 
(ยกเลิก)๖๔ 

 
มาตรา ๑๒๔/๑๖๕  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํารองทุกขในคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กอายุไม
เกินสิบแปดป เวนแตมีเหตุจําเปน ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลที่
เด็กรองขอและพนักงานอัยการไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ให
ผูรับคํารองทุกข ตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ แลวแตกรณี บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึก
คํารองทุกขดวย 

 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจได

กระทําการสืบสวนหรือสอบสวนไปทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดตามคําขอรองใหชวยเหลือให
ตกเปนหนาที่ของพนักงานนั้นจัดการใหมีคํารองทุกขตามระเบียบ ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 
๑๒๓ และ ๑๒๔ 
 

มาตรา ๑๒๖  ผูรองทุกขจะแกคํารองทุกขระยะใด หรือจะถอนคํารองทุกขเสีย
เมื่อใดก็ได 

ในคดีซึ่งมิใชความผิดตอสวนตัว การถอนคํารองทุกขเชนนั้นยอมไมตัดอํานาจ
พนักงานสอบสวนที่จะสอบสวน หรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีนั้น 
 

มาตรา ๑๒๗  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๓ ถึง ๑๒๖ มาบังคับโดยอนุโลมใน
เร่ืองคํากลาวโทษ 

เจาพนักงานผูมีหนาที่รับคํากลาวโทษจะไมบันทึกคํากลาวโทษในกรณีตอไปนี้ก็
ได 

(๑) เมื่อผูกลาวโทษไมยอมแจงวาเขาคือใคร 
(๒) เมื่อคํากลาวโทษเปนบัตรสนเทห 
คํากลาวโทษซึ่งบันทึกแลวแตผูกลาวโทษไมยอมลงลายมือช่ือ เจาพนักงานผู

รับคํากลาวโทษจะไมจัดการแกคํากลาวโทษนั้นก็ได 
 

มาตรา ๑๒๘  พนักงานสอบสวนมีอํานาจใหเจาพนักงานอื่นทําการแทน ดั่ง
ตอไปนี ้

(๑) การใดในการสอบสวนอยูนอกเขตอํานาจของตน มีอํานาจสงประเด็นไปให

                                                 
๖๔ มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๕ มาตรา ๑๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานสอบสวน ซึ่งมีอํานาจทําการนั้นจัดการได 
(๒) การใดเปนสิ่งเล็กนอยในการสอบสวน ซึ่งอยูในเขตอํานาจของตน ไมวาทํา

เองหรือจัดการตามประเด็น มีอํานาจสั่งใหผูอยูใตบังคับบัญชาทําแทนได แตทั้งนี้เมื่อประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิไดเจาะจงใหทําดวยตนเอง 
 

มาตรา ๑๒๙  ใหทําการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตาย
เปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ดั่งที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิก
ศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล 

 
ลักษณะ ๒ 
การสอบสวน 

   
 

หมวด ๑ 
การสอบสวนสามัญ 
   

 
มาตรา ๑๓๐  ใหเร่ิมการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในที่ใดเวลาใด แลวแตจะ

เห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย 
 
มาตรา ๑๓๑๖๖  ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะ

ทําได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา 
เพ่ือจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 
 

มาตรา ๑๓๒  เพ่ือประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจดั่งตอไปนี ้

(๑) ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของ
หรือที่ทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาด
จําลอง หรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งนาจะกระทํา
ใหคดีแจมกระจางข้ึน 

(๒) คนเพื่อพบส่ิงของ ซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือได
ใชหรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยคน 

(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานไดแต
บุคคลที่ถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง เมื่อจัดสงส่ิงของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนไดปฏิบัติ

                                                 
๖๖ มาตรา ๑๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามหมาย  
(๔) ยึดไวซึ่งส่ิงของที่คนพบหรือสงมาดั่งกลาวไวในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๑๓๓  พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกผูเสียหายหรือบุคคลใด

ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปนประโยชนแกคดีใหมาตามเวลาและสถานที่ในหมาย
แลวใหถามปากคําบุคคลนั้นไว 

การถามปากคํานั้นพนักงานสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบานหรือปฏิญาณตัว
เสียกอนก็ได และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคล 

หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจหรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกัน
มิใหบุคคลใดใหถอยคํา ซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจ 
 

มาตรา ๑๓๓ ทวิ๖๗  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกายอันมิใชความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก 
ชิงทรัพยและปลนทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณี ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่
มีอัตราโทษจําคุก ซึ่งผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปรองขอ การถามปากคํา
ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัด
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ 
และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการถามปากคําเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจ
เด็กอยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะ
ตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวนและ
หามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่เปน
เด็กทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งดวย๖๘ 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการถาม
ปากคําอาจถูกผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูนั้น 

ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๓๙ การถามปากคําเด็กตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
สอบสวนจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาวซึ่งสามารถนําออกถายทอดได

                                                 
๖๗ มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยางตอเนื่องไวเปนพยาน 
ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางย่ิงซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําพรอมกันได ให
พนักงานสอบสวนถามปากคําเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยูรวมดวยก็ได แตตอง
บันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบสวน และมิใหถือวาการถามปากคําผูเสียหาย
หรือพยานซึ่งเปนเด็กในกรณีดังกลาวที่ไดกระทําไปแลวไมชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๓๓ ตรี๖๙  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดให
ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปช้ีตัวบุคคลใด ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการ
ช้ีตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซึ่งจะถูกช้ีตัวนั้นเห็นตัว
เด็ก โดยใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยู
ดวยในการชี้ตัวบุคคลนั้น เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดและเด็กไม
ประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวใน
สํานวนการสอบสวนดวย 

ในกรณีการช้ีตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนจัด
ใหมีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปนเด็กนั้นเห็น
ตัวบุคคลที่จะทําการชี้ตัว 
 

มาตรา ๑๓๔๗๐  เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงาน
สอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอหนาพนักงานสอบสวนเปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว ช่ือ
รอง ช่ือสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และแจงใหทราบถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวจึงแจงขอหาใหทราบ 

การแจงขอหาตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทํา
ผิดตามขอหานั้น 

ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาท่ีจะแกขอหาและที่จะแสดงขอเท็จจริง

อันเปนประโยชนแกตนได 
เมื่อไดมีการแจงขอกลาวหาแลว ถาผูตองหาไมใชผูถูกจับและยังไมไดมีการออก

หมายจับ แตพนักงานสอบสวนเห็นวามีเหตุที่จะออกหมายขังผูนั้นไดตามมาตรา ๗๑ พนักงาน
สอบสวนมีอํานาจสั่งใหผูตองหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที แตถาขณะนั้นเปนเวลาที่ศาล
ปดหรือใกลจะปดทําการ ใหพนักงานสอบสวนสั่งใหผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปดทํา
การ กรณีเชนวานี้ใหนํามาตรา ๘๗ มาใชบังคับแกการพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หาก
                                                 

๖๙ มาตรา ๑๓๓ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗๐ มาตรา ๑๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูตองหาไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานสอบสวนดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับ
ผูตองหานั้นได โดยถือวาเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่จะจับผูตองหาไดโดยไมมีหมายจับ และมี
อํานาจปลอยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผูตองหานั้นไว 
 

มาตรา ๑๓๔/๑๗๑  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผูตองหามีอายุ
ไมเกินสิบแปดปในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวน
ถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให 

ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนถาม
ผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหาตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความ
ให 

การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความที่รัฐจัดหาให
ไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

เมื่อไดจัดหาทนายความใหแกผูตองหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
แลว ในกรณีจําเปนเรงดวน หากทนายความไมอาจมาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขัดของให
พนักงานสอบสวนทราบหรือแจงแตไมมาพบผูตองหาภายในเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนผูตองหาไปไดโดยไมตองรอทนายความ แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุนั้น
ไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 

มาตรา ๑๓๔/๒๗๒  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
แกการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 
 

มาตรา ๑๓๔/๓๗๓  ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําตนได 

 
มาตรา ๑๓๔/๔๗๔  ในการถามคําใหการผูตองหา ใหพนักงานสอบสวนแจงให

ผูตองหาทราบกอนวา 

                                                 
๗๑ มาตรา ๑๓๔/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๒ มาตรา ๑๓๔/๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๓ มาตรา ๑๓๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๔ มาตรา ๑๓๔/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรือไมก็ได ถาผูตองหาใหการ ถอยคําที่ผูตองหา
ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 

(๒) ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตน
ได 

เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคําใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจให
การเลยก็ใหบันทึกไว 

ถอยคําใดๆ ที่ผูตองหาใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิตามวรรค
หนึ่ง หรือกอนที่จะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟง
เปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูนั้นไมได 
 

มาตรา ๑๓๕๗๕  ในการถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทํา
หรือจัดใหทําการใดๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือ
กระทําโดยมิชอบประการใดๆ เพ่ือจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น 
 

มาตรา ๑๓๖๗๖ (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๑๓๗  พนักงานสอบสวนขณะทําการอยูในบานเรือนหรือในสถานที่อ่ืนๆ 
มีอํานาจสั่งมิใหผูใดออกไปจากที่นั้นๆ ช่ัวเวลาเทาที่จําเปน 
 

มาตรา ๑๓๘  พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไป
สอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตอง
แจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา 
 

มาตรา ๑๓๙  ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปใน
ประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวนและใหเอาบันทึก เอกสารอื่นซึ่งไดมา อีกทั้งบันทึก
เอกสารทั้งหลายซึ่งเจาพนักงานอื่นผูสอบสวนคดีเดียวกันนั้นสงมารวมเขาสํานวนไว 

เอกสารที่ ย่ืนเปนพยานใหรวมเขาสํานวน ถาเปนสิ่งของอยางอ่ืนใหทําบัญชี
รายละเอียดรวมเขาสํานวนไว 

เพ่ือประโยชนในการติดตามพยานใหไปตามกําหนดนัดของศาล ใหพนักงาน
สอบสวนบันทึกรายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมดพรอมที่อยูหรือสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท
หรือชองทางอื่นที่ใชในการติดตอพยานเหลานั้นเก็บไว ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน๗๗ 

                                                 
๗๕ มาตรา ๑๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๖ มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๗ มาตรา ๑๓๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔๐  เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการ

สอบสวนเสร็จแลว ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้ 
(๑) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุก

อยางสูงไมเกินสามป ใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสง
บันทึกพรอมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 

ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงาน
อัยการพรอมทั้งความเห็นที่ควรใหงดการสอบสวน 

ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทําการสอบสวนตอไป ใหพนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามนั้น 

(๒) ถารูตัวผูกระทําผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑๔๑  ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได เมื่อไดความ
ตามทางสอบสวนอยางใด ใหทําความเห็นวาควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนยัง
พนักงานอัยการ 

ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไม
ฟอง และใหแจงคําส่ังนี้ใหพนักงานสอบสวนทราบ 

ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหส่ังพนักงานสอบสวนปฏิบัติ
เชนนั้น 

ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหไดตัว
ผูตองหามา ถาผูตองหาอยูตางประเทศ ใหพนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา 
 

มาตรา ๑๔๒  ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือ
ปลอยชั่วคราวหรือเช่ือวาคงไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตาม
ทองสํานวนการสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน 

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็นไป
ยังพนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยชั่วคราวถา
ผูตองหาถูกขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย 

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมกับ
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขังอยูแลว 

แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทําความผดิได
ปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแลว ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการ
พรอมดวยสํานวน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๓๗๘  เมื่อไดรับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดั่งกลาว
ในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดั่งตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคําส่ังไมฟอง แตถาไมเห็นชอบ
ดวย ก็ใหส่ังฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป 

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําส่ังฟองและฟองผูตองหาตอศาล
ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหส่ังไมฟอง 

ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ 
(ก) ส่ังตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสง

พยานคนใดมาใหซักถามเพื่อส่ังตอไป 
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง 

แลวแตกรณี และจัดการหรือส่ังการใหเปนไปตามนั้น 
ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆา

ตาย หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่
อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอํานาจออกคําส่ังฟองหรือไมฟอง 
 

มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําส่ังฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิด
ซึ่งอาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจดั่งตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสง
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ 

(๒) เมื่อผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว ส่ังใหสงผูตองหาพรอมดวย
สํานวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งให
พนักงานสอบสวนอื่นที่มีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได 
 

มาตรา ๑๔๕๗๙  ในกรณีที่มีคําส่ังไมฟอง และคําส่ังนั้นไมใชของอธิบดีกรม
อัยการ ถาในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําส่ังไปเสนออธิบดี
กรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ถาในจังหวัดอื่น ใหรีบสงสํานวน
การสอบสวนพรอมกับคําส่ังไปเสนอผูวาราชการจังหวัด แตทั้งนี้มิไดตัดอํานาจพนักงานอัยการที่
จะจัดการอยางใดแกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓ 

ในกรณีที่อธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจใน
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นแยงคําส่ังของพนักงานอัยการ ใหสง
สํานวนพรอมกับความเห็นที่แยงกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อช้ีขาด แตถาคดีจะขาดอายุความ
หรือมีเหตุอยางอ่ืนอันจําเปนจะตองรีบฟอง ก็ใหฟองคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจ 
                                                 

