พระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗)
อนุวัตน์จาตุรนต์
อาทิตย์ทิพอาภา
เจ้าพระยายมราช
ตราไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๘
เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน
โดยที ่ส ภาผู ้แ ทนราษฎรลงมติว ่า เป็น การสมควรที ่จ ะประกาศใช้ป ระมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
จึ่งมีพระบรมราชโองการ ให้ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัต ินี ้ใ ห้เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัต ิใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗”
มาตรา ๒1 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นต้นไป
ให้ ศ าลและเจ้ าพนั ก งานทั้ งหลายผู้ ดํ าเนิ น คดี อ าญาตลอดราชอาณาจัก ร ปฏิ บั ติ ก ารตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่ศาลซึ่งมีวิธีพิจารณาพิเศษไว้ต่างหาก
คดีทั้งหลายซึ่งค้างอยู่ในศาลก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายนี้ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่
ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายนี้จนกว่าคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด
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พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477. (2578, 10 มิถุนายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 52. หน้า 598.

มาตรา ๔ ภายใต้บ ัง คับ แห่ง บทบัญ ญัต ิม าตรา ๓ ตั ้ง แต่ว ัน ใช้ป ระมวลกฎหมายวิธี
พิจ ารณาความอาญานี้สืบไป ให้ยกเลิกมาตรา ๑๔, ๑๖ และมาตรา ๘๗ ถึง ๙๖ ในกฎหมายลักษณะอาญา
พระราชบั ญ ญั ติ วิธีพิ จ ารณาความมี โทษสํ าหรับ ใช้ไปพลางก่อ น ร.ศ. ๑๑๕ และบรรดากฎหมาย กฎและ
ข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายนี้
มาตรา ๕2 ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ป ระธานศาลฎี ก ามี อํ า นาจออกข้ อ บั ง คั บ และนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อวางระเบียบการงาน
ตามหน้าที่ให้การดําเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน
ข้อบังคับหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
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มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548.
(2548, 18 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก. หน้า 14.

สารบาญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒ อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ อํานาจสืบสวนและสอบสวน
หมวด ๓ อํานาจศาล
ลักษณะ ๓ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งทีเ่ กี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมวด ๑ การฟ้องคดีอาญา
หมวด ๒ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด ๑ หมายเรียก
หมวด ๒ หมายอาญา
ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป
ส่วนที่ ๒ หมายจับ
ส่วนที่ ๓ หมายค้น
ส่วนที่ ๔ หมายขัง หมาย
จําคุก หมายปล่อย
ลักษณะ ๕ จับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
หมวด ๑ จับ ขัง จําคุก
หมวด ๒ ค้น
หมวด ๓ ปล่อยชั่วคราว

๑-๑๕
๑๖
๑๗-๒๑
๒๒-๒๗
๒๘-๓๙
๔๐-๕๑
๕๒-๕๖
๕๗-๖๕
๖๖-๖๘
๖๙-๗๐
๗๑-๗๖
๗๗-๙๐
๙๑-๑๐๕
๑๐๖-๑๑๙ ทวิ

ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ ๒ การสอบสวน
หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ
หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ

๑๓๐-๑๔๗
๑๔๘-๑๕๖

ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
ลักษณะ ๒ การพิจารณา
ลักษณะ ๓ คําพิพากษาและคําสั่ง

๑๕๗-๑๗๑
๑๗๒-๑๘๑
๑๘๒-๑๙๒

ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา

๑๒๐-๑๒๙

ลักษณะ ๑ อุทธรณ์
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา
และคําสั่งชั้นอุทธรณ์
ลักษณะ ๒ ฎีกา
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ การพิจารณา คําพิพากษา
และคําสั่งชั้นฎีกา

๑๙๓-๒๐๒
๒๐๓-๒๑๕
๒๑๖-๒๒๔
๒๒๕

ภาค ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ พยานบุคคล
หมวด ๓ พยานเอกสาร
หมวด ๔ พยานวัตถุ
หมวด ๕ ผู้เชี่ยวชาญ

๒๒๖-๒๓๑
๒๓๒-๒๓๗ ตรี
๒๓๘-๒๔๐
๒๔๑-๒๔๒
๒๔๓-๒๔๔/๑

ภาค ๖ การบังคับตามคําพิพากษาและค่าธรรมเนียม
หมวด ๑ การบังคับตามคําพิพากษา
หมวด ๒ ค่าธรรมเนียม

