
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ผู้เสียหาย

บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เสียหายในคดี

1 2

ฟ้องคดี ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน

กล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวน

ไม่มีการสืบสวนสอบสวน

แต่มีการไต่สวนมูลฟ้อง
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ผู้เสียหาย

บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เสียหายในคดี

1 2

ฟ้องคดี ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน

กล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวน

ไม่มีการสืบสวนสอบสวน

แต่มีการไต่สวนมูลฟ้อง

กระบวนการพิจารณา

ของศาลชั้นต้น
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ผู้เสียหาย

บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เสียหายในคดี

1 2

ฟ้องคดี ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน

กล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวน

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน 4



ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

1 2

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปส านวน, ท าความเห็น

และส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการ
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

1 2

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปส านวน, ท าความเห็น

และส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง สั่งให้พยายาม

เปรียบเทียบ

สั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง สั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม

สั่งให้พยายาม

เปรียบเทียบ
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง สั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม

สั่งให้พยายาม

เปรียบเทียบ

กระบวนการพิจารณา

ของศาลชั้นต้น
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง สั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม

สั่งให้พยายาม

เปรียบเทียบ

กระบวนการพิจารณา

ของศาลชั้นต้น

แจ้งค าสั่งเด็กขาดไม่

ฟ้องคดี
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ผู้เสียหาย

1 2

ฟ้องคดี

กระบวนการพิจารณา

ของศาลชั้นต้น

พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น

ลงโทษจ าเลย ยกฟ้องจ าเลย
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น

ลงโทษจ าเลย ยกฟ้องจ าเลย

คู่ความที่ไม่พอใจค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

อุทธรณ์ค าพิพากษา ต่อศาลอุทธรณ์
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น

ลงโทษจ าเลย ยกฟ้องจ าเลย

คู่ความที่ไม่พอใจค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

อุทธรณ์ค าพิพากษา ต่อศาลอุทธรณ์

ยืนตามศาลชั้นต้น กลับหรือแก้
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

คู่ความที่ไม่พอใจค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

อุทธรณ์ค าพิพากษา ต่อศาลอุทธรณ์

ยืนตามศาลชั้นต้น กลับหรือแก้
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

คู่ความที่ไม่พอใจค าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

อุทธรณ์ค าพิพากษา ต่อศาลอุทธรณ์

ยืนตามศาลชั้นต้น กลับหรือแก้

คู่ความที่ไม่พอใจค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 

ฎีกาค าพิพากษา ต่อศาลฎีกา

ลงโทษจ าเลย 

และบังคับคดี

ยกฟ้องจ าเลย และ

ปล่อยตัวไป
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(2) “ผู้ต้องหา” หมายความถึง บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิด แต่ยังมิได้ถูก

ฟ้องต่อศาล

(3) “จ าเลย” หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท า

ความผิด

ผู้กระท าความผิด
ถูกกล่าวหา

ผู้ต้องหา
ถูกฟ้อง

จ าเลย

มีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค า

อันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ผู้เสียหาย

บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เสียหายในคดี

1 2

ฟ้องคดี ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน

กล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวน

ไม่มีการสืบสวนสอบสวน

แต่มีการไต่สวนมูลฟ้อง
ประทับรับฟ้อง

จ าเลย
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(5) “พนักงานอัยการ” หมายความถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อ

ศาล ทั้งนี้ จะเป็นข้าราชการในกรมอัยการหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอ านาจ 

เช่นนั้นก็ได้

ไม่ใช่พนักงานสอบสวน
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(10) “การสืบสวน” หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าท่ี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทราบรายละเอียดแห่งความผิดและ

ก่อนที่จะมีการกระท าความผิด หลังจากท่ีมีการกระท าความผิด
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(10) “การสืบสวน” หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าท่ี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

1

2

พนักงานฝ่ายปกครอง เฉพาะในทอ้งทีท่ี่อยูใ่นเขตอ านาจของตน
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(10) “การสืบสวน” หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าท่ี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

1

2

พนักงานฝ่ายปกครอง เฉพาะในทอ้งทีท่ี่อยูใ่นเขตอ านาจของตน

พนักงานฝ่ายต ารวจ สืบสวนไดท้ั่วราชอาณาจกัร 
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(11) “การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการ

ทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิด

ที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท าผิด

มาฟ้องลงโทษ

หลังจากที่มีการกระท าความผิด

พนักงานสอบสวน
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(6) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี

อ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน

1 พนักงานฝ่ายต ารวจ

2 พนักงานฝ่ายปกครอง

ชั้นผู้ใหญ่หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่

ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่า

นายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 

พนักงานฝา่ยปกครอง

ชั้นผู้ใหญห่รอืปลัดอ าเภอ

ความผิดที่กระท า

นอกราชอาณาจักรไทย 
3 อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน 23



1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(11) “การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการ

ทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิด

ที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท าผิด

มาฟ้องลงโทษ

หลังจากที่มีการกระท าความผิด

การสืบสวน การสอบสวน

สรุปส านวน

พนักงานอัยการ สั่งฟ้อง
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(12) “การไต่สวนมูลฟ้อง” หมายความถึง กระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่ง

จ าเลยต้องหา

(13) “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมาย

ลักษณะอาญา

(17) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงานดังต่อไปน้ี

(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฆ) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ง) อธิบดีกรมการปกครอง

ประชาชนโดยทั่วไปไม่มคีวามชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 

ไม่รวมถึงรัฐมนตรี 
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1. ค านิยามศัพท์ที่ส าคัญ (มาตรา 2)

(18) “สิ่งของ” หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา

ได้ ให้รวมทั้งจดหมาย โทรเลขและเอกสารอย่างอื่น ๆ

(19) “ถ้อยค าส านวน” หมายความถึง หนังสือใดทีศ่าลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียด

ทั้งหลายในการด าเนินคดีอาญาในศาลนั้น

(20) “บันทึก” หมายความถึง หนังสือใดทีพ่นักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจดไว้เป็น

หลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษด้วย

(21) “ควบคุม” หมายความถึง การคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน

ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์

ไม่ใช่อัยการ, ไม่ใช่พนักงานสอบสวน
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2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน

มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

ผู้เสียหาย

ตัวผู้เสียหายเอง 

(ตัวผู้ที่ได้รับความเสียหายเอง)

ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม

มาตรา 4, 5, 6 

(ไม่ได้รับความเสียหายเองโดยตรง)
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มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

หากบุคคลใดไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) 

ไม่มีอ านาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ผู้เสียหาย

บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้เสียหายในคดี

1 2

ฟ้องคดี ร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน

กล่าวโทษต่อพนักงาน

สอบสวน

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน 29



มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

หากบุคคลใดไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) 

ไม่มีอ านาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ไม่มีอ านาจฟ้องผู้กระท าความผิด

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

หากบุคคลใดไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) 

ไม่มีอ านาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

บุคคลตามมาตรา 4, 5, 6 ไม่มีอ านาจจัดการแทน

ไม่มีอ านาจฟ้องผู้กระท าความผิด

ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ฎีกา

ไม่มีสิทธิยื่นค าร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

ผู้เสียหาย

ตัวผู้เสียหายเอง 

(ตัวผู้ที่ได้รับความเสียหายเอง)

ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม

มาตรา 4, 5, 6 

(ไม่ได้รับความเสียหายเองโดยตรง)

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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หลักเกณฑ์ของการเป็นผู้เสียหาย

1 มีการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งในทางอาญาเกิดขึ้น

2
บุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท า

ความผิดอาญาฐานนั้น

3 ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2
บุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท า

ความผิดอาญาฐานนั้น

บุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายด้วย 

บางฐาน รัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายได้ 

- ความผิดฐานปลอมเอกสาร 

- ความผิดฐานเบิกความเท็จ 

- ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

- ความผิดฐานลักทรัพย์, ยักยอกทรัพย์, 

ท าให้เสียทรัพย์, บุกรุก 

- ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ - ความผิดฐานแจ้งความเท็จ 

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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หลักเกณฑ์ของการเป็นผู้เสียหาย

1 มีการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งในทางอาญาเกิดขึ้น

2
บุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท า

ความผิดอาญาฐานนั้น

3 ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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3 ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

ไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด

ไม่มีส่วนในการกระท าโดยประมาทด้วย 

นาย A นาย B
โรงพยาบาล ฟ้องร้อง

1 มีการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งในทางอาญาเกิดขึ้น

บุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายโดยตรง2

ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย3

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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3 ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

ไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด

ไม่มีส่วนในการกระท าโดยประมาทด้วย 

นาย A นาย B
โรงพยาบาล ฟ้องร้อง

1 มีการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งในทางอาญาเกิดขึ้น

บุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายโดยตรง2

ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย3

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

ผู้เสียหาย

ตัวผู้เสียหายเอง 

(ตัวผู้ที่ได้รับความเสียหายเอง)

ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม

มาตรา 4, 5, 6 

(ไม่ได้รับความเสียหายเองโดยตรง)

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย

ผู้เสียหายนั้นเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) 

1 การจัดการแทนในกรณีสามีภริยา มาตรา 4

2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

3 การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี มาตรา 6

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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อ านาจในการจัดการแทนผู้เสียหาย

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน

1. ร้อง 2. ฟ้อง 1. ถอน และ 1. ยอม

ร้องทุกข์

- เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา, 

เข้ารวมเป็นโจทก์กับอัยการ

- เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่

เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ถอนฟ้องคดีอาญาหรือ

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ยอมความในคดี

ความผิดส่วนตัว
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ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย

ผู้เสียหายนั้นเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) 

1 การจัดการแทนในกรณีสามีภริยา มาตรา 4

2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

3 การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี มาตรา 6

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล 5 (1)

บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา 5 (2)

ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 5 (3)

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล 5 (1)

ท าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถ

จัดการแทนผู้เสียหายได้ทุกฐานความผิด

ผู้เสียหายต้องยังไม่ถึงแก่ความตาย 

ไม่รวมคนเสมือนไร้ความสามารถ

ถ้าตายไปดู (2) แทน

ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องชอบด้วยกฎหมาย พ่อต้องสมรสกับแม่

รวมกรณีผู้รับบุตรบุญธรรม

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา 5 (2)

ผู้เสียหายถูกท าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ 

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา 5 (2)

ผู้เสียหายถูกท าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ 

พิจารณาผู้มีอ านาจจัดการแทนแต่ละประเภทด้วย

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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พิจารณาผู้มีอ านาจจัดการแทนแต่ละประเภท มาตรา 5 (2)

บุพการี

ผู้สืบสันดาน

สามีหรือภริยา 

ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

พ่อ แม่

เด็กชาย A

ปู่ ย่า

ตา ยาย

ถือตามความเป็นจริง

พ่อไม่ชอบกม.

