
การอบรม พัฒนา  
เพิ่มประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ

การอบรม พัฒนา  
เพิ่มประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ

พลตํารวจตรี วุฒิ   วิทิตานนท
ผูชวย ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5

พลตํารวจตรี วุฒิ   วิทิตานนท
ผูชวย ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5

การบรรยายพิเศษ  การบรรยายพิเศษ  

โดยโดย



ประวัติรับราชการของผูบรรยายประวัติรับราชการของผูบรรยายประวัติรับราชการของผูบรรยาย
2516-2519 ผูบังคับหมวดโจมตี ตํารวจตระเวนชายแดนปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ จว.นาน

2519-2523 หัวหนาแผนก 1  กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3

2523-2524 สารวัตรปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพะเยา

2524-2527 สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม

2527-2531 สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม

2531-2533 สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม

2533 – 2535 รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจภูธร3

2535-2537 ผูกํากับการกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจภูธร 3

2537 – 2539 ผูกํากับการ 1 กอ1 กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5

2539 – 2544 รองผูบังคับการ กองบกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5

30 พ.ค. 2544 – 30 ก.ย.2544 ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา

1 ต.ค.2544 – 30 ก.ย.2546 ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

1 ต.ค.2546-ปจจุบัน  ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 55

25162516--25192519 ผูบังคับหมวดโจมตีผูบังคับหมวดโจมตี ตํารวจตระเวนชายแดนตํารวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ จวจว..นานนาน

25192519--25232523 หัวหนาแผนกหัวหนาแผนก 1  1  กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาคกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 33

25232523--25242524 สารวัตรปกครองปองกันสารวัตรปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพะเยาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพะเยา

25242524--25272527 สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหมสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม

22527527--25312531 สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทองสารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม

25312531--25332533 สารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรอําเภอฮอดสารวัตรใหญสถานีตํารวจภูธรอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม

2533 2533 –– 25352535 รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจภูธรรองผูกํากับการสบืสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจภูธร 33

25352535--25372537 ผูกํากับการกําลังพลผูกํากับการกําลังพล กองบังคับการอํานวยการกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจภูธรกองบัญชาการตํารวจภูธร 33

2537 2537 –– 25392539 ผูกํากับการ 1 กอผูกํากับการ 1 กอ1 1 กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาคกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 55

2539 2539 –– 25442544 รองผูบังคับการ กองบรองผูบังคับการ กองบกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาคกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 55

30 30 พพ..คค.. 2544 2544 –– 30 30 กก..ยย..25442544 ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยาไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา

1 1 ตต..คค..2544 2544 –– 30 30 กก..ยย..25462546 ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

1 1 ตต..คค..25462546--ปจจุบัน  ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5ปจจุบัน  ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 555



เกียรติประวัติงานดานยาเสพติดเกียรติประวัติงานดานยาเสพติด
2529 -หนังสือชมเชย ปราบปรามยาเสพติด จากกองทัพ ภาคที่ 3  

-หนังสือชมเชย การปองกันการแพรระบาดโครงการไทย ––นอรเวย,ปปส..,
2534 -หนังสือชมเชยจาก Havold R.Hockenzie “ ปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”

-ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจากDD.E.A.“ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเดน”
-ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.3  “ ในฐานะปฏิบัติงานดีเดน ”

2543 -ประกาศชมเชยการปฏิบัติงานใน ศอ.ปน. “ การปองกันยาเสพติดดีเดน ”
จาก กองทัพภาคที่ กองทัพภาคที่ 3

-หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานในฐานะ “ ปองกันปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”
จาก เลขาธิการ ป.ปเลขาธิการ ป.ป.ส.

-ประกาศเกียรติคุณจากผบ..ตร.“ในฐานะปองกันยาเสพติดดีเดนประจําป 2543”
2544 -โลปราบปรามยาเสพติดดีเดน จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี (25 มิถุนายน 2544)
2545  -ไดรับเกียรติบัตรจากสภาววัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเดนสาขาพัฒนา
บุคลากรพัฒนางาน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชน”  นสาขาพัฒนา ”
2546  -ไดรับโล ““นักรบพลังแผนดิน”และโล ““องคกรยอดเยี่ยม”ดานการปราบปราม

ปรามยาเสพติด  1ในประเทศไทย  จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี 

2529 -หนังสือชมเชย ปราบปรามยาเสพติด จากกองทัพ ภาคที่ 3  
-หนังสือชมเชย การปองกันการแพรระบาดโครงการไทย ––นอรเวย,ปปส..,

2534 -หนังสือชมเชยจาก Havold R.Hockenzie “ ปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”
-ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจากDD.E.A.“ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเดน”
-ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.3  “ ในฐานะปฏิบัติงานดีเดน ”

2543 -ประกาศชมเชยการปฏิบัติงานใน ศอ.ปน. “ การปองกันยาเสพติดดีเดน ”
จาก กองทัพภาคที่ กองทัพภาคที่ 3

-หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานในฐานะ “ ปองกันปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”
จาก เลขาธิการ ป.ปเลขาธิการ ป.ป.ส.