๗๘ มาตรา ๑๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๗๙ มาตรา ๑๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รองอธิบดีกรมตํารวจ ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัดไปกอน 
บทบัญญัติในมาตรานี้ ใหนํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ ฎีกา 

หรือถอนฟอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๔๖  ใหแจงคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหาและผูรองทุกขทราบถา
ผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี 

เมื่อพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวน
ไดเสียมีสิทธิรองขอตอพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความฟองรอง๘๐ 
 

มาตรา ๑๔๗  เมื่อมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการสอบสวน
เก่ียวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซึ่งนาจะ
ทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได 

*(สภาไมอนุมัติ)๘๑ 

                                                 
๘๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๑ มีพระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗ เปนเหตุใหมาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ เปนอันตกไป (มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ บัญญัติวา “เม่ือมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีนั้น เวนแต
จะไดมีการสอบสวนตามบทบัญญัติในวรรคกอน หรือไดมีคําสั่งใหฟองของอธิบดีกรมอัยการ”) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การชันสูตรพลิกศพ 
   

 
มาตรา ๑๔๘๘๒  เมื่อปรากฏแนชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดย

ผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ 
เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 

การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 
(๑) ฆาตัวตาย 
(๒) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 
(๓) ถูกสัตวทํารายตาย 
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหต ุ

 
มาตรา ๑๔๙  ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีข้ึน ณ ที่ใด ใหเปนหนาที่ของสามี

ภริยาญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รูเร่ืองการตายเชนนั้นจัดการดั่งตอไปนี้ 
(๑) เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได 
(๒) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วที่สุด 
หนาที่ดั่งกลาวในวรรคตนนั้นมีตลอดถึงผูอ่ืน ซึ่งไดพบศพในที่ซึ่งไมมีสามีภริยา 

ญาติ มิตรสหาย หรือผูปกครองของผูตายอยูในที่นั้นดวย 
ผูใดละเลยไมกระทําหนาที่ดังบัญญัติไวในมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาท๘๓ 
 

มาตรา ๑๕๐๘๔  ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแหง
ทองที่ที่ศพนั้นอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจาก 
แพทยสภา ทําการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิติเวชศาสตรดังกลาวไมมีหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาที่ ถาแพทยประจําโรงพยาบาลของ
รัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหนาที่ ถา
แพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจํา
โรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัคร

                                                 
๘๒ มาตรา ๑๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๘๓ มาตรา ๑๔๙ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๔ มาตรา ๑๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหแพทย
ประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้น เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดังกลาวทําบันทึกรายละเอียดแหง
การชันสูตรพลิกศพทันที และใหแพทยดังกลาวทํารายงานแนบทายบันทึกรายละเอียดแหงการ
ชันสูตรพลิกศพดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงเร่ือง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการ
ขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ  รายงานดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงาน
สอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว
และใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๖ 

ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพ
ทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน 
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได 

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือ
เทียบเทาข้ึนไปแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทย
ตามวรรคหนึ่ง และใหนําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ 

เมื่อไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ใหพนักงานสอบสวนแจงให
พนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สามสิบวันแตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตร
พลิกศพ๘๕ 

เมื่อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาล
ช้ันตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู เพ่ือใหศาลทําการไตสวนและทําคําส่ังแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่
ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทําราย
เทาที่จะทราบได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวน ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการ
ขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ใหพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานอัยการ 

ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวน
ไวที่ศาล และใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัด
                                                 

๘๕ มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตาย
ตามลําดับอยางนอยหนึ่งคนเทาที่จะทําไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสิบหาวันและให
พนักงานอัยการนําพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ 

เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอนการไตสวน
เสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมี
สิทธิย่ืนคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอื่น
ไดดวย เพ่ือการนี้ สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาตขิอง
ผูตายมีสิทธิแตงตั้งทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บุคคลดังกลาวเขามาในคดีใหศาลตั้งทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย 

เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นําสืบ
มาแลวมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบก็ได และศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทําคําส่ัง แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของผูนําสืบ
พยานหลักฐานตามวรรคแปดที่จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญอื่นมาใหความเห็น
โตแยงหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดังกลาว 

คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหถึงที่สุด แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรอง 
และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือจะฟองคดี
เก่ียวกับการตายนั้น 

เมื่อศาลไดมีคําส่ังแลว ใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ 
เพ่ือสงแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป 

แพทยตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ และผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเช่ียวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ 
คาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังสวนทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ มีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจาย
เชนเดียวกับทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓ 
 

มาตรา ๑๕๐ ทวิ๘๖  ผูใดกระทําการใดๆ แกศพหรือสภาพแวดลอมในบริเวณที่
พบศพกอนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่นาจะทําใหการชันสูตรพลิกศพหรือผลทาง
คดีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตจําเปนตองกระทําเพ่ือปองกันอันตรายแกอนามัยของประชาชนหรือ
เพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยทุจริตหรือเพ่ืออําพราง
คดี ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 

                                                 
๘๖ มาตรา ๑๕๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๑  ในเมื่อมีการจําเปนเพื่อพบเหตุของการตาย เจาพนักงานผูทําการ
ชันสูตรพลิกศพมีอํานาจสั่งใหผาศพแลวแยกธาตุสวนใด หรือจะใหสงทั้งศพหรือบางสวนไปยัง
แพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได 
 

มาตรา ๑๕๒  ใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดั่งนี้ 
(๑) ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือสวนของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่

ปรากฏจากการตรวจพรอมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น 
(๒) แสดงเหตุที่ตายเทาที่จะทําได 
(๓) ลงวันเดือนปและลายมือช่ือในรายงาน แลวจัดการสงไปยังเจาพนักงานผูทํา

การชันสูตรพลิกศพ 
 

มาตรา ๑๕๓  ถาศพฝงไวแลว ใหผูชันสูตรพลิกศพจัดใหขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดู 
เวนแตจะเห็นวาไมจําเปนหรือจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน 
 

มาตรา ๑๕๔  ใหผู ชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุและ
พฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถาตายโดยคนทําราย ใหกลาววาใครหรือสงสัย
วาใครเปนผูกระทําผิดเทาที่จะทราบได 
 

มาตรา ๑๕๕  ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวนมา
ใชแกการชันสูตรพลิกศพโดยอนุโลม 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการไตสวนของ
ศาลตามมาตรา ๑๕๐ ในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป๘๗ 
 

มาตรา ๑๕๕/๑๘๘  การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจา
พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจา
พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขา
รวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวนสอบสวน 

การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบโดย
พนักงานอัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือส่ังใหถามปากคํา
บุคคลที่เก่ียวของไดตั้งแตเร่ิมการทําสํานวนสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๘๗ มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘๘ มาตรา ๑๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวน
สอบสวนใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไว
ในสํานวนและถือวาเปนการทําสํานวนสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย 
 

มาตรา ๑๕๖  ใหสงสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหง
การกระทําผิดอาญาไปยังขาหลวงประจําจังหวัด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๓ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 

   
 

ลักษณะ ๑ 
ฟองคดีอาญาและไตสวนมลูฟอง 

   
 

มาตรา ๑๕๗  การฟองคดีอาญาใหย่ืนฟองตอศาลใดศาลหนึ่งที่มีอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
 

มาตรา ๑๕๘  ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี 
(๑) ช่ือศาลและวันเดือนป 
(๒) คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด 
(๓) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส ช่ือตัว 

นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ 
(๔) ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย 
(๕) การกระทําทั้งหลายที่อางวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริงและรายละเอียดที่

เก่ียวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือส่ิงของที่เก่ียวของดวยพอสมควร
เทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี 

ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือส่ิงอ่ืนอันเกี่ยวกับขอ
หมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง 

(๖) อางมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด 
(๗) ลายมือช่ือโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง 

 
มาตรา ๑๕๙  ถาจําเลยเคยตองคําพิพากษาใหลงโทษเพราะไดกระทําความผิด

มาแลว เมื่อโจทกตองการใหเพ่ิมโทษจําเลยฐานไมเข็ดหลาบ ใหกลาวมาในฟอง 
ถามิไดขอเพิ่มโทษมาในฟอง กอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน โจทกจะยื่นคํารองขอ

เพ่ิมเติมฟอง เมื่อศาลเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได 
 

มาตรา ๑๖๐  ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟองเดียวกันก็ได แตใหแยกกระทง
เรียงเปนลําดับกันไป 

ความผิดแตละกระทงจะถือวาเปนขอหาแยกจากขอหาอ่ืนก็ได ถาศาลเห็นสมควร
จะสั่งใหแยกสํานวนพิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงตางหาก และจะสั่งเชนนี้กอน
พิจารณาหรือในระหวางพิจารณาก็ได 
 

มาตรา ๑๖๑  ถาฟองไมถูกตองตามกฎหมาย ใหศาลสั่งโจทกแกฟองใหถูกตอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือยกฟองหรือไมประทับฟอง 
โจทกมีอํานาจอุทธรณคําส่ังเชนนั้นของศาล 

 
มาตรา ๑๖๒  ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี ้
(๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการได

ฟองจําเลยโดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒) 
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถา

เห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได 
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดั่งกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพใหศาล

ประทับฟองไวพิจารณา 
 

มาตรา ๑๖๓  เมื่อมีเหตุอันควร โจทกมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอแกหรือ
เพ่ิมเติมฟองกอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน ถาศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะส่ังใหไตสวนมูล
ฟองเสียกอนก็ได เมื่ออนุญาตแลวใหสงสําเนาแกฟองหรือฟองเพ่ิมเติมแกจําเลยเพื่อแก และศาล
จะสั่งแยกสํานวนพิจารณาฟองเพ่ิมเติมนั้นก็ได 

เมื่อมีเหตุอันควร จําเลยอาจยื่นคํารองขอแกหรือเพ่ิมเติมคําใหการของเขากอน
ศาลพิพากษา ถาศาลเห็นสมควรอนุญาต ก็ใหสงสําเนาแกโจทก 
 

มาตรา ๑๖๔  คํารองขอแกหรือเพ่ิมเติมฟองนั้น ถาจะทําใหจําเลยเสียเปรียบใน
การตอสูคดี หามมิใหศาลอนุญาต แตการแกฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งตองแถลงในฟองก็ดี 
การเพิ่มเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งมิไดกลาวไวก็ดี ไมวาจะทําเชนนี้ในระยะใดระหวาง
พิจารณาในศาลชั้นตนมิใหถือวาทําใหจําเลยเสียเปรียบ เวนแตจําเลยไดหลงตอสูในขอที่ผิดหรือที่
มิไดกลาวไวนั้น 
 

มาตรา ๑๖๕๘๙  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ในวันไตสวนมูลฟอง ให
จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง
แลว ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง 
คําใหการของจําเลยใหจดไว ถาจําเลยไมยอมใหการก็ใหศาลจดรายงานไว และดําเนินการตอไป 

จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิ
ในการที่จําเลยจะมีทนายมาชวยเหลือ 

ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสง
สําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูล
ฟอง โดยตั้งทนายใหซักคานพยานโจทกดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมา แตตั้งทนายมาซัก
คานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย และกอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวา
                                                 

๘๙ มาตรา ๑๖๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําเลยอยูในฐานะเชนนั้น 
 

มาตรา ๑๖๖  ถาโจทกไมมาตามกําหนดนัด ใหศาลยกฟองเสีย แตถาศาลเห็นวา
มีเหตุสมควรจึ่งมาไมได จะสั่งเล่ือนคดีไปก็ได 

คดีที่ศาลไดยกฟองดั่งกลาวแลว ถาโจทกมารองภายในสิบหาวัน นับแตวันศาล
ยกฟองนั้น โดยแสดงใหศาลเห็นไดวามีเหตุสมควรจึ่งมาไมได ก็ใหศาลยกคดีนั้นข้ึนไตสวนมูล
ฟองใหม 

ในคดีที่ศาลยกฟองดั่งกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไมได แตถา
ศาลยกฟองเชนนี้ในคดีซึ่งราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการฟองคดนีัน้อกี เวน
แตจะเปนคดีความผิดตอสวนตัว 
 

มาตรา ๑๖๗  ถาปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลประทับฟองไวพิจารณาตอไปเฉพาะ
กระทงที่มีมูล ถาคดีไมมีมูล ใหพิพากษายกฟอง 
 

มาตรา ๑๖๘  เมื่อศาลประทับฟองแลว ใหสงสําเนาฟองใหแกจําเลยรายตัวไป 
เวนแตจําเลยจะไดรับสําเนาฟองไวกอนแลว 
 

มาตรา ๑๖๙  เมื่อศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา ใหศาลออก
หมายเรียกหรือหมายจับมาแลวแตควรอยางใดเพื่อพิจารณาตอไป 
 

มาตรา ๑๗๐  คําส่ังของศาลที่ใหคดีมีมูลยอมเด็ดขาด แตคําส่ังที่วาคดีไมมีมูล
นั้นโจทกมีอํานาจอุทธรณฎีกาไดตามบทบัญญัติวาดวยลักษณะอุทธรณฎีกา 

