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สารบาญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ๑ - ๕
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หมวด ๑ หลักทั่วไป ๑๖
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หมวด ๒ การฟองคดีแพง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ๔๐ - ๕๑

ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด ๑ หมายเรียก ๕๒ - ๕๖
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หมวด ๒ คน ๙๑ - ๑๐๕
หมวด ๓ ปลอยช่ัวคราว ๑๐๖- ๑๑๙

ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑ ท่ัวไป ๑๒๐ - ๑๒๙
ลักษณะ ๒ การสอบสวน

หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ ๑๓๐ - ๑๔๗
หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ ๑๔๘ - ๑๕๖

ภาค ๓ วิธีพิจารณาความในชั้นศาล
ลักษณะ ๑ ฟองคดีอาญาและไตสวน

มูลฟอง ๑๕๗ - ๑๗๑
ลักษณะ ๒ การพิจารณา ๑๗๒ - ๑๘๑
ลักษณะ ๓ คําพิพากษาและคําสั่ง ๑๘๒ - ๑๙๒

ภาค ๔ อุทธรณและฎีกา
ลักษณะ ๑ อุทธรณ

หมวด ๑ หลักทั่วไป ๑๙๓ - ๒๐๒
หมวด ๒ การพิจารณาคําพิพากษา
และคําสั่งชั้นอุทธรณ ๒๐๓ - ๒๑๕

ลักษณะ ๒ ฎีกา
หมวด ๑ หลักทั่วไป ๒๑๖ - ๒๒๔
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา
และคําสั่งชั้นฎีกา ๒๒๕

ภาค ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป  ๒๒๖ - ๒๓๑
หมวด ๒ พยานบุคคล  ๒๓๒ - ๒๓๗
หมวด ๓ พยานเอกสาร ๒๓๘-๒๔๐
หมวด ๔ พยานวัตถุ  ๒๔๑ - ๒๔๒
หมวด ๕ ผูเชี่ยวชาญ  ๒๔๓ - ๒๔๔

ภาค ๖ การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม
หมวด ๑ การบังคับตามคําพิพากษา ๒๔๕ - ๒๕๑
หมวด ๒ คาธรรมเนียม ๒๕๒ - ๒๕๘
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ภาค ๗ อภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา
และลดโทษ ๒๕๙ - ๒๖๗
บัญชีแนบทาย ป.วิ.อาญา
กฎกระทรวง - ระเบียบ
ฎีกา ป.วิ.อาญา
อุเทศ ป.วิ.อาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค1 ขอความเบื้องตน ลักษณะ1 หลักท่ัวไป
 มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลวใหถือตาม ความหมายดั่งไดอธิบายไว เวน

แตขอความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายนั้น
 มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
 (1) "ศาล" หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษาซึ่งมีอํานาจทําการอันเกี่ยวกับคดีอาญา
 (2) "ผูตองหา" หมายความถึงบุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล
 (3) "จําเลย" หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดย ขอหาวาไดกระทําความผิด
 (4) "ผูเสียหาย" หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวม

ทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจ จัดการแทนไดดั่งบัญญัติไวใน มาตรา 4 , 5 และ 6
 (5) "พนักงานอัยการ" หมายความถึงเจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้เปนขาราชการใน

กรมอัยการหรือเจาพนักงาน อ่ืนผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได
 (6) "พนักงานสอบสวน" หมายความถึงเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบ

สวน
 (7) "คํารองทุกข" หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายนี้ วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสีย
หายและการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนา จะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ

 (8) "คํากลาวโทษ" หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหาย ไดกลาวหาตอเจาหนาที่วามีบุคคล
รูตัวหรือไมก็ดีไดกระทําความผิด อยางหนึ่งขึ้น

 (9) "หมายอาญา" หมายความถึงหนังสือบงการซึ่งออกตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ส่ังให
เจาหนาที่ทําการ จับ ขัง จําคุก หรือปลอยผูตองหา จําเลยหรือนักโทษ หรือใหทําการคน รวมทั้งสําเนาหมายเชนนี้
อันไดรับรองวาถูกตอง และคําบอกกลาว ทางโทรเลขวาไดออกหมายจับแลวดั่งที่บัญญัติไวใน มาตรา 77
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 (10) "การสืบสวน" หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียด
แหงความผิด

 (11) "การสอบสวน" หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลายอื่นตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะทราบขอเท็จ
จริงหรือการพิสูจนความผิด และเพื่อจะเอาตัวผูกระทํา ผิดมาฟองลงโทษ

 (12) "การไตสวนมูลฟอง" หมายความถึงกระบวนไตสวนของศาล เพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซ่ึงจําเลยตอง
หา

 (13) "ที่รโหฐาน" หมายความถึงที่ตาง ๆ ซ่ึงมิใชที่สาธารณสถาน ดั่งบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะ
อาญา

 (14) "โจทก" หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผูเสียหาย ซ่ึงฟองคดีอาญาตอศาล หรือทั้งคูในเมื่อ
พนักงานอัยการและผูเสียหาย เปนโจทกรวมกัน

 (15) "คูความ" หมายความถึงโจทกฝายหนึ่งและจําเลยอีก ฝายหนึ่ง
 (16) "พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ" หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนา

ที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา
พนักงานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงาน อ่ืน ๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย ซ่ึงตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม

 (17) "พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ" หมายความ ถึงเจาพนักงาน ดังตอไปนี้
 (ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 (ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 (ค) ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 (ฆ) ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
 (ง) อธิบดีกรมการปกครอง
 (จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง
 (ฉ) ผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 (ช) หัวหนาฝายและหัวหนางานในกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 (ซ) ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
 (ฌ) ผูวาราชการจังหวัด
 (ญ) รองผูวาราชการจังหวัด
 (ฎ) ปลัดจังหวัด
 (ฏ) นายอําเภอ
 (ฐ) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
 (ฑ) อธิบดีกรมตํารวจ
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 (ฒ) รองอธิบดีกรมตํารวจ
 (ณ) ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ
 (ด) ผูบัญชาการตํารวจ
 (ต) รองผูบัญชาการตํารวจ
 (ถ) ผูชวยบัญชาการตํารวจ
 (ท) ผูบังคับการตํารวจ
 (ธ) รองผูบังคับการตํารวจ
 (น) หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
 (บ) รองหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
 (ป) ผูกํากับการตํารวจ
 (ผ) ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต
 (ฝ) รองผูกํากับการตาํรวจ
 (พ) รองผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต
 (ฟ) สารวัตรใหญตํารวจ
 (ภ) สารวัตรตํารวจ
 (ม) ผูบังคับกองตํารวจ
 (ย) หัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรี หรือ เทียบเทานายรอยตํารวจตรี

ขึ้นไป
 (ร) หัวหนากิ่งสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรี

ขึ้นไป
 ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผูรักษาการแทนเจาพนักงานดังกลาว แลวแตผูรักษาการแทนเจาพนักงานใน

(ม) (ย) และ (ร) ตองมียศ ตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไปดวย
 (18) "ส่ิงของ" หมายความถึงสังหาริมทรัพยใด ซ่ึงอาจใชเปน พยานหลักฐานในคดีอาญาได ใหรวม

ทั้งจดหมายโทรเลขและเอกสาร อยางอื่น ๆ
 (19) "ถอยคําสํานวน" หมายความถึงหนังสือใดที่ศาลจดเปนหลักฐานแหงรายละเอียดทั้งหลายในการ

ดําเนินคดีอาญาในศาลนั้น
 (20) "บันทึก" หมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝายปกครอง หรือจดไวเปนหลักฐานในการสอบ

สวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึก คํารองทุกขและคํากลาวโทษดวย
 (21) "ควบคุม" หมายถึงการควบคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใน

ระหวางสืบสวนและสอบสวน
 (22) "ขัง" หมายความถึงการกักขังจําเลยหรือผูตองหาโดยศาล
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา(ฉ.18 พ.ศ.2535)
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มาตรา 3 บุคคลดั่งระบุไวใน มาตรา 4 , 5 และ 6 มีอํานาจจัดการตอไปนี้แทนผูเสียหายตามเงื่อนไขที่
บัญญัติไวใน มาตรา นั้น ๆ

 (1) รองทุกข
 (2) เปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ
 (3) เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 (4) ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 (5) ยอมความในคดีความผิดสวนตัว

 มาตรา 4 ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิ ฟองคดีไดเอง โดยมิตองไดรับ
อนุญาตของสามีกอน

 ภายใตบังคับแหง มาตรา 5 (2) สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาได ตอเมื่อไดรับอนุญาตโดยชัดแจง
จากภริยา

 มาตรา 5 บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได
 (1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่ง ไดกระทําตอผูเยาว หรือผู

ไรความสามารถซึ่งอยูในความดูแล
 (2) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแตในความผิด อาญาซึ่งผูเสียหายถูกทําราย

ถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจะ จัดการเองได
 (3) ผูจัดการหรือผูแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิด ซ่ึงกระทําลงแกนิติบุคคลนั้น

 มาตรา 6 ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือเปนผูวิกลจริตหรือคนไร
ความสามารถ ไมมีผูอนุบาล หรือซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไมสามารถจะทําการตามหนาที่โดยเหตุ
หนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว หรือคนไรความสามารถนั้น ๆ ญาติของผูนั้นหรือผูมีประโยชน
เกี่ยวของอาจรองตอศาลขอใหตั้งเขาเปนผูแทนเฉพาะคดีได

 เมื่อไดไตสวนแลวใหศาลตั้งผูรองหรือบุคคลอื่น ซ่ึงยินยอมตาม ที่เห็นสมควรเปนผูแทนเฉพาะคดี
เมื่อไมมีบุคคลใดเปนผูแทนให ศาลตั้งพนักงานฝายปกครองเปนผูแทน

 หามมิใหเรียกคาธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเปนผูแทนเฉพาะคดี
 มาตรา 7 ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาคดีที่ นิติบุคคลเปนผูตองหาหรือจําเลย ใหออก

หมายเรียกผูจัดการหรอื ผูแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลนั้น ใหไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี
 ถาผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมายจับผูนั้นมาก็ได แตหาม

มิใหใชบทบัญญัติวาดวยปลอยช่ัวคราว ขังหรือจําคุกแกผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลในคดีที่นิติบุคคลนั้นเปนผู
ตองหาหรือจําเลย

 มาตรา 7 ทวิ ผูถูกจับหรือผูตองหาที่ถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิ ดังตอไปนี้
 (1) พบและปรึกษาผูที่จะเปนทนายสองตอสอง
 (2) ไดรับการเยี่ยมตามสมควร
 (3) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
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 หามพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาที่แจงใหผูถูกจับหรือผู
ตองหานั้นทราบถึงสิทธิตาม วรรคหนึ่ง

 มาตรา 8 นับแตเวลาที่ยื่นฟองแลว จําเลยมีสิทธิดั่งตอไปนี้
 (1) แตงทนายแกตางในชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาในศาลชั้นตน ตลอดจนชั้นศาล

อุทธรณและศาลฎีกา
 (2) พูดจากับทนายหรือผูที่จะเปนทนายสองตอสอง
 (3) ตรวจดูสํานวนการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาของศาล และคัดสําเนาหรือขอสําเนาที่

รับรองวาถูกตองโดยเสียคาธรรมเนียม
 (4) ตรวจดูส่ิงที่ยื่นเปนพยานหลักฐาน และคัดสําเนาหรือถายรูป ส่ิงนั้นๆ

 ถาจําเลยมีทนาย ๆ นั้นยอมมีสิทธิทํานองเดียวกับจําเลยดั่งกลาว มาแลวนั้นดวย
 มาตรา 9 บันทึกตองระบุสถานที่ วันเดือนปที่ทํา นาม และตําแหนง ของเจาพนักงานผูทํา
 เมื่อเจาพนักงานทําบันทึกโดยรับคําสั่งจากศาลหรือโดยคําสั่งหรือคําขอของเจาพนักงานอื่น ใหเจา

พนักงานนั้นกลาวไวดวยวาไดรับ คําสั่งหรือคําขอเชนนั้น และแสดงดวยวาไดทําไปอยางใด
 หามเจาพนักงานผูทําบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกนั้น
 มาตรา 10 ถอยคําสํานวนตองระบุช่ือศาล สถานที่ และวันเดือนป ที่จด ถาศาลจดถอยคําสํานวนตาม

คําสั่งหรือประเด็นของศาลอื่น ใหกลาวเชนนั้นและแสดงดวยวาไดทําไปอยางใด
 ผูพิพากษาที่จดถอยคําสํานวน ตองลงลายมือช่ือของตนในถอย คําสํานวนนั้น
 มาตรา 11 บันทึกหรือถอยคําสํานวนนั้น ใหเจาพนักงานหรือศาลอานใหผูใหถอยคําฟง ถามีขอความ

แกไข ทักทวง หรือเพิ่มเติม ใหแกใหถูกตอง หรือมิฉะนั้นก็ใหบันทึกไว และใหผูใหถอยคําลงลายมือช่ือ รับรองวา
ถูกตองแลว

 ถาบุคคลที่ตองลงลายมือช่ือในบันทึกหรือถอยคําสํานวนไมสามารถหรือไมยอมลง ใหบันทึกหรือราย
งานเหตุนั้นไว

 มาตรา 12 เอกสารซึ่งศาลหรือเจาพนักงานเปนผูทํา คํารองทุกข คํากลาวโทษ คําใหการจําเลยหรือคํา
รองซึ่งยื่นตอเจาพนักงานหรือ ศาลจักตองเขียนดวยน้ําหมึกหรือพิมพดีดหรือพิมพ ถามีผิดที่ใดหาม มิใหลบออก ให
เพียงแตขีดฆาคําผิดนั้นแลวเขียนใหม ผูพิพากษา เจาพนักงานหรือบุคคลผูแกไขเชนนั้นตองลงนามยอรับรองไวที่
ขาง กระดาษ

 ถอยคําตกเติมในเอกสารดั่งบรรยายในมาตรานี้ ตองลงนามยอของผูพิพากษา เจาพนักงานหรือบุคคล
ผูซ่ึงตกเติมนั้นกํากับไว

 มาตรา 12ทวิ ในการรองทุกข การสอบสวน การไตสวนมูลฟอง และการพิจารณาถาบทบัญญัติใด
กําหนดใหมีนักจิตวิทยาหรือ นักสังคมสงเคราะหเขารวมดวยแลว นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหดังกลาว จะ
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไดรับคา ตอบแทนตามระเบียบที่กระทรวงยุติ
ธรรมกําหนดโดยไดรับความ เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 13 การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ใหใชภาษาไทยแตถามีการจําเปนตองแปล
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ก็ใหใชลามแปล

 เมื่อมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรืออ่ืน ๆ ลามตองแปลใหถูกตองลามตองสาบานหรือปฏิญาณตน
วาจะทําหนาที่โดยสุจริตใจ จะไมเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล

 หามลามลงลายมือช่ือในคําแปลนั้น
 ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยไดและไมมีลาม ให

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาลามใหโดยมิชักชา
 ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจายคาปวยการแกลามที่จัดหาใหตามามตรานี้ตาม

ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรมแลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับความ
เหน็ชอบจากกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2539

 มาตรา 13ทวิ ในกรณีผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยาน ไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือส่ือความ
หมายไดและไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลามภาษามือให หรือจัดใหถาม
ตอบหรือส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร

 หามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจายคาปวยการแกลามภาษามือที่จัดหาใหตาม
มาตรานี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง"

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2539

 มาตรา 14 ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาหรือ
จําเลยเปนผูวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี ส่ังใหพนักงานแพทย
ตรวจผูนั้น เสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด

 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลย เปนผูวิกลจริตและไมสามารถตอสูคดี
ได ใหงดการสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะ ตอสูคดีได และให
มีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบใหแกผูอนุบาลขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูอ่ืนที่เต็มใจรับ
ไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร

 กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาดั่งบัญญัติไวใน วรรคกอนศาลสั่งจําหนายคดีเสียช่ัว
คราวก็ได

 มาตรา 15 วิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติ ไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได
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ลักษณะ2 อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล หมวด1 ลักษณะทั่วไป
 มาตรา 16 อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา อํานาจพนักงานอัยการ และอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ ในการที่จะปฏิบัติ ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ตองเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับทั้งหลาย
อันวาดวยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอํานาจและหนาที่ของผูพิพากษา หรือซ่ึงวาดวยอํานาจและหนาที่ ของ
พนักงานอัยการหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้น ๆ

หมวด2 อํานาจสืบสวนและสอบสวน
 มาตรา 17 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการ สืบสวนคดีอาญาได
 มาตรา 18 ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

ช้ันผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้น
ไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหา มี
ที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได

 สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ใหขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรี
หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรี ขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือ เชื่อวาไดเกิดภาย
ในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยูหรือถูกจับ ภายในเขตอํานาจของตนได

 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติใน มาตรา 19 มาตรา 20 และ มาตรา 21 ความผิดอาญาไดเกิดในเขต
อํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวนผูนั้น เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน
ความผิดนั้น ๆ เพื่อดําเนินคดี เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนหรือเพื่อความสะดวก จึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ผู
ตองหามีที่ อยูหรือถูกจับ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน

 ในเขตทองที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนา ในทองที่นั้นหรือผูรักษาการแทน

 มาตรา 19 ในกรณีดั่งตอไปนี้
 (1) เปนการไมแนวาการกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดใน ระหวางหลายทองที่
 (2) เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองที่หนึ่ง แตมีอีกสวนหนึ่ง ในอีกทองที่หนึ่ง
 (3) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกัน ในทองที่ตาง ๆ เกินกวา

ทองที่หนึ่งขึ้นไป
 (4) เมื่อเปนความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในทองที่ตาง ๆ กัน
 (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง
 (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง

 พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจ สอบสวนได
 ในกรณีขางตนพนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการ สอบสวน
 (ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับ ไดอยูในเขตอํานาจ



พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)  วัดทาไทร อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี  http://www.watthasai.org

10

 (ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิดกอนอยูในเขตอํานาจ
 มาตรา 20 ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ใหอธิบดีกรม

อัยการหรือผูรักษาการแทน เปนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้นใหพนักงานสอบสวน
คนใดก็ได

ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ มีอํานาจสอบสวนใน
ระหวางรอคําสั่งจากอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทน

 (1) พนักงานสอบสวน ซ่ึงผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ
 (2) พนักงานสอบสวน ซ่ึงรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับ

ความเสียหายไดรองฟองใหทําโทษผูตองหา
 มาตรา 21 ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเปนพนักงานสอบสวนผู

รับผิดชอบ ใหขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แตในจังหวัดพระนครและธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจ ขึ้นไปเปนผูช้ีขาด

 ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับ
ผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือ ผูทําการแทนเปนผูช้ีขาด

 การรอคําชี้ขาด ไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน

หมวด3 อํานาจศาล
 มาตรา 22 เมื่อความผิดเกิดขึ้น อางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาลใด ใหชําระที่ศาลนั้น แต

ถา
 (1) เมื่อจําเลยมีที่อยูหรือถูกจับในทองที่หนึ่งหรือเมื่อเจาพนักงานทําการสอบสวนในทองที่