-ประกาศเกียรติคุณจากผบ..ตร.“ในฐานะปองกันยาเสพติดดีเดนประจําป 2543”
2544 -โลปราบปรามยาเสพติดดีเดน จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี (25 มิถุนายน 2544)
2545  -ไดรับเกียรติบัตรจากสภาววัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเดนสาขาพัฒนา
บุคลากรพัฒนางาน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชน”  นสาขาพัฒนา ”
2546  -ไดรับโล ““นักรบพลังแผนดิน”และโล ““องคกรยอดเยี่ยม”ดานการปราบปราม

ปรามยาเสพติด  1ในประเทศไทย  จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตร ี



หลักทั่วไปในการสอบสวนคดอีาญาหลักทั่วไปในการสอบสวนคดอีาญา



คือ กระบวนการขั้นตอนของการดําเนินคดีอาญาโดยเจาหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งตองกระทําในทุกคดีเพราะกฎหมายบังคับไววา หามมิใหพนักงาน

อัยการยื่นฟองคดใีดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน

 การสอบสวน เปนการกระทําของพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา ดังนี้

1.1 การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิด ไมวาจะเปนพยานบุคคล หรือพยานเอกสาร

 หรือพยานวัตถุแลวบันทึกไวเปนหลักฐาน สํานวนไว เรียกวา  “สํานวนการสอบสวน”
1.2 การดําเนนิการอื่นเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา

1. การสอบสวน



2. วัตถุประสงคในการสอบสวน
2.1 เพื่อจะทราบขอเท็จจริงวาการกระทําที่มีการกลาวหานั้น ขอเท็จจริง

เปนอยางไร

2.2 เพื่อพิสูจนความผิด วามีผูกระทําผิดตามที่กลาวหาหรือไม

2.3 เพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ กรณีผูกระทําผิด แตยังเรียกหรือ

จับตัวไมไดการสอบสวนก็มีวัตถุประสงควา เพื่อเอาตัวผูกระทําผดิมา

ฟองลงโทษตอไป โดยขอหมายจับตอไป



3. คดเีริ่มเมื่อใด
3.1 การเริ่มคดีดวยการรองทุกข หรอืการกลาวโทษ

3.1.1 การรองทกุข คอื การทีผู่เสียหายไปบอกกลาว หรอืแจงตอพนักงานผูมีอํานาจ 

เพื่อใหเจาหนาที่ของรฐัดําเนนิคดีให

3.1.2 คํารองทุกข หมายถึง ผูเสียหายไดแจงตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา มีผูกระทําผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําผิดหรือไมก็ตาม

3.2 ผูมีสิทธิรองทุกข ไดแก บุคคลดังนี้

3.2.1 ผูเสียหาย แมจะเปนผูเยาวก็รองทุกขเองได

3.2.2 ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย

3.2.3 ผูเสียหายเปนนิติบุคคล

3.2.4 ผูรับมอบอํานาจจากผูเสียหาย

3.2.5 กรณีพนักงานสอบสวนเปนผูเสียหาย ยอมมีรองทุกข และสอบสวนคดีเอง     



4. วิธีการรองทุกข
4.1 รองดวยปาก คือ ไปแจงหรือเลาเรื่องใหกับเจาพนักงานผูมีอํานาจรับ

คํารองทุกข โดยจะตองบันทึกปากคํา

4.2 รองเปนหนังสือ คอื ทําเปนหนังสือยื่นตอเจาพนักงานผูมีอํานาจรับ

คํารองทุกขโดยตองลงวัน เดือน ป และลงลายมือชื่อของผูรองทุกขดวย

4.3 การรองทุกข โดยผูเสียหายอาจมอบอํานาจ ใหผูอื่นไปรองทุกขแทนได



5. ผูมีอํานาจรบัคํารองทุกข
5.1 พนกังานฝายปกครอง หรอืตํารวจ

5.2 พนกังานสอบสวนมิไดจํากัดวาจะตองเปนพนักงานสอบสวนซึ่งมีอํานาจสอบสวนคดี

เทานัน้ เพราะกฎหมายมิไดบังคับใหรองทกุขเฉพาะตอเจาพนกังานผูมีอํานาจเสมอไป

5.3 สาเหตุทีไ่มทําการสอบสวนตามคํารองทุกข กรณีดังนี้

5.3.1 เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลอื แตไมยอมรบัทุกตามระเบียบ

5.3.2 เมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน

5.3.3 เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรอืบุคคลกลาวโทษไมยอมบอกวา 

เขาคือใคร หรอืไมยอมลงลายมือชือ่ในคํากลาว



6. ผูเสียหายมี 2 ประเภท
6.1 ผูเสียหายมี 2 ประเภท คือ

6.1.1 ผูเสียหายที่แทจริง

6.1.2 ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย

6.2 สิทธิของผูเสียหาย หรือผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย

6.2.1 รองทุกข

6.2.2 เปนโจทกฟองคดีอาญา

6.2.3 เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

6.2.4 ถอนฟองคดีอาญา หรือคดีแพงเกี่ยวเนือ่งกบัคดีอาญา

6.2.5 ยอมความในคดีความผิดสวนตัว



7. ผูตองหา
ผูตองหา หมายถึง บุคคลผูถูกกลาวหาวา ไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล 

สิทธิผูตองหา มีดังนี้

1. มีสิทธิพบและปรึกษาผูที่จะเปนทนายสองตอสอง

2. ผูตองหาทีถ่กูควบคุม หรอืขังมีสิทธิไดรบัการเยีย่ม

3. ผูตองหาทีถ่กูควบคุมหรอืขัง มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล

4. สิทธิที่ไดรับการเตือนกอนใหถอยคําในชัน้สอบสวน

5. สิทธิที่จะใหการแกคดีโดยอิสระ

6. สิทธิที่จะไมใหถอยคําใด ๆ ในชัน้สอบสวน

7. สิทธิที่จะไดรับทราบผลการสอบสวนถึงความเปนมาแหงชีวิต 

8. สิทธิจะไดรบัการสนันิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด

9. สิทธิจะไดรบัการปลอยตัวชั่วคราวในระหวางการสอบสวนฯ



8. ผูตองหาบางประเภทมีสิทธิพิเศษ 

มีแนวทางปฏิบัติเปนการเฉพาะ
8.1 ผูตองหาที่เปนเดก็ และเยาวชน

8.2 ผูตองหาที่เปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

8.3 ผูตองหาที่เปนสมาชิกรัฐสภา

8.4 ผูตองหาเปนทหาร หรืออาสาสมัครทหารพราน

8.5 ผูตองหาวิกลจริต

8.6 ผูตองหาที่เปนขาราชการ

8.7 ผูตองหาทีม่ีเอกสิทธทิางการทูต



9. พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหอํานาจและหนาทีท่ําการสอบสวน

9.1 เขตอํานาจของพนกังานสอบสวน หมายถึง เขตเขตทองทีท่ี่พนกังานสอบสวน

รับราชการอยู และอํานานที่สอบสวนตามที่ ป.วิอาญา ม.18 –20 กําหนดไว
9.2 พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ คือ พนักงานสอบสวนทีม่ีหนาทีร่ับผิดชอบ

ในการรวบรวมหลักฐานชิ้นสุดทายเขาสํานวนการสอบสวน

9.3 อํานาจโดยเฉพาะในการรวบรวมหลักฐานของพนักงานสอบสวน

9.3.1 มีอํานาจตรวจตัวผูตองหาโดยไมจําตองขอความยินยอมกอน

9.3.2 มีอํานาจตรวจสิ่งของ หรือที่ทางอันสามารถใชเปนพยานหลักฐาน

9.3.3 มีอํานาจพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเทาผูตองหา

9.3.4 มีอํานาจคนสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดแตตองมีประโยชนตอการรวบรวมหลักฐาน

9.3.5 มีอํานาจยึดสิ่งของดังกลาวขางตนไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด

9.3.6 ออกหมายเรียกบุคคลมาใหถอยคํา

9.3.7 อํานาจในการสั่งใหพยานสาบาน หรือปฏิญาณตนกอนใหถอยคํา

9.3.8 อํานาจสอบสวนถึงความเปนมาแหงชีวิต



การซกัถามการซกัถาม  และบันทึกปากคําและบันทึกปากคํา



1. หลักทัว่ไปในการซักถาม
1.1 การเตรียมตัวซักถาม

1.1.1 ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ

1.1.2 ศึกษาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

1.1.3 กําหนดสถานที่ในการซักถาม

1.1.4 กําหนดเวลาในการซักถาม

1.1.5 กําหนดบรรยากาศในการซักถาม

1.2 ตองตั้งรูปคดี และกําหนดประเด็นในการสอบสวน

“รูปคดี” หมายความวาเรื่องนั้นควรเปนความผิดฐานใด

“ประเด็น” คือ ขออางที่อาศัยเปนหลักแหงคําฟองหรือคําใหการตอสูคดี

1.3 รายละเอียดที่ตองสอบสวน

1.3.1 การะทําที่อางวาผูตองหาไดกระทําผิด

1.3.2 ขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่กระทําผิด

1.3.3 ขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ

1.3.4 บุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด

1.3.5 สิ่งที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด



1.4 ขอหามในการซักถามปากคํา 

1.4.1 ขอหามตามกฎหมาย

- หามมิใหพนักงานสอบสวน ตักเรือน พูดใหทอใจ หรือใชกลอุบาย

- หามจดัใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการลอลวง ขูเข็ญ เพื่อชักจงูใหเขาใหการในเรื่องที่ตองหานั้น