มาตรา 4

มาตรา 5 (1)

มาตรา 5 (2)

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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พิจารณาผู้มีอ านาจจัดการแทนแต่ละประเภท มาตรา 5 (2)

บุพการี

ผู้สืบสันดาน

สามีหรือภริยา 

ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

นาย A

ถือตามความเป็นจริง

ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา

ลูก

หลาน

เหลน

ถือตามความเป็นจริง

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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พิจารณาผู้มีอ านาจจัดการแทนแต่ละประเภท มาตรา 5 (2)

บุพการี

ผู้สืบสันดาน

สามีหรือภริยา 

ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

ถือตามความเป็นจริง

ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา

ถือตามความเป็นจริง

ผู้รับบุตรบุญธรรม

กับบุตรบุญธรรม

ไม่ถือว่าเป็นผู้บุพการีหรือ

ผู้สืบสันดานกัน 

พิจารณา 5 (1) เท่านั้น

ต้องชอบด้วยกฎหมาย

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล 5 (1)

บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา 5 (2)

ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 5 (3)

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย

ผู้เสียหายนั้นเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) 

1 การจัดการแทนในกรณีสามีภริยา มาตรา 4

2 ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย มาตรา 5

3 การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี มาตรา 6

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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2 การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี มาตรา 6

ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์, ผู้วิกลจริต, คนไร้ความสามารถ

ต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้

ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม, ไม่มีผู้อนุบาล 

มี แต่ไม่สามารถกระท าการตามหน้าท่ีได้

มี แต่ผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เสียหาย

ญาติของผู้นั้น 

ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

ถ้าไม่มีบุคคลใดเป็น

ผู้แทนเฉพาะคดี 
ตั้งพนักงานฝ่ายปกครอง

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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มาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก

การกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดัง

บัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

ผู้เสียหาย

ตัวผู้เสียหายเอง 

(ตัวผู้ที่ได้รับความเสียหายเอง)

ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตาม

มาตรา 4, 5, 6 

(ไม่ได้รับความเสียหายเองโดยตรง)

2. ผู้เสียหายและผู้มีอ านาจจัดการแทน
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 

ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหาย มีสถานะเป็นผู้เสียหาย, ผู้มีอ านาจจัดการแทน

ไม่จ าเป็นต้องบรรลุนิติภาวะ ผู้เยาว์ก็ย่อมสามารถร้องทุกข์ได้เอง

กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

ผู้เสมือนไร้ความสามารถสามารถร้องทุกข์ได้เอง 

มอบอ านาจให้ร้องทุกข์ได้ 

ขณะร้องทุกข์ ยังวิกลจริตอยู่ ร้องทุกข์เองไม่ได้

ขณะร้องทุกข์ หายจากการวิกลจริตแล้ว 

สามารถร้องทุกข์ได้เอง
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 

ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน 
พนักงานฝ่ายต ารวจ

พนักงานฝ่ายปกครอง

ต ารวจซึ่งมีต าแหน่งหน้าทีร่องหรือเหนือพนักงานสอบสวน

และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย

นาย A

พนักงานฝ่ายต ารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง รองหรือเหนือและมีหน้าที่
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 

ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน 
พนักงานฝ่ายต ารวจ

พนักงานฝ่ายปกครอง

ต ารวจซึ่งมีต าแหน่งหน้าทีร่องหรือเหนือพนักงานสอบสวน

และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย

อาจมีการร้องทุกข์กับตัวเองได้

ค าร้องทุกข์กฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบ หนังสือหรือวาจาก็ได้ 
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 

ต้องมีการกล่าวหาว่ามีผู้กระท าความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ได้

ความผิดต่อส่วนตัว

ความผิดอาญาแผ่นดิน 

ไม่ได้บังคับว่าจะต้องระบุฐานความผิดมาด้วย
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 

กล่าวหาโดยมีเจตนาจะใหผู้้กระท าความผิดได้รับโทษ

กรณีการกล่าวหาโดยไม่มีเจตนา กรณีการกล่าวหาโดยมีเจตนา

- การแจ้งความแก่พนักงานสอบสวนโดย

มีเจตนาเพื่อเป็นหลักฐาน

- การแจ้งความแก่พนักงานสอบสวน

เพื่อมิให้คดีขาดอายุความ

- แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า

ขอให้ด าเนินคดี/ ด าเนินคดีแก่จ าเลยให้ถึงที่สุด

- ท าหนังสือร้องเรียนขอให้ด าเนินคดีแก่จ าเลย
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3. ค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษ

ค าร้องทุกข์

ผูเ้สียหาย กล่าวหา กระท า เจตนา

จะต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเสมอ 

ค ากล่าวโทษ

ผู้กล่าวหาจะต้องเป็นบุคคลอื่นทีม่ิใช่ผู้เสียหาย

ไม่จ าเป็นต้องมีเจตนาให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ

4. การสืบสวนและสอบสวน 59



4. การสืบสวนและสอบสวน
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4.1 เขตอ านาจในการสืบสวนและสอบสวน

เขตอ านาจในการสืบสวน

เฉพาะในท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของตน

พนักงานฝ่ายต ารวจ สืบสวนได้ทั่วราชอาณาจักร 

พนักงานฝ่ายปกครอง
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4.1 เขตอ านาจในการสืบสวนและสอบสวน

เขตอ านาจในการสอบสวน

ต่างจงัหวดั

(18 วรรคแรก)

กรุงเทพฯ

(18 วรรคสอง)

- พนักงานฝ่ายปกครอง

- ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ 

- ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้น

นายร้อยต ารวจตรีหรือเทยีบเท่า

นายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป

หัวหน้าในท้องที่นั้น หรือ

ผู้รักษาการแทน

ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนาย

ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย

ต ารวจตรีขึน้ไป

ความผิดอาญาซ่ึงได้

1. เกิด/ อ้าง/ เชื่อวา่ไดเ้กดิ

ภายในเขตอ านาจของตน 

2. ผู้ต้องหามทีี่อยู่ในเขตอ านาจ

ของตน

3. ผู้ต้องหาถูกจับภายในเขต

อ านาจของตน

ท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน
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4.1 เขตอ านาจในการสืบสวนและสอบสวน

เขตอ านาจในการสอบสวน

นายด าบ้านอยู่ที่อยุธยา ไปเท่ียวงานฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ นายด าได้ฆ่าวัยรุ่นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ตายแล้วจึงหนีไป ต่อมานายด าถูกจับได้ที่อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ พนักงานสอบสวนท้องที่ใดมีอ านาจสอบสวนคดีนี้บ้าง 

ยกตัวอย่างข้อสอบนิติกร 

ผู้ต้องหามีที่อยู่ 

ความผิดเกิด

ผู้ต้องหาถูกจับ

ความผิดอาญาซ่ึงได้

1. เกิด/ อ้าง/ เชื่อวา่ไดเ้กดิ

ภายในเขตอ านาจของตน 

2. ผู้ต้องหามทีี่อยู่ในเขตอ านาจ

ของตน

3. ผู้ต้องหาถูกจับภายในเขต

อ านาจของตน

1. ท้องที่ท่ีความผิดเกิด (พนักงานสอบสอนท่ีจังหวัดเชียงใหม่)

2. ท้องที่ท่ีผู้ต้องหามีที่อยู่ (พนักงานสอบสอนท่ีอยุธยา)

3. ท้องที่ท่ีผู้ต้องหาถูกจับ (พนักงานสอบสอนท่ีอ าเภอเมือง

นครสวรรค)์ - พนักงานฝ่ายปกครอง

- ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ 

- ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้น

นายร้อยต ารวจตรีหรือเทยีบเท่า

นายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป
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4.2 พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

สืบสวน

การแสวงหาข้อเท็จจริง

และหลักฐาน

สอบสวน สรุปส านวน อัยการ

รวบรวมพยาน

หลักฐาน

สรุปส านวนแล้ว

มีความเห็นในทางคดี

สั่งฟ้อง/ ไม่ฟ้อง

ต้องชอบด้วยกฎหมายทั้งสาย

64



4.2 พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีปกติ

พนักงานสอบสวนที่ความผิดอาญาได้

เกิดในเขตอ านาจของตน

ข้อยกเวน้

เพื่อความจ าเป็น/ สะดวก

พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่

ผู้ต้องหามีที่อยู่/ถูกจับในเขตอ านาจของตน 65



4.1 เขตอ านาจในการสืบสวนและสอบสวน

เขตอ านาจในการสอบสวน

นายด าบ้านอยู่ที่อยุธยา ไปเท่ียวงานฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ นายด าได้ฆ่าวัยรุ่นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ตายแล้วจึงหนีไป ต่อมานายด าถูกจับได้ที่อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ พนักงานสอบสวนท้องที่ใดเป็นพนักงานสอบสวนผูร้ับผิดชอบ 

ยกตัวอย่างข้อสอบนิติกร 

พนักงานสอบสวนที่ความผิดอาญาได้

เกิดในเขตอ านาจของตน

ข้อยกเวน้

เพื่อความจ าเป็น/ สะดวก

ผู้ต้องหามีที่อยู/่ถูกจับในเขตอ านาจของตน

พนักงานสอบสอนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
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4.1 เขตอ านาจในการสืบสวนและสอบสวน

เขตอ านาจในการสอบสวน

ต่างจงัหวดั

(18 วรรคแรก)

กรุงเทพฯ

(18 วรรคสอง)

- พนักงานฝ่ายปกครอง

- ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ 

- ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้น

นายร้อยต ารวจตรีหรือเทยีบเท่า

นายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป

ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนาย

ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย

ต ารวจตรีขึน้ไป

นอกราชอาณาจักร

(มาตรา 20)

- อัยการสูงสุด

- ผู้รักษาการแทนอัยการสูงสุด

- ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่

กระท าในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
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4.3 เขตอ านาจสอบสวนในกรณีความผิดเกี่ยวพันกันหลายท้องที่

ความผิดเกีย่วพนักนัหลายทอ้งที่ 6

1 ไม่แน่ ไม่แน่ว่าการกระท าผิดอาญาได้กระท าในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่

2 ส่วนหนึ่ง ความผิดส่วนหนึ่งกระท าในท้องที่หนึ่ง แตอ่ีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง

3 ต่อเนื่อง
เป็นความผิดต่อเนื่องและกระท าต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ 

เกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไป

4 หลายกรรม ความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระท าลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน

5 ผู้ต้องหา ความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหาก าลังเดนิทาง

6 ผู้เสียหาย ความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายก าลังเดินทาง 68



4.3 เขตอ านาจสอบสวนในกรณีความผิดเกี่ยวพันกันหลายท้องที่

พนักงานสอบสวน ท้องที่ท่ีเกี่ยวข้องตาม (1) – (6) มีอ านาจที่จะสอบสวนได้

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

จับผู้ต้องหาได้แล้ว

ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้

พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่จับได้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่

พบการกระท าผิดก่อน

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
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4.4 การชี้ขาดอ านาจการสอบสวน

มาตรา 21 

มาตรา 21/1

ความผิดนั้นอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

ความผิดนั้นอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานต ารวจทั่ว ๆ ไป 
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4.4 การชี้ขาดอ านาจการสอบสวน

มาตรา 21 ความผิดนั้นอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

ผู้ชี้ขาด

ตามมาตรา 21

ความผิดเกิดขึ้นใน

จังหวัดเดียวกัน

ความผิดเกิดขึ้นใน

หลายจังหวัด

อธิบดีกรมอัยการหรือ

ผู้ท าการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
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4.4 การชี้ขาดอ านาจการสอบสวน

มาตรา 21/1 ความผิดนั้นอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานต ารวจทั่ว ๆ ไป 

ผู้ชี้ขาด

ตามมาตรา 21/1

ความผิดเกิดขึ้นใน

เขตกรุงเทพมหานคร

ความผิดเกิดขึ้นใน

ต่างจังหวัด

ผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ

ผู้บัญชาการต ารวจ

ภูธรภาค

ในจังหวัดเดียวกันหรือกองบัญชาการเดียวกัน
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4.4 การชี้ขาดอ านาจการสอบสวน

