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พระราชบัญญัต ิ
ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
----------- 

                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
    คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
         (ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
        ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 
           อนุวัตนจาตรนต 
           อาทิตยทิพอาภา 
          เจาพระยายมราช 
   ตราไว ณ วันที ่๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
     เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวาเปนการสมควรที่จะประกาศใชประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  จึงมีพระบรมราชโองการ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗" 
 
  มาตรา ๒* ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  *[รก. ๒๔๗๘/-/๕๙๘/๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘] 
 
  มาตรา ๓  ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามที่ตราไวตอทาย 
พระราชบัญญัตินี ้ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนตนไป 
  ใหศาลและเจาพนักงานท้ังหลายผูดําเนินคดีอาญาตลอดราชอาณาจักร ปฏิบัต ิ
การตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ เวนแตศาลซึ่งมีวิธีพิจารณาพิเศษไวตางหาก 
  คดีท้ังหลายซ่ึงคางอยูในศาลกอนวันใชประมวลกฎหมายน้ี ใหบังคับตาม 
กฎหมายซ่ึงใชอยูกอนวันใชประมวลกฎหมายน้ีจนกวาคดีน้ัน ๆ จะถึงท่ีสุด 
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  มาตรา ๔  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๓ ต้ังแตวันใชประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญานี้สืบไป  ใหยกเลิกมาตรา ๑๔, ๑๖ และมาตรา ๘๗ ถึง ๙๖ ในกฎหมาย 
ลักษณะอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. ๑๑๕ และ 
บรรดากฎหมาย กฎและขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายนี ้หรอื 
ซ่ึงขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายน้ี 
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้นใหมีอํานาจออก 
กฎกระทรวงวางระเบียบการงานตามหนาท่ี  เพื่อใหการดําเนินคดีอาญาเปนไปโดยเรียบรอย 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
            นายกรัฐมนตร ี
 
                  สารบญั 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
       ------------------------ 
          มาตรา 
                ภาค ๑ ขอความเบื้องตน 
  ลักษณะ ๑  หลักท่ัวไป              ๑-๑๕ 
  ลักษณะ ๒ อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล 
        หมวด ๑ หลักท่ัวไป               ๑๖ 
        หมวด ๒ อํานาจสืบสวนและ 
         สอบสวน             ๑๗-๒๑ 
         หมวด ๓ อํานาจศาล         ๒๒-๒๗ 
  ลักษณะ ๓ การฟองคดีอาญาและคดีแพง 
      ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
        หมวด ๑ การฟองคดีอาญา      ๒๘-๓๙ 
        หมวด ๒ การฟองคดีแพงที่ 
                       เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา      ๔๐-๕๑ 
  ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา 
         หมวด ๑ หมายเรียก      ๕๒-๕๖ 
         หมวด ๒ หมายอาญา 
           สวนท่ี ๑ หลักท่ัวไป     ๕๗-๖๕ 
           สวนท่ี ๒ หมายจับ     ๖๖-๖๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

           สวนท่ี ๓ หมายคน     ๖๙-๗๐ 
           สวนท่ี ๔ หมายขัง หมาย 
                         จําคุก หมายปลอย     ๗๑-๗๖ 
  ลักษณะ ๕  จับ ขัง จําคุก คน ปลอย 
        ชั่วคราว 
         หมวด ๑ จับ ขัง จําคุก      ๗๗-๙๐ 
         หมวด ๒ คน     ๙๑-๑๐๕ 
         หมวด ๓ ปลอยชั่วคราว   ๑๐๖-๑๑๙ 
         ภาค ๒  สอบสวน 
  ลักษณะ ๑ หลักท่ัวไป    ๑๒๐-๑๒๙ 
  ลักษณะ ๒ การสอบสวน 
       หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ  ๑๓๐-๑๔๗ 
        หมวด ๒  การชันสูตรพลิกศพ  ๑๔๘-๑๕๖ 
 
          ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 
  ลักษณะ ๑ ฟองคดีอาญาและไตสวน 
       มูลฟอง    ๑๕๗-๑๗๑ 
  ลักษณะ ๒ การพิจารณา    ๑๗๒-๑๘๑ 
  ลักษณะ ๓ คําพิพากษาและคําสั่ง   ๑๘๒-๑๙๒ 
          ภาค ๔ อุทธรณและฎีกา 
  ลักษณะ ๑ อุทธรณ 
       หมวด ๑ หลักท่ัวไป   ๑๙๓-๒๐๒ 
        หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา 
                      และคําสั่งชั้นอุทธรณ  ๒๐๓-๒๑๕ 
  ลักษณะ ๒ ฎีกา 
       หมวด ๑ หลักท่ัวไป   ๒๑๖-๒๒๔ 
        หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา 
         และคําส่ังช้ันฎีกา             ๒๒๕ 
         ภาค ๕ พยานหลักฐาน 
         หมวด ๑ หลักท่ัวไป   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 



   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    

         หมวด ๑ การบังคับตาม 
                        คําพิพากษา   ๒๔๕-๒๕๑ 
         หมวด ๒ คาธรรมเนียม   ๒๕๒-๒๕๘ 
          ภาค ๗ อภัยโทษ  เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา 
        และลดโทษ   ๒๕๙-๒๖๗ 
 
              ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
        --------------------- 
                ภาค ๑ 
        ขอความเบื้องตน 
            ------------ 
            ลักษณะ ๑ 
            หลักท่ัวไป 
               --------- 
 
  มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลว ใหถือตาม 
ความหมายดังไดอธิบายไว เวนแตขอความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายนั้น 
 
  มาตรา ๒ ในประมวลกฎหมายนี้ 
  (๑) "ศาล" หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษา ซึ่งมีอํานาจทําการ 
อันเกี่ยวกับคดีอาญา 
  (๒) "ผูตองหา" หมายความถึงบุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิได 
ถูกฟองตอศาล 
  (๓) "จําเลย" หมายความถึงบุคคลซ่ึงถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทํา 
ความผิด 
  (๔) "ผูเสียหาย" หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทํา 
ผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา ๔ , ๕ และ ๖ 
  (๕) "พนักงานอัยการ"  หมายความถึงเจาพนักงานผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอ 
ศาล ทั้งนี้จะเปนขาราชการในกรมอัยการหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได 
  (๖) "พนักงานสอบสวน" หมายความถึงเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจ 
และหนาที่ทําการสอบสวน 
  (๗) "คํารองทุกข" หมายความถึงการท่ีผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีตาม 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม  
ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะให 
ผูกระทําความผิดไดรับโทษ 



   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    

  (๘) "คํากลาวโทษ" หมายความถึงการท่ีบุคคลอ่ืนซ่ึงไมใชผูเสียหายไดกลาวหา 
ตอเจาหนาท่ี  วามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ด ีไดกระทําความผิดอยางหน่ึงข้ึน 
  (๙) "หมายอาญา" หมายความถึงหนังสือบงการซ่ึงออกตามบทบัญญัติแหง 
ประมวลกฎหมายนี้ สั่งใหเจาหนาที่ทําการจับ ขัง จําคุก หรือปลอยผูตองหา จําเลยหรือนักโทษ
หรอื 
ใหทําการคน รวมทั้งสําเนาหมายเชนนี้อันไดรับรองวาถูกตอง  และคําบอกกลาวทางโทรเลขวาได 
ออกหมายจับแลวดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ 
  (๑๐) "การสืบสวน" หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่ง 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน  และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 
  (๑๑) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนิน 
การท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี  ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับ 
ความผิดท่ีกลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิด 
มาฟองลงโทษ 
  (๑๒) "การไตสวนมูลฟอง" หมายความถึงกระบวนไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัย 
ถึงมูลคดีซ่ึงจําเลยตองหา 
  (๑๓) "ท่ีรโหฐาน" หมายความถึงท่ีตาง ๆ  ซึ่งมิใชที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว 
ในกฎหมายลักษณะอาญา 
  (๑๔) "โจทก" หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผูเสียหายซ่ึงฟองคดีอาญาตอ 
ศาล  หรือทั้งคูในเมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน 
  (๑๕) "คูความ" หมายความถึงโจทกฝายหน่ึงและจําเลยอีกฝายหน่ึง 
  (๑๖) "พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ" หมายความถึงเจาพนักงานซึ่ง 
กฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมท้ังพัศดี เจา
พนักงาน 
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอื่น ๆ ใน
เม่ือ 
ทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหนาท่ีตองจับกุมหรือ 
ปราบปราม 
  (๑๗) "พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ" หมายความถึงเจาพนักงาน 
ดังตอไปนี ้
  (ก) ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูรักษาการแทน 
  (ข) นายอําเภอหรือผูรักษาการแทน 
  (ค) อธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทน 
  (ง) รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผูรักษาการแทน 
  (จ) จเรตํารวจภูธรภาคหรือผูรักษาการแทน 



   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    

  (ฉ) ผูบังคับการตํารวจทองถิ่นหรือผูบังคับการตํารวจสันติบาล หรอื 
ผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้น ๆ 
  (ช) ผูกํากับการตํารวจทองถิ่นหรือผูกํากับการตํารวจสันติบาลกอง ๑ กอง ๒ 
กอง ๔ หรือกอง ๕ หรือผูรักษาการแทนในตําแหนงนั้น ๆ 
  (ซ) ผูบังคับกองตํารวจทองถิ่น หรือผูบังคับกองตํารวจสันติบาลหรือผูรักษาการ 
แทนในตําแหนงนั้น ๆ ซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป 
  (ญ) สารวัตรตํารวจทองถิ่น หรือสารวัตรตํารวจสันติบาลหรือผูรักษาการแทนใน 
ตําแหนงนั้น ๆ ที่มียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป 
  (ด) หัวหนากองตรวจตํารวจภูธรประจําสายผูกํากับการหรือผูรักษาการแทนที่มี 
ยศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป 
  (ต) หัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไปหรือผูรักษา 
การแทนที่มียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป 
  (๑๘) "ส่ิงของ" หมายความถึงสังหาริมทรัพยใดซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานใน 
คดีอาญาได ใหรวมท้ังจดหมาย โทรเลขและเอกสารอยางอ่ืน ๆ 
  (๑๙) "ถอยคําสํานวน"  หมายความถึงหนังสือใดท่ีศาลจดเปนหลักฐานแหง 
รายละเอียดทั้งหลายในการดําเนินคดีอาญาในศาลนั้น 
  (๒๐) "บันทึก" หมายความถึงหนังสือใดท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
จดไวเปนหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมท้ังบันทึกคํารองทุกขและคํากลาวโทษดวย 
  (๒๑) "ควบคุม" หมายความถึงการคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝาย 
ปกครองหรือตํารวจในระหวางสืบสวนและสอบสวน 
  (๒๒) "ขัง" หมายความถึงการกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล 
 
  มาตรา ๓ บุคคลดังระบุในมาตรา ๔ , ๕ และ ๖ มีอํานาจจัดการตอไปนี้แทน 
ผูเสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
  (๑) รองทุกข 
  (๒) เปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ 
  (๓) เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
  (๔) ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
  (๕) ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว 
 
  มาตรา ๔ ในคดีอาญาซ่ึงผูเสียหายเปนหญิงมีสามี  หญิงน้ันมีสิทธิฟองคดีได 
เอง โดยมิตองไดรับอนุญาตของสามีกอน 
  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๕(๒) สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาได ตอเม่ือได 
รับอนุญาตโดยชัดแจงจากภริยา 
 



   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    

  มาตรา ๕ บุคคลเหลาน้ีจัดการแทนผูเสียหายได 
  (๑) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่งไดกระทําตอ 
ผูเยาว หรือผูไรความสามารถซึ่งอยูในความดูแล 
  (๒) ผูบุพการ ีผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแตในความผิดอาญา  ซ่ึง 
ผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจะจัดการเองได 
  (๓) ผูจัดการหรือผูแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซ่ึงกระทําลงแก 
นิติบุคคลนั้น 
 
  มาตรา ๖ ในคดีอาญาซ่ึงผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปน 
ผูวิกลจริตหรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาล   หรือซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไม 
สามารถจะทําการตามหนาท่ีโดยเหตุหน่ึงเหตุใดรวมท้ังมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาวหรือ 
คนไรความสามารถนั้น ๆ ญาติของผูนั้น หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของอาจรองตอศาลขอใหตั้งเขา 
เปนผูแทนเฉพาะคดีได 
  เม่ือไดไตสวนแลวใหศาลต้ังผูรองหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงยินยอมตามท่ีเห็นสมควรเปน 
ผูแทนเฉพาะคดี เมื่อไมมีบุคคลใดเปนผูแทนใหศาลตั้งพนักงานฝายปกครองเปนผูแทน 
  หามมิใหเรียกคาธรรมเนียมในเร่ืองขอต้ังเปนผูแทนเฉพาะคดี 
 
  มาตรา ๗ ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเปน 
ผูตองหาหรือจําเลย ใหออกหมายเรียกผูจัดการหรือผูแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลน้ัน ใหไปยัง
พนักงาน 
สอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี 
  ถาผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมาย 
จับผูนั้นมาก็ได แตหามมิใหใชบทบัญญัติวาดวยปลอยชั่วคราว ขังหรือจําคุกแกผูจัดการหรือผู
แทน 
นิติบุคคล ในคดีที่นิติบุคคลนั้นเปนผูตองหาหรือจําเลย 
 
  มาตรา ๘ นับแตเวลาที่ยื่นฟองแลว จําเลยมีสิทธิดังตอไปน้ี 
  (๑) แตงทนายแกตางในชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาในศาลชั้นตนตลอดจน 
ชั้นศาลอุทธรณและศาลฎีกา 
  (๒) พูดจากับทนายหรือผูที่จะเปนทนายสองตอสอง 
  (๓) ตรวจดูสํานวนการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาของศาล และคัดสําเนาหรือ 
ขอสําเนาที่รับรองวาถูกตองโดยเสียคาธรรมเนียม 
  (๔) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเปนพยานหลักฐาน และคัดสําเนาหรือถายรูปส่ิงนั้น ๆ 
  ถาจําเลยมีทนาย ๆ น้ันยอมมีสิทธิทํานองเดียวกับจําเลยดังกลาวมาแลวน้ันดวย 
 



   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    

  มาตรา ๙ บันทึกตองระบุสถานท่ี วันเดือนปที่ทํา นามและตําแหนงของ 
เจาพนักงานผูทํา 
  เมื่อเจาพนักงานทําบันทึกโดยรับคําสั่งจากศาลหรือโดยคําสั่งหรือคําขอของ 
เจาพนักงานอื่น ใหเจาพนักงานนั้นกลาวไวดวยวาไดรับคําสั่งหรือคําขอเชนนั้น และแสดงดวยวา
ได 
ทําไปอยางใด 
  ใหเจาพนักงานผูทําบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น 
 
  มาตรา ๑๐ ถอยคําสํานวนตองระบุชื่อศาล สถานที่และวันเดือนปที่จด ถาศาล 
จดถอยคําสํานวนตามคําส่ังหรือประเด็นของศาลอื่น ใหกลาวเชนนั้น และแสดงดวยวาไดทําไป 
อยางใด 
  ผูพิพากษาที่จดถอยคําสํานวนตองลงลายมือชื่อของตนในถอยคําสํานวนนั้น 
 
  มาตรา ๑๑ บันทึกหรือถอยคําสํานวนนั้นใหเจาพนักงานหรือศาลอานใหผูให 
ถอยคําฟง  ถามีขอความแกไข ทักทวงหรือเพ่ิมเติม ใหแกใหถูกตองหรือมิฉะน้ันก็ใหบันทึกไว
และ 
ใหผูใหถอยคําลงลายมือช่ือรับรองวาถูกตองแลว 
  ถาบุคคลท่ีตองลงลายมือช่ือในบันทึกหรือถอยคําสํานวนไมสามารถหรือไมยอม 
ลง ใหบันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว 
 
  มาตรา ๑๒ เอกสารซึ่งศาลหรือเจาพนักงานเปนผูทําคํารองทุกข  คํากลาวโทษ  
คําใหการจําเลยหรือคํารองซึ่งยื่นตอเจาพนักงานหรือศาล จักตองเขียนดวยนํ้าหมึกหรือพิมพดีด 
หรือพิมพ ถามีผิดท่ีใดหามมิใหลบออก ใหเพียงแตขีดฆาคําผิดน้ันแลวเขียนใหม ผูพิพากษา  
เจาพนักงานหรือบุคคลผูแกไขเชนนั้นตองลงนามยอรับรองไวที่ขางกระดาษ 
  ถอยคําตกเติมในเอกสารดังบรรยายในมาตรานี้ตองลงนามยอของผูพิพากษา 
 เจาพนักงานหรือบุคคลผูซึ่งตกเติมนั้นกํากับไว 
 