๒๔๕-๒๕๑
๒๕๒-๒๕๘

ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

๒๕๙-๒๖๗

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค ๑
ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าคําใดมี คําอธิบายไว้แล้ว ให้ ถือตามความหมายดังได้
อธิบายไว้ เว้นแต่ข้อความในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายนั้น
มาตรา ๒ ในประมวลกฎหมายนี้
(๑) “ศาล” หมายความถึ ง ศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ ผู้ พิ พ ากษา ซึ่ งมี อํ า นาจทํ า การอั น เกี่ ย วกั บ
คดีอาญา
(๒) “ผู้ต้องหา” หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทําความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
(๓) “จําเลย” หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทําความผิด
(๔) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔, ๕ และ ๖
(๕) “พนักงานอัยการ” หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้ จะ
เป็นข้าราชการในกรมอัยการหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอํานาจเช่นนั้นก็ได้
(๖) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอํานาจและหน้าที่ทําการ
สอบสวน
(๗) “คําร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระทําความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษ
(๘) “คํากล่าวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่
ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทําความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
(๙)3 “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
นี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทําการจับ ขัง จําคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จําเลย หรือนักโทษ หรือให้ทําการค้น รวมทั้งสําเนา
หมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้อง และคําบอกกล่าวทางโทรเลขว่าได้อ อกหมายจั บ หรื อ หมายค้ น
แล้ ว ตลอดจนสํา เนาหมายจั บ หรื อ หมายค้ น ที่ ไ ด้ ส่ ง ทางโทรสาร สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗
(๑๐) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็ จจริงและหลักฐานซึ่งพนั กงานฝ่าย
ปกครองหรือตํ ารวจได้ป ฏิ บั ติไปตามอํานาจและหน้ าที่ เพื่ อรัก ษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
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มาตรา 2 (9) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

(๑๑) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย
อื ่น ตามบทบัญ ญ ัต ิแ ห่ง ป ระมวลกฎหมายนี ้ ซึ ่ง พ นัก งานสอบ สวน ได้ทํ า ไป เกี ่ย วกับ ความผิด ที่
กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ
(๑๒) “การไต่สวนมูลฟ้อง” หมายความถึงกระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่ง
จําเลยต้องหา
(๑๓) “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ลักษณะอาญา
(๑๔) “โจทก์” หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่
ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
(๑๕) “คู่ความ” หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึ่งและจําเลยอีกฝ่ายหนึ่ง
(๑๖) “พนัก งานฝ่า ยปกครองหรือ ตํา รวจ” หมายความถึงเจ้าพนัก งานซึ่งกฎหมายให้มี
อํานาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรม
ศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุม
ปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
(๑๗)4 “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้
(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ค) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(ฆ) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง
(ฉ) ผู้อํานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(ช) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในกองการสอบสวนและนิตกิ ารกรมการปกครอง
(ซ) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(ฎ) ปลัดจังหวัด
(ฏ) นายอําเภอ
(ฐ) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
(ฑ) อธิบดีกรมตํารวจ
(ฒ) รองอธิบดีกรมตํารวจ
(ณ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจ
(ด) ผู้บญ
ั ชาการตํารวจ
(ต) รองผู้บัญชาการตํารวจ
(ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจ
(ท) ผู้บังคับการตํารวจ
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มาตรา 2 (17) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่
18) พ.ศ. 2535. (2535, 1 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109 ตอนที่ 32 ก. หน้า 10.