มาตรา 21 ความผิดนั้นอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 

ผู้ชี้ขาด

ตามมาตรา 21

ความผิดเกิดขึ้นใน

จังหวัดเดียวกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความผิดเกิดขึ้นใน

หลายจังหวัด

อธิบดีกรมอัยการหรือ

ผู้ท าการแทน
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5. วิธีปฏิบัติในการสืบสวน, สอบสวน
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การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุม ณ สถานที่จับกุม (ที่เกิดเหตุ) 

ราษฎรเป็นผู้จับ

5.1 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับ ณ สถานที่จับกุม

เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ 

“เขาต้องถูกจับ”

ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ

หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับด้วย

ต้องแจ้งสิทธใิห้ผู้ถูกจับทราบ 1. มีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้

2. หากผู้ถูกจับให้การ ถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้น

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

3. มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ

ไม่อาจรับฟัง

ถ้อยค าอื่น ๆ 

เป็นพยาน

หลักฐานได้

84 ว.ท้าย 

แต่การสอบสวน

ไม่เสียไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติในชั้นรับมอบตัว

ราษฎรเป็นผู้จับ

5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับหลังจากจับกุม

เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ แจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียด

ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบ

ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้

ถ้อยค าของผู้ถูกจับที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

แจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดแห่งการจับ

เจ้าพนักงานที่รับมอบตัว

ต้องแจ้งสิทธิ

1. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ

2. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ

เข้าฟังการสอบปากค า

3. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติ

4. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว

ไม่อาจรับฟัง

ถ้อยค าอื่น ๆ 

เป็นพยาน

หลักฐานได้

84 ว.ท้าย 

ไม่อาจรับฟัง

ถ้อยค าอื่น ๆ 

เป็นพยาน

หลักฐานได้

226
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การจัดหาทนายความในชั้นสอบสวน2

การจัดให้มีทนายความเข้าร่วมในการสอบปากค า3

การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวน4

การสอบปากค าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน5

การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี6

การแจ้งข้อหา1
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด 

แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า

แจ้งข้อหาให้ทราบ

ถ้าผู้ต้องหาให้การอย่างไร 

รวมให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน 

หากแจ้งสิทธิครบถ้วน

รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

หากแจ้งสิทธิไม่ครบถ้วน

การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การสอบสวนย่อมเสียไปทั้งหมด 

การแจ้งข้อหา ม.1341
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การจัดหาทนายความในชั้นสอบสวน ม.134/12

คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต/ 

คดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน 18 ปี
คดีที่มีอัตราโทษจ าคุก 

ก่อนเริ่มถามค าให้การ 

มีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มี

พนักงานสอบสวนต้องจัดหาทนายความให้

ผู้ต้องหาจะปฏิเสธสิทธินี้ไม่ได้

มีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและ

ผู้ต้องหาต้องการ

ให้พนักงานสอบสวนจัดหาให้
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การจัดให้มีทนายความเข้าร่วมในการสอบปากค า ม.134/33

ผู้ต้องหามีสิทธิใหท้นายความหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจ เข้าฟังการสอบปากค าตนได้

การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวน ม.134/44

ผู้ต้องหามีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าให้การ ค าให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้

มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค า
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การแจ้งข้อเท็จจริงและ

ข้อกล่าวหา มาตรา 134

- การจัดหาทนายความใน

ชั้นสอบสวน มาตรา 134/1

- การจัดให้มีทนายความ

เข้าร่วมในการสอบปากค า 

มาตรา 134/3

- การแจ้งสิทธิในชั้น

สอบสวน มาตรา 134/4 

วรรคแรก

การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การสอบสวนย่อมเสียไปท้ังหมด 

พนักงานอัยการก็ไม่มีอ านาจฟ้องตามมาตรา 120

ไม่ว่าผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพหรือให้การถ้อยค า

อื่น ๆ ถ้อยค าเหล่านั้นย่อมไม่อาจรับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้ตามมาตรา 134 วรรคท้าย 

แต่ไม่ท าให้การสอบสวนเสียไป
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การจัดหาทนายความในชั้นสอบสวน ม.134/12

การจัดให้มีทนายความเข้าร่วมในการสอบปากค า ม.134/33

การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวน ม.134/44

การสอบปากค าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน5

การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี6

การแจ้งข้อหา ม.1341 การสอบสวนไม่ชอบ

ไม่อาจรับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้

แต่ไม่ท าให้การ

สอบสวนเสียไป
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การสอบปากค าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน5

น าไปใช้กับการสอบปากค าผู้ต้องหาอายุยังไม่เกิน 18 ปี ตามมาตรา 134/2 ด้วย

ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 1

เพศ, ชีวิตและร่างกาย (ไม่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้), เสรีภาพ, 

กรรโชก ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย,์ การค้าประเวณี, การค้าหญิงและเด็ก,

สถานบริการ, อัตราโทษจ าคุก ผู้เสียหาย/ พยานอายุไม่เกิน 18 ปีร้องขอ

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้2

แยกเป็นส่วนสัด

จัดสหวิชาชีพ

กระทบจิตใจให้ถามผ่าน

แยกการสอบสวนเป็นส่วนสัด

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และอัยการ

ถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ไม่ให้เด็กได้ยินและห้ามมิให้ถามซ้ าซ้อนหลายครั้ง

กรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง 

บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ร่วมด้วย
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5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับในชั้นสอบสวน

การสอบปากค าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน5

น าไปใช้กับการสอบปากค าผู้ต้องหาอายุยังไม่เกิน 18 ปี ตามมาตรา 134/2 ด้วย

ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 1

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี2

ถ้อยค าให้การไม่อาจรับฟังเป็น

พยานหลักฐานได้ตามมาตรา 226/1 

บทตัดพยานหลักฐานไม่เด็ดขาด

ศาลอาจรับฟังถ้อยค านั้นเป็นพยานหลักฐานได้ 

ถ้าการรับฟังนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอ านาย

ความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย
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6. หมายเรียกและหมายอาญา
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายเรียก มาตรา 52

หลัก
จะต้องมีการออกหมายเรียกตามมาตรา 52 

หากต้องการเชิญบุคคลใดมาให้ปากค า หรือมาให้การในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน

มูลฟ้อง หรือในชั้นพิจารณาคดี

ข้อยกเว้น
กรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่

ไปท าการสอบสวนด้วยตนเอง 

บุคคลผู้มีอ านาจในการออกหมายเรียก 

5 คนนี้เท่านั้น

ตัวผู้ต้องหาเอง หรืออาจส่งให้สามี ภริยา ญาติ 

หรือผู้ปกครองของผู้ต้องหา ตามมาตรา 55

- พนักงานสอบสวน

- พนักงานฝ่ายปกครอง

- ต ารวจชั้นผู้ใหญ่

- ศาล

- พนักงานอัยการ
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายเรียก มาตรา 52

หากไม่มาตามหมายเรียก ย่อมส่งผลดังต่อไปนี้

กรณีผู้ต้องหา

หากไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร อาจเข้าข้อสันนิษฐานทาง

กฎหมายว่าผู้ต้องหานั้นจะหลบหนี ส่งผลให้ศาลออกหมายจับได้ (มาตรา 66 (2) 

ประกอบมาตรา 66 วรรคสอง)

กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ต้องหา

หากไม่มาตามหมายเรียก อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานขัด

หมายเรียก
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา มาตรา 57, มาตรา 2 (9)

ตามมาตรา 2 (9) หมายอาญานั้นมี 5 ประเภท 

หมายจ าคุก4

หมายค้น2

หมายขัง3

หมายจับ1

หมายปล่อย5

บุคคลที่จะมีอ านาจออกได้คือ 

ศาลเท่านั้น ตามมาตรา 57 

(ต่างจากหมายเรียกที่บุคคล

ที่มีอ านาจออกได้มี 5 ประเภท)
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

เหตุในการออกหมายจับ มาตรา 66

โทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี

ไม่ดูอัตราโทษ

มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระท าความผิด

อาญา ซึ่งความผิดอาญาน้ันมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี

มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญา

และมีเหตุอันควรเชื่อว่า

1. จะหลบหนี (รวมกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่

มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร)

2. จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ

3. จะก่อเหตุอันตรายประการอื่น
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา

การจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ

มาตรา 65, 78, 80, 134 วรรคท้าย 

หมายจับ1

มีพฤติการณ์อัน

ควรสงสัย

มาตรา 78 (2)

หนีหรือจะหลบหนี

ในระหว่างถูกปล่อย

ชั่วคราว

มาตรา 78 (4)

บุคคลนั้นกระท า

ความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา 78 (1)

มีเหตุที่จะออก

หมายจับ แต่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วน

มาตรา 78 (3)
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

บุคคลน้ันกระท าความผิดซึ่งหน้า มาตรา 78 (1)

ซึ่งหน้าท่ีแท้จริง

ถือว่าเป็นซึ่งหน้า 

ความผิดที่เห็นขณะก าลังกระท า หรือ

ไม่ได้เห็นในขณะก าลังกระท าความผิด แต่พบในอาการใด ๆ ที่แทบจะไม่มีความ

สงสัยเลยว่า บุคคลนั้นได้กระท าความผิดมาแล้วสด ๆ 

ต้องประกอบด้วย 2 หลัก 

เป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.ว.ิอ. 1

2 ต้องมีพฤติการณ์ประกอบการกระท า 

ความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 80 

ต้องเข้าทั้ง 2 หลัก
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

เป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อ. 1

1. ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา

2. ความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเสรีภาพ

3. ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น

ทรัพย์ กรรโชกทรัพย์

ระวัง

1. ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ บุกรุก ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร

2. ความผิดตามกฎหมายพิเศษต่าง ๆ

ความผิดต่อไปน้ีไม่ใช่ความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อ.
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

บุคคลน้ันกระท าความผิดซึ่งหน้า มาตรา 78 (1)

ความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 80 

ซึ่งหน้าท่ีแท้จริง

ถือว่าเป็นซึ่งหน้า 

ความผิดที่เห็นขณะก าลังกระท า หรือ

ไม่ได้เห็นในขณะก าลังกระท าความผิด แต่พบในอาการใด ๆ ที่แทบจะไม่มีความ

สงสัยเลยว่า บุคคลนั้นได้กระท าความผิดมาแล้วสด ๆ 

ต้องประกอบด้วย 2 หลัก 

เป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.ว.ิอ. 1

2 ต้องมีพฤติการณ์ประกอบการกระท า 
ต้องเข้าทั้ง 2 หลัก
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

2 ต้องมีพฤติการณ์ประกอบการกระท า 

บุคคลนั้นถูกไล่จับดังผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ หรือ

เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันททีันใดหลังจากการกระท าผิดแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ 

และ ก) มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือ

ข) มีเครื่องมือ อาวุธ หรือ

ค) วัตถุอย่างอื่นที่สันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือ

ง) มีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เส้ือผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

บุคคลน้ันกระท าความผิดซึ่งหน้า มาตรา 78 (1)