  มาตรา ๑๓ การสอบสวน  ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย  แตถามี 
การจําเปนตองแปลภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ก็ใหใช 
ลามแปล 
  เม่ือมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรืออื่น ๆ ลามตองแปลใหถูกตอง ลามตอง 
สาบานหรือปฏิญาณตนวาจะทําหนาท่ีโดยสุจริตใจ จะไมเพ่ิมเติมหรือตัดทอนส่ิงท่ีแปล 
  ใหลามลงลายมือช่ือในคําแปลน้ัน 
 



   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    

  มาตรา ๑๔ ในระหวางทําการสอบสวน  ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา  ถามี 
เหตุควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวน 
หรอืศาลแลวแตกรณี สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้นเสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาให 
ถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด 
  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริต 
และไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกล 
จริตหรือสามารถจะตอสูคดีได  และใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให 
แกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร 
  กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดังบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะ 
ส่ังจําหนายคดีเสียช่ัวคราวก็ได 
 
  มาตรา ๑๕ วิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ  
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได 
 
           ลักษณะ ๒ 
    อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล 
              ------------------- 
        หมวด ๑ 
       หลักท่ัวไป 
          ------- 
 
  มาตรา ๑๖ อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา อํานาจพนักงานอัยการและอํานาจ 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ตอง 
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับท้ังหลายอันวาดวยการจัดตั้งศาลยุติธรรมและระบุอํานาจและ 
หนาที่ของผูพิพากษา  หรือซึ่งวาดวยอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝาย 
ปกครองหรือตํารวจนั้น ๆ 
 
                       หมวด ๒ 
         อํานาจสืบสวนและสอบสวน 
                 ---------------- 
 
  มาตรา ๑๗ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญา 
ได 
 



   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    

  มาตรา ๑๘ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญปลัดอําเภอและ 
นายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป ซึ่งความผิดอาญาไดเกิด อางหรือเชื่อวาได
เกิด 
ภายในเขตอํานาจของเขา  หรือผูตองหามีท่ีอยูหรือตองจับภายในเขตอํานาจของเขา มีอํานาจทํา 
การสอบสวนความผิดนั้นได 
  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ , ๒๐ และ ๒๑ ความผิดอาญาได 
เกิดในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใดโดยปกติใหเปนหนาท่ีพนักงานสอบสวนผูนั้น  ที่เปนผู
รับ 
ผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้น ๆ เพื่อดําเนินคดี เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเพื่อความ
สะดวก 
จึงใหพนกังานสอบสวนแหงทองท่ี ๆ ผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบ
สวน 
  ในเขตทองท่ีใดมีพนักงานสอบสวนหลายนาย  การดําเนินการสอบสวนใหอยูใน 
ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองที่นั้นหรือผูรักษาการแทน 
 
  มาตรา ๑๙ ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวาง 
หลายทองท่ี 
  (๒) เม่ือความผิดสวนหน่ึงกระทําในทองท่ีหน่ึง แตอีกสวนหน่ึงในอีกทองท่ีหน่ึง 
  (๓) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองที่ตาง ๆ  
เกินกวาทองท่ีหน่ึงข้ึนไป 
  (๔) เม่ือเปนความผิดซ่ึงมีหลายกรรม กระทําลงในทองท่ีตาง ๆ กัน 
  (๕) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง 
  (๖) เม่ือความผิดเกิดข้ึนขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง 
  พนักงานสอบสวนในทองท่ีหนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได 
  ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี ้เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 
  (ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซ่ึงทองท่ีท่ีจับไดอยูในเขต 
อํานาจ 
  (ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิด 
กอนอยูในเขตอํานาจ 
 
  มาตรา ๒๐ ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายสยามไดกระทําลงนอกราชอาณา 
จักรสยาม ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบหรือจะ
มอบ 
หมายหนาที่นั้นใหพนักงานสอบสวนคนใดก็ได 



   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    

  ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี ้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ัง 
จากอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทน 
  (๑) พนักงานสอบสวน ซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
  (๒) พนักงานสอบสวน   ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหาย 
ไดรองฟองใหทําโทษผูตองหา 
 
  มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควร 
เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบใหขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด  แตในจังหวัด 
พระนครและธนบุรี  ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรม 
ตํารวจขึ้นไปเปนผูชี้ขาด 
  ในกรณีท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปน 
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาด 
  การรอคําชี้ขาดนั้น ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน 
 
           หมวด ๓ 
          อํานาจศาล 
             -------- 
 
  มาตรา ๒๒ เม่ือความผิดเกิดข้ึน อางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาล 
ใด ใหชําระที่ศาลนั้น แตถา 
  (๑) เม่ือจําเลยมีท่ีอยู  หรือถูกจับในทองที่หนึ่งหรือเมื่อเจาพนักงานทําการ 
สอบสวนในทองท่ีหน่ึงนอกเขตของศาลดังกลาวแลว จะชําระที่ศาลซึ่งทองที่นั้น ๆ อยูในเขต 
อํานาจก็ได 
  (๒) เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรสยามใหชําระคดีนั้นที่ศาลอาญา 
 ถาการสอบสวนไดกระทําลงในทองท่ีหน่ึงซ่ึงอยูในเขตของศาลใด ใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย 
 
  มาตรา ๒๓ เม่ือศาลแตสองศาลขึ้นไปตางมีอํานาจชําระคด ี  ถาไดย่ืนฟองคดี 
น้ันตอศาลหน่ึงซ่ึงตามฟองความผิดมิไดเกิดในเขต โจทกหรือจําเลยจะรองขอใหโอนคดีไปชําระที่ 
ศาลอ่ืนซ่ึงความผิดไดเกิดในเขตก็ได 
  ถาโจทกย่ืนฟองตอศาลซ่ึงความผิดเกิดในเขต  แตตอมาความปรากฏแกโจทก 
วาการพิจารณาคดีจะสะดวกย่ิงขึ้นถาใหอีกศาลหนึ่งซึ่งมีอํานาจชําระคดีไดพิจารณาคดีนั้น โจทก 
จะยื่นคํารองตอศาลซึ่งคดีนั้นอยูในระหวางพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได แมวาจําเลย 
จะคัดคานก็ตาม  เม่ือศาลเห็นสมควรจะโอนคดีไปหรือยกคํารองเสียก็ได 
 



   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    

  มาตรา ๒๔ เม่ือความผิดหลายเร่ืองเก่ียวพันกันโดยเหตุหน่ึงเหตุใดเปนตนวา 
  (๑) ปรากฏวา ความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยผูกระทําผิดคนเดียวกัน หรอื 
ผูกระทําผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทําความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเปนตัวการ  
ผูสมรูหรือรับของโจรก็ตาม 
  (๒) ปรากฏวาความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยมีเจตนาอยางเดียวกัน  
หรือโดยผูกระทําผิดท้ังหลายไดคบคิดกันมาแตกอนแลว 
  (๓) ปรากฏวาความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้น โดยมีเจตนาชวยผูกระทําผิดอื่นใหพน 
จากรับโทษในความผิดอยางอื่นซึ่งเขาไดกระทําไว 
  ดังนี้จะฟองคดีทุกเรื่อง หรือฟองผูกระทําความผิดท้ังหมดตอศาลซึ่งมีอํานาจ 
ชําระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกวาไวก็ได 
  ถาความผิดอันเก่ียวพันกันมีอัตราโทษอยางสูงเสมอกัน ศาลซ่ึงมีอํานาจชําระ 
ก็คือศาลซึ่งรับฟองเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไวกอน 
 
  มาตรา ๒๕ ศาลซึ่งรับฟองคดีเกี่ยวพันกันไวจะพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได 
  ถาศาลซึ่งรับฟองคดีเกี่ยวพันกันไว เห็นวาเปนการสมควรที่ความผิดฐานหนึ่ง  
ควรไดชําระในศาลซึ่งตามปกติมีอํานาจจะชําระถาหากวาคดีนั้นไมเกี่ยวกับคดีเกี่ยวพันกัน เม่ือ
ศาล 
เดิมไดตกลงกับอีกศาลหน่ึงแลว จะส่ังใหไปฟองยังศาลอ่ืนน้ันก็ได 
 
  มาตรา ๒๖ หากวาตามลักษณะของความผิด  ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย  
ความรูสึกของประชาชนสวนมากแหงทองถิ่นนั้น หรือเหตุผลอยางอ่ืน อาจมีการขัดขวางตอการ 
ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา หรือนากลัววาจะเกิดความไมสงบหรือเหตุรายอยางอื่นขึ้น เม่ือโจทก 
หรือจําเลยยื่นเรื่องราวตออธิบดีศาลฎีกาขอใหโอนคดีไปศาลอื่น ถาอธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตาม 
คําขอนั้น ก็ใหส่ังโอนคดีไปยังศาลดังท่ีอธิบดีศาลฎีการะบุไว 
  คําส่ังของอธิบดีศาลฎีกาอยางใด ยอมเด็ดขาดเพียงน้ัน 
 
  มาตรา ๒๗ ผูพิพากษาในศาลใดซึ่งชําระคดีอาญา จะถูกตั้งรังเกียจตาม 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งบัญญัติไวในเรื่องนั้นก็ได 
 
           ลักษณะ ๓ 
  การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
       ----------------- 
          หมวด ๑ 
     การฟองคดีอาญา 
        ------------ 



   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    

 
  มาตรา ๒๘ บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล 
  (๑) พนักงานอัยการ 
  (๒) ผูเสียหาย 
 
  มาตรา ๒๙ เม่ือผูเสียหายไดย่ืนฟองแลวตายลง ผูบุพการ ีผูสืบสันดาน  
สามีหรือภริยาจะดําเนินคดีตางผูตายตอไปก็ได 
  ถาผูเสียหายท่ีตายน้ันเปนผูเยาว ผูวิกลจริต หรือผูไรความสามารถ ซ่ึงผูแทนโดย 
ชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูแทนเฉพาะคดีไดยื่นฟองแทนไวแลว ผูฟองแทนนั้นจะวาคดีตอไปก็ได 
 
  มาตรา ๓๐ คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะย่ืน 
คํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดระหวางพิจารณากอนศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ได 
 
  มาตรา ๓๑ คดีอาญาท่ีมิใชความผิดสวนตัวซ่ึงผูเสียหายย่ืนฟองแลว พนักงาน 
อัยการจะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได 
 
  มาตรา ๓๒ เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน  ถาพนักงาน 
อัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใด  ๆ   
ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหสั่งผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทํา 
การนั้น ๆ ได 
 
  มาตรา ๓๓ คดีอาญาเร่ืองเดียวกันซ่ึงท้ังพนักงานอัยการและผูเสียหายตางได 
ยื่นฟองในศาลชั้นตนศาลเดียวกันหรือตางศาลกัน ศาลนั้น ๆ มีอํานาจส่ังใหรวมพิจารณาเปนคดี 
เดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบโดยพลการหรือโดยโจทกยื่นคํารองในระยะใดกอนมีคําพิพากษา 
  แตทวาจะมีคําสั่งเชนนั้นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมของศาลอื่นนั้น 
กอน 
 
  มาตรา ๓๔ คําส่ังไมฟองคดี หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม 
 
  มาตรา ๓๕ คํารองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของ 
ศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควร
ประการ 
ใด  ถาคํารองนั้นไดยื่นในภายหลังเมื่อจําเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม  
แลวใหศาลจดคําแถลงของจําเลยไว ในกรณีที่จําเลยคัดคานการถอนฟอง ใหศาลยกคํารองขอ 



   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    

ถอนฟองนั้นเสีย 
  คดีความผิดตอสวนตัวน้ัน จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใดกอนคดีถึงท่ีสุด 
ก็ได  แตถาจําเลยคัดคาน ใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย 
 
  มาตรา ๓๖ คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหาไดไม  
เวนแตจะเขาอยูในขอยกเวนตอไปนี้ 
  (๑) ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไวแลว 
ไดถอนฟองคดีนั้นไป การถอนน้ีไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ีจะย่ืนฟองคดีน้ันใหม 
  (๒) ถาพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับความ 
ยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนน้ันไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ีจะย่ืนฟองคดีน้ันใหม 
  (๓) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไม 
ตัดสิทธิพนักงานอัยการท่ีจะย่ืนฟองคดีน้ันใหม เวนแตคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัว 
 
  มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันไดดังตอไปนี ้
  (๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับใน 
อัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ีกอนศาลพิจารณา 
  (๒) ในคดีลหุโทษหรือความผิดตอกฎหมายแผนกภาษีอากร ซ่ึงมีโทษปรับ 
อยางสูงไมเกินกวาสองรอยบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่กรมการอําเภอไดเปรียบเทียบ
แลว 
ตามความในมาตรา  ๑๐๕  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
  (๓) ในคดีลหุโทษหรือคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินสองรอยบาท 
 ซึ่งเกิดในจังหวัดพระนครและธนบุร ีเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่นายตํารวจประจําทองที่ตั้ง
แต 
ตําแหนงสารวัตรขึ้นไปหรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการแทนในตําแหนงนั้น ๆ ไดเปรียบ
เทียบ 
แลว 
  (๔) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอ่ืน  เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม 
คําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาท่ีแลว 
 
  มาตรา ๓๘ ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แหงมาตรากอน ถา 
เจาพนักงานดังกลาวในมาตรานั้นเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบ 
ดังน้ี 
  (๑) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอม 
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควร
แต 



   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    

ไมเกินสิบหาวันแลว  คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 
  ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแลว ไมชําระเงิน 
คาปรับภายในเวลากําหนดในวรรคกอน ใหดําเนินคดีตอไป 
  (๒) ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ให 
เจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คูความตกลงกัน 
 
  มาตรา ๓๙ สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดังตอไปนี้ 
  (๑) โดยความตายของผูกระทําผิด 
  (๒) ในคดีความผิดตอสวนตัว  เมื่อไดถอนคํารองทุกข   ถอนฟองหรือยอม 
ความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
  (๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 
  (๔) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง 
  (๕) เม่ือมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนน้ัน 
  (๖) เมื่อคดีขาดอายุความ 
  (๗) เม่ือมีกฎหมายยกเวนโทษ 
 
               หมวด ๒ 
            การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
                  ------------------- 
 
  มาตรา ๔๐ การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟองตอศาลซึ่งพิจารณา 
คดีอาญาหรือตอศาลท่ีมีอํานาจชําระคดีแพงก็ได  การพิจารณาคดีแพงตองเปนไปตามบท
บัญญัติ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 
  มาตรา ๔๑ ถาการพิจารณาคดีแพงจักทําใหการพิจารณาคดีอาญาเนิ่นชาหรือ 
ติดขัด  ศาลมีอํานาจสั่งใหแยกคดีแพงออกจากคดีอาญา และพิจารณาตางหากโดยศาลท่ีมีอํานาจ 
ชําระ 
 
  มาตรา ๔๒ ในการพิจารณาคดีแพง ถาพยานหลักฐานท่ีนําสืบแลวในคดีอาญา 
ยังไมเพียงพอ ศาลจะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมอีกก็ได 
  ในกรณีเชนนั้นศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว สวนคดีแพงจะพิพากษา 
ในภายหลังก็ได 
 



   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    

  มาตรา ๔๓ คดีลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง  
ยักยอกหรือรับของโจร ถาผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกรองทรัพยสินหรือราคาท่ีเขาศูนยเสียไปเน่ือง 
จากการกระทําผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ก็ใหเรียกทรัพยสินหรือราคาแทนผู
เสีย 
หายดวย 
 
  มาตรา ๔๔ การเรียกทรัพยสินหรือราคาคืนตามมาตรากอน พนักงานอัยการจะ 
ขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้น 
ตนก็ได 
  คําพิพากษาในสวนเรียกทรัพยสินหรือราคาใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษา 
ในคดีอาญา 
 
  มาตรา ๔๕ คดีเรื่องใดถึงแมวาไดฟองในทางอาญาแลว ก็ไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ี 
จะฟองในทางแพงอีก 
 
  มาตรา ๔๖ ในการพิพากษาคดีสวนแพง  ศาลจําตองถือขอเท็จจริงตามที ่
ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญา 
 
  มาตรา ๔๗ คําพิพากษาคดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
อันวาดวยความรับผิดของบุคคลในทางแพง โดยไมตองคํานึงถึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาได 
กระทําความผิดหรือไม 
  ราคาทรัพยสินท่ีส่ังใหจําเลยใชแกผูเสียหาย ใหศาลกําหนดตามราคาอันแทจริง  
สวนจํานวนเงินคาทดแทนที่ผูเสียหายจะไดรับนั้น ใหศาลกําหนดใหตามความเสียหายแตตองไม 
เกินคําขอ 
 