(ธ) รองผู้บังคับการตํารวจ
(น) หัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด
(บ) รองหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด
(ป) ผู้กํากับการตํารวจ
(ผ) ผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต
(ฝ) รองผู้กํากับการตํารวจ
(พ) รองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต
(ฟ) สารวัตรใหญ่ตํารวจ
(ภ) สารวัตรตํารวจ
(ม) ผู้บังคับกองตํารวจ
(ย) หัวหน้าสถานีตํารวจซึ่งมีย ศตั้งแต่ชั้น นายร้อ ยตํารวจตรีห รือเทีย บเท่านายร้อ ย
ตํารวจตรีขึ้นไป
(ร) หัวหน้ากิ่งสถานีตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตํารวจตรี หรือเทียบเท่านายร้อย
ตํารวจตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว แต่ผู้รักษาการแทนเจ้า
พนักงานใน (ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตํารวจตรีขึ้นไปด้วย
(๑๘) “สิ่งของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้
ให้รวมทั้งจดหมาย โทรเลขและเอกสารอย่างอื่น ๆ
(๑๙) “ถ้ อยคํ าสํานวน” หมายความถึงหนั งสื อใดที่ ศาลจดเป็ น หลัก ฐานแห่ งรายละเอี ยด
ทั้งหลายในการดําเนินคดีอาญาในศาลนั้น
(๒๐) “บันทึก” หมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจดไว้เป็นหลักฐาน
ในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกคําร้องทุกข์และคํากล่าวโทษด้วย
(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ในระหว่างสืบสวนและสอบสวน
(๒๒) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจําเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
มาตรา ๓ บุคคลดังระบุในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ มีอํานาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น 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 เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทําต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้
ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล
(๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทําร้าย
ถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้
(๓) ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ แ ทนอื่ น ๆ ของนิติบุ ค คล เฉพาะความผิด ซึ่ง กระทํา ลงแก่นิ ติบุ ค คล
นั้ น
มาตรา ๖ ในคดีอ าญาซึ ่ง ผู ้เ สีย หายเป็น ผู ้เ ยาว์ไ ม่ม ีผู ้แ ทนโดยชอบธรรม หรือ เป็น ผู้
วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะทําการ
ตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น ๆ ญาติของผู้
นั้น หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้
เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่น ซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะ
คดี เมื่อไม่มีบุคคลใดเป็นผู้แทนให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทน
ห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
มาตรา ๗ ในการสอบสวน ไต่ส วนมูล ฟ้ อ งหรือพิ จารณาคดีที่ นิ ติบุค คลเป็ นผู้ ต้อ งหาหรือ
จําเลย ให้ออกหมายเรียกผู้ จัดการหรือผู้ แทนอื่น ๆ ของนิ ติบุ คคลนั้น ให้ ไปยังพนัก งานสอบสวนหรือศาล
แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมายจับผู้นั้นมาก็
ได้ แต่ห้ามมิใ ห้ใช้บทบัญ ญัติว่าด้วยปล่อ ยชั่วคราว ขังหรือ จําคุก แก่ผู้จัดการหรือผู้แ ทนนิติบุค คล ในคดีที่
นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย
มาตรา ๗/๑ 5 ผู ้ถ ูก จับ หรือ ผู ้ต ้อ งหาซึ ่ง ถูก ควบคุม หรือ ขัง มีส ิท ธิแ จ้ง หรือ ขอให้เ จ้า
พนัก งานแจ้ง ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม
ในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวน
(๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา 7/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

มาตรา ๘6 นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จําเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
(๒) แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา
(๓) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(๔) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสําเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ
(๕) ตรวจดูสํานวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดสําเนาหรือขอรับสําเนาที่
รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น
(๖) ตรวจหรือคัดสําเนาคําให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคําให้การของตน
ถ้าจําเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจําเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย
เมื่ อ พนั ก งานอั ย การได้ ยื่ น ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลแล้ ว ให้ ผู้ เสี ย หายมี สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง (๖)
เช่นเดียวกับจําเลยด้วย
มาตรา ๙ บั น ทึ ก ต้ อ งระบุ ส ถานที ่ วั น เดื อ นปี ที ่ ทํ า นาม และตํ า แหน่ ง ของเจ้ า
พนั ก งานผู้ ทํา
เมื ่อ เจ้ า พนัก งานทํ า บัน ทึ ก โดยรั บ คํ า สั ่ง จากศาลหรือ โดยคํ า สั ่ง หรื อ คํ า ขอของเจ้า
พนักงานอื่ น ให้เจ้าพนักงานนั้นกล่าวไว้ด้วยว่าได้รับคําสั่งหรือคําขอเช่นนั้น และแสดงด้วยว่าได้ทําไปอย่างใด
ให้เจ้าพนักงานผู้ทําบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น
มาตรา ๑๐ ถ้อยคําสํานวนต้องระบุชื่อศาล สถานที่ และวันเดือนปีที่จด ถ้าศาลจดถ้อยคํา
สํานวนตามคําสั่งหรือประเด็นของศาลอื่น ให้กล่าวเช่นนั้น และแสดงด้วยว่าได้ทําไปอย่างใด
ผู้พิพากษาที่จดถ้อยคําสํานวนต้องลงลายมือชื่อของตนในถ้อยคําสํานวนนั้น
มาตรา ๑๑ บันทึกหรือถ้อยคําสํานวนนั้นให้เจ้าพนักงานหรือศาลอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง ถ้ามี
ข้อความแก้ไข ทักท้วง หรือเพิ่มเติม ให้แก้ให้ถูกต้องหรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อ
รับรองว่าถูกต้องแล้ว
ถ้าบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกหรือถ้อยคําสํานวนไม่สามารถหรือไม่ยอมลง ให้บันทึก
หรือรายงานเหตุนั้นไว้
มาตรา ๑๒ เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็ นผู้ทํ าคําร้องทุกข์ คํากล่าวโทษคําให้การ
จําเลยหรือคําร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาล จักต้องเขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ ถ้ามีผิดที่ใด
ห้ามมิให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าคําผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้แก้ไขเช่นนั้นต้อง
ลงนามย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ
ถ้อ ยคํ า ตกเติม ในเอกสารดัง บรรยายในมาตรานี ้ต ้อ งลงนามย่อ ของผู ้พ ิพ ากษา เจ้า
พนักงานหรือบุคคลผู้ซึ่งตกเติมนั้นกํากับไว้
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มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