หนึ่งนอกเขตของศาลดั่งกลาวแลว จะชําระ ที่ศาลซึ่งทองที่นั้น ๆ อยูในเขตอํานาจก็ได
 (2) เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย ใหชําระคดีนั้น ที่ศาลอาญา ถาการสอบสวน

ไดกระทําลงในทองที่หนึ่งซึ่งอยูในเขต ของศาลใด ใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย
 มาตรา 23 เมื่อศาลแตสองศาลขึ้นไปตางมีอํานาจชําระคดี ถาไดยื่นฟองคดีนั้นตอศาลหนึ่งซึ่งตามฟอง

ความผิดมิไดเกิดในเขต โจทก หรือจําเลยจะรองขอใหโอนคดีไปชําระที่ศาลอื่นซึ่งความผิดไดเกิดในเขตก็ได
 ถาโจทกยื่นฟองตอศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แตตอมาความปรากฏแกโจทกวาการพิจารณาคดีจะ

สะดวกยิ่งขึ้นถาใหอีกศาลหนึ่ง ซ่ึงมีอํานาจชําระคดีไดพิจารณาคดีนั้น โจทกจะยื่นคํารองตอศาลซึ่งคดีนั้นอยูใน
ระหวางพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได แมวาจําเลยจะคัดคานก็ตามเมื่อศาลเห็นสมควรจะโอนคดีหรือ
ยกคํารองเสียก็ได

 มาตรา 24 เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เปนตน
 (1) ปรากฏวาความผิดหลายฐาน ไดกระทําลงโดยผูกระทําผิด คนเดียวกัน หรือผูกระทําผิด

หลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทําความ ผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเปนตัวการ ผูสมรูหรือรับของโจรก็ตาม
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 (2) ปรากฏวาความผิดหลายฐานไดกระทําลงโดยมีเจตนาอยางเดียวกัน หรือโดยผูกระทํา
ผิดทั้งหลายไดคบคิดกันมาแตกอนแลว

 (3) ปรากฏวาความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้น โดยมีเจตนาชวยผู กระทําผิดอื่นใหพนจากรับโทษ
ในความผิดอยางอื่นซึ่งเขาไดกระทําไว

 ดั่งนี้จะฟองคดีทุกเรื่อง หรือฟองผูกระทําความผิดทั้งหมดตอศาล ซ่ึงมีอํานาจชําระในฐานความผิดซึ่ง
มีอัตราโทษสูงกวาไวก็ได

 ถาความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอยางสูงเสมอกัน ศาลซึ่ง มีอํานาจชําระ ก็คือศาลซึ่งรับฟองเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไวกอน

 มาตรา 25 ศาลซึ่งรับฟองคดีเกี่ยวพันกันไวจะพิจารณาพิพากษา รวมกันไปก็ได
 ถาศาลซึ่งรับฟองคดีเกี่ยวพันกันไว เห็นวาเปนการสมควรที่ความ ผิดฐานหนึ่ง ควรไดชําระในศาลซึ่ง

ตามปกติมีอํานาจจะชําระ ถา หากวาคดีนั้นไมเกี่ยวกับคดีเกี่ยวพันกัน เมื่อศาลเดิมไดตกลงกับอีก ศาลหนึ่งแลว จะ
ส่ังใหไปฟองยังศาลอื่นนั้นก็ได

 มาตรา 26 หากวาตามลักษณะของความผิด ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย ความรูสึกของประชาชน
สวนมากแหงทองถ่ินนั้น หรือเหตุผลอยางอื่น อาจมีการขัดขวางตอการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา หรือนากลัววา
จะเกิดความไมสงบหรือเหตุรายอยางอื่นขึ้น เมื่อโจทกหรือจําเลยยื่นเรื่องราวตออธิบดีศาลฎีกา ขอใหโอนคดีไปศาล
อ่ืน ถาอธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตามคําขอนั้นก็ใหส่ังโอนคดีไปยังศาลดั่งที่อธิบดีศาลฎีการะบไุว

 คําสั่งของอธิบดีศาลฎีกาอยางใด ยอมเด็ดขาดเพียงนั้น
 มาตรา 27 ผูพิพากษาในศาลใดซึ่งชําระคดีอาญา จะถูกตั้งรังเกียจ ตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งบัญญัติ ไวในเรื่องนั้นก็ได

ลักษณะ3 การฟองคดีอาญาและแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ3 การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

หมวด 1 การฟองคดีอาญา

 มาตรา 28 บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล
 (1) พนักงานอัยการ
 (2) ผูเสียหาย

 มาตรา 29 เมื่อผูเสียหายไดยื่นฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบ สันดานสามีหรือภริยาจะดําเนินคดีตางผู
ตายตอไปก็ได

 ถาผูเสียหายที่ตายนั้นเปนผูเยาว ผูวิกลจริต หรือผูไรความสามารถ ซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล
หรือผูแทนเฉพาะคดีไดยื่นฟอง แทนไวแลว ผูฟองแทนนั้นจะวาคดีตอไปก็ได

 มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองขอเขารวมเปน
โจทกในระยะใดระหวาง พิจารณากอน ศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ได
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 มาตรา 31 คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัวซ่ึงผูเสียหาย ยื่นฟองแลว พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอ
เขารวมเปนโจทกใน ระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได

 มาตรา 32 เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะ
กระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใด ๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมี
อํานาจรองตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทํา การนั้น ๆ ได

 มาตรา 33 คดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานอัยการและ ผูเสียหายตางไดยื่นฟองในศาลชั้นตนศาล
เดียวกันหรือตางศาลกัน ศาลนั้น ๆ มีอํานาจสั่งใหรวมพิจารณาเปนคดีเดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบโดยพลการหรือ
โดยโจทกยื่นคํารองในระยะใดกอนมี คําพิพากษา

 แตทวาจะมีคําสั่งเชนนั้นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอม ของศาลอื่นนั้นกอน
 มาตรา 34 คําสั่งไมฟองคดี หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม
 มาตรา 35 คํารองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมี คําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมีคํา

ส่ังอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด ถาคํารองนั้นไดยื่น ในภายหลังเมื่อ
จําเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม แลวใหศาลจดคําแถลงของจําเลยไว ในกรณีที่จําเลยคัด
คานการถอนฟอง ใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย

 คดีความผิดตอสวนตัวนั้น จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใด กอนคดีถึงที่สุดก็ได แตถาจําเลยคัด
คาน ใหศาลยกคํารองขอถอน ฟองนั้นเสีย

 มาตรา 36 คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหาไดไม เวนแตจะเขาอยูในขอยก
เวนตอไปนี้

 (1) ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไวแลวไดถอนฟอง
คดีนั้นไป การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหาย ที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม

 (2) ถาพนักงานอัยการถอนคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัวไปโดยมิไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากผูเสียหาย การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม

 (3) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลว ไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไมตัดสิทธิ
พนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแต คดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว

 มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้
(1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูง

สําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอน ศาลพิจารณา
 (2) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษ ไมสูงกวาความผิดลหุโทษ

หรือคดีอ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูง ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซ่ึงมี
โทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับ ตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว

 (3) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ
หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอยางสูง ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผูตองหาชําระคาปรับ
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ตามที่นายตํารวจประจําทองที่ตั้งแตตําแหนงสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้น
ๆ ไดเปรียบ เทียบแลว

 (4) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบ
เทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว

 มาตรา 38 ความผิดตามอนุ มาตรา (2) ,(3) และ (4) แหงกอน ถาเจาพนักงานดั่งกลาวใน นั้นเห็นวาผู
ตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดั่งนี้

 (1) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมตามนั้น
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดใหภายในเวลาอันสมควร แตไมเกินสิบหาวันแลว
คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด

 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับภายใน
เวลากําหนดในวรรคกอน ใหดําเนินคดีตอไป

 (2) ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายนิยอมใหเปรียบเทียบใหเจาหนาที่กะ
จํานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คูความตกลงกัน

 มาตรา 39 สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดั่งตอไปนี้
 (1) โดยความตายของผูกระทําผิด
 (2) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกขถอนฟอง หรือยอมความกันโดยถูก

ตองตามกฎหมาย
 (3) เมื่อคดีเลิกกันตาม มาตรา 37
 (4) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง
 (5) เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิด เชนนั้น
 (6) เมื่อคดีขาดอายุความ
 (7) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ

หมวด 2 การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 มาตรา 40 การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟองตอ ศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือตอศาลที่มี

อํานาจชําระคดีแพงก็ได การพิจารณาคดีแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
แพง

 มาตรา 41 ถาการพิจารณาคดีแพงจักทําใหการพิจารณาคดีอาญา เนิ่นชาหรือติดขัด ศาลมีอํานาจสั่งให
แยกคดีแพงออกจากคดีอาญา และพิจารณาตางหากโดยศาลที่มีอํานาจชําระ

 มาตรา 42 ในการพิจารณาคดีแพง ถาพยานหลักฐานที่นําสืบแลว ในคดีอาญายังไมเพียงพอ ศาลจะ
เรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม อีกก็ได

 ในกรณีเชนนั้น ศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว สวนคดีแพง จะพิพากษาในภายหลังก็ได
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 มาตรา 43 คดีลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกหรือรับของโจร
ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะ เรียกรองทรัพยสินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการ
ยื่นฟองคดีอาญา ก็ใหเรียกทรัพยสินหรือราคา แทนผูเสียหายดวย

 มาตรา 44 การเรียกทรัพยสินหรือราคาคืนตาม มาตรา กอนพนักงาน อัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา
หรือจะยื่นคํารองในระยะใดระหวาง ที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้นตนก็ได

 คําพิพากษาในสวนเรียกทรัพยสินหรือราคา ใหรวมเปนสวนหนึ่ง แหงคําพิพากษาในคดีอาญา
 มาตรา 45 คดีเร่ืองใดถึงแมวาไดฟองในทางอาญาแลวก็ไมตัดสิทธิ ผูเสียหายที่จะฟองในทางแพงอีก
 มาตรา 46 ในการพิพากษาคดีสวนแพง ศาลจําตองถือขอเท็จจริง ตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวน

อาญา
 มาตรา 47 คําพิพากษาคดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติ แหงกฎหมายอันวาดวยความรับผิดของ

บุคคลในทางแพงโดยไมตอง คํานึงถึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดหรือไม
 ราคาทรัพยสินที่ส่ังใหจําเลยใชแกผูเสียหาย ใหศาลกําหนดตาม ราคาอันแทจริง สวนจํานวนเงินคาทด

แทนที่ผูเสียหายจะไดรับนั้น ใหศาลกําหนดใหตามความเสียหายแตตองไมเกินคําขอ
 มาตรา 48 เมื่อศาลพิพากษาใหคืนทรัพยสิน แตยังไมปรากฏตัว เจาของเมื่อใดปรากฏตัวเจาของแลว

ใหเจาหนาที่ซ่ึงรักษาของคืน ของนั้นใหแกเจาของไป
 ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ ใหศาลพิพากษาสั่งใหเจาหนาที่ซ่ึง รักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป
 เมื่อมีการโตแยงกัน ใหบุคคลที่อางวาเปนเจาของอันแทจริงใน ทรัพยสินนั้นฟองเรียกรองยังศาลที่มี

อํานาจชําระ
 มาตรา 49 แมจะไมมีฟองคดีสวนแพงก็ตาม เมื่อพิพากษาคดี สวนอาญาศาลจะสั่งใหคืนทรัพยสินของ

กลางแกเจาของก็ได
 มาตรา 50 ในกรณีที่ศาลสั่งใหคืนทรัพยสินหรือใชราคาแกผู เสียหายตาม มาตรา 43 และ 44 ใหถือวา

ผูเสียหายนั้นเปนเจาหนี้ ตามคําพิพากษา
 มาตรา 51 ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายที่จะฟอง ทางแพงเนื่องจากความผิดนั้นยอม

ระงับไปตามกําหนดเวลาดั่งที่ กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไวในเรื่องอายุความฟองคดีอาญา แมถึงวาผูเยาวหรือผู
วิกลจริตใน มาตรา 183 แหงประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชยจะเปนผูฟองหรือไดฟองตางหากจากคดีอาญาก็ตาม

 ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลแลว แตคดียังไมเด็ดขาดอายุความ ซ่ึงผูเสียหายมีสิทธิจะฟองคดีแพงยอม
สะดุดหยุดลงตาม มาตรา 79 แหงกฎหมายลักษณะอาญา

 ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดี เด็ดขาดแลวกอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง
สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนดอายุความใน มาตรา 168 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

 ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟองปลอยจําเลย จนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ไดยื่นฟองคดี
แพง สิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตามหลักทั่วไปในเรื่องอายุความแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
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ลักษณะ4 หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด1 หมายเรียก

 มาตรา 52 การที่จะใหบุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผูใหญหรือมาศาลเนื่องในการ สอบสวน การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคดี หรือการอยางอื่นตาม บทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้จักตองมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือ
ของศาล แลวแตกรณี

 แตในกรณีที่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือ ตํารวจชั้นผูใหญ ไปทําการสอบสวน
ดวยตนเอง ยอมมีอํานาจที่จะเรียกผูตองหาหรือพยานมาไดโดยไมตองออกหมายเรียก

 มาตรา 53 หมายเรียกตองทําเปนหนังสือ และมีขอความดั่งตอไปนี้
 (1) สถานที่ออกหมาย
 (2) วันเดือนปที่ออกหมาย
 (3) ช่ือและตําบลที่อยูของบุคคลที่ออกหมายเรียกใหมา
 (4) เหตุที่ตองเรียกผูนั้นมา
 (5) สถานที่ วันเดือนปและเวลาที่จะใหผูนั้นไปถึง
 (6) ลายมือช่ือและประทับตราของศาล หรือลายมือช่ือและตําแหนง เจาพนักงานผูออก

หมาย
 มาตรา 54 ในการกําหนดวันและเวลาที่จะใหมาตามหมายเรียกนั้น ใหพึงระลึกถึงระยะทางใกลไกล

เพื่อใหผูถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตาม วันเวลากําหนดในหมาย
 มาตรา 55 การสงหมายเรียกแกผูตองหา จะสงใหแกบุคคลผูอ่ืนซึ่งมิใชสามีภริยา ญาติหรือผูปกครอง

ของผูรับหมายรับแทนนั้นไมได
 มาตรา 56 เมื่อบุคคลที่รับหมายเรียกอยูตางทองที่กับทองที่ซ่ึงออกหมายเปนหมายศาล ก็ใหสงไปศาล

เปนหมายพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่มีอํานาจออกหมายเรียกซึ่งผูถูกเรียกอยูในทองที่ เมื่อศาลหรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจไดรับหมาย เชนนั้นแลวก็ใหสลักหลังหมายแลวจัดการสงแกผูรับตอไป

หมวด2 หมายอาญา
สวนที่1 หลักทั่วไป

 มาตรา 57 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติใน มาตรา 78 , 79 , 80 , 92 และ 94 แหงประมวลกฎหมายนี้ จะ
จับ ขัง จําคุกหรือคนในที่รโหฐาน หาตัวคนหรือส่ิงของ ตองมีหมายอาญาสําหรับการนั้น

 บุคคลที่ตองขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปลอยไปไดก็เมื่อ มีหมายปลอยของศาล
 มาตรา 58 เจาพนักงานและศาลมีอํานาจออกหมายอาญาได ภายในเขตอํานาจดั่งตอไปนี้
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 (1) ถาเปนหมายจับผูตองหาที่มิไดอยูในอํานาจศาล ไดแกพนักงาน ฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญ

 (2) ถาเปนหมายจับจําเลยหรือผูตองหาที่อยูในอํานาจศาลได แกศาล
 (3) ถาเปนหมายคน ไดแกศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือ ตํารวจชั้นผูใหญ
 (4) ถาเปนหมายขัง จําคุกหรือปลอย ไดแกศาล

 มาตรา 59 เจาพนักงานหรือศาลผูมีอํานาจออกหมายจับหมายคนหรือหมายขัง จะออกหมายนั้นโดย
พลการหรือโดยมีผูรองขอก็ได

 ในกรณีที่มีผูรองขอ เจาพนักงานหรือศาลผูออกหมายจะตองสอบ ใหปรากฏเหตุผลสมควรที่จะออก
หมายนั้นเสียกอน เหตุผลนี้จะได มาจากคําแจงความโดยสาบานตัวหรือจากพฤติการณอยางอื่นก็ได

 มาตรา 60 หมายจับ คน ขัง จําคุกหรือปลอย ตองทําเปนหนังสือ และมีขอความดั่งตอไปนี้
 (1) สถานที่ที่ออกหมาย
 (2) วันเดือนปที่ออกหมาย
 (3) เหตุที่ตองออกหมาย
 (4) (ก) ในกรณีออกหมายจับตองระบุช่ือหรือรูปพรรณของบุคคล ที่จะจับ
 (ข) ในกรณีออกหมายขัง จําคุกหรือปลอย ตองระบุช่ือบุคคล ที่จะถูกขัง จําคุกหรือปลอย
 (ค) ในกรณีออกหมายคน ใหระบุสถานที่ที่จะคนและชื่อหรือ รูปพรรณบุคคล หรือ

ลักษณะสิ่งของที่ตองการคนกําหนด วันเวลาที่จะทําการคน และชื่อกับตําแหนงของเจาพนักงาน ผูจะทําการคนนั้น
 (5) (ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขังหรือหมายคนใหระบุความผิด
 (ข) ในกรณีออกหมายจําคุก ใหระบคุวามผิดและกําหนดโทษ ตามคําพิพากษา
 (ค) ในกรณีออกหมายขังหรือจําคุก ใหระบุสถานที่ซ่ึงจะใหขัง หรือจําคุก
 (ง) ในกรณีออกหมายปลอย ใหระบุเหตุที่ใหปลอย
 (6) ลายมือช่ือและประทับตราของศาล หรือลายมือช่ือและ ตําแหนงของเจาพนักงานผู

ออกหมาย
 มาตรา 61 ภายใตบังคับแหง มาตรา 97 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจมีอํานาจและหนาที่จัดการ

ใหเปนไปตามหมายอาญา ซ่ึง ไดมอบหรือสงมาใหจัดการภายในอํานาจของเขา
 หมายอาญาใดซึ่งศาลไดออกหรือสลักหลัง จะมอบหรือสงไปยัง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่ง

อยูภายในเขตอํานาจของศาล ดั่งระบุในหมาย หรือแกหัวหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ประจําจังหวัดหรือ
อําเภอ ซ่ึงจะใหจัดการใหเปนไปตามหมายนั้นก็ได

 ในกรณีหลัง เจาพนักงานผูไดรับหมายตองรับผิดชอบในการจัดการ ตามหมายนั้น จะจัดการเองหรือ
ส่ังใหเจาพนักงานรองลงไปจัดการ ใหก็ได หรือจะมอบหรือสงสําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองใหแก พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจคนอื่นซึ่งมีหนาที่จัดการตามหมายซึ่งตนไดรับนั้นก็ได ถาหมายนั้นไดมอบสงใหแกเจา
พนักงานตั้งแต สองนายขึ้นไป เจาพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือรวมกัน ก็ได
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 หมายอาญาใดซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเปนผูออก เจาพนักงานนั้นจะจัดการตาม
หมายดวยตนเองภายในเขต อํานาจหรือจะจัดการใหเปนไปดั่งบัญญัติไวในวรรค 2 และ 3 ก็ได