  มาตรา ๔๘ เมื่อศาลพิพากษาใหคืนทรัพยสิน แตยังไมปรากฏตัวเจาของ  เม่ือ 
ใดปรากฏตัวเจาของแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป 
  ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ ใหศาลพิพากษาสั่งใหเจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของ 
นั้นใหแกเจาของไป 
  เม่ือมีการโตแยงกัน  ใหบุคคลที่อางวาเปนเจาของอันแทจริงในทรัพยสินนั้นฟอง 
เรียกรองยังศาลท่ีมีอํานาจชําระ 
 
  มาตรา ๔๙ แมจะไมมีฟองคดีสวนแพงก็ตาม เมื่อพิพากษาคดีสวนอาญา ศาล 
จะส่ังใหคืนทรัพยสินของกลางแกเจาของก็ได 



   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    

 
  มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ศาลสั่งใหคืนทรัพยสินหรือใชราคาแกผูเสียหายตาม 
มาตรา ๔๓ และ ๔๔ ใหถือวาผูเสียหายนั้นเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา 
 
  มาตรา ๕๑ ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายท่ีจะฟองทางแพง 
เนื่องจากความผิดนั้นยอมระงับไปตามกําหนดเวลาดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไวในเรื่อง 
อายุความฟองคดีอาญา แมถึงวาผูเยาวหรือผูวิกลจริตในมาตรา ๑๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย จะเปนผูฟองหรือไดฟองตางหากจากคดีอาญาก็ตาม 
  ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลแลว แตคดียังไมเด็ดขาดอายุความซ่ึงผูเสียหายมี 
สิทธิจะฟองคดีแพงยอมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๗๙ แหงกฎหมายลักษณะอาญา 
  ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลว  
กอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหายท่ีจะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนดอายุความใน
มาตรา   
๑๖๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟองปลอยจําเลยจนคดีเด็ดขาด 
แลวกอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง สิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตามหลักท่ัวไปใน 
เร่ืองอายุความแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
         ลักษณะ ๔ 
        หมายเรียกและหมายอาญา 
             ------------------- 
          หมวด ๑ 
         หมายเรียก 
           -------- 
 
  มาตรา ๕๒   การท่ีจะใหบุคคลใดมาท่ีพนักงานสอบสวนหรือมาท่ีพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไตสวนมูลฟอง การ 
พิจารณาคดีหรือการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้จักตองมีหมายเรียกของ 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือของศาล แลวแตกรณี 
  แตในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจชั้นผูใหญ 
ไปทําการสอบสวนดวยตนเอง ยอมมีอํานาจท่ีจะเรียกผูตองหาหรือพยานมาไดโดยไมตองออก 
หมายเรียก 
 
  มาตรา ๕๓ หมายเรียกตองทําเปนหนังสือและมีขอความดังตอไปน้ี 



   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    

  (๑) สถานท่ีท่ีออกหมาย 
  (๒) วันเดือนปที่ออกหมาย 
  (๓) ช่ือและตําบลท่ีอยูของบุคคลท่ีออกหมายเรียกใหมา 
  (๔) เหตุท่ีตองเรียกผูน้ันมา 
  (๕) สถานท่ี วันเดือนปและเวลาที่จะใหผูนั้นไปถึง 
  (๖) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและตําแหนง 
เจาพนักงานผูออกหมาย 
 
  มาตรา ๕๔ ในการกําหนดวันและเวลาที่จะใหมาตามหมายเรียกนั้น ใหพึงระลึก 
ถึงระยะทางใกลไกล เพื่อใหผูถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลากําหนดในหมาย 
 
  มาตรา ๕๕ การสงหมายเรียกแกผูตองหา จะสงใหแกบุคคลผูอ่ืนซ่ึงมิใชสามี 
ภริยา ญาติหรือผูปกครองของผูรับหมายรับแทนนั้นไมได 
 
  มาตรา ๕๖ เม่ือบุคคลท่ีรับหมายเรียกอยูตางทองท่ีกับทองท่ีซ่ึงออกหมาย เปน 
หมายศาลก็ใหสงไปศาล เปนหมายพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใหสงยังพนักงานฝายปก
ครอง 
หรือตํารวจที่มีอํานาจออกหมายเรียกซึ่งผูถูกเรียกอยูในทองท่ี  เมื่อศาลหรือพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจไดรับหมายเชนนั้นแลว ก็ใหสลักหลังหมายแลวจัดการสงแกผูรับตอไป 
 
           หมวด ๒ 
         หมายอาญา 
            -------- 
          สวนท่ี ๑ 
         หลักท่ัวไป 
           ------- 
 
  มาตรา ๕๗ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ , ๗๙ , ๘๐ , ๙๒ และ  
๙๔  แหงประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จําคุกหรือคนในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของ ตองมี
หมาย 
อาญาสําหรับการนั้น 
  บุคคลท่ีตองขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปลอยไปไดก็เม่ือมีหมายปลอยของ 
ศาล 
 



   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    

  มาตรา ๕๘ เจาพนักงานและศาลมีอํานาจออกหมายอาญาไดภายในเขต 
อํานาจดังตอไปนี ้
  (๑) ถาเปนหมายจับผูตองหาท่ีมิไดอยูในอํานาจศาลไดแกพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจชั้นผูใหญ 
  (๒) ถาเปนหมายจับจําเลยหรือผูตองหาท่ีอยูในอํานาจศาล ไดแกศาล 
  (๓) ถาเปนหมายคน ไดแกศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ 
  (๔) ถาเปนหมายขัง จําคุกหรือปลอย ไดแกศาล 
 
  มาตรา ๕๙ เจาพนักงานหรือศาลผูมีอํานาจออกหมายจับ หมายคนหรือ 
หมายขัง จะออกหมายน้ันโดยพลการหรือโดยมีผูรองขอก็ได 
  ในกรณีที่มีผูรองขอ เจาพนักงานหรือศาลผูออกหมายจะตองสอบใหปรากฏเหตุ 
ผลสมควรท่ีจะออกหมายน้ันเสียกอน เหตุผลนี้จะไดมาจากคําแจงความโดยสาบานตัวหรือจาก 
พฤติการณอยางอื่นก็ได 
 
  มาตรา ๖๐ หมายจับ คน ขัง จําคุกหรือปลอยตองทําเปนหนังสือและมีขอความ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) สถานท่ีท่ีออกหมาย 
  (๒) วันเดือนปที่ออกหมาย 
  (๓) เหตุท่ีตองออกหมาย 
  (๔) (ก) ในกรณีออกหมายจับ ตองระบุชื่อหรือรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 
         (ข) ในกรณีออกหมายขัง จําคุกหรือปลอย ตองระบุชื่อบุคคลที่จะถูกขัง  
จําคุกหรือปลอย 
         (ค) ในกรณีออกหมายคน ใหระบุสถานที่ที่จะคนและชื่อหรือรูปพรรณ 
บุคคล หรือลักษณะส่ิงของท่ีตองการคน กําหนดวันเวลาท่ีจะทําการคน และชื่อกับตําแหนงของ 
เจาพนักงานผูจะทําการคนนั้น 
  (๕) (ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขังหรือหมายคน ใหระบุความผิด 
        (ข) ในกรณีออกหมายจําคุก ใหระบุความผิดและกําหนดโทษตาม 
คําพิพากษา 
       (ค) ในกรณีออกหมายขังหรือจําคุก ใหระบุสถานท่ีซ่ึงใหขังหรือจําคุก 
       (ง) ในกรณีออกหมายปลอย ใหระบุเหตุท่ีใหปลอย 
  (๖) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและตําแหนงของ 
เจาพนักงานผูออกหมาย 
 
  มาตรา ๖๑ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๙๗ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมี 
อํานาจและหนาท่ีจัดการใหเปนไปตามหมายอาญา ซึ่งไดมอบหรือสงมาใหจัดการภายในอํานาจ 



   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    

ของเขา 
  หมายอาญาใดซ่ึงศาลไดออกหรือสลักหลัง จะมอบหรือสงไปยังพนักงานฝาย 
ปกครองหรือตํารวจซึ่งอยูภายในเขตอํานาจของศาลดังระบุในหมาย หรือแกหัวหนาพนักงานฝาย 
ปกครองหรือตํารวจประจําจังหวัดหรืออําเภอซึ่งจะใหจัดการใหเปนไปตามหมายนั้นก็ได 
  ในกรณีหลังเจาพนักงานผูไดรับหมายตองรับผิดชอบในการจัดการตามหมาย 
นั้น จะจัดการเองหรือสั่งใหเจาพนักงานรองลงไปจัดการใหก็ได หรือจะมอบหรือสงสําเนาหมาย 
อันรับรองวาถูกตองใหแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจคนอื่นซึ่งมีหนาที่จัดการตามหมายซึ่ง
ตน 
ไดรับนั้นก็ได  ถาหมายนั้นไดมอบหรือสงใหแกเจาพนักงานตั้งแตสองนายขึ้นไป เจาพนักงานจะ
จัด 
การตามหมายนั้นแยกกันหรือรวมกันก็ได 
  หมายอาญาใดซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเปนผูออก   
เจาพนักงานนั้นจะจัดการตามหมายดวยตนเองภายในเขตอํานาจหรือจะจัดการใหเปนไป 
ดังบัญญัติไวในวรรค ๒ และ ๓ ก็ได 
 
  มาตรา ๖๒ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติท้ังหลายในประมวลกฎหมายน้ีซ่ึงวา 
ดวยการจับและคน เจาพนักงานผูจัดการตามหมายนั้นตองแจงขอความในหมายใหแกผูเกี่ยวของ 
ทราบ และถามีคําขอรอง ใหสงหมายน้ันใหเขาตรวจดู 
  การแจงขอความในหมาย  การสงหมายใหตรวจดูและวันเดือนปที่จัดการเชนนั้น 
ใหบันทึกไวในหมายน้ัน 
 
  มาตรา ๖๓ เมื่อเจาพนักงานไดจัดการตามหมายอาญาแลว ใหบันทึกราย 
ละเอียดในการจัดการนั้น ถาจัดการตามหมายไมได ใหบันทึกพฤติการณไว แลวใหสงบันทึกน้ันไป 
ยังเจาหนาท่ีผูออกหมายโดยเร็ว 
 
  มาตรา ๖๔ ถาบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือส่ิงของท่ีมี 
หมายใหคนไดคนพบแลว ถาสามารถจะทําได ก็ใหสงบุคคลหรือส่ิงของน้ันโดยดวนไปยังผูออก 
หมายเวนแตจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
 
  มาตรา ๖๕ ถาบุคคลท่ีถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผูชวยใหหนีไปได  
เจาพนักงานผูจับมีอํานาจติดตามจับกุมผูนั้นโดยไมตองมีหมายอีก 
 
      สวนท่ี ๒ 
      หมายจับ 



   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    

      --------- 
 
  มาตรา ๖๖ เหตุท่ีจะออกหมายจับไดมีดังตอไปน้ี 
  (๑) เม่ือผูตองหาซ่ึงถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควร หรือจําเลยเปนผูไมมีท่ีอยูเปน 
หลักแหลง 
  (๒) เม่ือความผิดท่ีผูตองหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควรหรือท่ีจําเลยถูกฟองน้ัน  
มีอัตราโทษอยางสูงต้ังแตสามปข้ึนไป 
  (๓) เม่ือผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงไมไดถูกควบคุมหรือขังอยู ไมมาตามหมายเรียก 
หรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควรก็ดี ไดหนีไปก็ดี  มีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนีหรือจะไป 
ยุงเหยิงกับพยานหลักฐานโดยทางตรงหรือทางออมก็ดี 
  (๔) เม่ือผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งถูกปลอยชั่วคราว  มิสามารถทําสัญญาประกัน 
ใหจํานวนเงินสูงกวาเดิมหรือหาหลักประกันมาเพิ่มหรือใหดีกวาเดิมตามมาตรา ๑๑๕ 
 
  มาตรา ๖๗ จะออกหมายจับบุคคลท่ียังไมรูจักช่ือก็ได  แตตองบอกรูปพรรณของ 
ผูน้ันใหละเอียดเทาท่ีจะทําได 
 
  มาตรา ๖๘ หมายจับคงใชไดอยูจนกวาจะจับได เวนแตความผิดอาญาตาม 
หมายนั้นขาดอายุความหรือเจาพนักงานหรือศาลผูออกหมายนั้นไดถอนหมายคืน 
 
          สวนท่ี ๓ 
         หมายคน 
            ------ 
 
  มาตรา ๖๙ เหตุท่ีจะออกหมายคนไดมีดังตอไปน้ี 
  (๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  
ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา 
  (๒) เพ่ือพบและยึดส่ิงของซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรอืมี 
เหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด 
  (๓) เพ่ือพบและชวยบุคคลซ่ึงไดถูกหนวงเหน่ียวหรือกักขังโดยมิชอบดวย 
กฎหมาย 
  (๔) เพ่ือพบบุคคลซ่ึงมีหมายใหจับ 
  (๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบ 
หรือจะยึดโดยวิธีอ่ืนไมไดแลว 
 



   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    

  มาตรา ๗๐ หมายคนซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้น หามมิใหออก เวนแตจะม ี
หมายจับบุคคลนั้นดวย และเจาพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายคนนั้นตองมีท้ังหมายคนและ 
หมายจับ 
 
         สวนท่ี ๔ 
   หมายขัง หมายจําคุก หมายปลอย 
              ---------------- 
 
  มาตรา ๗๑ เม่ือจับผูตองหาหรือจําเลยไดมาแลว ในระยะใดระหวางสอบสวน  
ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวก็ได 
  ในระหวางสอบสวนพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจย่ืนคํารอง 
ขอใหศาลออกหมายขังตามความในมาตรา ๘๗ 
  ในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาศาลจะออกหมายขังโดยพลการหรือโดย 
โจทกย่ืนคํารองก็ได 
  หมายขังคงใชไดอยูจนกวาศาลจะไดเพิกถอน โดยออกหมายปลอยหรือออก 
หมายจําคุกแทน 
 
  มาตรา ๗๒ หมายปลอยผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงตองขังอยูตามหมายศาล ใหออก 
ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เม่ือศาลส่ังปลอยช่ัวคราว 
  (๒) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอใหศาลปลอย โดยเห็นวา 
ไมจําเปนตองขังไวระหวางสอบสวน 
  (๓) เมื่อพนักงานอัยการรองตอศาลวาไดยุติการสอบสวนแลว โดยคําส่ังไมฟอง 
ผูตองหา 
  (๔) เมื่อพนักงานอัยการไมฟองผูตองหาในเวลาที่ศาลกําหนด 
  (๕) เม่ือศาลไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาคดีไมมีมูลและส่ังใหยกฟอง เวนแตเมื่อ 
โจทกรองขอและศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวางอุทธรณฎีกา 
  (๖) เม่ือโจทกถอนฟองหรือมีการยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว หรือเม่ือ 
ศาลพิจารณาแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกฟอง เวนแตศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวาง 
อุทธรณฎีกา 
  (๗) เม่ือศาลพิพากษาใหลงโทษจําเลยอยางอ่ืนซ่ึงไมใชโทษประหารชีวิต จําคุก 
หรือใหอยูภายในเขตท่ีอันมีกําหนด ถาโทษอยางอื่นนั้นเปนโทษปรับเมื่อจําเลยไดเสียคาปรับแลว  
หรือศาลใหปลอยชั่วคราวโดยมีกําหนดวันเพื่อใหจําเลยหาเงินคาปรับมาชําระตอศาล 
 
  มาตรา ๗๓ คดีใดอยูระหวางอุทธรณฎีกา ถาจําเลยตองควบคุมหรือขังมาแลว 



   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    

เทากับหรือเกินกวากําหนดจําคุกหรือกําหนดจําคุกแทนตามคําพิพากษา ใหศาลออกหมายปลอย 
จําเลย เวนแตจะเห็นสมควรเปนอยางอื่นในกรณีที่โจทกอุทธรณฎีกาในทํานองขอใหเพิ่มโทษ 
 
  มาตรา ๗๔ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๗๓ และ ๑๘๕ วรรค ๒ เม่ือผูใดตอง 
คําพิพากษาใหจําคุกหรือประหารชีวิตหรือจะตองจําคุกแทนคาปรับ ใหศาลออกหมายจําคุกผูนั้น
ไว 
 