1.4.2 ขอหามเพราะผิดหลักในการซักถาม

- อยาลวงพยาน

- อยาตั้งคําถามที่ไมชัดเจนเขาใจยาก

- อยาพูดขัดจังหวะในขณะที่พยานกําลังเลาเรื่อง

- อยาใชถอยคําเชิงแสดงขอสงสัย หรือคาดคั้นพยาน

- อยาถามนํา

- อยาแสดงกริยารุนแรงขณะซักถามพยาน

- อยาแสดงกริยาไมสุภาพ



2. การซกัถาม และบันทึกคาํใหการผูตองหา

2.1 การซักถามเบื้องตน

2.1.1 ไมตองใหผูตองหาสาบานหรอืปฏิญาณตนกอนใหการ

2.1.2 คําถามเพื่อแสดงตัว คือ คาํถามตามแบบพิมพคําใหการผูตองหา

2.1.3 สอบถามวาผูตองหาวาเต็มใจใหการหรอืไม

2.2 การแจงขอหา คอื แจงวาผูตองหากระทําผิดฐานใด การแจงขอหานั้น จะกระทาํโดย

เพิ่มขอหาที่มีโทษหนกัเกินกวาโทษสําหรับการกระทําของผูกลาวหามิได

2.3 ควรแจงขอหาใหครบทกุบททกุกระทงความผิด เพือ่จะไดไมมีปญหาเรือ่งอํานาจฟอง

ของพนักงานอยัการในชัน้พิจารณาของศาล



3. การซักถาม และบนัทึกคําใหการผูรองทุกขหรือ

กลาวโทษ
“ผูรองทุกข” หมายถงึ ผูเสียหายซึ่งอาจเปนตัวผูเสียหายโดยตรง

“ผูกลาวโทษ” หมายถงึ บุคคลอื่นที่มใิชผูเสียหายหรือเปนการกลาวโทษในความผิดตอแผนดิน

หัวขอที่จะตองซักถามผูรองทุกขหรือกลาวโทษ

1. วัน เดือน ป กับสถานทีเ่กิดเหตุ

2.มีอาการ และกริยาของผูกลาวหา และผูกระทํานั้นอยางไร

3. ใครเปนผูกระทํา

4. เหตุที่รูจักและจําได

5. ทรัพยที่ตองเสียหายนัน้อะไรบาง รวมราคาเทาใด

6. ถาผูตองหามีบาดเจ็บจะตองสอบสวนวาถูกทํารายดวยอาวุธใด มีบาดแผลมากนอยเทาใด

7. ไดมีใครรูเห็นในเมื่อเวลามีเหตุนัน้บาง

8. ถาผูเสียหายไดรับบาดเจ็บอาจถึงตายได 



การออกหมายจับการออกหมายจับ  การควบคุมและขังการควบคุมและขัง  

การปลอยตัวชัว่คราวการปลอยตัวชั่วคราว



1. การออกหมายจับ
1.1 กรณีที่พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญออกหมายจับไดโดยไมตองขอความเห็นชอบกอน

1.1.1 คดีความผิดลหุโทษ

1.1.2 คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก

1.1.3 คดีที่โทษปรับสถานเดียวไมเกินสองพันบาท

1.1.4 เมื่อผูตองหาไมมาตามหมายเรียก โดยไมมีขอแกตัวอันควร หรือไดหนีไป

1.1.5 เมื่อผูตองหาถูกปลอยตัวชั่วคราวไมสามารถทําประกันใหจํานวนเงิน หรือกลักประกันสูงกวาเดิม

1.1.6 การขอหมายจับผูตองหาไปฟองตามคําสั่ง พนักงานอัยการ ตาม ป. วิอาญา

1.2 การดําเนินการเพื่อขอความเห็นในการออกหมายจับ

1.2.1 เจาพนักงานตองรวบรวมพยานหลักฐานใหเพียงพอที่เชื่อไดวาผูตองหากระทําผิด

1.2.2 ทําบันทึกใหพนักงานสอบสวนลงชื่อขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจตามขอบังคับฯ

1.3 ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ

1.3.1 กรุงเทพมหานคร ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือผูรับมอบหมาย

1.3.2 จังหวัดอื่นนอกจากรุงเทพฯ ไดแก ผูวาราชการ แหงทองทีท่ี่ความผิดเกิด หรือผูไดรับมอบหมาย



2. การควบคุมผูตองหาในระหวางสอบสวน

2.1 การควบคุมนั้น ป.ว.ิอาญา มาตรา 2(21)

2.2 ผูมีอํานาจควบคมุ

2.3 หามมิใหใชวิธีควบคุมเกินกวาที่จะเปน

2.4 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปน

2.5 หามควบคุมผูตองหาไวเกินระยะเวลากาํหนดในกฎหมาย 

2.6 สิทธิของผูถูกควบคุม

2.7 การนับระยะเวลาควบคุม



3. การขังผูตองหาระหวางสอบสวน

3.1 ตาม ป.ว.ิอาญา มาตรา 2 (22) การขัง

3.2 ศาลมีอํานาจออกหมายขังโดยพลการ หรือโดยมีผูรองขอก็ได

3.3 การขังมี 3 ระยะ คือ

3.3.1 การขังระหวางสอบสวน

3.3.2 การขังระหวางไตสวนมูลฟอง

3.3.3 การขังในระหวางพิจารณา



4. การผดัฟอง-ฝากขังคดีศาลแขวง
4.1 ศาลแขวงมีอาํนาจพิจารณาคดี และทําการไตสวนหรือ

ออกคําสั่งใด ๆ ในคดี

4.2 ศาลแขวงจะตองดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว

4.3 การผัดฟอง คือ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ

ยื่นคํารองตอศาลแขวงหรือศาลที่ใชอํานาจศาลแขวงเพื่อ

ขออนญุาติเลื่อนการฟองคดีอาญาไปสักระยะหนึ่ง

4.4 การฝากขัง



5. คดีศาลเยาวชน และครอบครัว
5.1 พนกังานสอบสวนจะตองสอบปากคําเด็ก หรอืเยาวชนใหเสรจ็ภายใน 24 ชั่วโมง