 มาตรา 62 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซ่ึงวาดวยการจับและคน เจา
พนักงานผูจัดการตามหมาย นั้นตองแจงขอความในหมายใหแกผูเกี่ยวของทราบและถามีคําขอรอง ใหสงหมายนั้น
ใหเขาตรวจดู

 การแจงขอความในหมาย การสงหมายใหตรวจดูและวันเดือนป ที่จัดการเชนนั้น ใหบันทึกไวใน
หมายนั้น

 มาตรา 63 เมื่อเจาพนักงานไดจัดการตามหมายอาญาแลวให บันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้น ถาจัด
การตามหมายไมไดให บันทึกพฤติการณไว แลวใหสงบันทึกนั้นไปยังเจาหนาที่ผูออกหมาย โดยเร็ว

 มาตรา 64 ถาบุคคลที่มีช่ือในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือส่ิงของที่มีหมายใหคนไดพบแลว ถา
สามารถจะทําได ก็ใหสงบุคคล หรือส่ิงของนั้นโดยดวนไปยังผูออกหมายเวนแตจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

 มาตรา 65 ถาบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผูชวยใหหนีไปได เจาพนักงานผูจับมีอํานาจติด
ตามจับกุมผูนั้นโดยไมตองมีหมายอีก

สวนที่ 2 หมายจับ
 มาตรา 66 เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดั่งตอไปนี้

 (1) เมื่อผูตองหาซึ่งถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควร หรือจําเลยเปน ผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
 (2) เมื่อความผิดที่ผูตองหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควรหรือที่จําเลย ถูกฟองนั้น มีอัตรา

โทษอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไป
 (3) เมื่อผูตองหาหรือจําเลยซึ่งไมไดถูกควบคุมหรือขังอยูไมมา ตามหมายเรียกหรือตาม

นัดโดยไมมีขอแกตัวอันควรก็ดี ไดหนีไปก็ดี มีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
โดยทางตรง หรือทางออมก็ดี

 (4) เมื่อผูตองหาหรือจําเลย ซ่ึงถูกปลอยช่ัวคราวมิสามารถทําสัญญาประกันใหจํานวนเงิน
สูงกวาเดิมหรือหาหลักประกันมาเพิ่ม หรือใหดีกวาเดิมตาม มาตรา 115

 มาตรา 67 จะออกหมายจับบุคคลที่ยังไมรูจักชื่อก็ไดแตตองบอกรูปพรรณของผูนั้นใหละเอียดเทาที่จะ
ทําได

 มาตรา 68 หมายจับคงใชไดอยูจนกวาจะจับได เวนแตความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุความ หรือ
เจาพนักงานหรือศาลผูออก หมายนั้นไดถอนหมายคืน

สวนที่ 3 หมายคน
 มาตรา 69 เหตุที่จะออกหมายคนไดมีดั่งตอไปนี้
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 (1) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไตสวนมูลฟอง
หรือพิจารณา

 (2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทํา ความผิด

 (3) เพื่อพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง โดยมิชอบดวยกฎหมาย
 (4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ
 (5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึด

โดยวิธีอ่ืนไมไดแลว
 มาตรา 70 หมายคนซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นหามมิใหออก เวนแตจะมีหมายจับบุคคลนั้นดวย

และเจาพนักงานซึ่งจะจัดการตาม หมายคนนั้นตองมีทั้งหมายคนและหมายจับ

สวนที่ 4 หมายขัง หมายจําคุก หมายปลอย
 มาตรา 71 เมื่อจับผูตองหาหรือจําเลยไดมาแลว ในระยะใด ระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ

พิจารณา ศาลจะออกหมายขัง ผูตองหาหรือจําเลยไวก็ได
 ในระหวางสอบสวน พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมี อํานาจยื่นคํารองขอใหศาลออกหมาย

ขังตามความใน มาตรา 87
 ในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขัง โดยพลการหรือโดยโจทกยื่นคํารองก็ได
 หมายขังคงใชไดอยูจนกวาศาลจะไดเพิกถอน โดยออกหมาย ปลอยหรือออกหมายจําคุกแทน
 มาตรา 72 หมายปลอยผูตองหาหรือจําเลยซึ่งตองขังอยูตาม หมายศาลใหออกในกรณีตอไปนี้

 (1) เมื่อศาลสั่งปลอยช่ัวคราว
 (2) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอใหศาลปลอย โดยเห็นวาไมจําเปนตอง

ขังไวระหวางสอบสวน
 (3) เมื่อพนักงานอัยการรองตอศาลวาไดยุติการสอบสวนแลว
โดยคําสั่งไมฟองผูตองหา
 (4) เมื่อพนักงานอัยการไมฟองผูตองหาในเวลาที่ศาลกําหนด
 (5) เมื่อศาลไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาคดีไมมีมูลและสั่งใหยกฟอง เวนแตเมื่อโจทกรอง

ขอและศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวาง อุทธรณฎีกา
 (6) เมื่อโจทกถอนฟองหรือมีการยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว หรือเมื่อศาล

พิจารณาแลวพิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกฟอง เวนแตศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวางอุทธรณฎีกา
 (7) เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษจําเลยอยางอื่นซึ่งไมใชโทษประหารชีวิต จําคุก หรือให

อยูภายในเขตที่อันมีกําหนดถาโทษ อยางอื่นนั้นเปนโทษปรับเมื่อจําเลยไดเสียคาปรับแลว หรือศาลใหปลอยช่ัว
คราวโดยมีกําหนดวันเพื่อใหจําเลยหาเงนิคาปรับมา ชําระตอศาล
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 มาตรา 73 คดีใดอยูระหวางอุทธรณฎีกา ถาจําเลยตองควบคุม หรือขังมาแลวเทากับหรือเกินกวา
กําหนดจําคุก หรือกําหนดจําคุกแทนตามคําพิพากษาใหศาลออกหมายปลอยจําเลย เวนแตจะเห็นสมควรเปนอยาง
อ่ืนในกรณีที่โจทกอุทธรณฎีกาในทํานองขอใหเพิ่มโทษ

 มาตรา 74 ภายใตบังคับแหง มาตรา 73 และ 185 วรรค 2 เมื่อ ผูใดตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือ
ประหารชีวิตหรือจะตองจําคุกแทนคาปรับ ใหศาลออกหมายจําคุกผูนั้นไว

 มาตรา 75 เมื่อผูตองคําพิพากษาใหจําคุกถูกจําครบกําหนดแลว หรือไดรับพระราชทานอภัยโทษให
ปลอย หรือมีคําวินิจฉัยใหปลอยตัวไปโดยมีเงื่อนไขหรือมีกฎหมายยกเวนโทษหรือโทษจําคุกนั้นหมดไปโดยเหตุ
อ่ืน ใหศาลออกหมายปลอยผูนั้นไป

 มาตรา 76 หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย ตองจัดการ ตามนั้นโดยพลัน

ลักษณะ5 จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว
หมวด1 จับ ขัง จําคุก

 มาตรา 77 หมายจับใชไดทั่วราชอาณาจักร
 การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามสําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองแลว หรือตามโทรเลขแจง

วาไดออกหมายแลวก็ได แตในกรณีหลังใหสงหมายหรือสําเนาอันรับรองแลวไปยังเจาพนักงานผูจัดการตามหมาย
โดยพลัน

 มาตรา 78 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไมได เวนแตในกรณีตอ
ไปนี้

 (1) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดั่งบัญญัติไวใน มาตรา 80
 (2) เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิด หรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัย

วาผูนั้นจะกระทําความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด
 (3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบหนี
 (4) เมื่อมีผูขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด และแจงดวยวาไดรองทุกขไว

ตามระเบียบแลว
 เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเอง ไมตองมีหมายแตตองเปนในกรณีที่อาจ

ออกหมายจับได หรือจับได ตามประมวลกฎหมายนี้
 มาตรา 79 ราษฎรจะจับผูอ่ืนไมไดเวนแตจะเขาอยูในเกณฑแหง มาตรา 82 หรือเมื่อผูนั้นกระทําความ

ผิดซึ่งหนา และความผิดนั้นได ระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ดวย
 มาตรา 80 ที่เรียกวาความผิดซึ่งหนานั้น ไดแกความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทํา หรือพบในอาการใดซึ่ง

แทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสด ๆ
 อยางไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ใหถือวาความผิดนั้นเปนความผิด

ซ่ึงหนาในกรณีดั่งนี้
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 (1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทําโดยมีเสียงรองเอะอะ
 (2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิด ในถ่ินแถวใกลเคียงกับที่

เกิดเหตุนั้นและมีส่ิงของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอื่นอันสันนิษฐานไดวา ได
ใชในการกระทําผิด หรือมีรองรอยพิรุธเปนประจักษที่เสื้อผา หรือเนื้อตัวของผูนั้น

 มาตรา 81 จะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับ
 (1) ในที่รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการคน

ในที่รโหฐาน
 (2) ในพระราชวัง หรือในที่ซ่ึงพระมหากษัตริย พระมเหสี หรือ ผูสําเร็จราชการแทนพระ

องคประทับ หรืออยู นอกจากจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน
 มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียงเพื่อจัดการตาม

หมายนั้นก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกเขานั้นไมได
 มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับ ตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตอง

ถูกจับ แลวส่ังใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับ แตถาจําเปนก็ใหจับตัว
ไป

 ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการ
จับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับผูนั้น

 มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับ ตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปก
ครองหรือตํารวจโดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแลว ถามีหมายจับก็ใหเอาออกอานใหผูถูกจับฟงทั้งให แจงเหตุที่จับนั้น
ดวย

 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น จะควบคุมผูถูกจับไวหรือปลอยช่ัวคราวก็
ได เมื่อจับโดยมีหมายให รายงานตอไปยังเจาหนาที่ซ่ึงออกหมายนั้น ถาเจาหนาที่ออกหมาย ตองการตัว ก็ใหจัดการ
สงผูถูกจับไปให

 ถาราษฎรเปนผูจับ ใหบันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยูของผูจับ อีกทั้งขอ ความและพฤติการณแหงการจับนั้นไว
แลวใหผูจับลงลายมือช่ือ กํากับไวเปนสําคัญ

 ในกรณีที่จําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรที่ทําการจับจะจัดการ พยาบาลผูถูกจับเสียกอนนําตัวไปสง
ตาม มาตรานี้ ก็ได

 มาตรา 85 เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึดสิ่งของตาง ๆ ที่อาจ
ใชเปนพยานหลักฐานได

 การคนนั้นจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปน ผูคน
 ส่ิงของใดที่ยึดไว เจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหา

หรือแกผูอ่ืน ซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
 มาตรา 86 หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น
 มาตรา 87 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตาม พฤติการณแหงคดี
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 ในกรณีซ่ึงเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูก
จับไวไดเทาเวลาที่จะถาม คําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น

 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูถูกจับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบสิบ
แปดชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น จะยืดเวลาเกินกวาสี่สิบ
แปด ช่ัวโมงก็ได เทาเหตุจําเปน ทั้งนี้รวมกันแลวมิใหเกินสามวัน

 ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวากําหนดเวลา ในวรรคกอนเพื่อใหการสอบสวนเสร็จ
ส้ิน ใหสงผูตองหามาศาล ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาล ขอหมายขังผูตองหานั้นไว
ใหศาลสอบถามผูตองหาวา จะมีขอคัดคานประการใด หรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบ
สวนมาชี้ แจงเหตุจําเปน หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการ พิจารณาก็ได

 ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังไดคร้ังเดียว มีกําหนดไดไมเกินเจ็ดวัน

 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือน แตไมถึงสิบปหรือปรับเกินกวาหา
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาล มีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกัน
ทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน

 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม
ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้ง ติด ๆ กันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมด ตองไมเกินแปด
สิบสี่วัน

 ในกรณีที่ศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลว หากพนักงานอัยการหรือ พนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อขอขังตอไปโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน ได
แสดงถึงเหตุจําเปนและนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล การไตสวนชั้นนี้ผูตองหาจะแตง
ทนายเพื่อแถลงขอ คัดคาน และซักถามพยานก็ได

 ถาพนักงานสอบสวน ตองไปทําการสอบสวน ในทองที่อ่ืนนอกเขตของศาลซึ่งไดส่ังขังผูตองหาไว
พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอ ใหโอนการขังไปยังศาลในทองที่ที่จะตองไปทําการสอบสวนนั้นก็ได เมื่อศาลที่
ส่ังขังไวเห็นเปนการสมควรก็ใหส่ังโอนไป

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2539

 มาตรา 88 นับแตเวลาที่ยื่นฟองจําเลยที่ตองขังตามหมายศาล ๆ จะขังจําเลยตอไปหรือปลอยช่ัวคราวก็
ได

 มาตรา 89 หมายขังหรือหมายจําคุกตองจัดการใหเปนไปตามนั้น ในเขตของศาลซึ่งออกหมาย
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อพนักงานสอบสวนรองขอและศาลไตสวน แลวศาลอาจสั่งขังผูตองหาไว ณ

สถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอ โดยใหอยูในความควบคุมของพนักงานสอบสวนตามกําหนดเวลาที่ ศาลเห็น
สมควร
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หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2539

 มาตรา 90 เมื่อมีการอางวาบุคคลใดตองถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย หรือถูกจําคุกผิดจากคํา
พิพากษาของศาล บุคคลเหลานี้ มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอใหปลอย คือ

 (1) บุคคลที่ถูกเขาเชนนั้น
 (2) สามีภริยาหรือญาติของผูนั้น หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ
 (3) พนักงานอัยการ
 (4) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี

 เมื่อไดรับคํารองดั่งนั้น ใหศาลหมายเรียกเจาพนักงานหรือบุคคลอื่น ซ่ึงกอใหเกิดการควบคุม ขัง หรือ
จําคุก และผูที่ถูกควบคุม ขัง หรือ จําคุกมาพรอมกัน ถาเปนที่พอใจศาลวาการควบคุมหรือการขังนั้นผิดกฎหมาย
หรือการจําคุกนั้นผิดจากคําพิพากษา ก็ใหศาลสั่งปลอย ตัวผูนั้นไป

หมวด 2 คน
 มาตรา 91 ใหนําบทบัญญัติแหง มาตรา 81 (2) มาบังคับในเรื่องคนโดยอนุโลม
 มาตรา 92 หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแต พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผู

คน และในกรณีตอไปนี้
 (1) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน
 (2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนา กําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
 (3) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไป หรือมีเหตุอันแนน

แฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในรโหฐานนั้น
 (4) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิด ไดซอนหรืออยูใน

นั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายเสีย
กอน

 (5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้น มีหมายจับหรือจับตาม
มาตรา 78

 เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเอง ไมตองมีหมายคนก็ได แตตองเปนใน
กรณีที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้

 มาตรา 93 หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
เปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นมีส่ิงของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือ
ซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซ่ึงมีไวเปนความผิด
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 มาตรา 94 ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ทําการคนในที่รโหฐานสั่งเจาของหรือคนอยูในนั้น
หรือผูรักษาสถานที่ซ่ึงจะคน ใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม อีกทั้งใหความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่
จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ใหพนักงานผูนั้นแสดงหมาย หรือถาคนไดโดยไมตองมีหมายก็ใหแสดงนามและตําแหนง

 ถาบุคคลดั่งกลาวในวรรคตนมิยอมใหเขาไป เจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปในกรณีจําเปนจะ
เปดหรือทําลายประตูบาน ประตู เรือนหนาตาง ร้ัวหรือส่ิงกีดขวางอยางอื่นทํานองเดียวกันก็ได

 มาตรา 95 ในกรณีคนหาสิ่งของที่หาย ถาพอทําได จะใหเจาของ หรือผูครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู
แทนของเขาไปกับเจาพนักงานใน การคนนั้นดวยก็ได

 มาตรา 96 การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้น และตก มีขอยกเวนดั่งนี้
 (1) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปใน เวลากลางคืนก็ได
 (2) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซ่ึงมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทําการคน

ในเวลากลางคืนก็ได
 (3) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตองมีอนุญาต

พิเศษจากอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเพื่อการคนในจังหวัดนั้น สวนหัวหนาในการคนนั้น ตองเปน
นายอําเภอหรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป

 มาตรา 97 ในกรณีที่คนโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายคน หรือผูรักษาการแทนเทานั้น มี
อํานาจเปนหัวหนาไปจัดการใหเปนไป ตามหมายนั้น

 มาตรา 98 การคนในที่รโหฐานนั้น จะคนไดแตเฉพาะเพื่อหาตัวคน หรือส่ิงของที่ตองการคนเทานั้น
แตมีขอยกเวนดั่งนี้

 (1) ในกรณีที่คนหาสิ่งของโดยไมจํากัดสิ่ง เจาพนักงานผูคนมี อํานาจยึดสิ่งของใด ๆ ซ่ึง
นาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อเปนประโยชน หรือยันผูตองหาหรือจําเลย

 (2) เจาพนักงานซึ่งทําการคนมีอํานาจจับบุคคลหรือส่ิงของอื่นในที่คนนั้นได เมื่อมีหมาย
อีกตางหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา

 มาตรา 99 ในการคนนั้น เจาพนักงานตองพยายามมิใหมีการ เสียหายและกระจัดกระจายเทาที่จะทําได
 มาตรา 100 ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซึ่งอยูในที่ซ่ึงคนหรือจะถูกคน จะขัดขวางถึงกับทําใหการ

คนไรผล เจาพนักงานผูคนมี อํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไว หรือใหอยูในความดูแลของเจาพนักงาน ในขณะที่ทําการ
คนเทาที่จําเปนเพื่อมิใหการขัดขวางถึงกับทําให การคนนั้นไรผล

 ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย เจาพนักงานผูคนมี
อํานาจคนตัวผูนั้นไดดั่งบัญญัติไวตาม มาตรา 85

 มาตรา 101 ส่ิงของซึ่งยึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไวหรือใหทําเครื่องหมายไวเปน
สําคัญ

 มาตรา 102 การคนในที่รโหฐานนั้น กอนลงมือคนใหเจาพนักงาน ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอน
และเทาที่สามารถจะทําไดใหคนตอ หนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น หรือถาหาบุคคล
เชนกลาวนั้นไมได ก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซ่ึงเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน
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 การคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุม หรือขังอยูใหทําตอหนาผูนั้น ถาผูนั้น
ไมสามารถหรือไมติดใจมากํากับ จะตั้งผูแทนหรือใหพยานมากํากับก็ได ถาผูแทนหรือพยานไมมี ใหคนตอหนา
บุคคลในครอบครัวหรือตอหนาพยานดั่งกลาวในวรรคกอน

 ส่ิงของใดที่ยึดไดตองใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทนหรือพยานดู
เพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคล เชนกลาวนั้น รับรองหรือไมยอมรับรองก็ใหบันทึกไว

 มาตรา 103 ใหเจาพนักงานผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคน และสิ่งของที่คนไดนั้นตองมีบัญชีราย
ละเอียดไว