  มาตรา ๗๕ เมื่อผูตองคําพิพากษาใหจําคุกถูกจําครบกําหนดแลว  หรือไดรับ 
พระราชทานอภัยโทษใหปลอย หรือมีคําวินิจฉัยใหปลอยตัวไปโดยมีเง่ือนไข  หรอืมีกฎหมายยก
เวน 
โทษ หรือโทษจําคุกน้ันหมดไปโดยเหตุอ่ืน ใหศาลออกหมายปลอยผูน้ันไป 
 
  มาตรา ๗๖ หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอยตองจัดการตามน้ันโดยพลัน 
 
          ลักษณะ ๕ 
    จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว 
                ---------------- 
          หมวด ๑ 
        จับ ขัง จําคุก 
           ---------- 
 
  มาตรา ๗๗ หมายจับใชไดทั่วราชอาณาจักร 
  การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามสําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองแลว  
หรือตามโทรเลขแจงวาไดออกหมายแลวก็ได  แตในกรณีหลังใหสงหมายหรือสําเนาอันรับรองแลว 
ไปยังเจาพนักงานผูจัดการตามหมายโดยพลัน 
 
  มาตรา ๗๘ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไม 
ได เวนแตในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดังบัญญัติไวในมาตรา ๘๐ 
  (๒) เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิด  หรือพบโดยมีพฤติการณ 
อันควรสงสัยวาผูน้ันจะกระทําความผิดโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใช
ใน 
การกระทําความผิด 
  (๓) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูน้ันไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบหนี 



   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    

  (๔) เม่ือมีผูขอใหจับโดยแจงใหบุคคลน้ันไดกระทําความผิด และแจงดวยวาได 
รองทุกขไวตามระเบียบแลว 
  เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเองไมตองมีหมาย แต 
ตองเปนในกรณีที่อาจออกหมายจับได หรอืจับไดตามประมวลกฎหมายนี้ 
 
  มาตรา ๗๙ ราษฎรจะจับผูอื่นไมไดเวนแตจะเขาอยูในเกณฑแหงมาตรา  ๘๒ 
หรือเมื่อผูนั้นกระทําความผิดซึ่งหนาและความผิดนั้นไดระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ดวย 
 
  มาตรา ๘๐ ท่ีเรียกวาความผิดซ่ึงหนาน้ัน ไดแกความผิดซ่ึงเห็นกําลังกระทํา  
หรือพบในอาการใดซ่ึงแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสด ๆ  
  อยางไรก็ด ีความผิดอาญาดังระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี ้ใหถือวา 
ความผิดนั้นเปนความผิดซึ่งหนาในกรณีดังนี ้
  (๑) เม่ือบุคคลหน่ึงถูกไลจับดังผูกระทําโดยมีเสียงรองเอะอะ 
  (๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิดในถิ่นแถวใกล 
เคียงกับท่ีเกิดเหตุน้ันและมีส่ิงของท่ีไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเคร่ืองมือ อาวุธหรือวัตถุอยาง
อื่น 
อันสันนิษฐานไดวาไดใชในการกระทําผิด หรือมีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เสื้อผาหรือเนื้อตัวของ 
ผูนั้น 
 
  มาตรา ๘๑ จะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับ 
  (๑) ในที่รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวา 
ดวยการคนในที่รโหฐาน 
  (๒) ในพระราชวัง หรือในท่ีซ่ึงพระมหากษัตริย พระมเหสี หรือผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองคประทับหรืออยู นอกจากจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กอน 
 
  มาตรา ๘๒ เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความชวยเหลือจากบุคคล 
ใกลเคียงเพ่ือจัดการตามหมายน้ันก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกเขานั้นไม
ได 
 
  มาตรา ๘๓ ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูที่จะ 
ถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
พรอมดวยผูจับ  แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป 
  ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรอืหลบหนีหรอืพยายาม 



   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    

จะหลบหน ี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหง 
เรื่องในการจับผูนั้น 
 
  มาตรา ๘๔   เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทํา 
การของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยทันท ีและเม่ือถึงท่ีน้ันแลว ถามีหมายจับก็ใหเอาออก 
อานใหผูถูกจับฟง  ท้ังใหแจงเหตุท่ีจับน้ันดวย 
  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้นจะควบคุมผูถูกจับไว  
หรือปลอยชั่วคราวก็ได เม่ือจับโดยมีหมายใหรายงานตอไปยังเจาหนาท่ีซ่ึงออกหมายน้ัน ถา 
เจาหนาท่ีซ่ึงออกหมายตองการตัว ก็ใหจัดการสงผูถูกจับไปให 
  ถาราษฎรเปนผูจับใหบันทึกชื่อ อาชีพ  ท่ีอยูของผูจับอีกท้ังขอความและพฤติ 
การณแหงการจับนั้นไว แลวใหผูจับลงลายมือช่ือกํากับไวเปนสําคัญ 
  ในกรณีที่จําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรที่ทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับ 
เสียกอนนําตัวไปสงตามมาตรานี้ก็ได 
 
  มาตรา ๘๕ เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึด 
ส่ิงของตาง ๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 
  การคนนั้นจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอ่ืนเปนผูคน 
  ส่ิงของใดท่ียึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงท่ีสุด  เม่ือเสร็จคดีแลว 
ก็ใหคืนแกผูตองหาหรือแกผูอ่ืนซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนส่ิงของน้ัน เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น 
 
  มาตรา ๘๖ หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขา 
หนีเทานั้น 
 
  มาตรา ๘๗ หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี  
ในกรณีซ่ึงเปนความผิดลหุโทษ  จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการและที่จะรูตัววา 
เปนใครและท่ีอยูของเขาอยูท่ีไหนเทาน้ัน เวนแตเจาพนักงานจะเห็นวาถาปลอยไปจะหลบหน ี
  หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึงที ่
ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางที่นําตัวผูถูกจับมาศาลรวม
เขา 
ในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือมีเหตุจํา
เปน 
อยางอื่นจะยืดเวลาเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงก็ไดเทาเหตุจําเปน แตมิใหเกินสิบหาวัน 
  ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวากําหนดเวลาในวรรคกอนเพื่อ 
ใหการสอบสวนเสร็จสิ้น ใหสงผูตองหามาศาล  ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนย่ืนคํา
รอง 



   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    

ตอศาลขอหมายขังผูตองหาน้ันไว 
  ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจส่ังขังไดหนเดียวมีกําหนดไมเกินสิบหา 
วัน 
  ในคดีอยางอื่นศาลมีอํานาจส่ังขังหลายครั้งติด ๆ กันไดแตคราวหนึ่งตองไมเกิน 
สิบหาวัน และรวมกันท้ังหมดตองไมเกินสามเดือนเปนอยางชา 
  ในกรณีท่ีกําหนดการส่ังขังหมดไป ใหศาลออกหมายปลอยผูตองหา เวนแต 
พนักงานอัยการไดฟองผูตองหาหรือพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนไดขอใหขังตอไปอีก 
 
  มาตรา ๘๘ นับแตเวลาท่ีย่ืนฟองจําเลยท่ีตองขังตามหมายศาล ๆ จะขังจําเลย 
ตอไปหรือปลอยชั่วคราวก็ได 
 
  มาตรา ๘๙ หมายขังหรือหมายจําคุกตองจัดการใหเปนไปตามนั้นในเขตของ 
ศาลซ่ึงออกหมาย 
 
  มาตรา ๙๐ เม่ือมีการอางวาบุคคลใดตองถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย  
หรือถูกจําคุกผิดจากคําพิพากษาของศาล บุคคลเหลานี้มีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลขอใหปลอย คือ 
  (๑) บุคคลที่ถูกเขาเชนนั้น 
  (๒) สามีภริยาหรือญาติของผูนั้นหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ 
  (๓) พนักงานอัยการ 
  (๔) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี 
  เมื่อไดรับคํารองดังนั้น ใหศาลหมายเรียกเจาพนักงานหรือบุคคลอื่นซึ่งกอ 
ใหเกิดการควบคุม ขัง หรือจําคุก และผูท่ีถูกควบคุม ขัง หรือจําคุกมาพรอมกัน ถาเปนท่ีพอใจ
ศาล 
วาการควบคุมหรือการขังนั้นผิดกฎหมายหรือการจําคุกนั้นผิดจากคําพิพากษา ก็ใหศาลส่ังปลอย
ตัว 
ผูนั้นไป 
 
          หมวด ๒ 
             คน 
         --------- 
 
  มาตรา ๙๑ ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๘๑(๒) มาบังคับในเร่ืองคนโดยอนุโลม 
 



   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    

  มาตรา ๙๒  หามมิใหคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนเวนแตพนักงานฝาย 
ปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) เม่ือมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในท่ีรโหฐาน 
  (๒) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหนากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
  (๓) เม่ือบุคคลท่ีไดกระทําความผิดซ่ึงหนา  ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุ 
อันแนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น 
  (๔) เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาส่ิงของท่ีไดมาโดยการกระทําผิดไดซอนหรือ 
อยูในนั้น  ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่งของ 
น้ันจะถูกโยกยายเสียกอน 
  (๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือ 
จับตามมาตรา ๗๘ 
  เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเองไมตองมีหมายคน 
ก็ได  แตตองเปนกรณีที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี ้
 
  มาตรา ๙๓ หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบ
ครอง 
เพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซ่ึงมีไวเปนความผิด 
 
  มาตรา ๙๔ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ทําการคนในที่รโหฐาน ส่ัง 
เจาของหรือคนอยูในนั้นหรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคน ใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม อีกท้ังให
ความ 
สะดวกตามสมควรทุกประการในอันท่ีจะจัดการตามหมาย ท้ังน้ีใหพนักงานผูน้ันแสดงหมาย หรอื 
ถาคนไดโดยไมตองมีหมายก็ใหแสดงนามและตําแหนง 
  ถาบุคคลดังกลาวในวรรคตนมิยอมใหเขาไป เจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อ 
เขาไป ในกรณีจําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง ร้ัวหรือส่ิงกีดขวางอยางอ่ืน 
ทํานองเดียวกันนั้นก็ได 
 
  มาตรา ๙๕ ในกรณีคนหาส่ิงของท่ีหาย ถาพอทําได จะใหเจาของหรือผูครอบ 
ครองสิ่งของนั้นหรือผูแทนของเขาไปกับเจาพนักงานในการคนนั้นดวยก็ได 
 
  มาตรา ๙๖ การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก มี 
ขอยกเวนดังนี ้
  (๑) เม่ือลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ 
ได 



   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    

  (๒) ในกรณีฉุกเฉินอยางย่ิงหรือซ่ึงมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะ 
ทําการคนในเวลากลางคืนก็ได 
  (๓) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตองมี 
อนุญาตพิเศษจากอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเพื่อการคนในจังหวัดนั้น สวนหัว 
หนาในการคนนั้น ตองเปนนายอําเภอหรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป 
 
  มาตรา ๙๗ ในกรณีท่ีคนโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายคนหรือผูรักษา 
การแทนเทานั้น มีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการใหเปนไปตามหมายนั้น 
 
  มาตรา ๙๘ การคนในที่รโหฐานนั้นจะคนไดแตเฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ 
ตองการคนเทานั้น แตมีขอยกเวนดังน้ี 
  (๑) ในกรณีท่ีคนหาส่ิงของโดยไมจํากัดส่ิง เจาพนักงานผูคนมีอํานาจยึดส่ิงของ 
ใดๆ ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชนหรือยันผูตองหาหรือจําเลย 
  (๒) เจาพนักงานซึ่งทําการคนมีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่คนนั้นได  
เม่ือมีหมายอีกตางหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา 
 
  มาตรา ๙๙ ในการคนนั้น  เจาพนักงานตองพยายามมิใหมีการเสียหายและ 
กระจัดกระจายเทาที่จะทําได 
 
  มาตรา ๑๐๐ ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซ่ึงอยูในท่ีซ่ึงคนหรือจะถูกคน จะขัด 
ขวางถึงกับทําใหการคนไรผล  เจาพนักงานผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไวหรือใหอยูในความ 
ดูแลของเจาพนักงานในขณะที่ทําการคนเทาที่จําเปนเพื่อมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้นไรผล 
  ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย  
เจาพนักงานผูคนมีอํานาจคนตัวผูนั้นไดดังบัญญัติไวตามมาตรา ๘๕ 
 
  มาตรา ๑๐๑ ส่ิงของซ่ึงยึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไวหรือใหทํา 
เคร่ืองหมายไวเปนสําคัญ 
 
  มาตรา ๑๐๒ การคนในที่รโหฐานนั้น กอนลงมือคนใหเจาพนักงานผูคนแสดง 
ความบริสุทธ์ิเสียกอน และเทาที่สามารถจะทําไดใหคนตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลใน 
ครอบครัวของผูนั้น หรือถาหาบุคคลเชนกลาวนั้นไมได ก็ใหคนตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสองคน 
ซึ่งเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน 
  การคนท่ีอยูหรือสํานักงานของผูตองหาหรือจําเลยซ่ึงถูกควบคุมหรือขังอยูใหทํา 
ตอหนาผูนั้น ถาผูนั้นไมสามารถหรือไมติดใจมากํากับจะตั้งผูแทนหรือใหพยานมากํากับก็ได  ถาผู 



   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    

แทนหรือพยานไมมี  ใหคนตอหนาบุคคลในครอบครัวหรือตอหนาพยานดังกลาวในวรรคกอน 
  ส่ิงของใดท่ียึดไดตองใหผูครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว ผูตองหา  
จําเลย ผูแทนหรือพยานดูเพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชนกลาวนั้นรับรองหรือไมยอมรับรอง 
ก็ใหบันทึกไว 
 
  มาตรา ๑๐๓ ใหเจาพนักงานผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคน และส่ิงของท่ี 
คนไดนั้นตองมีบัญชีรายละเอียดไว 
  บันทึกการคนและบัญชีสิ่งของนั้นใหอานใหผูครอบครองสถานที ่บุคคลใน 
ครอบครัว ผูตองหา  จําเลย ผูแทนหรือพยานฟง แลวแตกรณี แลวใหผูน้ันลงลายมือช่ือรับรองไว 
 
  มาตรา ๑๐๔ เจาพนักงานท่ีคนโดยมีหมาย ตองรีบสงบันทึกและบัญชีดังกลาว 
ในมาตรากอนพรอมดวยส่ิงของท่ียึดมา ถาพอจะสงได ไปยังผูออกหมายหรือเจาพนักงานอื่นตาม
ท่ี 
กําหนดไวในหมาย 
  ในกรณีท่ีคนโดยไมมีหมายโดยเจาพนักงานอ่ืนซ่ึงไมใชพนักงานสอบสวน ใหสง 
บันทึก บัญชีและส่ิงของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีใดซ่ึงตองการส่ิงเหลาน้ัน 
 
  มาตรา ๑๐๕ จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข  ส่ิงพิมพหรือเอกสารอ่ืนซ่ึงสง 
ทางไปรษณียและโทรเลข  จากหรือถึงผูตองหาหรือจําเลย  และยังมิไดสง  ถาเจาหนาท่ีตองการ
เพื่อ 
ประโยชนแหงการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง พิจารณาหรือการกระทําอยางอื่นตามประมวล
กฎหมาย 
นี ้ ใหขอคําส่ังจากศาลถึงเจาหนาท่ีไปรษณียโทรเลขใหสงเอกสารน้ันมา 
  ถาอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาเอกสารนั้นตองการใช 
เพื่อการดังกลาวแลว ระหวางท่ีขอคําส่ังตอศาลมีอํานาจขอใหเจาหนาท่ีฝายไปรษณียโทรเลขเก็บ 
เอกสารนั้นไวกอน 
  บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมใชถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหาหรือจําเลยกับ 
ทนายความของผูน้ัน 
 
               หมวด ๓ 
            ปลอยชั่วคราว 
                ---------- 
 
  มาตรา ๑๐๖ คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยช่ัวคราวโดยไมตองมี 



   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    

ประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูน้ันตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล 
ยอมย่ืนไดโดยผูตองหา จําเลยหรือผูมีประโยชนเก่ียวของดังน้ี 
  (๑) เม่ือผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงาน 
สอบสวนหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณ ี
  (๒) เม่ือผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นคํารอง 
ตอศาลนั้น 
  (๓) เม่ือผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น 
  (๔) ในระหวางอุทธรณหรือฎีกา จะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้นหรือจะยื่นตอ 
ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาก็ได 
 
