
พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗) 
อนุวัตน์จาตุรนต์ 
อาทิตย์ทิพอาภา 

เจ้าพระยายมราช 

ตราไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าเป็นการสมควรที่จะประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

  
จึ่งมีพระบรมราชโองการ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗” 

  
มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามท่ีตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติ

นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นต้นไป 

ให้ศาลและเจ้าพนักงานทั้งหลายผู้ด าเนินคดีอาญาตลอดราชอาณาจักร ปฏิบัติการตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่ศาลซึ่งมีวิธีพิจารณาพิเศษไว้ต่างหาก 

คดีทั้งหลายซึ่งค้างอยู่ในศาลก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายนี้ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่
ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายนี้จนกว่าคดีนั้น ๆ จะถึงท่ีสุด 
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มาตรา ๔  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญานี้สืบไป ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔, ๑๖ และมาตรา ๘๗ ถึง ๙๖ ในกฎหมายลักษณะอาญา 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. ๑๑๕ และบรรดากฎหมาย กฎและ
ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายนี้ 
  

มาตรา ๕[๒]  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวง เพ่ือวางระเบียบการงาน
ตามหน้าที่ให้การด าเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 

ข้อบังคับหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

สารบาญ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
  

มาตรา 

ภาค ๑  ข้อความเบื้องต้น 

ลักษณะ ๑  หลักท่ัวไป                                                                          ๑-๑๕ 

ลักษณะ ๒  อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                                  ๑๖ 

หมวด ๒ อ านาจสืบสวนและสอบสวน                                          ๑๗-๒๑ 

หมวด ๓ อ านาจศาล                                                            ๒๒-๒๗ 

ลักษณะ ๓  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

หมวด ๑ การฟ้องคดีอาญา                                                      ๒๘-๓๙ 

หมวด ๒ การฟ้องคดแีพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา                             ๔๐-๕๑ 

ลักษณะ ๔  หมายเรียกและหมายอาญา 
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หมวด ๑ หมายเรียก                                                             ๕๒-๕๖ 

หมวด ๒ หมายอาญา 

ส่วนที่ ๑ หลักท่ัวไป                                                         ๕๗-๖๕ 

ส่วนที่ ๒ หมายจับ                                                          ๖๖-๖๘ 

ส่วนที่ ๓ หมายค้น                                                          ๖๙-๗๐ 

ส่วนที่ ๔ หมายขัง หมาย 

จ าคุก หมายปล่อย                                                          ๗๑-๗๖ 

ลักษณะ ๕  จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว 

หมวด ๑ จับ ขัง จ าคุก                                                          ๗๗-๙๐ 

หมวด ๒ ค้น                                                                   ๙๑-๑๐๕ 

หมวด ๓ ปล่อยชั่วคราว                                                 ๑๐๖-๑๑๙ ทว ิ

  
ภาค ๒ สอบสวน 

ลักษณะ ๑  หลักท่ัวไป                                                                     ๑๒๐-๑๒๙ 

ลักษณะ ๒  การสอบสวน 

หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ                                                ๑๓๐-๑๔๗ 

หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ                                                ๑๔๘-๑๕๖ 

  
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

ลักษณะ ๑  ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง                                             ๑๕๗-๑๗๑ 

ลักษณะ ๒  การพิจารณา                                                                  ๑๗๒-๑๘๑ 

ลักษณะ ๓  ค าพิพากษาและค าสั่ง                                                        ๑๘๒-๑๙๒ 

  
ภาค ๔  อุทธรณ์และฎีกา 

ลักษณะ ๑  อุทธรณ์ 
หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                          ๑๙๓-๒๐๒ 

หมวด ๒ การพิจารณา ค าพิพากษา 

และค าสั่งชั้นอุทธรณ์                                               ๒๐๓-๒๑๕ 

ลักษณะ ๒  ฎีกา 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                          ๒๑๖-๒๒๔ 

หมวด ๒ การพิจารณา ค าพิพากษา 

และค าสั่งชั้นฎีกา                                                         ๒๒๕ 

  



ภาค ๕ พยานหลักฐาน 

หมวด ๑ หลักท่ัวไป                                                          ๒๒๖-๒๓๑ 

หมวด ๒ พยานบุคคล                                                   ๒๓๒-๒๓๗ ตร ี

หมวด ๓ พยานเอกสาร                                                      ๒๓๘-๒๔๐ 

หมวด ๔ พยานวัตถุ                                                          ๒๔๑-๒๔๒ 

หมวด ๕ ผู้เชี่ยวชาญ                                                      ๒๔๓-๒๔๔/๑ 

  
ภาค ๖ การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม 

หมวด ๑ การบังคับตามค าพิพากษา                                        ๒๔๕-๒๕๑ 

หมวด ๒ ค่าธรรมเนียม                                                      ๒๕๒-๒๕๘ 

  
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ                         ๒๕๙-๒๖๗ 

 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ภาค ๑ 

ข้อความเบื้องต้น 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าค าใดมีค าอธิบายไว้แล้ว ให้ถือตามความหมายดังได้
อธิบายไว้ เว้นแต่ข้อความในตัวบทจะขัดกับค าอธิบายนั้น 

  
มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๑) “ศาล” หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษา ซึ่งมีอ านาจท าการอันเกี่ยวกับ

คดีอาญา 

(๒) “ผู้ต้องหา” หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 

(๓) “จ าเลย” หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด 

(๔) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดฐานใด
ฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ 



(๕) “พนักงานอัยการ” หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล  ทั้งนี้ จะ
เป็นข้าราชการในกรมอัยการหรือเจ้าพนักงานอ่ืนผู้มีอ านาจเช่นนั้นก็ได้ 

(๖) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท า
การสอบสวน 

(๗) “ค าร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระท าความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ 

(๘) “ค ากล่าวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ 
ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งขึ้น 

(๙)[๓] “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ท าการจับ ขัง จ าคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จ าเลย หรือนักโทษ หรือให้ท าการค้น 
รวมทั้งส าเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้อง และค าบอกกล่าวทางโทรเลขว่าได้ออกหมายจับ
หรือหมายค้นแล้ว ตลอดจนส าเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ 

(๑๐) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

(๑๑) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลาย
อ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่
กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 

(๑๒) “การไต่สวนมูลฟ้อง” หมายความถึงกระบวนไต่สวนของศาลเพ่ือวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่ง
จ าเลยต้องหา 

(๑๓) “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ลักษณะอาญา 

(๑๔) “โจทก”์ หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่
ในเมื่อพนกังานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน 

(๑๕) “คู่ความ” หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึ่งและจ าเลยอีกฝ่ายหนึ่ง 

(๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี
อ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรม
ศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืน ๆ ในเมื่อท าการอันเก่ียวกับการจับกุม
ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม 

(๑๗)[๔] “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ 
(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(ค) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

(ฆ) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(ง) อธิบดีกรมการปกครอง 

(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง 

(ฉ) ผู้อ านวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

(ช) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในกองการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง 

(ซ) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 

(ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

(ฎ) ปลัดจังหวัด 

(ฏ) นายอ าเภอ 

(ฐ) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ 

(ฑ) อธิบดีกรมต ารวจ 

(ฒ) รองอธิบดีกรมต ารวจ 

(ณ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ 

(ด) ผู้บัญชาการต ารวจ 

(ต) รองผู้บัญชาการต ารวจ 

(ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ 

(ท) ผู้บังคับการต ารวจ 

(ธ) รองผู้บังคับการต ารวจ 

(น) หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 

(บ) รองหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 

(ป) ผู้ก ากับการต ารวจ 

(ผ) ผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต 

(ฝ) รองผู้ก ากับการต ารวจ 

(พ) รองผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต 

(ฟ) สารวัตรใหญ่ต ารวจ 

(ภ) สารวัตรต ารวจ 

(ม) ผู้บังคับกองต ารวจ 

(ย) หัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย
ต ารวจตรีขึ้นไป 



(ร) หัวหน้ากิ่งสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่านายร้อย
ต ารวจตรีขึ้นไป 

ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว แต่ผู้รักษาการแทนเจ้า
พนักงานใน (ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปด้วย 

(๑๘) “สิ่งของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ 
ให้รวมทั้งจดหมาย โทรเลขและเอกสารอย่างอ่ืน ๆ 

(๑๙) “ถ้อยค าส านวน” หมายความถึงหนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียด
ทั้งหลายในการด าเนินคดีอาญาในศาลนั้น 

(๒๐) “บันทึก” หมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจดไว้เป็น
หลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษด้วย 

(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน 

(๒๒) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจ าเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล 

  
มาตรา ๓  บุคคลดังระบุในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ มีอ านาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตาม

เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

(๑) ร้องทุกข์ 

(๒) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ 

(๓) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

(๔) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

(๕) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว 

  
มาตรา ๔  ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้อง

ได้รับอนุญาตของสามีก่อน 

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๕ (๒) สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
โดยชัดแจ้งจากภริยา 

  
มาตรา ๕  บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ 
(๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระท าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้

ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล 

(๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกท าร้าย
ถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ 



(๓) ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืน ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระท าลงแก่นิติบุคคล
นั้น 

  
มาตรา ๖  ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือเป็นผู้

วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะท าการ
ตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น ๆ ญาติของผู้
นั้น หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้ 

เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งยินยอมตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะ
คดี เมื่อไม่มีบุคคลใดเป็นผู้แทนให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทน 

ห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี 
  

มาตรา ๗  ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลนั้น ให้ไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาล 
แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมายจับผู้นั้นมาก็
ได้ แต่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยปล่อยชั่วคราว ขังหรือจ าคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล ในคดีที่
นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

  
มาตรา ๗/๑[๕]  ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้า

พนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม
ในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

(๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้นสอบสวน 

(๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 

(๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๘[๖]  นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จ าเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

(๒) แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา 

(๓) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn5
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(๔) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดส าเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ 

(๕) ตรวจดูส านวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดส าเนาหรือขอรับส าเนาที่
รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น 

(๖) ตรวจหรือคัดส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบค าให้การของ
ตน 

ถ้าจ าเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจ าเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย 

เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้ผู้เสียหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง (๖) 
เช่นเดียวกับจ าเลยด้วย 

  
มาตรา ๙  บันทึกต้องระบุสถานที่ วันเดือนปีที่ท า นาม และต าแหน่งของเจ้ า

พนักงานผู้ท า 

เมื่อเจ้าพนักงานท าบันทึกโดยรับค าสั่งจากศาลหรือโดยค าสั่งหรือค าขอของเจ้า
พนักงานอ่ืน ให้เจ้าพนักงานนั้นกล่าวไว้ด้วยว่าได้รับค าสั่งหรือค าขอเช่นนั้น และแสดงด้วยว่าได้ท าไปอย่างใด 

ให้เจ้าพนักงานผู้ท าบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น 

  
มาตรา ๑๐  ถ้อยค าส านวนต้องระบุชื่อศาล สถานที่ และวันเดือนปีที่จด ถ้าศาลจดถ้อยค า

ส านวนตามค าสั่งหรือประเด็นของศาลอ่ืน ให้กล่าวเช่นนั้น และแสดงด้วยว่าได้ท าไปอย่างใด 

ผู้พิพากษาที่จดถ้อยค าส านวนต้องลงลายมือชื่อของตนในถ้อยค าส านวนนั้น 

  
มาตรา ๑๑  บันทึกหรือถ้อยค าส านวนนั้นให้เจ้าพนักงานหรือศาลอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง ถ้ามี

ข้อความแก้ไข ทักท้วง หรือเพ่ิมเติม ให้แก้ให้ถูกต้องหรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อ
รับรองว่าถูกต้องแล้ว 

ถ้าบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกหรือถ้อยค าส านวนไม่สามารถหรือไม่ยอมลง ให้บันทึก
หรอืรายงานเหตุนั้นไว้ 
  

มาตรา ๑๒  เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ท าค าร้องทุกข์ ค ากล่าวโทษค าให้การ
จ าเลยหรือค าร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาล จักต้องเขียนด้วยน้ าหมึกหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ ถ้ามีผิดที่ใด
ห้ามมิให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าค าผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้แก้ไขเช่นนั้น
ต้องลงนามย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ 

ถ้อยค าตกเติมในเอกสารดังบรรยายในมาตรานี้ต้องลงนามย่อของผู้พิพากษา เจ้า
พนักงานหรือบุคคลผู้ซึ่งตกเติมนั้นก ากับไว้ 

  



มาตรา ๑๒ ทวิ[๗]  ในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณา ถ้า
บทบัญญัติใดก าหนดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมด้วยแล้วนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่
กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๑๓[๘]  การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความ

จ าเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทย
เป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ินหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล 

ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือ
สามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวนพนักงาน
อัยการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมาย
ได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัดให้ถาม 
ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร 

เมื่อมีล่ามแปลค าให้การ ค าพยานหรืออ่ืน ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบานหรือ
ปฏิญาณตนว่าจะท าหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล 

ให้ล่ามลงลายมือชื่อในค าแปลนั้น 

ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่า
เช่าที่พักแก่ล่ามที่จัดหาให้ตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด หรือส านักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๑๓ ทวิ[๙]  (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๑๔  ในระหว่างท าการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่า

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้
พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยค าหรือให้การว่าตรวจได้ผล
ประการใด 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่
สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะ
ต่อสู้คดีได้ และให้มีอ านาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจ าจังหวัด
หรือผู้อื่นทีเ่ต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
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กรณีท่ีศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาดังบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดี
เสียชั่วคราวก็ได้ 
  

มาตรา ๑๕  วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ 

  
ลักษณะ ๒ 

อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๑๖  อ านาจศาล อ านาจผู้พิพากษา อ านาจพนักงานอัยการและอ านาจพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ ในการที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับทั้งหลายอันว่าด้วยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอ านาจและหน้าที่ของผู้พิพากษา  หรือซึ่งว่าด้วย
อ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจนั้น ๆ 

  
หมวด ๒ 

อ านาจสืบสวนและสอบสวน 

                   
  

มาตรา ๑๗  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้ 
  

มาตรา ๑๘[๑๐]  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ และข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือ
เทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายใน
เขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อย
ต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 
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ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิด
ในเขตอ านาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนความผิดนั้น ๆ เพ่ือด าเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบสวน 

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การด าเนินการสอบสวนให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน 

  
มาตรา ๑๙  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการไม่แน่ว่าการกระท าผิดอาญาได้กระท าในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ 
(๒) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระท าในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง 

(๓) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระท าต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่า
ท้องที่หนึ่งขึ้นไป 

(๔) เมือ่เป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระท าลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน 

(๕) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหาก าลังเดินทาง 

(๖) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายก าลังเดินทาง 

พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดท่ีเกี่ยวข้องมีอ านาจสอบสวนได้ 
ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน 

(ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอ านาจ 

(ข) ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระท าผิดก่อนอยู่ใน
เขตอ านาจ 

  
มาตรา ๒๐[๑๑]  ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้

อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้น ให้
พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน บรรดา
อ านาจและหน้าที่ประการอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 
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ในกรณีจ าเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทน 

(๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจ 

(๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ท า
โทษผู้ต้องหา 

เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน แล้วแต่กรณี เห็นว่า
การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ส่งพร้อมส านวน
ไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน 

  
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดนั้นมีอ านาจชี้ขาด แต่ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีกรมต ารวจขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาด 

ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในระหว่างหลายจังหวัด ควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้ท าการแทนเป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าชี้ขาดนั้น ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน 

  
มาตรา ๒๑/๑[๑๒]  ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจ ใน

กรณีท่ีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกันควรเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าสั่งชี้ขาด ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน 

  
หมวด ๓ 

อ านาจศาล 

                   
  

มาตรา ๒๒  เมื่อความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอ านาจของศาลใด ให้ช าระท่ี
ศาลนั้น แต่ถ้า 

(๑) เมื่อจ าเลยมีที่อยู่ หรือถูกจับในท้องที่หนึ่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานท าการสอบสวนในท้องที่
หนึ่งนอกเขตของศาลดังกล่าวแล้ว จะช าระท่ีศาลซึ่งท้องที่นั้น ๆ อยู่ในเขตอ านาจก็ได้ 

(๒) เมื่อความผิดเกิดข้ึนนอกราชอาณาจักรไทยให้ช าระคดีนั้นที่ศาลอาญา ถ้าการสอบสวนได้
กระท าลงในท้องที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเขตของศาลใด ให้ช าระท่ีศาลนั้นได้ด้วย 
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มาตรา ๒๓  เมื่อศาลแต่สองศาลขึ้นไปต่างมีอ านาจช าระคดี ถ้าได้ยื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลหนึ่ง
ซึ่งตามฟ้องความผิดมิได้เกิดในเขต โจทก์หรือจ าเลยจะร้องขอให้โอนคดีไปช าระที่ศาลอื่นซึ่งความผิดได้เกิดใน
เขตก็ได้ 

ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แต่ต่อมาความปรากฏแก่โจทก์ว่าการพิจารณา
คดีจะสะดวกยิ่งขึ้นถ้าให้อีกศาลหนึ่งซึ่งมีอ านาจช าระคดีได้พิจารณาคดีนั้น โจทก์จะยื่นค าร้อง ต่อศาลซึ่ง
คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได้ แม้ว่าจ าเลยจะคัดค้านก็ตาม เมื่อศาลเห็นสมควร
จะโอนคดีไปหรือยกค าร้องเสียก็ได้ 
  

มาตรา ๒๔  เมื่อความผิดหลายเรื่องเก่ียวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เป็นต้นว่า 

(๑) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระท าลงโดยผู้กระท าผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระท าผิด
หลายคนเกี่ยวพันกันในการกระท าความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเป็นตัวการ ผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม 

(๒) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระท าลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกัน หรือโดยผู้กระท าผิด
ทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว 

(๓) ปรากฏว่าความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นโดยมีเจตนาช่วยผู้กระท าผิดอ่ืนให้พ้นจากรับโทษใน
ความผิดอย่างอ่ืนซึ่งเขาได้กระท าไว้ 

ดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่อง หรือฟ้องผู้กระท าความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอ านาจช าระในฐาน
ความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้ 

ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอ านาจช าระ ก็คือศาลซึ่งรับ
ฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อน 

  
มาตรา ๒๕  ศาลซึ่งรับฟ้องคดีเกี่ยวพันกันไว้จะพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได้ 
ถ้าศาลซึ่งรับฟ้องคดีเกี่ยวพันกันไว้ เห็นว่าเป็นการสมควรที่ความผิดฐานหนึ่ง ควรได้ช าระใน

ศาลซึ่งตามปกติมีอ านาจจะช าระถ้าหากว่าคดีนั้นไม่เกี่ยวกับคดีเกี่ยวพันกัน เมื่อศาลเดิมได้ตกลงกับ อีกศาล
หนึ่งแล้ว จะสั่งให้ไปฟ้องยังศาลอื่นนั้นก็ได้ 
  

มาตรา ๒๖[๑๓]  หากว่าตามลักษณะของความผิด ฐานะของจ าเลย จ านวนจ าเลย ความรู้สึก
ของประชาชนส่วนมากแห่งท้องถิ่นนั้น หรือเหตุผลอย่างอ่ืน อาจมีการขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือ
พิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอ่ืนขึ้น หรืออาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่
ส าคัญอ่ืนของรัฐ เมื่อโจทก์หรือจ าเลยร้องขอหรือศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อ
ประธานศาลฎีกาขอให้โอนคดีไปศาลอ่ืน ถ้าประธานศาลฎีกาเห็นควรอนุญาต ก็ให้สั่งโอนคดีไปยังศาลดังที่
ประธานศาลฎีการะบุไว้ 

ค าสั่งของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด 
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มาตรา ๒๗  ผู้พิพากษาในศาลใดซึ่งช าระคดีอาญา จะถูกตั้งรังเกียจตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งบัญญัติไว้ในเรื่องนั้นก็ได้ 
  

ลักษณะ ๓ 

การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

                   
  

หมวด ๑ 

การฟ้องคดีอาญา 

                   
  

มาตรา ๒๘  บุคคลเหล่านี้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล 

(๑) พนักงานอัยการ 

(๒) ผู้เสียหาย 

  
มาตรา ๒๙  เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะ

ด าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ 
ถ้าผู้เสียหายที่ตายนั้นเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้  
  
มาตรา ๓๐  คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นค าร้องขอ

เข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้ 
  
มาตรา ๓๑  คดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการ

จะยื่นค าร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้ 
  

มาตรา ๓๒  เมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่า
ผู้เสียหายจะกระท าให้คดีของอัยการเสียหาย โดยกระท าหรือละเว้นกระท าการใด ๆ ในกระบวน
พิจารณา พนักงานอัยการมีอ านาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระท าหรือละเว้นกระท าการนั้น ๆ ได้ 

  
มาตรา ๓๓  คดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งท้ังพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างได้ยื่นฟ้องในศาล

ชั้นต้นศาลเดียวกันหรือต่างศาลกัน ศาลนั้น ๆ มีอ านาจสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบ
โดยพลการหรือโดยโจทก์ยื่นค าร้องในระยะใดก่อนมีค าพิพากษา 



แต่ทว่าจะมีค าสั่งเช่นนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมของศาลอื่นนั้นก่อน 

  
มาตรา ๓๔  ค าสั่งไม่ฟ้องคดี หาตัดสิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีโดยตนเองไม่ 

  
มาตรา ๓๕  ค าร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีค าพิพากษาของศาลชั้นต้นก็

ได้ ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใด ถ้าค าร้องนั้นได้ยื่นใน
ภายหลังเมื่อจ าเลยให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจ าเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดค าแถลงของจ าเลยไว้ ใน
กรณีที่จ าเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ให้ศาลยกค าร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย 

คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้า
จ าเลยคัดค้าน ให้ศาลยกค าร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย 

  
มาตรา ๓๖  คดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว จะน ามาฟ้องอีกหาได้ไม่ เว้นแต่จะเข้า

อยู่ในข้อยกเว้นต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้ถอนฟ้อง

คดีนั้นไป การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ 
(๒) ถ้าพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไป โดยมิได้รับความยินยอมเป็น

หนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ 
(๓) ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิ

พนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว 

  
มาตรา ๓๗[๑๔]  คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระท าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส าหรับ

ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา 

(๒) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี
อ่ืนที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษ
ปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว 

(๓) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับ
ตามที่นายต ารวจประจ าท้องที่ตั้งแต่ต าแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรผู้ท าการใน
ต าแหน่งนั้น ๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว 