 บันทึกการคนและบัญชีส่ิงของนั้นใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผูตองหา จําเลย
ผูแทนหรือพยานฟงแลวแตกรณี แลวใหผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองไว

 มาตรา 104 เจาพนักงานที่คนโดยมีหมาย ตองรีบสงบันทึกและ บัญชีดั่งกลาวในมาตรากอนพรอมดวย
ส่ิงของที่ยึดมาถาพอจะสงได ไปยังผูออกหมายหรือเจาพนักงานอื่นตามที่กําหนดไวในหมาย

 ในกรณีที่คนโดยไมมีหมายโดยเจาพนักงานอื่น ซ่ึงไมใชพนักงาน สอบสวน ใหสงบันทึก บัญชีและ
ส่ิงของไปยังพนักงานสอบสวนหรือ เจาหนาที่ใดซึ่งตองการสิ่งเหลานั้น

 มาตรา 105 จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข ส่ิงพิมพหรือเอกสาร อ่ืนซึ่งสงทางไปรษณียและโทรเลข
จากหรือถึงผูตองหาหรอืจําเลยและ ยังมิไดสง ถาเจาหนาที่ตองการเพื่อประโยชนแหงการสอบสวนไตสวน มูลฟอง
พิจารณา หรือการกระทําอยางอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ ใหขอคําสั่งจากศาลถึงเจาหนาที่ไปรษณียโทรเลขใหสง
เอกสารนั้นมา

 ถาอธิบดีกรมตํารวจ หรือขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาเอกสาร นั้นตองการใชเพื่อการดั่งกลาวแลว
ระหวางที่ขอคําสั่งตอศาลมีอํานาจ ขอใหเจาหนาที่ฝายไปรษณียโทรเลขเก็บเอกสารนั้นไวกอน

 บทบัญญัติแหง มาตรานี้ ไมใชถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหา หรือจําเลยกับทนายความของผูนั้น

หมวด3 ปลอยช่ัวคราว
 มาตรา 106 คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดย ไมตองมีประกันหรือมีประกัน หรือมี

ประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาลยอมยื่นไดโดยผูตองหา จําเลย หรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของดังนี้

 (1) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยู และยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี

 (2) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาล และยังมิไดถูกฟองตอศาล   ใหยื่นตอศาลนั้น
 (3) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น
 (4) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการยื่นอุทธรณ

หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลว แตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหยื่นตอศาล ช้ัน
ตนที่ชําระคดีนั้น
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 ในกรณีที่ศาลชั้นตนเห็นสมควรใหปลอยช่ัวคราว ใหศาลชั้นตนสั่ง อนุญาต มิฉะนั้นให
รีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือ ศาลฎีกาเพื่อส่ัง แลวแตกรณี

 (5) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่น ตอศาลชั้นตนที่ชําระคดี
นั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได

 ในกรณีที่ยื่นตอศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองไปยังศาล อุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อส่ัง แลวแต
กรณี

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.10 พ.ศ.2522) ,
(ฉ.13 พ.ศ.2525)

 มาตรา 107 เมื่อไดรับคํารองใหปลอยช่ัวคราว ใหเจาพนักงาน หรือศาลรีบสั่งโดยอาศัยหลักเกณฑใน
หก มาตรา ตอไปนี้ มาตรา 108 ในการวินิจฉัยคํารองใหปลอยช่ัวคราว ใหพึงพิจารณา ขอเหลานี้ประกอบ

 (1) ความหนักเบาแหงขอหา
 (2) พยานหลักฐานที่นํามาสืบแลวมีเพียงใด
 (3) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร
 (4) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
 (5) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
 (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราว มีเพียงใดหรือไม
 (7) ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบ

สวน พนักงานอัยการหรือโจทกแลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
 มาตรา 108 ในการวินิจฉัยคํารองใหปลอยช่ัวคราว ใหพึงพิจารณาขอเหลานี้ประกอบ

 (1) ความหนักเบาแหงขอหา
 (2) พยานหลักฐานที่นํามาสืบแลวมีเพียงใด
 (3) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร
 (4) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
 (5) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
 (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราว มีเพียงใดหรือไม
 (7) ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบ

สวน พนักงานอัยการหรือโจทกแลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
 มาตรา 109 ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน

สิบป ถามีคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวในระหวางสอบสวนหรือระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ศาลจะตองถาม
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกวา จะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควร
ศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุนั้นไว

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.10 พ.ศ.2522)
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 มาตรา 110 ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยช่ัวคราวตองมีประกัน และ
จะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได

ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน และหลักประกันดวยก็ได
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.13 พ.ศ.2525)
 มาตรา 111 เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย กอนที่จะปลอยไป ใหผูตองหาหรือจําเลยสาบาน

หรือปฏิญาณตนวาจะมาตาม นัดหรือหมายเรียก
 มาตรา 112 เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน กอนปลอยไปใหผู

ประกันหรือผูเปนหลักประกันลงลาย มือช่ือในสัญญาประกันนั้น
 ในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอื่นอันพึงมี ตองมีขอความดั่งนี้ดวย

 (1) ผูถูกปลอยช่ัวคราวหรือผูประกัน แลวแตกรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของ
เจาพนักงานหรือศาล ซ่ึงใหปลอยช่ัวคราว

 (2) เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินจํานวนที่ระบุไว
 มาตรา 113 เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปลอยช่ัวคราวไมวาจะมีประกันหรีอมี

ประกันและหลักประกันหรือไม การปลอยช่ัวคราวนั้นใหใชไดระหวางการสอบสวนหรือจนกวาผูตองหา ถูกศาล
ส่ังขังระหวางสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟอง แตมิใหเกินสามเดือนนับแตวันแรกที่มีการปลอยช่ัวคราว ไมวา
เปนการปลอยช่ัวคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมอาจทําการสอบ
สวนไดเสร็จภายในกําหนดสามเดือน จะยืดเวลาการปลอยช่ัวคราวใหเกินสามเดือนก็ได แตมิใหเกินหกเดือน

 เมื่อการปลอยช่ัวคราวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว ถายังมีความจําเปนที่จะตองควบคุมผูตองหาไวตอ
ไป ใหสงผูตองหามาศาล และให นําบทบัญญัติ มาตรา 7 วรรคสี่ ถึงวรรคเกามาใชบังคับ

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 114 เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวยกอนปลอยตัวไป ใหผูรองขอ

ประกันจัดหาหลักประกันมาดั่งตองการ
 หลักประกันมี 3 ชนิด คือ

 (1) มีเงินสดมาวาง
 (2) มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง
 (3) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย

 มาตรา 115 โดยความปรากฏตอมา หรือเนื่องจากกลฉอฉลหรือ ผิดหลงปรากฏวาสัญญาประกันต่ําไป
หรือหลักประกันไมเพียงพอ เจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจเรียกผูที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันมาพรอมกัน ในกรณี
แรกใหเปลี่ยนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงขึ้น ในกรณีหลังใหเรียกหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิม

 ในกรณีที่ศาลปลอยช่ัวคราว และคดีขึ้นไปสูศาลสูง ๆ มีอํานาจแกคําสั่งลางใหจําเลยทําหรือหาประกัน
เปนจํานวนสูงขึ้น หรือถาเห็นวา หลักประกันไมเพียงพอจะสั่งใหหาหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิมก็ได
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 มาตรา 116 การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ยอมทําไดเมื่อผูทําสัญญามอบตัวผู
ตองหาหรือจําเลยคืนตอเจาพนักงาน หรือศาล

 มาตรา 117 เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลัก
ประกันอาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยนั้น ถามิสามารถจะขอความ
ชวยเหลือจากเจาพนักงานเชนนั้นไดทันทวงทีก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยนั้นไดเอง แลวสงไปยังพนกังาน
ฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุดและใหพนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยนั้นไปยังเจาพนักงานหรือศาล 
โดยคิดคาพาหนะจากบุคคลนั้น

 มาตรา 118 เมื่อคดีถึงที่สุด หรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตาม มาตรา 116 หรือโดยเหตุ
อ่ืน ใหคืนหลักประกันแกผูที่ ควรรับไป

 มาตรา 119 ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาล
เห็นสมควรโดยมิตองฟอง เมื่อศาลสั่งประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมี
อํานาจอุทธรณได คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณให เปนที่สุด

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 119ทวิ ในกรณีที่ศาลสั่งไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูรองขอมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งนั้น

ได ดังตอไปนี้
 (1) คําสั่งของศาลชั้นตน ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ
 (2) คําสั่งของศาลอุทธรณ ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา

 ใหศาลชั้นตนที่รับคํารองอุทธรณคําสั่งรีบสงคํารองดังกลาว พรอมดวยสํานวนความหรือสําเนา
สํานวนความเทาที่จําเปน ไปยังศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกาแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งโดยเร็ว

 คําสั่งของศาลอุทธรณที่ไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว ยืนตามศาลชั้นตนใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ ไมตัด
สิทธิที่จะยื่นคํารองใหปลอยช่ัวคราวใหม

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.15 พ.ศ.2527)
ภาค 2 สอบสวน

ลักษณะ1 หลักท่ัวไป
 มาตรา 120 หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดย มิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้น

กอน
 มาตรา 121 พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว

หามมิใหทําการสอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ
 มาตรา 122 พนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนในกรณี ตอไปนี้ก็ได

 (1) เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตาม ระเบียบ
 (2) เมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน
 (3) เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรือบุคคลที่กลาว



พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)  วัดทาไทร อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี  http://www.watthasai.org

28

โทษดวยปากไมยอมบอกวาเขาคือใคร หรือไมยอมลงลายมือช่ือในคํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาว
โทษ

 มาตรา 123 ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนได คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อ และที่อยู
ของผูรองทุกขลักษณะแหงความผิดพฤติการณตาง ๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับและชื่อหรือ
รูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได

 คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมีวัน เดือน ป และลายมือช่ือ
ของผูรองทุกข ถารองดวยปากใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวัน เดือน ป และลงลาย มือช่ือผูบันทึกกับผูรอง
ทุกขในบันทึกนั้น

 มาตรา 124 ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีตําแหนงหนาที่รองหรือ
เหนือพนักงานสอบสวนและเปนผู ซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็ได

 เมื่อมีหนังสือรองทุกขยื่นตอเจาพนักงานเชนกลาวแลว ใหรีบจัดการสงไปยังพนักงานสอบสวน และ
จะจดหมายเหตุอะไรไปบาง เพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได

 เมื่อมีคํารองทุกขดวยปาก ใหรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจดบันทึกคํารอง
ทุกขนั้นดั่งบัญญัติใน มาตรา กอน ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได แตแลวให

รีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวน
ก็ได

 ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 133ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแก การจดบันทึกคํารองทุกขในคดีที่ผูเสีย
หายเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 125 เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือ ตํารวจไดกระทําการสืบสวนหรือ
สอบสวนไปทั้งหมด หรือแตสวนหนึ่ง สวนใดตามคําขอรองใหชวยเหลือ ใหตกเปนหนาที่ของพนักงานนั้น จัดการ
ใหมีคํารองทุกขตามระเบียบตามบทบัญญัติแหง มาตรา 123 และ 124

 มาตรา 126 ผูรองทุกขจะแกคํารองทุกขระยะใด หรือจะถอน คํารองทุกขเสียเมื่อใดก็ได
 ในคดีซ่ึงมิใชความผิดตอสวนตัว การถอนคํารองทุกขเชนนั้นยอม ไมตัดอํานาจพนักงานสอบสวนที่

จะสอบสวน หรือพนักงานอัยการที่ จะฟองคดีนั้น
 มาตรา 127 ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 123 ถึง 126 มาบังคับ โดยอนุโลมในเรื่องคํากลาวโทษ
 เจาพนักงานผูมีหนาที่รับคํากลาวโทษจะไมบันทึกคํากลาวโทษ ในกรณีตอไปนี้ก็ได

 (1) เมื่อผูกลาวโทษไมยอมแจงวาเขาคือใคร
 (2) เมื่อคํากลาวโทษเปนบัตรสนเทห

 คํากลาวโทษซึ่งบันทึกแลว แตผูกลาวโทษไมยอมลงลายมือช่ือ เจาพนักงานผูรับคํากลาวโทษจะไมจัด
การแกคํากลาวโทษนั้นก็ได

 มาตรา 128 พนักงานสอบสวนมีอํานาจใหเจาพนักงานอื่นทําการ แทนดั่งตอไปนี้
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 (1) การใดในการสอบสวนอยูนอกเขตอํานาจของตนมีอํานาจสง ประเด็นไปใหพนักงาน
สอบสวนซึ่งมีอํานาจทําการนั้นจัดการได

 (2) การใดเปนสิ่งเล็กนอยในการสอบสวน ซ่ึงอยูในเขตอํานาจข องตนไมวาทําเองหรือ
จัดการตามประเด็น มีอํานาจสั่งใหผูอยูใตบังคับ บัญชาทําแทนได แตทั้งนี้เมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มิไดเจาะจงใหทําดวยตนเอง

 มาตรา 129 ใหทําการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตายเปนผลแหงการกระทํา
ผิดอาญา ดั่งที่บัญญัติ ไวในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการ ชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ
หามมิใหฟองผูตองหายังศาล

ลักษณะ 2 การสอบสวน
หมวด1 การสอบสวนสามัญ

 มาตรา 130 ใหเร่ิมการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในที่ใด เวลาใดแลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตอง
หาไมจําตองอยูดวย

 มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะ
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ ตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา และเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิด และพิสูจนให
เห็นความผิด

 มาตรา 132 เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐานใหพนักงาน สอบสวนมีอํานาจดั่งตอไปนี้
 (1) ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทาง

อันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาด จําลองหรือพิมพลาย นิ้วมือ
ลายมือหรือลายเทากับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนา จะกระทําใหคดีแจมกระจางขึ้น

 (2) คนเพื่อพบส่ิงของ ซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการ กระทําผิด หรือไดใชหรือ
สงสัยวาไดใชในการกระทําผิดหรือซ่ึงอาจ ใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา ดวย
คน

 (3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซ่ึงอาจใชเปนพยาน หลักฐานได แตบุคคลที่
ถูกหมายเรียกไมจําตองมาเองเมื่อจัดสงสิ่ง ของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนไดปฏิบัติตามหมาย

 (4) ยึดไวซ่ึงสิ่งของที่คนพบหรือสงมาดั่งกลาวไวใน มาตรา (2) และ (3)
 มาตรา 133 พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกผูเสียหาย หรือบุคคลใดซึ่งมีเหตอัุนควรเชื่อวา

ถอยคําของเขาอาจเปนประโยชน แกคดี ใหมาตามเวลาและสถานที่ในหมาย แลวใหถามปากคําบุคคล นั้นไว
 การถามปากคํานั้น พนักงานสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบาน หรือปฏิญาณตัวเสียกอนก็ได และตอง

ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคล
 หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจหรือใชกลอุบาย อ่ืนเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดให

ถอยคํา ซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ
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มาตรา 133ทวิ ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไป
หรือในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมถึงสามปและผูเสียหายหรือพยาน ซ่ึงเปนเด็กรองขอหรือใน

คดีทํารายรางกายเด็ดอายุไมเกินสิบแปดป การ ถามปากคําเด็กไวในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยาน ใหแยกกระทํา
เปนสวน สัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสง เคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ
และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปาก คํานั้นดวย

 ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือ นักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็ก
รองขอ และพนักงายอัยการทราบ

 นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมใน การถามปากคําอาจถูกผูเสีย
หายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หาก มีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูนั้น

 ภายใตบังคับแหง มาตรา 139 การถามปากคําเด็กตามวรรคหนึ่ง ให พนักงานสอบสวนจัดใหมีการ
บันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาว ซ่ึงสามารถนําออกถายทอดไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน

 ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลที่
เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวม ในการถามปากคําพรอมกันได ใหพนักงานสอบสวนถามปากคําเด็กโดย มี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยูรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ ไมอาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบ
สวน และมิใหถือวาการถามปาก คําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กในกรณีดังกลาวที่ไดกระทําไปแลวไมชอบ ดวย
กฎหมาย

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 133ตรี ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัด ใหเด็กอายุไมเกินสิบแปดปในฐานะ
เปนผูเสียหายหรือพยานชี้ตัวผู ตองหา ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวผูตองหาในสถานที่ที่ เหมาะสมและ
สามารถจะปองกันมิใหผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายเสีย พยาน การชี้ตัวผูตองหาดังกลาวใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวย และ ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 133ทวิ วรรคหา มา
ใชบังคับโดยอนุโลม"

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 134 เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหา พนักงานสอบเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมา
อยูตอหนาเจาพนักงาน เปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว นามสกุล ชาติบังคับบิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และแจง
ขอหาใหทราบและตองบอกใหทราบ กอนวา ถอยคําที่ผูตองหากลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขา ในการ
พิจารณาได เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใดก็ใหจดคําให การไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย ก็ใหบันทึกไว

 มาตรา 134ทวิ ใหคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่ พนักงานสอบสวนแจงขอหากอนเร่ิม
ถามคําใหการใหพนักงาน สอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหา ทนายความให
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 การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหทนายความที่รัฐจัดหามาใหไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตาม ระเบียบที่กระทรวง
ยุติธรรมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 134ตรี ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 133ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวนผูตองหา
อายุไมเกินสิบแปดป

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 135 หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการลอลวง หรือขูเข็ญ หรือ
ใหสัญญากับผูตองหาเพื่อจูงใจให เขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น

 มาตรา 136 พนักงานสอบสวนจะจับและควบคุม หรือจัดการใหจับหรือควบคุมผูตองหาหรือบุคคลใด
ซ่ึงในระหวางสอบสวนปรากฏ วาเปนผูกระทําผิดหรือจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมี ประกันและ
หลักประกันดวยหรือปลอยไปตามบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายนี้ในเรื่องนั้นๆ ก็ได

 มาตรา 137 พนักงานสอบสวนขณะทําการอยูในบานเรือนหรือ ในสถานที่อ่ืน ๆ มีอํานาจสั่งมิใหผูใด
ออกไปจากที่นั้น ๆ ช่ัวเวลา เทาที่จําเปน

 มาตรา 138 พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสง ประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปน
มาแหงชีวิตและความ ประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบ ขอความทุกขอที่ไดมา

 มาตรา 139 ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลัก ทั่วไปในประมวลกฎหมายนี้อันวา
ดวยการสอบสวนและใหเอาบันทึก เอกสารอื่นซึ่งไดมาอีกทั้งบันทึกเอกสารทั้งหลาย ซ่ึงเจาพนักงานอื่น ผูสอบ
สวนคดีเดียวกันนั้นสงมารวมเขาสํานวนไว

 เอกสารที่ยื่นเปนพยานใหรวมเขาสํานวน ถาเปนสิ่งของอยางอื่น ใหทําบัญชีรายละเอียดรวมเขา
สํานวนไว

 มาตรา 140 เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบเสร็จแลว ใหจัดการ
อยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้

 (1) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด และความผิดนั้น มีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
ไมเกินสามป ใหพนักงานสอบสวนงดการ สอบสวนและบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสงบันทึกพรอมกับสํานวน
ไปยังพนักงานอัยการ

 ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวน ไปยังพนักงาน
อัยการพรอมทั้งความเห็นที่ควรใหงดการสอบสวน

 ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทําการสอบสวนตอไปใหพนักงาน สอบสวนปฏิบัติ
ตามนั้น

 (2) ถารูตัวผูกระทําผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่ มาตรา ตอไปนี้
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 มาตรา 141 ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได เมื่อไดความตามทางสอบสวนอยาง
ใด ใหทําความเห็นวาควรสั่งฟอง หรือส่ังไมฟองสงไปพรอมกับสํานวนยังพนักงานอัยการ

 ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการ สอบสวนโดยสั่งไมฟอง และใหแจงคําสั่ง
นี้ใหพนักงานสอบสวนทราบ

 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหส่ังพนักงาน สอบสวนปฏิบัติเชนนั้น
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟอง ก็ใหจัดการอยางใดเพื่อใหไดตัวผูตองหามา ถาผูตองหาอยูตาง

ประเทศให พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา
 มาตรา 142 ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุมหรือ ขังอยู หรือปลอยช่ัวคราว หรือเชื่อวาคง

ไดตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามทองสํานวนการสอบสวน วา ควรสั่งฟองหรือ
ส่ังไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน

 ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอม ดวยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ
สวนตัวผูตองหาใหพนักงาน สอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยช่ัวคราว ถาผูตองหาถูกขังอยูให ขอเองหรือขอให
พนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย

 ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวน พรอมกับผูตองหาไปยัง
พนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขัง อยูแลว

 แตถาเปนความผิดซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบไดและผู กระทําความผิดไดปฏิบัติตามเปรียบ
เทียบนั้นแลว ใหบันทึกการ เปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน

 มาตรา 143 เมื่อไดรับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวน ดั่งกลาวใน มาตรา กอน ให
พนักงานอัยการปฏิบัติดั่งตอไปนี้

 (1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคําสั่งไมฟอง แต ถาไมเห็นชอบดวย ก็ให
ส่ังฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหา มาเพื่อฟองตอไป

 (2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟอง ผูตองหาตอศาล ถาไมเห็น
ชอบดวย ก็ใหส่ังไมฟอง

 ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ
 (ก) ส่ังตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน เพิ่มเติม หรือสงพยาน

คนใดมาใหซักถามเพื่อส่ังตอไป
 (ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยช่ัวคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง แลวแต

กรณี และจัดการหรือส่ังการใหเปนไปตามนั้น
 ในคดีฆาตกรรม ซ่ึงผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ ราชการตามหนาที่ฆาตาย หรือตายใน

ระหวางอยูในความควบคุม ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการ หรือผูรักษาการ
แทนเทานั้นมีอํานาจออกคําสั่งฟองหรือไมฟอง

 มาตรา 144 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง ถาความผิดนั้น เปนความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได
ถาเห็นสมควรพนักงานอัยการ มีอํานาจดั่งตอไปนี้
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 (1) ส่ังใหพนักงานสอบสวนพยานเปรียบเทียบคดีนั้นแทนการที่ จะสงผูตองหาไปยัง
พนักงานอัยการ

 (2) เมื่อผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว ส่ังใหสงผูตองหา พรอมดวยสํานวน
กลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบ คดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งใหพนักงานสอบสวนอื่นที่มี
อํานาจ จัดการเปรียบเทียบใหก็ได

 มาตรา 145 ในกรณีที่มีคําสั่งไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ ถาในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี ใหรีบสงสํานวนการสอบสวน พรอมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือ
ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ถาในจังหวัดอื่นใหรีบสงสํานวนการสอบสวน พรอมกับคําสั่งไปเสนอผูวาราชการจังหวัด
แตทั้งนี้มิไดตัดอํานาจ พนักงานอัยการที่จะจัดการอยางใดแกผูตองหาดังบัญญัติไวใน มาตรา 143

 ในกรณีที่อธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผูชวยอธิบดี กรมตํารวจในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดใน จังหวัดอื่นแยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวนพรอมกับความ เห็นที่แยง
กันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อช้ีขาด แตถาคดีจะขาด อายุความหรือมีเหตุอยางอื่นอันจําเปนจะตองรีบฟองก็ใหฟอง
คดีนั้น ตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ ผูชวย อธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัด
ไปกอน

 บทบัญญัติใน มาตรานี้ ใหนํามาบังคบัในการที่พนักงานอัยการ จะอุทธรณฎีกา หรือถอนฟอง ถอน
อุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม

 มาตรา 146 ใหแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหาและผูรอง ทุกขทราบ ถาผูตองหาถูกควบคุม
หรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไป หรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี

 มาตรา 147 เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการ สอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียว
กันนั้นอีก เวนแตจะไดพยาน หลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซ่ึงนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได

หมวด2 การชันสูตรพลิกศพ
 มาตรา 148 เมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายใน

ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ

 (1) ฆาตัวตาย
 (2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย
 (3) ถูกสัตวทํารายตาย
 (4) ตายโดยอุบัติเหตุ
 (5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

 มาตรา 149 ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ใหเปนหนาที่ ของสามีภริยา ญาติ มิตรสหายหรือ
ผูปกครองของผูตายที่รูเร่ืองการ ตายเชนนั้นจัดการดั่งตอไปนี้

 (1) เก็บศพไว ณ ที่ซ่ึงพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได
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 (2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วที่สุด หนาที่ดั่งกลาวใน
วรรคตนนั้นมีตลอดถึงผูอ่ืน ซ่ึงไดพบศพในที่ซ่ึง ไมมีสามีภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายอยูในที่นั้น
ดวย

 ผูใดละเลยไมกระทําหนาที่ดังบัญญัติไวใน มาตรานี้ ตองระวาง โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หมายเหตุ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.(ฉบับที่ 21) รก. เลม 116 ตอนที่ 137 ก ลว.

30 ธ.ค. 42
 มาตรา 150 ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงาน สอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูกับ

แพทยทางนิติเวชศาสตรซ่ึงไดรับ วุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ทําการชันสูตรพลิกศพ โดยเร็ว
ถาแพทยทางนิติเวชศาสตรดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติ หนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนา
ที่ ถาแพทย ประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทย ประจําสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปฏิบัติหนาที่ ถาแพทยประจํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทย
ประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ขึ้นทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตาม
ระเบียบของกระทรวง สาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหแพทย ประจําโรงพยาบาลของ
เอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูนั้น เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ใหพนักงาน
สอบสวนและแพทยดังกลาวทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตร พลิกศพทันที และใหแพทยดังกลาวทํารายงาน
แนบทายบันทึกราย ละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ แจงเรื่อง ถามีความจําเปน
ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง คร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปน ใน
การขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ รายงาน ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของสํานวนชันสูตร
พลิกศพ และในกรณีที่ ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงานสอบสวน สงสํานวนชันสูตรพลิก
ศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการ ชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไปตาม
มาตรา 156

 ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการ ชันสูตรพลิกศพทราบ และกอนการ
ชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบ สวนแจงใหสามี ภริยา ผูบพุการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล
หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได

 ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ
ตายในระหวางอยูในความ ควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ให พนักงานอัยการและ
พนักงานฝายปกครองตําแหนงตั้งแตระดับปลัด อําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิก
ศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทยตามวรรคหนึ่ง และใหนํา บทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ

 เมื่อไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลวใหพนักงานสอบ สวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว
สงไปยังพนักงานอัยการภายใน สามสิบวัน นับแตวันที่ไดทราบเรื่อง ถามีความจําเปนใหขยายระยะ เวลาออกไปได
ไมเกินสองครั้ง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึก เหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวใน
สํานวน ชันสูตรพลิกศพ
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 เมื่อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการทํา คํารองขอตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพ
นั้นอยู เพื่อใหศาลทําการไต สวนและทําคําสั่งแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึง เหตุและพฤติการณที่
ตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปน ผูกระทํารายเทาที่จะทราบได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
สํานวน ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง คร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุ
ผลและความจําเปน ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และ วรรคหา ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
คําสั่งของพนักงานอัยการ

 ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่ จะทําการไตสวนไวที่ศาล และให
พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล ขอใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผู
สืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรมผูอนุบาล หรือญาติของ ผูตายตามลําดับอยางนอยหนึ่งคนเทาที่จะทําไดทราบกอน
วันนัด ไตสวนไมนอยกวาสิบหาวันและใหพนักงานอัยการนําพยานหลักฐาน ทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ

 เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอนการไตสวนเสร็จสิ้น สามี ภริยา
ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่น คํารองตอศาลขอเขามาซัก
ถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบ และ นําสืบพยานหลักฐานอื่นไดดวย เพื่อการนี้ สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบ
สันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ แตงตั้งทนายความดําเนินการแทนได หากไมมี
ทนายความที่ไดรับ การแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามาในคดี ใหศาลตั้งทนายความขึ้น เพื่อทําหนาที่ทนายความ
ฝายญาติผูตาย

 เมื่อศาลเห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะ เรียกพยานที่นําสืบมาแลวมาสืบเพิ่มเติม
หรือเรียกพยานหลักฐานอื่น มาสืบก็ไดและศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความ เห็นเพื่อประกอบ
การไตสวนและทําคําสั่ง แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของผู นําสืบพยานหลักฐานตามวรรคแปดที่จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิ
หรือ ผูเชี่ยวชาญอื่นมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู ทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว

 คําสั่งของศาลตาม มาตรานี้ ใหถึงที่สุด แตไมกระทบกระเทือนถึง สิทธิฟองรองและการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล หากพนักงาน อัยการหรือบุคคลอื่นไดฟอง หรือจะฟองคดีเกี่ยวกับการตายนั้น

 เมื่อศาลไดมีคําสั่งแลว ใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยัง พนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงาน
สอบสวนดําเนินการตอไป

 แพทยตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ และผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาล
ขอใหมาใหความเห็นตาม มาตรานี้ มีสิทธิไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก
ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความ เห็นชอบของกระทรวงการคลัง สวนทนายความที่ศาลตั้งตาม
มาตรนี้ มีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจายเชนเดียวกับทนายความที่ศาลตั้ง ตาม มาตรา 173

หมายเหตุ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.(ฉบับที่ 21) รก. เลม 116 ตอนที่ 137 ก ลว.
30 ธ.ค. 42

 มาตรา 150ทวิ ผูใดกระทําการใดๆ แกศพหรือสภาพแวดลอม ในบริเวณที่พบศพกอนการชันสูตรพลิก
ศพเสร็จสิ้น ในประการที่นา จะทําใหการชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เวนแต จําเปนตองกระทํา
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เพื่อปองกันอันตรายแกอนามัยของประชาชนหรือ เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือน ถึงสองป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่ออําพรางคดีผูกระทํา ตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษ ที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

หมายเหตุ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.(ฉบับที่ 21) รก. เลม 116 ตอนที่ 137 ก ลว.
30 ธ.ค. 42

 มาตรา 151 ในเมื่อมีการจําเปนเพื่อพบเหตุของการตาย เจา พนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพมีอํานาจ
ส่ังใหผาศพแลวแยกธาตุ สวนใด หรือจะใหสงทั้งศพหรือบางสวนไปยังแพทยหรือพนักงาน แยกธาตุของรัฐบาลก็
ได

 มาตรา 152 ใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดั่งนี้
 (1) ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือสวนของศพ ตามที่พบเห็น  หรือตามที่ปรากฏจาก

การตรวจพรอมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น
 (2) แสดงเหตุที่ตายเทาที่จะทําได
 (3) ลงวันเดือนปและลายมือช่ือในรายงาน แลวจัดการสงไปยัง เจาพนักงานผูทําการ

ชันสูตรพลิกศพ
 มาตรา 153 ถาศพฝงไวแลว ใหผูชันสูตรพลิกศพจัดใหขุดศพ ขึ้นเพื่อตรวจดู เวนแตจะเห็นวาไมจํา

เปนหรือจะเปนอันตรายแก อนามัยของประชาชน
 มาตรา 154 ใหผูชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดง เหตุและพฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร

ตายที่ไหน เมื่อใด ถาตาย โดยคนทําราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิด เทาที่จะทราบได
 มาตรา 155 ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการ สอบสวนมาใชแกการชันสูตรพลิก

ศพโดยอนุโลม
ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 172ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ ไตสวนของศาลตาม มาตรา 150 ใน

คดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกิน สิบแปดป
หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)

พ.ศ.2542
 มาตรา 156 ใหสงสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตาย มิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญาไป

ยังขาหลวงประจําจังหวัด

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
ลักษณะ1 ฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง
 มาตรา 157 การฟองคดีอาญาใหยื่นฟองตอศาลใดศาลหนึ่งที่ มีอํานาจตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
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 มาตรา 158 ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี
 (1) ช่ือศาลและวันเดือนป
 (2) คดีระหวางผูใดโจทก ผูใดจําเลย และฐานความผิด
 (3) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทก ใหใสช่ือตัว นามสกุล อายุ

ที่อยู ชาติและบังคับ
 (4) ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
 (5) การกระทําทั้งหลายที่อางวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริง และรายละเอียดที่เกี่ยวกับ

เวลาและสถานที่ซ่ึงเกิดการกระทํานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือส่ิงของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลย เขาใจ
ขอหาไดดี

 ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือส่ิงอื่น อันเกี่ยวกับขอหมิ่น
ประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง

 (6) อาง มาตรา กฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปน ความผิด
 (7) ลายมือช่ือโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง

 มาตรา 159 ถาจําเลยเคยตองคําพิพากษาใหลงโทษเพราะได กระทําความผิดมาแลว เมื่อโจทกตองการ
ใหเพิ่มโทษจําเลยฐานไมเข็ด หลาบ ใหกลาวมาในฟอง

 ถามิไดขอเพิ่มโทษมาในฟอง กอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตนโจทก จะยื่นคํารองขอเพิ่มเติมฟอง เมื่อศาล
เห็นสมควรจะอนุญาตก็ได

 มาตรา 160 ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟองเดียวกันก็ได แตใหแยกกระทงเรียงเปนลําดับกันไป
 ความผิดแตละกระทงจะถือวาเปนขอหาแยกจากขอหาอื่นก็ได ถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหแยกสํานวน

พิจารณาความผิดกระทงใด หรือหลายกระทงตางหาก และจะสั่งเชนนี้กอนพิจารณาหรือในระหวาง พิจารณาก็ได
หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)

พ.ศ.2542
 มาตรา 161 ถาฟองไมถูกตองตามกฎหมาย ใหศาลสั่งโจทกแก ฟองใหถูกตอง หรือยกฟอง หรือไม

ประทับฟอง
 โจทกมีอํานาจอุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล
 มาตรา 162 ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่ง ตอไปนี้

 (1) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงาน อัยการไดฟองจําเลย
โดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตาม อนุ มาตรา (2)

 (2) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะ
ส่ังใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได

 ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดั่งกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไว
พิจารณา
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 มาตรา 163 เมื่อมีเหตุอันควร โจทกมีอํานาจยื่นคํารองตอศาล ขอแกหรือเพิ่มเติมฟองกอนมีคํา
พิพากษาศาลชั้นตน ถาศาลเห็น สมควรจะอนุญาตหรือจะส่ังใหไตสวนมูลฟองเสียกอนก็ได เมื่อ อนุญาตแลวใหสง
สําเนาแกฟองหรือฟองเพิ่มเติมแกจําเลยเพื่อแกและ ศาลจะสั่งแยกสํานวนพิจารณาฟองเพิ่มเติมนั้นก็ได

 เมื่อมีเหตุอันควร จําเลยอาจยื่นคํารองขอแกหรือเพิ่มเติมคําใหการ ของเขากอนศาลพพิากษา ถาศาล
เห็นสมควรอนุญาต ก็ใหสงสําเนา แกโจทก

 มาตรา 164 คํารองขอแกหรือเพิ่มเติมฟองนั้น ถาจะทําใหจําเลย เสียเปรียบในการตอสูคดี หามมิให
ศาลอนุญาต แตการแกฐานความผิด หรือรายละเอียดซึ่งตองแถลงในฟองก็ดี การเพิ่มเติมฐานความผิดหรือ ราย
ละเอียดซึ่งมิไดกลาวไวก็ดี ไมวาจะทําเชนนี้ในระยะใดระหวาง พิจารณาในศาลชั้นตนมิใหถือวาทําใหจําเลยเสีย
เปรียบ เวนแตจําเลย ไดหลงตอสูในขอที่ผิดหรือที่มิไดกลาวไวนั้น

 มาตรา 165 ในคดีซ่ึงพนักงานอัยการเปนโจทก วันไตสวน มูลฟองใหจําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ให
ศาลสงสําเนาฟองแกจําเลย รายตัวไป เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริงแลว ใหอานและอธิบายฟอง ใหฟง และถามวาได
กระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจดไว ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจด
รายงานไว และดําเนินการตอไป

 จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิในการที่จําเลยจะมี
ทนายมาชวยเหลือ

 ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยราย
ตัวไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลย ทราบจําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟอง โดยตั้งทนายใหซักคานพยาน โจทก
ดวยหรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาซักคานพยาน โจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย และ
กอนที่ศาลประทับ ฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น

 มาตรา 166 ถาโจทกไมมาตามกําหนดนัด ใหศาลยกฟองเสียแต ถาศาลเห็นวามีเหตุสมควรจึ่งมาไมได
จะสั่งเล่ือนคดีไปก็ได

 คดีที่ศาลไดยกฟองดั่งกลาวแลว ถาโจทก็มารองภายในสิบหาวัน นับแตวันศาลยกฟองนั้น โดยแสดง
ใหศาลเห็นไดวามีเหตุสมควรจึ่ง มาไมไดก็ใหศาลยกคดนีั้นขึ้นไตสวนมูลฟองใหม

 ในคดีที่ศาลยกฟองดั่งกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้น อีกไมได แตถาศาลยกฟองเชนนี้ใน
คดีซ่ึงราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการฟองคดีนั้นอีก เวนแตจะเปนคดีความผิด ตอสวนตัว

 มาตรา 167 ถาปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลประทับฟองไวพิจารณา ตอไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถาคดีไมมี
มูล ใหพิพากษายกฟอง

 มาตรา 168 เมื่อศาลประทับฟองแลว ใหสงสําเนาฟองใหแก จําเลยรายตัวไป เวนแตจําเลยจะไดรับ
สําเนาฟองไวกอนแลว

 มาตรา 169 เมื่อศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา ใหศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับมา
แลวแตควรอยางใดเพื่อพิจารณา ตอไป

 มาตรา 170 คําสั่งของศาลที่ใหคดีมีมูลยอมเด็ดขาด แตคําสั่งที่ วาคดีไมมีมูลนั้น โจทกมีอํานาจ
อุทธรณฎีกาไดตามบทบัญญัติวาดวย ลักษณะอุทธรณฎีกา
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 ถาโจทกรองขอ ศาลจะขังจําเลยไวหรือปลอยช่ัวคราวระหวาง อุทธรณฎีกาก็ได
 มาตรา 171 ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสอบสวนและการพิจารณา เวนแต มาตรา 175 มาบังคับแกการ

ไตสวนมูลฟองโดยอนุโลม
 ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 133ทวิ และ มาตรา 172ตรี มาใช บังคับโดยอนุโลมแกการไตสวนมูลฟอง