มาตรา ๑๒ ทวิ7 ในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิ จารณา ถ้า
บทบั ญ ญั ติ ใดกํ าหนดให้ มี นั ก จิ ต วิท ยาหรือ นั ก สั งคมสงเคราะห์ เข้ าร่วมด้ ว ยแล้ วนั ก จิต วิท ยาหรื อ นั ก สั งคม
สงเคราะห์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ต ามวรรคหนึ่ งได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามระเบี ย บที่
กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๓ 8 การสอบสวน ไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ ง หรือ พิ จ ารณา ให้ ใช้ ภ าษาไทย แต่ ถ้ ามี ค วาม
จําเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล
ในกรณี ที่ ผู้ เสี ยหาย ผู้ต้อ งหา จําเลย หรือ พยานไม่ส ามารถพู ด หรือ เข้าใจภาษาไทย หรือ
สามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ
หรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า
ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมาย
ได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัดให้ถาม
ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อมีล่ามแปลคําให้การ คําพยานหรืออื่น ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบานหรือ
ปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
ให้ล่ามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น
ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่า
เช่าที่พักแก่ล่ามที่จัดหาให้ตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด หรือสํานักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๓ ทวิ9 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๔ ในระหว่างทําการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่า
ผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้
พนัก งานแพทย์ต รวจผู้นั้น เสร็จ แล้ว ให้เ รีย กพนัก งานแพทย์ผู้นั้น มาให้ถ้อ ยคํา หรือ ให้ก ารว่าตรวจได้ผล
ประการใด
ในกรณีที ่พ นัก งานสอบสวนหรือ ศาลเห็น ว่า ผู ้ต ้อ งหาหรือ จํ า เลยเป็น ผู ้วิก ลจริต และไม่
สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะ
ต่อสู้คดีได้ และให้มีอํานาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาล ข้าหลวงประจําจังหวัด
หรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
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มาตรา 12 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.
2542. (2542, 14 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 81 ก. หน้า 30.
8
มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
9
มาตรา 13 ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาดังบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะสั่งจําหน่ายคดี
เสียชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๑๕ วิธีพิจ ารณาข้อ ใดซึ่ง ประมวลกฎหมายนี้มิไ ด้บัญ ญัติไ ว้โ ดยเฉพาะ ให้นํา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้
ลักษณะ ๒
อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๑๖ อํานาจศาล อํานาจผู้พิพากษา อํานาจพนักงานอัยการและอํานาจพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจ ในการที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับทั้งหลายอันว่าด้วยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอํานาจและหน้าที่ของผู้พิพากษา หรือซึ่งว่าด้วย
อํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจนั้น ๆ
หมวด ๒
อํานาจสืบสวนและสอบสวน
มาตรา ๑๗ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได้
มาตรา ๑๘10 ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอําเภอ และข้าราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย
ตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอํานาจของตน
หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได้
สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อย
ตํารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได้
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิด
ในเขตอํานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนความผิดนั้น ๆ เพื่อดําเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจําเป็นหรือเพื่อความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการสอบสวน
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มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2496. (2596, 3 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 70 ตอนที่ 10 ก. หน้า 198.