ซึ่งหน้าท่ีแท้จริง

ถือว่าเป็นซึ่งหน้า 

ความผิดที่เห็นขณะก าลังกระท า หรือ

ไม่ได้เห็นในขณะก าลังกระท าความผิด แต่พบในอาการใด ๆ ที่แทบจะไม่มีความ

สงสัยเลยว่า บุคคลนั้นได้กระท าความผิดมาแล้วสด ๆ 

ต้องประกอบด้วย 2 หลัก 

เป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.ว.ิอ. 1

2 ต้องมีพฤติการณ์ประกอบการกระท า 

ความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา 80 

ต้องเข้าทั้ง 2 หลัก

95



6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา

การจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ

มาตรา 65, 78, 80, 134 วรรคท้าย 

หมายจับ1

บุคคลนั้นกระท า

ความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา 78 (1)

มีพฤติการณ์อัน

ควรสงสัย

มาตรา 78 (2)

มีเหตุที่จะออก

หมายจับ แต่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วน

มาตรา 78 (3)

หนีหรือจะหลบหนี

ในระหว่างถูกปล่อย

ชั่วคราว

มาตรา 78 (4)

พบบุคคลมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้น

น่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่น

บุคคลนั้นมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่าง

อื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

มีเหตุที่จะออกหมายจับ แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน มาตรา 78 (3)

เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถออกหมายจับบุคคลนั้นได้ตามมาตรา 66 (2)

มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

มีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญา และ

มีเหตุอันควรเชื่อว่า

+ 1. จะหลบหนี (รวมกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตาม

หมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีขอ้แกต้ัวอันควร)

2. จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ

3. จะก่อเหตุอันตรายประการอื่น
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา

การจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ

มาตรา 65, 78, 80, 134 วรรคท้าย 

หมายจับ1

บุคคลนั้นกระท า

ความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา 78 (1)

มีพฤติการณ์อัน

ควรสงสัย

มาตรา 78 (2)

มีเหตุที่จะออก

หมายจับ แต่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วน

มาตรา 78 (3)

หนีหรือจะหลบหนี

ในระหว่างถูกปล่อย

ชั่วคราว

มาตรา 78 (4)
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

การจับในที่รโหฐาน 

มาตรา 69, 81, 92

หลักการ มาตรา 81

ถ้ามีหมายค้นแยกต่างหากอีกใบหน่ึง ตามมาตรา 81 ประกอบมาตรา 69 หรือ

ข้อยกเว้น มีอยู่ 3 กรณี 

ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน 

เป็นกรณีที่สามารถจับกุมบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น เพราะเข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 92 

(1) ถึง (5)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่รโหฐานน้ันยินยอมให้เข้าไปได้ 
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 92 

(5) เมื่อที่รโหฐานน้ันผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากขา้งในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้าย

เกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เขา้ไป

ซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานน้ัน

-มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด

-ได้มาโดยการกระท าความผิด

-ได้ใชใ้นการกระท าความผิด

-มีไว้เพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด

-อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิด

ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น และต้องมีเหตุอันควร

เชื่อว่า ถ้าเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของ

นั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายจับ1

การจับในที่รโหฐาน 

มาตรา 69, 81, 92

หลักการ มาตรา 81

ถ้ามีหมายค้นแยกต่างหากอีกใบหน่ึง ตามมาตรา 81 ประกอบมาตรา 69 หรือ

ข้อยกเว้น มีอยู่ 3 กรณี 

ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน 

เป็นกรณีที่สามารถจับกุมบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นเพราะเข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 92 

(1) ถึง (5)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่รโหฐานน้ันยินยอมให้เข้าไปได้ 
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายค้น2

ในการค้นนั้นจะต้องมีหมายค้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นในกรณีท่ีไม่ต้องมีหมายค้น

บุคคลท่ีมีอ านาจค้นคือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเท่าน้ัน ราษฎรไม่มีอ านาจค้น

เหตุที่จะออกหมายค้น มาตรา 69

(1) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐาน

(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของ
-มีไว้เป็นความผิด 

-ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือ

-มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้

ในการกระท าความผิด
(3) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยว

หรือกักขังโดยมชิอบด้วยกฎหมาย

(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาล 

(4) เพื่อพบบุคคลซ่ึงมีหมายให้จับ
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา

ข้อยกเว้นท่ีไม่ต้องมีหมายค้น ตามมาตรา 92 

(5) เมื่อที่รโหฐานน้ันผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากขา้งในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้าย

เกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เขา้ไป

ซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานน้ัน

-มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด

-ได้มาโดยการกระท าความผิด

-ได้ใชใ้นการกระท าความผิด

-มีไว้เพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด

-อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิด

ได้ซ่อนหรืออยู่ในน้ัน และต้องมีเหตุอันควร

เชื่อว่า ถ้าเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของ

นั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า

หมายค้น2

เป็นการค้นท่ีกระท าโดยพนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจเป็นผู้ค้น และ
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายค้น2

การค้นในที่รโหฐานในเวลากลางคืน มาตรา 96

การค้นในท่ีรโหฐาน ต้องกระท าการค้นในช่วงเวลากลางวันเท่าน้ัน 

หากจะค้นในเวลากลางคืนจะต้องเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 96

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด, ความผิดเกี่ยวกับ

ชีวิตร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับการเล่นการ

พนัน, ความผิดฐานต้มสุราเถื่อน

ได้มีการลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 1

เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง 2

เป็นการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญ3

ข้อควรระวัง 

กรณีที่เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองที่

รโหฐานนั้นยินยอม
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายค้น2

การค้นบุคคลในที่สาธารณะ มาตรา 93

กระท าโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ และ 1

กล่าวคือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของดังต่อไปน้ี2

ข้อควรระวัง 

ห้ามมิให้ค้นบุคคล, สถานท่ีในท่ีสาธารณะ

ศาลฎีกาตีความว่า มาตรา 93 รวมกรณีของการค้นสถานที่

อันเป็นสาธารณะสถานของบุคคลด้วย (ฎ. 6894/2549)

หลักการ

ข้อยกเว้น ค้นได้ หากเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 กรณีต่อไปนี้

จะใช้ ได้มา มีไว้ ไม่รวมถึงสิ่งของที่ได้ใช้ใน

การกระท าความผิด 105



6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายค้น2

ผลของการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่พบนั้น ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีเพื่อพิสูจน์

ความผิดของผู้กระท าความผิดได้ ตามมาตรา 226/1

1

เป็นพยานหลักฐานท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยู่โดยชอบแต่ได้มาโดยการกระท าที่มิชอบ 

เว้นแต่ ถ้าศาลเห็นว่าการรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่การอ านวย

ความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย ศาลอาจใช้ดุลพินิจรับฟังได้

ไม่กระทบถึงอ านาจฟ้องของพนักงานอัยการ2
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายค้น2

4. ผลของการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ในการค้นน้ันจะต้องมีหมายค้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นในกรณีท่ีไม่ต้องมีหมายค้น

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีหมายค้น ตามมาตรา 92 

มีอยู่ 5 ประการ

2. การค้นในท่ีรโหฐานในเวลากลางคืน มาตรา 96

3. การค้นบุคคล, การค้นสถานท่ีอันเป็นที่สาธารณะ มาตรา 93

ข้อยกเว้นที่ค้นในเวลากลางคืนได้ ตามมาตรา 96

มีอยู่ 3+1 ประการ

ข้อยกเว้นท่ีค้นในท่ีสาธารณะได้ ตามมาตรา 93

รับฟังเป็นพยานไม่ได้ แต่ไม่กระทบอ านาจฟ้อง
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายขัง3

การขังในชั้นสอบสวน (การฝากขัง) มาตรา 87

เจ้าพนักงานสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับ

ไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน 

น าตัวไปศาลเพื่อ

ขอฝากขัง

จับผู้กระท า

ความผิดได้
ที่ท าการของพนักงาน

สอบสวน

น าตัวไปที่ท าการฯ ไม่ปล่อยตัว น าตัวผู้กระท าผิดไปศาลขอฝากขงั

พนักงานสอบสวนปล่อยตัวผู้ต้องหา

มีเหตุสุดวิสัยหรือมี

เหตุจ าเป็นอย่างอื่น

0 48

มีเหตุจ าเป็นเพื่อท าการสอบสวน หรือการฟ้องคดี 

ข้อควรระวัง 
หากเกินก าหนดเวลาทีก่ฎหมายอนุญาต พนักงานอัยการมีอ านาจ

ฟ้อง ไม่ท าให้กระบวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา หมายขัง3

การขังในชั้นสอบสวน (การฝากขัง) มาตรา 87

ระยะเวลาในการฝากขัง (มาตรา 87 วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก)

วรรค อัตราโทษ ระยะเวลาในการฝากขงั

วรรคสี่ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ครั้งเดียว ไม่เกิน 7 วัน

วรรคหา้ จ าคุกเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี หลายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 12 วัน รวมไม่เกิน 48 วัน

วรรคหก จ าคุก 10 ปีขึ้นไปจนถึงประหาร

ชีวิต

หลายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 12 วัน รวมไม่เกิน 84 วัน
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6. หมายเรียกและหมายอาญา

หมายอาญา มาตรา 57, มาตรา 2 (9)

ตามมาตรา 2 (9) หมายอาญานั้นมี 5 ประเภท 

หมายจ าคุก4

หมายค้น2

หมายขัง3

หมายจับ1

หมายปล่อย5
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

1 2

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปส านวน, ท าความเห็น

และส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการ
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

กรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (1)

มาตรา 140 (2), 141, 142
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (1)

อัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี อัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามปี 

ให้งดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ 

แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับส านวนไปยัง

พนักงานอัยการ

ส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมทั้ง

ความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน

ถ้าพนักงานอัยการส่ังให้งด หรือให้ท าการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น 114



7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

กรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (1)

มาตรา 140 (2), 141, 142
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (2), 141, 142

ยังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ จับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

ท าความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง

ส่งไปพร้อมกับส านวนยังพนักงานอัยการ

อัยการเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวน โดยสั่งไม่ฟ้อง 

และให้แจ้งค าส่ัง

อัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ให้ส่ังพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น

อัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง จัดการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (2), 141, 142

ยังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ จับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
(ผู้ต้องหาถูกควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อย

ชั่วคราวหรือเชื่อว่าคงไดต้ัวมาเมื่อออกหมายเรียก)

ท าความเห็นตามท้องส านวน ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวน

ถ้าเสนอความเห็นควรส่ังไม่ฟ้อง ส่งแต่ส านวนพร้อมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ 

ถ้าเสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ส่งส านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ 

เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูก

แจ้งข้อหาได้หลบหนีไป

พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้ ถ้าผู้กระท าได้ปฏิบัติตามเปรียบเทียบแล้ว ให้บันทึก

การเปรียบเทียบ แล้วส่งให้อัยการพร้อมส านวน
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

กรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (1)

มาตรา 140 (2), 141, 142

อัตราโทษจ าคุกอย่างสูง

ไม่เกินสามป,ี เกินสามปี

จับตัวผู้ต้องหาได้, 

ยังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

1 2

กระบวนการสืบสวนและสอบสวน

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปส านวน, ท าความเห็น

และส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการ
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี (เฉพาะกรณีที่จับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว)
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7. การสรุปส านวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

กรณีที่รู้ตัวผู้กระท าความผิด

หลักเกณฑ์ในการสรุปส านวน

มาตรา 140 (2), 141, 142

ยังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ จับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