ในคดีที่พยานเปนเด็กอายุ ไมเกินสิบแปดปทั้งในคดีที่ราษฎรเปนโจทกและในคดีที่พนักงาน อัยการเปนโจทก
ลักษณะ2 การพิจารณา
 มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผย ตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปน

อยางอื่น
 เมื่อโจทกหรือทนายโจทกและจําเลยมาอยูตอหนาศาลแลว และ ศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง ใหอานและ

อธิบายฟองใหจําเลยฟง และ ถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการ ของจําเลยใหจด
ไว ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจดรายงานไว และดําเนินการพิจารณาตอไป

 มาตรา 172ทวิ ภายหลังที่ศาลไดดําเนินการตาม มาตรา 172 วรรค 2 แลว เมื่อศาลเห็นเปนการสมควร
เพื่อใหการดําเนินการ พิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับ หลังจําเลยไดในกรณีดั่ง
ตอไปนี้

 (1) ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสิบป จะมีโทษปรับ ดวยหรือไมก็ตาม หรือใน
คดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อจําเลยมีทนาย และจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและการ สืบ
พยาน

 (2) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลพอใจตามคําแถลงของ โจทกวาการพิจารณาและการ
สืบพยานตามที่โจทกขอใหกระทําไม เกี่ยวแกจําเลยคนใดศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยคน นั้นก็ได

 (3) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณา และสืบพยานจําเลยคนหนึ่ง
ๆ ลับหลังจําเลยคนอื่นก็ได

 ในคดีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลับหลัง จําเลยคนใด ไมวากรณีจะเปนประการใด
หามมิใหศาลรับฟงการ พิจารณาและการสืบพยานที่กระทําลับหลังนั้นเปนผลเสียหายแก จําเลยคนนั้น

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.15 พ.ศ.2527)
 มาตรา 172ตรี ในการสืบพยานในคดีที่พยานเปนเด็กอายุไมเกิน สิบแปดป ถาศาลเห็นสมควรและจัด

ใหพยานนั้นอยูในสถานที่ที่เหมาะสม สําหรับเด็กแลว ศาลอาจปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
 (1) ศาลเปนผูถามพยานเองโดยแจงใหพยานนั้นทราบประเด็น และขอเท็จจริง ซ่ึง

ตองการสืบแลวใหพยานเบิกความในขอนั้น ๆ หรือ ศาลจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได
 (2) ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือ นักสังคมสงเคราะห

 ในการเบิกความของพยานดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหมีการถาย ทอดภาพและเสียงไปยังหองพิจารณา
ดวย และเปนหนาที่ของศาล ที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหทราบ

 กอนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ศาลจะจัดใหมีการถายทอดภาพ และเสียง คําใหการของพยานที่ได
บนัทึกไวในชั้นสอบสวนตาม มาตรา 133ทวิ หรือช้ันไตสวนมูลฟองตาม มาตรา 171 วรรคสองตอหนา คูความก็ได
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และหากศาลเห็นสมควรจะใหถือส่ือภาพและเสียงคําให การของพยานดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของ
พยานนั้น ในชั้นพิจารณาของศาลก็ได

 ในกรณีที่ไมไดตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุ จําเปนอยางยิ่ง ใหศาลรับฟงสื่อภาพ
และเสียงคําใหการของพยาน นั้นในชั้นสอบสวนตาม มาตรา 133ทวิ หรือช้ันไตสวนมูลฟองตาม มาตรา 171 วรรค
สอง เสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานนั้น ในชั้นพิจารณาของศาล และใหศาลรับฟงประกอบพยานอื่นในการ
พิจารณาพิพากษาคดีได

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

 มาตรา 172 จัตวา ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 172ตรี มาใช บังคับโดยอนุโลมแกการสืบพยานนอก
ศาลในคดีที่พยานเปนเด็กอายุ ไมเกินสิบแปดป

 หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
(ฉ.20) พ.ศ.2542

 มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเริ่มพิจารณา ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือ
ไม ถาไมมีก็ใหศาลตั้ง ทนายความให

 ในกรณีที่มีอัตราโทษจําคุก หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกิน สิบแปดปในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่ม
พิจารณาใหศาลถามจําเลย วามีทนายความหรือไมถาไมมีและจําเลยตองการทนายความ ก็ให ศาลตั้งทนายความให

 หามศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้ง ตาม มาตรานี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยตุิ
ธรรมกําหนด

 หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2539

 มาตรา 174 กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพื่อ ใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะ
ของฟอง อีกทั้งพยาน หลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย เสร็จแลวใหโจทก นําพยานเขาสืบ

 เมื่อสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดี จําเลย โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง ทั้งแสดง พยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ

 เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปาก หรือหนังสือ หรือ
ทั้งสองอยาง

 ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีก จะสั่งงดพยานหรือการ
นั้นเสียก็ได

 มาตรา 175 เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมี อํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจาก
พนักงานอัยการมาเพื่อประกอบ การวินิจฉัยได

 มาตรา 176 ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลัก
ฐานตอไปก็ได เวนแตคดีที่มี ขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกําหนดอัตรา โทษอยางต่ําไวใหจํา
คุกตั้งแตหาปขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง
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 ในคดีที่มีจําเลยหลายคน และจําเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาล เห็นสมควรจะสั่งจําหนายคดี สําหรับ
จําเลยที่ปฏิเสธเพื่อใหโจทก ฟองจําเลยที่ปฏิเสธนั้นเปนคดีใหมภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได

 มาตรา 177 ศาลมีอํานาจสั่งใหพิจารณาเปนการลับ เมื่อ เห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคํารองขอของ
คูความฝายใด แตตองเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกัน
ความลับอันเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรูถึงประชาชน  

 มาตรา 178 เมื่อมีการพิจารณาเปนการลับ บุคคลเหลานี้เทานั้น มีสิทธิอยูในหองพิจารณาได คือ
 (1) โจทกและทนาย
 (2) จําเลยและทนาย
 (3) ผูควบคุมตัวจําเลย
 (4) พยานและผูชํานาญการพิเศษ
 (5) ลาม
 (6) บุคคลผูมีประโยชนเกี่ยวของและไดรับอนุญาตจากศาล
 (7) พนักงานศาลและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแกศาล แลวแตจะเห็นสมควร

 มาตรา 179 ภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย อ่ืน ศาลจะดําเนินการพิจารณาตลอด
ไปจนเสร็จโดยไมเล่ือนก็ได

 ถาพยานไมมา หรือมีเหตุอ่ืนอันควรตองเล่ือนการพิจารณา ก็ใหศาลเลื่อนคดีไปตามที่เห็นสมควร
 มาตรา 180 ใหนําบทบัญญัติเร่ืองรักษาความเรียบรอยในศาล ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงมาบังคับแกการพิจารณา คดีอาญา โดยอนุโลม แตหามมิใหส่ังใหจําเลยออกจากหองพิจารณา เวนแตจําเลยขัด
ขวางการพิจารณา

 มาตรา 181 ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 139 และ มาตรา 166 มาบังคับ แกการพิจารณาโดยอนุโลม

ลักษณะ3 คําพิพากษาและคําสั่ง
 มาตรา 182 คดีที่อยูในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามี คํารองระหวางพิจารณาขึ้นมา ให

ศาลสั่งตามที่เห็นควร เมื่อการ พิจารณาเสร็จแลวใหพิพากษาหรือส่ังตามรูปความ
ใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปดเผยในวันเสร็จการ พิจารณาหรือภายในเวลาสามวันนับแต

เสร็จคดี ถามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอานวันอื่นก็ได แตตองจดรายงานเหตุนั้นไว
 เมื่อศาลอานใหคูความฟงแลว ใหคูความลงลายมือช่ือไว ถาเปน ความผดิของโจทกที่ไมมา จะอาน

โดยโจทกไมอยูก็ได ในกรณีที่จําเลย ไมอยู โดยไมมีเหตุสงสัยวาจําเลยหลบหนีหรือจงใจไมมาฟง ก็ให ศาลรอการ
อานไวจนกวาจําเลยจะมาศาล แตถามีเหตุสงสัยวาจําเลย หลบหนีหรือจงใจไมมาฟงใหศาลออกหมายจับจําเลย เมื่อ
ไดออกหมาย จับแลวไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือน นับแตวันออกหมายจับ ก็ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลับหลังจําเลยได และใหถือวา โจทกหรือจําเลยแลวแตกรณีไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว

 ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเล่ือนอานไปโดยขาดจําเลย บางคนถาจําเลยที่อยูจะถูกปลอย ให
ศาลมีอํานาจปลอยช่ัวคราว ระหวางรออานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
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 มาตรา 183 คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือความเห็นแยงตองทํา เปนหนังสือลงลายมือช่ือผูพิพากษาซึ่งนั่ง
พิจารณา ผูพิพากษาใด ที่นั่งพิจารณา ถาไมเห็นพองดวย มีอํานาจทําความเห็นแยง คําแยง นี้ใหรวมเขาสํานวนไว

 มาตรา 184 ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให อธิบดีผูพิพากษา ขาหลวงยุติธรรม
หัวหนาผูพิพากษาในศาลนั้น หรือเจาของสํานวนเปนประธาน ถามผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน ใหออกความ
เห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย ใหประธานออกความเห็น สุดทาย การวินิจฉัยใหถือตามเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมี
ความ เห็นแยงกันเปนสองฝายหรือเกินกวาสองฝายขึ้นไปจะหาเสียงขาง มากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปน
ผลรายแกจําเลยมากยอม เห็นดวยผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา

 มาตรา 185 ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทาํ ของจําเลยไมเปนความผิดก็ดี คดีขาดอายุ
ความแลวก็ดี มีเหตุ ตามกฎหมายที่จําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี ใหศาลยกฟองโจทก ปลอยจําเลยไป แตศาลจะสั่ง
ขังจําเลยไวหรือปลอยช่ัวคราวระหวาง คดียังไมถึงที่สุดก็ได

 เมื่อศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด และไมมีการยกเวนโทษตาม กฎหมายใหศาลลงโทษแกจําเลยตาม
ความผิด แตเมื่อเห็นสมควร ศาลจะปลอยจําเลยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็ได

 มาตรา 186 คาํพิพากษาหรือคําสั่งตองมีขอสําคัญเหลานี้เปน อยางนอย
 (1) ช่ือศาลและวันเดือนป
 (2) คดีระหวางใครโจทกใครจําเลย
 (3) เร่ือง
 (4) ขอหาและคําใหการ
 (5) ขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาไดความ
 (6) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
 (7) บท มาตราที่ ยกขึ้นปรับ
 (8) คําชี้ขาดใหยกฟองหรือลงโทษ
 (9) คําวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟองทางแพง

 คําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ ไมจําตองมีอนุ มาตรา (4) (5) และ (6)
 มาตรา 187 คําสั่งระหวางพิจารณาอยางนอยตองมี

 (1) วัน เดือน ป
 (2) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง
 (3) คําสั่ง

 มาตรา 188 คําพิพากษาหรือคําสั่งมีผลตั้งแตวันที่ไดอานในศาล
โดยเปดเผยเปนตนไป
 มาตรา 189 เมื่อจําเลยซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษเปนคน ยากจนขอสําเนาคําพิพากษาซึ่งรับรองวา

ถูกตอง ใหศาลคัดสําเนา ใหหนึ่งฉบับโดยไมคิดคาธรรมเนียม
 มาตรา 190 หามมิใหแกไขคําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งอานแลว นอกจากแกถอยคําที่เขียนหรือพิมพผิด

พลาด
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 มาตรา 191 เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือ คําสั่งถาบุคคลใดที่มีประโยชนเกี่ยวของ
รองตอศาลซึ่งพิพากษา หรือส่ัง ใหศาลนั้นอธิบายใหแจมแจง

 มาตรา 192 หามมิใหพิพากษา หรือส่ัง เกินคําขอหรือที่มิไดกลาว ในฟอง
 ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกตาง กับขอเท็จจริงดั่งที่กลาวในฟอง ใหศาล

ยกฟองคดีนั้น เวนแตขอ แตกตางนั้นมิใชในขอสาระสําคัญและทั้งจําเลยมิไดหลงตอสู ศาลจะ ลงโทษจําเลยตามขอ
เท็จจริงที่ไดความนั้นก็ได

 ในกรณีที่ขอแตกตางนั้นเปนเพียงรายละเอียด เชน เกี่ยวกับ เวลาหรือสถานที่กระทําความผิดหรือตาง
กันระหวางการกระทําผิด ฐานลักทรัพย กรรโชกรีดเอาทรัพย ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก รับ ของโจร และทําใหเสีย
ทรัพยหรือตางกันระหวางการกระทําผิด โดยเจตนากับประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญ ทั้งมิให ถือวา
ขอที่พิจารณาไดความนั้นเปนเรื่องเกินคําขอหรือเปนเรื่องที่ โจทกไมประสงคใหลงโทษ เวนแตจะปรากฏแกศาลวา
การที่ ฟองผิดไปเปนเหตุใหจําเลยหลงตอสู แตทั้งนี้ศาลจะลงโทษจําเลย เกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดที่โจทกฟองไมได

 ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงบางขอดั่งกลาวในฟอง และตามที่ปรากฏ ในทางพิจารณาไมใชเปนเรื่องที่
โจทกประสงคใหลงโทษ หามมใิห ศาลลงโทษจําเลยในขอเท็จจริงนั้น ๆ

 ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามฟองนั้นโจทกสืบสม แตโจทกอางฐาน ความผิดหรือบท มาตรา ผิด ศาลมี
อํานาจลงโทษจําเลยตามฐาน ความผิดที่ถูกตองได

 ถาความผิดตามที่ฟองนั้นรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยาง อาจเปนความผิดไดอยูในตัวเองศาล
จะลงโทษจําเลยในการกระทําผิด อยางหนึ่งอยางใดตามที่พิจารณาไดความก็ได

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความอาญา (ฉ.10 พ.ศ.2522)
(ฉ.17 พ.ศ.2532)

ภาค 4 อุทธรณและฎีกา
ลักษณะ1 อุทธรณ
หมวด1 หลักท่ัวไป

 มาตรา 193 คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตนใน ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ใหอุทธรณไป
ยังศาลอุทธรณเวนแตจะ ถูกหามอุทธรณ โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น อุทธรณทุกฉบับตองระบุขอเท็จ
จริงโดยยอหรือขอกฎหมายที่ ยกขึ้นอางอิงเปนลําดับ

 มาตรา 193ทวิ หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในปญหา ขอเท็จจริงในคดี ซ่ึงอัตราโทษอยาง
สูงตามที่กฎหมายกําหนดไวให จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตกรณีตอ
ไปนี้ใหจําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได

 (1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือใหลงโทษกักขัง แทนโทษจําคุก
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 (2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตศาลรอการลง โทษไว
 (3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตรอการกําหนดโทษ ไว หรือ
 (4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 193ตรี ในคดีซ่ึงตองหามอุทธรณตาม มาตรา 193ทวิ ถาผู พิพากษาใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อใน

คําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้น ตน พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
อุทธรณ และอนุญาตใหอุทธรณ หรืออธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรม อัยการไดมอบหมายลง
ลายมือช่ือรับรองในอุทธรณวามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ จะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป

 มาตรา 193จัตวา ถาผูพิพากษาใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษา หรือทําความ เห็นแยงในศาล
ช้ันตน พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหา สําคัญอันควรสูศาลอุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรือ
อธิบดีกรม อัยการ หรือ พนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมายลงลาย มือช่ือรับรอง ในอุทธรณวา มีเหตุ
อันควรที่ศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป

 มาตรา 194 ถามีอุทธรณแตในปญหาขอกฎหมาย ในการวินิจฉัย ปญหาขอกฎหมายนั้น ๆ ศาลอุทธรณ
จะตองฟงขอเท็จจริงตามที่ ศาลชั้นตนวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวน

 มาตรา 195 ขอกฎหมายทั้งปวงอันคูความอุทธรณรองอางอิงให แสดงไวโดยชัดเจนในฟองอุทธรณ
แตตองเปนขอที่ไดยกขึ้นมาวา กันมาแลวแตในศาลชั้นตน

 ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือที่เกี่ยวกับการไม ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้อันวาดวยอุทธรณ เหลานี้ผูอุทธรณหรือศาลยกขึ้นอางได แมวาจะไมไดยกขึ้นในศาล ช้ันตนก็ตาม

 มาตรา 196 คําสั่งระหวางพิจารณาที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวนหาม มิใหอุทธรณคําสั่งนั้น จนกวาจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็น สําคัญและมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย

 มาตรา 197 เหตุที่มีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับหนึ่งแลว หาเปนผลตัดสิทธิผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิ
อุทธรณ จะอุทธรณดวยไม

 มาตรา 198 การยื่นอุทธรณ ใหยื่นตอศาลชั้นตนในกําหนด หนึ่งเดือนนับแตวันอาน หรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหคูความฝายที่อุทธรณฟง

ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจอุทธรณวาควรจะรับสงขึ้นไปยัง ศาลอุทธรณหรือไม ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็น วาไมควรรับใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน

 หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.8) ,(ฉ.17
พ.ศ.2532)

 มาตรา 198ทวิ เมื่อศาลชั้นตนปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ ผูอุทธรณอาจอุทธรณเปนคํารองอุทธรณคําสั่ง
ของศาลนั้นตอศาล อุทธรณได คํารองเชนนี้ใหยื่นที่ศาลชั้นตนภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันฟงคําสั่ง แลวให
ศาลนั้นรีบสงคํารองเชนวานั้นไปยัง ศาลอุทธรณพรอมดวยอุทธรณและคําพิพากษาหรือคําสั่งของ ศาลชั้นตน"

 เมื่อศาลอุทธรณเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อส่ังคํารองเรื่องนั้น ก็ ใหส่ังศาลชั้นตนสงมาให
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 ใหศาลอุทธรณพิจารณาคํารองนั้นแลวมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของ ศาลชั้นตน หรือมีคําสั่งใหรับ
อุทธรณ คําสั่งนี้ใหเปนที่สุดแลวสงไปให ศาลชั้นตนอาน

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.8) ,(ฉ.17
พ.ศ.2532)

 มาตรา 199 ผูอุทธรณตองขังหรือตองจําคุกอยูในเรือนจําอาจยื่น อุทธรณตอพัศดีภายในกําหนดอายุ
อุทธรณ เมื่อไดรับอุทธรณนั้นแลว ใหพัศดีออกใบรับใหแกผูยื่นอุทธรณ แลวใหรีบสงอุทธรณนั้นไปยัง ศาลชั้นตน

 อุทธรณฉบับใดที่ยื่นตอพัศดีสงไปถึงศาลเมื่อพนกําหนดอายุ อุทธรณแลว ถาปรากฏวาการสงชักชา
นั้นมิใชเปนความผิดของ ผูยื่นอุทธรณ ใหถือวาเปนอุทธรณที่ไดยื่นภายในกําหนดอายุอุทธรณ

 มาตรา 200 ใหศาลสงสําเนาอุทธรณใหแกอีกฝายหนึ่งแกภายใน กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
สําเนาอุทธรณ

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 201 เมื่อศาลสงสําเนาอุทธรณแกอีกฝายหนึ่งไมไดเพราะ หาตัวไมพบ หรือหลบหนี หรือจงใจ