5.2 พนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบตองสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอยัการ

เพือ่ยืน่ฟองตอศาลเยาวชนและครอบครัวใหทนัภายในกําหนด 30 วัน

5.3 หากเกิดความจําเปนไมสามารถฟองเด็ก และเยาวชนตอศาลได     ภายใน 30 วัน 

ใหยืน่คํารองตอศาล

5.3.1 กรณีความผิดมีอัตราโทษสูงใหจําคุกเกินกวา 6 เดือนแตไมเกิน 5 ป จะมีโทษ

ปรับหรอืไมก็ตามขอผัดฟองตอไปครั้งละไมเกิน 15 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง

5.3.2 กรณีความผิดอาญามีโทษสูงจาํคุกเกิน 5 ป จะมีโทษปรับหรอืไมก็ตาม เมื่อ

ศาลสั่งอนุญาตใหผัดฟองครบ 2 ครัง้แลวหากจําเปนตองผัดฟองใหแสดงถึงเหตุจําเปน

ศาลมีอาํนาจใหผัดฟองไดครั้งละไมเกิน 15 วัน อีกไมเกิน 2 ครั้ง     



6. ขอสังเกตุบางประการเกี่ยวกับการปลอยตัว

ชั่วคราวชั้นสอบสวน
6.1 การปลอยชัว่คราวมี 3 ประการ คือ

6.1.1 ปลอยโดยไมมีประกัน

6.1.2 ปลอยโดยมีประกัน

6.1.3 ปลอยโดยมีประกัน และหลักประกัน

6.2 หลักประกัน

6.2.1 หลักประกันที่กฎหมายระบุ 3 อยางคือ เงินสด ,หลักทรัพย ,บุคคลอื่นมา

เปนประกันโดยแสดงหลักทรัพย

6.2.2 หลักทรัพยทีใ่ชเปนหลักประกัน คือ โฉนดที่ดิน , น.ส. 3 ก. ,พันธบัตรรัฐบาล,

สลากออมสิน และสมุดเงินฝาก,ใบรับเงินฝากประจําฯ ,ตั๋วแลกเงนิที่ธนาคาร

เปนผูจาย, ตัวสัญญาใชเงนิที่ธนาคารออก ,เช็คธนาคาร ,หนงัสือรับรองธนาคาร



การชนัสูตรพลิกศพการชนัสูตรพลิกศพ



1 การชันสูตรพลิกศพ 

คือ การตรวจรางการผูตาย โดยเจาพนกังาน แพทยผูมีอํานาจเพือ่ทราบเหตแุละ

พฤติการณที่ตาย รวมทั้งทราบวาผูตายคอืใคร

2. กรณีซึ่งตองมีการชันสูตรพลิกศพ
- การตายโดยผิดธรรมชาติ  ไดแก ฆาตัวตาย ถูกผูอื่นฆา หรอืตายโดยมิปรากฎเหตุ

- บุคคลเจบ็ปวยตายตามธรรมชาติ ยอมไมตองชนัสตูรพลกิศพ

3. ผูมีอํานาจหนาทีใ่นการชันสูตรพลิกศพ



4. วิธีการชันสตูรพลกิศพ
4.1 ตรวจศพเพือ่ทราบสาเหตุแหงการตาย

4.2 เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบกับบัญชีตองโทษ หรอืหลบหนีของกรมราชทัณฑ

4.3 บันทึกรายละเอยีดแหงการชนัสตูร แสดงถึงสภาพของศพ

4.4 กรณีพนักงานสอบสวนเปนผูชนัสูตรและความตายมีผลแหงการกระทําผิดอาญาให

พนกังานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุดวย

4.5 บันทึกการสอบสวนประกอบการชนัสูตรพลิกศพ เพือ่ทราบวาผูตายคือใคร

4.6 เมื่อชนัสตูรพลกิศพแลว ผูชันสูตรตองทําความเปนเปนหนังสือ

- เหตุแหงการตาย

- พฤติการณที่ตาย

- ผูตายคือใคร

- ตายทีไ่หน

- ถาโยโดยคนรายทํา ใหระบุชือ่ผูทําราย



5. การสงสํานวนการชันสตูรพลิกศพ

5.1 ในกรณีความตายไมเปนผลการกระทําผิดอาญาใหสงสํานวนไปยังอยัการ

และอัยการดาํเนินการตาม ม. 156 คือสงใหผูวาราชการจังหวัด

5.2 ในกรณีความตายเปนผลกระทําผิดอาญา ใหนําสํานวนประกอบหลักฐาน

สวนหนึ่งแหงสํานวนการสอบสวนความผิดอาญา ฐานทําใหคนตาย

5.3 ในกรณีความตายเกิดขึน้ ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน



วิสามัญฆาตกรรมวิสามัญฆาตกรรม



1. วิสามัญฆาตกรรม
1.1 ความหมายของวิสามัญ  คือ คดีฆาตกรรมซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาที่ฆาตาย หรือตายระหวางอยูในความควบคุมเจาพนักงาน