ท าความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง

ส่งไปพร้อมกับส านวนยังพนักงานอัยการ

อัยการเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวน โดยสั่งไม่ฟ้อง 

และให้แจ้งค าส่ัง

อัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ให้ส่ังพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น

อัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง จัดการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี (เฉพาะกรณีที่จับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว)

มาตรา 143 หลักดุลพินิจของพนักงานอัยการเป็นหลัก

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

มีความเห็นควรส่ังไม่ฟ้อง ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ส่ังฟ้อง

และแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟอ้ง

มีความเห็นควรส่ังฟ้อง ค าสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่เห็นชอบ

ด้วย ก็ให้ส่ังไม่ฟ้อง

ไม่ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง 

- สอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้

ซักถาม

- ปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือ

ขอให้ศาลขัง

ไม่จ าต้องผูกพันตามความเห็นของพนักงานสอบสวน 
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ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบการด าเนนิคดีอาญา

ตามหลกักฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

พนักงานอัยการ

สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง สั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม

สั่งให้พยายาม

เปรียบเทียบ

กระบวนการพิจารณา

ของศาลชั้นต้น

แจ้งค าสั่งเด็กขาดไม่

ฟ้องคดี
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 

แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี (การท าความเห็นแย้ง) มาตรา 145, 145/1

ต้องไม่ใช่ค าส่ังของอธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด)

ต้องไม่ใช่ค าส่ังให้ฟ้องคดี

แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบ

ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

มาตรา 145

การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของ

พนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ

มาตรา 145/1
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 

แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี (การท าความเห็นแย้ง) มาตรา 145, 145/1

การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง มาตรา 145

ในกรุงเทพมหานคร 

ในต่างจังหวัด

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

รองผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

แย้งค าสั่งของอัยการ 

อธิบดีกรมอัยการ

ค าสั่งของอธิบดีกรม

อัยการถือเป็นท่ีสุด
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 

แจ้งค าสั่งเด็กขาดไม่ฟ้องคดี (การท าความเห็นแย้ง) มาตรา 145, 145/1

ต้องไม่ใช่ค าส่ังของอธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด)

ต้องไม่ใช่ค าส่ังให้ฟ้องคดี

แจ้งค าสั่งเด็กขาดไม่ฟ้องคดี

การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบ

ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

มาตรา 145

การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของ

พนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ

มาตรา 145/1
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 

แจ้งค าสั่งเด็กขาดไม่ฟ้องคดี (การท าความเห็นแย้ง) มาตรา 145, 145/1

การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ มาตรา 145/1

ในกรุงเทพมหานคร 

ในต่างจังหวัด บัญชาการหรือรองผู้

บัญชาการ ซึ่งเป็น

ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบ

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

รองผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

แย้งค าสั่งของอัยการ 

อธิบดีกรมอัยการ

ค าสั่งของอธิบดีกรม

อัยการถือเป็นท่ีสุด
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8. อ านาจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 

ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี มาตรา 147

พนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้องคดีและไม่มีความเห็นแย้งจากบุคคลตามมาตรา 145, 

145/1 ถือเป็นค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

พนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้องคดีและมีความเห็นแย้งจากบุคคลตามมาตรา 145, 

145/1 ต่อมาอัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้องคดีตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

ถือเป็นค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

ห้ามมิให้มีการสอบสวน

ถ้าได้พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท า

ให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้ 

เว้นแต่ 
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9. คดีวิสามัญฆาตกรรม
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9. คดีวิสามัญฆาตกรรม

โดยหลัก

ตายระหว่างควบคุม (ถึงแก่ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ง

อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่)

ในคดีวิสามัญฆาตกรรม

พนักงานอัยการ

อธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) 

หรือผู้รักษาการแทนอัยการสูงสุด

ถูกเจ้าพนักงานฆ่า (คดีที่ผู้กระท าความผิดถูกพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ฆาตกรรม)
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10. การชันสูตรพลิกศพ
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10. การชันสูตรพลิกศพ

ไม่มีการชันสูตรพลิกศพ/การชันสูตร

พลิกศพไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้า

การชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว

พนักงานอัยการย่อมมี

อ านาจฟ้องตามกฎหมาย

กฎหมายห้ามมิให้พนักงาน

อัยการฟ้องคดี มาตรา 129

ไม่ห้ามผู้เสียหายฟ้องคดีเองต่อศาล

หากเริ่มการชันสูตรพลิกศพไปแล้ว 

แต่การชันสูตรยังไม่แล้วเสร็จ
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10. การชันสูตรพลิกศพ

คดีที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ

ตายโดยผิดธรรมชาติ 1

ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน2

(1) การฆ่าตัวตาย

(2) การถูกผู้อื่นท าให้ตาย

(3) การถูกสัตว์ท าร้ายตาย

(4) การตายโดยอุบัติเหตุ

(5) การตายโดยยังไม่ปรากฏเหตุ

จะตายโดยผิดธรรมชาติหรือไม่ก็ได้ 

ข้อควรระวัง การประหารชีวิต ไม่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ 134



10. การชันสูตรพลิกศพ

หลักเกณฑ์การชันสูตรพลิกศพ

กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติทั่ว ๆ ไป

กรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
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10. การชันสูตรพลิกศพ

หลักเกณฑ์การชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติทั่ว ๆ ไป

ผู้มีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพ

พนักงานสอบสวน

แห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่

+

แพทย์ทางนิติเวชศาสตร ์

1) แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ

2) แพทย์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

3) แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชน/แพทย์ผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์

อาสาสมัครตามระเบยีบของกระทรวงสาธารณสุข

ท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ

พนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบ

ท ารายงานแนบท้ายบันทกึรายละเอียดภายในเจด็วันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลา

ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
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10. การชันสูตรพลิกศพ

หลักเกณฑ์การชันสูตรพลิกศพ

กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติทั่ว ๆ ไป

กรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
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10. การชันสูตรพลิกศพ

หลักเกณฑ์การชันสูตรพลิกศพ

ผู้มีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพ

พนักงานสอบสวน

แห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่

+

แพทย์ทางนิติเวชศาสตร ์

ท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ

พนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบ

กรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน

+

พนักงานอัยการ

+

พนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่งตั้งแต่

ระดับปลัดอ าเภอหรือเทยีบเท่าขึน้ไป

แห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่

+

พนักงานอัยการ

-อัยการท าค าร้องขอต่อศาล เพื่อท าการไต่สวนและท าค าสั่งแสดงว่าผู้ตายคือ

ใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตแุละพฤติการณ์ทีต่าย ภายในสามสิบวนั

นับแต่วันที่ได้รับส านวน ถ้ามีความจ าเป็น ให้ขยายได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่

เกินสามสิบวัน

-ท าส านวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ถ้าจ าเป็นขยายได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
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11. อ านาจศาล
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มาตรา 22, 24

1. กรณีความผิดทั่ว ๆ ไป มาตรา 22

11.1 เขตอ านาจศาล

2. กรณีเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร มาตรา 22 (2)

3. กรณีเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน มาตรา 24
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มาตรา 22, 24

1. กรณีความผิดทั่ว ๆ ไป มาตรา 22

11.1 เขตอ านาจศาล

1) ศาลแห่งท้องที่ที่ความผิด เกิด ขึ้น หรือ

2) ศาลแห่งท้องที่ที่ อ้างว่า ความผิดเกิดขึ้น หรือ

3) ศาลแห่งท้องที่ที่ เชื่อว่า ความผิดเกิดขึ้นในเขตศาลนั้น

1) ศาลแห่งท้องที่ที่ จ าเลยมีที่อยู่

2) ศาลแห่งท้องที่ที่ จ าเลยถูกจับ

3) ศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานสอบสวน ท าการสอบสวน

เกิด อ้างว่า เชื่อว่า (ได้เกิด)

มีที่อยู่ ถูกจับ สอบสวน

ศาลหลัก

มาตรา 22

ศาลยกเว้น

มาตรา 22 (1)

ดุลพินิจของศาล

โจทก์น าคดีอาญามา

ฟ้องต่อศาลหลัก 

โจทก์น าคดีอาญามา

ฟ้องต่อศาลยกเว้น 

รับคดีนั้นไว้

พิจารณาเสมอ

สามารถใช้ดุลพินิจ

รับคดีไว้ได้ 141



มาตรา 22, 24

1. กรณีความผิดทั่ว ๆ ไป มาตรา 22

11.1 เขตอ านาจศาล

2. กรณีเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร มาตรา 22 (2)

3. กรณีเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน มาตรา 24
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มาตรา 22, 24

11.1 เขตอ านาจศาล

2. กรณีเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร มาตรา 22 (2)

ศาลท่ีมีอ านาจช าระคดี 

ศาลอาญา

ถ้ามกีารสอบสวนในเขต

ท้องที่ของศาลใด ให้ช าระคดี

ที่ศาลนั้นได้ด้วย
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มาตรา 22, 24

1. กรณีความผิดทั่ว ๆ ไป มาตรา 22

11.1 เขตอ านาจศาล

2. กรณีเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร มาตรา 22 (2)

3. กรณีเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน มาตรา 24
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มาตรา 22, 24

11.1 เขตอ านาจศาล

3. กรณีเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน มาตรา 24

กรณีท่ีมีทั้งฐานความผิดที่มี

อัตราโทษสูง และอัตราโทษต่ า

กรณีที่ความผิดที่เกี่ยวพันกัน

นั้นมีอัตราโทษอย่างสูงเท่ากัน

ศาลท่ีมีอ านาจช าระในฐาน

ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าก็ได้

ศาลท่ีรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดใน

ความผิดที่เกี่ยวพันกันไว้ก่อน
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11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

1. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคแรก

กรณีที่จะโอนคดีตามป.วิ.อ.

2. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคสอง

3. การโอนคดีในกรณีพิเศษ (การขออนุญาตโอนคดี) ตามมาตรา 26
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11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

1. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคแรก

ศาลในท้องที่ที่ความผิดเกิดศาลในท้องที่ที่จ าเลยมีที่อยู่

ยื่นฟ้อง

โจทก์ จ าเลย

ร้องขอ
โอนคดี

ไม่จ าเป็นต้องท าความตกลงกัน
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11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

1. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคแรก

หลักในการโอนคดีตามป.วิ.อ.

2. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคสอง

3. การโอนคดีในกรณีพิเศษ (การขออนุญาตโอนคดี) ตามมาตรา 26
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11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

2. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคสอง

ศาลในท้องที่ที่ความผิดเกิดศาลในท้องที่ที่จ าเลยมีที่อยู่

ยื่นฟ้อง

โจทก์

ร้องขอ

การพิจารณาจะสะดวกยิ่งขึ้น
โอนคดี
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11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

1. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคแรก

หลักในการโอนคดีตามป.วิ.อ.

2. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคสอง

3. การโอนคดีในกรณีพิเศษ (การขออนุญาตโอนคดี) ตามมาตรา 26
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11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

3. การโอนคดีในกรณีพิเศษ (การขออนุญาตโอนคดี) ตามมาตรา 26

ขออนุญาตต่อประธานศาลฎีกา ค าสั่งเป็นที่สุด

โจทก์ จ าเลย ศาลที่พิจารณา

ร้องขอโอนคดี
ประธานศาลฎีกา

- ตามลักษณะของความผิด 

- ฐานะของจ าเลย 

- จ านวนจ าเลย 

- ความรู้สึกของประชาชนส่วนมากแห่งท้องถิ่นนั้น

- เหตุผลอย่างอื่น 

ปรากฎข้อเท็จจริง

- การไต่สวนมูลฟ้อง

- การพิจารณา 

- น่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ

- อาจเกิดเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น 

- อาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่ส าคัญอื่นของรัฐ

เหตุเหล่าน้ีอาจมีการขัดขวางต่อ

ศาลใดก็ได้

151



11.3 การโอนคดี 

มาตรา 23, 26

1. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคแรก

หลักในการโอนคดีตามป.วิ.อ.