(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอ่ืน เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค า
เปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  
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มาตรา ๓๘  ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าว
ในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) ให้ก าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อ
ผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว 
คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
เวลาก าหนดในวรรคก่อน ให้ด าเนินคดีต่อไป 

(๒) ในคดีมีค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้าหน้าที่กะ
จ านวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน 

  
มาตรา ๓๙  สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้ 
(๑) โดยความตายของผู้กระท าผิด 

(๒) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 

(๔) เมื่อมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง 

(๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น 

(๖) เมื่อคดีขาดอายุความ 

(๗) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ 

  
หมวด ๒ 

การฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

                   
  

มาตรา ๔๐  การฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือ
ต่อศาลที่มีอ านาจช าระคดีแพ่งก็ได้ การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 

  
มาตรา ๔๑  ถ้าการพิจารณาคดีแพ่งจักท าให้การพิจารณาคดีอาญาเนิ่นช้าหรือติดขัดศาลมี

อ านาจสั่งให้แยกคดีแพ่งออกจากคดีอาญา และพิจารณาต่างหากโดยศาลที่มีอ านาจช าระ 

  
มาตรา ๔๒  ในการพิจารณาคดีแพ่ง ถ้าพยานหลักฐานที่น าสืบแล้วในคดีอาญายังไม่

เพียงพอ ศาลจะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมอีกก็ได้ 



ในกรณีเช่นนั้นศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว ส่วนคดีแพ่งจะพิพากษาในภายหลังก็ได้ 
  

มาตรา ๔๓  คดีลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกงยักยอกหรือ
รับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาท่ีเขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระท าผิดคืน เมื่อ
พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย 

  
มาตรา ๔๔  การเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืนตามมาตราก่อน พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับ

คดีอาญาหรือจะยื่นค าร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญาก าลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้ 
ค าพิพากษาในส่วนเรียกทรัพย์สินหรือราคาให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา 

  
มาตรา ๔๔/๑[๑๕]  ในคดีท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่า

สินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย
ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย ผู้เสียหายจะยื่น
ค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นค าร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มี การ
สืบพยานให้ยื่นค าร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และให้ถือว่าค าร้องดังกล่าวเป็นค าฟ้องตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น  ทั้งนี้ ค าร้องดังกล่าว
ต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากศาล
เห็นว่าค าร้องนั้นยังขาดสาระส าคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขค าร้องให้ชัดเจนก็ได้ 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งจะมีค าขอประการอ่ืนที่มิใช่ค าขอบังคับให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับค าฟ้องในคดีอาญาที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และในกรณีท่ีพนักงานอัยการได้ด าเนินการตามความในมาตรา ๔๓ แล้ว ผู้เสียหายจะ
ยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งเพ่ือเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้ 

  
มาตรา ๔๔/๒[๑๖]  เมื่อได้รับค าร้องตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ศาลแจ้งให้จ าเลยทราบ หากจ าเลย

ให้การประการใดหรือไม่ประสงค์จะให้การให้ศาลบันทึกไว้ ถ้าหากจ าเลยประสงค์จะท าค าให้การเป็นหนังสือให้
ศาลก าหนดระยะเวลายื่นค าให้การตามท่ีเห็นสมควร และเมื่อพนักงานอัยการสืบพยานเสร็จ ศาลจะอนุญาตให้
ผู้เสียหายน าพยานเข้าสืบถึงค่าสินไหมทดแทนได้เท่าท่ีจ าเป็น หรือศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไปก่อน
แล้วพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งในภายหลังก็ได้ 

ถ้าความปรากฏต่อศาลว่าผู้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๔๔/๑ เป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหา
ทนายความได้เอง ให้ศาลมีอ านาจตั้งทนายความให้แก่ผู้นั้น โดยทนายความที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด 
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มาตรา ๔๕  คดีเรื่องใดถึงแม้ว่าได้ฟ้องในทางอาญาแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้อง
ในทางแพ่งอีก 

  
มาตรา ๔๖  ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในค า

พิพากษาคดีส่วนอาญา 

  
มาตรา ๔๗[๑๗]  ค าพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วย

ความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจ าเลยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดหรือไม่ 
ราคาทรัพย์สินที่สั่งให้จ าเลยใช้แก่ผู้เสียหาย ให้ศาลก าหนดตามราคาอันแท้จริง ส่วน

จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างอ่ืนที่ผู้เสียหายจะได้รับนั้น ให้ศาลก าหนดให้ตามความเสียหายแต่ต้องไม่เกิน
ค าขอ 

  
มาตรา ๔๘  เมื่อศาลพิพากษาให้คืนทรัพย์สิน แต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าของ เมื่อใดปรากฏตัว

เจ้าของแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่เจ้าของไป 

ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของ ให้ศาลพิพากษาสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่
เจ้าของไป 

เมื่อมีการโต้แย้งกัน ให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินนั้นฟ้อง
เรียกร้องยังศาลที่มีอ านาจช าระ  

  
มาตรา ๔๙  แม้จะไม่มีฟ้องคดีส่วนแพ่งก็ตาม เมื่อพิพากษาคดีส่วนอาญา ศาลจะสั่งให้คืน

ทรัพย์สินของกลางแก่เจ้าของก็ได้ 
  
มาตรา ๕๐[๑๘]  ในกรณีที่ศาลสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือค่าสินไหมทดแทนแก่

ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือว่าผู้เสียหายนั้นเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

  
มาตรา ๕๑[๑๙]  ถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องทางแพ่งเนื่องจาก

ความผิดนั้นย่อมระงับไปตามก าหนดเวลาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา 
แม้ถึงว่าผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตในมาตรา ๑๙๓/๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นผู้ฟ้องหรือได้
ฟ้องต่างหากจากคดีอาญาก็ตาม 

ถ้าคดีอาญาใดได้ฟ้องต่อศาลและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลด้วยแล้ว แต่คดียังไม่
เด็ดขาด อายุความซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา 
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ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ฟ้องคดี
แพ่ง สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามก าหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ถ้าโจทก์ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจ าเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ยื่น
ฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  

ลักษณะ ๔ 

หมายเรียกและหมายอาญา 

                   
  

หมวด ๑ 

หมายเรียก 

                   
  

มาตรา ๕๒  การที่จะให้บุคคลใดมาท่ีพนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดี หรือการอย่างอ่ืนตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาล แล้วแต่กรณี 

แต่ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ไปท าการ
สอบสวนด้วยตนเอง ย่อมมีอ านาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก  

  
มาตรา ๕๓  หมายเรียกต้องท าเป็นหนังสือและมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ที่ออกหมาย 

(๒) วันเดือนปีที่ออกหมาย 

(๓) ชื่อและต าบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 

(๔) เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 

(๕) สถานที่ วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 

(๖) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออก
หมาย 

  
มาตรา ๕๔  ในการก าหนดวันและเวลาที่จะให้มาตามหมายเรียกนั้น ให้พึงระลึกถึงระยะทาง

ใกล้ไกล เพื่อให้ผู้ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลาก าหนดในหมาย 

  



มาตรา ๕๕  การส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหา จะส่งให้แก่บุคคลผู้อื่นซึ่งมิใช่สามีภริยา ญาติหรือ
ผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้ 
  

มาตรา ๕๕/๑[๒๐]  ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าศาลมีค าสั่งให้ออกหมายเรียกพยาน
โจทก์โดยมิได้ก าหนดวิธีการส่งไว้ ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ด าเนินการให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่
เป็นผู้จัดส่งหมายเรียกแก่พยานและติดตามพยานโจทก์มาศาลตามก าหนดนัดแล้วแจ้งผลการส่งหมายเรียกไป
ยังศาลและพนักงานอัยการโดยเร็ว หากปรากฏว่าพยานโจทก์มีเหตุขัดข้องไม่อาจมาศาลได้หรือเกรงว่าจะเป็น
การยากที่จะน าพยานนั้นมาสืบตามที่ศาลนัดไว้ ก็ให้พนักงานอัยการขอให้ศาลสืบพยานนั้นไว้ล่วงหน้าตาม
มาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง 

เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายเรียกมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๕๖  เมื่อบุคคลที่รับหมายเรียกอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ซึ่งออกหมาย เป็นหมายศาลก็

ให้ส่งไปศาล เป็นหมายพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจให้ส่งยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่มีอ านาจ
ออกหมายเรียกซ่ึงผู้ถูกเรียกอยู่ในท้องที่ เมื่อศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้รับหมายเช่นนั้นแล้ว 
ก็ให้สลักหลังหมายแล้วจัดการส่งแก่ผู้รับต่อไป 

  
หมวด ๒ 

หมายอาญา 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๕๗[๒๑]  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา 
๙๒ และมาตรา ๙๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จ าคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมี
ค าสั่งหรือหมายของศาลส าหรับการนั้น 

บุคคลซึ่งต้องขังหรือจ าคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล 

  
มาตรา ๕๘[๒๒]  ศาลมีอ านาจออกค าสั่งหรือหมายอาญาได้ภายในเขตอ านาจตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
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มาตรา ๕๙[๒๓]  ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาล
เห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อ
ศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือขอให้
ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือ
หมายค้นได้ตามมาตรา ๕๙/๑ และมีค าสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งส าเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดย
ทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลด าเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการขอหมาย
มาพบศาลเพ่ือสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออก
หมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้
ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อ
ศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้  ทั้งนี้ ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึนแก่บุคคลที่เก่ียวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  

มาตรา ๕๙/๑[๒๔]  ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ท าให้ศาลเชื่อ
ได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ 

ค าสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกค าร้อง จะต้องระบุเหตุผลของค าสั่งนั้นด้วย 

หลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกค าสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

  
มาตรา ๖๐[๒๕]  หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจ าคุก หรือหมายปล่อย ต้องท าเป็น

หนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ที่ออกหมาย 

(๒) วันเดือนปีที่ออกหมาย 

(๓) เหตุที่ต้องออกหมาย 

(๔) (ก) ในกรณีออกหมายจับ ต้องระบุชื่อหรือรูปพรรณของบุคคลที่จะถูกจับ 

(ข) ในกรณีออกหมายขัง หมายจ าคุก หรือหมายปล่อย ต้องระบุชื่อบุคคลที่จะถูกขัง 
จ าคุก หรือปล่อย 
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(ค) ในกรณีออกหมายค้น ให้ระบุสถานที่ที่จะค้น และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล หรือ
ลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น ก าหนดวันเวลาที่จะท าการค้น และชื่อกับต าแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะท าการ
ค้นนั้น 

(๕) (ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขัง หรือหมายค้นให้ระบุความผิด หรือวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัย 

(ข) ในกรณีออกหมายจ าคุก ให้ระบุความผิดและก าหนดโทษตามค าพิพากษา 

(ค) ในกรณีออกหมายขังหรือหมายจ าคุก ให้ระบุสถานที่ที่จะให้ขังหรือจ าคุก 

(ง) ในกรณีออกหมายปล่อย ให้ระบุเหตุที่ให้ปล่อย 

(๖) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล 

  
มาตรา ๖๑[๒๖]  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๙๗ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมี

อ านาจหน้าที่จัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา ซึ่งได้มอบหรือส่งมาให้จัดการภายในอ านาจของเขา 

หมายอาญาใดซึ่งศาลได้ออก จะมอบหรือส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งอยู่
ภายในเขตอ านาจของศาลดังระบุในหมาย หรือแก่หัวหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจประจ าจังหวัด 
อ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือต าบล ซึ่งจะให้จัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นก็ได้ 

ในกรณีหลังเจ้าพนักงานผู้ได้รับหมายต้องรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น จะจัดการ
เองหรือสั่งให้เจ้าพนักงานรองลงไปจัดการให้ก็ได้ หรือจะมอบหรือส่งส าเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องให้แก่
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจคนอ่ืนซึ่งมีหน้าที่จัดการตามหมายซึ่งตนได้รับนั้นก็ได้ ถ้าหมายนั้นได้มอบหรือ
ส่งให้แก่เจ้าพนักงานตั้งแต่สองนายขึ้นไป เจ้าพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือร่วมกันก็ได้ 
  

มาตรา ๖๒  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการจับและ
ค้น เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถ้ามีค าขอร้อง ให้
ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดู 

การแจ้งข้อความในหมาย การส่งหมายให้ตรวจดูและวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึก
ไว้ในหมายนั้น 

  
มาตรา ๖๓[๒๗]  เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการตามหมายอาญาแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดในการ

จัดการนั้น ถ้าจัดการตามหมายไม่ได้ ให้บันทึกพฤติการณ์ไว้ แล้วให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลซึ่งออกหมาย
โดยเร็ว 

  
มาตรา ๖๔[๒๘]  ถ้าบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือสิ่งของที่มีหมายให้ค้นได้

ค้นพบแล้ว ถ้าสามารถจะท าได้ก็ให้ส่งบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยด่วนไปยังศาลซึ่งออกหมายหรือเจ้าพนักงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
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มาตรา ๖๕  ถ้าบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หนีไปได้เจ้าพนักงานผู้จับมี

อ านาจติดตามจับกุมผู้นั้นโดยไม่ต้องมีหมายอีก 

  
ส่วนที่ ๒ 

หมายจับ 

                   
  

มาตรา ๖๖[๒๙]  เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุก

อย่างสูงเกินสามปี หรือ 

(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัว
อันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี 
  

มาตรา ๖๗  จะออกหมายจับบุคคลที่ยังไม่รู้จักชื่อก็ได้แต่ต้องบอกรูปพรรณของผู้นั้นให้
ละเอียดเท่าท่ีจะท าได้ 
  

มาตรา ๖๘[๓๐]  หมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้ เว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาด
อายุความหรือศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืน 

  
ส่วนที่ ๓ 

หมายค้น 

                   
  

มาตรา ๖๙  เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง

หรือพิจารณา 

(๒) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท าความผิด 

(๓) เพ่ือพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๔) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 
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(๕) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดย
วิธีอ่ืนไม่ได้แล้ว 

  
มาตรา ๗๐  หมายค้นซึ่งออกเพ่ือพบและจับบุคคลนั้นห้ามมิให้ออก เว้นแต่จะมีหมายจับ

บุคคลนั้นด้วย และเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ 

  
ส่วนที่ ๔ 

หมายขัง หมายจ าคุก หมายปล่อย 

                   
  

มาตรา ๗๑[๓๑]  เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยมาแล้ว ในระยะใดระหว่างสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ก็ได้ และให้น า
บทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมายขังคงใช้ได้อยู่จนกว่าศาลจะได้เพิกถอน โดยออกหมายปล่อยหรือออกหมายจ าคุกแทน 

ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีหรือเป็นหญิงมีครรภ์
หรือเพ่ิงคลอดบุตรมาไม่ถึงสามเดือน หรือเจ็บป่วยซึ่งถ้าต้องขังจะถึงอันตรายแก่ชีวิต  ศาลจะไม่ออกหมาย
ขังหรือจะออกหมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกขังอยู่นั้นก็ได้  แต่ทั้งนี้ ไม่ห้ามศาลที่จะมีค าสั่งให้ผู้นั้น
อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือก าหนดวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือ
ป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าศาลมีค าสั่งเช่นว่านี้ในระหว่างสอบสวน ให้ใช้ได้ไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันมีค าสั่ง แต่ถ้ามีค าสั่งในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณา ให้ใช้ได้จนกว่าจะเสร็จ
การพิจารณา หากภายหลังที่ศาลมีค าสั่ง ผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดหรือพฤติการณ์
ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือพิจารณาออกหมายขังได้ตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๗๒  หมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งต้องขังอยู่ตามหมายศาล ให้ออกในกรณี

ต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อศาลสั่งปล่อยชั่วคราว 

(๒) เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนขอให้ศาลปล่อย โดยเห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องขังไว้ระหว่างสอบสวน 

(๓) เมื่อพนักงานอัยการร้องต่อศาลว่าได้ยุติการสอบสวนแล้ว โดยค าสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา 

(๔) เมื่อพนักงานอัยการไม่ฟ้องผู้ต้องหาในเวลาที่ศาลก าหนด 

(๕) เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลและสั่งให้ยกฟ้อง เว้นแต่เมื่อโจทก์ร้องขอ
และศาลเห็นสมควรให้ขังจ าเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา 
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(๖) เมื่อโจทก์ถอนฟ้องหรือมีการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว หรือเมื่อศาลพิจารณา
แล้วพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ยกฟ้อง เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้ขังจ าเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา 

(๗) เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าเลยอย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช่โทษประหารชีวิต จ าคุกหรือให้อยู่
ภายในเขตท่ีอันมีก าหนด ถ้าโทษอย่างอ่ืนนั้นเป็นโทษปรับเมื่อจ าเลยได้เสียค่าปรับแล้ว หรือศาลให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยมีก าหนดวันเพื่อให้จ าเลยหาเงินค่าปรับมาช าระต่อศาล 

  
มาตรา ๗๓  คดีใดอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ถ้าจ าเลยต้องควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับหรือ

เกินกว่าก าหนดจ าคุกหรือก าหนดจ าคุกแทนตามค าพิพากษา ให้ศาลออกหมายปล่อยจ าเลย เว้นแต่จะ
เห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนในกรณีท่ีโจทก์อุทธรณ์ฎีกาในท านองขอให้เพ่ิมโทษ 

  
มาตรา ๗๔  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๗๓ และ ๑๘๕ วรรค ๒ เมื่อผู้ใดต้องค า

พิพากษาให้จ าคุกหรือประหารชีวิตหรือจะต้องจ าคุกแทนค่าปรับ ให้ศาลออกหมายจ าคุกผู้นั้นไว้ 
  

มาตรา ๗๕  เมื่อผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกถูกจ าครบก าหนดแล้ว หรือได้รับพระราชทาน
อภัยโทษให้ปล่อย หรือมีค าวินิจฉัยให้ปล่อยตัวไปโดยมีเงื่อนไข หรือมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือโทษจ าคุกนั้น
หมดไปโดยเหตุอื่น ให้ศาลออกหมายปล่อยผู้นั้นไป 

  
มาตรา ๗๖  หมายขัง หมายจ าคุก หรือหมายปล่อย ต้องจัดการตามนั้นโดยพลัน 

  
ลักษณะ ๕ 

จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว 

                   
  

หมวด ๑ 

จับ ขัง จ าคุก 

                   
  

มาตรา ๗๗[๓๒]  หมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร 

การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็
ได้ 

(๑) ส าเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว 

(๒) โทรเลขแจ้งว่าได้ออกหมายแล้ว 
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(๓) ส าเนาหมายที่ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อ่ืน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

การจัดการตาม (๒) และ (๓) ให้ส่งหมายหรือส าเนาอันรับรองแล้วไปยังเจ้าพนักงานผู้จัดการ
ตามหมายโดยพลัน 

  
มาตรา ๗๘[๓๓]  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งของ

ศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 

(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด 

(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่
อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

(๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม
มาตรา ๑๑๗ 

  
มาตรา ๗๙  ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา ๘๒ หรือเมื่อผู้นั้น

กระท าความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย 

  
มาตรา ๘๐  ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท า หรือพบใน

อาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ 

อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็น
ความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้ 

(๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ 

(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระท าผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิด
เหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้
ในการกระท าผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น 

  
มาตรา ๘๑[๓๔]  ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ท าตาม

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน 

  
มาตรา ๘๑/๑[๓๕]  ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับใน

พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระ
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ราชนิเวศน์ พระต าหนัก หรอืในที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้า
ฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก เว้นแต่ 

(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อนุญาตให้จับ และได้แจ้ง
เลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ์รับทราบแล้ว 

(๒) เจ้าพนักงานผู้ถวายหรือให้ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้จับตามกฎหมายว่า
ด้วยราชองครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัย 

  
มาตรา ๘๒  เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพ่ือ

จัดการตามหมายนั้นก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้ 
  

มาตรา ๘๓[๓๖]  ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับ
นั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ 
เว้นแต่สามารถน าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น าไปที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดง
ต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย 

ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี 
ผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 

  
มาตรา ๘๔[๓๗]  เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของ

พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจของที่ท าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนา
บันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น 

(๒) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ 
อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ และให้ผู้จับลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็น
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ส าคัญเพ่ือด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วย
ว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค าของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับ
มาส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติ
หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับ
มาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามค าร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจบันทึกไว้ ในการ
นี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ 

ในกรณีที่จ าเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนน า
ตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได้ 

ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในชั้น
จับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยค านั้นเป็นค ารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระท าความผิดห้ามมิให้รับ
ฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอ่ืน จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้
ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี 
  

มาตรา ๘๔/๑[๓๘]  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูก
จับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบด าเนินการตามมาตรา ๖๔ 
และในกรณีท่ีต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิด
ท าการ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอ านาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูก
จับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดท าการ 

  
มาตรา ๘๕  เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของ

ต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
การค้นนั้นจักต้องท าโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ค้น 

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงท่ีสุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่
ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๘๕/๑[๓๙]  ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่

กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้น าสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นค าร้องต่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพ่ือขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน 
หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ 
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การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพ่ือ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง  ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งโดยมิชักช้า โดยอาจเรียก
ประกันจากผู้ยื่นค าร้องหรือก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีค าสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่
กรณี มีอ านาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นค าร้อง เงื่อนไขและ
การอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิยื่นค า
ร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่
ศาลมีค าสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร ค าสั่ง
ของศาลให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น 

  
มาตรา ๘๗[๔๐]  ห้ามมใิห้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามค าให้การ และที่จะรู้ตัวว่า

เป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจ าเป็นเพื่อท าการสอบสวน หรือการ
ฟ้องคดี ให้น าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่า
จะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจ าเป็น 
หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระท าลงมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีก าหนดไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน 
และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
แปดสิบสี่วัน 

ในกรณีตามวรรคหกเม่ือศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจ าเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อ เมื่อพนักงาน
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อัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจ าเป็น และน าพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่
ศาล 

ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพ่ือแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และผู้ต้องหา
ร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุโลม 

ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปท าการสอบสวนในท้องที่อ่ืนนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหา
ไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นค าร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปท าการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อ
ศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป 

  
มาตรา ๘๗/๑[๔๑]  เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนร้องขอและผู้ต้องหามิได้คัดค้าน 

หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้น าผู้ต้องหาหรือพยานหลักฐานไปยังสถานที่ท าการของทางราชการ 
หรือสถานที่แห่งอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรซึ่งสามารถสอบถามผู้ต้องหาหรือท าการไต่สวน  โดยจัดให้มีการ
ถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้  ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการสอบถามและไต่สวน รวมทั้งสักขีพยานในการนั้นด้วย 

การไต่สวนตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่าเป็นการไต่สวนในห้องพิจารณาของศาล 

  
มาตรา ๘๘[๔๒]  คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจ าเลยมาศาลแล้ว หรือคดี

ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจ าเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ 
  

มาตรา ๘๙[๔๓]  หมายขังหรือหมายจ าคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออก
หมาย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา ๘๙/๑[๔๔]  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจ า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายขังร้องขอ หรือเมื่อ
ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้ขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ หรือตามที่
ศาลเห็นสมควรนอกจากเรือนจ าก็ได้ โดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ร้องขอ หรือเจ้าพนักงานตามท่ีศาล
ก าหนด ในการนี้ ศาลจะก าหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

ในการพิจารณาเพ่ือมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ศาลจะด าเนินการไต่สวนหรือให้ผู้เสียหายหรือเจ้า
พนักงานที่เก่ียวข้องตามหมายขังคัดค้านก่อนมีค าสั่งก็ได้ 
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สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่สถานีต ารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงาน
สอบสวน โดยมีลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องก าหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพ่ือป้องกัน
การหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนด้วย 

เมื่อศาลมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือให้ด าเนินการ
ตามหมายขังได้ 

  
มาตรา ๘๙/๒[๔๕]  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เมื่อพนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจ า หรือเจ้า

พนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจ าคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค าสั่งให้จ าคุกผู้ซึ่งต้องจ าคุก
ตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดที่ได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของก าหนดโทษตามท่ีระบุไว้ในหมาย
ศาลที่ออกตามค าพิพากษานั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีต้องโทษจ าคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต โดยวธิีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) ให้จ าคุกไว้ในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามท่ีศาลเห็นสมควรนอกจาก
เรือนจ าหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในหมายจ าคุก  ทั้งนี้ ลักษณะของสถานที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งต้องก าหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ด้วย 

(๒) ให้จ าคุกไว้ในเรือนจ าหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในหมายจ าคุกหรือสถานที่อ่ืนตาม 
(๑) เฉพาะวันที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ให้จ าคุกโดยวิธีการอ่ืนที่สามารถจ ากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลค านึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิ
ภาพของผู้ซึ่งต้องจ าคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคมด้วย  ทั้งนี้ ให้ศาล
ด าเนินการไต่สวนหรือสอบถามผู้เสียหาย เจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องตามหมายจ าคุก พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจในท้องที่นั้น หรือผู้ซึ่งศาลเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง 

ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลก าหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายนั้น 
เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการตามค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๘๙/๑ วรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐[๔๖]  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ 

(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง 

(๒) พนักงานอัยการ 

(๓) พนักงานสอบสวน 
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(๔) ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือพัศดี 
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง 

เมื่อได้รับค าร้องดังนั้น ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าค าร้องนั้น
มีมูล ศาลมีอ านาจสั่งผู้คุมขังให้น าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้ เป็นที่พอใจแก่ศาล
ไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที 
  

หมวด ๒ 

ค้น 

                   
  

มาตรา ๙๑[๔๗]  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๑ มาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๒[๔๘]  ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งของศาล เว้นแต่พนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้

ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 

(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 

(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้
นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 

(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท า
ความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท า
ความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน 

(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 
๗๘ 

การใช้อ านาจตาม (๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ค้นส่งมอบส าเนาบันทึกการ
ตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดท าบันทึกแสดงเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้
เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น  ให้ส่งมอบหนังสือ
ดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีท่ีกระท าได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป 
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มาตรา ๙๓  ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ใน
การกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

  
มาตรา ๙๔  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ท าการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคน

อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุก
ประการในอันที่จะจัดการตามหมาย  ทั้งนี้ ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้
แสดงนามและต าแหน่ง 

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพ่ือเข้าไป ในกรณี
จ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืนท านองเดียวกันนั้นก็ได้ 

  
มาตรา ๙๕  ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอท าได้ จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของ

นั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้ 
  
มาตรา ๙๖[๔๙]  การค้นในที่รโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มี

ข้อยกเว้นดังนี้ 
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นใน

เวลากลางคืนก็ได้ 
(๓) การค้นเพ่ือจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต

พิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

  
มาตรา ๙๗[๕๐]  ในกรณีท่ีค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่ง

ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจ
เป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 

  
มาตรา ๙๘  การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้น

เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จ ากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะ

ใช้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

(๒) เจ้าพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมี
หมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 
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มาตรา ๙๙  ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าท่ีจะท าได้ 
  

มาตรา ๑๐๐  ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น จะ
ขัดขวางถึงกับท าให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของ
เจ้าพนักงานในขณะที่ท าการค้นเท่าที่จ าเป็น เพ่ือมิให้ขัดขวางถึงกับท าให้การค้นนั้นไร้ผล 

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้า
พนักงานผู้ค้นมีอ านาจค้นตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา ๘๕ 

  
มาตรา ๑๐๑  สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้หรือให้ท าเครื่องหมาย

ไว้เป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๑๐๒  การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์

เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้า
หาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นที่อยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น 
ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก ากับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้น
ต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลยผู้แทนหรือ
พยานดูเพ่ือให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ 
  

มาตรา ๑๐๓  ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้อง
มีบัญชีรายละเอียดไว้ 

บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา 
จ าเลย ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ 
  

มาตรา ๑๐๔  เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมีหมาย ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวในมาตราก่อน
พร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในหมาย 

ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยเจ้าพนักงานอื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวน ให้ส่งบันทึก บัญชี
และสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น 

  
มาตรา ๑๐๕  จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นซึ่งส่งทางไปรษณีย์

และโทรเลข จากหรือถึงผู้ต้องหาหรือจ าเลย และยังมิได้ส่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการเพ่ือประโยชน์แห่งการ



สอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณาหรือการกระท าอย่างอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ขอค าสั่งจากศาลถึง
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมา 

ถ้าอธิบดีกรมต ารวจหรือข้าหลวงประจ าจังหวัดเห็นว่าเอกสารนั้นต้องการใช้เพ่ือการดังกล่าว
แล้ว ระหวา่งที่ขอค าสั่งต่อศาลมีอ านาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลขเก็บเอกสารนั้นไวก้่อน 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจ าเลยกับทนายความของ
ผู้นั้น 

  
หมวด ๓ 

ปล่อยชั่วคราว 

                   
  

มาตรา ๑๐๖[๕๑]  ค าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา 
จ าเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 

(๒) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น 

(๓) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช าระคดีนั้น 

(๔)[๕๒] เมื่อศาลอ่านค าพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์
หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งส านวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาล
ชั้นต้นที่ช าระคดีนั้น 

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่ง
ค าร้องพร้อมส านวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพ่ือสั่ง แล้วแต่กรณี 

(๕) เมื่อศาลส่งส านวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช าระคดีนั้น 
หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้ 

ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งค าร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพ่ือ
สั่ง แล้วแต่กรณี 
  

มาตรา ๑๐๗[๕๓]  เมื่อได้รับค าร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่าง
รวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจ าเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ และมาตรา 
๑๑๓/๑ 

ค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวโดยทันที  
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มาตรา ๑๐๘[๕๔]  ในการวินิจฉัยค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ 

(๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา 

(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 

(๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร 

(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 

(๕) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ 
(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค าคัดค้านของพนักงานสอบสวน 

พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว

หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ท่ี
เกี่ยวกับการนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งค าร้องด้วยก็ได้ 

ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะ
ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอ่ืนใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวก็ได้  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่
อาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน[๕๕]

 

  
มาตรา ๑๐๘/๑[๕๖]  การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใด

เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี 
(๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 

(๓) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 

(๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 

(๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้า
พนักงานหรือการด าเนินคดีในศาล 

ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
และผู้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
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มาตรา ๑๐๘/๒[๕๗]  ในกรณีที่พยานส าคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พยานนั้นอาจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนั้นได้ โดยยื่นค าร้องต่อพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี 

ถ้ามีค าคัดค้านการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ
ศาล แล้วแต่กรณี พิจารณาค าคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มีอ านาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบถาม
เพ่ือประกอบการพิจารณาและมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๐๙[๕๘]  ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอัตราโทษ

จ าคุกอย่างสูงเกินสิบปี ถ้ามีค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้น ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ ถ้าไม่อาจ
ถามได้โดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ 
  

มาตรา ๑๑๐[๕๙]  ในคดีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมี
ประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้[๖๐]

 

ในคดีอย่างอ่ืนจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันด้วยก็ได้ 

การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ 
และต้องค านึงถึงเง่ือนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย  ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
แล้วแต่กรณี[๖๑]

 

  
มาตรา ๑๑๑  เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย ก่อนที่จะปล่อยไป ให้

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก  

  
มาตรา ๑๑๒  เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อย

ไปให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น 

ในสัญญาประกันนอกจากข้อความอย่างอ่ืนอันพึงมี ต้องมีข้อความดังนี้ด้วย 

(๑) ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกัน แล้วแต่กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้า
พนักงานหรือศาล ซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว 

(๒) เมือ่ผิดสัญญาจะใช้เงินจ านวนที่ระบุไว้ 
ในสัญญาประกันจะก าหนดภาระหน้าที่หรือเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือผู้ประกันต้อง

ปฏิบัติเกินความจ าเป็นแก่กรณีมิได้[๖๒]
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มาตรา ๑๑๓[๖๓]  เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมี
ประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวนหรือจนกว่า
ผู้ต้องหาถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้อง แต่มิให้เกินสามเดือนนับแต่ วันแรกที่มี
การปล่อยชั่วคราว ไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นท าให้ไม่อาจท าการสอบสวนได้เสร็จภายในก าหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวให้เกินสาม
เดือนก็ได้ แต่มิให้เกินหกเดือน 

เมื่อการปล่อยชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุม
ผู้ต้องหาไว้ต่อไปให้ส่งผู้ต้องหามาศาล และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรคเก้า มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๑๓/๑[๖๔]  ในกรณีท่ีมีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยมีการวางเงิน

สดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันไม่ว่าต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และยังไม่ได้รับคืน หาก
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวต่อไป ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจยื่น
ค าร้องต่อพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณี โดยขอให้ถือเอาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันต่อไปก็ได้ 
เมื่อพนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควรแล้วอาจมีค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยถือว่าเงินสดหรือ
หลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นเป็นหลักประกันในชั้นพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณีก็ได้ ให้พนักงานอัยการหรือ
ศาลนั้นแจ้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักประกันเช่นว่านั้นต่อพนักงานอัยการ
หรือศาลภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควร 

ในกรณีปล่อยชั่วคราว โดยมีบุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ หากบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจถือเอาบุคคลนั้นเป็นประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวต่อไปก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ พนักงานอัยการหรือศาลจะแจ้งให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประกันภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๑๔  เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วย ก่อนปล่อย

ตัวไป ให้ผู้ร้องขอประกันจัดหาหลักประกันมาดังต้องการ  

หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ 

(๑) มีเงินสดมาวาง 

(๒) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง 

(๓) มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ 
  

มาตรา ๑๑๕[๖๕]  โดยความปรากฏต่อมา หรือเนื่องจากกลฉ้อฉลหรือผิดหลง ปรากฏว่า
สัญญาประกันต่ าไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ไม่เหมาะสม  ให้เจ้าพนักงานหรือ
ศาลมีอ านาจสั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให้จ านวนเงินสูงขึ้น หรือเรียกหลักประกันเพ่ิม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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ภายหลังที่มีค าสั่งปล่อยชั่วคราวแล้ว หากพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้า
พนักงานหรือศาลมีอ านาจสั่งลดหลักประกันได้ตามที่เห็นสมควร  

ในกรณีที่ศาลปล่อยชั่วคราวและคดีขึ้นไปสู่ศาลสูง ศาลสูงมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวน
เงินตามสัญญาประกันหรือเงื่อนไขท่ีศาลล่างก าหนดไว้ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๑๖  การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ย่อมท าได้เมื่อผู้ท า

สัญญามอบตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 

  
มาตรา ๑๑๗[๖๖]  เมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจที่พบการกระท าดังกล่าวมีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นได้ แต่ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งท าสัญญาประกัน
หรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระท าดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ใกล้ที่สุด
จับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอ านาจจับ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบ
จัดส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือเป็น
หลักประกันนั้น 

ในกรณีที่มีค าสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม 
กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยใด ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกท าลายหรือท าให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด  ให้
สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี[๖๗]

 

ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราว ศาล
อาจมีค าสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลด าเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้น 
หรือถ้ามีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยได้ และเม่ือจับได้แล้ว ให้น าผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว[๖๘]

 

  
มาตรา ๑๑๘  เมื่อคดีถึงท่ีสุดหรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา ๑๑๖ 

หรือโดยเหตุอื่น ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ที่ควรรับไป 

  
มาตรา ๑๑๙[๖๙]  ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอ านาจสั่งบังคับตามสัญญาประกัน

หรือตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง  ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจ านวนเงินที่
ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยค านึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่
หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย และเมือ่ศาลสั่งประการใดแล้วฝ่ายผู้
ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอ านาจอุทธรณ์ได้ ค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
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เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่น ามาวางต่อศาลเพ่ือเป็นหลักประกันตามมาตรา ๑๑๔ ไม่อยู่ใน
ข่ายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อ่ืนจนกว่าความรับผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป เว้น
แต่ศาลเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้นั้นมิได้เกิดจากการฉ้อฉลและมีค าสั่งให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ านาจ
ออกหมายบังคับคดีหรือค าสั่งอ่ืนใดเพ่ือบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้
เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอ านาจหน้าที่ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ประกันและขายทอดตลาดตามท่ีได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ้าจะต้องขาย
ทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาล เมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือส าคัญส าหรับทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้า
พนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่า
ฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ด าเนินการบังคับคดี 

การบังคับคดีตามมาตรานี้ ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย
อนุโลม เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

มาตรา ๑๑๙ ทวิ[๗๐]  ในกรณีท่ีศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นค าร้อง
อุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ 
(๒) ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา 

ให้ศาลชั้นต้นที่รับค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งรีบส่งค าร้องดังกล่าวพร้อมด้วยส านวนความ หรือ
ส าเนาส านวนความเท่าที่จ าเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา และมีค าสั่งโดยเร็ว 

ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ท่ีไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิที่จะยื่นค าร้องให้ปล่อยชั่วคราวใหม่ 
  

ภาค ๒ 

สอบสวน 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

หลักท่ัวไป 
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มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนใน
ความผิดนั้นก่อน 

  
มาตรา ๑๒๑  พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 

แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ท าการสอบสวนเว้นแต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ 

  
มาตรา ๑๒๒  พนักงานสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนในกรณีต่อไปนี้ก็ได้ 
(๑) เมื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ 

(๒) เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ร้องทุกข์ก่อน 

(๓) เมื่อมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอม
บอกว่าเขาคือใคร หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในค ากล่าวโทษหรือบันทึกค ากล่าวโทษ 

  
มาตรา ๑๒๓  ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ 
ค าร้องทุกข์นั้นต้องปรากฏชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ ลักษณะแห่งความผิดพฤติการณ์ต่าง ๆ 

ที่ความผิดนั้นได้กระท าลง ความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระท าผิดเท่าที่จะบอกได้ 
ค าร้องทุกข์นี้จะท าเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวันเดือนปี และ

ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้องด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อ
ผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น 

  
มาตรา ๑๒๔  ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่

รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายก็ได้ 
เมื่อมีหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อเจ้าพนักงานเช่นกล่าวแล้ว ให้รีบจัดการส่งไปยังพนักงาน

สอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบ้างเพ่ือประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้ 
เมื่อมีค าร้องทุกข์ด้วยปากให้รีบจัดการให้ผู้เสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจดบันทึก

ค าร้องทุกข์นั้นดังบัญญัติในมาตราก่อน ในกรณีเร่งร้อนเจ้าพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได้  แต่แล้วให้รีบ
ส่งไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบ้างเพ่ือประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้ 

วรรคสี่[๗๑]  (ยกเลิก) 
  

มาตรา ๑๒๔/๑[๗๒]  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การจดบันทึกค าร้องทุกข์ในคดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็น ไม่อาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการได้ และ
เด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอบุคคลดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้ ให้ผู้รับค าร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา 
๑๒๔ แล้วแต่กรณี บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกค าร้องทุกข์ด้วย 
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มาตรา ๑๒๕  เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้กระท าการ

สืบสวนหรือสอบสวนไปทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดตามค าขอร้องให้ช่วยเหลือให้ตกเป็นหน้าที่ของพนักงาน
นั้นจัดการให้มีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๒๓ และ ๑๒๔ 

  
มาตรา ๑๒๖  ผู้ร้องทุกข์จะแก้ค าร้องทุกข์ระยะใด หรือจะถอนค าร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ 
ในคดีซึ่งมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว การถอนค าร้องทุกข์เช่นนั้นย่อมไม่ตัดอ านาจพนักงาน

สอบสวนที่จะสอบสวน หรือพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้น 

  
มาตรา ๑๒๗  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๓ ถึง ๑๒๖ มาบังคับโดยอนุโลมในเรื่องค า

กล่าวโทษ 

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับค ากล่าวโทษจะไม่บันทึกค ากล่าวโทษในกรณีต่อไปนี้ก็ได้ 
(๑) เมื่อผู้กล่าวโทษไม่ยอมแจ้งว่าเขาคือใคร 

(๒) เมื่อค ากล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ 
ค ากล่าวโทษซึ่งบันทึกแล้วแต่ผู้กล่าวโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานผู้รับค า

กล่าวโทษจะไม่จัดการแก่ค ากล่าวโทษนั้นก็ได้ 
  

มาตรา ๑๒๘  พนักงานสอบสวนมีอ านาจให้เจ้าพนักงานอื่นท าการแทน ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใดในการสอบสวนอยู่นอกเขตอ านาจของตน มีอ านาจส่งประเด็นไปให้พนักงาน

สอบสวน ซึ่งมีอ านาจท าการนั้นจัดการได้ 
(๒) การใดเป็นสิ่งเล็กน้อยในการสอบสวน ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของตน ไม่ว่าท าเองหรือจัดการ

ตามประเด็น มีอ านาจสั่งให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท าแทนได้ แต่ทั้งนี้เมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้
เจาะจงให้ท าด้วยตนเอง 

  
มาตรา ๑๒๙  ให้ท าการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตายเป็นผล

แห่งการกระท าผิดอาญา ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ ถ้าการชันสูตร
พลิกศพยังไม่เสร็จ ห้ามมิให้ฟ้องผู้ต้องหายังศาล 

  
ลักษณะ ๒ 

การสอบสวน 

                   
  

หมวด ๑ 



การสอบสวนสามัญ 

                   
  

มาตรา ๑๓๐  ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะท าการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะ
เห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่จ าต้องอยู่ด้วย 

  
มาตรา ๑๓๑[๗๓]  ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าท่ีสามารถจะท าได้ เพ่ือ

ประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิด
และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

  
มาตรา ๑๓๑/๑[๗๔]  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์

ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจให้ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด 
ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรค
หนึ่ง จ าเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน น้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง 
สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบมีอ านาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด าเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระท าเพียงเท่าท่ี
จ าเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หาก
ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระท าการป้องปัดขัดขวาง
มิให้บุคคลที่เก่ียวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
ผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนั้น แล้วแต่กรณี 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ตามมาตรานี้ ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือส านักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี ก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๑๓๒  เพ่ือประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอัน

สามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งท าภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจ าลอง หรือพิมพ์
ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระท าให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น  

ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็น
หญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหาย
หรือผู้ต้องหาจะขอน าบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้[๗๕]

 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn73
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn74
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn75


(๒) ค้นเพ่ือพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือได้ใช้หรือสงสัย
ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วยค้น 

(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคลที่ถูก
หมายเรียกไม่จ าต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมาย 

(๔) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 
  

มาตรา ๑๓๓  พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมเีหตุอัน
ควรเชื่อว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้ถามปากค า
บุคคลนั้นไว้ 

การถามปากค านั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยค าสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียก่อนก็ได้ 
และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคล 

ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอ่ืนเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใด
ให้ถ้อยค า ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ 

ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากค าผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิง ให้พนักงานสอบสวนซึ่ง
เป็นหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน และให้บันทึกความยินยอม
หรือเหตุจ าเป็นนั้นไว้  ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค านั้นด้วยก็ได้[๗๖]

 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระท าความผิดในชั้น
จับกุมหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
ยืนยันตัวผู้กระท าความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะป้องกันมิให้ผู้กระท า
ความผิดหรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยาน โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือพยานเท่าท่ี
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งกรณี เว้นแต่ผู้เสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และให้บันทึกความยินยอมนั้นไว้[๗๗]

 

  
มาตรา ๑๓๓ ทวิ[๗๘]  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่

ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจ าคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
ร้องขอ การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท า
เป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  บุคคลที่เด็กร้อง
ขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค าเด็กคนใดหรือค าถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง 
ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของ
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พนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินค าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ าซ้อนหลายครั้งโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร[๗๙]

 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตาม
วรรคหนึ่งด้วย[๘๐]

 

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการถามปากค าอาจถูก
ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น 

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๓๙ การถามปากค าเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้
มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค าดังกล่าวซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค าพร้อมกันได้ ให้พนักงานสอบสวนถามปากค า
เด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอ่ืนไว้ในส านวน
การสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระท าไปแล้ว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๓๓ ตรี[๘๑]  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยาน

ที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลใด ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กและสามารถป้องกันมิให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก โดยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
หาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้และเด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอบุคคลดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้ ให้พนักงาน
สอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

ในกรณีการชี้ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัว
ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็กและสามารถป้องกันมิให้ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลที่จะท าการชี้ตัว 

  
มาตรา ๑๓๔[๘๒]  เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ

ปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดา
มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้
กระท าผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ 

การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าผิดตาม
ข้อหานั้น 

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 

พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็น
ประโยชน์แก่ตนได้ 
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เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้
ผู้ต้องหาไปศาลเพ่ือขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท าการ ให้
พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดท าการ กรณีเช่นว่านี้ให้น ามาตรา ๘๗ มาใช้
บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสอบสวน
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้
โดยไม่มีหมายจับ และมีอ านาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้ 
  