ไมรับสําเนาอุทธรณ หรือไดรับ แกอุทธรณแลวหรือพนกําหนดแกอุทธรณแลว ใหศาลรีบสงสํานวน ไปยังศาล
อุทธรณเพื่อทําการพิจารณาพิพากษาตอไป

 มาตรา 202 ผูอุทธรณมีอํานาจยื่นคํารองขอถอนอุทธรณตอศาล ช้ันตนกอนสงสํานวนไปศาลอุทธรณ
 ในกรณีเชนนี้ศาลชั้นตนสั่ง อนุญาตได เมื่อสงสํานวนไปแลวใหยื่นตอศาลอุทธรณหรือตอศาล ช้ันตน

เพื่อสงไปยังศาลอุทธรณเพื่อส่ัง ทั้งนี้ ตองกอนอานคําพิพากษา ศาลอุทธรณ
 เมื่อถอนไปแลว ถาคูความอีกฝายหนึ่งมิไดอุทธรณ คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลชั้นตนยอมเด็ดขาด

เฉพาะผูถอน ถาอีกฝายหนึ่ง อุทธรณ จะเด็ดขาดตอเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไมมีการแกคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลชั้นตน

หมวด2 การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นศาลอุทธรณ
 มาตรา 203 ใหศาลอุทธรณพิจารณาโดยเปดเผยเฉพาะแตใน กรณีที่นัดหรืออนุญาตใหคูความมา

พรอมกัน หรือมีการสืบพยาน
 มาตรา 204 เมื่อจะพิจารณาในศาลโดยเปดเผย ใหศาลอุทธรณ ออกหมายนัดกําหนดวันพิจารณาไปยัง

คูความใหทราบลวงหนา อยางนอยไมต่ํากวาหาวัน
 การฟงคําแถลงการณนั้นหามมิใหกําหนดชากวาสิบหาวันนับแต วันรับสํานวนถามีเหตุพิเศษจะชา

กวานั้นก็ไดแตอยาใหเกินสองเดือน เหตุที่ตองชาใหศาลรายงานไว
 มาตรา 205 คํารองขอแถลงการณดวยปากใหติดมากับฟอง อุทธรณหรือแกอุทธรณ
 คําแถลงการณเปนหนังสือใหยื่นกอนวันศาลอุทธรณพิพากษา
 คําแถลงการณดวยปากหรือหนังสือก็ตาม มิใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของอุทธรณ ใหนับวาเปนแตคํา

อธิบายขออุทธรณหรือแกอุทธรณ เทานั้น
 คําแถลงการณเปนหนังสือจะยื่นตอศาลชั้นตนหรือตอศาลอุทธรณ ก็ได
 มาตรา 206 ระเบียบแถลงการณดวยปากมีดั่งนี้
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 (1) ถาคูความฝายใดขอแถลงการณ ใหฝายนั้นแถลงกอน แลวใหอีกฝายหนึ่งแถลงแก
เสร็จแลวฝายแถลงกอนแถลงแกไดอีก

 (2) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณ ใหผูอุทธรณแถลง กอนแลวใหอีกฝายหนึ่งแถลง
แก เสร็จแลวใหผูอุทธรณแถลงแกไดอีก

 (3) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณและเปนผูอุทธรณทั้งคู ใหโจทกแถลงกอน แลว
ใหจําเลยแถลง เสร็จแลวโจทกแถลงแกไดอีก

 มาตรา 207 เมื่อมีอุทธรณคําพิพากษา ศาลอุทธรณมีอํานาจสั่งให ศาลชั้นตนออกหมายเรียกหรือจับ
จําเลย ซ่ึงศาลนั้นปลอยตัวไปแลว มาขังหรือปลอยช่ัวคราวระหวางอุทธรณก็ได หรือถาจําเลยถูกขัง อยูระหวาง
อุทธรณ จะสั่งใหศาลชั้นตนปลอยจําเลยหรือปลอยช่ัวคราว ก็ได

 มาตรา 208 ในการพิจารณาคดีอุทธรณตามหมวดนี้
 (1) ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรสืบพยานเพิ่มเติม ใหมีอํานาจเรียก พยานสืบเอง หรือส่ัง

ศาลชั้นตนสืบให เมื่อศาลชั้นตนสืบพยานแลว ใหสงสํานวนมายังศาลอุทธรณเพื่อวินิจฉัยตอไป
 (2) ถาศาลอุทธรณเห็นเปนการจําเปน เนื่องจากศาลชั้นตนมิได ปฏิบัติใหถูกตองตาม

กระบวนพิจารณา ก็ใหพิพากษาสั่งใหศาลชั้นตน ทําการพิจารณาและพิพากษาหรือส่ังใหมตามรูปคดี
 มาตรา 208ทวิ ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเห็นสมควรจะ ใหมีการวินิจฉัยปญหาใด ในคดีเร่ืองใด

โดยที่ประชุมใหญก็ได
 ที่ประชุมใหญใหประกอบดวยผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไมนอยกวากึ่งจํานวนผู

พิพากษาแหงศาลนั้น และใหอธิบดีผู พิพากษาศาลอุทธรณเปนประธาน
 การวินิจฉัยในที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมี ความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือ

เกินสองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขาง มากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยมาก ยอม เห็นดวยผู
พิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา

 ในคดซ่ึีงที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือ คําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ และตองระบุไว ดวยวาปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ผูพิพากษาที่เขา ประชุมแมมิใชเปนผู
นั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาทําคําสั่งหรือ ทําความเห็นแยงในคดีนั้นได

 มาตรา 209 ใหศาลอุทธรณพิพากษาโดยมิชักชา และจะอาน คําพิพากษาที่ศาลอทุธรณ หรือสงไปให
ศาลชั้นตนอานก็ได

 มาตรา 210 เมื่อศาลอุทธรณเห็นวาฟองอุทธรณมิไดยื่นในกําหนด ใหพิพากษายกฟองอุทธรณนั้นเสีย
 มาตรา 211 เมื่อมีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาในประเด็นสําคัญ และคัดคานคําสั่งระหวางพิจารณาดวย

ศาลอุทธรณจะพิพากษาโดย คําพิพากษาอันเดียวกันก็ได
 มาตรา 212 คดีที่จําเลยอุทธรณคําพิพากษาที่ใหลงโทษ หามมิให ศาลอุทธรณพิพากษาเพิ่มเติมโทษ

จําเลย เวนแตโจทกจะได อุทธรณในทํานองนั้น
 มาตรา 213 ในคดีซ่ึงจําเลยผูหนึ่งอุทธรณคัดคานคําพิพากษา ซ่ึงใหลงโทษจําเลยหลายคนในความผิด

ฐานเดียวกันหรือตอเนื่องกัน ถาศาลอุทธรณกลับหรือแกคําพิพากษาศาลชั้นตน ไมลงโทษหรือ ลดโทษใหจําเลย
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แมเปนเหตุอยูในสวนลักษณะคดี ศาลอุทธรณมี อํานาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอื่นที่มิไดอุทธรณใหมิตองถูกรับ
โทษ หรือไดลดโทษดุจําเลยผูอุทธรณ

 มาตรา 214 นอกจากมีขอความซึ่งตองมีในคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษาศาลอุทธรณตองปรากฏ
ขอความดั่งตอไปนี้ดวย

 (1) นามหรือตําแหนงของผูอุทธรณ
 (2) ขอความวา ยืน ยก แกหรือกลับคําพิพากษาศาลชั้นตน

 มาตรา 215 นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบทบัญญัติวาดวย การพิจารณาและวาดวยคําพิพากษาและ
คําสั่งศาลชั้นตน มาบังคับ ในชั้นศาลอุทธรณดวยโดยอนุโลม

ลักษณะ2 ฎีกา
หมวด1 หลักท่ัวไป

 มาตรา 216 ภายใตบังคับแหง มาตรา 217 ถึง 221 คูความมี อํานาจฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ศาลอุทธรณภายในหนึ่งเดือน นับแตวันอาน หรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหคูความฝาย ที่ฎีกาฟง

 ฎีกานั้น ใหยื่นตอศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติแหง มาตรา 200 และ 201 มาบังคับโดยอนุโลม
 มาตรา 217 ในคดีซ่ึงมีขอจาํกัดวา ใหคูความฎีกาไดแตเฉพาะ ปญหาขอกฎหมาย ขอจํากัดนี้ใหบังคับ

แกคูความและบรรดาผูที่ เกี่ยวของในคดีดวย
 มาตรา 218 ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือ เพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจํา

คุกจําเลยไมเกินหาปหรือ ปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความ ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
 ในคดีที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไข เล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยเกิน

หาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่น ดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 219 ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่น

บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาล อุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิใหคูความ ฎีกาในปญหาขอ
เท็จจริง แตขอหามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาล อุทธรณพิพากษาแกใขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย

หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 219ทวิ หามมิใหคูความฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือ คําสั่งในขอเท็จจริงในปญหาเรื่องวิธีการ

เพื่อความปลอดภัยแต อยางเดียว แมคดีนั้นจะไมตองหามฎีกาก็ตาม
 ในการนับกําหนดโทษจําคุกตามความใน มาตรา 218 และ 219 นั้นหามมิใหคํานวณกําหนดเวลาที่ศาล

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยว กับวิธีการเพื่อความปลอดภัยรวมเขาดวย
 มาตรา 219ตรี ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก

หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขัง แทนคาปรับหรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิได พิพากษากลับคํา
พิพากษาศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกาในปญหา ขอเท็จจริง
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 มาตรา 220 หามมิใหคูความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นตนและ ศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)
 มาตรา 221 ในคดีซ่ึงหามฎีกาไวโดย มาตรา 218 , 219 และ 220 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษา

คนใดซึ่งพิจารณาหรือ ลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตนหรือศาล อุทธรณพิเคราะหเห็นวาขอ
ความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสาํคัญอัน ควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการลงลาย มือช่ือรับ
รองในฎีกาวามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ให รับฎีกาไวพิจารณาตอไป

 มาตรา 222 ถาคดีมีปญหาแตเฉพาะขอกฎหมาย ในการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะตอง
ฟงขอเท็จจริงตามที่ศาล อุทธรณไดวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวน

 มาตรา 223 ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจฎีกาวาควรจะรับสง ขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไมตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน

 มาตรา 224 เมื่อศาลชั้นตนไมยอมรับฎีกา ผูฎีกาอาจฎีกาเปน คํารองอุทธรณคําสั่งของศาลนั้นตอศาล
ฎีกาได คํารองเชนนี้ใหยื่นที่ ศาลชั้นตนภายในกําหนดสิบหานับแตวันฟงคําสั่ง แลวใหศาลนั้นรีบ สงคํารองเชนวา
นั้นไปยังศาลฎีกาพรอมดวยฎีกาและคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ

 เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อส่ังคํารองเรื่องนั้น ก็ให ส่ังศาลชั้นตนสงมาให
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.17 พ.ศ.2532)

หมวด2 การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา
 มาตรา 225 ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา และวาดวย คําพิพากษาและคําสั่งชั้นอุทธรณมาบังคับ

ในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เวนแตหามมิใหทําความเห็นแยง

ภาค 5 พยานหลักฐาน
หมวด1 หลักท่ัวไป

 มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งนา จะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์
ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือ
โดยมิชอบประการอื่นและใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน

 มาตรา 227 ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน ทั้งปวงอยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะ
แนใจวามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น

 เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยก ประโยชนแหงความสงสัยนั้นให
จําเลย

 มาตรา 228 ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใด รองขอศาลมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะ
สืบเองหรือสงประเด็นก็ได

 มาตรา 229 ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน
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 มาตรา 230 เมื่อจําเปนศาลมีอํานาจไปเองหรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบพยาน หรือสงประเด็นใหศาล
อ่ืนสืบพยาน ใหผูเดินเผชิญสืบ และศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ดั่งศาลเดิมและศาลที่รับ ประเด็นมีอํานาจ
สงประเด็นไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได

 เมื่อคูความแถลงตอศาลขอไปฟงการพิจารณา ก็ใหศาลสั่งหรือ จัดการใหเปนไปตามคําขอนั้น
 ถาคูความฝายใดไมติดใจไปฟงการพิจารณา จะยื่นคําถามคําซัก เปนเปนหนังสือก็ได ใหศาลหรือผู

เดินเผชิญสืบสืบพยานตามนั้น
 ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ และเอกสารหรือ ของกลาง เทาที่จําเปนใหแกผูเดิน

เผชิญสืบหรือแกศาลรับประเด็น เพื่อสืบพยาน เมื่อคูความที่ขอใหสืบพยานไมติดใจไปฟงการพิจารณา ก็ใหยื่นคํา
ถามพยานเปนหนังสือ

 เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหผูเดินเผชิญสืบหรือศาลที่รับประเด็น สงถอยคําสํานวนพรอมทั้งเอกสาร
หรือของกลางไปยังศาลเดิม

 มาตรา 231 เมื่อคูความหรือผูใดจะตองใหการหรือสงพยานหลักฐาน อยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้
 (1) เอกสารหรือขอความที่ยังเปนความลับในราชการอยู
 (2) เอกสารหรือขอความลับ ซ่ึงไดมาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหนาที่ของเขา
 (3) วิธีการ แบบแผนหรืองานอยางอื่นซึ่งกฎหมายคุมครองไม ยอมใหเปดเผย คูความ

หรือบุคคลนั้นมีอํานาจไมยอมใหการหรือ สงพยานหลักฐาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่หรือบุคคลที่ เกี่ยว
ของกับความลับนั้น

 ถาคูความหรือบุคคลใดไมยอมใหการ หรือไมสงพยานหลักฐาน ดั่งกลาวศาลมีอํานาจหมายเรียกเจา
หนาที่หรือบุคคลผูเกี่ยวของกับ ความลับนั้นมาแถลงตอศาล เพื่อวินิจฉัยวาการไมยอมนั้นมีเหตุผล ค้ําจุนหรือไมถา
เห็นวาไรเหตุผลใหศาลบังคับใหใหการหรือสงพยาน หลักฐานนั้น

หมวด 2 พยานบุคคล
 มาตรา 232 หามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยาน
 มาตรา 233 จําเลยอาจอางตนเองเปนพยานได ในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน ศาลจะใหเขาสืบ

กอนพยานอื่นฝายจําเลยก็ได ถาคําจําเลยซึ่งใหการเปนพยานนั้นปรักปรําหรือเสียหายแกจําเลยอื่น จําเลยอื่นนั้นซัก
คานได

 มาตรา 234 พยานไมตองตอบคําถามซึ่งโดยตรงหรือออมอาจทําใหเขาถูกฟองคดีอาญา เมื่อมีคําถาม
เชนนั้น ใหศาลเตือนพยาน

 มาตรา 235 ในระหวางพิจารณา เมื่อเห็นสมควร ศาลมีอํานาจ ถามโจทกจําเลยหรือพยานคนใดได
 หามมิใหถามจําเลยเพื่อประโยชนแตเฉพาะจะเพิ่มเติมคดีโจทก ซ่ึงบกพรอง เวนแตจําเลยจะอางตน

เองเปนพยาน



พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์)  วัดทาไทร อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี  http://www.watthasai.org

50

 มาตรา 236 ในระหวางพิจารณา ศาลมีอํานาจสั่งใหผูที่จะเปนพยานซึ่งมิใชจําเลย ออกไปอยูนอกหอง
พิจารณาจนกวาจะเขามา เบิกความ อนึ่ง เมื่อพยานเบิกความแลวจะใหรออยูในหองพิจารณา กอนก็ได

 มาตรา 237 คําพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้น ใหศาลอานใหพยานฟงตอหนาจําเลย เวนแต
ในกรณีดั่งบัญญัติไวใน มาตรา 65 วรรค 3

 หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.10 พ.ศ.2522)
 มาตรา 237 ทวิ กอนฟองคดีตอศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได วาพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราช

อาณาจักร ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือเปนบุคคลมีถ่ินที่อยูหางไกลจากศาลที่พิจารณาคดีหรือ มีเหตุอันควรเชื่อวา
จะมีการยุงเหยิงกับพยานนั้นไมวาโดยทางตรงหรือ ทางออม หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันเปนการยากแกการนําพยาน
นั้นมาสืบ ในภายหนา พนักงานอัยการโดยตรงเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากผู เสียหายหรือจากพนักงานสอบ
สวน จะยื่นคํารองโดยระบุการกระทํา ทั้งหลายที่อางวาผูตองหาไดกระทําผิดตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหสืบ พยาน
นั้นไวทันทีก็ได ถารูตัวผูกระทําความผิด และผูนั้นถูกควบคุมอยู ในอํานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ใหพนักงานอัยการ นําตัวผูนั้นมาศาลหากถูกควบคุมอยูในอํานาจของศาล ใหศาลเบิก ความตัวผูนั้นมาพิจารณาตอ
ไป

 เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผูตองหาจะซักคานหรือตั้งทนายซัก
คานพยานนั้นดวยก็ได

 ในกรณีตามวรรคสอง ถาเปนกรณีที่ผูตองหานั้นถูกกลาวหาวา กระทําความผิดอาญา ซ่ึงหากมีการ
ฟองคดีจะเปนคดีซ่ึงศาลจะตองตั้งทนายความให หรือจําเลยมีสิทธิขอใหศาลตั้งทนายความใหตาม มาตรา 173 กอน
เร่ิมสืบพยานดังกลาว ใหศาลถามผูตองหาวามี ทนายความหรือไม ในกรณีที่ศาลตั้งตั้งทนายความให ถาศาลเห็นวา
ตั้งทนายความใหทันก็ใหตั้งทนายความใหและดําเนินการสืบพยาน นั้นทันที แตถาศาลเห็นวาไมสามารถตั้งทนาย
ความไดทันหรือผูตองหา ไมอาจตั้งทนายความไดทัน ก็ใหศาลซักถามพยานนั้นใหแทน

 คําเบิกความของพยานดังกลาวใหศาลอานใหพยานฟง หากมีตัวผูตองหาอยูในศาลดวยแลวก็ใหศาล
อานคําเบิกความดังกลาวตอหนาผูตองหา

 ถาตอมาผูตองหานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําผิดอาญานั้น ก็ใหรับฟงคําพยานดังกลาวในการ
พิจารณาคดีนั้นได

 ในกรณีที่ผูตองหาเห็นวา หากตนถูกฟองเปนจําเลยแลว บุคคลซึ่งจําเปนจะตองนํามาสืบเปนพยาน
ของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือเปนบุคคลมีถ่ินที่อยูหางไกลจากศาลที่
พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานนั้นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือมีเหตุจําเปน
อ่ืนอัน เปนการยากแกการนําพยานนั้นมาสืบในภายหนา ผูตองหานั้นจะยื่นคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุผลความจํา
เปน เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาต ใหสืบพยานบุคคลนั้นไวทันทีก็ได

 เมื่อศาลเห็นสมควร ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานนั้นและแจงใหพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการที่เกี่ยวของทราบ ในการสืบพยานดังกลาว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะซักคานพยานนั้นไดและให
นําความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
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 ใหนําบทบัญญัติใน มาตรา 172ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการ สืบพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบ
แปดป

หมายเหตุ แกไขครั้งสุดทาย โดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉ.20)
พ.ศ.2542