ถาโจทกรองขอศาลจะขังจําเลยไวหรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณฎีกาก็ได 
 

มาตรา ๑๗๑  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณาเวนแต
มาตรา ๑๗๕ มาบังคับแกการไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใชบังคับโดย
อนุโลมแกการไตสวนมูลฟองในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ทั้งในคดีที่ราษฎรเปน
โจทกและในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก๙๐ 
 

                                                 
๙๐ มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๑๗๒  การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย 
เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

เมื่อโจทกหรือทนายโจทกและจําเลยมาอยูตอหนาศาลแลว และศาลเชื่อวาเปน
จําเลยจริง ใหอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสู
อยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจดไว ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจดรายงานไวและ
ดําเนินการพิจารณาตอไป 
 

มาตรา ๑๗๒ ทวิ๙๑  ภายหลังที่ศาลไดดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ วรรค ๒ แลว 
เมื่อศาลเห็นเปนการสมควร เพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจ
พิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยไดในกรณีดั่งตอไปนี ้

(๑)๙๒ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสิบป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็
ตาม หรือในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไม
มาฟงการพิจารณาและการสืบพยาน 

(๒) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลพอใจตามคําแถลงของโจทกวา การ
พิจารณาและการสืบพยานตามที่โจทกขอใหกระทําไมเก่ียวแกจําเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและ
สืบพยานลับหลังจําเลยคนนั้นก็ได 

(๓) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลย
คนหนึ่งๆ ลับหลังจําเลยคนอื่นก็ได 

ในคดีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (๒) หรือ (๓) ลับหลังจําเลยคนใด ไมวา
กรณีจะเปนประการใด หามมิใหศาลรับฟงการพิจารณา และการสืบพยาน ที่กระทําลับหลงันัน้เปน
ผลเสียหายแกจําเลยคนนั้น 
 

มาตรา ๑๗๒ ตรี๙๓  เวนแตในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน ในการ
สืบพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหศาลจัดใหพยานอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
และศาลอาจปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ศาลเปนผูถามพยานเอง โดยแจงใหพยานนั้นทราบประเด็นและขอเท็จจริง

                                                 
๙๑ มาตรา ๑๗๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๙๒ มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๙๓ มาตรา ๑๗๒ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซึ่งตองการสืบแลวใหพยานเบิกความในขอนั้นๆ หรือศาลจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหก็ได 

(๒) ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห 

ในการเบิกความของพยานดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหมีการถายทอดภาพและ
เสียงไปยังหองพิจารณาดวย และเปนหนาที่ของศาลที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหทราบ 

กอนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถาศาลเห็นสมควรหรือถาพยานที่เปนเด็กอายุ
ไมเกินสิบแปดปหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแลว
เห็นวาจะเปนผลรายแกเด็กถาไมอนุญาตตามที่รองขอ ใหศาลจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียง
คําใหการของผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปที่ไดบันทึกไวในชั้นสอบสวนตาม
มาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไตสวนมูลฟองตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ตอหนาคูความและในกรณี
เชนนี้ใหถือส่ือภาพและเสียงคําใหการของพยานดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของพยาน
นั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยใหคูความถามพยานเพิ่มเติม ถามคานหรือถามติงพยานได ทั้งนี้ 
เทาที่จําเปนและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร 

ในกรณีที่ไมไดตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเปนอยางย่ิงให
ศาลรับฟงส่ือภาพและเสียงคําใหการของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือช้ันไต
สวนมูลฟองตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณา
ของศาล และใหศาลรับฟงประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได 
 

มาตรา ๑๗๒ จัตวา๙๔  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใชบังคับโดย
อนุโลมแกการสืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 
 

มาตรา ๑๗๓๙๕  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกิน
สิบแปดปในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไม
มีก็ใหศาลตั้งทนายความให 

ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายความ
หรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให 

ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดย
คํานึงถึงสภาพแหงคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

                                                 
๙๔ มาตรา ๑๗๒ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙๕ มาตรา ๑๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗๓/๑๙๖  เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และ
เปนธรรมในคดีที่จําเลยไมใหการหรือใหการปฏิเสธ เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือศาล
เห็นสมควรศาลอาจกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานกอนกําหนดวันนัดสืบพยานก็ได โดยแจง
ใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วัน 

กอนวันตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาเจ็ดวัน ใหคูความยื่นบัญชี
ระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวนที่เพียงพอ เพ่ือใหคูความฝายอื่นรับไปจากเจาพนักงาน
ศาลและถาคูความฝายใดมีความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ใหย่ืนตอศาลกอนการตรวจ
พยานหลักฐานเสร็จสิ้น 

การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได
ตอเมื่อได รับอนุญาตจากศาล เมื่อผูรองขอแสดงเหตุอันสมควรวาไมสามารถทราบถึง
พยานหลักฐานนั้นหรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือเพ่ือใหโอกาสแก
จําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ 

ถาพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอก ให
คูความที่ประสงคจะอางอิงขอใหศาลมีคําส่ังเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกลาวมาจากผู
ครอบครองโดยยื่นคําขอตอศาลพรอมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน เพ่ือใหไดพยานเอกสารหรือ
พยานวัตถุนั้นมากอนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่ศาลกําหนด 
 

มาตรา ๑๗๓/๒๙๗  ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหคูความสงพยานเอกสารและ
พยานวัตถุที่ยังอยูในความครอบครองของตนตอศาลเพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งตรวจสอบ เวนแต
ศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนอันเนื่องจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานนั้นเอง หรือ
พยานหลักฐานนั้นเปนบันทึกคําใหการของพยาน หลังจากนั้นใหคูความแตละฝายแถลงแนว
ทางการเสนอพยานหลักฐานตอศาล และใหศาลสอบถามคูความถึงความเกี่ยวของกับประเด็นและ
ความจําเปนที่ตองสืบพยานหลักฐานที่อางอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง 
เสร็จแลวใหศาลกําหนดวันสืบพยาน และแจงใหคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่
โจทกไมมาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคูความ
ฝายหนึ่งฝายใดรองขอ ศาลจะมีคําส่ังใหสืบพยานหลักฐานที่เก่ียวกับประเด็นสําคัญในคดีไว
ลวงหนากอนถึงกําหนดวันนัดสืบพยานก็ได 
 

มาตรา ๑๗๔  กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดี
โจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย

                                                 
๙๖ มาตรา ๑๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๗ มาตรา ๑๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ 
เมื่อสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีจําเลย โดย

แถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวให
จําเลยนําพยานเขาสืบ 

เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวย
ปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง 

ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีกจะ
ส่ังงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได 
 

มาตรา ๑๗๕  เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียก
สํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได 
 

มาตรา ๑๗๖๙๘  ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลจะ
พิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไปก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพ
นั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวใหจําคุกตั้งแตหาปข้ึนไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น 
ศาลตองฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง 

ในคดีที่มีจําเลยหลายคน และจําเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่ง
จําหนายคดี สําหรับจําเลยที่ปฏิเสธเพ่ือใหโจทกฟองจําเลยที่ปฏิเสธนั้น เปนคดีใหมภายในเวลาที่
ศาลกําหนดก็ได 
 

มาตรา ๑๗๗  ศาลมีอํานาจสั่งใหพิจารณาเปนการลับ เมื่อเห็นสมควรโดย
พลการหรือโดยคํารองขอของคูความฝายใด แตตองเพ่ือประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให
ลวงรูถึงประชาชน 
 

มาตรา ๑๗๘  เมื่อมีการพิจารณาเปนการลับ บุคคลเหลานี้เทานั้นมีสิทธิอยูใน
หองพิจารณาได คือ 

(๑) โจทกและทนาย 
(๒) จําเลยและทนาย 
(๓) ผูควบคุมตัวจําเลย 
(๔) พยานและผูชํานาญการพิเศษ 
(๕) ลาม 
(๖) บุคคลผูมีประโยชนเก่ียวของและไดรับอนุญาตจากศาล 

                                                 
๙๘ มาตรา ๑๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) พนักงานศาลและเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยแกศาลแลวแตจะ
เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๗๙  ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ศาลจะ
ดําเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไมเล่ือนก็ได 

ถาพยานไมมา หรือมีเหตุอ่ืนอันควรตองเล่ือนการพิจารณา ก็ใหศาลเลื่อนคดีไป
ตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๑๘๐  ใหนําบทบัญญัติเร่ืองรักษาความเรียบรอยในศาลในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับแกการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แตหามมิใหส่ังให
จําเลยออกจากหองพิจารณา เวนแตจําเลยขัดขวางการพิจารณา 
 

มาตรา ๑๘๑  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๙ และ ๑๖๖ มาบังคับแกการ
พิจารณาโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๓ 
คําพิพากษาและคําส่ัง 

   
 

มาตรา ๑๘๒๙๙  คดีที่อยูในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีคํารอง
ระหวางพิจารณาขึ้นมา ใหศาลส่ังตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิพากษาหรือส่ัง
ตามรูปความ 

ใหอานคําพิพากษาหรือคําส่ังในศาลโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือ
ภายในเวลาสามวันนับแตเสร็จคดี ถามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอานวันอื่นก็ได แตตองจด
รายงานเหตุนั้นไว 

เมื่อศาลอานใหคูความฟงแลว ใหคูความลงลายมือช่ือไว ถาเปนความผิดของ
โจทกที่ไมมา จะอานโดยโจทกไมอยูก็ได ในกรณีที่จําเลยไมอยู โดยไมมีเหตุสงสัยวาจําเลย
หลบหนีหรือจงใจไมมาฟง ก็ใหศาลรอการอานไวจนกวาจําเลยจะมาศาล แตถามีเหตุสงสัยวา
จําเลยหลบหนีหรือจงใจไมมาฟง ใหศาลออกหมายจับจําเลย เมื่อไดออกหมายจับแลวไมไดตัว
จําเลยมาภายในหนึ่งเดือน นับแตวันออกหมายจับ ก็ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําส่ังลับหลัง
จําเลยได และใหถือวาโจทกหรือจําเลยแลวแตกรณีไดฟงคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นแลว 

ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําส่ังตองเลื่อนอานไปโดยขาดจําเลยบางคน ถาจําเลย
ที่อยูจะถูกปลอย ใหศาลมีอํานาจปลอยชั่วคราวระหวางรออานคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 
 

มาตรา ๑๘๓  คําพิพากษา หรือคําส่ังหรือความเห็นแยงตองทําเปนหนังสือลง
ลายมือช่ือผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา ผูพิพากษาใดที่นั่งพิจารณา ถาไมเห็นพองดวย มีอํานาจทํา
ความเห็นแยง คําแยงนี้ใหรวมเขาสํานวนไว 
 

มาตรา ๑๘๔  ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ใหอธิบดีผู
พิพากษาขาหลวงยุติธรรม หัวหนาผูพิพากษาในศาลนั้นหรือเจาของสํานวนเปนประธาน ถามผู
พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน ใหออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย ใหประธานออกความเหน็
สุดทาย การวินิจฉัยใหถือตามเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมีความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือ
เกินกวาสองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลย
มากยอมเห็นดวยผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา 
 

มาตรา ๑๘๕  ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไมเปน
ความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแลวก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี ใหศาล
ยกฟองโจทกปลอยจําเลยไป แตศาลจะสั่งขังจําเลยไวหรือปลอยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็

                                                 
๙๙มาตรา ๑๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ได 
เมื่อศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด และไมมีการยกเวนโทษตามกฎหมาย ใหศาล

ลงโทษแกจําเลยตามความผิด แตเมื่อเห็นสมควรศาลจะปลอยจําเลยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึง
ที่สุดก็ได 
 

มาตรา ๑๘๖  คําพิพากษาหรือคําส่ังตองมีขอสําคัญเหลานี้เปนอยางนอย 
(๑) ช่ือศาลและวันเดือนป 
(๒) คดีระหวางใครโจทกใครจําเลย 
(๓) เร่ือง 
(๔) ขอหาและคําใหการ 
(๕) ขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาไดความ 
(๖) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๗) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ 
(๘) คําช้ีขาดใหยกฟองหรือลงโทษ 
(๙) คําวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟองทางแพง 
คําพิพากษาในคดีที่เก่ียวกับความผิดลหุโทษ ไมจําตองมีอนุมาตรา (๔) (๕) 

และ (๖) 
 

มาตรา ๑๘๗  คําส่ังระหวางพิจารณาอยางนอยตองมี 
(๑) วันเดือนป 
(๒) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง 
(๓) คําส่ัง 

 
มาตรา ๑๘๘  คําพิพากษาหรือคําส่ังมีผลตั้งแตวันที่ไดอานในศาลโดยเปดเผย

เปนตนไป 
 

มาตรา ๑๘๙  เมื่อจําเลยซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษเปนคนยากจนขอสําเนาคํา
พิพากษาซึ่งรับรองวาถูกตอง ใหศาลคัดสําเนาใหหนึ่งฉบับโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
 

มาตรา ๑๙๐  หามมิใหแกไขคําพิพากษาหรือคําส่ังซึ่งอานแลว นอกจากแก
ถอยคําที่เขียนหรือพิมพผิดพลาด 
 