มาตรา ๑๓๔/๑[๘๓]  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน
สิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ 

ในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้ 

การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรือ
แจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้อง
รอทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

  
มาตรา ๑๓๔/๒[๘๔]  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การ

สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 
  

มาตรา ๑๓๔/๓[๘๕]  ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค า
ตนได้ 

  
มาตรา ๑๓๔/๔[๘๖]  ในการถามค าให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ก่อนว่า 

(๑) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยค าที่ผู้ต้องหาให้การ
นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 

(๒) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ 
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เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดค าให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้
บันทึกไว้ 

ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือ
ก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้ 
  

มาตรา ๑๓๕[๘๗]  ในการถามค าให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท าหรือจัดให้
ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบ
ประการใด ๆ เพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น 

  
มาตรา ๑๓๖[๘๘]  (ยกเลิก) 

  
มาตรา ๑๓๗  พนักงานสอบสวนขณะท าการอยู่ในบ้านเรือนหรือในสถานที่อ่ืน ๆ มีอ านาจ

สั่งมิให้ผู้ใดออกไปจากที่นั้น ๆ ชั่วเวลาเท่าที่จ าเป็น 

  
มาตรา ๑๓๘  พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบ

ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบข้อความทุก
ข้อที่ได้มา 

  
มาตรา ๑๓๙  ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายนี้

อันว่าด้วยการสอบสวนและให้เอาบันทึก เอกสารอ่ืนซึ่งได้มา อีกท้ังบันทึกเอกสารทั้งหลายซึ่งเจ้าพนักงานอ่ืน
ผู้สอบสวนคดีเดียวกันนั้นส่งมารวมเข้าส านวนไว้ 

เอกสารที่ยื่นเป็นพยานให้รวมเข้าส านวน ถ้าเป็นสิ่งของอย่างอ่ืนให้ท าบัญชีรายละเอียด
รวมเข้าส านวนไว้ 

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามพยานให้ไปตามก าหนดนัดของศาล ให้พนักงานสอบสวนบันทึก
รายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมดพร้อมที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนที่ใช้ในการ
ติดต่อพยานเหล่านั้นเก็บไว้ ณ ที่ท าการของพนักงานสอบสวน[๘๙]

 

  
มาตรา ๑๔๐  เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จ

แล้ว ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่

เกินสามปี ให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับส านวนไป
ยังพนักงานอัยการ 
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ถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามปี ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการ
พร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน 

ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ท าการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามนั้น 

(๒) ถ้ารู้ตัวผู้กระท าผิด ให้ใช้บทบัญญัติในสี่มาตราต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑๔๑  ถ้ารู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ เมื่อได้ความตามทาง
สอบสวนอย่างใด ให้ท าความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับส านวนยังพนักงานอัยการ 

ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้อง และให้
แจ้งค าสั่งนี้ให้พนักงานสอบสวนทราบ 

ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น 

ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้ได้ตัวผู้ต้องหามา 
ถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศ ให้พนักงานอัยการจัดการเพ่ือขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา 

  
มาตรา ๑๔๒  ถ้ารู้ตัวผู้กระท าความผิดและผู้นั้นถูกควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วคราว

หรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนท าความเห็นตามท้องส านวนการสอบสวน ว่า
ควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวน 

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ส่งแต่ส านวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงาน
อัยการ ส่วนตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวถ้าผู้ต้องหาถูกขังอยู่  ให้ขอ
เองหรือขอให้พนักงานอัยการขอต่อศาลให้ปล่อย 

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยัง
พนักงานอัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนี ไป[๙๐]

 

แต่ถ้าเป็นความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้ และผู้กระท าความผิดได้ปฏิบัติ
ตามเปรียบเทียบนั้นแล้ว ให้บันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว้ แล้วส่งไปให้พนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวน 

  
มาตรา ๑๔๓[๙๑]  เมื่อได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตรา

ก่อน ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่ง

ฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพ่ือฟ้องต่อไป 

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่
เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง 

ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอ านาจ 
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(ก) สั่งตามท่ีเห็นควร ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมา
ให้ซักถามเพ่ือสั่งต่อไป 

(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี 
และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น 

ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตาย
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผู้
รักษาการแทนเท่านั้นมีอ านาจออกค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง 

  
มาตรา ๑๔๔  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งอาจ

เปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะส่งผู้ต้องหาไปยัง

พนักงานอัยการ 

(๒) เมื่อผู้ต้องหาถูกส่งมายังพนักงานอัยการแล้ว สั่งให้ส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนกลับไป
ยังพนักงานสอบสวนให้พยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้พนักงานสอบสวนอื่นที่มีอ านาจ
จัดการเปรียบเทียบให้ก็ได้ 
  

มาตรา ๑๔๕[๙๒]  ในกรณีที่มีค าสั่งไม่ฟ้อง และค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ ถ้าใน
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งไปเสนออธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรม
ต ารวจ หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งไปเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด  แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๔๓ 

ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับ
ความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็น
จะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรม
ต ารวจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง 
ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๔๕/๑[๙๓]  ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจใน

กรณีท่ีมีค าสั่งไม่ฟ้องและค าสั่งนั้นไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือ
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รองผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ   แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอ านาจพนักงาน
อัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๓ 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของพนักงานอัยการให้ส่งส านวนพร้อมกับความเห็นที่
แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอ่ืน อันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็
ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง
ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๔๖  ให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบ ถ้า

ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย แล้วแต่กรณี 
เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมี

สิทธิร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดี  ทั้งนี้ ภายในก าหนดอายุความฟ้องร้อง[๙๔]

 

  
มาตรา ๑๔๗  เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นใน

เรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ 
วรรคสอง[๙๕]  (สภาไม่อนุมัติ) 

  
หมวด ๒ 

การชันสูตรพลิกศพ 

                   
  

มาตรา ๑๔๘  เมื่อปรากฏแน่ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ 
หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการ
ประหารชีวิตตามกฎหมาย[๙๖]

 

การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 

(๑) ฆ่าตัวตาย 

(๒) ถูกผู้อ่ืนท าให้ตาย 

(๓) ถูกสัตว์ท าร้ายตาย 

(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ 
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(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
  

มาตรา ๑๔๙  ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของสามี ภริยา ญาติ 
มิตรสหายหรือผู้ปกครองของผู้ตายที่รู้เรื่องการตายเช่นนั้นจัดการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเท่าที่จะท าได้ 
(๒) ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยเร็วที่สุด 

หน้าที่ดังกล่าวในวรรคต้นนั้นมีตลอดถึงผู้อื่น ซึ่งได้พบศพในที่ซึ่งไม่มีสามีภริยา ญาติ มิตร
สหาย หรือผู้ปกครองของผู้ตายอยู่ในที่นั้นด้วย 

ผู้ใดละเลยไม่กระท าหน้าที่ดังบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท[๙๗]

 

  
มาตรา ๑๕๐[๙๘]  ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ

นั้นอยู่กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ท าการชันสูตรพลิก
ศพโดยเร็ว ถ้าแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แพทย์ประจ าส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเป็นแพทย์
อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้แพทย์
ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผู้นั้น เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนและแพทย์ดังกล่าวท าบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ
ทันที และให้แพทย์ดังกล่าวท ารายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพด้วยภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ รายงาน
ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระท าผิด
อาญา ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพ
โดยเร็วและให้พนักงานอัยการด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปท าการชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อน
การชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้
อนุบาล หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท าได้ 

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงาน
อัยการและพนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็น
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ผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง และให้น าบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้
บังคับ 

เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแล้ว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการ
เข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนท าส านวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้ามีความ
จ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันแต่ต้องบันทึกเหตุผลและความ
จ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ[๙๙]

 

เมื่อได้รับส านวนชันสูตรพลิกศพแล้ว ให้พนักงานอัยการท าค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่
ที่ศพนั้นอยู่ เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนและท าค าสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและ
พฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนท าร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระท าร้ายเท่าท่ีจะทราบได้ ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับส านวน ถ้ามีความจ าเป็น ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่
ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานอัยการ 

ในการไต่สวนตามวรรคห้า ให้ศาลปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท าการไต่สวนไว้ที่ศาล และ
ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลส่งส าเนาค าร้องและแจ้งก าหนดวันนัดไต่สวนให้สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามล าดับอย่างน้อยหนึ่งคนเท่าที่จะ
ท าได้ทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและให้พนักงานอัยการน าพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึง
การตายมาสืบ 

เมื่อศาลได้ปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท าการไต่สวนแล้ว และก่อนการไต่สวนเสร็จสิ้น 
สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล
ขอเข้ามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการน าสืบและน าสืบพยานหลักฐานอ่ืนได้ด้วย เพ่ือการนี้ สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรอืญาติของผู้ตายมีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการ
แทนได้ หากไม่มีทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีให้ศาลตั้งทนายความขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่ทนายความฝ่ายญาติผู้ตาย 

เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบ
เพ่ิมเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบก็ได้ และศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็น
เพ่ือประกอบการไต่สวนและท าค าสั่ง  แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้น าสืบพยานหลักฐานตามวรรคแปดที่จะขอให้
เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้อง และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนได้ฟ้องหรือจะฟ้องคดีเกี่ยวกับการตายนั้น 

เมื่อศาลได้มีค าสั่งแล้ว ให้ส่งส านวนการไต่สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือส่งแก่
พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป 
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แพทย์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานผู้ได้ท าการชันสูตรพลิกศพ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่า
พาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังส่วนทนายความท่ีศาลตั้งตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ
ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓ 

  
มาตรา ๑๕๐ ทวิ[๑๐๐]  ผู้ใดกระท าการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพบศพก่อน

การชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะท าให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่
จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยทุจริตหรือเพ่ืออ าพรางคดี ผู้กระท า
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา ๑๕๑  ในเมื่อมีการจ าเป็นเพ่ือพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิก

ศพมีอ านาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุ
ของรัฐบาลก็ได้ 
  

มาตรา ๑๕๒  ให้แพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ท ารายงานถึงสภาพของศพ หรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือตามท่ีปรากฏจากการ

ตรวจพร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น 

(๒) แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะท าได้ 
(๓) ลงวันเดือนปีและลายมือชื่อในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตร

พลิกศพ 

  
มาตรา ๑๕๓  ถ้าศพฝังไว้แล้ว ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพจัดให้ขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดู เว้นแต่จะเห็น

ว่าไม่จ าเป็นหรือจะเป็นอันตรายแก่อนามัยของประชาชน 

  
มาตรา ๑๕๔  ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพท าความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ท่ีตาย 

ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนท าร้าย ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระท าผิดเท่าท่ีจะ
ทราบได้ 
  

มาตรา ๑๕๕  ให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการสอบสวนมาใช้แก่
การชันสูตรพลิกศพโดยอนุโลม 
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ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การไต่สวนของศาลตามมาตรา 
๑๕๐ ในคดีท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี[๑๐๑]

 

  
มาตรา ๑๕๕/๑[๑๐๒]  การสอบสวนในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้า

พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวน
ในการท าส านวนสอบสวน  

การท าส านวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงาน
อัยการอาจให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากค า หรือสั่งให้ถามปากค าบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตั้งแต่
เริ่มการท าส านวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระท าได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการท าส านวน
สอบสวนให้พนักงานสอบสวนท าส านวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส านวน
และถือว่าเป็นการท าส านวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๕๖  ให้ส่งส านวนชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระท าผิด

อาญาไปยังข้าหลวงประจ าจังหวัด 

  
ภาค ๓ 

วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

                   
  

ลักษณะ ๑ 

ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง 

                   
  

มาตรา ๑๕๗  การฟ้องคดีอาญาให้ยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา ๑๕๘  ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือ และมี 

(๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี 
(๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ าเลย และฐานความผิด 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn101
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn102


(๓) ต าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ 
ชาติและบังคับ 

(๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ าเลย 

(๕) การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เก่ียวกับ
เวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระท านั้น ๆ อีกท้ังบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ าเลย
เข้าใจข้อหาได้ดี 

ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอ่ืนอันเกี่ยวกับข้อหมิ่น
ประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง 

(๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด 

(๗) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง 

  
มาตรา ๑๕๙  ถ้าจ าเลยเคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระท าความผิดมาแล้ว เมื่อ

โจทก์ต้องการให้เพ่ิมโทษจ าเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง 

ถ้ามิได้ขอเพ่ิมโทษมาในฟ้อง ก่อนมีค าพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นค าร้องขอเพ่ิมเติมฟ้อง 
เมื่อศาลเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได้ 
  

มาตรา ๑๖๐  ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟ้องเดียวกันก็ได้ แต่ให้แยกกระทงเรียงเป็น
ล าดับกันไป 

ความผิดแต่ละกระทงจะถือว่าเป็นข้อหาแยกจากข้อหาอื่นก็ได้ ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้
แยกส านวนพิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงต่างหาก และจะสั่งเช่นนี้ก่อนพิจารณาหรือในระหว่าง
พิจารณาก็ได้ 
  

มาตรา ๑๖๑  ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้อง
หรือไม่ประทับฟ้อง 

โจทก์มีอ านาจอุทธรณ์ค าสั่งเช่นนั้นของศาล 

  
มาตรา ๑๖๑/๑[๑๐๓]  ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมี

พยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอา
เปรียบจ าเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์
ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนค าสั่งหรือ
ค าพิพากษาของศาลในคดีอาญาอ่ืนซึ่งถึงท่ีสุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย 
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มาตรา ๑๖๒  ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้ 
(๑) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจ าเลยโดย

ข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตรา (๒) 
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่

สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ 
ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้

พิจารณา 

  
มาตรา ๑๖๓  เมื่อมีเหตุอันควร โจทก์มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลขอแก้หรือเพ่ิมเติมฟ้องก่อน

มีค าพิพากษาศาลชั้นต้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้  เมื่ออนุญาต
แล้วให้ส่งส าเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพ่ิมเติมแก่จ าเลยเพ่ือแก้ และศาลจะสั่งแยกส านวนพิจารณาฟ้องเพ่ิมเติมนั้นก็
ได้ 

เมื่อมีเหตุอันควร จ าเลยอาจยื่นค าร้องขอแก้หรือเพ่ิมเติมค าให้การของเขาก่อนศาลพิพากษา 
ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้ส่งส าเนาแก่โจทก์ 

  
มาตรา ๑๖๔  ค าร้องขอแก้หรือเพ่ิมเติมฟ้องนั้น ถ้าจะท าให้จ าเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี 

ห้ามมิให้ศาลอนุญาต แต่การแก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องก็ดี การเพ่ิมเติมฐานความผิด
หรือรายละเอียดซึ่งมิได้กล่าวไว้ก็ดี ไม่ว่าจะท าเช่นนี้ในระยะใดระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นมิให้ถือว่าท าให้
จ าเลยเสียเปรียบ เว้นแต่จ าเลยได้หลงต่อสู้ในข้อที่ผิดหรือที่มิได้กล่าวไว้นั้น 

  
มาตรา ๑๖๕[๑๐๔]  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ในวันไต่สวนมูลฟ้อง ให้จ าเลยมาหรือ

คุมตัวมาศาล ให้ศาลส่งส าเนาฟ้องแก่จ าเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลยจริงแล้ว ให้อ่านและอธิบาย
ฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท าผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง ค าให้การของจ าเลยให้จดไว้ ถ้า
จ าเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้ และด าเนินการต่อไป 

จ าเลยไม่มีอ านาจน าพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่
จ าเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือ 

ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอ านาจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจ าเลย ให้ศาลส่งส าเนาฟ้องแก่
จ าเลยรายตัวไป กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จ าเลยทราบ จ าเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้ซักค้าน
พยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้ หรือจ าเลยจะไม่มา แต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ ห้ามมิให้ศาลถาม
ค าให้การจ าเลย และก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจ าเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น 
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มาตรา ๑๖๕/๑[๑๐๕]  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีจ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปด
ปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕ ถ้าจ าเลยมาศาลเมื่อใด และจ าเลยไม่มี
ทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 

ในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕ ถ้าจ าเลยมาศาลเมื่อใด ให้
ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจ าเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 

ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยค านึงถึงสภาพ
แห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๑๖๕/๒[๑๐๖]  ในการไต่สวนมูลฟ้อง จ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือ

ข้อกฎหมายอันส าคัญท่ีศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในค าแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะ
สนับสนุนข้อเท็จจริงตามค าแถลงของจ าเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ
ดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามท่ีจ าเป็นและสมควร โดยโจทก์และจ าเลยอาจ
ถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล 

  
มาตรา ๑๖๖  ถ้าโจทก์ไม่มาตามก าหนดนัด ให้ศาลยกฟ้องเสีย แต่ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุ

สมควรจึงมาไม่ได้ จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้ 
คดีที่ศาลได้ยกฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าโจทก์มาร้องภายในสิบห้าวัน นับแต่วันศาลยกฟ้อง

นั้น โดยแสดงให้ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ ก็ให้ศาลยกคดีนั้นขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่ 
ในคดีท่ีศาลยกฟ้องดังกล่าวแล้ว จะฟ้องจ าเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้ แต่ถ้าศาลยกฟ้อง

เช่นนี้ในคดีซึ่งราษฎรเท่านั้นเป็นโจทก์ ไม่ตัดอ านาจพนักงานอัยการฟ้องคดีนั้นอีก เว้นแต่จะเป็นคดีความผิดต่อ
ส่วนตัว 

  
มาตรา ๑๖๗  ถ้าปรากฏว่าคดีมีมูล ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงที่มีมูล 

ถ้าคดีไม่มีมูล ให้พิพากษายกฟ้อง 

ค าสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบตาม
สมควรด้วย[๑๐๗]

 

  
มาตรา ๑๖๘  เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว ให้ส่งส าเนาฟ้องให้แก่จ าเลยรายตัวไป เว้นแต่

จ าเลยจะได้รับส าเนาฟ้องไว้ก่อนแล้ว 

  
มาตรา ๑๖๙  เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัวจ าเลยมา ให้ศาลออกหมายเรียกหรือ

หมายจับมาแล้วแต่ควรอย่างใดเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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มาตรา ๑๗๐  ค าสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาด แต่ค าสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลนั้นโจทก์มี

อ านาจอุทธรณ์ฎีกาได้ตามบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะอุทธรณ์ฎีกา 

ถ้าโจทก์ร้องขอศาลจะขังจ าเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็ได้ 
  

มาตรา ๑๗๑  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาเว้นแต่มาตรา ๑๗๕ มา
บังคับแก่การไต่สวนมูลฟ้องโดยอนุโลม 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การไต่
สวนมูลฟ้องในคดีท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ทั้งในคดีท่ีราษฎรเป็นโจทก์และในคดีที่พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์[๑๐๘]

 

  
ลักษณะ ๒ 

การพิจารณา 

                   
  

มาตรา ๑๗๒  การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย เว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

เมื่อโจทก์หรือทนายโจทก์และจ าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว และศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลยจริง ให้
อ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟัง และถามว่าได้กระท าผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง ค าให้การของ
จ าเลยให้จดไว้ ถ้าจ าเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจดรายงานไว้และด าเนินการพิจารณาต่อไป 

ในการสืบพยาน เมื่อได้พิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห่งจิตของพยาน
หรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจ าเลยแล้ว จะด าเนินการโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ าเลยก็ได้ซึ่ง
อาจกระท าโดยการใช้โทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกา และจะให้สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอ่ืนที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้[๑๐๙]

 

ในการสืบพยาน ให้มีการบันทึกค าเบิกความพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องของการบันทึกได้ และให้ศาลอุทธรณ์ศาล
ฎีกาใช้การบันทึกดังกล่าวประกอบการพิจารณาคดีด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา[๑๑๐]

 

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาตามวรรคสามและวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้[๑๑๑]
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มาตรา ๑๗๒ ทวิ[๑๑๒]  ภายหลังที่ศาลได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๗๒ วรรค ๒ แล้ว เมื่อศาล
เห็นเป็นการสมควร เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับ
หลังจ าเลยได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑)[๑๑๓] ในคดีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือใน
คดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อจ าเลยมีทนายและจ าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและการ
สืบพยาน 

(๒) ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน ถ้าศาลพอใจตามค าแถลงของโจทก์ว่า การพิจารณาและการ
สืบพยานตามที่โจทก์ขอให้กระท าไม่เก่ียวแก่จ าเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยคนนั้นก็
ได้ 

(๓) ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจ าเลยคนหนึ่ง ๆ 
ลับหลังจ าเลยคนอ่ืนก็ได้ 

(๔)[๑๑๔] จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุ
จ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ าเลยมีทนายความและจ าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการ
พิจารณาและสืบพยาน 

(๕)[๑๑๕] ในระหว่างการพิจารณาและสืบพยาน ศาลมีค าสั่งให้จ าเลยออกจากห้องพิจารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 

ในคดีท่ีศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (๒) หรือ (๓) ลับหลังจ าเลยคนใด ไม่ว่ากรณีจะเป็น
ประการใด ห้ามมิให้ศาลรับฟังการพิจารณา และการสืบพยาน ที่กระท าลับหลังนั้นเป็นผลเสียหายแก่จ าเลยคน
นั้น 

  
มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๑[๑๑๖]  ภายหลังที่ศาลได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง แล้ว เมื่อ

ศาลเห็นว่าจ าเลยหลบหนีหรือไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ศาลออกหมายจับ
จ าเลย หากไม่ได้ตัวจ าเลยมาภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับ เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า และจ าเลยมีทนายความ ให้ศาลมีอ านาจ
พิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ และเมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ให้ศาลมีค าพิพากษาในคดีนั้นต่อไป 

การพิจารณาและสืบพยานตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีท่ี
จ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล 

  
มาตรา ๑๗๒ ทว/ิ๒[๑๑๗]  ในคดีท่ีจ าเลยเป็นนิติบุคคล ภายหลังที่ศาลได้ด าเนินการตาม

มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง แล้ว เมื่อมีกรณีที่ศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยัง
จับตัวมาไม่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับ และไม่มีผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลมาด าเนินการแทนนิติ
บุคคลนั้นได้ เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่
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ชักช้า ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ และเม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ให้ศาลมีค า
พิพากษาในคดีนั้นต่อไป 

  
มาตรา ๑๗๒ ตรี[๑๑๘]  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเลยอ้างตนเองเป็นพยาน ในการสืบพยานที่เป็นเด็ก