  มาตรา ๑๐๗ เมื่อไดรับคํารองใหปลอยชั่วคราว  ใหเจาพนักงานหรือศาลรีบสั่ง 
โดยอาศัยหลักเกณฑในหกมาตราตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยคํารองใหปลอยชั่วคราวใหพึงพิจารณาขอเหลานี้ 
ประกอบ 
  (๑) ความหนักเบาแหงขอหา 
  (๒) พยานหลักฐานท่ีนํามาสืบแลวมีเพียงใด 
  (๓) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร 
  (๔) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด 
  (๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม 
  (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือ 
ไม 
  (๗) ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาลถามีคําคัดคานของ 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก แลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได 
 
  มาตรา ๑๐๙ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไป ถามีคํารองขอให 
ปลอยชั่วคราว  ศาลจะตองถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทกวาจะคัดคานประการ 
ใดหรือไม 
 
  มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกในอัตราอยางสูงต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป ผูท่ี 
ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได 
  ในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน  หรือมีประกัน 
และหลักประกันดวยก็ได 
 



   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    

  มาตรา ๑๑๑ เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย กอนที่จะปลอยไป ให 
ผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก 
 
  มาตรา ๑๑๒ เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน  หรือมีประกันและหลักประกัน 
กอนปลอยไปใหผูประกันหรือผูเปนหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น 
  ในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอื่นอันพึงมี ตองมีขอความดังน้ีดวย 
  (๑) ผูถูกปลอยชั่วคราวหรือผูประกัน   แลวแตกรณีจะปฏิบัติตามนัดหรือหมาย 
เรียกของเจาพนักงานหรือศาลซึ่งใหปลอยชั่วคราว 
  (๒) เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินจํานวนที่ระบุไว 
 
  มาตรา ๑๑๓ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปลอยชั่วคราว 
สัญญาประกันนั้นใชไดระหวางสอบสวนหรือจนกวาผูตองหาถูกศาลสั่งขังระหวางสอบสวนหรือ 
ตลอดไปจนถึงศาลประทับฟองเทานั้น 
 
  มาตรา ๑๑๔ เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวย กอน 
ปลอยตัวไป ใหผูรองขอประกันจัดหาหลักประกันมาดังตองการ 
  หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) มีเงินสดมาวาง 
  (๒) มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง 
  (๓) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย 
 
  มาตรา ๑๑๕ โดยความปรากฏตอมา หรือเน่ืองจากกลฉอฉลหรือผิดหลง  
ปรากฏวาสัญญาประกันต่ําไปหรือหลักประกันไมเพียงพอ เจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจเรียก 
ผูที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันมาพรอมกัน ในกรณีแรกใหเปลี่ยนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูง
ข้ึน  
ในกรณีหลังใหเรียกหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิม 
  ในกรณีที่ศาลปลอยชั่วคราว และคดีข้ึนไปสูศาลสูง ๆ  มีอํานาจแกคําส่ังศาล 
ลางใหจําเลยทําหรือหาประกันเปนจํานวนเงินสูงขึ้น หรือถาเห็นวาหลักประกันไมเพียงพอจะสั่งให 
หาหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิมก็ได 
  มาตรา ๑๑๖ การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน  ยอมทําไดเม่ือ 
ผูทําสัญญามอบตัวผูตองหาหรือจําเลยคืนตอเจาพนักงานหรือศาล 
 
  มาตรา ๑๑๗ เม่ือผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี บุคคลซ่ึงทําสัญญา 
ประกันหรือเปนหลักประกันอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหา



   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    

หรอื 
จําเลยนั้น ถามิสามารถจะขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานเชนนั้นไดทันทวงท ีก็ใหมีอํานาจจับ 
ผูตองหาหรือจําเลยนั้นไดเอง แลวสงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีใกลท่ีสุด และให 
พนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยนั้นไปยังเจาพนักงานหรือศาล โดยคิดคาพาหนะจาก 
บุคคลนั้น 
 
  มาตรา ๑๑๘ เมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตาม 
มาตรา ๑๑๖  หรือโดยเหตุอื่นใหคืนหลักประกันแกผูที่ควรรับไป 
 
  มาตรา ๑๑๙ ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจส่ังบังคับตาม 
สัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นควรโดยมิตองฟอง แตเมื่อศาลสั่งประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับ 
ตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณฎีกาได 
 
            ภาค ๒ 
          สอบสวน 
          ----------- 
          ลักษณะ ๑ 
          หลักท่ัวไป 
             ------- 
 
  มาตรา ๑๒๐ หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบ 
สวนในความผิดนั้นกอน 
 
  มาตรา ๑๒๑ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวง 
  แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารอง 
ทุกขตามระเบียบ 
 
  มาตรา ๑๒๒ พนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนในกรณีตอไปนี้ก็ได 
  (๑) เม่ือผูเสียหายขอความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ 
  (๒) เม่ือผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน 
  (๓) เม่ือมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรือบุคคลท่ีกลาวโทษดวยปากไม 
ยอมบอกวาเขาคือใคร หรือไมยอมลงลายมือช่ือในคํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาวโทษ 
 
  มาตรา ๑๒๓ ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนได 



   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    

  คํารองทุกขน้ันตองปรากฏช่ือและท่ีอยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด  
พฤติการณตางๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับและชื่อหรือรูปพรรณของผู
กระทํา 
ผิดเทาที่จะบอกได 
  คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมีวัน 
เดือนปและลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวันเดือนป 
และลงลายมือชื่อผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น 
 
  มาตรา ๑๒๔ ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ซ่ึงมี 
ตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ตาม 
กฎหมายก็ได 
  เมื่อมีหนังสือรองทุกขยื่นตอเจาพนักงานเชนกลาวแลวใหรีบจัดการสงไปยัง 
พนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได 
  เมื่อมีคํารองทุกขดวยปากใหรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวน 
เพื่อจดบันทึกคํารองทุกขนั้นดังบัญญัติในมาตรากอน ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานนั้นจะจดบันทึก 
เสียเองก็ได  แตแลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อ
ประโยชน 
ของพนักงานสอบสวนก็ได 
 
  มาตรา ๑๒๕ เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  
ไดกระทําการสืบสวนหรือสอบสวนไปท้ังหมดหรือแตสวนหน่ึงสวนใดตามคําขอรองใหชวยเหลือ
ให 
ตกเปนหนาที่ของพนักงานนั้นจัดการใหมีคํารองทุกขตามระเบียบ ตามบทบญัญัติแหงมาตรา 
๑๒๓  
และ ๑๒๔ 
 
  มาตรา ๑๒๖ ผูรองทุกขจะแกคํารองทุกขระยะใด หรือจะถอนคํารองทุกขเสีย 
เม่ือใดก็ได 
  ในคดีซ่ึงมิใชความผิดตอสวนตัว การถอนคํารองทุกขเชนนั้นยอมไมตัดอํานาจ 
พนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีนั้น 
 
  มาตรา ๑๒๗ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๓ ถึง ๑๒๖ มาบังคับโดยอนุโลมใน 
เร่ืองคํากลาวโทษ 
  เจาพนักงานผูมีหนาที่รับคํากลาวโทษจะไมบันทึกคํากลาวโทษในกรณีตอ 



   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    

ไปนี้ก็ได 
  (๑) เม่ือผูกลาวโทษไมยอมแจงวาเขาคือใคร 
  (๒) เม่ือคํากลาวโทษเปนบัตรสนเทห 
  คํากลาวโทษซ่ึงบันทึกแลวแตผูกลาวโทษยอมลงลายมือช่ือ  เจาพนักงานผูรับ 
คํากลาวโทษจะไมจัดการแกคํากลาวโทษนั้นก็ได 
 
  มาตรา ๑๒๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจใหเจาพนักงานอื่นทําการแทน  
ดังตอไปนี ้
  (๑) การใดในการสอบสวนอยูนอกเขตอํานาจของตน  มีอํานาจสงประเด็นไปให 
พนักงานสอบสวน ซึ่งมีอํานาจทําการนั้นจัดการได 
  (๒) การใดเปนสิ่งเล็กนอยในการสอบสวน ซึ่งอยูในเขตอํานาจของตน ไมวาทํา 
เองหรือจัดการตามประเด็นมีอํานาจส่ังใหผูอยูใตบังคับบัญชาทําแทนได แตทั้งนี้เมื่อประมวล 
กฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมิไดเจาะจงใหทําดวยตนเอง 
 
  มาตรา ๑๒๙ ใหทําการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตาย 
เปนผลแหงการกระทําผิดอาญาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ   
ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล 
 
           ลักษณะ ๒ 
          การสอบสวน 
            --------- 
            หมวด ๑ 
      การสอบสวนสามัญ 
            ------------- 
 
  มาตรา ๑๓๐ ใหเร่ิมการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในท่ีใด เวลาใด แลวแต 
จะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย 
 
  มาตรา ๑๓๑ ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะ 
ทําได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา 
และ 
เพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด 
 
  มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐานใหพนักงานสอบสวนม ี



   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    

อํานาจดังตอไปนี ้
  (๑) ตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูน้ันยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของ 
หรือที่ทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมท้ังทําภาพถาย แผนที ่ หรอืภาพวาด   
จําลอง  หรือพิมพลายน้ิวมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดท้ังหลายซ่ึงนาจะกระทํา 
ใหคดีแจมกระจางขึ้น 
  (๒) คนเพื่อพบสิ่งของ ซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือได 
ใชหรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบท 
บัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวาดวยคน 
  (๓) หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองส่ิงของ  ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได   
แตบุคคลท่ีถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง เม่ือจัดสงส่ิงของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนวาได 
ปฏิบัติตามหมาย 
  (๔) ยึดไวซ่ึงส่ิงของท่ีคนพบหรือสงมาดังกลาวไวในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 
 
  มาตรา ๑๓๓ พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกผูเสียหายหรือบุคคลใด 
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคําของเขาอาจเปนประโยชนแกคดีใหมาตามเวลาและสถานที่ในหมาย  
แลวใหถามปากคําบุคคลนั้นไว 
  การถามปากคํานั้นพนักงานสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบานหรือปฏิญาณตัว 
เสียกอนก็ได และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคล 
  หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน  พูดใหทอใจหรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกัน 
มิใหบุคคลใดใหถอยคํา ซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ 
 
  มาตรา ๑๓๔ เม่ือผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา   หรือเขาหาพนักงานสอบสวน 
เองหรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอหนาเจาพนักงานเปนผูตองหา ใหถามช่ือตัว นามสกุล ชาติ 
บังคับ  
บิดามารดา อายุ อาชีพ ท่ีอยู ท่ีเกิด และแจงขอหาใหทราบ  และตองบอกใหทราบกอนวา  ถอยคํา
ท่ี 
ผูตองหากลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาได เม่ือผูตองหาเต็มใจใหการ 
อยางใด  ก็ใหจดคําใหการไว  ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย ก็ใหบันทึกไว 
 
  มาตรา ๑๓๕ หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซึ่งเปนการ 
ลอลวง หรือขูเข็ญ หรือใหสัญญากับผูตองหาเพ่ือจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเร่ืองท่ีตองหา
นั้น 
 
  มาตรา ๑๓๖ พนักงานสอบสวนจะจับและควบคุม  หรือจัดการใหจับหรือ 
ควบคุมผูตองหาหรือบุคคลใดซึ่งในระหวางสอบสวนปรากฏวาเปนผูกระทําผิด หรือจะปลอย 



   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    

ชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย  หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวย หรือปลอยไปตาม 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ในเรื่องนั้น ๆ ก็ได 
 
  มาตรา ๑๓๗ พนักงานสอบสวนขณะทําการอยูในบานเรือนหรือสถานท่ีอื่น ๆ  
มีอํานาจสั่งมิใหผูใดออกไปจากที่นั้น ๆ ชั่วเวลาเทาที่จําเปน 
 
  มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไป 
สอบสวน  เพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตอง 
แจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอท่ีไดมา 
 
  มาตรา ๑๓๙ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักท่ัวไปใน 
ประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวนและใหเอาบันทึก  เอกสารอ่ืนซ่ึงไดมา  อีกท้ังบันทึก 
และเอกสารทั้งหลายซึ่งเจาพนักงานอื่นผูสอบสวนคดีเดียวกันนั้นสงมารวมเขาสํานวนไว 
  เอกสารที่ยื่นเปนพยานใหรวมเขาสํานวน ถาเปนสิ่งของอยางอื่นใหทําบัญชี 
รายละเอียดรวมเขาสํานวนไว 
 
  มาตรา ๑๔๐ เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการ 
สอบสวนเสร็จแลว ใหจัดการอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
  (๑) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุก 
อยางสูงไมเกินสามป ใหพนักงานสอบสวนงดการสอบสวน   และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสง 
บันทึกพรอมกับสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 
  ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป   ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนไปยัง 
พนักงานอัยการพรอมทั้งความเห็นที่ควรใหงดการสอบสวน 
  ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทําการสอบสวนตอไป ใหพนักงานสอบสวน 
ปฏิบัติตามนั้น 
  (๒) ถารูตัวผูกระทําผิด ใหใชบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑๔๑ ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได   เม่ือไดความ 
ตามทางสอบสวนอยางใด ใหทําความเห็นวาควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนยัง 
พนักงานอัยการ 
  ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรส่ังไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยส่ังไม 
ฟอง   และใหแจงคําสั่งนี้ใหพนักงานสอบสวนทราบ 
  ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหส่ังพนักงานสอบสวนปฏิบัติ 
เชนนั้น 



   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    

  ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรส่ังฟอง ก็ใหจัดการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหไดตัว 
ผูตองหามา  ถาผูตองหาอยูตางประเทศ ใหพนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา 
 
  มาตรา ๑๔๒ ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู  หรอื 
ปลอยช่ัวคราวหรือเช่ือวาคงไดตัวมาเม่ือออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตาม
ทอง 
สํานวนการสอบสวน  วาควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน 
  ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรส่ังไมฟอง   ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็นไป 
ยังพนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยชั่วคราว ถา 
ผูตองหาถูกขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย 
  ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมกับ 
ผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขังอยูแลว 
  แตถาเปนความผิด  ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได  และผูกระทําความผิด 
ไดปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแลวใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการ 
พรอมดวยสํานวน 
 
  มาตรา ๑๔๓ เมื่อไดรับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวใน 
มาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีมีความเห็นควรส่ังไมฟอง  ใหออกคําส่ังไมฟองหรือส่ังใหพนักงาน 
สอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป หรือส่ังฟอง และแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพ่ือ 
ฟองตอไปแลวแตกรณ ี
  (๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําส่ังฟองและฟองผูตองหาตอศาล  
ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหส่ังไมฟอง 
  ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ 
  (ก) ส่ังตามท่ีเห็นควร ใหพนักงานสอบสวนสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อส่ัง 
ตอไป 
  (ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไวหรือขอใหศาล 
ขังแลวแตกรณ ีและจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น 
  ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานฆาตายในเวลากระทําการตามหนาท่ี  
อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอํานาจออกคําสั่งฟองหรือไมฟองเจาพนักงานผูทํา
ให 
ตายนั้น 
 
  มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง  ถาความผิดนั้นเปนความ 
ผิดซ่ึงอาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจดังตอไปนี ้



   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    

  (๑) ส่ังใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีน้ัน แทนการที่จะสงผูตอง 
หาไปยังพนักงานอัยการ 
  (๒) เม่ือผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว  ส่ังใหสงผูตองหาพรอมดวย 
สํานวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น  หรือถาเห็นสมควรจะส่ังให 
พนักงานสอบสวนอื่นที่มีอํานาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได 
 
  มาตรา ๑๔๕ ในกรณีท่ีมีคําส่ังไมฟอง และคําส่ังน้ันไมใชของอธิบดีกรมอัยการ  
ถาในจังหวัดพระนครและธนบุรี  ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรม 
ตํารวจหรือรองอธิบดีกรมตํารวจ ถาในจังหวัดอื่นใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งไป 
เสนอขาหลวงประจําจังหวัด  แตท้ังนี้มิไดตัดอํานาจพนักงานอัยการท่ีจะจัดการอยางใดแกผูตอง
หา 
ดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๓ 
  ในกรณีที่รองอธิบดีกรมตํารวจหรืออธิบดีกรมตํารวจในจังหวัดพระนครและ 
ธนบุรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดในจังหวัดอื่นแยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวนพรอม
กับ 
ความเห็นท่ีแยงกันไปยังอธิบดีกรมอัยการ เพื่อชี้ขาดในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันรับสํานวน  แต
ถา 
คดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอยางอื่นอันจําเปนจะตองรีบฟอง ก็ใหฟองคดีน้ันตามความเห็นของ 
รองอธิบดีกรมตํารวจหรืออธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดไปกอน 
  บทบัญญัติในมาตรานี้ใหนํามาบังคับในการท่ีพนักงานอัยการจะอุทธรณฎีกา 
หรือถอนฟอง  ถอนอุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๔๖ ใหแจงคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหาและผูรองทุกขทราบ   
ถาผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยูใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณ ี
 