มาตรา ๑๙๑  เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ถาบุคคลใด
ที่มีประโยชนเก่ียวของรองตอศาลซึ่งพิพากษาหรือส่ัง ใหศาลนั้นอธิบายใหแจมแจง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๒๑๐๐  หามมิใหพิพากษา หรือส่ัง เกินคําขอ หรือที่มิไดกลาวในฟอง 
ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงดั่งที่

กลาวในฟอง ใหศาลยกฟองคดีนั้น เวนแตขอแตกตางนั้นมิใชในขอสาระสําคัญและทั้งจําเลยมิได
หลงตอสู ศาลจะลงโทษจําเลยตามขอเท็จจริงที่ไดความนั้นก็ได 

ในกรณีที่ขอแตกตางนั้นเปนเพียงรายละเอียด เชน เก่ียวกับเวลาหรือสถานท่ี
กระทําความผิดหรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ฉอโกง โกง
เจาหนี้ ยักยอก รับของโจร และทําใหเสียทรัพย หรือตางกันระหวางการกระทําผิดโดยเจตนากับ
ประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญ ทั้งมิใหถือวาขอที่พิจารณาไดความนั้นเปนเรื่องเกิน
คําขอหรือเปนเรื่องที่โจทกไมประสงคใหลงโทษ เวนแตจะปรากฏแกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปน
เหตุใหจําเลยหลงตอสู แตทั้งนี้ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดที่โจทกฟองไมได๑๐๑ 

ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงบางขอดั่งกลาวในฟอง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณา
ไมใชเปนเรื่องที่โจทกประสงคใหลงโทษ หามมิใหศาลลงโทษจําเลยในขอเท็จจริงนั้น ๆ 

ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามฟองนั้นโจทกสืบสม แตโจทกอางฐานความผิดหรือ
บทมาตราผิด ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกตองได 

ถาความผิดตามที่ฟองนั้นรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยางอาจเปนความผิด
ไดอยูในตัวเอง ศาลจะลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอยางหนึ่งอยางใดตามที่พิจารณาไดความก็ได 
 

                                                 
๑๐๐ มาตรา ๑๙๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๐๑ มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๔ 
อุทธรณ และฎีกา 
   

 
ลักษณะ ๑ 
อุทธรณ 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๙๓  คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตนในขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ เวนแตจะถูกหามอุทธรณโดยประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น 

อุทธรณทุกฉบับตองระบุขอเท็จจริงโดยยอหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงเปน
ลําดับ 
 

มาตรา  ๑๙๓ ทวิ๑๐๒  หามมิให อุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในปญหา
ขอเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตกรณีตอไปนี้ใหจําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได 

(๑) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือใหลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก 
(๒) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตศาลรอการลงโทษไว 
(๓) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตรอการกําหนดโทษไว หรือ 
(๔) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๙๓ ตรี๑๐๓  ในคดีซึ่งตองหามอุทธรณตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ ถาผู

พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนพิเคราะห
เห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลอุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณหรือ
อธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมายลงลายมือช่ือรับรองใน
อุทธรณวา มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัยก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป 
 

                                                 
๑๐๒ มาตรา ๑๙๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๐๓ มาตรา ๑๙๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๔  ถามีอุทธรณแตในปญหาขอกฎหมาย ในการวินิจฉัยปญหาขอ
กฎหมายนั้นๆ  ศาลอุทธรณจะตองฟงขอเท็จจริงตามที่ศาล ช้ันตนวินิจฉัยมาแลวจาก
พยานหลักฐานในสํานวน 
 

มาตรา ๑๙๕  ขอกฎหมายทั้งปวงอันคูความอุทธรณรองอางอิงใหแสดงไวโดย
ชัดเจนในฟองอุทธรณ แตตองเปนขอที่ไดยกขึ้นมาวากันมาแลวแตในศาลชั้นตน 

ขอกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอย หรือที่เก่ียวกับการไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยอุทธรณ เหลานี้ผูอุทธรณหรือศาลยกขึ้นอางได แมวา
จะไมไดยกขึ้นในศาลชั้นตนก็ตาม 
 

มาตรา ๑๙๖  คําส่ังระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณ
คําส่ังนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ัง
นั้นดวย 
 

มาตรา ๑๙๗  เหตุที่มีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังฉบับหนึ่งแลวหาเปนผลตัด
สิทธิผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิอุทธรณ จะอุทธรณดวยไม 
 

มาตรา ๑๙๘๑๐๔  การยื่นอุทธรณ ใหย่ืนตอศาลช้ันตนในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต
วันอาน หรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคูความฝายที่อุทธรณฟง 

ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจอุทธรณวาควรจะรับสงข้ึนไปยังศาลอุทธรณหรือไม 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับใหจดเหตุผลไวในคําส่ังของศาลนั้น
โดยชัดเจน 
 

มาตรา ๑๙๘ ทวิ๑๐๕  เมื่อศาลช้ันตนปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ ผูอุทธรณอาจ
อุทธรณเปนคํารองอุทธรณคําส่ังของศาลนั้นตอศาลอุทธรณได คํารองเชนนี้ใหย่ืนที่ศาลชั้นตน
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟงคําส่ัง แลวใหศาลนั้นรีบสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลอุทธรณ
พรอมดวยอุทธรณ และคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตน 

เมื่อศาลอุทธรณเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อส่ังคํารองเร่ืองนั้น ก็ใหส่ังศาลช้ันตน
สงมาให 

ใหศาลอุทธรณพิจารณาคํารองนั้นแลวมีคําส่ังยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตน
หรือมีคําส่ังใหรับอุทธรณ คําส่ังนี้ใหเปนที่สุดแลวสงไปใหศาลชั้นตนอาน 

                                                 
๑๐๔ มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๐๕ มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙๙  ผูอุทธรณตองขังหรือตองจําคุกอยูในเรือนจํา อาจยื่นอุทธรณตอ

พัศดีภายในกําหนดอายุอุทธรณ เมื่อไดรับอุทธรณนั้นแลว ใหพัศดีออกใบรับใหแกผูย่ืนอุทธรณ 
แลวใหรีบสงอุทธรณนั้นไปยังศาลช้ันตน 

อุทธรณฉบับใดที่ย่ืนตอพัศดีสงไปถึงศาลเมื่อพนกําหนดอายุอุทธรณแลวถาปรากฏ
วาการสงชักชานั้นมิใชเปนความผิดของผูย่ืนอุทธรณ ใหถือวาเปนอุทธรณที่ไดย่ืนภายในกําหนด
อายุอุทธรณ 
 

มาตรา ๒๐๐๑๐๖  ใหศาลสงสําเนาอุทธรณใหแกอีกฝายหนึ่งแกภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาอุทธรณ 
 

มาตรา ๒๐๑๑๐๗  เมื่อศาลสงสําเนาอุทธรณแกอีกฝายหนึ่งไมไดเพราะหาตัวไม
พบ หรือหลบหนี หรือจงใจไมรับสําเนาอุทธรณ หรือไดรับแกอุทธรณแลว หรือพนกําหนดแก
อุทธรณแลว ใหศาลรีบสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณเพ่ือทําการพิจารณาพิพากษาตอไป 
 

มาตรา ๒๐๒  ผูอุทธรณมีอํานาจยื่นคํารองขอถอนอุทธรณตอศาลช้ันตนกอนสง
สํานวนไปศาลอุทธรณ ในกรณีเชนนี้ศาลช้ันตนสั่งอนุญาตได เมื่อสงสํานวนไปแลวใหย่ืนตอศาล
อุทธรณหรือตอศาลช้ันตนเพื่อสงไปยังศาลอุทธรณเพ่ือส่ัง  ทั้งนี้ตองกอนอานคําพิพากษาศาล
อุทธรณ 

เมื่อถอนไปแลว ถาคูความอีกฝายหนึ่งมิไดอุทธรณ คําพิพากษาหรือคําส่ังของ
ศาลชั้นตนยอมเด็ดขาดเฉพาะผูถอน ถาอีกฝายหนึ่งอุทธรณ จะเด็ดขาดตอเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไมมี
การแกคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตน 
 

หมวด ๒ 
การพิจารณา คําพิพากษาและคําส่ังช้ันศาลอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๒๐๓  ใหศาลอุทธรณพิจารณาโดยเปดเผยเฉพาะแตในกรณีที่นัดหรือ
อนุญาตใหคูความมาพรอมกัน หรือมีการสืบพยาน 
 

มาตรา ๒๐๔  เมื่อจะพิจารณาในศาลโดยเปดเผย ใหศาลอุทธรณออกหมายนัด

                                                 
๑๐๖ มาตรา ๒๐๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๐๗ มาตรา ๒๐๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดวันพิจารณาไปยังคูความใหทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาหาวัน 
การฟงคําแถลงการณนั้นหามมิใหกําหนดชากวาสิบหาวันนับแตวันรับสํานวนถามี

เหตุพิเศษจะชากวานั้นก็ไดแตอยาใหเกินสองเดือน เหตุที่ตองชาใหศาลรายงานไว 
 

มาตรา ๒๐๕  คํารองขอแถลงการณดวยปากใหติดมากับฟองอุทธรณหรือแก
อุทธรณ 

คําแถลงการณเปนหนังสือใหย่ืนกอนวันศาลอุทธรณพิพากษา 
คําแถลงการณดวยปากหรือหนังสือก็ตาม มิใหถือวาเปนสวนหนึ่งของอุทธรณให

นับวาเปนแตคําอธิบายขออุทธรณหรือแกอุทธรณเทานั้น 
คําแถลงการณเปนหนังสือจะยื่นตอศาลช้ันตนหรือตอศาลอุทธรณก็ได 

 
มาตรา ๒๐๖  ระเบียบแถลงการณดวยปากมีดั่งนี้ 
(๑) ถาคูความฝายใดขอแถลงการณ ใหฝายนั้นแถลงกอน แลวใหอีกฝายหนึ่ง

แถลงแก เสร็จแลวฝายแถลงกอนแถลงแกไดอีก 
(๒) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณ ใหผูอุทธรณแถลงกอน แลวใหอีกฝาย

หนึ่งแถลงแก เสร็จแลวใหผูอุทธรณแถลงแกไดอีก 
(๓) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณและเปนผูอุทธรณทั้งคู ใหโจทกแถลง

กอน แลวใหจําเลยแถลง เสร็จแลวโจทกแถลงแกไดอีก 
 

มาตรา ๒๐๗  เมื่อมีอุทธรณคําพิพากษา ศาลอุทธรณมีอํานาจสั่งใหศาลชั้นตน
ออกหมายเรียกหรือจับจําเลย ซึ่งศาลนั้นปลอยตัวไปแลว มาขังหรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณ
ก็ได หรือถาจําเลยถูกขังอยูระหวางอุทธรณจะสั่งใหศาลชั้นตนปลอยจําเลยหรือปลอยชั่วคราวก็ได 
 

มาตรา ๒๐๘  ในการพิจารณาคดีอุทธรณตามหมวดนี้ 
(๑) ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรสืบพยานเพิ่มเติม ใหมีอํานาจเรียกพยานมาสืบ

เองหรือส่ังศาลช้ันตนสืบให เมื่อศาลช้ันตนสืบพยานแลว ใหสงสํานวนมายังศาลอุทธรณเพ่ือ
วินิจฉัยตอไป 

(๒) ถาศาลอุทธรณเห็นเปนการจําเปน เนื่องจากศาลชั้นตนมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกระบวนพิจารณา ก็ใหพิพากษาส่ังใหศาลชั้นตนทําการพิจารณาและพิพากษาหรือส่ังใหมตาม
รูปคดี 
 

มาตรา ๒๐๘ ทวิ๑๐๘  ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเห็นสมควร จะใหมีการ
วินิจฉัยปญหาใด ในคดีเร่ืองใด โดยที่ประชุมใหญก็ได 

                                                 
๑๐๘ มาตรา ๒๐๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่ประชุมใหญใหประกอบดวยผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไม
นอยกวาก่ึงจํานวนผูพิพากษาแหงศาลนั้น และใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเปนประธาน 

การวินิจฉัยในที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมีความเห็นแยง
กันเปนสองฝาย หรือเกินสองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปน
ผลรายแกจําเลยมากยอมเห็นดวยผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา 

ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําส่ังตองเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวาปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ผู
พิพากษาที่เขาประชุม แมมิใชเปนผูนั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษา ทําคําส่ัง หรือทําความเห็น
แยงในคดีนั้นได 
 

มาตรา ๒๐๙  ใหศาลอุทธรณพิพากษาโดยมิชักชา และจะอานคําพิพากษาที่ศาล
อุทธรณ หรือสงไปใหศาลชั้นตนอานก็ได 
 

มาตรา ๒๑๐  เมื่อศาลอุทธรณเห็นวาฟองอุทธรณมิไดย่ืนในกําหนด ใหพิพากษา
ยกฟองอุทธรณนั้นเสีย 
 

มาตรา ๒๑๑  เมื่อมีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาในประเด็นสําคัญและคัดคาน
คําส่ังระหวางพิจารณาดวย ศาลอุทธรณจะพิพากษาโดยคําพิพากษาอันเดียวกันก็ได 
 