2. การโอนคดีตามปกติ ตามมาตรา 23 วรรคสอง

3. การโอนคดีในกรณีพิเศษ (การขออนุญาตโอนคดี) ตามมาตรา 26
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12. การฟ้องคดีอาญา
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

พนักงานอัยการ

มาตรา 28

ผู้เสียหาย
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

พนักงานอัยการ

มาตรา 28

คดีนั้นต้องมีการสอบสวนมาก่อนและการสอบสวนนั้น

ต้องชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 120

หากคดีนั้นได้มีการเริ่มชันสูตรพลิกศพ การชันสูตรพลิกศพ

จะต้องเสร็จสิ้นแล้ว ตามมาตรา 129
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กระบวนการที่กระทบต่อการสอบสวนว่า

จะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. พนักงานสอบสวนที่สอบสวนต้องมีอ านาจในการสอบสวน 

มาตรา 18, 19, 20

2. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสรุปส านวนต่อพนักงาน

อัยการต้องมีอ านาจตามกฎหมาย มาตรา 18 วรรคสาม, 19

วรรคท้าย, 20

3. มีการแจ้งข้อหาใหผู้้ตอ้งหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 

134 วรรคแรก

4. หากเป็นการกระท าความผิดตอ่ส่วนตัวจะต้องมีค าร้องทกุขโ์ดย

ชอบ มาตรา 2 (7), 123, 124

หากกระท าครบทัง้ 4 ประการ การ

สอบสวนชอบ แต่หากกระท าขดัต่อขอ้ใด

ข้อหนึ่ง การสอบสวนไม่ชอบฯ 

การสอบสวนไม่ชอบ อัยการไม่มีอ านาจ

ฟ้อง ตามมาตรา 120

กระบวนการที่ไม่กระทบต่อการสอบสวนว่า

จะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. การจัดหาทนายความในช้ันสอบสวน มาตรา 134/1

2. การจัดให้มีทนายความเข้ารว่มในการสอบปากค า มาตรา 

134/3

3. การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวน มาตรา 134/4 วรรคแรก

หากกระท าครบทัง้ 3 ประการ หรือกระท าขดัตอ่ข้อ

ใดข้อหนึ่ง การสอบสวนก็ยังคงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการสอบสวนชอบ อัยการจึงยังคงมีอ านาจฟ้อง 

ตามมาตรา 120 เหมือนเดิม

ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ต้องหาใหก้ารไว้ในชั้นสอบสวน

ย่อมไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์

ความผิดของผู้ตอ้งหานั้นได้ 
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

พนักงานอัยการ

มาตรา 28

คดีนั้นต้องมีการสอบสวนมาก่อนและการสอบสวนนั้น

ต้องชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 120

หากคดีนั้นได้มีการเริ่มชันสูตรพลิกศพ การชันสูตรพลิกศพ

จะต้องเสร็จสิ้นแล้ว ตามมาตรา 129

ข้อควรระวัง 
ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้ ตามมาตรา 162 (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

หากอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายฟ้องเอง ตามมาตรา 34
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

มาตรา 28

ผู้เสียหาย

ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีเอง โดยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีการสอบสวนมาก่อน

ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอายุความ ตามป.อ. มาตรา 95

ต้องเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง ตามมาตรา 2 (4) หรือเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทน ตามมาตรา 

4, 5, 6 และสามารถฟ้องคดีได้เองทั้งความผิดอาญาแผ่นดิน หรือความผิดต่อส่วนตัว

หากเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ไม่จ าต้องร้องทุกข์ก่อน แต่ต้องฟ้องคดีภายใน 3 เดือน 

นับแต่มีการกระท าความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด ตามป.อ. มาตรา 96

ผู้เยาว์จะฟ้องคดีอาญาเองไม่ได้ ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมจัดการแทน 158



12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

พนักงานอัยการ

มาตรา 28

ผู้เสียหาย
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

การด าเนินคดีอาญาต่างผู้ตาย มาตรา 29

ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีเอง แล้วต่อมาผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องไว้นั้นถึงแก่ความตาย 

ตามมาตรา 29 วรรคแรก

ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ แล้วผู้แทนโดยชอบธรรม 

ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายนั้นไว้ ต่อมาผู้เสียหายที่

เป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 29 

วรรคสอง
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

การด าเนินคดีอาญาต่างผู้ตาย มาตรา 29

ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีเอง แล้วต่อมาผู้เสียหายท่ียื่นฟ้องไว้นั้นถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 29 วรรคแรก

ศาล

ยื่นฟ้อง

ผู้เสียหาย

ตาย

1) ผู้เสียหายที่แท้จริงได้ยื่นฟ้องคดีด้วยตัวเองเท่านั้น 

ไม่รวมผู้มีอ านาจจัดการแทนตามมาตรา 4, 5, 6

2) ต้องเป็นกรณีที่ผู้เสียหายได้ฟ้องคดีแล้วเท่านั้น 

ไม่ใช่เพียงแต่ร้องทุกข์ 

1) ผู้บุพการี 

2) ผู้สืบสันดาน 

3) สามีหรือภริยา

ยื่นค าร้อง
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

การด าเนินคดีอาญาต่างผู้ตาย มาตรา 29

ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีเอง แล้วต่อมาผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องไว้นั้นถึงแก่ความตาย 

ตามมาตรา 29 วรรคแรก

ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ แล้วผู้แทนโดยชอบธรรม 

ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายนั้นไว้ ต่อมาผู้เสียหายที่

เป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 29 

วรรคสอง
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

การด าเนินคดีอาญาต่างผู้ตาย มาตรา 29

ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ แล้วผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะ

คดีได้ยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายนั้นไว้ ต่อมาผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 29 วรรคสอง

ผู้เยาว์

ผู้วิกลจริต

ผู้ไร้ค.สามารถ

ศาล

ยื่นฟ้อง

ผู้แทนโดยชอบฯ

ผู้อนุบาล

ผู้แทนเฉพาะคดี

ตาย

มีอ านาจจะว่าคดีนั้นต่อไป

163



12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

การด าเนินคดีอาญาต่างผู้ตาย มาตรา 29

ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีเอง แล้วต่อมาผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องไว้นั้นถึงแก่ความตาย 

ตามมาตรา 29 วรรคแรก

ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ แล้วผู้แทนโดยชอบธรรม 

ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องคดีแทนผู้เสียหายนั้นไว้ ต่อมาผู้เสียหายที่

เป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 29 

วรรคสอง
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ มาตรา 30

การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

พนักงานอัยการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย มาตรา 31
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ มาตรา 30

ศาล

ยื่นฟ้อง

อัยการ

ผู้เสียหาย

ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

1) พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีเท่านั้น ไม่รวมกรณีที่ผู้เสียหายอื่นยื่นฟ้อง

2) จะต้องเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง ตามมาตรา 2 (4) หรือเป็นผู้มีอ านาจ

จัดการแทน ตามมาตรา 4, 5, 6

3) ยื่นค าร้องขอในระหว่างพิจารณา ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดี
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ มาตรา 30

การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

พนักงานอัยการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย มาตรา 31
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

พนักงานอัยการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย มาตรา 31

ศาล

ยื่นฟ้อง

ผู้เสียหาย

อัยการ

ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

1) อัยการจะขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะความผิดอาญาแผ่นดินเท่านั้น

2) ยื่นค าร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ ก่อนคดีเสร็จเด็ดขาด (ก่อนคดีถึงที่สุด)
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12.1 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ มาตรา 30

การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

พนักงานอัยการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย มาตรา 31

มาตรา 32

อ านาจในการด าเนินคดีอาญาของอัยการ > ผู้เสียหาย

ผู้เสียหายอาจจะท าให้คดีของอัยการเสียหาย
อัยการร้องต่อศาล เพื่อสั่งให้ผู้เสียหาย

กระท าหรือละเว้นกระท าการน้ัน ๆ ได้ 169



12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39 เหตุระงับคดี สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับในชั้นนั้นทันที

1. ถ้าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับก่อนฟ้อง ศาลต้องสั่งยกฟ้อง

2. ถ้าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับหลังฟ้อง ศาลต้องสั่งจ าหน่ายคดี

คิดถงึ ถอน (ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง)

ลูก เลิกกัน (คดีเลิกกัน)

ตั้งตา ตาย (ความตายของผู้กระท าผิด)

คอย ค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด (ค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด)

อยู่ ยกเว้นโทษ, ยอมความ, ยกเลิก (มีกฎหมายยกเว้นโทษ, มีการยอมความ, 

กฎหมายภายหลังยกเลิกความผิด)

นาน ขาดอายุความ (คดีขาดอายุความ)

7 กรณี

คิดถึงลูก แม่ตั้งตาคอยอยู่นาน
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12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39

(1) โดยความตายของผู้กระท าผิด 

ถ้าผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ไม่ท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไป

เรื่องเฉพาะตัวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถึงแก่ความตาย ไม่มีผลถึงผู้กระท าผิดคนอื่น
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12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39

(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

เฉพาะในคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้) ไม่รวมความผิด

อาญาแผ่นดิน 

พิจารณาแต่ละเรื่องด้วย
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12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39

(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

การถอนค าร้องทุกข์ มาตรา 126

ผู้ร้องทุกข์จะแก้ค าร้องทุกข์ระยะใด หรือจะถอนค าร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้

ถ้าถอนค าร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัว จะกระทบต่ออ านาจฟ้องของอัยการ

ถ้าคดีนั้นมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว ไม่ตัดอ านาจพนักงานสอบสวนท่ีจะ

สอบสวน หรือพนักงานอัยการท่ีจะฟ้องคดีนั้น
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12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39

(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

การถอนฟ้อง มาตรา 35, 36

- คดีอาญาแผน่ดิน 

ถอนฟ้องก่อนศาลชัน้ต้น

พิพากษา

- คดีความผิดต่อส่วนตัว 

ถอนฟ้องก่อนคดถีงึทีส่ดุ 

ตามมาตรา35

ผู้ยื่นฟ้องจะน าคดมีา

ฟ้องอกีไมไ่ด้

(คดีอาญาแผ่นดิน/ต่อ

ส่วนตัวก็ตาม) 

ตามมาตรา 39

ผล

1. อัยการยื่นฟ้องคดีที่ไม่ใช่ความผิดส่วนตัว แล้วถอนฟ้อง 

ผู้เสียหายฟ้องใหม่ได้

2. อัยการยื่นฟ้องคดีความผิดตอ่ส่วนตัว แล้วถอนฟ้อง

- ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ผู้เสียหายฟ้องใหม่

ไม่ได้

- ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ผู้เสียหายฟ้อง

ใหม่ได้

3. ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีอาญาแผ่นดนิ แล้วถอนฟ้อง 

อัยการฟ้องคดีใหม่ได้

4. ผู้เสียหายยื่นฟ้องคดีความผิดตอ่ส่วนตัว แล้วถอน

ฟ้อง ทั้งอัยการและผู้เสียหายฟ้องคดีใหม่ไม่ได้

มาตรา 36, 39

ยกเวน้
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12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39