  มาตรา ๑๔๗ เม่ือมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการสอบสวน 
เกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีกเวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคด ีซึ่งนาจะ 
ทําใหศาลลงโทษผูตองหาน้ันได 
 
          หมวด ๒ 
             การชันสูตรพลิกศพ 
        ------------- 
 
  มาตรา ๑๔๘ เมื่อปรากฏแนชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิด 



   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    

ธรรมชาต ิใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตการประหารชีวิตโดยเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
  การตายโดยผิดธรรมชาตินั้นคือ 
  (๑) ฆาตัวตาย 
  (๒) ถูกผูอื่นทําใหตาย 
  (๓) ถูกสัตวทํารายตาย 
  (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
  (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
 
  มาตรา ๑๔๙ ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีข้ึน ณ ท่ีใดใหเปนหนาท่ีของสามี 
ภริยา ญาติ  มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รูเรื่องการตายเชนนั้นจัดการดังตอไปนี ้
  (๑) เก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบน้ันเองเพียงเทาท่ีจะทําได 
  (๒) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วที่สุด 
  หนาที่ดังกลาวในวรรคตนนั้นมีตลอดถึงผูอื่น ซ่ึงไดพบศพในท่ีซ่ึงไมมีสามีภริยา  
ญาติ  มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายอยูในท่ีน้ันดวย 
  ผูใดละเลยไมกระทําหนาท่ีดังบัญญัติไวในมาตรานี ้มีความผิดตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินรอยบาท 
 
  มาตรา ๑๕๐ ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูกับแพทยประจําตําบล 
หรือแพทยอ่ืน เปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว และใหทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรนั้นไว 
  ถาความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานในขณะปฏิบัติราชการตาม 
หนาท่ี การชันสูตรพลิกศพนั้นตองกระทําพรอมดวยผูพิพากษานายหนึ่งของศาลชั้นตน ซ่ึงทองท่ีท่ี 
ทําการชันสูตรนั้นอยูในเขต 
  ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพ 
ทราบ 
 
  มาตรา ๑๕๑ ในเมื่อมีการจําเปนเพื่อพบเหตุของการตาย เจาพนักงานผูทําการ 
ชันสูตรพลิกศพมีอํานาจส่ังใหผาศพแลวแยกธาตุสวนใด   หรือจะใหสงท้ังศพหรือบางสวนไปยัง 
แพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได 
 
  มาตรา ๑๕๒ ใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังนี ้
  (๑) ทํารายงานถึงสภาพของศพ  หรือสวนของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ 
ปรากฏจากการตรวจพรอมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น 
  (๒) แสดงเหตุท่ีตายเทาท่ีจะทําได 
  (๓) ลงวันเดือนปและลายมือชื่อในรายงาน แลวจัดการสงไปยังพนักงานผูทํา 
การชันสูตรพลิกศพ 



   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    

 
  มาตรา ๑๕๓ ถาศพฝงไวแลว  ใหผูชันสูตรพลิกศพจัดใหขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดู  
เวนแตจะเห็นวาไมจําเปนหรือจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน 
 
  มาตรา ๑๕๔ ใหผูชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุและ 
พฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด ถาตายโดยคนทําราย  ใหกลาววาใครหรอืสงสัย 
วาใครเปนผูกระทําผิดเทาที่จะทราบได 
 
  มาตรา ๑๕๕ ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวน 
มาใชแกการชันสูตรพลิกศพโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๕๖ ใหสงสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหง 
การกระทําผิดอาญาไปยังขาหลวงประจําจังหวัด 
 
             ภาค ๓ 
           วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 
           ------------- 
            ลักษณะ ๑ 
        ฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง 
                  ----------------- 
 
  มาตรา ๑๕๗  การฟองคดีอาญาใหย่ืนฟองตอศาลใดศาลหนึ่งท่ีมีอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 
  มาตรา ๑๕๘ ฟองตองทําเปนหนังสือ และม ี
  (๑) ชื่อศาลและวันเดือนป 
  (๒) คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด 
  (๓) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใสชื่อตัว   
นามสกุล  อายุ  ท่ีอยู ชาติและบังคับ 
  (๔) ชื่อตัว นามสกุล ท่ีอยู ชาติและบังคับของจําเลย 
  (๕) การกระทําทั้งหลายที่อางวาจําเลยไดกระทําผิด  ขอเท็จจริงและ 
รายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้น ๆ   อีกท้ังบุคคลหรือส่ิงของท่ีเก่ียว
ของ 
ดวยพอสมควรเทาท่ีจะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี 



   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    

  ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียน หรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับ 
ขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง 
  (๖) อางมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด 
  (๗) ลายมือช่ือโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง 
 
  มาตรา ๑๕๙ ถาจําเลยเคยตองคําพิพากษาใหลงโทษเพราะไดกระทําความผิด 
มาแลว เม่ือโจทกตองการใหเพ่ิมโทษจําเลยฐานไมเข็ดหลาบ ใหกลาวมาในฟอง 
  ถามิไดขอเพ่ิมโทษมาในฟอง กอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน โจทกจะยื่นคํารอง 
ขอเพ่ิมเติมฟอง เมื่อศาลเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได 
 
  มาตรา ๑๖๐ ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟองเดียวกันก็ได  แตใหแยก 
กระทงเรียงเปนลําดับกันไป 
  ความผิดแตละกระทงจะถือวาเปนขอหาแยกจากขอหาอื่นก็ได  ถาศาลเห็น 
สมควรจะส่ังใหแยกสํานวนพิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงตางหาก  และจะสั่ง 
เชนนี้กอนพิจารณาหรือในระหวางพิจารณาก็ได 
 
  มาตรา ๑๖๑ ถาฟองไมถูกตองตามกฎหมาย  ใหศาลส่ังโจทกแกฟองใหถูกตอง 
หรือยกฟองหรือไมประทับฟอง 
  โจทยมีอํานาจอุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล 
 
  มาตรา ๑๖๒ ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี ้
  (๑) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการได 
ฟองจําเลยโดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (๒) 
  (๒) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง  แตถาเห็น 
สมควรจะส่ังใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได 
  ในกรณีท่ีมีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาล 
ประทับฟองไวพิจารณา 
 
  มาตรา ๑๖๓ เม่ือมีเหตุอันควร  โจทกมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลขอแกหรือ 
เพิ่มเติมฟองกอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน ถาศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะสั่งใหไตสวนมูล 
ฟองเสียกอนก็ได เมื่ออนุญาตแลวใหสงสําเนาแกฟองหรือฟองเพิ่มเติมแกจําเลยเพื่อแก และศาล
จะ 
สั่งแยกสํานวนพิจารณาฟองเพิ่มเติมนั้นก็ได 
  เม่ือมีเหตุอันควร จําเลยอาจยื่นคํารองขอแกหรือเพิ่มเติมคําใหการของเขา 



   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    

กอนศาลพิพากษา ถาศาลเห็นสมควรอนุญาต ก็ใหสงสําเนาแกโจทก 
 
  มาตรา ๑๖๔ คํารองขอแกหรือเพิ่มเติมฟองนั้น ถาจะทําใหจําเลยเสียเปรียบใน 
การตอสูคดี  หามมิใหศาลอนุญาต แตการแกฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งตองแถลงในฟองก็
ดี   
การเพ่ิมเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดซ่ึงมิไดกลาวไวก็ดี ไมวาจะทําเชนนี้ในระยะใดระหวาง 
พิจารณาในศาลชั้นตน มิใหถือวาทําใหจําเลยเสียเปรียบเวนแตจําเลยไดหลงตอสูในขอท่ีผิดหรือท่ี
มิ 
ไดกลาวไวนั้น 
 
  มาตรา ๑๖๕ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ในวันไตสวนมูลฟองใหจําเลย 
มาหรอืคุมตัวมาศาล ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริงแลว   
ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําให 
การของจําเลยใหจดไว  ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจดรายงานไว และดําเนินการไตสวน 
มูลฟองตอไป 
  จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตทั้งนี้ไมเปนการตัด 
สิทธิในการท่ีจําเลยจะมีทนายมาชวยเหลือ 
  ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสง 
สําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวน 
มูลฟองหรือไมก็ได  ถามาจะมีทนายเพื่อชวยเหลือซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําให 
การจําเลยและกอนที่ศาลประทับฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น 
 
  มาตรา ๑๖๖ ถาโจทกไมมาตามกําหนดนัด ใหศาลยกฟองเสีย  แตถาศาล 
เห็นวามีเหตุสมควรจึงมาไมได จะส่ังเล่ือนคดีไปก็ได 
  คดีท่ีศาลไดยกฟองดังกลาวแลว ถาโจทกมารองภายในสิบหาวัน นับแตวันศาล 
ยกฟองน้ัน  โดยแสดงใหศาลเห็นไดวามีเหตุสมควรจึงมาไมได ก็ใหศาลยกคดีน้ันข้ึนไตสวนมูล
ฟอง 
ใหม 
  ในคดีท่ีศาลยกฟองดังกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไมได   
แตถาศาลยกฟองเชนนี้ในคดีซึ่งราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการฟองคดีนั้น
อีก  
เวนแตจะเปนคดีความผิดตอสวนตัว 
 
  มาตรา ๑๖๗ ถาปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลประทับฟองไวพิจารณาตอไปเฉพาะ 
กระทงท่ีมีมูล ถาคดีไมมีมูล ใหพิพากษายกฟอง 



   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    

 
  มาตรา ๑๖๘ เมื่อศาลประทับฟองแลว ใหสงสําเนาฟองใหแกจําเลยรายตัวไป  
เวนแตจําเลยจะไดรับสําเนาฟองไวกอนแลว 
 
  มาตรา ๑๖๙ เมื่อศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา ใหศาลออก 
หมายเรียกหรือหมายจับมาแลวแตควรอยางใดเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  มาตรา ๑๗๐ คําส่ังของศาลท่ีใหคดีมีมูลยอมเด็ดขาดแตคําส่ังท่ีวาคดีไมมีมูล 
นั้น โจทกมีอํานาจอุทธรณฎีกาได ตามบทบัญญัติวาดวยลักษณะอุทธรณฎีกา 
  ถาโจทกรองขอศาลจะขังจําเลยไวหรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณฎีกาก็ได 
 
  มาตรา  ๑๗๑  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณา  เวนแต 
มาตรา ๑๗๕ มาบังคับแกการไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม 
 
          ลักษณะ ๒ 
          การพิจารณา 
            --------- 
 
  มาตรา ๑๗๒ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนา 
จําเลย  เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น  
  เม่ือโจทกหรือทนายโจทกและจําเลยมาอยูตอหนาศาลแลว และศาลเชื่อวาเปน 
จําเลยจริง ใหอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง และถามวาไดกระทําความผิดจริงหรือไม จะใหการ 
ตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจดไว  ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจดรายงานไวและ 
ดําเนินการพิจารณาตอไป 
 
  มาตรา ๑๗๓ ในคดีอุกฉกรรจมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป  และ 
ในคดีที่เด็กตามมาตรา ๕๖ , ๕๗ และ ๕๘  แหงกฎหมายลักษณะอาญาเปนจําเลย  กอนเริ่ม 
พิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนายหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการ ก็ใหศาลต้ังทนายให 
 
  มาตรา ๑๗๔  กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดี 
โจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของ 
จําเลย เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ 
  เม่ือสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีจําเลย  
โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซ่ึงต้ังใจอางอิง ท้ังแสดงพยานหลักฐานท่ีจะนําสืบ เสร็จแลว 



   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    

ใหจําเลยนําพยานเขาสืบ 
  เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวย 
ปาก  หรือหนังสือหรือท้ังสองอยาง 
  ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีก  
จะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได 
 
  มาตรา ๑๗๕ เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว  ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียก 
สํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได 
 
  มาตรา ๑๗๖ ในชั้นพิจารณาถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ก็ใหศาล 
พิพากษาได  เวนแตคดีซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงต้ังแตสิบปข้ึนไป ศาลตองฟงพยานโจทก 
จนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง 
 
  มาตรา ๑๗๗  ศาลมีอํานาจส่ังใหพิจารณาเปนการลับเม่ือเห็นสมควรโดย 
พลการหรือโดยคํารองขอของคูความฝายใด แตตองเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให 
ลวงรูถึงประชาชน 
 
  มาตรา ๑๗๘ เมื่อมีการพิจารณาเปนการลับ บุคคลเหลาน้ีเทาน้ันมีสิทธิอยูใน 
หองพิจารณาได คือ 
  (๑) โจทกและทนาย 
  (๒) จําเลยและทนาย 
  (๓) ผูควบคุมตัวจําเลย 
  (๔) พยานและผูชํานาญการพิเศษ 
  (๕) ลาม 
  (๖) บุคคลผูมีประโยชนเกี่ยวของและไดรับอนุญาตจากศาล 
  (๗) พนักงานศาลและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยแกศาลแลวแตจะเห็น 
สมควร 
 
  มาตรา ๑๗๙ ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  ศาลจะ 
ดําเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไมเล่ือนก็ได 
  ถาพยานไมมา หรือมีเหตุอื่นอันควรตองเลื่อนการพิจารณา ก็ใหศาลเล่ือนคดี 
ไปตามท่ีเห็นสมควร 
 



   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    

  มาตรา ๑๘๐  ใหนําบทบัญญัติเรื่องรักษาความเรียบรอยในศาลในประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับแกการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม   แตหามมิใหส่ัง 
จําเลยออกจากหองพิจารณา เวนแตจําเลยขัดขวางการพิจารณา 
 
  มาตรา ๑๘๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๙ และ ๑๖๖ มาบังคับแกการ 
พิจารณาโดยอนุโลม 
 
         ลักษณะ ๓  
           คําพิพากษาและคําสั่ง 
      --------------- 
 
  มาตรา ๑๘๒ คดีที่อยูในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีคํารอง 
ระหวางพิจารณาขึ้นมา  ใหศาลส่ังตามท่ีเห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิพากษาหรือ 
สั่งตามรูปความ 
  ใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา  
หรือภายในเวลาสามวันนับแตเสร็จคด ีถามีเหตุอันสมควรจะเลื่อนไปพิพากษาวันอื่นก็ได แต 
ตองจดรายงานเหตุนั้นไว 
  เม่ือศาลอานใหคูความฟงแลว ใหคูความลงลายมือช่ือไว ถาเปนความผิดของ 
โจทกท่ีไมมา จะอานโดยโจทกไมอยูก็ได เม่ือจําเลยไมอยู ศาลอาจจะยังไมอานจนกวาจะไดตัว 
จําเลยมา ถาจําเปนจะออกหมายจับมาก็ได แมไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน 
นัดอานนัดแรก ศาลจะอานลับหลังจําเลยก็ได 
  ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเลื่อนอานไปโดยขาดจําเลยบางคน  
ถาจําเลยที่อยูจะถูกปลอย ใหศาลมีอํานาจปลอยชั่วคราวระหวางรออานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
 
  มาตรา ๑๘๓ คําพิพากษา  หรือคําส่ังหรือความเห็นแยงตองทําเปนหนังสือ 
ลงลายมือชื่อผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา ผูพิพากษาใดที่นั่งพิจารณา ถาไมเห็นพองดวย มีอํานาจทํา 
ความเห็นแยง คําแยงนี้ใหรวมเขาสํานวนไว 
 
  มาตรา ๑๘๔ ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหอธิบดี 
ผูพิพากษา ขาหลวงยุติธรรม หัวหนาผูพิพากษาในศาลนั้นหรือเจาของสํานวนเปนประธาน ถาม 
ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน ใหออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย  ใหประธานออกความ 
เห็นสุดทาย  การวินิจฉัยใหถือตามเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมีความเห็นแยงกันเปนสองฝาย 
หรือเกินกวาสองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลราย 
แกจําเลยมากยอมเห็นดวยผูพิพากษาซ่ึงมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา 



   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    

 
  มาตรา ๑๘๕ ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลย 
ไมเปนความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแลวก็ดี มีเหตุตามกฎหมายท่ีจําเลยไมควรตองรับโทษก็ดีให 
ศาลยกฟองโจทกปลอยจําเลยไป แตศาลจะส่ังขังจําเลยไวหรือปลอยช่ัวคราวระหวางคดียังไมถึงท่ี 
สุดก็ได 
  เมื่อศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําความผิด และไมมีการยกเวนโทษตามกฎหมาย  
ใหศาลลงโทษแกจําเลยตามความผิดแตเม่ือเห็นสมควรจะปลอยจําเลยช่ัวคราวระหวางคดียังไมถึง 
ท่ีสุดก็ได 
 