มาตรา ๒๑๒  คดีที่จําเลยอุทธรณคําพิพากษาที่ใหลงโทษ หามมิใหศาลอุทธรณ
พิพากษาเพิ่มเติมโทษจําเลย เวนแตโจทกจะไดอุทธรณในทํานองนั้น 
 

มาตรา ๒๑๓  ในคดีซึ่งจําเลยผูหนึ่งอุทธรณคัดคานคําพิพากษา ซึ่งใหลงโทษ
จําเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือตอเนื่องกัน ถาศาลอุทธรณกลับหรือแกคําพิพากษา
ศาลชั้นตนไมลงโทษหรือลดโทษใหจําเลย แมเปนเหตุอยูในสวนลักษณะคดี ศาลอุทธรณมีอํานาจ
พิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอื่นที่มิไดอุทธรณ ใหมิตองถูกรับโทษ หรือไดลดโทษดุจจําเลยผู
อุทธรณ 
 

มาตรา ๒๑๔  นอกจากมีขอความซึ่งตองมีในคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษา
ศาลอุทธรณตองปรากฏขอความดั่งตอไปนี้ดวย 

(๑) นามหรือตําแหนงของผูอุทธรณ 
(๒) ขอความวา ยืน ยก แกหรือกลับคําพิพากษาศาลชั้นตน 

 
มาตรา ๒๑๕  นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณาและ

วาดวยคําพิพากษาและคําส่ังศาลช้ันตนมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณดวยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลักษณะ ๒ 
ฎีกา 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๑๖๑๐๙  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คูความมีอํานาจฎีกา
คัดคานคําพิพากษา หรือคําส่ังศาลอุทธรณภายในหนึ่งเดือน นับแตวันอาน หรือถือวาไดอานคํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้นใหคูความฝายที่ฎีกาฟง 

ฎีกานั้น ใหย่ืนตอศาลช้ันตน และใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๐๐ และ ๒๐๑ มา
บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๑๗  ในคดีซึ่งมีขอจํากัดวา ใหคูความฎีกาไดแตเฉพาะปญหาขอ
กฎหมายขอจํากัดนี้ใหบังคับแกคูความและบรรดาผูที่เก่ียวของในคดีดวย 
 

มาตรา ๒๑๘  ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไข
เล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแตโทษจําคุกไมเกินหา
ปหามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 

ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอยและให
ลงโทษจําคุกจําเลยเกินหาป ไมวาจะมีโทษอยางอ่ืนดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง๑๑๐ 
 

มาตรา ๒๑๙๑๑๑  ในคดีที่ศาลช้ันตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วา
มานี้หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ
พิพากษาแกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย 
 

มาตรา ๒๑๙ ทวิ๑๑๒  หามมิใหคูความฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังใน
                                                 

๑๐๙ มาตรา ๒๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๑๑๐ มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๑๑ มาตรา ๒๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๑๒ มาตรา ๒๑๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอเท็จจริงในปญหาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยแตอยางเดียว แมคดีนั้นจะไมตองหามฎีกาก็
ตาม 

ในการนับกําหนดโทษจําคุกตามความในมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙ นั้น หามมิให
คํานวณกําหนดเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยรวมเขาดวย 
 

มาตรา ๒๑๙ ตรี๑๑๓  ในคดีที่ศาลช้ันตนลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปล่ียน
โทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือคดีที่เก่ียวกับการกักขังแทนคาปรับ หรือกักขังเก่ียวกับการริบ
ทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง 
 

มาตรา ๒๒๐๑๑๔  หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
พิพากษายกฟองโจทก 
 

มาตรา ๒๒๑  ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐ แหง
ประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็น
แยงในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสู
ศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่
ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป 
 

มาตรา ๒๒๒  ถาคดีมีปญหาแตเฉพาะขอกฎหมาย ในการวินิจฉัยปญหาขอ
กฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะตองฟงขอเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณไดวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐาน
ในสํานวน 
 

มาตรา ๒๒๓  ใหเปนหนาที่ศาลช้ันตนตรวจฎีกาวาควรจะรับสงข้ึนไปยังศาลฎีกา
หรือไมตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับ ใหจดเหตุผลไวในคําส่ังของ
ศาลนั้นโดยชัดเจน 
 

มาตรา ๒๒๔๑๑๕  เมื่อศาลช้ันตนไมยอมรับฎีกา ผูฎีกาอาจฎีกาเปนคํารองอุทธรณ
คําส่ังของศาลนั้นตอศาลฎีกาได คํารองเชนนี้ใหย่ืนที่ศาลชั้นตนภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวัน
ฟงคําส่ัง แลวใหศาลนั้นรีบสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลฎีกาพรอมดวยฎีกาและคําพิพากษาหรือ
คําส่ังของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ 

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๒๑๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๑๔ มาตรา ๒๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๑๕ มาตรา ๒๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อส่ังคํารองเร่ืองนั้น ก็ใหส่ังศาลชั้นตนสง
มาให 
 

หมวด ๒ 
การพิจารณา คําพิพากษาและคําส่ังช้ันฎีกา 

   
 

มาตรา ๒๒๕  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา และวาดวยคําพิพากษาและ
คําส่ังช้ันอุทธรณมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เวนแตหามมิใหทําความเห็นแยง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๕ 
พยานหลักฐาน 

   
 

หมวด ๑ 
หลักทั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๒๖  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวา
จําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการ
จูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน 

 
มาตรา ๒๒๗  ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อยา

พิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น 
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหง

ความสงสัยนั้นใหจําเลย 
 
มาตรา ๒๒๘  ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมี

อํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือสงประเด็นก็ได 
 
มาตรา ๒๒๙  ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็น

ควรตามลักษณะของพยาน 
 
มาตรา ๒๓๐  เมื่อจําเปนศาลมีอํานาจไปเองหรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบพยาน 

หรือสงประเด็นใหศาลอ่ืนสืบพยาน ใหผูเดินเผชิญสืบและศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ดั่ง
ศาลเดิม และศาลที่รับประเด็นมีอํานาจสงประเด็นไปยังศาลอ่ืนอีกตอหนึ่งได 

เมื่อคูความแถลงตอศาลขอไปฟงการพิจารณา ก็ใหศาลส่ังหรือจัดการใหเปนไป
ตามคําขอนั้น 

ถาคูความฝายใดไมติดใจไปฟงการพิจารณา จะยื่นคําถามคําซักเปนหนังสือก็ได  
ใหศาลหรือผูเดินเผชิญสืบสืบพยานตามนั้น 

ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ และเอกสารหรือของกลาง เทาที่
จําเปนใหแกผูเดินเผชิญสืบหรือแกศาลรับประเด็นเพื่อสืบพยาน เมื่อคูความที่ขอใหสืบพยานไม
ติดใจไปฟงการพิจารณา ก็ใหย่ืนคําถามพยานเปนหนังสือ 

เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหผูเดินเผชิญสืบหรือศาลที่รับประเด็น สงถอยคําสํานวน
พรอมทั้งเอกสารหรือของกลางไปยังศาลเดิม 

 
มาตรา ๒๓๑  เมื่อคูความหรือผูใดจะตองใหการหรือสงพยานหลักฐานอยางหนึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยางใดดั่งตอไปนี ้
(๑) เอกสารหรือขอความที่ยังเปนความลับในราชการอยู 
(๒) เอกสารหรือขอความลับ ซึ่งไดมาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหนาที่ของเขา 
(๓) วิธีการ แบบแผนหรืองานอยางอ่ืนซึ่งกฎหมายคุมครองไมยอมใหเปดเผย 

คูความหรือบุคคลนั้นมีอํานาจไมยอมใหการหรือสงพยานหลักฐาน เวนแตไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาที่หรือบุคคลที่เก่ียวของกับความลับนั้น 

ถาคูความหรือบุคคลใดไมยอมใหการ หรือไมสงพยานหลักฐานดั่งกลาวแลว ศาล
มีอํานาจหมายเรียกเจาหนาที่หรือบุคคลผูเก่ียวของกับความลับนั้นมาแถลงตอศาล เพ่ือวินิจฉัยวา 
การไมยอมนั้นมีเหตุผลค้ําจุนหรือไม ถาเห็นวาไรเหตุผล ใหศาลบังคับใหๆ การหรือสง
พยานหลักฐานนั้น 
 

หมวด ๒ 
พยานบคุคล 

   
 

มาตรา ๒๓๒  หามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยาน 
 
มาตรา ๒๓๓  จําเลยอาจอางตนเองเปนพยานได ในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปน

พยาน ศาลจะใหเขาสืบกอนพยานอื่นฝายจําเลยก็ได ถาคําจําเลยซึ่งใหการเปนพยานนั้นปรักปรํา
หรือเสียหายแกจําเลยอื่น จําเลยอื่นนั้นซักคานได 

 
มาตรา ๒๓๔  พยานไมตองตอบคําถามซึ่งโดยตรงหรือออม อาจจะทําใหเขาถูก

ฟองคดีอาญา เมื่อมีคําถามเชนนั้น ใหศาลเตือนพยาน 
 
มาตรา ๒๓๕  ในระหวางพิจารณา เมื่อเห็นสมควร ศาลมีอํานาจถามโจทกจําเลย

หรือพยานคนใดได 
หามมิใหถามจําเลยเพื่อประโยชนแตเฉพาะจะเพิ่มเติมคดีโจทกซึ่งบกพรอง เวน

แตจําเลยจะอางตนเองเปนพยาน 
 
มาตรา ๒๓๖  ในระหวางพิจารณาศาลมีอํานาจสั่งใหผูที่จะเปนพยานซึ่งมิใช

จําเลย ออกไปอยูนอกหองพิจารณาจนกวาจะเขามาเบิกความ อนึ่งเมื่อพยานเบิกความแลวจะให
รออยูในหองพิจารณากอนก็ได 

 
มาตรา ๒๓๗๑๑๖  คําพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้น ใหศาลอานให

พยานฟงตอหนาจําเลย เวนแตในกรณีดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๖๕ วรรค ๓ 

                                                 
๑๑๖ มาตรา ๒๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓๗ ทวิ๑๑๗  กอนฟองคดีตอศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาพยาน

บุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือเปนบุคคลมีถ่ินที่อยู
หางไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานนั้นไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันเปนการยากแกการนําพยานนั้นมาสืบในภายหนา 
พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากผูเสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะยื่น
คํารองโดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาไดกระทําผิดตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังให
สืบพยานนั้นไวทันทีก็ได ถารูตัวผูกระทําความผิด และผูนั้นถูกควบคุมอยูในอํานาจพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ ใหพนักงานอัยการนําตัวผูนั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยูในอํานาจ
ของศาล ใหศาลเบิกตัวผูนั้นมาพิจารณาตอไป 

เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผูตองหาจะซัก
คานหรือตั้งทนายความซักคานพยานนั้นดวยก็ได 

ในกรณีตามวรรคสอง ถาเปนกรณีที่ผูตองหานั้นถูกกลาวหาวากระทําความผิด
อาญา ซึ่งหากมีการฟองคดีจะเปนคดีซึ่งศาลจะตองตั้งทนายความให หรือจําเลยมีสิทธิขอใหศาล
ตั้งทนายความใหตามมาตรา ๑๗๓ กอนเริ่มสืบพยานดังกลาว ใหศาลถามผูตองหาวามี
ทนายความหรือไม ในกรณีที่ศาลตองตั้งทนายความให ถาศาลเห็นวาตั้งทนายความใหทันก็ใหตั้ง
ทนายความใหและดําเนินการสืบพยานนั้นทันที แตถาศาลเห็นวาไมสามารถตั้งทนายความไดทัน
หรือผูตองหาไมอาจตั้งทนายความไดทัน ก็ใหศาลซักถามพยานนั้นใหแทน 

คําเบิกความของพยานดังกลาวใหศาลอานใหพยานฟง หากมีตัวผูตองหาอยูใน
ศาลดวยแลว ก็ใหศาลอานคําเบิกความดังกลาวตอหนาผูตองหา 

ถาตอมาผูตองหานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําความผิดอาญานั้น ก็ใหรับ
ฟงคําพยานดังกลาวในการพิจารณาคดีนั้นได 

ในกรณีที่ผูตองหาเห็นวา หากตนถูกฟองเปนจําเลยแลว บุคคลซึ่งจําเปนจะตอง
นํามาสืบเปนพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือเปน
บุคคลมีถ่ินที่อยูหางไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการยุงเหยิงกับพยาน
นั้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันเปนการยากแกการนําพยานนั้นมาสืบ
ในภายหนา ผูตองหานั้นจะย่ืนคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุผลความจําเปน เพ่ือใหศาลมีคําส่ัง
อนุญาตใหสืบพยานบุคคลนั้นไวทันทีก็ได 

เมื่อศาลเห็นสมควร ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตใหสืบพยานนั้นและแจงใหพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการที่เก่ียวของทราบ ในการสืบพยานดังกลาว พนักงานอัยการมีสิทธิที่
จะซักคานพยานนั้นได และใหนําความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสืบพยานที่
เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป 

                                                 
๑๑๗ มาตรา ๒๓๗ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
พยานเอกสาร 

   
 