(6) เมื่อคดีขาดอายุความ

อายุความฟ้องคดี ตามป.อ. มาตรา 95

อายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อ

ส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้) 

ตามป.อ. มาตรา 96

อายุความร้องขอให้กักกัน ตามมาตรา 97

อายุความตามป.อ

ภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัว

ไม่ว่าคดีจะขาดอายุความใน

กรณีใด ก็ถือว่าสิทธิน า

คดีอาญามาฟ้องระงับตาม

มาตรา 39 (6)
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12.2 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ

มาตรา 39 เหตุระงับคดี สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับในชั้นนั้นทันที

1. ถ้าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับก่อนฟ้อง ศาลต้องสั่งยกฟ้อง

2. ถ้าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับหลังฟ้อง ศาลต้องสั่งจ าหน่ายคดี

คิดถงึ ถอน (ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง)

ลูก เลิกกัน (คดีเลิกกัน)

ตั้งตา ตาย (ความตายของผู้กระท าผิด)

คอย ค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด (ค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด)

อยู่ ยกเว้นโทษ, ยอมความ, ยกเลิก (มีกฎหมายยกเว้นโทษ, มีการยอมความ, 

กฎหมายภายหลังยกเลิกความผิด)

นาน ขาดอายุความ (คดีขาดอายุความ)

7 กรณี

คิดถึงลูก แม่ตั้งตาคอยอยู่นาน
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12.3 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

คดีแพ่งมีมูลกรณีเดียวกันกับคดีอาญา

ศาลท่ีมีอ านาจช าระคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา มาตรา 40

กฎหมายให้เป็นทางเลือกแก่โจทก์

ฟ้องคดีต่อศาลท่ีพิจารณาคดีอาญา ตามมาตรา 22-24 

แยกฟ้องคดีแพ่งต่างหากจากคดีอาญา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4-7

การพิจารณาคดีแพ่งก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของป.วิ.พ. เหมือนเดิม

ข้อควรระวัง น าคดีแพ่งมาฟ้องที่ศาลอาญาได้ 

แต่จะน าคดีอาญาไปฟ้องที่ศาลแพ่งไม่ได้

คดีแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามคดีอาญา ตามมาตรา 46
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12.3 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

คดีอาญาท่ีพนักงานอัยการมีหน้าที่ต้องมีค าขอทางแพ่งแทนผู้เสียหาย มาตรา 43, 44

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาท่ีเป็นความผิดตาม 9 ฐานความผิด

ลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกงยักยอกหรือรับของโจร

ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาท่ีผู้เสียหายสูญเสียไป เนื่องมาจาก

การกระท าความผิดคืน

ไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้, ท าให้เสียทรัพย์และบุกรุก

ให้พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย (บังคับอัยการ)

ขอรวมไปกับคดีอาญา 

ยื่นค าร้องในระหว่างที่ก าลังพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น 178



12.3 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ผู้เสียหายมีค าขอส่วนแพ่งในคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ มาตรา 44/1

1. ต้องมีคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี โดยคดีอาญานั้นไม่จ ากัดฐาน

2. ผู้เสียหายต้องมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน เพราะได้รับอันตรายแก่

ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน 

3. ผู้เสียหายสามารถยื่นค าร้องขอในทางแพ่งเข้ามาในคดีที่พนักงานอัยการฟ้อง

4. ผู้เสียหายต้องยื่นค าร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ถ้าไม่มีการสืบพยานให้ยื่นค าร้อง

ก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี

5. ผู้เสียหายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยในทางอาญา 
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12.3 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

อายุความในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา มาตรา 51

ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา อายุความฟ้องคดีอาญา 

ถ้าคดีอาญาได้ฟ้องต่อศาลและได้ตัวผู้กระท า

ความผิด แต่คดียังไม่เด็ดขาด 

อายุความคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลง

ถ้าได้ฟ้องคดีอาญาและศาลลงโทษจ าเลยจน

คดีเด็ดขาดแล้ว ก่อนที่ได้ฟ้องคดีแพ่ง 

อายุความคดีแพ่งมีก าหนดตามมาตรา 193/32

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ถ้าได้ฟ้องคดีอาญาและศาลยกฟ้องปล่อย

จ าเลยจนคดีเด็ดขาดแล้ว ก่อนที่ได้ยื่นฟ้องคดี

แพ่ง

อายุความคดีแพ่งย่อมมีตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์

1

2

3

4
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13. วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
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13.1 แบบของค าฟ้อง

มาตรา 158 ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือ และมี

(5) การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่

เกี่ยวกับเวลาและสถานท่ีซึ่งเกิดการกระท านั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วย

พอสมควรเท่าที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี

ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือส่ิงอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่น

ประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง

(6) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด

(7) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง

มาตรา 159 โจทก์ต้องการให้เพิ่มโทษจ าเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง

มิได้ขอมาในฟ้อง ก่อนมีค าพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นค าร้องขอเพิ่มเติมฟ้อง

มาตรา 160 ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟ้องเดียวกันก็ได้ แต่ใหแ้ยกกระทงเรียง

เป็นล าดับกันไป
182



13.2 การตรวจรับค าฟ้อง 

ศาลตรวจค าฟ้อง มาตรา 161

ศาล

ยื่นฟ้อง

โจทก์
ศาลตรวจค าฟ้อง

แก้ฟ้อง ยกฟ้อง ไม่ประทับรับฟ้อง

บกพร่องในเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น 

และศาลจะต้องสั่งก่อนประทับฟ้อง 

กรณีที่ถือว่าบกพร่องในเรื่องเล็กน้อย

- ไม่ลงลายมือชื่อ

- ไม่ระบุวัน เวลา สถานท่ี

- ไม่ระบุรายละเอียดของบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

ศาลต้องพิพากษายกฟ้องเท่านั้น 

จะส่ังแก้ฟ้องไม่ได้ 

- ฟ้องขาดองค์ประกอบความผิด

- ฟ้องผิดศาล
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13.3 การไต่สวนมูลฟ้อง

การสั่งไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 162

ตรวจรบัฟอ้ง

ตามมาตรา 161

ไต่สวนมลูฟอ้ง

ตามมาตรา 162, 165

ประทับรบัฟอ้ง

ตามมาตรา 167

การไต่สวนมูลฟ้องสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี 

กรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์

กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์

บังคับให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนประทับรับฟ้องเสมอ 

ถ้าไม่ไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ เป็นกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ แต่ไม่สามารถยกฟ้องได้

เป็นดุลพินิจของศาล

- ปรากฏแก่ศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวน

พิจารณาท่ีผิดระเบียบได้ ตามป.วิ.พ. มาตรา 27+

ป.วิ.อ. มาตรา 15

- ปรากฏแก่ศาลสูง ศาลสูงย้อนส านวนมาให้ศาลชั้นต้น

ด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ได้
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13.3 การไต่สวนมูลฟ้อง

วิธีการไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 165

กรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์

กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์

-ไม่จ าเป็นต้องมีตัวจ าเลยมาศาลด้วย

-ศาลส่งส าเนาฟ้องแก่จ าเลยรายตัวไป กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จ าเลยทราบ จ าเลยจะมาฟังการไต่

สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้ซักค้านหรือจ าเลยจะไม่มา แต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้

-ห้ามมิให้ศาลถามค าให้การจ าเลย และตราบใดศาลยังไม่ประทับรับฟ้อง ผู้ถูกฟ้องจะยังไม่ตกเป็น

จ าเลย

-การไต่สวนมูลฟ้อง ต้องมีตัวจ าเลยมาศาลด้วย (หมายความรวมถึง ตัวจ าเลยไม่ได้มาศาล 

แต่จ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้ว )

-ผู้ถูกฟ้องย่อมตกอยู่ในฐานะจ าเลยทันที

ข้อควรระวัง ไม่จะเป็นกรณีใด จ าเลยไม่สามารถน าพยานเข้ามาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ 
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

ศาลต้องสอบถามและหรือตั้งทนายความให้จ าเลย มาตรา 173

ประทับรบัฟอ้ง

ตามมาตรา 167

เริ่มพจิารณา

คดีอาญา

ศาลถาม/ตัง้ทนาย 

มาตรา 173

การตั้งทนายความในชั้นพิจารณา

ประหารชีวิต/ อายุไม่เกิน 18 ปีในวันถูกฟ้อง คดีที่มีอัตราโทษจ าคุก

ไม่มีทนาย ไม่มีทนาย + จ าเลยต้องการทนาย

ถ้าจ าเลยไม่มีทนาย ศาลต้องตั้งทนายความให้

เสมอ ไม่ว่าจ าเลยจะต้องการหรือไม่ก็ตาม และ

จ าเลยจะสละสิทธิข้อนี้ไม่ได้

กรณีนี้ต้องสอบถามจ าเลยทุกครั้ง และถ้าจ าเลย

ต้องการทนายก็ต้องจัดให้ ถ้าไม่สอบถามเรื่อง

ทนายก่อน ย่อมเป็นการไม่ชอบทุกกรณี แม้

ต่อมาจ าเลยจะแต่งตั้งทนายเข้ามาเองในภายหลัง

ก็ตาม

ศาลต้องสอบถาม

ค าให้การจ าเลย 
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

ศาลต้องสอบถามค าให้การจ าเลย มาตรา 172 วรรคสอง

เริ่มพจิารณา

คดีอาญา

ศาลต้องสอบถาม

ค าให้การจ าเลย 

ก าหนดวันตรวจ

พยานหลักฐาน มาตรา 173/1

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ/

ศาลเห็นสมควร

ศาลอาจก าหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน

ก่อนก าหนดวันนัดสืบพยานก็ได้ 

แจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

การยื่นบัญชีระบุพยาน

กรณีที่มีวันตรวจพยานหลักฐาน มาตรา 173/1

กรณีที่ไม่มีวันตรวจพยานหลักฐาน มาตรา 229/1

- คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน

- หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว คู่ความจะต้องยื่นค าร้องแสดงเหตุอันสมควรและ

ได้รับอนุญาตจากศาล

- ถ้าเป็นโจทก์ ต้องยื่นยื่นบัญชีระบุพยานไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันสืบพยาน

- ถ้าเป็นจ าเลย ให้ยื่นก่อนวันสืบพยานจ าเลย (ไม่ใช่ก่อนการสืบพยานโจทก์)

7 ก่อนตรวจ 15 ก่อนสืบ

คู่ความ 7 วัน

วันตรวจพยาน วันสืบพยาน วันสืบจ าเลย

โจทก์ 15 วัน จ าเลย
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย มาตรา 172

หลักการ กระบวนการพิจารณาคดีอาญาต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย

แม้ทนายจ าเลยมาศาล แต่ถ้าตัวจ าเลยไม่มา 

ศาลก็ไม่อาจสืบพยานใด ๆ ลับหลังจ าเลยได้ข้อยกเว้น 6 ประการ
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย มาตรา 172

ข้อยกเว้น 6 ประการ

1. มาตรา 172 ทวิ

2. มาตรา 180 เนื่องจากจ าเลยขัดขวางการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาล

3. การสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า

1) การสืบพยานล่วงหน้ากอ่นฟ้องคดี

- เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นตามมาตรา 237 ทวิ

- พยานนั้นเป็นหลักฐานทางวทิยาศาสตรต์ามมาตรา 237 ตรี 

2) การสืบพยานล่วงหน้าหลงัฟ้องคดี

- พยานมีเหตุขัดขอ้งท าให้ไม่อาจมาศาลในวันสืบพยานได้ ตามมาตรา 55/1

- การสืบพยานลว่งหน้ากอ่นวันตรวจพยานหลกัฐาน ตามมาตรา 173/2 วรรคสอง 

- พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 244/1 วรรคสาม4. คดีละเมิดอ านาจศาล 

5. การสืบพยานลับหลังจ าเลยที่หลบหนี

6. การพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

การพิจารณาเป็นการลับ มาตรา 177, 178

ศาลมีอ านาจสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ 

เห็นสมควรโดยพลการ

ค าร้องขอของคู่ความ

-เพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ

-เพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน

เมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้เท่านั้นมีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้ คือ

(1) โจทก์และทนาย

(2) จ าเลยและทนาย

(3) ผู้ควบคุมตัวจ าเลย

(4) พยานและผู้ช านาญการพิเศษ

(5) ล่าม

(6) บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล

(7) พนักงานศาลและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควร
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13.4 การพิจารณาคดีอาญา

จ าเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา มาตรา 176

หลัก ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง พิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานได้

ข้อยกเว้น กฎหมายบังคับให้มีการสืบพยาน แม้จ าเลยจะให้การรับสารภาพ

คดีที่จ าเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่าง

ต่ าไว้ใหจ้ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานท่ีหนักกว่า

นั้น (รวม 5 ปีพอดีด้วย)

พิจารณาตามอัตราโทษที่โจทก์ฟ้อง ไม่พิจารณาอัตราโทษที่ศาลลง

กฎหมายค านึงถึงแค่โทษขั้นต่ า ไม่ค านึงถึงโทษขั้นสูง
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13.5 การขาดนัดในกระบวนพิจารณาคดีอาญา

กรณีที่จะถือว่าโจทก์ขาดนัดตามมาตรา 166

โจทก์ขาดนัดในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ตามมาตรา 166 + มาตรา 165

โจทก์ขาดนัดในชั้นไต่สวนพยานหลักฐาน ตามมาตรา 166 + มาตรา 173/2 

โจทก์ขาดนัดในชั้นพิจารณาตามมาตรา 166 + มาตรา 181

โจทก์ขาดนัด ศาลชั้นต้นจะต้องยกฟ้องโจทก์ โจทก์มีทางแก้ ตามมาตรา 166

1. อุทธรณ์ค าพิพากษา โดยอ้างว่าค าพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะโจทก์

ไม่ได้ขาดนัด

2. ยื่นค าร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนใหม่ ภายในเวลา 15 วัน วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้อง 

โดยแสดงให้ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ ตามมาตรา 166 วรรคสอง ถ้าไม่อนุญาต 

โจทก์สามารถอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตได้
โจทก์จะอุทธรณ์ขอให้ศาลยกคดีขึ้นไต่สวนใหม่ไม่ได้
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13.6 ฟ้องซ้ า, ฟ้องซ้อน, ด าซ้ า

การฟ้องซ้ าในคดีอาญา มาตรา 39 (4)

หลักเกณฑ์การห้ามฟ้องซ้ าในคดีอาญา 

1. จ าเลยเป็นคนเดียวกัน (จ าเลยในคดีก่อนกับคดีหลังเป็นคนเดียวกัน) 

2. ประเด็นข้อกล่าวหาในคดีก่อนและคดีหลังมาจากการกระท าอันเดียวกัน 

3. มีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว 

มาตรา 39 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปน้ี

(4) เมื่อมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
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13.6 ฟ้องซ้ า, ฟ้องซ้อน, ด าซ้ า

การฟ้องซ้อนในคดีอาญา ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรค 2 (1) +ป.วิ.อ. มาตรา 15

หลักเกณฑ์การเป็นฟ้องซ้อนในคดีอาญา

1. โจทก์ในคดีก่อนกับโจทก์ในคดีหลังต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

2. การกระท าเป็นกรรมเดียวกัน

3. คดีก่อนอยู่ในระหว่างพิจารณา 

ข้อส าคัญ รวมกรณีขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วย กล่าวคือ 

เมื่อเป็นโจทก์ร่วมแล้ว ไม่ว่าตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 

ก็ถือว่าเป็นโจทก์ตามมาตรา 2 (4)

ไม่ต้องพิจารณาว่าคดีก่อนศาลได้มีค าวินิจฉัยแล้วหรือไม่
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13.7 การท าค าพิพากษาหรือค าสั่ง

มาตรฐานการพิสูจน์ในคดีอาญา มาตรา 227

ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน

มีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จ าเลย
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13.7 การท าค าพิพากษาหรือค าสั่ง

หลักการห้ามพิพากษาเกินค าขอ มาตรา 192

หลัก ห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินค าขอของโจทก์และที่โจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้อง

ข้อยกเว้น มาตรา 192 วรรค 2 ถึง วรรค 6 
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13.7 การท าค าพิพากษาหรือค าสั่ง

การอ่านและท าค าพิพากษา มาตรา 182

ศาลจะต้องอ่านค าพิพากษาโดยเปิดเผยต่อหน้าท้ังโจทก์และจ าเลย หลัก

ถ้าโจทก์ไม่มาฟังค าพิพากษา 

ถ้าจ าเลยไม่มาฟังค าพิพากษา 

อ่านค าพิพากษาลับหลังโจทก์ได้

- ตามพฤติการณ์แล้ว ไม่ปรากฏว่าจ าเลยจงใจไม่มาฟัง หรือหลบหนี ให้ศาลรอ

การอ่านค าพิพากษา

- ตามพฤติการณ์แล้ว จ าเลยจงใจไม่มาฟัง หรือจ าเลยหลบหนี ศาลต้องออก

หมายจับจ าเลย หากไม่ได้ตัวจ าเลยมาภายใน 1 เดือนนับแต่ออกหมายจับ 

ให้ศาลอ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลยได้
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14. การอุทธรณ์คดีอาญา
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14.1 หลักในการอุทธรณ์คดีอาญา

การยื่นอุทธรณ์นั้นต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น หนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่าน

สิทธิในการอุทธรณ์ มาตรา 193

คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษานั้นได้หลัก

คู่ความถูกห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นข้อยกเว้น

1. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ

2. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาท่ีไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

- ปัญหาข้อกฎหมาย มาตรา 195

- ปัญหาข้อเท็จจริง ตามป.ว.ิพ. มาตรา 225 ประกอบ ป.ว.ิอ. มาตรา 15

3. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอัน

ควรได้รับการวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15

4. การห้ามอุทธรณ์ค าส่ังระหว่างพิจารณาตามมาตรา 196
200



14.1 หลักในการอุทธรณ์คดีอาญา

1. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ

พิจารณาฐานความผิดที่โจทก์ฟ้องเป็นหลัก 

เงื่อนไข คดีท่ีมีอัตราโทษอยา่งสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้

ให้จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ

ทั้งจ าท้ังปรับ

หลัก ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เท็จจรงิ

ข้อยกเวน้ เว้นแต่กรณีต่อไปน้ี จ าเลยอทุธรณใ์นปญัหาขอ้เท็จจรงิได้

จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือกักขังแทนโทษจ าคุก

จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้

ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด แต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือ

จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาท

อาจมีการขอรับรองให้อุทธรณ์ได้ ตามมาตรา 193 ตรี
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14.1 หลักในการอุทธรณ์คดีอาญา

การขอรับรองให้อุทธรณ์ ตามมาตรา 193 ตรี

โจทก์หรือจ าเลยอาจ

ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี/ ลงชื่อในค าพิพากษา/ ท าความเห็นแย้ง

ว่าข้อความที่ตัดสินน้ันเป็นปัญหาส าคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ 

อธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได้

มอบหมาย

อนุญาตให้อุทธรณ์

ลงลายมือชื่อรับรองใน

อุทธรณ์ว่า มีเหตุอันควรที่

ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัย
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14.1 หลักในการอุทธรณ์คดีอาญา

การยื่นอุทธรณ์นั้นต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น หนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่าน

สิทธิในการอุทธรณ์ มาตรา 193

คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษานั้นได้หลัก

คู่ความถูกห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นข้อยกเว้น

1. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ

2. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาท่ีไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

- ปัญหาข้อกฎหมาย มาตรา 195

- ปัญหาข้อเท็จจริง ตามป.ว.ิพ. มาตรา 225 ประกอบ ป.ว.ิอ. มาตรา 15

3. การห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอัน

ควรได้รับการวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15

4. การห้ามอุทธรณ์ค าส่ังระหว่างพิจารณาตามมาตรา 196
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14.1 หลักในการอุทธรณ์คดีอาญา

4. การห้ามอุทธรณ์ค าสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา 196

ศาลชั้นต้นรับฟ้องคดีไว้

ไม่ใช่ค าส่ังระหว่างพิจารณา ค าสั่งระหว่างพิจารณา

อุทธรณ์ทันทีไม่ได้ 

ศาลมีค าพิพากษาศาลชั้นต้นรับฟ้องคดีไว้ ศาลอุทธรณ์ศาลมีค าสั่ง 1

ค าสั่ง 1

ค าพิพากษา
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14.1 หลักในการอุทธรณ์คดีอาญา

ศาลชั้นต้นส่งส านวนไปยังศาลอุทธรณ์ มาตรา 245 วรรคสอง

เงื่อนไขของมาตรา 245 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งส านวนคดีที่พิพากษานั้นไปยัง

ศาลอุทธรณ์

ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ

ถือเป็นบทบังคับ ไม่เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจ
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15.1 หลักในการฎีกาคดีอาญา

บทหลัก บทรอง

มาตรา 218 มาตรา 219

เงื่อนไข

เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยืน หรือ

แก้ไขเล็กน้อย

ผล

พิจารณาจากโทษตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์

1) จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ห้ามคู่ความ (วรรคหนึ่ง)

2) จ าคุกเกิน 5 ปี ห้ามเฉพาะโจทก์ (วรรคสอง)

เงื่อนไข

เป็นกรณีที่

1. ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ าเลย ให้

จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ

2. ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจ าเลยไม่เกินก าหนดที่ว่ามานี้

ผล

โดยหลัก     ห้ามคู่ความ

ข้อยกเว้น    ให้จ าเลยฎีกาได้ ถ้าศาลอุทธรณ์

พิพากษา แก้ไขมาก และ

เพิ่มเติมโทษจ าเลย

พิจารณาโทษทีศ่าลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษเท่าน้ัน 

ไม่ต้องค านึงว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาลงโทษจ าคกุกีปี่

ต้องพิจารณาดูวา่ ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตา่งต้องตอ้งลง

จ าคุกไม่เกิน 2 ปีทั้งคู่ หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งคู่ 

แม้จะลงโทษไม่เทา่กนัก็ตาม
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15.1 หลักในการฎีกาคดีอาญา

การขอรับรองให้ฎีกา มาตรา 221

การห้ามฎีกาตามมาตรา 220

คดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์

คดีซึ่งห้ามฎีกาไว้โดยมาตรา 218, 219 และ 220 

ผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในค าพิพากษาหรือท าความเห็นแย้ง

อธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย 
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