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน
มาตรา ๑๙ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการไม่แน่ว่าการกระทําผิดอาญาได้กระทําในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่
(๒) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทําในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง
(๓) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทําต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่า
ท้องที่หนึ่งขึ้นไป
(๔) เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน
(๕) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากําลังเดินทาง
(๖) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกําลังเดินทาง
พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอํานาจสอบสวนได้
ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
(ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอํานาจ
(ข) ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทําผิดก่อนอยู่ในเขต
อํานาจ
มาตรา ๒๐11 ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้น ให้พนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได้
ในกรณี ที่ อั ย การสู ง สุ ด หรื อ ผู้ รั ก ษาการแทนมอบหมายให้ พ นั ก งานสอบสวนคนใดเป็ น
ผู้รับผิดชอบทําการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดทําการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้
ให้ พ นักงานอัยการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ทําการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน บรรดา
อํานาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
ในกรณี ที่พนักงานอัยการทําการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในกรณี จําเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหว่างรอคําสั่งจากอัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทน
(๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอํานาจ
(๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ทํา
โทษผู้ต้องหา
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน แล้วแต่กรณี เห็นว่า
การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ทําความเห็นตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ส่งพร้อมสํานวน
ไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน
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มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 16.

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับ ผิด ชอบ ให้ข้า หลวงประจํา จัง หวัด นั้น มีอํา นาจชี้ข าด แต่ในจัง หวัด พระนครและธนบุรี ให้
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาด
ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในระหว่างหลายจังหวัด ควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้ทําการแทนเป็นผู้ชี้ขาด
การรอคําชี้ขาดนั้น ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน
มาตรา ๒๑/๑12 สําหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตํารวจ ใน
กรณี ที่ ไม่ แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญ ชาการเดียวกันควรเป็น พนัก งาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาด
การรอคําสั่งชี้ขาด ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน
หมวด ๓
อํานาจศาล
มาตรา ๒๒ เมื่อความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาลใด ให้ชําระที่
ศาลนั้น แต่ถ้า
(๑) เมื่อจําเลยมีที่อยู่ หรือถูกจับในท้องที่หนึ่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานทําการสอบสวนในท้องที่
หนึ่งนอกเขตของศาลดังกล่าวแล้ว จะชําระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้น ๆ อยู่ในเขตอํานาจก็ได้
(๒) เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยให้ชําระคดีนั้นที่ศาลอาญา ถ้าการสอบสวนได้
กระทําลงในท้องที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเขตของศาลใด ให้ชําระที่ศาลนั้นได้ด้วย
มาตรา ๒๓ เมื่อศาลแต่สองศาลขึ้นไปต่างมีอํานาจชําระคดี ถ้าได้ยื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลหนึ่ง
ซึ่งตามฟ้องความผิดมิได้เกิดในเขต โจทก์หรือจําเลยจะร้องขอให้โอนคดีไปชําระที่ศาลอื่นซึ่งความผิดได้เกิดใน
เขตก็ได้
ถ้าโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แต่ต่อมาความปรากฏแก่โจทก์ว่าการพิจารณา
คดีจ ะสะดวกยิ่ง ขึ้น ถ้าให้อีก ศาลหนึ่ง ซึ่งมีอํา นาจชํา ระคดีได้พิจ ารณาคดีนั้น โจทก์จ ะยื่น คํา ร้อ งต่อศาลซึ่ง
คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได้ แม้ว่าจําเลยจะคัดค้านก็ตาม เมื่อศาลเห็นสมควร
จะโอนคดีไปหรือยกคําร้องเสียก็ได้
มาตรา ๒๔ เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เป็นต้นว่า
(๑) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยผู้กระทําผิดคนเดียวกัน หรือผู้กระทําผิด
หลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทําความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเป็นตัวการ ผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตาม
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มาตรา 21/1 เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557. (2557, 30 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม
131 ตอนพิเศษที่ 143 ง. หน้า 29.