มาตรา ๒๓๘  ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได 
สําเนาที่รับรองวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได 

ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่
รับรองวาถูกตองก็ได เวนแตในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๒๓๙  เอกสารใดซึ่งคูความอาง แตมิไดอยูในความยึดถือของเขา ถา

คูความนั้นแจงถึงลักษณะและที่อยูของเอกสารตอศาล ใหศาลหมายเรียกบุคคลผูยึดถือนําเอกสาร
นั้นมาสงศาล 

 
มาตรา ๒๔๐  เมื่อมีเอกสารใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล ใหอานหรือสงให

คูความตรวจดู ถาคูความฝายใดตองการสําเนา ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่อางนั้นสงสําเนาแกอีกฝาย
หนึ่งตามที่เห็นสมควร 
 

หมวด ๔ 
พยานวัตถ ุ

   
 

มาตรา ๒๔๑  ส่ิงใดใชเปนพยานวัตถุตองนํามาศาล 
ในกรณีที่นํามาไมได ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยูตามเวลา

และวิธีซึ่งศาลเห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถ ุ
 
มาตรา ๒๔๒  ในระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ส่ิงของซึ่งเปน

พยานวัตถุตองใหคูความหรือพยานตรวจด ู
ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือ

พยานที่เก่ียวของนั้น 
 

หมวด ๕ 
ผูชํานาญการพิเศษ 
   

 
มาตรา ๒๔๓  ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความชํานาญพิเศษในการใดๆ 

เชนในทางวิทยาศาสตร ศิลป ฝมือ พาณิชยการ การแพทยหรือกฎหมายตางประเทศ และซ่ึง
ความเห็นของเขานั้นอาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณา อาจเปนพยานในเรื่องตางๆ เปนตนวาตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหาหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําเลย ตรวจลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอยางอ่ืนๆ 
ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองใหมาเบิกความ

ประกอบหนังสือนั้น ใหสงสําเนาหนังสือดั่งกลาวแลวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
กอนวันเบิกความ 

 
มาตรา ๒๔๔  ถาศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเห็นจําเปน

เนื่องในการไตสวนมูลฟอง พิจารณาหรือสอบสวน ที่จะตองตรวจศพ แมวาจะไดบรรจุหรือฝงแลว
ก็ตาม ก็ใหมีอํานาจสั่งใหเอาศพนั้นใหผูชํานาญการพิเศษตรวจได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๖ 
การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม 

   
 

หมวด ๑ 
การบังคับตามคําพิพากษา 

   
 

มาตรา ๒๔๕๑๑๘  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึง
ที่สุดแลว ใหบังคับคดีโดยไมชักชา 

ศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสงสํานวนคดีที่พิพากษาใหลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุก
ตลอดชีวิต ไปยังศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยัง
ไมถึงที่สุด เวนแตศาลอุทธรณจะไดพิพากษายืน 

 
มาตรา ๒๔๖๑๑๙  เมื่อจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ ผู

บัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป 
ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) เมื่อจําเลยวิกลจริต 
(๒) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
(๓) ถาจําเลยมีครรภ 
(๔) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตองเล้ียงดูบุตรนั้น 
ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้นศาลจะมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวอยูในความ

ควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุกก็ได และใหศาล
กําหนดใหเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายนั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามคําส่ัง 

ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย และมาตรการเพื่อ
ปองกันการหลบหนี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย 

เมื่อศาลมีคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังหรือ
ใหดําเนินการตามหมายจําคุกได 

                                                 
๑๑๘ มาตรา ๒๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๑๑๙ มาตรา ๒๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหหักจํานวนวันที่จําเลยอยูในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจําคุก
ตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๔๗  คดีที่จําเลยตองประหารชีวิต หามมิใหบังคับตามคําพิพากษา 

จนกวาจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้วาดวยอภัยโทษแลว 
หญิงใดจะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนพนกําหนดสามปนับแต

คลอดบุตรแลว ใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เวนแตเมื่อบุตรถึงแกความตาย
กอนพนกําหนดเวลาดังกลาว ในระหวางสามปนับแตคลอดบุตร ใหหญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความ
เหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแกการเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจํา๑๒๐ 

การประหารชีวิตใหประหาร ณ ตําบลและเวลาที่ เจาหนาที่ ในการนั้นจะ
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๔๘  ถาบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเกิดวิกลจริตกอนถูก

ประหารชีวิต ใหรอการประหารชีวิตไวกอนจนกวาผูนั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น 
ศาลมีอํานาจยกมาตรา ๔๖ วรรค (๒) แหงกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ 

ถาผูวิกลจริตนั้นหายภายหลังปหนึ่งนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุดใหลดโทษ
ประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๒๔๙๑๒๑  คําพิพากษาหรือคําส่ังใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน คาสินไหม

ทดแทนหรือคาธรรมเนียมนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง 

 
มาตรา ๒๕๐๑๒๒  ถาคําพิพากษามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน บุคคลทั้งปวงซึ่งตองคํา

พิพากษาใหลงโทษโดยไดกระทําความผิดฐานเดียวกัน ตองรับผิดแทนกันและตางกันในการคืน
หรือใชราคาทรัพยสินหรือใชคาสินไหมทดแทน 

 
มาตรา ๒๕๑๑๒๓  ถาตองยึดทรัพยสินคราวเดียวกันสําหรับใชคาธรรมเนียมศาล 

คาปรับราคาทรัพยสิน หรือคาสินไหมทดแทน แตทรัพยสินของจําเลยไมพอใชครบทุกอยางใหนํา
จํานวนเงินสุทธิของทรัพยสินนั้นใชตามลําดับดังตอไปนี้ 

                                                 
๑๒๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒๑ มาตรา ๒๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๒ มาตรา ๒๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๓ มาตรา ๒๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) คาธรรมเนียม 
(๒) ราคาทรัพยสินหรือคาสินไหมทดแทน 
(๓) คาปรับ 

 
หมวด ๒ 

คาธรรมเนียม 
   

 
มาตรา ๒๕๒  ในคดีอาญาทั้งหลายหามมิใหศาลยุติธรรมเรียกคาธรรมเนียม

นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๒๕๓๑๒๔  ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกซึ่งมีคํารองใหคืนหรือใชราคา

ทรัพยสินติดมากับฟองอาญาตามมาตรา ๔๓ หรือมีคําขอของผูเสียหายขอใหบังคับจําเลยชดใชคา
สินไหมทดแทนมิใหเรียกคาธรรมเนียม เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นวาผูเสียหายเรียกเอาคาสินไหม
ทดแทนสูงเกินสมควร หรือดําเนินคดีโดยไมสุจริต ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผู เสียหายชําระ
คาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแตเฉพาะบางสวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได และถาผูเสียหาย
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ใหถือวาเปนการทิ้งฟองในคดีสวนแพงนั้น 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน หรือคาสินไหม
ทดแทนตามวรรคหนึ่ง ถาศาลยังตองจัดการอะไรอีกเพ่ือการบังคับ ผูที่จะไดรับคืนทรัพยสินหรือ
ราคาหรือคาสินไหมทดแทน จักตองเสียคาธรรมเนียมดังคดีแพงสําหรับการตอไปนั้น 

 
มาตรา ๒๕๔๑๒๕  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง ในคดีที่ผูเสียหาย

เรียกรองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน หรือใชคาสินไหมทดแทนซึ่งติดมากับฟองคดีอาญา หรือที่
ฟองเปนคดีแพงโดยลําพัง ใหเรียกคาธรรมเนียมดังคดีแพง 

คดีในสวนแพงตามวรรคหนึ่ง ถาผูเสียหายซึ่งเปนโจทกประสงคจะขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในศาลชั้นตน ช้ันอุทธรณ หรือช้ันฎีกา ใหย่ืนคําขอตอศาลช้ันตนที่ไดย่ืนฟองไว
พรอมกับคําฟองคําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกา แลวแตกรณี หากศาลชั้นตนเห็นวาคดีอาญาที่
ฟองมีมูลและการเรียกเอาคาสินไหมทดแทนนั้น ไมเกินสมควรและเปนไปดวยความสุจริต ใหศาล
มีคําส่ังอนุญาตตามคําขอแตถาศาลมีคําส่ังยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแกโจทกแตเฉพาะบางสวน
หรือมีคําส่ังยกคําขอ ก็ใหศาลกําหนดเวลาใหโจทกชําระคาธรรมเนียมดังกลาว คําส่ังของศาล
ช้ันตนที่ใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลหรือยกคําขอใหมีผลสําหรับการดําเนินคดีตั้งแตช้ันศาลซึ่งคดี

                                                 
๑๒๔ มาตรา ๒๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๕ มาตรา ๒๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นอยูในระหวางพิจารณาไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด เวนแตในกรณีที่พฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลง
ไป ศาลที่พิจารณาคดีจะแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้นไดตามที่เห็นสมควร 

หามมิใหอุทธรณหรือฎีกาคําส่ังของศาลตามวรรคสอง 
 
มาตรา ๒๕๕  ในคดีดั่งบัญญัติในมาตรา ๒๕๓ วรรค ๒ และมาตรา ๒๕๔ ถามี

คําขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่แพคดีใชคาธรรมเนียมแทนอีกฝายหนึ่งได 
 
มาตรา ๒๕๖  คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ศาลมีอํานาจสั่งใหโจทกเสีย

คาพาหนะใหแกพยานโจทกตามที่เสียไปจริงไมเกินสมควร 
 
มาตรา ๒๕๗  ในคดีอาญาซึ่งราษฎรเปนโจทกๆ จักตองเสียคาธรรมเนียม คือ 
(๑) คาพาหนะพยานโจทกเทาที่เสียไปจริงตามสมควร 
(๒) คาพาหนะสงหมายเรียก 
 
มาตรา ๒๕๘๑๒๖  ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวา

ดวยคาฤชาธรรมเนียมมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

                                                 
๑๒๖ มาตรา ๒๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔)พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๗ 
อภัยโทษ เปลีย่นโทษหนักเปนโทษเบา และลดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๕๙๑๒๗  ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใดๆ หรือผูที่มีประโยชน
เก่ียวของ เมื่อคดีถึงที่ สุดแลว ถาจะทูลเกลา ฯ ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับ
พระราชทานอภัยโทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได 

 
มาตรา ๒๖๐๑๒๘  ผูถวายเรื่องราวซึ่งตองจําคุกอยูในเรือนจํา จะยื่นเรื่องราวตอ

พัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําก็ได เมื่อไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออก
ใบรับใหแกผูย่ืนเรื่องราว แลวใหรีบสงเร่ืองราวนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 
มาตรา ๒๖๑๑๒๙  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาที่ถวายเรื่องราวตอ

พระมหากษัตริยพรอมทั้งถวายความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม 
ในกรณีที่ไมมีผูใดถวายเรื่องราว ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเห็นเปนการ

สมควร จะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษานั้น
ก็ได 

 
มาตรา ๒๖๑ ทวิ๑๓๐  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะถวาย

คําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษก็ได 
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๖๒๑๓๑  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุด ผูใด

ตองคําพิพากษาใหประหารชีวิต ใหเจาหนาที่นําตัวผูนั้นไปประหารชีวิตเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันฟงคําพิพากษา เวนแตในกรณีที่มีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขอใหพระราชทาน
อภัยโทษตามมาตรา ๒๖๑ ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไวจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําข้ึนไปนั้น แตถาทรงยกเรื่องราวนั้น

                                                 
๑๒๗ มาตรา ๒๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๘ มาตรา ๒๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๒๙ มาตรา ๒๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๓๐ มาตรา ๒๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๓๑ มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสีย ก็ใหจัดการประหารชีวิตกอนกําหนดนี้ได 
เร่ืองราวหรือคําแนะนําขอพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษาใหประหาร

ชีวิต ใหถวายไดแตครั้งเดียวเทานั้น 
 
มาตรา ๒๖๓  เหตุที่มีเร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอยางอ่ืนนอกจาก

โทษประหารชีวิต ไมเปนผลใหทุเลาการลงโทษนั้น 
 
มาตรา ๒๖๔  เร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษอยางอ่ืนซึ่งมิใชโทษประหารชีวิต 

ถาถูกยกหนหนึ่งแลว จะยื่นใหมอีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันถูกยกครั้งกอน 
 
มาตรา ๒๖๕  ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไมมีเง่ือนไข หามมิใหบังคับ

โทษนั้น ถาบังคับโทษไปบางแลวใหหยุดทันที ถาเปนโทษปรับที่ชําระแลว ใหคืนคาปรับใหไป
ทั้งหมด 

ถาการอภัยโทษเปนแตเพียงเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู
ก็ใหบังคับไปได 

แตการไดรับพระราชทานอภัยโทษ ไมเปนเหตุใหผูรับพนความรับผิดในการตอง
คืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือคาทดแทนตามคําพิพากษา 

 
มาตรา ๒๖๖  เมื่อผูไดรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิด

อยางหนึ่งถูกฟองวากระทําความผิดอีกอยางหนึ่ง อภัยโทษนั้นยอมไมตัดอํานาจศาลที่จะเพิ่มโทษ
หรือไมรอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาวาดวยกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบ หรือวา
ดวยรอการลงอาญา 