1.2 กรณีการเกิดขึ้นโดยการกระทําเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่

คําวา “เจาพนักงาน” หมายถึง บุคคลซึ่งทางราชการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ของราชการ

คําวา “ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานผูทําใหตายหรือควบคุม

เปนผูอาง โดยรายงานเปน บันทึก คําแจงความ คําใหการ

1.3 กรณีตายในระหวางอยูในควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่

คําวา “ควบคุม” หมายถึง การความคุมตามความหมายธรรมดา ไมจํากัดเฉพาะการ คือ รวมถึง

การกักขัง  การขังและการจําคุกดวย



2. สํานวนคดีวิสามญัฆาตกรรม
2.1 การชันสูตรพลิกศพ

2.1.1 ใหพนักงานอัยการและผายปกครองหรือเทียบเทาเปนผูชันสูตรพลิกศพรวม

2.1.2 การชันสูตรคดีวิสามัญฆาตกรรมที่เจาพนักงานทําใหตายตองดําเนินการดังนี้

- พิมพลายนิ้วมือโดยเร็วที่สุด

- สงลายพิมพนิ้วมือไปตรวจสอบกับวิทยาการจังหวัด หรือวิทยาการเขต

- ถาผูตายเคยตองโทษ ใหแจงกองทะเบียนประวัติ

- รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยดวน

2.2 การไตสวนการตาย

2.2.1 เพื่อพนักงานสอบสวนรวมรวมสํานวนชันสูตรพลิกศพเสนออัยการ และมีคําสั่งแสดงถึงเหตุ

และพฤติการณที่ตาย อัยการตองดําเนินการภายใน 30 วัน

2.2.2 การไตสวนใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่ทําการไตสวนไวที่ศาล

2.3 การดําเนินการของพนักงานสอบสวน เมื่อรับสํานวนชันสูตรพลิกศพและสํานวนไตสวนของศาลแลว

2.3.1 ในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผดิอาญา

2.3.2 ในกรณีที่ความตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา



การเปรียบเทยีบคดีอาญาการเปรียบเทยีบคดีอาญา



1. การเปรียบเทียบคดีอาญาในหนาที่พนักงานสอบสวน

ฝายตํารวจ

1.1 ความผิดที่อาจเปรียบเทียบไดนั้น ไดแก

1.1.1 ความผิดที่เปนลหุโทษ

1.1.2 ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น

1.2 ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น

1.2.1 พนักงานสอบสวนผูสอบสวนคดีนั้น

1.2.2 นายตํารวจในกรุงเทพฯ ตั้งแตชั้นสารวัตรขึ้นไป หรือผูทําการแทน

1.2.3 พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น เชน อธิบดี



2. หลักเกณฑในการเปรียบเทียบคดีอาญา
2.1 ตองเปนความผิดที่อาจเปรียบเทียบได

2.1.1 กระกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งตองลงโทษ

บทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

2.1.2 เด็กอายุไมเกิน 14 ป กระทาํผิดจะเปนความผิดที่อาจเปรียบเทยีบได

ก็จะเปรียบเทียบไมไดเพราะการเปรียบเทียบปรับเด็กซึ่งเปนผูตองหานั้น

ซึ่งกฎหมายหามมิใหลงโทษ

2.1.3 ทหารกระทําผิดคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนมีอาํนาจเปรยีบเทียบได

ไมวาจะเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลทหาร หรือพลเรือนก็ตาม

2.2 ผูเปรียบเทียบตองมีอาํนาจเปรียบเทียบคดีนั้นไดตามกฎหมาย

2.3 การเปรียบเทียบนั้นถูกตองตาม ป. วิ. อาญา มาตรา 38



3. วิธีเปรียบเทียบคดีอาญา
3.1 ในความผิดลหุโทษที่มีโทษจําคุกอยูดวย จะเปรยีบเทยีบไดตอเมื่อพนกังานสอบสวน