  มาตรา ๑๘๖ คําพิพากษาหรือคําสั่งตองมีขอสําคัญเหลานี้เปนอยางนอย 
  (๑) ชื่อศาลและวันเดือนป 
  (๒) คดีระหวางใครโจทกใครจําเลย 
  (๓) เรื่อง 
  (๔) ขอหาและคําใหการ 
  (๕) ขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาไดความ 
  (๖) เหตุผลในการตัดสินท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
  (๗) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ 
  (๘) คําช้ีขาดใหยกฟองหรือลงโทษ 
  (๙) คําวินิจฉัยของศาลในเร่ืองของกลางหรือในเร่ืองฟองทางแพง 
  คําพิพากษาในคดีท่ีเก่ียวกับความผิดลหุโทษ ไมจําตองมีอนุมาตรา (๔) (๕)  
และ (๖) 
 
  มาตรา ๑๘๗ คําสั่งระหวางพิจารณาอยางนอยตองมี 
  (๑) วันเดือนป 
  (๒) เหตุผลตามกฎหมายในการส่ัง 
  (๓) คําส่ัง 
 
  มาตรา ๑๘๘ คําพิพากษาหรือคําสั่งมีผลตั้งแตวันที่ไดอานในศาลโดยเปดเผย 
เปนตนไป 
 
  มาตรา ๑๘๙ เม่ือจําเลยซ่ึงตองคําพิพากษาใหลงโทษ เปนคนยากจนขอสําเนา 
คําพิพากษาซึ่งรับรองวาถูกตอง ใหศาลคัดสําเนาใหหน่ึงฉบับโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
 
  มาตรา ๑๙๐ หามมิใหแกไขคําพิพากษาหรือคําส่ังซ่ึงอานแลว  นอกจากแก 



   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    

ถอยคําท่ีเขียนหรือพิมพผิดพลาด 
 
  มาตรา ๑๙๑  เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  ถาบุคคล 
ใดท่ีมีประโยชนเก่ียวของรองตอศาลซ่ึงพิพากษาหรือส่ัง ใหศาลนั้นอธิบายใหแจมแจง 
 
  มาตรา ๑๙๒ หามมิใหพิพากษาหรือส่ังเกินคําขอหรือท่ีมิไดกลาวในฟอง 
  ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาตางกับขอเท็จจริงดังที่ 
กลาวในฟอง ใหศาลยกฟองคดีน้ัน 
  ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงบางขอดังกลาวในฟองและตามที่ปรากฏในทาง 
พิจารณา  ไมใชเปนเร่ืองท่ีโจทกประสงคใหลงโทษ หามมิใหศาลลงโทษจําเลยในขอเท็จจริงน้ัน ๆ 
  ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามฟองนั้นโจทกสืบสม แตโจทกอางฐานความผิดหรือ 
บทมาตราผิด  ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดท่ีถูกตองได  
  ถาความผิดตามที่ฟองนั้นรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยางอาจเปนความ 
ผิดไดอยูในตัวเอง ศาลจะลงโทษจําเลยในการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตามที่พิจารณาไดความก็ได 
 
               ภาค ๔ 
         อุทธรณและฎีกา 
             ----------- 
             ลักษณะ ๑ 
              อุทธรณ 
             --------- 
              หมวด ๑ 
             หลักท่ัวไป 
              --------- 
 
  มาตรา ๑๙๓ คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตนในขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ เวนแตจะถูกหามอุทธรณโดยประมวลกฎหมายนี้หรือ 
กฎหมายอ่ืน 
  อุทธรณทุกฉบับตองระบุขอเท็จจริงโดยยอหรือขอกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิงเปน 
ลําดับ 
 
  มาตรา ๑๙๔ ถามีอุทธรณแตในปญหาขอกฎหมาย ในการวินิจฉัยปญหา 
ขอกฎหมายน้ัน ๆ  ศาลอุทธรณจะตองฟงขอเท็จจริงตามที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยมาแลวจากพยาน 
หลักฐานในสํานวน 



   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    

 
  มาตรา ๑๙๕   ขอกฎหมายท้ังปวงอันคูความอุทธรณรองอางอิงใหแสดงไวโดย 
ชัดเจนในฟองอุทธรณ แตตองเปนขอที่ไดยกขึ้นมาวากันมาแลวแตศาลชั้นตน 
  ขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอย หรือที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยอุทธรณ เหลานี้ผูอุทธรณหรือศาลยกขึ้นอางได แมวา 
จะไมไดยกขึ้นในศาลชั้นตนก็ตาม 
 
  มาตรา ๑๙๖ คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน  หามมิให 
อุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งนั้นดวย 
 
  มาตรา ๑๙๗ เหตุที่มีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับหนึ่งแลวหาเปนผล 
ตัดสิทธิผูอ่ืนซ่ึงมีสิทธิอุทธรณ จะอุทธรณดวยไม 
 
  มาตรา ๑๙๘ อุทธรณนั้นใหยื่นตอศาลชั้นตนในกําหนดสิบหาวันนับแตวันอาน 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหจําเลยฟงและใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๓ และ ๒๒๔ มาบังคับโดย 
อนุโลม 
 
  มาตรา ๑๙๙ ผูอุทธรณซ่ึงตองขังหรือตองจําคุกอยูในเรือนจํา อาจยื่นอุทธรณ 
ตอพัศดีภายในกําหนดอายุอุทธรณเมื่อไดรับอุทธรณนั้นแลว ใหพัศดีออกใบรับใหแกผูยื่นอุทธรณ  
แลวใหรีบสงอุทธรณนั้นไปยังศาลชั้นตน 
  อุทธรณฉบับใดที่ยื่นตอพัศดีสงไปถึงศาลเมื่อพนกําหนดอายุอุทธรณแลว  
ถาหากปรากฏวาการสงชักชานั้นมิใชเปนความผิดของผูยื่นอุทธรณ ใหถือวาเปนอุทธรณที่ไดยื่น 
ภายในกําหนดอายุอุทธรณ 
 
  มาตรา ๒๐๐ ใหศาลสงสําเนาอุทธรณใหแกอีกฝายหนึ่งแกภายในกําหนดเจ็ด 
วันนับแตวันรับ 
 
  มาตรา ๒๐๑ เมื่อศาลสงสําเนาอุทธรณแกอีกฝายหนึ่งไมได  หรือไดรับ 
แกอุทธรณแลวหรือพนกําหนดแกอุทธรณแลว ใหศาลรีบสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ 
 
  มาตรา ๒๐๒ ผูอุทธรณมีอํานาจยื่นคํารองขอถอนอุทธรณตอศาลชั้นตนกอน 
สงสํานวนไปศาลอุทธรณ ในกรณีเชนนี้ศาลชั้นตนสั่งอนุญาตได เมื่อสงสํานวนไปแลวใหยื่นตอศาล 
อุทธรณหรือตอศาลชั้นตนเพื่อสงไปยังศาลอุทธรณเพื่อสั่ง ทั้งนี้ตองกอนอานคําพิพากษาศาล 



   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    

อุทธรณ 
  เมื่อถอนไปแลว ถาคูความอีกฝายหนึ่งมิไดอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของ 
ศาลชั้นตนยอมเด็ดขาดเฉพาะผูถอน ถาอีกฝายหนึ่งอุทธรณ จะเด็ดขาดตอเม่ือคดีถึงท่ีสุดโดยไมมี 
การแกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตน 
 
             หมวด ๒ 
    การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นศาลอุทธรณ 
             --------------------- 
 
  มาตรา ๒๐๓ ใหศาลอุทธรณพิจารณาโดยเปดเผยเฉพาะแตในกรณีที่นัดหรือ 
อนุญาตใหคูความมาพรอมกันหรือมีการสืบพยาน 
 
  มาตรา ๒๐๔ เม่ือจะพิจารณาในศาลโดยเปดเผย ใหศาลอุทธรณออกหมายนัด 
กําหนดวันพิจารณาไปยังคูความใหทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาหาวัน 
  การฟงคําแถลงการณนั้นหามมิใหกําหนดชากวาสิบหาวันนับแตวันวันรับ 
สํานวน ถามีเหตุพิเศษจะชากวานั้นก็ได แตอยาใหเกินสองเดือน เหตุท่ีตองชาใหศาลรายงานไว 
 
  มาตรา ๒๐๕ คํารองขอแถลงการณดวยปากใหติดมากับฟองอุทธรณหรือ 
แกอุทธรณ 
  คําแถลงการณเปนหนังสือใหยื่นกอนวันศาลอุทธรณพิพากษา 
  คําแถลงการณดวยปากหรือหนังสือก็ตาม มิใหถือวาเปนสวนหนึ่งของอุทธรณ  
ใหนับวาเปนแตคําอธิบายขออุทธรณหรือแกอุทธรณเทานั้น 
  คําแถลงการณเปนหนังสือจะยื่นตอศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณก็ได 
 
  มาตรา ๒๐๖ ระเบียบแถลงการณดวยปากมีดังนี ้
  (๑) ถาคูความฝายใดขอแถลงการณ ใหฝายนั้นแถลงกอน  แลวใหอีกฝายหนึ่ง 
แถลงแก  เสร็จแลวฝายแถลงกอนแถลงแกไดอีก 
  (๒) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณ ใหผูอุทธรณแถลงกอน  แลวใหอีกฝาย 
หนึ่งแถลงแก  เสร็จแลวใหผูอุทธรณแถลงแกไดอีก 
  (๓) ถาคูความท้ังสองฝายขอแถลงการณและเปนผูอุทธรณท้ังคู  ใหโจทกแถลง 
กอน  แลวใหจําเลยแถลงเสร็จแลวโจทกแถลงแกไดอีก 
 
  มาตรา ๒๐๗ เมื่อมีอุทธรณคําพิพากษา ศาลอุทธรณมีอํานาจสั่งใหศาลชั้นตน 
ออกหมายเรียกหรือจับจําเลย  ซึ่งศาลนั้นปลอยตัวไปแลว มาขังหรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณ 



   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    

ก็ได  หรือถาจําเลยถูกขังอยูระหวางอุทธรณจะสั่งใหศาลชั้นตนปลอยจําเลยหรือปลอยชั่วคราวก็ได 
 
  มาตรา ๒๐๘ ในการพิจารณาคดีอุทธรณตามหมวดนี ้
  (๑) ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรสืบพยานเพิ่มเติม ใหมีอํานาจเรียกพยานมา 
สืบเอง หรือส่ังศาลช้ันตนสืบให เมื่อศาลชั้นตนสืบพยานแลว ใหสงสํานวนมายังศาลอุทธรณเพ่ือ 
วินิจฉัยตอไป 
  (๒) ถาศาลอุทธรณเห็นเปนการจําเปน เนื่องจากศาลชั้นตนมิไดปฏิบัติใหถูก 
ตองตามกระบวนพิจารณา ก็ใหพิพากษาสั่งใหศาลชั้นตนทําการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม 
ตามรูปคด ี
 
  มาตรา ๒๐๙ ใหศาลอุทธรณพิพากษาโดยมิชักชา และจะอานคําพิพากษาท่ี 
ศาลอุทธรณ หรือสงไปใหศาลชั้นตนอานก็ได 
 
  มาตรา ๒๑๐ เมื่อศาลอุทธรณเห็นวาฟองอุทธรณมิไดยื่นในกําหนด ใหพิพากษา 
ยกฟองอุทธรณนั้นเสีย 
 
  มาตรา ๒๑๑ เมื่อมีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาในประเด็นสําคัญและคัดคาน 
คําสั่งระหวางพิจารณาดวย ศาลอุทธรณจะพิพากษาโดยคําพิพากษาอันเดียวกันก็ได 
 
  มาตรา ๒๑๒  คดีท่ีจําเลยอุทธรณคําพิพากษาท่ีใหลงโทษหามมิใหศาลอุทธรณ 
พิพากษาเพ่ิมเติมโทษจําเลย เวนแตโจทกจะไดอุทธรณในทํานองนั้น 
 
  มาตรา ๒๑๓ ในคดีซ่ึงจําเลยผูหน่ึงอุทธรณคัดคานคําพิพากษา  ซ่ึงใหลงโทษ 
จําเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือตอเนื่องกัน ถาศาลอุทธรณกลับหรือแกคําพิพากษา 
ศาลชั้นตน  ไมลงโทษหรือลดโทษใหจําเลย  แมเปนเหตุอยูในสวนลักษณะคดี  ศาลอุทธรณมี 
อํานาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอื่นท่ีมิไดอุทธรณ ใหมิตองถูกรับโทษ หรือไดลดโทษดุจจําเลย 
ผูอุทธรณ 
 
  มาตรา ๒๑๔   นอกจากมีขอความซึ่งตองมีในคําพิพากษาศาลชั้นตน  
คําพิพากษาศาลอุทธรณตองปรากฏขอความดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) นามหรือตําแหนงของผูอุทธรณ 
  (๒) ขอความวา ยืน ยก แกหรือกลับคําพิพากษาศาลชั้นตน 
 
  มาตรา ๒๑๕ นอกจากที่บัญญัติมาแลว  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา 



   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    

และวาดวยคําพิพากษาและคําสั่งศาลชั้นตนมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณดวยโดยอนุโลม 
 
         ลักษณะ ๒ 
             ฎีกา 
        --------------- 
          หมวด ๑ 
         หลักท่ัวไป 
      -------------- 
 
  มาตรา ๒๑๖ คดีซึ่งไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณแลว และภายใต 
บังคับแหงมาตรา  ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คูความมีอํานาจฎีกาคัดคานพิพากษาหรือคําส่ังนั้นภายในหนึ่ง 
เดือนนับแตวันอานใหจําเลยฟง 
  ฎีกานั้นใหยื่นตอศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๐๐ และ ๒๐๑  
มาบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๑๗  ในคดีซ่ึงมีขอจํากัดวา  ใหคูความฎีกาไดแตเฉพาะปญหา 
ขอกฎหมาย  ขอจํากัดนี้ใหบังคับแกคูความและบรรดาผูที่เกี่ยวของในคดีดวย 
 
  มาตรา ๒๑๘ ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไข 
เล็กนอย  และใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกิน
หา 
ป หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
 
  มาตรา ๒๑๙  หามมิใหโจทกฎีกาในคดีซ่ึงศาลเดิมและศาลอุทธรณพิพากษา 
ยกฟองโจทกโดยอาศัยขอเท็จจริง 
 
  มาตรา ๒๒๐   ในคดีซ่ึงศาลเดิมพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหน่ึงป 
หรือปรับไมเกินพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แมศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากก็ตาม ถาศาลอุทธรณ 
ยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดท่ีวามาน้ี หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
 
  มาตรา ๒๒๑  ในคดีซ่ึงหามฎีกาไวโดยมาตรา  ๒๑๘ , ๒๑๙ และ ๒๒๐  แหง 
ประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็น
แยง 
ในศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล 



   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    

สูงสุดและอนุญาตใหฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาล
สูง 
สุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป 
 
  มาตรา ๒๒๒ ถาคดีมีปญหาแตเฉพาะขอกฎหมาย  ในการวินิจฉัยปญหา 
ขอกฎหมายน้ัน  ศาลฎีกาจะตองฟงขอเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณไดวินิจฉัยมาแลวจากพยาน 
หลักฐานในสํานวน 
 
  มาตรา ๒๒๓  ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจฎีกาวาควรจะรับสงขึ้นไปยังศาล 
ฎีกาหรือไมตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ถาเห็นวาไมควรรับ ใหจดเหตุผลไวในคําส่ัง 
ของศาลนั้นโดยชัดเจน 
 
  มาตรา ๒๒๔  เมื่อศาลชั้นตนไมยอมรับฎีกา  คูความยอมฎีกาเปนคํารอง 
อุทธรณคําสั่งศาลนั้นตอศาลฎีกาได คํารองเชนนี้ใหยื่นที่ศาลชั้นตนภายในกําหนดสิบหาวันนับ 
แตวันฟงคําสั่ง   แลวใหศาลนั้นรีบสงคํารองมายังศาลฎีกาพรอมดวยฎีกาและคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ 
  เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคํารองเรื่องนั้น ก็ใหส่ังศาลช้ันตนสง 
มาให 
 
            หมวด ๒ 
        การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา 
                 ---------------- 
 
  มาตรา ๒๒๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา และวาดวยคําพิพากษา 
และคําสั่งชั้นอุทธรณมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เวนแตหามมิใหทําความเห็นแยง 
 