 
มาตรา ๒๖๗  บทบัญญัติในหมวดนี้ ใหนํามาบังคับโดยอนุโลมแกเร่ืองราวขอ

พระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีแนบทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑๓๒ 
   

 
ความผดิในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา ๗๙ อางถึง 

ซึ่งราษฎรมีอํานาจจบัไดโดยไมตองมีหมาย 
   

 
ประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล มาตรา ๙๗ และ ๙๙ 
ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๑ ถึง ๑๐๔ 
ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๕ ถึง ๑๑๑ 
ความผิดตอทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ มาตรา ๑๑๒ 
ทําอันตรายแกธง หรือเคร่ืองหมายของตางประเทศ มาตรา ๑๑๕ 
ความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา ๑๑๙ ถึง ๑๒๒  
 และ ๑๒๗ 
หลบหนีจากที่คุมขัง มาตรา ๑๖๓ ถึง ๑๖๖ 
ความผิดตอศาสนา มาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๓ 
กอการจลาจล มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ 
กระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชน  
กระทําใหสาธารณชนปราศจากความสะดวก 
ในการไปมาและการสงขาวและของถึงกัน  
และกระทําใหสาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา ๑๘๕ ถึง ๑๙๔, ๑๙๖, 
 ๑๙๗ และ ๑๙๙ 
ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา ๒๐๒ ถึง ๒๐๕ และ 

๒๑๐ 
ขมขืนกระทําชําเรา มาตรา ๒๔๓ ถึง ๒๔๖ 
ประทุษรายแกชีวิต มาตรา ๒๔๙ ถึง ๒๕๑ 
ประทุษรายแกรางกาย มาตรา ๒๕๔ ถึง ๒๕๗ 
ความผิดฐานกระทําใหเส่ือมเสียอิสรภาพ มาตรา  ๒๖๘ , ๒๗๐  และ 

๒๗๖ 
ลักทรัพย มาตรา ๒๘๘ ถึง ๒๙๖ 
วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย และโจรสลัด มาตรา ๒๙๗ ถึง ๓๐๒ 
กรรโชก มาตรา ๓๐๓ 

                                                 
๑๓๒ บัญชีแนบทายประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา  แก ไขเพิ่ม เติมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓๑๓๓ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการ 

๑. แกไขเพิ่มเติมตําแหนงเจาพนักงานที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผูใหญบางตําแหนง และเทียบยศตํารวจบางอยางเพ่ือใหตรงกับตําแหนงราชการของตํารวจที่
เปนอยู และเพ่ือใหเปนการเหมาะสมยิ่งข้ึน 

๒. ใหอธิบดีกรมตํารวจประกาศแตงตั้งขาราชการตํารวจที่มียศไมต่ํากวาช้ันนาย
สิบตํารวจในราชกิจจานุเบกษา เปนพนักงานสอบสวนไดดวย  ทั้งนี้เพ่ือใหการสอบสวนไดดําเนิน
ไปดวยดีและรวดเร็ว 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓๔ 
 
พระราชบัญญัติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓๕ 
 

มาตรา ๓  ไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗๑๓๖ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๓๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตนิีใ้หใชบังคบัเมือ่พนกําหนดสามสิบวัน นบัแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓๑๓๘ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖๑๓๙ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๔๐ 

                                                 
๑๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๗/-/หนา ๕๐๑/๘ ตุลาคม ๒๔๘๓ 
๑๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๒๓/หนา ๓๙๔/๑๑ เมษายน ๒๔๘๗ 
๑๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๕๖/หนา ๗๘๐/๑๐ กันยายน ๒๔๘๗ 
๑๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๗๙/หนา ๑๒๑๐/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๑๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๓/หนา ๑๑๘/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 
๑๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๗/ตอนที่ ๖๐/หนา ๙๗๙/๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ 
๑๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๑๐/หนา ๑๙๘/๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหคดีลุลวงไปโดย
เหมาะสมและรวดเร็วยิ่งข้ึน กับเพื่อแกขอขัดของของศาล เจาพนักงาน และคูความในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาที่สําคัญบางประการ และแกบัญชีแนบทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑๑๔๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดแกไขเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาคใหม โดยใหมีแตจังหวัดและอําเภอ สวนภาคยุบเลิกไป ตําแหนงผูวา
ราชการภาค รองผูวาราชการภาค ผูชวยผูวาราชการภาค และมหาดไทยภาค ซึ่งเปนตําแหนง
ประจําภาคจึงยุบเลิกตามไปดวย ประกอบกับสมควรจะใหเจาพนักงานฝายปกครองบางตําแหนง
ซึ่งมีหนาที่เก่ียวของกับการสอบสวนคดีอาญาในสวนภูมิภาค เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญ  จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่
เก่ียวกับคําวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ” เสียใหม 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๔๒ 
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันนี้ภาระของอธิบดีกรมตํารวจ รอง
อธิบดีกรมตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนอันมาก 
ตลอดทั้งวิธีการชันสูตรพลิกศพก็ไมสะดวกและเหมาะสม สมควรแกไขกรณีดังกลาว หัวหนาคณะ
ปฏิวัติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๔๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหประชาชนในเขตอํานาจ
ศาลแขวงและศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณโดยเทาเทียมกัน และเพ่ือใหการพิจารณาพิพากษา

                                                                                                                                            
๑๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๑๖/หนา ๑๒๖/๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๙ 
๑๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๗๘/หนา ๕๒๑/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ 
๑๔๒ ราชกิจจานุเบกษา /ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๖๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คดีในศาลอุทธรณและศาลฎีกาลุลวงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗๑๔๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยการพระราชทานอภัย
โทษซึ่งบัญญัติไวในภาค ๗ วาดวยอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังมิไดกําหนดวิธีการขอพระราชทานอภัยโทษใหแกผูตองโทษ
ทั่วไป สมควรกําหนดใหคณะรัฐมนตรีถวายคําแนะนําตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอ
พระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษทั่วไปดังกลาวได และโดยที่การพระราชทานอภัยโทษแกผู
ตองโทษทั่วไปไดเคยกระทําในรูปพระราชกฤษฎีกาเสมอมา แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๑๙๒ ไดบัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น” 
สมควรกําหนดใหการพระราชทานอภัยโทษไดกระทําในรูปพระราชกฤษฎีกาดังที่ไดเคยปฏิบัติมา 
จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๔๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมิไดใหอํานาจศาลชั้นตนอยางชัดแจงใน
การที่จะสั่งคํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราว ในกรณีที่ศาลชั้นตนไดอานคําพิพากษา
แลว ทั้งในการที่ศาลจะสั่งคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
เกินสิบป ศาลจะตองถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคานประการใด
หรือไมทุกกรณีไป ทําใหศาลไมสามารถมีคําส่ังไดโดยรวดเร็ว สมควรใหอํานาจศาลชั้นตนสั่งคํา
รองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวในกรณีที่ศาลช้ันตนไดอานคําพิพากษาแลว และให
อํานาจศาลที่จะงดการถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกในกรณีที่ไมอาจถามได
โดยมีเหตุอันควร เพ่ือใหศาลสามารถมีคําส่ังคํารองขอใหปลอยชั่วคราวไดโดยรวดเร็วและเพื่อให
ผูตองหาหรือจําเลยท่ีถูกขังไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งข้ึน สวนการที่ศาลจะมีคํา
พิพากษานั้น สมควรกําหนดไววาถาขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริง
ดังที่กลาวในฟองเพียงรายละเอียดที่เก่ียวกับเวลา หรือสถานที่กระทําความผิดหรือตางกันระหวาง
การกระทําความผิดฐานลักทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร หรือตางกันระหวางการ

                                                 
๑๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๒๕/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ 
๑๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทําผิดฐานโดยเจตนาและประมาทมิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญอันจะเปนเหตุใหศาลยก
ฟองคดีนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูที่เก่ียวของ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๔๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพันกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ไดแกไขเพิ่มเติมอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงโดยเพิ่ม
จํานวนคาปรับใหสูงข้ึนจากหกพันบาทเปนหกหมื่นบาท เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหคดีอาญาของศาลจังหวัดและศาลแขวงที่หามอุทธรณคํา
พิพากษาในปญหาขอเท็จจริงมีอัตราโทษเทาเทียมกันอันจะเปนผลทําใหประชาชนที่อยูในเขต
อํานาจศาลแขวงและในเขตอํานาจศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณโดยเทาเทียมกัน และไดรับผล
ปฏิบัติทางคดีเชนเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ขอ ๒ ไดยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยใหเหตุผลวาวิธีการชันสูตรพลิกศพไมสะดวกและเหมาะสม 
แตเมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศใชแลว ปรากฏวาเจาพนักงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายบางแหงไดใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ เชน เมื่อยิงราษฎรตายหรือทํารายราษฎรถึง
แกความตายแลวมักจะทําเปนวิสามัญฆาตกรรม และสรุปสํานวนสงใหอธิบดีกรมอัยการวินิจฉัย
โดยไมตองใหศาลทําการไตสวนกอน กอใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้นแกผูตาย ซึ่งญาติผูตายไม
สามารถนําพยานเขาสืบเปนการใหอํานาจพนักงานสอบสวนมากเกินไป  จึงสมควรยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ขอ ๒ และใหบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๕๐ ที่ถูกยกเลิกมีผลใชบังคับตอไป 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๔๘ 
                                                 

๑๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
๑๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๑๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
๑๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

(๑) อนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราวโดยไมตองมีประกันไดเฉพาะคดีที่มีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงไมถึงหนึ่งป และ 

(๒) มิไดกําหนดอยางชัดแจงวา ในกรณีที่ศาลชั้นตนอานคําพิพากษาแลว หากมี
การยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวตอศาลชั้นตนกอนสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาและ
ศาลช้ันตนเห็นไมสมควรอนุญาต ศาลช้ันตนจะตอง “รีบ” สงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาล
อุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อส่ัง แลวแตกรณี เหมือนกับที่ไดกําหนดอยางชัดแจงในกรณีที่มีการยื่นคํา
รองขอใหปลอยชั่วคราวตอศาลช้ันตนเมื่อสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว ทําใหสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหาและจําเลยในการไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวไมไดรับความคุมครอง
เทาที่ควร และบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องอยางเดียวกันไมสอดคลองเปนอยางเดียวกัน 

สมควรแกไขเพิ่มเติมใหมีการอนุญาตใหปลอยชั่วคราวในคดีที่ไมรายแรงโดยไม
ตองมีประกันไดมากข้ึน และใหบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีความสอดคลองเปนอยาง
เดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๔๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหการสอบสวนและคดี
ลุลวงไปโดยรวดเร็วและเหมาะสมยิ่งข้ึน กับเพื่อใหสอดคลองกับหลักการสืบสวนและสอบสวนจน
ไดความแนชัดกอนจับกุมผูตองหา  จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๕๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

(๑) มิไดใหสิทธิแกผูถูกจับหรือผูตองหาที่จะพบและปรึกษาทนายสองตอสอง 
สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมและสิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ทําใหผูถูกจับหรือผูตองหา
มิไดรับความคุมครองตามสมควร 

(๒) มิไดใหสิทธิแกผูตองหาหรือจําเลยที่จะอุทธรณคําส่ังศาลที่ไมอนุญาตให
ปลอยชั่วคราว 

(๓) มิไดใหศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยในคดีที่มีอัตราโทษ
จําคุกอยางสูงเกินสามปแตไมเกินสิบป หรือปรับเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทําใหศาลไม

                                                 
๑๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวใหแลวเสร็จไปโดยรวดเร็วได 
(๔) มิไดใหศาลตั้งทนายความใหแกจําเลยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน

หาปแตไมถึงสิบป ทําใหจําเลยที่ยากจนในคดีดังกลาวไมมีทนายในการตอสูคดี 
(๕) มิไดใหอํานาจศาลสืบพยานบุคคลซึ่งจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

อันยากแกการนําพยานมาสืบในภายหนาไวทันทีกอนฟองคดีตอศาล ทําใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการพิจารณาพิพากษาคดี 

สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือใหผูเสียหาย 
ผูถูกจับ ผูตองหา และจําเลยไดรับความคุมครอง และใหการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดําเนินไป
ดวยความรวดเร็วสามารถอํานวยความสะดวกความยุติธรรม ตลอดจนใหจําเลยที่ยากจนไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมายในการดําเนินคดีมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙๑๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการเปรียบเทียบคดีอาญา เพ่ือใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดมาก
ข้ึน โดยเปรียบเทียบในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาทได สมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยคดีอาญาเลิกกันในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให
สอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒๑๕๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือใหผูตองหาที่ไดรับการปลอยชั่วคราวโดย
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไดรับความเปนธรรมในการดําเนินคดีเพ่ือใหศาลตั้งทนาย
ใหจําเลยในทุกๆ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตถาจําเลยยังไมมีทนาย และใหศาลตั้งทนายให
จําเลยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปข้ึนไปแตไมถึงสิบป ถาจําเลยไมมีทนายและ
ตอสูคดีโดยแถลงตอศาลกอนเริ่มพิจารณาวาจําเลยยากจนและตองการทนาย เพ่ือกําจัดปญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับการพิพากษาเกินคําขอ และเพ่ือใหการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน ศาล
อุทธรณและศาลฎีกาลุลวงไปโดยเหมาะสมรวดเร็วยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๕๓ 
                                                 

๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๒๑๕/หนา ๑๔๗/๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ 
๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๘ กันยายน ๒๕๓๒ 
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๒/หนา ๑๐/๑ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการกําหนดชื่อตําแหนง
ในกรมตํารวจขึ้นใหมตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย 
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒  ดังนั้น เพ่ือมิใหเกิดปญหาในการบริหารงานของกรมตํารวจ 
กระทรวงมหาดไทย สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒ (๑๗) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเฉพาะที่เก่ียวกับนิยามคําวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ” เสียใหม จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙๑๕๔ 
 

มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการดําเนินการของพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาล ในคดีที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แลวแตกรณี ไดดําเนินการ
ไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๙  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังมีบทบัญญัติบางประการที่เปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนดําเนินคดี อันเปนผลใหการสอบสวนดําเนินคดีเปนไปโดยลาชา และทําใหผูเสียหาย 
ผูตองหา หรือจําเลยไดรับการปฏิบัติไมเทาเทียมกันและไมสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ สมควร
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยกําหนดใหพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาลจัดหาลามใหแกผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานที่ไมสามารถพูดหรือเขาใจ
ภาษาไทยและไมมีลาม ลดระยะเวลาที่ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจควบคุมตัวผูถูกจับใน
กรณีที่มีเหตุจําเปนลงเหลือไมเกินสามวัน และกําหนดใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจรองขอตอศาล
ใหส่ังขังผูตองหาไว ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนกําหนดตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้ง
กําหนดใหศาลตองถามจําเลยกอนเริ่มการพิจารณาวามีทนายความหรือไม หากไมมีและจําเลย
ตองการก็ใหศาลตั้งทนายความใหสําหรับคดีที่มีอัตราโทษจําคุกหรือคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบ
แปดปในวันที่ถูกฟอง  ทั้งนี้ เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินคดีลุลวงไปโดยรวดเร็ว และเพ่ือให
ผูเสียหาย ผูตองหา และจําเลยไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายโดยเทาเทียมกัน และจําเลยไดมี
โอกาสตอสูคดีอยางเต็มที่  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๕๕ 
 
                                                 

๑๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๖/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 
๑๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๘๑ ก/หนา ๓๐/๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถัดจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันการถาม
ปากคําเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยานในชั้นสอบสวน และการสืบพยาน
บุคคลซึ่งเปนเด็กในชั้นศาลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดวิธีปฏิบัติไว
เชนเดียวกับกรณีของผูใหญ โดยในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในดาน
จิตวิทยาเด็กไมเพียงพอ รวมทั้งมิไดคํานึงถึงสภาพรางกายและจิตใจของเด็กที่ออนแอเทาที่ควร
และการใชภาษากับเด็กยังไมเหมาะสม อันเปนเหตุใหการถามปากคําเด็กสงผลกระทบตอสภาพ
จิตใจของเด็กและสงผลใหการสอบสวนคลาดเคลื่อน สวนการสืบพยานในชั้นศาลนั้น นอกจากเดก็
จะตองเผชิญหนากับจําเลยในหองพิจารณาและตอบคําถามซ้ํากับในชั้นสอบสวนเสมือนหนึ่งตอง
ตกเปนเหยื่อซ้ําอีกครั้งหนึ่งแลว คําถามที่ใชถามเด็กยังอาจเปนคําถามที่ตอกยํ้าจิตใจของเด็กซึ่ง
บอบช้ําใหเลวรายยิ่งข้ึน และยังสงผลใหขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบพยานคลาดเคลื่อนอีกเชนกัน 
นอกจากนั้นในการจดบันทึกคํารองทุกข การชันสูตรพลิกศพ การไตสวนมูลฟอง และการพิจารณา
คดีที่เก่ียวกับเด็กก็อาจจะเกิดผลในลักษณะทํานองเดียวกันได  ฉะนั้น สมควรแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกลาวใหมีกระบวนการถามปากคําและสืบพยานสําหรับ
เด็กเปนพิเศษ เพ่ือใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและสอดคลองกับมาตรฐานตามขอ ๑๒ แหงอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และบทบัญญัติในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเหตุและวิธีการเกี่ยวกับการ
สืบพยานไวกอนการฟองคดีตอศาล และสมควรใหนําวิธีสืบพยานสําหรับเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
ในชั้นศาลไปใชกับการสืบพยานไวกอนการฟองคดีตอศาลดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๕๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนสําหรับการ
ตายที่ไดมีการแจงตอเจาพนักงานไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหใชกฎหมายที่
ใชบังคับอยูในวันที่ไดแจงตอเจาพนักงานไปบังคับแกการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนจนกวา
ศาลจะมีคําส่ังถึงที่สุด 
 

มาตรา ๗  ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีที่ตอง

                                                 
๑๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๑๗/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) และ(๔) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถา
แพทยตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุจําเปนไมสามารถไปตรวจชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุได แพทย
ดังกลาวอาจมอบหมายใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาล หรือเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่ผานการอบรมทางนิติเวชศาสตรไปรวมตรวจชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุในเบื้องตน 
แลวรีบรายงานใหแพทยทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ตอไป 

ความในวรรคหนึ่ ง มิใหใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของแพทยประจํา
โรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัคร 

ใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ 
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 
 

มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การ
ชันสูตรพลิกศพมักกระทําโดยพนักงานสอบสวนรวมกับเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขประจํา
ทองที่หรือแพทยประจําตําบลแทนแพทย ซึ่งอาจทําใหระบบการตรวจสอบพยานหลักฐานทาง
นิติเวชไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและ
พฤติการณที่ทําใหเกิดการตายนั้น อีกทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุม
ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ยังขาดการตรวจสอบและถวงดุลกันของผูรวม
ทําการชันสูตรพลิกศพอยางแทจริง นอกจากนี้ วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการ
ตายของบุคคลยังเปนไปอยางลาชาและมิไดคุมครองสิทธิของผูที่เก่ียวของเปนญาติของผูตายอยาง
เพียงพอ ฉะนั้น สมควรแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกลาว โดย
กําหนดตัวบุคคลผูรวมทําการชันสูตรพลิกศพเสียใหม กลาวคือ ใหพนักงานสอบสวนทําการ
ชันสูตรพลิกศพรวมกับแพทยทางนิติเวชศาสตร แพทยประจําโรงพยาบาล และแพทยประจํา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามลําดับ และใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองเขารวม
ทําการชันสูตรพลิกศพดวยในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการตายโดยศาล  
เพ่ือใหเปนไปดวยความรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุมครองสิทธิของผูที่เก่ียวของเปน
ญาติของผูตายมากยิ่งข้ึนและโดยที่เปนการสมควรกําหนดลักษณะความผิดขึ้นใหมที่ทําใหการ
ชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งสมควรแกไขอัตราโทษตามบทบัญญัติที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เก่ียวของเพ่ือใหมีอัตราโทษสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๕๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๔๖  ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่
กําหนดเกี่ยวกับการใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
ระเบียบซึ่งกําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามาใชบังคับ  ทั้งนี้ ตองดําเนินการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๗  ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของผูถูกจับ ผูตองหา และจําเลยในคดีอาญา
ไวหลายประการ อาทิเชน การจับกุมหรือคุมขังบุคคลและการคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวน
แตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุจําเปนอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และผูตองหาและ
จําเลยยอมมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
รวมทั้งมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความให สมควรที่จะไดแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๕๘ 

 
มาตรา ๕  บรรดาเรื่องราวการขอรับพระราชทานอภัยโทษใดๆ ที่ไดสงไปยัง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยยังมิไดถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริย ใหโอนมายังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม 

การถวายเรื่องราว การถวายความเห็น หรือการถวายคําแนะนําขอใหพระราชทาน
                                                 

๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๑๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หนา ๓๐/๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อภัยโทษที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกระทําไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ถือวาเปนการถวายเรื่องราว การถวายความเห็น หรือการถวายคําแนะนําขอใหพระราชทานอภัย
โทษโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหโอนกรมราชทัณฑ ซึ่งมีภารกิจและอํานาจหนาที่ใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแกผูตองขังในคดีอาญาไปสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ดังนั้น บทบัญญัติวาดวยการขอพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูมีหนาที่ในเรื่องดังกลาว จึงไม
สอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ สมควรแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาที่ในการขอพระราชทานอภัย
โทษ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.
๒๕๔๘๑๕๙ 

มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมมีผลกระทบตอการชําระ
คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินคดีแพงที่
เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บัญญัติใหพนักงานอัยการมีเพียงอํานาจในการเรียกทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหายในความผิด
เก่ียวกับทรัพยบางประเภทเทานั้นผูเสียหายซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดของ
จําเลยตองไปดําเนินคดีสวนแพงเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนอื่นดวยตนเอง และตองเสีย
คาธรรมเนียมในการเรียกคาสินไหมทดแทนอันเปนภาระยิ่งข้ึนใหแกผูเสียหาย ดังนั้น สมควร
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหผูเสียหายมีสิทธิย่ืนคํารองขอใหจําเลย
ชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอัยการเปนโจทกตอเนื่องไปไดเพ่ือให
การพิจารณาคดีสวนแพงเปนไปโดยรวดเร็ว รวมทั้งยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินคดี
ดังกลาวเพื่อลดภาระใหแกผูเสียหาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒๗ ก/หนา ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๐๑๖๐ 
 

มาตรา ๗ บทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขอรับพระราชทานอภัยโทษ
และการขอรับพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ ที่ไดมีการถวายเรื่องราวหรือ
คําแนะนําตอพระมหากษัตริยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบนัเรอืนจาํมสีภาพ
ที่แออัดไมไดสัดสวนกับจํานวนของผูซึ่งตองขังหรือตองจําคุก และไมเหมาะสมกับสภาพของผูซึ่ง
ตองขังหรือตองจําคุกบางลักษณะโดยเฉพาะสภาพชีวิตหญิงมีครรภซึ่งตองไดรับการดูแลเปน
พิเศษ ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุมตัวบุคคลดังกลาวมีความกาวหนาเปนอันมาก ดังนั้น 
เพ่ือใหผูซึ่งตองขังหรือตองจําคุกไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและจําคุก 
โดยกําหนดวิธีการหรือสถานที่ในการขังหรือจําคุกนอกเรือนจําใหเหมาะสมกับสภาพของผูซึ่งตอง
ขังหรือตองจําคุกในแตละลักษณะตลอดจนปรับปรุงการทุเลาการบังคับโทษจําคุกหญิงมีครรภและ
เปลี่ยนโทษประหารชีวิตหญิงมีครรภเปนจําคุกตลอดชีวิตเพื่อใหบุตรไดรับการเลี้ยงดูจากมารดา
และสืบสายสัมพันธทางครอบครัว อันจะเปนแนวทางใหบุตรเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมตอไป 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐๑๖๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคํา การสืบพยาน และการชี้ตัวผูตองหา
ของผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป รวมถึงการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็ก
อายุไมเกินสิบแปดป ตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงาน
อัยการอยูรวมดวย โดยมุงหมายมิใหเด็กไดรับผลกระทบทั้งทางรางกายและสภาวะทางจิตใจจาก
กระบวนการยุติธรรม แตเนื่องจากการที่มิไดจํากัดประเภทคดีซึ่งมีความจําเปนตองใชวิธีการพิเศษ
อยางแทจริงไว จึงทําใหการดําเนินคดีบางประเภทเปนไปดวยความลาชาโดยไมจําเปน ประกอบ
กับการถามปากคํามีความซ้ําซอนในแตละข้ันตอน ทําใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กไดรับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร ดังนั้น เพ่ือใหการใชบังคับกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๑๗/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 
๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๓ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐๑๖๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันประมวล
กฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาให อํานาจเจาพนักงานยึดสิ่ งของตางๆ  ที่อาจใช เปน
พยานหลักฐานไดจนกวาคดีถึงที่สุด บางกรณีอาจตองยึดสิ่งของดังกลาวไวเปนเวลานาน ทําให
ส่ิงของนั้นชํารุดบกพรอง เส่ือมประโยชน หรือเส่ือมราคากอความเสียหายแกผูเสียหาย ผูตองหา 
จําเลย หรือผูอ่ืน ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น สมควรกําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจใช
ดุลพินิจผอนผันใหบุคคลดังกลาวรับสิ่งของดังกลาวไปดูแลรักษาหรือใชประโยชนระหวางการ
ดําเนินคดีอาญาเพ่ือเปนการบรรเทาความเสียหายและเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนผูสุจริต
ตลอดจนลดภาระหนาที่ของเจาพนักงานในการดูแลรักษาส่ิงของนั้น ประกอบกับการทําสํานวน
ชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ และการสอบสวนในคดีดังกลาวรวมทั้งคดีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจา
พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ เปนคดีที่มีผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอยางสําคัญ สมควรใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวน
ชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีดังกลาวดวย เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

                                                 
๑๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓ ก/หนา ๑๕/๗ มกราคม ๒๕๕๑ 