ในคดีนัน้ เหน็วาผูตองหาไมควรตองไดรับโทษถึงจําคุก จึงเปรยีบเทยีบปรับแทน

3.2 ผูตองหายนิยอมใหเปรยีบเทยีบ

3.3 ผูเสียหายยนิยอมใหเปรยีบเทยีบ

3.4 กําหนดคาปรับ ซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ

3.5 คดมีีคาตอบแทน

3.6 คดมีีเงินสนิบน หรอืเงนิรางวัลนําจับ

3.7 คดมีีของกลาง

3.8 การบันทกึการเปรยีบเทยีบคดีอาญา

3.9 การสงบันทึกเปรยีบเทยีบใหพนักงานอยัการ

3.10 การจัดการเกีย่วกับเงินคาปรบั



ขอสงัเกตบางประการเกีย่วกับการจับขอสงัเกตบางประการเกีย่วกับการจับ

  และการคนและการคน



1. การจับ หรอืการจับกุม

คือ การทีเ่จาพนักงานฝายปกครอง หรอืตํารวจ ใชอํานาจจับบุคคลผูกระทําความผิด

หรอืสงสยัวากระทําผิดในทางอาญา หรอืจับตามหมายจับ เพือ่นําตัวผูถูกจับไป

จัดการตามกฎหมาย หรอืเพยีงแจงแกผูถูกจับวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับ

ไปยังทีท่ําการของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ พรอมดวยผูจับ ก็อยูใน

การจับเชนกนั



2. หมายจับ
2.1 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจจะจับบุคคลใด โดยไมมีหมายจับไมไดเวนแตเปนกรณีที่

ไมไดเวนแตเปนกรณีที่บัญญัติไวใน ป. วิ. อาญา มาตรา 78

2.2 ศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ มีอํานาจออกหมายจับโดยพลการหรือ

โดยมีผูรองขอ

2.3 หมายจับนัน้ โดยปกติหมายถึง

2.3.1 ตนฉบับหมายจับ  

2.3.2 สําเนาหมายจับอันไดรับรองวาถูกตอง

2.3.3 คําบอกเลาทางโทรเลขวา ไดออกหมายขบัแลว

2.4 ขอยกเวนที่จับไดโดยไมตองมีหมายจับ

2.4.1 เมื่อมีบุคคลนั้นไดกระทําผิดซึ่งหนา

2.4.2 เมื่อพบบุคคลนั้นพยายามกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรวาผูนั้นจะกระทําความผิด

2.4.3 เมื่อมีเหตุอันควรสงวัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวและหลบหนี

2.4.4 เมื่อมีผูขอใหจับโดยแจงวา บุคคลนั้นกระผิดผิดและไดรองทุกขตามระเบยีบแลว



3. การจับ
3.1 ผูมีอํานาจจับกุม

3.1.1 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ

- พนักงานฝายปกครอง หมายถึง พนักงานที่มีอํานาจหนาที่ในการปกครองทองถิน่

- พนักงานตํารวจ มีอํานาจจับกุมไดทั่วราชอาณาจักร

- พนักงานเจาหนาที่อื่น ซึ่งกฎหมายกําหนดวา เมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุม

ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย

3.1.2 ราษฎร โดยปกติแลวจะจับผูอื่นไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้

- เมื่อเจาพนักงานจัดการตามหมายจับไดรองขอใหชวยจบั

- เมื่อเปนความผิดซึ่งหนา ตาม ป. วิ อาญา มาตรา 80 และความผิดนั้นไดระบุไว

ในบญัชีทาย ป. วิ. อาญา



4. วิธจีับ
4.1 ผูจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวา  เขาตองถูกจับ

4.1.1 การแจงดังกลาวหมายถึง การแจงวาตองถูกจับมิใชแจงขอหาตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 134

4.1.2 การแจงจะตองแจงใหเปนกิจลักษณะ

4.1.3 การจับผูกระทําผิดซึ่งหนาและผูถูกจับตอสูขัดขวาง ไมจําตองแจงก็ได

4.2 ผูจับตองสงผูถูกจับไปที่ทําการของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจพรอมดวยผูจับ

4.3 วิธีตอบโตการขัดขวางการจับกุม และวิธีปองกันการหลบหนีการจับกุม

4.4 ตองเอาผูถูกจบัไปยังที่ทําการพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยทันที

4.5 ในกรณีที่จําเปน เจาพนังงานหรือราษฎรที่ทําการจับจะพยาบาลผูถกูจับกอนนําตัวสงไปยังที่ทําการของ

พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจก็ได

4.6 เจาพนักงานผูจับมีอํานาจคนตัวผูตองหาที่ถูกจับหรือยึดสงของตาง ๆ ที่ใชเปนหลักฐานได

4.7 วิธีควบคุมผูถูกจับ  คือ หามใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปน เพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานัน้

4.7.1 หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินเวลา

4.7.2 คําวา “ควบคุม” มีความตาย ป.วิ.อาญา มาตรา 2(21) เพื่อปองกันมิใหหลบหนีการจับกุม

4.7.3 กฎหมายหามมิใหควบคุมผูถูกจับเกนิกวาที่จําเปน เพื่อปองกันมิใหหนเีทานั้น

4.8 การบันทึกการจับกุม

4.8.1 การจับกฎหมายไมไดบัญญัติวาตองทําบันทึกการจับกุมไวดวย

4.8.2 ในการจับกุมไมตองแจงขอหาใหผูถูกจับทราบ ใหแจงเพียงแตวา เขาตั้งถูกจับเทานั้น



5. การคน
5.1 การคน คือ มาตรการบังคับในการดําเนินคดีอาญาที่เจาหนาทีพ่นักงานของรัฐเทานั้น มีอํานาจดําเนินการได