หมวด 3 พยานเอกสาร
 มาตรา 238 ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหา ตนฉบับไมได สําเนาที่รับรองวาถูกตอง

หรือพยานบุคคลที่รูขอความ ก็อางเปนพยานได
 ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนา ที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตองก็ได เวน

แตในหมายเรียกจะบงไว เปนอยางอื่น
 มาตรา 239 เอกสารใดซึ่งคูความอาง แตมิไดอยูในความยึดถือ ของเขา ถาคูความนั้นแจงถึงลักษณะ

และที่อยูของเอกสารตอศาล ใหศาลหมายเรียกบุคคลผูยึดถือ นําเอกสารนั้นมาสงศาล
 มาตรา 240 เมื่อมีเอกสารใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล ใหอาน หรือสงใหคูความตรวจดู ถาคูความ

ฝายใดตองการสําเนา ศาลมีอํานาจ ส่ังใหฝายที่อางนั้นสงสําเนาแกอีกฝายหนึ่งตามที่เห็นสมควร

หมวด4 พยานวัตถุ
 มาตรา 241 ส่ิงใดใชเปนพยานวัตถุตองนํามาศาล
 ในกรณีที่นํามาไมได ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยาน วัตถุนั้นอยูตามเวลาและวิธีซ่ึงศาลเห็น

สมควรตามลักษณะแหงพยาน วัตถุ
 มาตรา 242 ในระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาสิ่ง ของซึ่งเปนพยานวัตถุตองใหคูความ

หรือพยานตรวจดู
 ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอ หนาคูความหรือพยานที่เกี่ยวของนั้น

หมวด 5 ผูชํานาญการพิเศษ
 มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความชํานาญพิเศษ ในการใด ๆ เชนในทางวิทยาศาสตร

ศิลป ฝมือ พาณิชยการ การแพทยหรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของเขานั้น อาจมีประโยชนในการ
วินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาอาจเปนพยานในเรื่องตาง ๆ เปนตนวา ตรวจรางกาย หรือ
จิตของผูเสียหาย ผูตองหาหรือจําเลยตรวจลายมือ ทําการ ทดลองหรือกิจการอยางอื่น ๆ

 ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แต ตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือ
นั้น ใหสงสําเนาหนังสือดั่งกลาว แลวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันเบิกความ
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 มาตรา 244 ถาศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น ผูใหญเห็นจําเปนเนื่องในการไตสวนมูล
ฟอง พิจารณาหรือสอบสวน ที่จะตองตรวจศพแมวาจะไดบรรจุหรือฝงแลวก็ตาม ก็ใหมีอํานาจสั่ง ใหเอาศพนั้นให
ผูชํานาญการพิเศษตรวจได

ภาค6 การบังคับตามคําพิพากษา และคาธรรมเนียม

หมวด1การบังคับตามคําพิพากษา
 มาตรา 245 ภายใตบังคับแหง มาตรา 246 , 247 และ 248 เมื่อ คดีถึงที่สุดแลว ใหบังคับคดีโดยไม

ชักชา
 ศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสงสํานวนคดีที่พิพากษาใหลงโทษประหาร ชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ไปยัง

ศาลอุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณ คําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงที่สุด เวนแต ศาลอุทธรณจะ
ไดพิพากษายืน

 มาตรา 246 ศาลมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอน จนกวาเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ใน
กรณีตอไปนี้

 (1) เมื่อจําเลยวิกลจริต
 (2) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก
 (3) ถาจําเลยมีครรภแตเจ็ดเดือนขึ้นไป
 (4) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงเดือน

 ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้น ใหศาลสั่งพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจจัดใหบุคคลดั่งกลาว
แลวอยูในความควบคุมในสถานที่อันควร

 มาตรา 247 คดีที่จําเลยตองประหารชีวิต หามมิใหบังคับตามคําพิพากษาจนกวาจะไดปฏิบัติตามบท
บัญญัติในประมวลกฎหมาย นี้วาดวยอภัยโทษแลว

 หญิงใดจะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนคลอดบุตรเสียกอนแลว จึ่งใหประหารชีวิตการ
ประหารชีวิต ใหประหาร ณ ตําบลและเวลาที่เจาหนาที่ใน การนั้นจะเห็นสมควร

 มาตรา 248 ถาบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเกิดวิกลจริตกอนถูกประหารชีวิต ใหรอการ
ประหารชีวิตไวกอนจนกวา ผูนั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น ศาลมีอํานาจยก มาตรา 46 วรรค (2)
แหงกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับถาผูวิกลจริตหายภายหลังปหนึ่งนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด ใหลดโทษ
ประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต

 มาตรา 249 คําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน คาทดแทนหรือคาธรรมเนียมนั้น ให
บังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

 มาตรา 250 ถาคําพิพากษามิไดระบุไวเปนอยางอื่น บุคคลทั้งปวง ซ่ึงตองคําพิพากษาใหลงโทษโดยได
กระทําความผิดฐานเดียวกัน ตองรับผิดแทนกันและตางกันในการคืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือใช คาทดแทน
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 มาตรา 251 ถาตองยึดทรัพยสินคราวเดียวกัน สําหรับใชคา ธรรมเนียมศาล คาปรับ คาใชทรัพยหรือคา
ทดแทน แตทรัพยสินของ จําเลยไมพอใชครบทุกอยาง ใหนําจํานวนเงินสุทธิของทรัพยสินนั้น ใชตามลําดับดั่งตอ
ไปนี้

 (1) คาธรรมเนียม
 (2) ราคาทรัพยสินหรือคาทดแทน
 (3) คาปรับ

หมวด2 คาธรรมเนียม
 มาตรา 252 ในคดีอาญาทั้งหลาย หามมิใหศาลยุติธรรมเรียกคาธรรมเนียมนอกจากที่บัญญัติไวใน

หมวดนี้
 มาตรา 253 ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ซ่ึงมีคําเรียกรอง ใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินติดมากับ

ฟองอาญา มิใหเรียกคาธรรมเนียม
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน ดั่งกลาวในวรรคกอน ถาศาลยังตองจัด

การอะไรอีกเพื่อการบังคับผูที่จะไดรับคืนทรัพยสินหรือราคาจักตองเสียคาธรรมเนียมดั่งคดีแพง สําหรับการตอไป
นั้น

 มาตรา 254 ภายใตบังคับแหง มาตรา 253 วรรคตน ในคดีเรียกรองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือใช
คาทดแทนซึ่งติดมากับฟองคดีอาญา หรือที่ฟองเปนคดีแพงโดยลําพัง ใหเรียกคาธรรมเนียมดั่งคดีแพง

 มาตรา 255 ในคดีดั่งบัญญัติใน มาตรา 253 วรรค 2 และ มาตรา 254 ถามีคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหฝาย
ที่แพคดีใชคาธรรมเนียมแทน อีกฝายหนึ่งได

 มาตรา 256 คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ศาลมีอํานาจสั่งใหโจทกเสียคาพาหนะใหแกพยาน
โจทกตามที่เสียไปจริงไมเกินสมควร

 มาตรา 257 ในคดีอาญาซึ่งราษฎรเปนโจทก ๆ จักตองเสียคา ธรรมเนียม คือ
 (1) คาพาหนะพยานโจทกเทาที่เสียไปจริงตามสมควร
 (2) คาพาหนะสงหมายเรียก

 มาตรา 258 ใหนําบัญชีคาธรรมเนียมตอทายประมวลกฎหมาย โดยวิธีพิจารณาความแพงและบท
บัญญัติวาดวยการดําเนินคดีอนาถา มาบังคับอนุโลม

ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ
 มาตรา 259 ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผูที่มี ประโยชนเกี่ยวของ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว

ถาจะทูลเกลา ฯ ถวายเร่ือง ราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นตอ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยก็ได
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 มาตรา 260 ผูถวายเรื่องราวซ่ึงตองจําคุกอยูในเรือนจํา จะยื่น เร่ืองราวตอพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจํา
ก็ได เมื่อไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบรับใหแกผูยื่นเรื่องราว แลวให รีบสงเรื่อง
ราวนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 มาตรา 261 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ถวาย เร่ืองราวตอพระมาหากษัตริย พรอมทั้ง
ถวายความเห็นวาควร พระราชทานอภัยโทษหรือไม

 ในกรณีที่ไมมีผูใดถวายเรื่องราว ถารัฐมนตรีวาการกระทวง มหาดไทยเห็นเปนการสมควร จะถวายคํา
แนะนําตอพระมหากษัตริย ขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษานั้นก็ได

 มาตรา 261ทวิ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะถวาย คําแนะนําตอพระมาหากษัตริยขอ
ใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตอง โทษก็ได

การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราช กฤษฎีกา
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา(ฉ.9 พ.ศ.2517)
มาตรา 262 ภายใตบังคับแหง มาตรา 247 และ 248 เมื่อคดี ถึงที่สุดผูใดตองคําพิพากษาใหประหารชีวิต

ใหเจาหนาที่นําตัวผูนั้น ไปประหารชีวิตเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันฟงคําพิพากษา เวนแตในกรณีที่มีการ
ถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขอใหพระราชทาน อภัยโทษตาม มาตรา 261 ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไวจนกวาจะ
พนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถวายเร่ืองราวหรือคําแนะนําขึ้นไปนั้น แตถา
ทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ใหจัดการประหารชีวิตกอนกําหนดนี้ได

 เร่ืองราวหรือคําแนะนําขอพระราชทางอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษา ใหประหารชีวิต ใหถวายไดแต
คร้ังเดียวเทานั้น

 มาตรา 263 เหตุที่มีเร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษ อยางอื่นนอกจากโทษประหารชีวิต ไม
เปนผลใหทุเลาการลงโทษนั้น

 มาตรา 264 เร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษอยางอื่นซึ่งมิใช โทษประหารชีวิต ถาถูกยกหนหนึ่งแลว
จะยื่นใหมอีกไมไดจนกวา จะพนสองปนับแตวนัถูกยกครั้งกอน

 มาตรา 265 ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไมมีเงื่อนไข หามมิใหบังคับโทษนั้น ถาบังคับโทษ
ไปบางแลวใหหยุดทันที ถาเปน โทษปรับที่ชําระแลวใหคืนคาปรับใหไปทั้งหมด

 ถาการอภัยโทษเปนแตเพียงเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ โทษที่ เหลืออยูก็ใหบังคับไปได
 แตการไดรับพระราชทานอภัยโทษ ไมเปนเหตุใหผูรับพนความ รับผิดในการตองคืนหรือใชราคา

ทรัพยสินหรือคาทดแทนตามคําพิพากษา
 มาตรา 266 เมื่อผูไดรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทํา ความผิดอยางหนึ่ง ถูกฟองวา

กระทําความผิดอีกอยางหนึ่ง อภัยโทษ นั้นยอมไมตัดอํานาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไมรอการลงอาญาตาม กฎหมาย
ลักษณะอาญาวาดวยกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบ หรือวาดวยรอการลงอาญา

 มาตรา 267 บทบัญญัติในหมวดนี้ ใหนํามาบังคับโดยอนุโลมแก เร่ืองราวขอพระราชทานเปลี่ยนโทษ
หนักเปนเบาหรือลดโทษ
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 มายเหตุ บัญชีแนบทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา
ที่ มาตรา 79 อางถึงซึ่งราษฎรมี อํานาจจับไดโดยไมตองมีหมาย

 ประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล มาตรา 97 และ 99 ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา 101 ถึง
104 ขบถภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 105 ถึง 111 ความผิดตอราชทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ มาตรา 112
ทําอันตรายแกธงหรือเครื่องหมายของตางประเทศ มาตรา 115 ความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา 119 ถึง 122 และ
127 หลบหนีจากที่คุมขัง มาตรา 163 ถึง 166 ความผิดตอศาสนา มาตรา 172 และ 173 กอจลาจล มาตรา 183 และ
184 กระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชน กระทําใหเกิดสาธารณะชน ปราศจากความสะดวกในการไปมาและการ
สงขาวและของถึงกัน และกระทําใหสาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา 185 ถึง 194 ,196, 197 และ 199
ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา 202 ถึง 205 และ 210 ขมขืนกระทําชําเรา มาตรา 243 ถึง 246 ประทุษรายแกรางกาย
มาตรา 254 ถึง 257 ความผิดฐานกระทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ มาตรา 268 , 270 และ 276 ลักทรัพย มาตรา 288 ถึง
296 วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพยและวิ่งราวทรัพย มาตรา 297 ถึง 302 กรรโชก มาตรา 313

 บัญชีแนบทายฯแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499

 มาตรา 18 มีขอสังเกตวาที่ปรากฏนี้เปนกฎหมายลักษณะอาญา ฉะนั้นเวลาใชในปจจุบันนี้ตองดู
ประมวลกฎหมายอาญา เพราะ กฎหมายลักษณะอาญาถูกยกเลิกไปแลว วิธีการดูจากชื่อเร่ืองเปน สําคัญ เพราะ
มาตรา กฎหมายลักษณะอาญาไมตรงกับเลข มาตรานี้ ประมวลกฎหมายอาญา วิธีงาย ๆ ก็ดูจากสารบัญของ
ประมวล กฎหมายอาญาเรื่องใดตรงกับบัญชีนี้ อยางไรก็ดีหากไดตัวบทของ กฎหมายลักษณะอาญามาเทียบเลยก็จะ
ถูกตองมากกวา ซ่ึงได เปรียบเทียบไวแลว

ภาค7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ
 มาตรา 259 ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผูที่มีประโยชนเกี่ยวของ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว

ถาจะทูลเกลา ฯ ถวายเร่ืองราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยก็ได

 มาตรา 260 ผูถวายเรื่องราวซ่ึงตองจําคุกอยูในเรือนจํา จะยื่นเรื่องราวตอพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําก็
ได เมื่อไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบรับใหแกผูยื่นเรื่องราว แลวใหรีบสงเรื่องราว
นั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 มาตรา 261 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ถวายเร่ืองราวตอพระมาหากษัตริย พรอมทั้ง
ถวายความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม

 ในกรณีที่ไมมีผูใดถวายเรื่องราว ถารัฐมนตรีวาการกระทวง มหาดไทยเห็นเปนการสมควร จะถวายคํา
แนะนําตอพระมหากษัตริย ขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษานั้นก็ได

 มาตรา 261ทวิ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะถวายคําแนะนําตอพระมาหากษัตริยขอ
ใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตอง โทษก็ได
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 การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราช กฤษฎีกา
หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉ.9 พ.ศ.2517)
 มาตรา 262 ภายใตบังคับแหง มาตรา 247 และ 248 เมื่อคดี ถึงที่สุดผูใดตองคําพิพากษาใหประหาร

ชีวิต ใหเจาหนาที่นําตัวผูนั้น ไปประหารชีวิตเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันฟงคําพิพากษา เวนแตในกรณีที่มี
การถวายเรื่องราวหรือคําแนะนาํขอใหพระราชทาน อภัยโทษตาม มาตรา 261 ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไวจนกวา
จะ พนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถวายเร่ืองราวหรือคําแนะนําขึ้นไปนั้น แต
ถาทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ใหจัดการประหารชีวิตกอนกําหนดนี้ได

 เร่ืองราวหรือคําแนะนําขอพระราชทางอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษา ใหประหารชีวิต ใหถวายไดแต
คร้ังเดียวเทานั้น

 มาตรา 263 เหตุที่มีเร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษ อยางอื่นนอกจากโทษประหารชีวิต ไม
เปนผลใหทุเลาการลงโทษนั้น

 มาตรา 264 เร่ืองราวขอพระราชทานอภัยโทษอยางอื่นซึ่งมิใชโทษประหารชีวิต ถาถูกยกหนหนึ่งแลว
จะยื่นใหมอีกไมไดจนกวา จะพนสองปนับแตวันถูกยกครั้งกอน

 มาตรา 265 ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไมมีเงื่อนไขหามมิใหบังคับโทษนั้น ถาบังคับโทษไป
บางแลวใหหยุดทันที ถาเปน โทษปรับที่ชําระแลวใหคืนคาปรับใหไปทั้งหมด

 ถาการอภัยโทษเปนแตเพียงเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ โทษที่ เหลืออยูก็ใหบังคับไปได
 แตการไดรับพระราชทานอภัยโทษ ไมเปนเหตุใหผูรับพนความ รับผิดในการตองคืนหรือใชราคา

ทรัพยสินหรือคาทดแทนตามคําพิพากษา
 มาตรา 266 เมื่อผูไดรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิดอยางหนึ่ง ถูกฟองวากระทํา

ความผิดอีกอยางหนึ่ง อภัยโทษ นั้นยอมไมตัดอํานาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไมรอการลงอาญาตาม กฎหมายลักษณะ
อาญาวาดวยกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบ หรือวาดวยรอการลงอาญา

 มาตรา 267 บทบัญญัติในหมวดนี้ ใหนํามาบังคับโดยอนุโลมแก เร่ืองราวขอพระราชทานเปลี่ยนโทษ
หนักเปนเบาหรือลดโทษ

 มายเหตุ บัญชีแนบทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา
ที่ มาตรา 79 อางถึงซึ่งราษฎรมี อํานาจจับไดโดยไมตองมีหมาย

 ประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล มาตรา 97 และ 99 ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา 101 ถึง
104 ขบถภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 105 ถึง 111 ความผิดตอราชทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ มาตรา 112
ทําอันตรายแกธงหรือเครื่องหมายของตางประเทศ มาตรา 115 ความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา 119 ถึง 122 และ
127 หลบหนีจากที่คุมขัง มาตรา 163 ถึง 166 ความผิดตอศาสนา มาตรา 172 และ 173 กอจลาจล มาตรา 183 และ
184 กระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชน กระทําใหเกิดสาธารณะชน ปราศจากความสะดวกในการไปมาและการ
สงขาวและของถึงกัน และกระทําใหสาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา 185 ถึง 194 ,196, 197 และ 199
ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา 202 ถึง 205 และ 210 ขมขืนกระทําชําเรา มาตรา 243 ถึง 246 ประทุษรายแกรางกาย
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มาตรา 254 ถึง 257 ความผิดฐานกระทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ มาตรา 268 , 270 และ 276 ลักทรัพย มาตรา 288 ถึง
296 วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพยและวิ่งราวทรัพย มาตรา 297 ถึง 302 กรรโชก มาตรา 313

 บัญชีแนบทายฯแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499

 มาตรา 18 มีขอสังเกตวาที่ปรากฏนี้เปนกฎหมายลักษณะอาญา ฉะนั้นเวลาใชในปจจุบันนี้ตองดู
ประมวลกฎหมายอาญา เพราะ กฎหมายลักษณะอาญาถูกยกเลิกไปแลว วิธีการดูจากชื่อเร่ืองเปน สําคัญ เพราะ
มาตรา กฎหมายลักษณะอาญาไมตรงกับเลข มาตรานี้ ประมวลกฎหมายอาญา วิธีงาย ๆ ก็ดูจากสารบัญของ
ประมวล กฎหมายอาญาเรื่องใดตรงกับบัญชีนี้ อยางไรก็ดีหากไดตัวบทของ กฎหมายลักษณะอาญามาเทียบเลยก็จะ
ถูกตองมากกวา ซ่ึงได เปรียบเทียบไวแลว
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