อายุไม่เกินสิบแปดปี ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง โดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบแล้ว
ให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ 

(๒) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้อง

พิจารณาด้วย และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ 

ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นสมควรหรือถ้าพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบ
แปดปีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นผลร้ายแก่เด็ก
ถ้าไม่อนุญาตตามท่ีร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงค าให้การของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปีที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ 
วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความและในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพและเสียงค าให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ค าเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพ่ิมเติม ถามค้านหรือถามติงพยาน
ได้  ทั้งนี้ เท่าที่จ าเป็นและภายในขอบเขตท่ีศาลเห็นสมควร 

ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งให้ศาลรับฟังสื่อ
ภาพและเสียงค าให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑ 
วรรคสอง เสมือนหนึ่งเป็นค าเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และให้ศาลรับฟังประกอบพยาน
อ่ืนในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ 
  

มาตรา ๑๗๒ จัตวา[๑๑๙]  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การ
สืบพยานนอกศาลในคดีท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 
  

มาตรา ๑๗๓[๑๒๐]  ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีจ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปี
ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้ง
ทนายความให้ 

ในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มี
และจ าเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 
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ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยค านึงถึงสภาพ
แห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๑๗๓/๑[๑๒๑]  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมใน

คดีท่ีจ าเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือศาลเห็นสมควรศาลอาจ
ก าหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนก าหนดวันนัดสืบพยานก็ได้ โดยแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบสี่วัน 

ก่อนวันตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานต่อ
ศาลพร้อมส าเนาในจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือให้คู่ความฝ่ายอ่ืนรับไปจากเจ้าพนักงานศาลและถ้าคู่ความฝ่ายใดมี
ความจ านงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นต่อศาลก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น 

การยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาล เมื่อผู้ร้องขอแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพ่ือให้โอกาสแก่จ าเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ 

ถ้าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก ให้คู่ความที่
ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีค าสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวมาจากผู้ครอบครองโดย
ยื่นค าขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน เพ่ือให้ได้พยานเอกสารหรือพยานวัตถุนั้นมาก่อนวันตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันที่ศาลก าหนด 

  
มาตรา ๑๗๓/๒[๑๒๒]  ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ี

ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลเพ่ือให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน
อันเนื่องจากสภาพและความจ าเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง หรือพยานหลักฐานนั้นเป็นบันทึกค าให้การของ
พยาน หลังจากนั้นให้คู่ความแต่ละฝ่ายแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อศาล และให้ศาลสอบถาม
คู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจ าเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับ
พยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง เสร็จแล้วให้ศาลก าหนดวันสืบพยาน และแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดร้องขอ ศาลจะมีค าสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นส าคัญในคดีไว้ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันนัด
สืบพยานก็ได้ 
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มาตรา ๑๗๔  ก่อนน าพยานเข้าสืบ โจทก์มีอ านาจเปิดคดีเพ่ือให้ศาลทราบคดีโจทก์ คือแถลง
ถึงลักษณะของฟ้อง อีกท้ังพยานหลักฐานที่จะน าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ าเลยเสร็จแล้วให้โจทก์น าพยาน
เข้าสืบ 

เมื่อสืบพยานโจทก์แล้ว จ าเลยมีอ านาจเปิดคดีเพ่ือให้ศาลทราบคดีจ าเลย โดยแถลง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิง ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะน าสืบ เสร็จแล้วให้จ าเลยน าพยานเข้า
สืบ 

เมื่อสืบพยานจ าเลยเสร็จแล้ว โจทก์และจ าเลยมีอ านาจแถลงปิดคดีของตนด้วยปากหรือ
หนังสือหรือทั้งสองอย่าง 

ในระหว่างพิจารณา ถ้าศาลเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องสืบพยานหรือท าการอะไรอีกจะสั่งงดพยาน
หรือการนั้นเสียก็ได้ 
  

มาตรา ๑๗๕  เมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมีอ านาจเรียกส านวนการ
สอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพ่ือประกอบการวินิจฉัยได้ 
  

มาตรา ๑๗๖[๑๒๓]  ในชั้นพิจารณา ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดย
ไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีท่ีมีข้อหาในความผิดซึ่งจ าเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายก าหนดอัตรา
โทษอย่างต่ าไว้ให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า
จ าเลยได้กระท าผิดจริง 

ในคดีท่ีมีจ าเลยหลายคน และจ าเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจ าหน่ายคดี 
ส าหรับจ าเลยที่ปฏิเสธเพ่ือให้โจทก์ฟ้องจ าเลยที่ปฏิเสธนั้น เป็นคดีใหม่ภายในเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ 
  

มาตรา ๑๗๗  ศาลมีอ านาจสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยค า
ร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพ่ือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพ่ือป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน 

  
มาตรา ๑๗๘  เมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้เท่านั้นมีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณา

ได้ คือ 

(๑) โจทก์และทนาย 

(๒) จ าเลยและทนาย 

(๓) ผู้ควบคุมตัวจ าเลย 

(๔) พยานและผู้ช านาญการพิเศษ 

(๕) ล่าม 

(๖) บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล 
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(๗) พนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๗๙  ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ศาลจะด าเนินการ

พิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม่เลื่อนก็ได้ 
ถ้าพยานไม่มา หรือมีเหตุอ่ืนอันควรต้องเลื่อนการพิจารณา ก็ให้ศาลเลื่อนคดีไปตามท่ี

เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๘๐  ให้น าบทบัญญัติเรื่องรักษาความเรียบร้อยในศาลในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาบังคับแก่การพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แต่ห้ามมิให้สั่งให้จ าเลยออกจากห้อง
พิจารณา เว้นแต่จ าเลยขัดขวางการพิจารณา 

  
มาตรา ๑๘๑  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๙ และ ๑๖๖ มาบังคับแก่การพิจารณาโดย

อนุโลม 

  
ลักษณะ ๓ 

ค าพิพากษาและค าสั่ง 

                   
  

มาตรา ๑๘๒[๑๒๔]  คดีท่ีอยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีค าร้องระหว่าง
พิจารณาขึ้นมา ให้ศาลสั่งตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความ 

ให้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสาม
วันนับแต่เสร็จคดี ถ้ามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอ่านวันอ่ืนก็ได้ แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้ 

เมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่มา จะ
อ่านโดยโจทก์ไม่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่จ าเลยไม่อยู่ โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ก็ให้ศาล
รอการอ่านไว้จนกว่าจ าเลยจะมาศาล แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ให้ศาลออก
หมายจับจ าเลย เมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจ าเลยมาภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันออกหมายจับ ก็ให้ศาล
อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งลับหลังจ าเลยได้ และให้ถือว่าโจทก์หรือจ าเลย แล้วแต่กรณี ได้ฟังค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้นแล้ว 

ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งต้องเลื่อนอ่านไปโดยขาดจ าเลยบางคน ถ้าจ าเลยที่อยู่จะถูก
ปล่อย ให้ศาลมีอ านาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
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มาตรา ๑๘๓  ค าพิพากษา หรือค าสั่งหรือความเห็นแย้งต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้
พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา ผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณา ถ้าไม่เห็นพ้องด้วย มีอ านาจท าความเห็นแย้ง ค าแย้งนี้ให้
รวมเข้าส านวนไว้ 
  

มาตรา ๑๘๔  ในการประชุมปรึกษาเพ่ือมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวง
ยุติธรรม หัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของส านวนเป็นประธาน ถามผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน 
ให้ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย ให้ประธานออกความเห็นสุดท้าย การวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้าง
มาก ถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็นสองฝ่ายหรือเกินกว่าสองฝ่ายขึ้นไป  จะหาเสียงข้างมากมิได้ ให้ผู้
พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จ าเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่
จ าเลยน้อยกว่า 

  
มาตรา ๑๘๕  ถ้าศาลเห็นว่าจ าเลยมิได้กระท าผิดก็ดี การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดก็ดี 

คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จ าเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจ าเลยไป 
แต่ศาลจะสั่งขังจ าเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ 

เมื่อศาลเห็นว่าจ าเลยได้กระท าผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่
จ าเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจ าเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้  
  

มาตรา ๑๘๖  ค าพิพากษาหรือค าสั่งต้องมีข้อส าคัญเหล่านี้เป็นอย่างน้อย 

(๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี 
(๒) คดีระหว่างใครโจทก์ใครจ าเลย 

(๓) เรื่อง 

(๔) ข้อหาและค าให้การ 

(๕) ข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาได้ความ 

(๖) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

(๗) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ 

(๘) ค าชี้ขาดให้ยกฟ้องหรือลงโทษ 

(๙) ค าวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟ้องทางแพ่ง 

ค าพิพากษาในคดีท่ีเกี่ยวกับความผิดลหุโทษ ไม่จ าต้องมีอนุมาตรา (๔) (๕) และ (๖) 
  

มาตรา ๑๘๗  ค าสั่งระหว่างพิจารณาอย่างน้อยต้องมี 
(๑) วันเดือนปี 
(๒) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง 

(๓) ค าสั่ง 



  
มาตรา ๑๘๘  ค าพิพากษาหรือค าสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป  

  
มาตรา ๑๘๙  เมื่อจ าเลยซึ่งต้องค าพิพากษาให้ลงโทษเป็นคนยากจนขอส าเนาค า

พิพากษาซึ่งรับรองว่าถูกต้อง ให้ศาลคัดส าเนาให้หนึ่งฉบับโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม  

  
มาตรา ๑๙๐  ห้ามมิให้แก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งซึ่งอ่านแล้ว นอกจากแก้ถ้อยค าที่เขียน

หรือพิมพ์ผิดพลาด 

  
มาตรา ๑๙๑  เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้าบุคคลใดที่มีประโยชน์

เกี่ยวข้องร้องต่อศาลซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ให้ศาลนั้นอธิบายให้แจ่มแจ้ง 

  
มาตรา ๑๙๒[๑๒๕]  ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินค าขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง 

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง 
ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น เว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระส าคัญและทั้งจ าเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษ
จ าเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระท าความผิด
หรือต่างกันระหว่างการกระท าผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร 
และท าให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระท าผิดโดยเจตนากับประมาท มิให้ถือว่าต่างกันในข้อ
สาระส าคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินค าขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ 
เว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จ าเลยหลงต่อสู้  แต่ทั้งนี้ ศาลจะลงโทษจ าเลยเกินอัตราโทษ
ที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้[๑๒๖]

 

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้อง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็น
เรื่องท่ีโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจ าเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ 

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด 
ศาลมีอ านาจลงโทษจ าเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ 

ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระท าหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ใน
ตัวเอง ศาลจะลงโทษจ าเลยในการกระท าผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ 
  

ภาค ๔ 

อุทธรณ์ และฎีกา 
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ลักษณะ ๑ 

อุทธรณ์ 
                   

  
หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๑๙๓  คดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ เว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

อุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นล าดับ 

  
มาตรา ๑๙๓ ทวิ[๑๒๗]  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดี

ซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ 

(๑) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก 

(๒) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้ 
(๓) ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด แต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือ 

(๔) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๙๓ ตรี[๑๒๘]  ในคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่ง

พิจารณาหรือลงชื่อในค าพิพากษาหรือท าความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นพิเคราะห์เห็นว่าข้อความท่ีตัดสินนั้นเป็น
ปัญหาส าคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์หรืออธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดี
กรมอัยการได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่า มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยก็ให้รับ
อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป 

  
มาตรา ๑๙๔  ถ้ามีอุทธรณ์แต่ในปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อ

กฎหมายนั้น ๆ ศาลอุทธรณ์จะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในส านวน 

  
มาตรา ๑๙๕  ข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้อง

อุทธรณ์ แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกข้ึนมาว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น 
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ข้อกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อย หรือที่เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรณ์ เหล่านี้ผู้อุทธรณ์หรือศาลยกข้ึนอ้างได้ แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้น
ก็ตาม 

  
มาตรา ๑๙๖  ค าสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ท าให้คดีเสร็จส านวน ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งนั้น

จนกว่าจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งในประเด็นส าคัญและมีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๙๗  เหตุที่มีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งฉบับหนึ่งแล้ว หาเป็นผลตัดสิทธิผู้อ่ืนซึ่งมี

สิทธิอุทธรณ์ จะอุทธรณ์ด้วยไม่ 
  

มาตรา ๑๙๘[๑๒๙]  การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน 
หรอืถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง[๑๓๐]

 

ให้เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือไม่ ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในค าสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน 

ในกรณีที่ตามค าพิพากษาจ าเลยต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจ าเลย
ไม่ได้ถูกคุมขัง จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมี
ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์  ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง
ตนของจ าเลยก็ได้ ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้[๑๓๑]

 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บงัคับแก่กรณีท่ีจ าเลยได้รับการรอการลงโทษจ าคุก หรือรับโทษจ าคุก
ตามค าพิพากษาครบถ้วนแล้ว[๑๓๒]

 

  
มาตรา ๑๙๘ ทวิ[๑๓๓]  เมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นค า

ร้องอุทธรณ์ค าสั่งของศาลนั้นต่อศาลอุทธรณ์ได้ ค าร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่
วันฟังค าสั่ง แล้วให้ศาลนั้นรีบส่งค าร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์ และค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลชั้นต้น[๑๓๔]

 

เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรตรวจส านวนเพื่อสั่งค าร้องเรื่องนั้น ก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้ 
ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาค าร้องนั้นแล้วมีค าสั่งยืนตามค าปฏิเสธของศาลชั้นต้น หรือมี

ค าสั่งให้รับอุทธรณ์ ค าสั่งนี้ให้เป็นที่สุดแล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน 

  
มาตรา ๑๙๙  ผู้อุทธรณ์ซึ่งต้องขังหรือต้องจ าคุกอยู่ในเรือนจ า อาจยื่นอุทธรณ์ต่อพัศดีภายใน

ก าหนดอายุอุทธรณ์ เมื่อได้รับอุทธรณ์นั้นแล้ว ให้พัศดีออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ แล้วให้รีบส่งอุทธรณ์นั้นไป
ยังศาลชั้นต้น 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn129
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn130
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn131
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn132
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn133
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn134


อุทธรณ์ฉบับใดที่ยื่นต่อพัศดีส่งไปถึงศาลเมื่อพ้นก าหนดอายุอุทธรณ์แล้วถ้าปรากฏว่าการส่ง
ชักช้านั้นมิใช่เป็นความผิดของผู้ยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่ได้ยื่นภายในก าหนดอายุอุทธรณ์ 
  

มาตรา ๒๐๐[๑๓๕]  ให้ศาลส่งส าเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งแก้ภายในก าหนดสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับส าเนาอุทธรณ์ 
  

มาตรา ๒๐๑[๑๓๖]  เมื่อศาลส่งส าเนาอุทธรณ์แก่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะหาตัวไม่พบ หรือ
หลบหนี หรือจงใจไม่รับส าเนาอุทธรณ์ หรือได้รับแก้อุทธรณ์แล้ว หรือพ้นก าหนดแก้อุทธรณ์แล้ว ให้ศาลรีบส่ง
ส านวนไปยังศาลอุทธรณ์เพ่ือท าการพิจารณาพิพากษาต่อไป 

  
มาตรา ๒๐๒  ผู้อุทธรณ์มีอ านาจยื่นค าร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งส านวนไป

ศาลอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้ เมื่อส่งส านวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้น
เพ่ือส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพ่ือสั่ง  ทั้งนี้ ต้องก่อนอ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ 

เมื่อถอนไปแล้ว ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นย่อม
เด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์ จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงท่ีสุดโดยไม่มีการแก้ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ศาลชั้นต้น 

  
หมวด ๒ 

การพิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๒๐๓  ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาโดยเปิดเผยเฉพาะแต่ในกรณีท่ีนัดหรืออนุญาตให้

คู่ความมาพร้อมกัน หรือมีการสืบพยาน 

  
มาตรา ๒๐๔  เมื่อจะพิจารณาในศาลโดยเปิดเผย ให้ศาลอุทธรณ์ออกหมายนัดก าหนดวัน

พิจารณาไปยังคู่ความให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าห้าวัน 

การฟังค าแถลงการณ์นั้นห้ามมิให้ก าหนดช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันรับส านวน ถ้ามีเหตุพิเศษ
จะช้ากว่านั้นก็ได้แต่อย่าให้เกินสองเดือน เหตุที่ต้องช้าให้ศาลรายงานไว้ 
  

มาตรา ๒๐๕  ค าร้องขอแถลงการณ์ด้วยปากให้ติดมากับฟ้องอุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์ 
ค าแถลงการณ์เป็นหนังสือให้ยื่นก่อนวันศาลอุทธรณ์พิพากษา 

ค าแถลงการณ์ด้วยปากหรือหนังสือก็ตาม มิให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์ ให้นับว่า
เป็นแต่ค าอธิบายข้ออุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์เท่านั้น 
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ค าแถลงการณ์เป็นหนังสือจะยื่นต่อศาลชั้นต้นหรือต่อศาลอุทธรณ์ก็ได้ 
  

มาตรา ๒๐๖  ระเบียบแถลงการณ์ด้วยปากมีดังนี้ 
(๑) ถ้าคู่ความฝ่ายใดขอแถลงการณ์ ให้ฝ่ายนั้นแถลงก่อน แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งแถลงแก้ เสร็จ

แล้วฝ่ายแถลงก่อนแถลงแก้ได้อีก 

(๒) ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขอแถลงการณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แถลงก่อน แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งแถลงแก้ 
เสร็จแล้วให้ผู้อุทธรณ์แถลงแก้ได้อีก 

(๓) ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขอแถลงการณ์และเป็นผู้อุทธรณ์ทั้งคู่ ให้โจทก์แถลงก่อน แล้วให้
จ าเลยแถลง เสร็จแล้วโจทก์แถลงแก้ได้อีก 

  
มาตรา ๒๐๗  เมือ่มีอุทธรณ์ค าพิพากษา ศาลอุทธรณ์มีอ านาจสั่งให้ศาลชั้นต้นออก

หมายเรียกหรือจับจ าเลย ซึ่งศาลนั้นปล่อยตัวไปแล้ว มาขังหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ก็ได้ หรือถ้า
จ าเลยถูกขังอยู่ระหว่างอุทธรณ์จะสั่งให้ศาลชั้นต้นปล่อยจ าเลยหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ 
  

มาตรา ๒๐๘  ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ตามหมวดนี้ 
(๑) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยานเพ่ิมเติม ให้มีอ านาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่งศาล

ชั้นต้นสืบให้ เมื่อศาลชั้นต้นสืบพยานแล้ว ให้ส่งส านวนมายังศาลอุทธรณ์เพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

(๒) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นเป็นการจ าเป็น เนื่องจากศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวน
พิจารณา ก็ให้พิพากษาสั่งให้ศาลชั้นต้นท าการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดี 
  

มาตรา ๒๐๘ ทวิ[๑๓๗]  ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เห็นสมควร จะให้มีการวินิจฉัยปัญหา
ใด ในคดีเรื่องใด โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ 

ที่ประชุมใหญ่ให้ประกอบด้วยผู้พิพากษาทุกคนซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่ง
จ านวนผู้พิพากษาแห่งศาลนั้น และให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นประธาน 

การวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็นสองฝ่าย 
หรือเกินสองฝ่ายขึ้นไป จะหาเสียงข้างมากมิได้ ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จ าเลยมากยอมเห็น
ด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จ าเลยน้อยกว่า 

ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยปัญหาแล้ว ค าพิพากษาหรือค าสั่งต้องเป็นไปตามค า
วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ และต้องระบุไว้ด้วยว่าปัญหาข้อใดได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ผู้พิพากษาที่เข้าประชุม 
แม้มิใช่เป็นผู้นั่งพิจารณา ก็ให้มีอ านาจพิพากษา ท าค าสั่ง หรือท าความเห็นแย้งในคดีนั้นได้ 
  

มาตรา ๒๐๙  ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยมิชักช้า และจะอ่านค าพิพากษาท่ีศาลอุทธรณ์ 
หรือส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านก็ได้ 
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มาตรา ๒๑๐  เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องอุทธรณ์มิได้ยื่นในก าหนด ให้พิพากษายกฟ้อง

อุทธรณ์นั้นเสีย 

  
มาตรา ๒๑๑  เมื่อมีอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาในประเด็นส าคัญและคัดค้านค าสั่งระหว่าง

พิจารณาด้วย ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาโดยค าพิพากษาอันเดียวกันก็ได้ 
  

มาตรา ๒๑๒  คดีท่ีจ าเลยอุทธรณ์ค าพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษา
เพ่ิมเติมโทษจ าเลย เว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในท านองนั้น 

  
มาตรา ๒๑๓  ในคดีซึ่งจ าเลยผู้หนึ่งอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษา ซึ่งให้ลงโทษจ าเลยหลายคน

ในความผิดฐานเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน ถ้าศาลอุทธรณ์กลับหรือแก้ค าพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ลงโทษหรือลด
โทษให้จ าเลย แม้เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิพากษาตลอดไปถึงจ าเลยอ่ืนที่มิได้
อุทธรณ์ ให้มิต้องถูกรับโทษ หรือได้ลดโทษดุจจ าเลยผู้อุทธรณ ์

  
มาตรา ๒๑๔  นอกจากมีข้อความซึ่งต้องมีในค าพิพากษาศาลชั้นต้น ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์

ต้องปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) นามหรือต าแหน่งของผู้อุทธรณ์ 
(๒) ข้อความว่า ยืน ยก แก้หรือกลับค าพิพากษาศาลชั้นต้น 

  
มาตรา ๒๑๕  นอกจากที่บัญญัติมาแล้ว ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยค า

พิพากษาและค าสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๒ 

ฎีกา 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  



มาตรา ๒๑๖[๑๓๘]  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คู่ความมีอ านาจฎีกาคัดค้านค า
พิพากษา หรือค าสั่งศาลอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ฎีกาฟัง 

ฎีกานั้น ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น และให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และ
มาตรา ๒๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม[๑๓๙]

 

  
มาตรา ๒๑๗  ในคดีซึ่งมีข้อจ ากัดว่า ให้คู่ความฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ข้อจ ากัด

นี้ให้บังคับแก่คู่ความและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีด้วย 

  
มาตรา ๒๑๘  ในคดีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และ

ให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับหรือทั้งจ าทั้งปรับแต่โทษจ าคุกไม่เกินห้าปีห้ามมิให้คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง 

ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษ
จ าคุกจ าเลยเกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษอย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ ห้ามมิให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง[๑๔๐]

 

  
มาตรา ๒๑๙[๑๔๑]  ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกินสองปีหรือปรับไม่

เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจ าเลยไม่เกินก าหนดที่ว่ามานี้ห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จ าเลยในกรณีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากและเพ่ิมเติมโทษ
จ าเลย 

  
มาตรา ๒๑๙ ทวิ[๑๔๒]  ห้ามมิให้คู่ความฎีกาคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งในข้อเท็จจริงใน

ปัญหาเรื่องวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแต่อย่างเดียว แม้คดีนั้นจะไม่ต้องห้ามฎีกาก็ตาม 

ในการนับก าหนดโทษจ าคุกตามความในมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙ นั้น ห้ามมิให้ค านวณ
ก าหนดเวลาที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยรวมเข้าด้วย 

  
มาตรา ๒๑๙ ตรี[๑๔๓]  ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขัง

เป็นโทษจ าคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรับ หรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพย์สิน ถ้าศาลอุทธรณ์
มิได้พิพากษากลับค าพิพากษาศาลชั้นต้น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง 

  
มาตรา ๒๒๐[๑๔๔]  ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีท่ีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

โจทก ์
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มาตรา ๒๒๑  ในคดีซึ่งห้ามฎีกาไว้โดยมาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย
นี้ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในค าพิพากษาหรือท าความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์
พิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาส าคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา หรืออธิบดีกรม
อัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณาต่อไป 

  
มาตรา ๒๒๒  ถ้าคดีมีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาล

ฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในส านวน 

  
มาตรา ๒๒๓  ให้เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นตรวจฎีกาว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม่ตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับ ให้จดเหตุผลไว้ในค าสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน 

  
มาตรา ๒๒๔[๑๔๕]  เมื่อศาลชั้นต้นไม่ยอมรับฎีกา ผู้ฎีกาอาจฎีกาเป็นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งของ

ศาลนั้นต่อศาลฎีกาได้ ค าร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังค าสั่ง แล้วให้ศาลนั้น
รีบส่งค าร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลฎีกาพร้อมด้วยฎีกาและค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ 

เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจส านวนเพ่ือสั่งค าร้องเรื่องนั้น ก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้ 
  

หมวด ๒ 

การพิจารณา ค าพิพากษาและค าสั่งชั้นฎีกา 

                   
  

มาตรา ๒๒๕  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณา และว่าด้วยค าพิพากษาและค าสั่งชั้น
อุทธรณ์มาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เว้นแต่ห้ามมิให้ท าความเห็นแย้ง 

  
ภาค ๕ 

พยานหลักฐาน 

                   
  

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไป 

                   
  

มาตรา ๒๒๖  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีผิด
หรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่น
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สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน 

  
มาตรา ๒๒๖/๑[๑๔๖]  ในกรณีท่ีความปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐาน

ที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระท าโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่
เกิดข้ึนหรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชน 

ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวง
แห่งคดี โดยต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความส าคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น 

(๒) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี 
(๓) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระท าโดยมิชอบ 

(๔) ผู้ที่กระท าการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่
เพียงใด 

  
มาตรา ๒๒๖/๒[๑๔๗]  ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดครั้งอ่ืน 

ๆ หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจ าเลย เพ่ือพิสูจน์ว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง เว้น
แต่พยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีท่ีฟ้อง 

(๒) พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระท าความผิดของ
จ าเลย 

(๓) พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจ าเลยถึงการกระท า หรือความประพฤติในส่วน
ดีของจ าเลย 

ความในวรรคหนึ่งไม่ห้ามการน าสืบพยานหลักฐานดังกล่าว เพ่ือให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจใน
การก าหนดโทษหรือเพ่ิมโทษ 

  
มาตรา ๒๒๖/๓[๑๔๘]  ข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดน ามาเบิกความต่อศาล

หรือที่บนัทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาล หากน าเสนอเพ่ือพิสูจน์ความจริง
แห่งข้อความนั้น ให้ถือเป็นพยานบอกเล่า 

ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า เว้นแต่ 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่า

จะพิสูจน์ความจริงได้ หรือ 
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(๒) มีเหตุจ าเป็น เนื่องจากไม่สามารถน าบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่ควรรับไว้ซึ่งพยานบอกเล่าใด และคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องคัดค้าน
ก่อนที่ศาลจะด าเนินคดีต่อไป ให้ศาลจดรายงานระบุนาม หรือชนิดและลักษณะของพยานบอกเล่า  เหตุผลที่
ไม่ยอมรับ และข้อคัดค้านของคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ ส่วนเหตุผลที่คู่ความฝ่ายคัดค้านยกขึ้นอ้างนั้น ให้ศาล
ใช้ดุลพินิจจดลงไว้ในรายงานหรือก าหนดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นค าแถลงต่อศาลเพื่อรวมไว้ในส านวน 

  
มาตรา ๒๒๖/๔[๑๔๙]  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ห้ามมิให้จ าเลยน าสืบด้วยพยานหลักฐาน

หรือถามค้านด้วยค าถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอ่ืนนอกจากจ าเลย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาลตามค าขอ 

ศาลจะอนุญาตตามค าขอในวรรคหนึ่ง เฉพาะในกรณีที่ศาลเห็นว่าจะก่อให้เกิดความยุติธรรม
ในการพิจารณาพิพากษาคดี 

  
มาตรา ๒๒๖/๕[๑๕๐]  ในชั้นพิจารณาหากมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุอันสมควร ศาลอาจรับฟัง

บันทึกค าเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือบันทึกค าเบิกความของพยานที่เบิกความไว้ในคดีอ่ืนประกอบ
พยานหลักฐานอื่นในคดีได้ 

  
มาตรา ๒๒๗  ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษา

ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท าผิดจริงและจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดนั้น  

เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัย
นั้นให้จ าเลย 

  
มาตรา ๒๒๗/๑[๑๕๑]  ในการวินิจฉัยชั่งน้ าหนักพยานบอกเล่า พยานซัดทอด พยานที่จ าเลย

ไม่มีโอกาสถามค้าน หรือพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องประการอ่ืนอันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของ
พยานหลักฐานนั้น ศาลจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยล าพังเพ่ือ
ลงโทษจ าเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมา
สนับสนุน 

พยานหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมี
แหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะต้องมีคุณค่าเชิง
พิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอ่ืนที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย 
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มาตรา ๒๒๘  ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอ านาจสืบพยาน
เพ่ิมเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ 

  
มาตรา ๒๒๙  ศาลเป็นผู้สืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้ แล้วแต่เห็นควรตาม

ลักษณะของพยาน 

  
มาตรา ๒๒๙/๑[๑๕๒]  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๓/๑ ในการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณา 

โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานที่พอสังเขป หรือ
เอกสารเท่าที่จะระบุได้ รวมทั้งรายชื่อ ที่อยู่ของบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโจทก์ประสงค์จะน าสืบ หรือขอให้
ศาลไปตรวจหรือแต่งตั้งต่อศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน พร้อมทั้งส าเนา
บัญชีระบุพยานหลักฐานดังกล่าวในจ านวนที่เพียงพอเพ่ือให้จ าเลยรับไป ส่วนจ าเลยให้ยื่นบัญชีระบุ
พยานหลักฐานพร้อมส าเนาก่อนวันสืบพยานจ าเลย 

ในการไต่สวนกรณีร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบหรือกรณีร้องขอให้ศาลริบทรัพย์ ให้บุคคล
ที่เก่ียวข้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันไต่สวนพร้อมทั้งส าเนาบัญชีระบุ
พยานหลักฐานดังกล่าวในจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือให้บุคคลที่เก่ียวข้องอ่ืน ถ้ามี รับไป 

เมื่อระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่
กรณี ได้สิ้นสุดลง ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้วมีเหตุอันสมควรแสดง
ได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องน าพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบ หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่าง
ได้มีอยู่ หรือมีเหตุสมควรอ่ืนใด หรือถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เก่ียวข้องฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
เช่นว่านั้นแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้น อาจร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาล 
พร้อมกับบัญชีระบุพยานหลักฐานและส าเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานนั้นไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนเสร็จสิ้นการ
สืบพยานของฝ่ายนั้นส าหรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้ว หรือก่อน
เสร็จสิ้นการพิจารณาส าหรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและถ้าศาล
เห็นว่าจ าเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าว เพ่ือให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อส าคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยง
ธรรม ให้ศาลมีอ านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ 

ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานใดซึ่งคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้าง
พยานหลักฐานนั้นมิได้แสดงความจ านงจะอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
หรือตามมาตรา ๑๗๓/๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แต่ถ้าศาลเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องคุ้มครองพยาน หรือจะต้อง
สืบพยานหลักฐานดังกล่าวเพ่ือให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อส าคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม หรือเพ่ือให้
โอกาสแก่จ าเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ให้ศาลมีอ านาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ 
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มาตรา ๒๓๐[๑๕๓]  เมื่อคู่ความท่ีเกี่ยวข้องร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจ
เดินเผชิญสืบพยานหลักฐาน หรือเมื่อมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถน าพยานหลักฐานมาสืบที่ศาลนั้น และการสืบ
พยานหลักฐานโดยวิธีอ่ืนไม่สามารถกระท าได้ ศาลมีอ านาจส่งประเด็นให้ศาลอ่ืนสืบพยานหลักฐานแทน ให้
ศาลที่รับประเด็นมีอ านาจและหน้าที่ดังศาลเดิม รวมทั้งมีอ านาจส่งประเด็นต่อไปยังศาลอ่ืนได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ ให้ส่งส านวนหรือส าเนาฟ้อง ส าเนา
ค าให้การและเอกสารหรือของกลางเท่าที่จ าเป็นให้แก่ศาลที่รับประเด็นเพ่ือสืบพยานหลักฐาน หากจ าเลยต้อง
ขังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ผู้คุมขังส่งตัวจ าเลยไปยังศาลที่รับประเด็น แต่ถ้าจ าเลยในกรณีตามมาตรา ๑๗๒ 
ทวิ ไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาจะยื่นค าถามพยานหรือค าแถลงขอให้ตรวจพยานหลักฐานก็ได้ ให้ศาลสืบ
พยานหลักฐานไปตามนั้น 

เมื่อสืบพยานหลักฐานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งถ้อยค าส านวนพร้อมทั้ง
เอกสารหรือของกลางคืนศาลเดิม 

  
มาตรา ๒๓๐/๑[๑๕๔]  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจน าพยานมาเบิกความในศาลได้ เมื่อ

คู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอ่ืนหรือสถานที่ท าการของ
ทางราชการหรือสถานที่แห่งอ่ืนนอกศาลนั้น โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทาง
จอภาพได้  ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมของศาลที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

การเบิกความตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล 

  
มาตรา ๒๓๐/๒[๑๕๕]  ในกรณีท่ีไม่อาจสืบพยานตามมาตรา ๒๓๐/๑ ได้ เมื่อคู่ความร้องขอ

หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค าซึ่ง
มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการน าพยานบุคคลมาเบิกความต่อหน้าศาลได้   แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ให้
ถ้อยค าที่จะมาศาลเพ่ือให้การเพ่ิมเติม 

บันทึกถ้อยค าตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี 
(๒) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ท าบันทึกถ้อยค า 

(๓) ชื่อและสกุลของคู่ความ 

(๔) ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ให้ถ้อยค า และความเก่ียวพันกับคู่ความ 

(๕) รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริง หรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค า 

(๖) ลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยค า และคู่ความฝ่ายผู้เสนอบันทึกถ้อยค า 

ส าหรับลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยค าให้น ามาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกถ้อยค าที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อศาล เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กน้อย 

  
มาตรา ๒๓๑  เมื่อคู่ความหรือผู้ใดจะต้องให้การหรือส่งพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการอยู่ 
(๒) เอกสารหรือข้อความลับ ซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหน้าที่ของเขา 

(๓) วิธีการ แบบแผนหรืองานอย่างอ่ืนซึ่งกฎหมายคุ้มครองไม่ยอมให้เปิดเผย คู่ความหรือ
บุคคลนั้นมีอ านาจไม่ยอมให้การหรือส่งพยานหลักฐาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับความลับนั้น 

ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดไม่ยอมให้การ หรือไม่ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ศาลมีอ านาจ
หมายเรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับความลับนั้นมาแถลงต่อศาล เพ่ือวินิจฉัยว่าการไม่ยอมนั้นมี
เหตุผลค้ าจุนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไร้เหตุผล ให้ศาลบังคับให้ ๆ การหรือส่งพยานหลักฐานนั้น 

  
หมวด ๒ 

พยานบุคคล 

                   
  

มาตรา ๒๓๒  ห้ามมิให้โจทก์อ้างจ าเลยเป็นพยาน 

  
มาตรา ๒๓๓[๑๕๖]  จ าเลยอาจอ้างตนเองเป็นพยานได้ ในกรณีท่ีจ าเลยอ้างตนเองเป็นพยาน 

ศาลจะให้เข้าสืบก่อนพยานอ่ืนฝ่ายจ าเลยก็ได้ ถ้าค าเบิกความของจ าเลยนั้นปรักปร าหรือเสียหายแก่จ าเลยอ่ืน 
จ าเลยอื่นนั้นซักค้านได้ 

ในกรณีที่จ าเลยเบิกความเป็นพยาน ค าเบิกความของจ าเลยย่อมใช้ยันจ าเลยนั้นได้ และศาล
อาจรับฟังค าเบิกความนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ 

  
มาตรา ๒๓๔  พยานไม่ต้องตอบค าถามซึ่งโดยตรงหรืออ้อม อาจจะท าให้เขาถูกฟ้องคดีอาญา 

เมื่อมีค าถามเช่นนั้น ให้ศาลเตือนพยาน 

  
มาตรา ๒๓๕  ในระหว่างพิจารณา เมื่อเห็นสมควร ศาลมีอ านาจถามโจทก์จ าเลยหรือพยาน

คนใดได้ 
ห้ามมิให้ถามจ าเลยเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะจะเพ่ิมเติมคดีโจทก์ซ่ึงบกพร่อง เว้นแต่จ าเลยจะ

อ้างตนเองเป็นพยาน 
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มาตรา ๒๓๖  ในระหว่างพิจารณาศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ที่จะเป็นพยานซึ่งมิใช่จ าเลย ออกไปอยู่

นอกห้องพิจารณาจนกว่าจะเข้ามาเบิกความ อนึ่งเมื่อพยานเบิกความแล้วจะให้รออยู่ในห้องพิจารณาก่อนก็ได้ 
  
มาตรา ๒๓๗[๑๕๗]  บันทึกค าเบิกความพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณานั้น ให้ศาล

อ่านให้พยานฟังต่อหน้าจ าเลย เว้นแต่ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม 

ในกรณีที่คู่ความตกลงกัน ศาลอาจอนุญาตให้ถือเอาบันทึกค าเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูล
ฟ้องเป็นค าเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่หรือให้พยานเบิกความตอบ
ค าถามค้านของจ าเลยไปทันทีได้ เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่กฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น 

  
มาตรา ๒๓๗ ทวิ[๑๕๘]  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทาง

ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอัน
เป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค าร้องขอจาก
ผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะยื่นค าร้องโดยระบุการกระท าท้ังหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิดต่อ
ศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้กระท าความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอ านาจ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการน าตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอ านาจของ
ศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป 

เมื่อศาลได้รับค าร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผู้ต้องหาจะซักค้าน
หรือตั้งทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีท่ีผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา ซึ่งหากมี
การฟ้องคดีจะเป็นคดีซึ่งศาลจะต้องตั้งทนายความให้ หรือจ าเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้งทนายความให้ตามมาตรา 
๑๗๓ ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ในกรณีที่ศาลต้องตั้งทนายความ
ให้ ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายความให้ทันก็ให้ตั้งทนายความให้และด าเนินการสืบพยานนั้นทันที แต่ถ้าศาลเห็นว่า
ไม่สามารถตั้งทนายความได้ทันหรือผู้ต้องหาไม่อาจตั้งทนายความได้ทัน ก็ให้ศาลซักถามพยานนั้นให้แทน 

ค าเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง หากมีตัวผู้ต้องหาอยู่ในศาลด้วยแล้ว 
ก็ให้ศาลอ่านค าเบิกความดังกล่าวต่อหน้าผู้ต้องหา 

ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดอาญานั้น ก็ให้รับฟังค าพยาน
ดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้ 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่า หากตนถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้ว บุคคลซึ่งจ าเป็นจะต้องน ามาสืบเป็น
พยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันเป็นการยากแก่การน าพยานนั้นมาสืบในภายหน้า ผู้ต้องหานั้นจะยื่นค าร้องต่อศาล
โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีก็ได้ 

เมื่อศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้นและแจ้งให้พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้ 
และให้น าความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่
เกินสิบแปดปี 

  
มาตรา ๒๓๗ ตรี[๑๕๙]  ให้น าความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณี การ

สืบพยานผู้เชี่ยวชาญ และพยานหลักฐานอ่ืน และแก่กรณีท่ีได้มีการฟ้องคดีไว้แล้วแต่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องสืบ
พยานหลักฐานไว้ก่อนถึงก าหนดเวลาสืบพยานตามปกติตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสองด้วย 

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงอันส าคัญใน
คดีได้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า หากมีการเนิ่นช้ากว่าจะน าพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันส าคัญมาสืบใน
ภายหน้าพยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือเป็นการยากแก่การตรวจพิสูจน์ ผู้ต้องหาหรือพนักงานอัยการโดย
ตนเองหรือเมื่อได้รับค าร้องจากพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหาย จะยื่นค าร้องขอ ให้ศาลสั่งให้ท าการตรวจ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความในมาตรา ๒๔๔/๑ ไว้ก่อนฟ้องก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

พยานเอกสาร 

                   
  

มาตรา ๒๓๘  ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ ส าเนาที่รับรอง
ว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้ 

ถ้าอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่จะส่งส าเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็
ได้ เว้นแต่ในหมายเรียกจะบ่งไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๒๓๙  เอกสารใดซึ่งคู่ความอ้าง แต่มิได้อยู่ในความยึดถือของเขา ถ้าคู่ความนั้นแจ้งถึง

ลักษณะและที่อยู่ของเอกสารต่อศาล ให้ศาลหมายเรียกบุคคลผู้ยึดถือน าเอกสารนั้นมาส่งศาล 

  
มาตรา ๒๔๐[๑๖๐]  ในกรณีที่ศาลมิได้ก าหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑ 

เมื่อคู่ความประสงค์จะอ้างเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของตนเป็นพยานหลักฐาน ให้ยื่นพยานเอกสารนั้น
ต่อศาลก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพ่ือให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสตรวจ
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และขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่าวได้ก่อนที่จะน าสืบพยานเอกสารนั้น เว้นแต่เอกสารที่คู่ความประสงค์จะอ้างอิง
นั้นเป็นบันทึกค าให้การของพยาน หรือเป็นเอกสารที่ปรากฏชื่อหรือที่อยู่ของพยาน หรือศาลเห็นสมควรสั่งเป็น
อย่างอ่ืนอันเนื่องจากสภาพและความจ าเป็นแห่งเอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับต้องส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ชั้นศาล ให้อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดู ถ้าคู่ความฝ่ายใดต้องการส าเนา ศาลมีอ านาจสั่งให้ฝ่ายที่อ้างเอกสาร
นั้นส่งส าเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร 

ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งหรือส าเนาเอกสารตามวรรคสอง หรือไม่ส่ง
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอ านาจไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่
ศาลเห็นว่าเป็นกรณีเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือการไม่ปฏิบัติดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยจงใจและไม่เสีย
โอกาสในการด าเนินคดีของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 

  
หมวด ๔ 

พยานวัตถุ 
                   

  
มาตรา ๒๔๑  สิ่งใดใช้เป็นพยานวัตถุต้องน ามาศาล 

ในกรณีที่น ามาไม่ได้ ให้ศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยู่ตามเวลาและวิธีซึ่งศาล
เห็นสมควรตามลักษณะแห่งพยานวัตถุ 

  
มาตรา ๒๔๒  ในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุต้อง

ให้คู่ความหรือพยานตรวจดู 
ถ้ามีการแก้ห่อหรือท าลายตรา การห่อหรือตีตราใหม่ให้ท าต่อหน้าคู่ความหรือพยานที่

เกี่ยวข้องนั้น 

  
หมวด ๕[๑๖๑]

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

                   
  

มาตรา ๒๔๓[๑๖๒]  ผู้ใดโดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความเชี่ยวชาญในการใด ๆ เช่น ในทาง
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือกฎหมายต่างประเทศ และซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจมี
ประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา อาจเป็นพยานในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
ว่า ตรวจร่างกายหรือจิตของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ าเลย ตรวจลายมือ ท าการทดลองหรือกิจการอย่างอ่ืน ๆ 
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ผู้เชี่ยวชาญอาจท าความเห็นเป็นหนังสือก็ได้แต่ต้องส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวให้ศาลและ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และต้องมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น หรือคู่ความไม่ติดใจ
ซักถามผู้เชี่ยวชาญนั้น ศาลจะให้รับฟังความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมาเบิกความ
ประกอบก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญต้องมาเบิกความประกอบ ให้ส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวต่อศาลในจ านวน
ทีเ่พียงพอล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเบิกความเพ่ือให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมารับไป 

ในการเบิกความประกอบ ผู้เชี่ยวชาญจะอ่านข้อความที่เขียนมาก็ได้ 
  
มาตรา ๒๔๔[๑๖๓]  ถ้าศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เห็นจ าเป็นเนื่องใน

การไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณา หรือสอบสวน ที่จะต้องตรวจศพ แม้ว่าจะได้บรรจุหรือฝังแล้วก็ตาม  ให้มี
อ านาจสั่งให้เอาศพนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจได้ แต่การกระท าตามค าสั่งดังกล่าวจะต้องค านึงถึงหลักทางศาสนา
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๒๔๔/๑[๑๖๔]  ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก หากมีความจ าเป็นต้องใช้

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นส าคัญแห่งคดี ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้
ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในกรณีที่การตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง จ าเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง 
เส้นผมหรือขน น้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากคู่ความ
หรือบุคคลใด ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด าเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระท าเพียงเท่าท่ี
จ าเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากคู่ความฝ่ายใด
ไม่ยินยอมหรือกระท าการป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เก่ียวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้
สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง 