เพื่อจับกุมผูตองหา หรือเพื่อพบสิ่งของที่สามารถใชเปนพยานเอกสาร เปนของกลางหรือเปนพยานวัตถุ

5.2 วัตถุประสงคในการคน 

5.2.1 เพื่อหาพยานหลักฐาน 5.2.2 ยึดของกลาง

5.2.3 จับกุมบุคคลตามหมายจับ 5.2.4 ชวยบุคคลถูกหนวยเหนี่ยวกับขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5.2.5 ยึดสิ่งตามคําพพิากษา หรือตามคําสั่งศาล

5.3 ผูมีอํานาจคน 

5.3.1 พนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจ 5.3.2 พนักงานสอบสวน

5.4 การคนในรโหฐานตองมีหมายคน ซึ่งออกโดยศาลเทานั้น เวนแตในกรณีที่ระบุไวใน ป. วิ. อาญา มาตรา 92 คือ

5.4.1 เมื่อมีเสียงรองใหชวยจากขางในที่รโหฐาน

5.4.2 เมื่อปรากฎความผดิซึ่งหนา

5.4.3 เมื่อบุคคลกระทําผิดซึ่งหนา ขณะถูกไลจับหนีเขาไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐาน

5.5 การคนตัวบุคคล 

5.5.1 การคนตัวบุคคล 3 กรณีคือ การคนในที่สาธารณสถาน การคนในที่รโหฐาน การคนบุคคลซึ่งเปนผูถูกจับ

5.5.2 การคนบุคคลในที่สาธารณสาถน จะกระทําไดเวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน

5.5.3 การคนบุคคลซึ่งเปนผูถูกจับ



แนวทางในการสอบสวนความผิดบางประเภทแนวทางในการสอบสวนความผิดบางประเภท



1. ความผิดอันยอมความได
1.1 ความผิดอันยอมความได คือ ความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติใหยอมความกันได ตางกับความผิดประเภทหนึง่

ที่กฎหมายไมใหยอมความที่เรียกวา ความผิดอาญาแผนดิน

1.2 ขอพจิารณาวาความผิดอยางใดเปนความผิดอันยอมความได

1.2.1 ตองพิจารณาในกฎหมายสารบัญญตัิวาความผิดนั้นเปนความผิดยอมความไดหรือไม

1.2.2 ตองพิจารณาองคประกอบความผิด

1.3 ลักษณะสําคัญของความผิดอันยอมความได คือ จะตองรองทุกขตามระเบียบพนักงานสอบสวน ถาไมมี

การรองทุกขหรือการรองนั้นไมถูกตอง การสอบนั้นไมถูกตอง พนักงานอัยการยอยไมมีอํานาจฟอง

1.4 ขอพจิารณาในการรับคํารองทุกข

1.4.1 พิจารณาวาเปนความผิดยอมความได หรือความผิดอาญาแผนดิน

1.4.2 พิจารณาวาผูรองทุกขเปนผูเสียหายตามกฎหมายหรือไม ถามใิชผูเสียหายยอมไมมีอํานาจรองทุกข

1.4.3 พิจารณาวาผูเสียหายไดรองทุกขภายในอายุความหรือไม

1.5 การบันทึกมอบคดี

1.5.1 ป.วิ.อาญา มิไดกําหนดวาในคดีความผิดยอมความได นอกจากมีการรองทุกขทําบันทึกมอบคดีไว

ดวยแตอยางใด 

1.5.2บันทึกมอบคดี มลีักษณะเปน “บันทึก” จึงตองทําใหถูกตองตามกฎหมายกําหนด

1.5.3 บันทึกมอบคดีความมีขอความ



การรวบรวมสํานวนการสอบสวนการรวบรวมสํานวนการสอบสวน

และทําความเห็นและทําความเห็น



1. สํานวนการสอบสวน
1.1 สาระสําคญัของสํานวนการสอบสวน

1.2 รายละเอียดของสํานวนการสอบสวน 

1.3 การรวบรวมสํานวนการสอบสวน

1.4 การรวบรวมบันทกึการสอบสวน และเอกสารเขาสํานวน ถามี 



2. การทาํความเหน็ในสาํนวนการสอบสวน
2.1. ความเห็นควรสั่งฟอง 

2.2 ความเห็นควรสั่งไมฟอง

2.3 คดีที่งดการสอบสวน

2.3.1 คดีอาญาทั่วไปตองสืบสวนติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน

2.3.2 คดีอุกฉกรรจ ตองสืบสวนติดตอกันไมนอยกวา 1 ป

2.4 ผูมีอํานาจทําความเห็นในคดี

2.4.1 คดีที่มีความเห็นควรสั่งฟอง

2.4.2 คดีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง

2.5 อํานาจการทําความเห็นในคดขีองหัวหนาสถานีตํารวจภูธรที่มีศาลตั้งอยู