               ภาค ๕  
          พยานหลักฐาน 
             ----------- 
               หมวด ๑ 
              หลักท่ัวไป 
            -------------- 
 
  มาตรา ๒๒๖  พยานวัตถ ุ พยานเอกสาร  หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวา 



   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    

จําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการ 
จูงใจ  มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกหลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหง 
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน 
 
  มาตรา ๒๒๗ ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อยา 
พิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น  
  เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหง 
ความสงสัยน้ันใหจําเลย 
 
  มาตรา ๒๒๘ ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมี 
อํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือสงประเด็นก็ได 
 
  มาตรา ๒๒๙ ศาลเปนผูสืบพยาน  จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได  แลวแตเห็น 
ควรตามลักษณะของพยาน 
 
  มาตรา ๒๓๐ เม่ือจําเปนศาลมีอํานาจไปเองหรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบ 
พยาน  หรือสงประเด็นใหศาลอื่นสืบพยาน  ใหผูเดินเผชิญสืบและศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและ 
หนาท่ีดังศาลเดิม  และศาลท่ีรับประเด็นมีอํานาจสงประเด็นไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได 
  เมื่อคูความแถลงตอศาลขอไปฟงการพิจารณา ก็ใหศาลสั่งหรือจัดการใหเปนไป 
ตามคําขอนั้น 
  ถาคูความฝายใดไมติดใจไปฟงการพิจารณา  จะยื่นคําถามคําซักเปนหนังสือก ็
ได  ใหศาลหรือผูเดินเผชิญสืบสืบพยานตามนั้น 
  ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ และเอกสารหรือของกลาง เทาท่ี 
จําเปนใหแกผูเดินเผชิญสืบหรือแกศาลรับประเด็นเพื่อสืบพยาน เม่ือคูความท่ีขอใหสืบพยานไม
ติด 
ใจไปฟงการพิจารณา ก็ใหย่ืนคําถามพยานเปนหนังสือ 
  เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหผูเดินเผชิญสืบหรือศาลที่รับประเด็น สงถอยคํา 
สํานวนพรอมทั้งเอกสารหรือของกลางไปยังศาลเดิม 
 
  มาตรา ๒๓๑ เม่ือคูความหรือผูใดจะตองใหการหรือสงพยานหลักฐานอยางหน่ึง 
อยางใดดังตอไปน้ี 
  (๑) เอกสารหรือขอความที่ยังเปนความลับในราชการอยู 
  (๒) เอกสารหรือขอความลับ ซึ่งไดมาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหนาที่ของเขา 
  (๓) วิธีการ แบบแผนหรืองานอยางอ่ืนซ่ึงกฎหมายคุมครองไมยอมใหเปดเผย  



   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    

คูความหรือบุคคลนั้นมีอํานาจไมยอมใหการหรือสงพยานหลักฐาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา 
หนาท่ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับความลับน้ัน 
  ถาคูความหรือบุคคลใดไมยอมใหการ หรือไมสงพยานหลักฐานดังกลาวแลว  
ศาลมีอํานาจหมายเรียกเจาหนาที่หรือบุคคลผูเกี่ยวของกับความลับนั้นมาแถลงตอศาล  เพื่อ 
วินิจฉัยวาการไมยอมน้ันมีเหตุผลคํ้าจุนหรือไม ถาเห็นวาไรเหตุผล ใหศาลบังคับให ๆ การหรือสง 
พยานหลักฐานนั้น 
 
             หมวด ๒  
          พยานบุคคล 
              --------- 
 
  มาตรา ๒๓๒ หามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยาน 
 
  มาตรา ๒๓๓ จําเลยอาจอางตนเปนพยานได  ในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปน 
พยาน  ศาลจะใหเขาสืบกอนพยานอื่นฝายจําเลยก็ได ถาคําจําเลยซึ่งใหการเปนพยานนั้นปรักปรํา 
หรือเสียหายแกจําเลยอ่ืน จําเลยอื่นนั้นซักคานได 
 
  มาตรา ๒๓๔ พยานไมตองตอบคําถามซ่ึงโดยตรงหรือออม  อาจจะทําใหเขาถูก 
ฟองคดีอาญา เมื่อมีคําถามเชนนั้นใหศาลเตือนพยาน 
 
  มาตรา ๒๓๕ ในระหวางการพิจารณา เม่ือเห็นสมควร ศาลมีอํานาจถามโจทก 
จําเลยหรือพยานคนใดได 
  หามมิใหถามจําเลยเพื่อประโยชนแตเฉพาะจะเพิ่มเติมคดีโจทกซึ่งบกพรอง เวน 
แตจําเลยจะอางตนเองเปนพยาน 
 
  มาตรา ๒๓๖ ในระหวางพิจารณาศาลมีอํานาจส่ังใหผูท่ีจะเปนพยานซึ่งมิใช 
จําเลย  ออกไปอยูภายนอกหองพิจารณาจนกวาจะเขามาเบิกความ อนึ่งเมื่อพยานเบิกความ 
แลวจะใหรออยูในหองพิจารณากอนก็ได 
 
  มาตรา ๒๓๗ คําพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้นใหศาลจดไว  แลว 
อานใหพยานฟงตอหนาจําเลย เวนแตในกรณีดังบัญญัติในมาตรา ๑๖๕ วรรค ๓ 
 
            หมวด ๓ 
         พยานเอกสาร 



   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    

            ----------- 
 
  มาตรา ๒๓๘ ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได  
สําเนาที่รับรองวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได 
  ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน  แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับ 
รองวาถูกตองก็ได เวนแตในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น 
 
  มาตรา ๒๓๙  เอกสารใดซ่ึงคูความอาง   แตมิไดอยูในความยึดถือของเขา  ถาคู 
ความนั้นแจงถึงลักษณะและที่อยูของเอกสารตอศาล ใหศาลหมายเรียกบุคคลผูยึดถือนําเอกสาร 
นั้นมาสงศาล 
 
  มาตรา ๒๔๐ เมื่อมีเอกสารใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล ใหอานหรือสงใหคู 
ความตรวจดู  ถาคูความฝายใดตองการสําเนา ศาลมีอํานาจส่ังใหฝายท่ีอางนั้นสงสําเนาแกอีก 
ฝายหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร 
 
             หมวด ๔  
            พยานวัตถ ุ
               -------- 
 
  มาตรา ๒๔๑ สิ่งใดใชเปนพยานวัตถุตองนํามาศาล 
  ในกรณีที่นํามาไมได  ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยูตาม 
เวลาและวิธีซ่ึงศาลเห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ 
 
  มาตรา ๒๔๒ ในระหวางการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ส่ิงของซ่ึง 
เปนพยานวัตถุใหคูความหรือพยานตรวจดู 
  ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือ 
พยานท่ีเก่ียวของน้ัน 
 
               หมวด ๕  
        ผูชํานาญการพิเศษ 
            ------------- 
 
  มาตรา  ๒๔๓  ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม   มีความชํานาญพิเศษในการใด ๆ  
เชนในทางวิทยาศาสตร ศิลปะ ฝมือ พาณิชยการ  การแพทยหรือกฎหมายตางประเทศ  และซ่ึง 



   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    

ความเห็นของเขานั้นอาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน  ไตสวนมูลฟองหรือ 
พิจารณา  อาจเปนพยานในเรื่องตาง ๆ เปนตนวาตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหา 
หรอืจําเลยตรวจลายมือ  ทําการทดลองหรือกิจการอยางอื่น ๆ 
  ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได  แตตองใหมาเบิก 
ความประกอบหนังสือนั้น ใหสงสําเนาหนังสือดังกลาวแลวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวา 
สามวันกอนวันเบิกความ 
 
  มาตรา ๒๔๔ ถาศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเห็นจําเปน 
เนื่องในการไตสวนมูลฟองพิจารณาหรือสอบสวน ที่จะตองตรวจศพ  แมวาจะไดบรรจุหรือฝงแลว 
ก็ตาม ก็ใหมีอํานาจสั่งใหเอาศพนั้นใหผูชํานาญการพิเศษตรวจได 
 
             ภาค ๖  
        การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม 
     ------------------ 
           หมวด ๑ 
          การบังคับตามคําพิพากษา 
       --------------- 
 
  มาตรา ๒๔๕ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๖ , ๒๔๗ และ ๒๔๘ เม่ือคดีถึงท่ีสุด 
แลว ใหบังคับคดีโดยมิชักชา 
  ศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสงคําพิพากษาที่ใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอด 
ชีวิตไปยังศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงที่ 
สุด เวนแตศาลอุทธรณจะไดพิพากษายืน 
 
  มาตรา ๒๔๖   ศาลมีอํานาจส่ังใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุ 
อันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) เม่ือจําเลยวิกลจริต 
  (๒) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
  (๓) ถาจําเลยมีครรภแตเจ็ดเดือนขึ้นไป 
  (๔) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงเดือน 
  ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้นใหศาลสั่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  
จัดใหบุคคลดังกลาวแลวอยูในความควบคุมในสถานท่ีอันควร 
 
  มาตรา ๒๔๗ คดีที่จําเลยตองประหารชีวิต หามมิใหบังคับตามคําพิพากษา   



   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    

จนกวาจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้วาดวยอภัยโทษแลว 
  หญิงใดจะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนคลอดบุตรเสียกอนแลว  
จึงใหประหารชีวิต 
  การประหารชีวิตใหประหาร ณ ตําบลและเวลาที่เจาหนาที่ในการนั้นจะเห็น 
สมควร 
 
  มาตรา ๒๔๘ ถาบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเกิดวิกลจริตกอนถูก 
ประหารชีวิต ใหรอการประหารชีวิตไวกอนจนกวาผูนั้นจะหาย   ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น   
ศาลมีอํานาจยกมาตรา  ๔๖ วรรค (๒) แหงกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ 
  ถาผูวิกลจริตน้ันหายภายหลังปหน่ึงนับแตวันคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลดโทษ 
ประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต 
 
  มาตรา ๒๔๙ คําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน คาทดแทนหรือ 
คาธรรมเนียมนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 
  มาตรา ๒๕๐ ถาคําพิพากษามิไดระบุไวเปนอยางอื่น  บุคคลท้ังปวงซ่ึงตอง 
คําพิพากษาใหลงโทษโดยไดกระทําความผิดฐานเดียวกัน ตองรับผิดแทนกันและตางกันในการคืน 
หรือใชราคาทรัพยสินหรือใชคาทดแทน 
 
  มาตรา ๒๕๑ ถาตองยึดทรัพยสินคราวเดียวกัน สําหรับใชคาธรรมเนียมศาล  
คาปรับ  คาใชทรัพยหรือคาทดแทนแตทรัพยสินของจําเลยไมพอใชครบทุกอยาง ใหนําจํานวนเงิน 
สุทธิของทรัพยสินน้ันใชตามลําดับดังตอไปน้ี 
  (๑) คาธรรมเนียม 
  (๒) ราคาทรัพยสินหรือคาทดแทน 
  (๓) คาปรับ 
 
            หมวด ๒  
         คาธรรมเนียม 
             ---------- 
 
  มาตรา  ๒๕๒   ในคดีอาญาท้ังหลายหามมิใหศาลยุติธรรมเรียกคาธรรมเนียม 
นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี ้
 
  มาตรา ๒๕๓ ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก  ซ่ึงมีคําเรียกรองใหคืนหรือใช 



   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    

ราคาทรัพยสินติดมากับฟองอาญามิใหเรียกคาธรรมเนียม 
  ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินดังกลาวในวรรค 
กอน ถาศาลยังตองจัดการอะไรอีกเพื่อการบังคับ ผูที่จะไดรับคืนทรัพยสินหรือราคาจักตองเสีย 
คาธรรมเนียมดังคดีแพงสําหรับการตอไปนั้น 
 
  มาตรา ๒๕๔ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๕๓ วรรคตนในคดีเรียกรองใหคืน หรอื 
ใชราคาทรัพยสินหรือใชคาทดแทนซึ่งติดมากับฟองคดีอาญา หรือท่ีฟองเปนคดีแพงโดยลําพัง ให 
เรียกคาธรรมเนียมดังคดีแพง 
 
  มาตรา ๒๕๕ ในคดีดังบัญญัติในมาตรา ๒๕๓ วรรค ๒ และมาตรา ๒๕๔ ถามี 
คําขอ  ศาลมีอํานาจส่ังใหฝายท่ีแพคดีใชคาธรรมเนียมแทนอีกฝายหนึ่งได 
 
  มาตรา   ๒๕๖   คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทกศาลมีอํานาจส่ังใหโจทก 
เสียคาพาหนะใหแกพยานโจทกตามท่ีเสียไปจริงไมเกินสมควร 
 
  มาตรา ๒๕๗ ในคดีอาญาซึ่งราษฎรเปนโจทก ๆ จักตองเสียคาธรรมเนียม คือ 
  (๑) คาพาหนะพยานโจทกเทาท่ีเสียไปจริงตามสมควร 
  (๒) คาพาหนะสงหมายเรียก 
 
  มาตรา  ๒๕๘  ใหนําบัญชีคาธรรมเนียมตอทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพงและบทบัญญัติวาดวยการดําเนินคดีอนาถามาบังคับโดยอนุโลม 
 
               ภาค ๗  
         อภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ 
                 ------------------- 
 
  มาตรา ๒๕๙ ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผูที่มีประโยชน 
เก่ียวของ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว ถาจะทูลเกลาฯ  ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราช
ทาน 
อภัยโทษ  จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ได 
 
  มาตรา ๒๖๐ ผูถวายเรื่องราวซึ่งตองจําคุกอยูในเรือนจําจะยื่นเรื่องราวตอพัศด ี
หรือผูบัญชาการเรือนจําก็ได เมื่อไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบ
รับ 



   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    

ใหแกผูยื่นเรื่องราว แลวใหรีบสงเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา ๒๖๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ถวายเรื่องราวตอ 
พระมหากษัตริย พรอมทั้งถวายความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม 
  ในกรณีที่ไมมีผูใดถวายเรื่องราว  ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปน 
การสมควรจะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษา 
นั้นก็ได 
 
  มาตรา ๒๖๒ ภายใตบังคับมาตรา ๒๔๗ และ ๒๔๘ เม่ือคดีถึงท่ีสุดผูใดตอง 
คําพิพากษาใหประหารชีวิต ใหเจาหนาที่นําตัวผูนั้นไปประหารชีวิตเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต 
วันฟงคําพิพากษา เวนแตในกรณีท่ีมีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขอใหพระราชทานอภัยโทษ 
ตามมาตรา ๒๖๑  ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไวจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขึ้นไปนั้น แตถาทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ให 
จัดการประหารชีวิตกอนกําหนดนี้ได 
  เรื่องราวหรือคําแนะนําขอพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษาใหประหาร 
ชีวิต ใหถวายไดแตคร้ังเดียวเทาน้ัน 
 
  มาตรา ๒๖๓ เหตุที่มีเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอยางอื่นนอกจาก 
โทษประหารชีวิต  ไมเปนผลใหทุเลาการลงโทษน้ัน 
 
  มาตรา ๒๖๔ เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอยางอื่นซึ่งมิใชโทษประหารชีวิต  
ถาถูกยกหนหน่ึงแลว จะยื่นใหมอีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันถูกยกครั้งกอน 
 
  มาตรา ๒๖๕ ในกรณีท่ีมีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไมมีเง่ือนไข หามมิใหบังคับ 
โทษน้ัน ถาบังคับโทษไปบางแลวใหหยุดทันที ถาเปนโทษปรับที่ชําระแลว ใหคืนคาปรับใหไปทั้ง
หมด 
  ถาการอภัยโทษเปนแตเพียงเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ โทษท่ีเหลืออยู 
ก็ใหบังคับไปได 
   แตการไดรับพระราชทานอภัยโทษ  ไมเปนเหตุใหผูรับพนความรับผิดในการ 
ตองคืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือคาทดแทนตามคําพิพากษา 
 
  มาตรา ๒๖๖  เมื่อผูไดรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิด 
อยางหน่ึงถูกฟองวากระทําความผิดอีกอยางหน่ึง อภัยโทษนั้นยอมไมตัดอํานาจศาลท่ีจะเพิ่มโทษ 
หรือไมรอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาวาดวยการกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบ  



   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    

หรือวาดวยรอการลงอาญา 
 
  มาตรา ๒๖๗ บทบัญญัติในหมวดนี ้  ใหนํามาบังคับโดยอนุโลมแกเรื่องราว 
ขอพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ 
 
          สุรินทร/แกไข 
       ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ 
             A+B(C) 
 
 
 
 