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่อาจท าให้ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดีได้โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอ่ืนอีก หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากมีการเนิ่นช้ากว่าจะน า
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันส าคัญมาสืบในภายหน้าพยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยากแก่การ
ตรวจพิสูจน์ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ท าการตรวจพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ทันทีโดยไม่จ าต้องรอให้ถึงก าหนดวันสืบพยานตามปกติ  ทั้งนี้ 
ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ตามมาตรานี้ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  
ภาค ๖ 
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การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม 

                   
  

หมวด ๑ 

การบังคับตามค าพิพากษา 

                   
  

มาตรา ๒๔๕[๑๖๕]  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้
บังคับคดีโดยไม่ชักช้า 

ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งส านวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
ไปยังศาลอุทธรณ์ในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษานั้น และค าพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด  เว้นแต่
ศาลอุทธรณ์จะได้พิพากษายืน 

  
มาตรา ๒๔๖ [๑๖๖]  เมื่อจ าเลย สามี ภริยา ญาติของจ าเลย พนักงานอัยการ ผู้

บัญชาการเรือนจ า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจ าคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมี
อ านาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จ าคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อจ าเลยวิกลจริต 

(๒) เมื่อเกรงว่าจ าเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจ าคุก 

(๓) ถ้าจ าเลยมีครรภ์ 
(๔) ถ้าจ าเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปี และจ าเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น 

ในระหว่างทุเลาการบังคับอยู่นั้นศาลจะมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่
อันควรนอกจากเรือนจ าหรือสถานที่ท่ีก าหนดไว้ในหมายจ าคุกก็ได้ และให้ศาลก าหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
จัดการตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการตามค าสั่ง 

ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการควบคุมและบ าบัดรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของจ าเลย และมาตรการเพ่ือป้องกันการ
หลบหนี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

เมื่อศาลมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังจ าเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตาม
วรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือให้ด าเนินการตามหมาย
จ าคุกได้ 

ให้หักจ านวนวันที่จ าเลยอยู่ในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจ าคุกตามค า
พิพากษา 
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มาตรา ๒๔๗  คดีท่ีจ าเลยต้องประหารชีวิต ห้ามมิให้บังคับตามค าพิพากษา จนกว่าจะได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอภัยโทษแล้ว 

หญิงใดจะต้องประหารชีวิต ถ้ามีครรภ์อยู่ ให้รอไว้จนพ้นก าหนดสามปีนับแต่คลอดบุตรแล้ว 
ให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจ าคุกตลอดชีวิต เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
ในระหว่างสามปีนับแต่คลอดบุตร ให้หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแก่การเลี้ยง
ดูบุตรภายในเรือนจ า[๑๖๗]

 

การประหารชีวิตให้ประหาร ณ ต าบลและเวลาที่เจ้าหน้าที่ในการนั้นจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๒๔๘  ถ้าบุคคลซึ่งต้องค าพิพากษาให้ประหารชีวิตเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิต 

ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยู่นั้น ศาลมีอ านาจยกมาตรา ๔๖ 
วรรค (๒) แห่งกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ 

ถ้าผู้วิกลจริตนั้นหายภายหลังปีหนึ่งนับแต่วันค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลดโทษประหารชีวิตลง
เหลือจ าคุกตลอดชีวิต 

  
มาตรา ๒๔๙[๑๖๘]  ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนหรือ

ค่าธรรมเนียมนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  
มาตรา ๒๕๐[๑๖๙]  ถ้าค าพิพากษามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน บุคคลทั้งปวงซึ่งต้องค า

พิพากษาให้ลงโทษโดยได้กระท าความผิดฐานเดียวกัน ต้องรับผิดแทนกันและต่างกันในการคืนหรือใช้ราคา
ทรัพย์สินหรือใช้ค่าสินไหมทดแทน 

  
มาตรา ๒๕๑[๑๗๐]  ถ้าต้องยึดทรัพย์สินคราวเดียวกันส าหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ

ราคาทรัพย์สิน หรือค่าสินไหมทดแทน แต่ทรัพย์สินของจ าเลยไม่พอใช้ครบทุกอย่างให้น าจ านวนเงินสุทธิของ
ทรัพย์สินนั้นใช้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียม 

(๒) ราคาทรัพย์สินหรือค่าสินไหมทดแทน 

(๓) ค่าปรับ 

  
หมวด ๒ 

ค่าธรรมเนียม 
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มาตรา ๒๕๒  ในคดีอาญาทั้งหลายห้ามมิให้ศาลยุติธรรมเรียกค่าธรรมเนียมนอกจากที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

  
มาตรา ๒๕๓[๑๗๑]  ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ซึ่งมีค าร้องให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินติด

มากับฟ้องอาญาตามมาตรา ๔๓ หรือมีค าขอของผู้เสียหายขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมิให้
เรียกค่าธรรมเนียม เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้เสียหายเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินสมควร หรือ
ด าเนินคดีโดยไม่สุจริต ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้เสียหายช าระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ และถ้าผู้เสียหายเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ให้ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องในคดี
ส่วนแพ่งนั้น 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าศาลยังต้องจัดการอะไรอีกเพ่ือการบังคับ ผู้ที่จะได้รับคืนทรัพย์สินหรือราคาหรือค่าสินไหม
ทดแทน จักต้องเสียค่าธรรมเนียมดังคดีแพ่งส าหรับการต่อไปนั้น 

  
มาตรา ๒๕๔[๑๗๒]  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง ในคดีท่ีผู้เสียหายเรียกร้องให้คืน

หรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งติดมากับฟ้องคดีอาญา หรือที่ฟ้องเป็นคดีแพ่งโดยล าพัง ให้
เรียกค่าธรรมเนียมดังคดีแพ่ง 

คดีในส่วนแพ่งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ประสงค์จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ศาลในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา ให้ยื่นค าขอต่อศาลชั้นต้นที่ได้ยื่นฟ้องไว้พร้อมกับค าฟ้อง ค าฟ้อง
อุทธรณ์ หรือค าฟ้องฎีกา แล้วแต่กรณี หากศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีอาญาที่ฟ้องมีมูลและการเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนนั้น ไม่เกินสมควรและเป็นไปด้วยความสุจริต ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ แต่ถ้าศาลมีค าสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่โจทก์แต่เฉพาะบางส่วนหรือมีค าสั่งยกค าขอ ก็ให้ศาลก าหนดเวลาให้โจทก์ช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ค าสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือยกค าขอให้มีผลส าหรับการ
ด าเนินคดีตั้งแต่ชั้นศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เว้นแต่ในกรณีท่ีพฤติการณ์แห่ง
คดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลที่พิจารณาคดีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาค าสั่งของศาลตามวรรคสอง 

  
มาตรา ๒๕๕  ในคดีดังบัญญัติในมาตรา ๒๕๓ วรรค ๒ และมาตรา ๒๕๔ ถ้ามีค าขอ ศาลมี

อ านาจสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีใช้ค่าธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
  
มาตรา ๒๕๖[๑๗๓]  ให้ศาลจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักท่ีจ าเป็นและสมควรแก่

พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 
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พยานที่ได้รับค่าพาหนะ ค่าป่วยการ หรือค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอ่ืนแล้ว
ไม่มีสิทธิได้รับตามมาตรานี้อีก 

  
มาตรา ๒๕๗[๑๗๔]  ในคดีซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ โจทก์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งส าเนาค า

ฟ้องและหมายเรียกให้แก่จ าเลยโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องมีจ านวนไม่สูงเกินสมควร 

  
มาตรา ๒๕๘[๑๗๕]  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยค่าฤชา

ธรรมเนียมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ภาค ๗ 

อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ 

                   
  

มาตรา ๒๕๙[๑๗๖]  ผู้ต้องค าพิพากษาให้รับโทษอย่างใด ๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อ
คดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ 

  
มาตรา ๒๖๐[๑๗๗]  ผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจ าคุกอยู่ในเรือนจ า จะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้

บัญชาการเรือนจ าก็ได้ เมื่อได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ให้พัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ าออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราว 
แล้วให้รีบส่งเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

  
มาตรา ๒๖๑[๑๗๘]  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราวต่อ

พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควร จะ

ถวายค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องค าพิพากษานั้นก็ได้ 
  
มาตรา ๒๖๑ ทวิ[๑๗๙]  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายค าแนะน าต่อ

พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้ 
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๒๖๒  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุด ผู้ใดต้องค า

พิพากษาให้ประหารชีวิต ให้เจ้าหน้าที่น าตัวผู้นั้นไปประหารชีวิตเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันฟังค า
พิพากษา เว้นแต่ในกรณีที่มีการถวายเรื่องราวหรือค าแนะน าขอให้พระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๒๖๑ ก็ให้
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ทุเลาการประหารชีวิตไว้จนกว่าจะพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวาย
เรื่องราวหรือค าแนะน าขึ้นไปนั้น แต่ถ้าทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ให้จัดการประหารชีวิตก่อนก าหนดนี้ได้[๑๘๐]

 

เรื่องราวหรือค าแนะน าขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องค าพิพากษาให้ประหารชีวิต ให้
ถวายได้แต่ครั้งเดียวเท่านั้น 

  
มาตรา ๒๖๓  เหตุที่มีเรือ่งราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอย่างอ่ืนนอกจากโทษประหาร

ชีวิต ไม่เป็นผลให้ทุเลาการลงโทษนั้น 

  
มาตรา ๒๖๔  เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่โทษประหารชีวิต ถ้าถูกยก

หนหนึ่งแล้ว จะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันถูกยกครั้งก่อน 

  
มาตรา ๒๖๕  ในกรณีท่ีมีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้า

บังคับโทษไปบ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับที่ช าระแล้ว ให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด 

ถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยู่ก็ให้
บังคับไปได้ 

แต่การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพ้นความรับผิดในการต้องคืนหรือใช้
ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามค าพิพากษา 

  
มาตรา ๒๖๖  เมื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระท าความผิดอย่างหนึ่งถูก

ฟ้องว่ากระท าความผิดอีกอย่างหนึ่ง อภัยโทษนั้นย่อมไม่ตัดอ านาจศาลที่จะเพ่ิมโทษหรือไม่รอการลงอาญา
ตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระท าผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา 

  
มาตรา ๒๖๗  บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้น ามาบังคับโดยอนุโลมแก่เรื่องราวขอพระราชทาน

เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ 

 
 

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[๑๘๑]
 

                   
  

ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา ๗๙ อ้างถึง 

ซึ่งราษฎรมีอ านาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย 
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ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล                                        มาตรา ๙๗ และ ๙๙ 

ขบถภายในพระราชอาณาจักร                                            มาตรา ๑๐๑ ถึง ๑๐๔ 

ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร                                          มาตรา ๑๐๕ ถึง ๑๑๑ 

ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ                             มาตรา ๑๑๒ 

ท าอันตรายแก่ธง หรือเครื่องหมายของต่างประเทศ                      มาตรา ๑๑๕ 

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน                                                   มาตรา ๑๑๙ ถึง ๑๒๒ 

                                                                             และ ๑๒๗ 

หลบหนีจากที่คุมขัง                                                        มาตรา ๑๖๓ ถึง ๑๖๖ 

ความผิดต่อศาสนา                                                         มาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๓ 

ก่อการจลาจล                                                             มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ 

กระท าให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน 

กระท าให้สาธารณชนปราศจากความสะดวก 

ในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกัน 

และกระท าให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย                       มาตรา ๑๘๕ ถึง ๑๙๔, ๑๙๖,      ๑๙๗ 
และ ๑๙๙ 

ปลอมแปลงเงินตรา                                                        มาตรา ๒๐๒ ถึง ๒๐๕ และ ๒๑๐ 

ข่มขืนกระท าช าเรา                                                        มาตรา ๒๔๓ ถึง ๒๔๖ 

ประทุษร้ายแก่ชีวิต                                                        มาตรา ๒๔๙ ถึง ๒๕๑ 

ประทุษร้ายแก่ร่างกาย                                                    มาตรา ๒๕๔ ถึง ๒๕๗ 

ความผิดฐานกระท าให้เสื่อมเสียอิสรภาพ                                 มาตรา ๒๖๘, ๒๗๐ และ ๒๗๖ 

ลักทรัพย์                                                                   มาตรา ๒๘๘ ถึง ๒๙๖ 

วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด                                มาตรา ๒๙๗ ถึง ๓๐๒ 

กรรโชก                                                                    มาตรา ๓๐๓ 

 
 

  
                      
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓[๑๘๒]

 

  
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการ 
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๑. แก้ไขเพ่ิมเติมต าแหน่งเจ้าพนักงานที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่บาง
ต าแหน่ง และเทียบยศต ารวจบางอย่างเพ่ือให้ตรงกับต าแหน่งราชการของต ารวจที่เป็นอยู่ และเพ่ือให้เป็นการ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒. ให้อธิบดีกรมต ารวจประกาศแต่งตั้งข้าราชการต ารวจที่มียศไม่ต่ ากว่าชั้นนายสิบต ารวจใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นพนักงานสอบสวนได้ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนได้ด าเนินไปด้วยดีและรวดเร็ว 

  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗[๑๘๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  
พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 
๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗[๑๘๔]

 

  
มาตรา ๓  ไม่อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗[๑๘๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐[๑๘๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓[๑๘๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖[๑๘๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙[๑๘๙]
 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้คดีลุล่วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น กับเพ่ือแก้ข้อขัดข้องของศาล เจ้าพนักงาน และคู่ความในการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีส าคัญบาง
ประการ และแก้บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑[๑๙๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคใหม่ 
โดยให้มีแต่จังหวัดและอ าเภอ ส่วนภาคยุบเลิกไป ต าแหน่งผู้ว่าราชการภาค รองผู้ว่าราชการภาค ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการภาค และมหาดไทยภาค ซึ่งเป็นต าแหน่งประจ าภาคจึงยุบเลิกตามไปด้วย ประกอบกับสมควรจะให้เจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองบางต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการสอบสวนคดีอาญาในส่วนภูมิภาค เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เฉพาะที่เกี่ยวกับค าว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ”่ เสียใหม่ 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕[๑๙๑]

 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ภาระของอธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรม

ต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นอันมาก ตลอดทั้งวิธีการชันสูตรพลิก
ศพก็ไม่สะดวกและเหมาะสม สมควรแก้ไขกรณีดังกล่าว 

  
ข้อ ๓  การชันสูตรพลิกศพกรณีที่การตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซ่ึงอ้างว่า

ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ที่ได้เริ่มท าการชันสูตรพลิกศพไว้ก่อนวันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น 
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ข้อ ๔  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗[๑๙๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้ประชาชนในเขตอ านาจศาลแขวงและ
ศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณ์โดยเท่าเทียมกัน และเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์และศาล
ฎีกาลุล่วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗[๑๙๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยการพระราชทานอภัยโทษซึ่งบัญญัติ
ไว้ในภาค ๗ ว่าด้วยอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ยังมิได้ก าหนดวิธีการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องโทษท่ัวไป สมควรก าหนดให้คณะรัฐมนตรี
ถวายค าแนะน าต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษทั่วไปดังกล่าวได้ 
และโดยที่การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษท่ัวไปได้เคยกระท าในรูปพระราชกฤษฎีกาเสมอมา แต่
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๑๙๒ ได้บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น” สมควร
ก าหนดให้การพระราชทานอภัยโทษได้กระท าในรูปพระราชกฤษฎีกาดังที่ได้เคยปฏิบัติมา  จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒[๑๙๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมิได้ให้อ านาจศาลชั้นต้นอย่างชัดแจ้งในการที่จะสั่งค าร้องขอให้
ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยชั่วคราว ในกรณีที่ศาลชั้นต้นได้อ่านค าพิพากษาแล้ว ทั้งในการที่ศาลจะสั่งค าร้อง
ขอให้ปล่อยชั่วคราวในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสิบปี ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ทุกกรณีไป ท าให้ศาลไม่สามารถมีค าสั่งได้โดย
รวดเร็ว สมควรให้อ านาจศาลชั้นต้นสั่งค าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยชั่วคราวในกรณีที่ศาลชั้นต้นได้
อ่านค าพิพากษาแล้ว และให้อ านาจศาลที่จะงดการถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ในกรณีท่ี
ไม่อาจถามได้โดยมีเหตุอันควร เพ่ือให้ศาลสามารถมีค าสั่งค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยรวดเร็วและเพ่ือให้
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกขังได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการที่ศาลจะมีค าพิพากษา
นั้น สมควรก าหนดไว้ว่าถ้าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง
เพียงรายละเอียดที่เก่ียวกับเวลา หรือสถานที่กระท าความผิดหรือต่างกันระหว่างการกระท าความผิดฐานลัก
ทรัพย์ กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร หรือต่างกันระหว่างการกระท าผิดฐานโดยเจตนาและประมาท มิ
ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระส าคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๓[๑๙๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพันก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงโดยเพ่ิมจ านวนค่าปรับให้สูงขึ้นจากหกพันบาทเป็นหก
หมื่นบาท เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให้คดีอาญาของศาล
จังหวัดและศาลแขวงที่ห้ามอุทธรณ์ค าพิพากษาในปัญหาข้อเท็จจริงมีอัตราโทษเท่าเทียมกันอันจะเป็นผลท า
ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตอ านาจศาลแขวงและในเขตอ านาจศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณ์โดยเท่าเทียมกัน 
และได้รับผลปฏิบัติทางคดีเช่นเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๓[๑๙๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๓๓ ข้อ ๒ ได้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยให้
เหตุผลว่าวิธีการชันสูตรพลิกศพไม่สะดวกและเหมาะสม แต่เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ประกาศใช้
แล้ว ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมายบางแห่งได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เช่น เมื่อยิง
ราษฎรตายหรือท าร้ายราษฎรถึงแก่ความตายแล้วมักจะท าเป็นวิสามัญฆาตกรรม และสรุปส านวนส่งให้อธิบดี
กรมอัยการวินิจฉัยโดยไม่ต้องให้ศาลท าการไต่สวนก่อน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแก่ผู้ตาย ซึ่งญาติผู้ตาย
ไม่สามารถน าพยานเข้าสืบเป็นการให้อ านาจพนักงานสอบสวนมากเกินไป  จึงสมควรยกเลิกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ข้อ ๒ และใหบ้ทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ที่ถูก
ยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕[๑๙๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

(๑) อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันได้เฉพาะคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่าง
สูงไม่ถึงหนึ่งปี และ 

(๒) มิได้ก าหนดอย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่ศาลชั้นต้นอ่านค าพิพากษาแล้ว หากมีการยื่นค าร้อง
ขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งส านวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาและศาลชั้นต้นเห็นไม่สมควร
อนุญาต ศาลชั้นต้นจะต้อง “รีบ” ส่งค าร้องพร้อมส านวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพ่ือสั่ง แล้วแต่กรณี 
เหมือนกับที่ได้ก าหนดอย่างชัดแจ้งในกรณีท่ีมีการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นเมื่อส่งส านวนไป
ยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว ท าให้สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจ าเลยในการได้รับอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าท่ีควร และบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องอย่างเดียวกันไม่สอดคล้องเป็น
อย่างเดียวกัน 

สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในคดีที่ไม่ร้ายแรงโดยไม่ต้อง มี
ประกันได้มากขึ้น และให้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้องเป็นอย่างเดียวกัน   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๕[๑๙๘]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การสอบสวนและคดีลุล่วงไปโดย
รวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น กับเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการสืบสวนและสอบสวนจนได้ความแน่ชัดก่อนจับกุม
ผู้ต้องหา  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗[๑๙๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

(๑) มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่จะพบและปรึกษาทนายสองต่อสอง สิทธิที่จะได้รับ
การเยี่ยมและสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ท าให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามิได้รับความคุ้มครองตาม
สมควร 

(๒) มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่จะอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 

(๓) มิได้ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่าง
สูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี หรือปรับเกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ท าให้ศาลไม่สามารถ เร่งรัดการ
พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จไปโดยรวดเร็วได้ 

(๔) มิได้ให้ศาลตั้งทนายความให้แก่จ าเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึง
สิบปี ท าให้จ าเลยที่ยากจนในคดีดังกล่าวไม่มีทนายในการต่อสู้คดี 

(๕) มิได้ให้อ านาจศาลสืบพยานบุคคลซึ่งจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอันยากแก่การน า
พยานมาสืบในภายหน้าไว้ทันทีก่อนฟ้องคดีต่อศาล ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี 

สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้ผู้เสียหาย ผู้ ถูกจับ 
ผู้ต้องหา และจ าเลยได้รับความคุ้มครอง และให้การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว
สามารถอ านวยความสะดวกความยุติธรรม ตลอดจนให้จ าเลยที่ยากจนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายใน
การด าเนินคดีมากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙[๒๐๐]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเปรียบเทียบคดีอาญา เพ่ือให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบได้มากขึ้น โดยเปรียบเทียบในคดี
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทได้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยคดีอาญาเลิกกัน
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒[๒๐๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการได้รับความเป็นธรรมในการด าเนินคดีเพ่ือให้ศาลตั้งทนายให้จ าเลยในทุก ๆ คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต
ถ้าจ าเลยยังไม่มีทนาย และให้ศาลตั้งทนายให้จ าเลยในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง
สิบปี ถ้าจ าเลยไม่มีทนายและต่อสู้คดีโดยแถลงต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาว่าจ าเลยยากจนและต้องการทนาย เพ่ือ
ก าจัดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิพากษาเกินค าขอ และเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาลุล่วงไปโดยเหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕[๒๐๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการก าหนดชื่อต าแหน่งในกรมต ารวจ
ขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒  ดังนั้น 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒ (๑๗) 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับนิยามค าว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ชั้นผู้ใหญ่” เสียใหม่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙[๒๐๓]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การด าเนินการของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ในคดีที่
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีบทบัญญัติบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนด าเนินคดี อันเป็นผล
ให้การสอบสวนด าเนินคดีเป็นไปโดยล่าช้า และท าให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ าเลยได้รับการปฏิบัติไม่เท่า
เทียมกันและไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยก าหนดให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาล่ามให้แก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือ
พยานที่ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยและไม่มีล่าม ลดระยะเวลาที่ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ควบคุมตัวผู้ถูกจับในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นลงเหลือไม่เกินสามวัน และก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจร้อง
ขอต่อศาลให้สั่งขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนก าหนดตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้ง
ก าหนดให้ศาลต้องถามจ าเลยก่อนเริ่มการพิจารณาว่ามีทนายความหรือไม่ หากไม่มีและจ าเลยต้องการก็ให้ศาล
ตั้งทนายความให้ส าหรับคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกหรือคดีที่จ าเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้อง  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินคดีลุล่วงไปโดยรวดเร็ว และเพ่ือให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจ าเลยได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน และจ าเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒[๒๐๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการถามปากค าเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปีในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยานในชั้นสอบสวน และการสืบพยานบุคคลซึ่งเป็นเด็กในชั้น
ศาลนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดวิธีปฏิบัติไว้เช่นเดียวกับกรณีของผู้ใหญ่ โดยในชั้น
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สอบสวน พนักงานสอบสวนยังมีความช านาญในด้านจิตวิทยาเด็กไม่เพียงพอ รวมทั้งมิได้ค านึงถึงสภาพร่างกาย
และจิตใจของเด็กท่ีอ่อนแอเท่าที่ควรและการใช้ภาษากับเด็กยังไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้การถามปากค าเด็ก
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและส่งผลให้การสอบสวนคลาดเคลื่อน ส่วนการสืบพยานในชั้นศาลนั้น 
นอกจากเด็กจะต้องเผชิญหน้ากับจ าเลยในห้องพิจารณาและตอบค าถามซ้ ากับในชั้นสอบสวนเสมือนหนึ่งต้อง
ตกเป็นเหยื่อซ้ าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ค าถามที่ใช้ถามเด็กยังอาจเป็นค าถามที่ตอกย้ าจิตใจของเด็กซ่ึงบอบช้ าให้
เลวร้ายยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบพยานคลาดเคลื่อนอีกเช่นกัน นอกจากนั้นในการจด
บันทึกค าร้องทุกข์ การชันสูตรพลิกศพ การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับเด็กก็อาจจะเกิดผล
ในลักษณะท านองเดียวกันได้  ฉะนั้น สมควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกล่าวให้
มีกระบวนการถามปากค าและสืบพยานส าหรับเด็กเป็นพิเศษ เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามข้อ ๑๒ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และบทบัญญัติในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๓ 
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเหตุและวิธีการเก่ียวกับ
การสืบพยานไว้ก่อนการฟ้องคดีต่อศาล และสมควรให้น าวิธีสืบพยานส าหรับเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นศาล
ไปใช้กับการสืบพยานไว้ก่อนการฟ้องคดีต่อศาลด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒[๒๐๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนส าหรับการตายที่ได้มีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ไปบังคับแก่การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนจนกว่าศาลจะมีค าสั่งถึงที่สุด 

  
มาตรา ๗  ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีท่ีต้องชันสูตรพลิกศพ

ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) และ(๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าแพทย์ตามมาตรา ๑๕๐ วรรค
หนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุจ าเป็นไม่
สามารถไปตรวจชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุได้ แพทย์ดังกล่าวอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมตรวจชันสูตรพลิก
ศพในที่เกิดเหตุในเบื้องต้น แล้วรีบรายงานให้แพทย์ทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ต่อไป 

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชน
หรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัคร 
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ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การชันสูตรพลิกศพ
มักกระท าโดยพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ าต าบล
แทนแพทย์ ซึ่งอาจท าให้ระบบการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติเวชไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดการตายนั้น อีกท้ังการชันสูตรพลิก
ศพในกรณีท่ีความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ยังขาดการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันของผู้ร่วมท าการชันสูตรพลิกศพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต่
สวนการตายของบุคคลยังเป็นไปอย่างล่าช้าและมิได้คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ตายอย่าง
เพียงพอ  ฉะนั้น สมควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกล่าว โดยก าหนดตัวบุคคลผู้
ร่วมท าการชันสูตรพลิกศพเสียใหม่ กล่าวคือ ให้พนักงานสอบสวนท าการชันสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์ทาง
นิติเวชศาสตร์ แพทย์ประจ าโรงพยาบาล และแพทย์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามล าดับ และให้
พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพด้วยในกรณีท่ีความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการ
ตายโดยศาล เพ่ือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
ญาติของผู้ตายมากยิ่งข้ึน และโดยที่เป็นการสมควรก าหนดลักษณะความผิดขึ้นใหม่ท่ีท าให้การชันสูตรพลิกศพ
หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังสมควรแก้ไขอัตราโทษตามบทบัญญัติที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีอัตราโทษ
สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๒๐๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๔๖  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่ก าหนดเกี่ยวกับ
การให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้น าระเบียบซึ่งก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการออกระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๗  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับ ผู้ต้องหา และจ าเลยในคดีอาญาไว้หลายประการ อาทิเช่น การจับกุมหรือ
คุมขังบุคคลและการค้นในที่รโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และผู้ต้องหาและจ าเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความ
รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ 
สมควรที่จะได้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘[๒๐๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปโดยอนุโลมเพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกข้อบังคับหรือกฎกระทรวงขึ้น
ใหม่ใช้บังคับแทน 

  
มาตรา ๕  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๗๕ ก าหนดให้ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และโดยที่
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วน
ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วน
ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยก าหนดเพ่ิมเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรี
รักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘[๒๐๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๕  บรรดาเรื่องราวการขอรับพระราชทานอภัยโทษใด ๆ ที่ได้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมิได้ถวาย
เรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ ให้โอนมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

การถวายเรื่องราว การถวายความเห็น หรือการถวายค าแนะน าขอให้พระราชทานอภัยโทษที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กระท าไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการถวาย
เรื่องราว การถวายความเห็น หรือการถวายค าแนะน าขอให้พระราชทานอภัยโทษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้โอนกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังในคดีอาญาไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ดังนั้น บทบัญญัติว่าด้วยการ
ขอพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่
ในการขอพระราชทานอภัยโทษ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๔๘[๒๐๙]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการช าระค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการด าเนินคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับ
คดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พนักงานอัยการ
มีเพียงอ านาจในการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทเท่านั้น
ผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดของจ าเลยต้องไปด าเนินคดีส่วนแพ่งเพ่ือเรียกค่า
สินไหมทดแทนอ่ืนด้วยตนเอง และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเป็นภาระยิ่งข้ึนให้แก่
ผู้เสียหาย  ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นค าร้อง
ขอให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ต่อเนื่องไปได้เพ่ือให้การ
พิจารณาคดีส่วนแพ่งเป็นไปโดยรวดเร็ว รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินคดีดังกล่าวเพ่ือลด
ภาระให้แก่ผู้เสียหาย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐[๒๑๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔  ให้น าความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีต้องชันสูตรพลิกศพตาม
มาตรา ๑๔๘ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่วันถัดจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาจนถึงก าหนดเวลาตามที่ก าหนดตามมาตรา ๓ 
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มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ ในกรณีที่ต้องชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) และ (๔) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แพทย์ตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่าน
การอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุแทนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 
ยังคงมีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนแพทย์ จึงสมควรขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปจากเดิมอีกตามความจ าเป็น
และโดยที่ยังข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนแพทย์ดังกล่าว จึงสมควรก าหนดให้มีการมอบหมายการชันสูตรพลิกศพใน
กรณีการตายโดยยังมิปรากฏตามมาตรา ๑๔๘ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐[๒๑๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๗  บทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การขอรับพระราชทานอภัยโทษและการขอรับ
พระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ ที่ได้มีการถวายเรื่องราวหรือค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันเรือนจ ามีสภาพที่แออัดไม่ได้
สัดส่วนกับจ านวนของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจ าคุก และไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจ าคุกบาง
ลักษณะโดยเฉพาะสภาพชีวิตหญิงมีครรภ์ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุม
ตัวบุคคลดังกล่าวมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจ าคุกได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและจ าคุก โดยก าหนดวิธีการหรือสถานที่ในการขังหรือจ าคุกนอกเรือนจ า
ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจ าคุกในแต่ละลักษณะตลอดจนปรับปรุงการทุเลาการบังคับโทษ
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จ าคุกหญิงมีครรภ์และเปลี่ยนโทษประหารชีวิตหญิงมีครรภ์เป็นจ าคุกตลอดชีวิตเพ่ือให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูจาก
มารดาและสืบสายสัมพันธ์ทางครอบครัว อันจะเป็นแนวทางให้บุตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐[๒๑๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากค า การสืบพยาน และการชี้ตัวผู้ต้องหาของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็น
เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี รวมถึงการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย โดยมุ่งหมายมิให้เด็กได้รับผลกระทบทั้ง
ทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม แต่ เนื่องจากการที่มิได้จ ากัดประเภทคดีซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษอย่างแท้จริงไว้ จึงท าให้การด าเนินคดีบางประเภทเป็นไปด้วยความล่าช้าโดยไม่
จ าเป็น ประกอบกับการถามปากค ามีความซ้ าซ้อนในแต่ละขั้นตอน ท าให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร  ดังนั้น เพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐[๒๑๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาให้อ านาจเจ้าพนักงานยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้จนกว่าคดีถึงท่ีสุด 
บางกรณีอาจต้องยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นเวลานาน ท าให้สิ่งของนั้นช ารุดบกพร่อง เสื่อมประโยชน์ หรือเสื่อม
ราคาก่อความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น สมควร
ก าหนดให้เจ้าพนักงานมีอ านาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันให้บุคคลดังกล่าวรับสิ่งของดังกล่าวไปดูแลรักษาหรือใช้
ประโยชน์ระหว่างการด าเนินคดีอาญาเพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายและเพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้
สุจริตตลอดจนลดภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งของนั้น ประกอบกับการท าส านวนชันสูตร
พลิกศพในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตาย
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ และการสอบสวนในคดี
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ดังกล่าวรวมทั้งคดีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เป็นคดีที่มี
ผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างส าคัญ สมควรให้พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงาน
สอบสวนในการท าส านวนชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีดังกล่าวด้วย เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑[๒๑๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ และมาตรา ๗ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระท าไปแล้ว

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนพิจารณาใดที่ยังมิได้กระท าจนล่วงพ้นเวลาที่ต้องกระท าตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ แต่ยังอยู่ในก าหนดเวลาที่อาจกระท าได้ตามบทบัญญัติที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินกระบวนพิจารณานั้นได้ภายในก าหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าว 

  
มาตรา ๒๕  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑[๒๑๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมีอ านาจมอบหมายหน้าที่
การเป็นพนักงานสอบสวนให้แก่พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน หรือจะมอบหมายให้พนักงานอัยการ

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn214
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftn215


ท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ และเพ่ือให้การสอบสวนความผิดดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗[๒๑๖]

 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘[๒๑๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๗  เมื่อครบสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการ

ประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามมาตรา 
๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ให้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องมีข้อยกเว้นในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ไม่มี
ทรัพย์สินพอที่จะช าระด้วย 

  
มาตรา ๘  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้น าอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการท าลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือท าให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพ่ือให้ผู้ต้องหาและจ าเลยมีโอกาสได้รับ
การปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกท้ังสมควรก าหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจ านวนเงินที่
ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยค านึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดข้ึนว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้อง
มีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพ่ือให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙[๒๑๘]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการพิจารณาพิพากษาคดี
บางเรื่องอาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์อันส าคัญของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจสั่งโอนคดีไปยังศาลอ่ืนที่มีความ
เหมาะสมกว่าได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙[๒๑๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๕  บรรดาคดีท่ีได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้บังคับ

ตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไม่ได้ก าหนดให้จ าเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลเมื่อประสงค์จะอุทธรณ์หรือฎีกา ส่งผลให้ศาลไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าจ าเลยยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้จ าเลยที่อยู่ระหว่างการหลบหนียังคง
สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกากรณีที่จ าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุม
ขังเป็นผู้อุทธรณ์หรือฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒[๒๒๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๖๕/๑ มาตรา ๑๖๕/๒ และมาตรา ๑๖๗ แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่คดีมีมูลที่ศาลได้
ประทับฟ้องไว้ตามมาตรา ๑๖๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๙  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการไต่
สวนมูลฟ้องในปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการคุ้มครองสิทธิของจ าเลย เนื่องจากจ าเลยอาจไม่มีทนายความคอย
ช่วยเหลือและไม่สามารถแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล 
และในชั้นพิจารณาคดีหากจ าเลยไม่มาศาล ศาลไม่สามารถสืบพยานต่อไปได้จนกว่าจะได้ตัวจ าเลยมาหรือกรณี
ที่ไม่มีผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลมาด าเนินการแทนนิติบุคคลนั้นได้ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อ
หลักการอ านวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ที่มีต่อระบบศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกล่าว และ
โดยที่เป็นการสมควรให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งส าเนาค าฟ้องและหมายเรียกให้แก่จ าเลยมีจ านวนไม่สูง
เกินสมควร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒[๒๒๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้การปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีอัตรา
โทษจ าคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไปต้องมีประกัน อาจจะเป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ทั้งที่ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยไม่มีพฤติกรรมจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
สมควรขยายอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเป็นสิบปีขึ้นไปเพ่ือให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมาก
ขึ้น อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่าในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดและ
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการหลบหนี โดยค า
ขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณี
มิได้ ทั้งยังให้เจ้าพนักงานศาลมีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวได้
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นด้วย นอกจากนี้ หากปรากฏว่ามีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
เพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลยในหลายกรณี หรือฟ้องคดีโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้
ตามปกติธรรมดา อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกฟ้องร้องและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ศาลมีอ านาจ
ยกฟ้อง  ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการปล่อยชั่วคราวและการพิจารณาพิพากษาคดีอาญามีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปัจจุบันและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  
ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

ปัญญา/ตรวจ 

๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

  
นุสรา/ปรับปรุง 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  
พิไลภรณ์/เพ่ิมเติม 

วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

  
พิวัฒน์/เพ่ิมเติม 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  
นุสรา/ตรวจ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๕๒/-/หน้า ๕๙๘/๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ 

[๒] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๓] มาตรา ๒ (๙) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔] มาตรา ๒ (๑๗) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๕] มาตรา ๗/๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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[๖] มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๗] มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๘] มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๙] มาตรา ๑๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๐] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

[๑๑] มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๒] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

[๑๓] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๔] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

[๑๕] มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๖] มาตรา ๔๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗] มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๘] มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๙] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๒๐] มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๑] มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๒] มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๓] มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๔] มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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[๒๕] มาตรา ๖๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๖] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๗] มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๘] มาตรา ๖๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๙] มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๐] มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๑] มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๒] มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๓] มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๔] มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๕] มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๖] มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๗] มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๘] มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๙] มาตรา ๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๐] มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔๑] มาตรา ๘๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๔๒] มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔๓] มาตรา ๘๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๔๔] มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๕] มาตรา ๘๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๔๖] มาตรา ๙๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔๗] มาตรา ๙๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔๘] มาตรา ๙๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๔๙] มาตรา ๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๐] มาตรา ๙๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๑] มาตรา ๑๐๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

[๕๒] มาตรา ๑๐๖ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

[๕๓] มาตรา ๑๐๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๔] มาตรา ๑๐๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๕] มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๕๖] มาตรา ๑๐๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๗] มาตรา ๑๐๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๕๘] มาตรา ๑๐๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

[๕๙] มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๖๐] มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๑] มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๖๒] มาตรา ๑๑๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref44
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref45
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref46
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref47
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref48
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref49
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref50
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref51
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref52
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref53
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref54
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref55
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref56
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref57
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref58
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref59
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref60
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref61
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570066&ext=htm#_ftnref62


[๖๓] มาตรา ๑๑๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๖๔] มาตรา ๑๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๖๕] มาตรา ๑๑๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๖๖] มาตรา ๑๑๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๖๗] มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๖๘] มาตรา ๑๑๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๙] มาตรา ๑๑๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๗๐] มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๗๑] มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๒] มาตรา ๑๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๓] มาตรา ๑๓๑ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๗๔] มาตรา ๑๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๕] มาตรา ๑๓๒ (๑) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๖] มาตรา ๑๓๓ วรรคสี ่เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๗] มาตรา ๑๓๓ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๘] มาตรา ๑๓๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๗๙] มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๐] มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๑] มาตรา ๑๓๓ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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[๘๒] มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๓] มาตรา ๑๓๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๔] มาตรา ๑๓๔/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๘๕] มาตรา ๑๓๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๖] มาตรา ๑๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๗] มาตรา ๑๓๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๘] มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๘๙] มาตรา ๑๓๙ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๙๐] มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

[๙๑] มาตรา ๑๔๓ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๙๒] มาตรา ๑๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี ๓๓๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๑๕ 

[๙๓] มาตรา ๑๔๕/๑ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

[๙๔] มาตรา ๑๔๖ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๙๕] มีพระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗ เป็นเหตุให้มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
เป็นอันตกไป (มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗ บัญญัติว่า “เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้
พนักงานอัยการฟ้องคดีนั้น เวน้แต่จะได้มีการสอบสวนตามบทบัญญัติในวรรคก่อน หรือไดม้ีค าสั่งให้ฟ้องของอธิบดีกรม
อัยการ”) 

[๙๖] มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๙๗] มาตรา ๑๔๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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[๙๘] มาตรา ๑๕๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๙๙] มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๐๐] มาตรา ๑๕๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๐๑] มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๐๒] มาตรา ๑๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๐๓] มาตรา ๑๖๑/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๔] มาตรา ๑๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๐๕] มาตรา ๑๖๕/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๖] มาตรา ๑๖๕/๒ เพิม่โดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๗] มาตรา ๑๖๗ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐๘] มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๐๙] มาตรา ๑๗๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๐] มาตรา ๑๗๒ วรรคสี ่เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๑] มาตรา ๑๗๒ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑๒] มาตรา ๑๗๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๑๓] มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

[๑๑๔] มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๑๕] มาตรา ๑๗๒ ทวิ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๑๖]มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๑๑๗]มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๑๘] มาตรา ๑๗๒ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๑๙] มาตรา ๑๗๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๒๐] มาตรา ๑๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๒๑] มาตรา ๑๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๒๒] มาตรา ๑๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๒๓] มาตรา ๑๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๒๔]มาตรา ๑๘๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๒๕] มาตรา ๑๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

[๑๒๖] มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๒๗] มาตรา ๑๙๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๒๘] มาตรา ๑๙๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๒๙] มาตรา ๑๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๓๐] มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๓๑] มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๓๒] มาตรา ๑๙๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๓๓] มาตรา ๑๙๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๓๔] มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๓๕] มาตรา ๒๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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[๑๓๖] มาตรา ๒๐๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๓๗] มาตรา ๒๐๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗ 

[๑๓๘] มาตรา ๒๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๓๙] มาตรา ๒๑๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๔๐] มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๔๑] มาตรา ๒๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๔๒] มาตรา ๒๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๔๓] มาตรา ๒๑๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๔๔] มาตรา ๒๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๔๕] มาตรา ๒๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๑๔๖] มาตรา ๒๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๗] มาตรา ๒๒๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๘] มาตรา ๒๒๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๔๙] มาตรา ๒๒๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๐] มาตรา ๒๒๖/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๑] มาตรา ๒๒๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๒] มาตรา ๒๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๓] มาตรา ๒๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๔] มาตรา ๒๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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[๑๕๕] มาตรา ๒๓๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๖] มาตรา ๒๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๗] มาตรา ๒๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕๘] มาตรา ๒๓๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๕๙] มาตรา ๒๓๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖๐] มาตรา ๒๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖๑] หมวด ๕ ผู้เชี่ยวชาญ มาตรา ๒๔๓ ถึง มาตรา ๒๔๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖๒] มาตรา ๒๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖๓] มาตรา ๒๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖๔] มาตรา ๒๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖๕] มาตรา ๒๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๖๖] มาตรา ๒๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๖๗] มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๖๘] มาตรา ๒๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๖๙] มาตรา ๒๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๐] มาตรา ๒๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๑] มาตรา ๒๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๒] มาตรา ๒๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๓] มาตรา ๒๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบบัท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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[๑๗๔] มาตรา ๒๕๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๗๕] มาตรา ๒๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๖] มาตรา ๒๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๗] มาตรา ๒๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๘] มาตรา ๒๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๗๙] มาตรา ๒๖๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๘๐] มาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๘๑] บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

[๑๘๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗/-/หน้า ๕๐๑/๘ ตุลาคม ๒๔๘๓ 

[๑๘๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑/ตอนท่ี ๒๓/หน้า ๓๙๔/๑๑ เมษายน ๒๔๘๗ 

[๑๘๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑/ตอนท่ี ๕๖/หน้า ๗๘๐/๑๐ กันยายน ๒๔๘๗ 

[๑๘๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑/ตอนท่ี ๗๙/หน้า ๑๒๑๐/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 

[๑๘๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนท่ี ๓/หน้า ๑๑๘/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 

[๑๘๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗/ตอนท่ี ๖๐/หน้า ๙๗๙/๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ 

[๑๘๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๐/ตอนท่ี ๑๐/หน้า ๑๙๘/๓ กุมภาพนัธ์ ๒๔๙๖ 

[๑๘๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓/ตอนท่ี ๑๖/หน้า ๑๒๖/๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ 

[๑๙๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนท่ี ๗๘/หน้า ๕๒๑/๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ 

[๑๙๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 

[๑๙๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 

[๑๙๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๒๒๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ 

[๑๙๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๘ เมษายน ๒๕๒๒ 

[๑๙๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 

[๑๙๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนท่ี ๑๑๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 

[๑๙๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ 

[๑๙๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 

[๑๙๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๐ กันยายน ๒๕๒๗ 

[๒๐๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๒๑๕/หน้า ๑๔๗/๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ 

[๒๐๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๘ กันยายน ๒๕๓๒ 

[๒๐๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๒/หน้า ๑๐/๑ เมษายน ๒๕๓๕ 

[๒๐๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน้า ๖/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 
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[๒๐๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๓๐/๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ 

[๒๐๕] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หน้า ๑๗/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

[๒๐๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา้ ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

[๒๐๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๖ ก/หนา้ ๑๔/๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 

[๒๐๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๔ ก/หน้า ๓๐/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

[๒๐๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๒๗ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

[๒๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

[๒๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน้า ๑๗/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 

[๒๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน้า ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

[๒๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓ ก/หนา้ ๑๕/๗ มกราคม ๒๕๕๑ 

[๒๑๔] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน้า ๑/๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ 

[๒๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน้า ๑๖/๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๒๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๒๙/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

[๒๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๗ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

[๒๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๓ ก/หน้า ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

[๒๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน้า ๓๐/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

[๒๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน้า ๑/๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

[๒๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน้า ๑๘/๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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