(๒) ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกัน หรือโดยผู้กระทําผิด
ทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว
(๓) ปรากฏว่าความผิ ดฐานหนึ่ งเกิ ดขึ้ นโดยมี เจตนาช่ วยผู้ กระทํ าผิ ดอื่ นให้ พ้ นจากรับโทษใน
ความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทําไว้
ดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่อง หรือฟ้องผู้กระทําความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอํานาจชําระในฐาน
ความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้
ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอํานาจชําระ ก็คือศาลซึ่งรับ
ฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อน
มาตรา ๒๕ ศาลซึ่งรับฟ้องคดีเกี่ยวพันกันไว้จะพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได้
ถ้าศาลซึ่งรับฟ้องคดีเกี่ยวพันกันไว้ เห็นว่าเป็นการสมควรที่ความผิดฐานหนึ่ง ควรได้ชําระใน
ศาลซึ่งตามปกติมีอํานาจจะชําระถ้าหากว่าคดีนั้นไม่เกี่ยวกับคดีเกี่ยวพันกัน เมื่อศาลเดิมได้ตกลงกับอีกศาล
หนึ่งแล้ว จะสั่งให้ไปฟ้องยังศาลอื่นนั้นก็ได้
มาตรา ๒๖13 หากว่าตามลักษณะของความผิด ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย ความรู้สึก
ของประชาชนส่ วนมากแห่ งท้ องถิ่ นนั้ น หรือเหตุ ผลอย่ างอื่ น อาจมี การขั ดขวางต่ อการไต่ สวนมู ล ฟ้ อ งหรือ
พิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น หรืออาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่
สําคัญอื่นของรัฐ เมื่อโจทก์หรือจําเลยร้องขอหรือศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาทําความเห็นเสนอต่อประธาน
ศาลฎีกาขอให้โอนคดีไปศาลอื่น ถ้าประธานศาลฎีกาเห็นควรอนุญาต ก็ให้สั่งโอนคดีไปยังศาลดังที่ประธานศาล
ฎีการะบุไว้
คําสั่งของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๗ ผู้ พิ พ ากษาในศาลใดซึ่ งชํ าระคดี อ าญา จะถูก ตั้ งรั งเกี ย จตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งบัญญัติไว้ในเรื่องนั้นก็ได้
ลักษณะ ๓
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมวด ๑
การฟ้องคดีอาญา
มาตรา ๒๘ บุคคลเหล่านี้มีอํานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
(๑) พนักงานอัยการ
(๒) ผู้เสียหาย
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มาตรา 26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31)
พ.ศ. 2559. (2559, 15 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 23 ก. หน้า 4.

มาตรา ๒๙ เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะ
ดําเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้
ถ้า ผู้เ สีย หายที่ต ายนั้น เป็น ผู้เ ยาว์ ผู้วิก ลจริต หรือ ผู้ไ ร้ค วามสามารถ ซึ่ง ผู้แ ทนโดยชอบ
ธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้
มาตรา ๓๐ คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคําร้องขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้
มาตรา ๓๑ คดีอาญาที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการ
จะยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้
มาตรา ๓๒ เมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน ถ้าพนักงานอัยการเห็ น ว่ า
ผู้ เ สี ย หายจะกระทํา ให้ ค ดี ข องอั ย การเสี ย หาย โดยกระทํา หรื อ ละเว้ น กระทํา การใด ๆ ในกระบวน
พิ จ ารณา พนักงานอัยการมีอํานาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระทําหรือละเว้นกระทําการนั้น ๆ ได้
มาตรา ๓๓ คดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างได้ยื่นฟ้องในศาล
ชั้นต้นศาลเดียวกันหรือต่างศาลกัน ศาลนั้น ๆ มีอํานาจสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบโดย
พลการหรือโดยโจทก์ยื่นคําร้องในระยะใดก่อนมีคําพิพากษา
แต่ทว่าจะมีคําสั่งเช่นนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมของศาลอื่นนั้นก่อน
มาตรา ๓๔ คําสั่งไม่ฟ้องคดี หาตัดสิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีโดยตนเองไม่
มาตรา ๓๕ คําร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้นก็
ได้ ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใด ถ้าคําร้องนั้นได้ยื่น
ในภายหลังเมื่อจําเลยให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจําเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดคําแถลงของจําเลยไว้
ในกรณีที่จําเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ให้ศาลยกคําร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย
คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้า
จําเลยคัดค้าน ให้ศาลยกคําร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย
มาตรา ๓๖ คดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว จะนํามาฟ้องอีกหาได้ไม่ เว้นแต่จะเข้าอยู่
ในข้อยกเว้นต่อไปนี้
(๑) ถ้าพนักงานอัยการได้ยื่น ฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้ถอนฟ้อง
คดีนั้นไป การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่
(๒) ถ้าพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไป โดยมิได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่
(๓) ถ้ า ผู้ เ สี ย หายได้ยื่ น ฟ้ อ งคดีอ าญาไว้แ ล้ว ได้ ถ อนฟ้อ งคดีนั้น เสี ย การถอนนี้ ไ ม่ตั ด สิท ธิ
พนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว

มาตรา ๓๗14 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทําผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสําหรับ
ความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา
(๒) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี
อื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษ
ปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว
(๓) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดี
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามที่
นายตํารวจประจําท้องที่ตั้งแต่ตําแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทําการในตําแหน่งนั้น
ๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว
(๔) ในคดี ซึ ่ ง เปรี ย บเที ย บได้ต ามกฎหมายอื ่ น เมื ่อ ผู ้ต ้ อ งหาได้ชํ า ระค่า ปรั บ ตามคํ า
เปรียบเที ยบของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ แ ล้ว
มาตรา ๓๘ ความผิ ด ตามอนุ ม าตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่ อน ถ้า เจ้าพนักงาน
ดังกล่าวในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) ให้กําหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อ
ผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เจ้าหน้าที่กําหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว
คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
เวลากําหนดในวรรคก่อน ให้ดําเนินคดีต่อไป
(๒) ในคดีมี ค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ เจ้าหน้ าที่กะ
จํานวนตามที่เห็นควรหรือตามที่คู่ความตกลงกัน
มาตรา ๓๙ สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
(๑) โดยความตายของผู้กระทําผิด
(๒) ในคดีค วามผิด ต่อ ส่ว นตัว เมื ่อ ได้ถ อนคํ า ร้อ งทุก ข์ ถอนฟ้อ งหรือ ยอมความกัน โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗
(๔) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
(๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
(๖) เมื่อคดีขาดอายุความ
(๗) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
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มาตรา 37 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ.
2529. (2529, 4 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 103 ตอนที่ 215 ก. หน้า 147.

หมวด ๒
การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
มาตรา ๔๐ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือ
ต่อศาลที่มีอํานาจชําระคดีแพ่งก็ได้ การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๔๑ ถ้าการพิจารณาคดีแพ่งจักทําให้การพิจารณาคดีอาญาเนิ่นช้าหรือติดขัดศาลมี
อํานาจสั่งให้แยกคดีแพ่งออกจากคดีอาญา และพิจารณาต่างหากโดยศาลที่มีอํานาจชําระ
มาตรา ๔๒ ในการพิจ ารณาคดีแ พ่ง ถ้า พยานหลัก ฐานที่นํา สืบ แล้ว ในคดีอ าญายัง ไม่
เพียงพอ ศาลจะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมอีกก็ได้
ในกรณีเช่นนั้นศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว ส่วนคดีแพ่งจะพิพากษาในภายหลังก็ได้
มาตรา ๔๓ คดีลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกงยักยอกหรือ
รับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดคืน เมื่อ
พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย
มาตรา ๔๔ การเรียกทรัพย์สินหรือราคาคืนตามมาตราก่อน พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับ
คดีอาญาหรือจะยื่นคําร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้
คําพิพากษาในส่วนเรียกทรัพย์สินหรือราคาให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งคําพิพากษาในคดีอาญา
มาตรา ๔๔/๑15 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียง
หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย ผู้เสียหายจะยื่นคําร้อง
ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้
การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายต้องยื่นคําร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มีการ
สืบพยานให้ยื่นคําร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และให้ถือว่าคําร้องดังกล่าวเป็นคําฟ้องตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้น ทั้งนี้ คําร้องดังกล่าว
ต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากศาล
เห็นว่าคําร้องนั้นยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคําร้องให้ชัดเจนก็ได้
คําร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคําขอประการอื่นที่มิใช่คําขอบังคับให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคําฟ้องในคดีอาญาที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และในกรณีที่พนักงานอัยการได้ดําเนินการตามความในมาตรา ๔๓ แล้ว ผู้เสียหายจะ
ยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้
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มาตรา 44/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.
2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

มาตรา ๔๔/๒16 เมื่อได้รับคําร้องตามมาตรา ๔๔/๑ ให้ศาลแจ้งให้จําเลยทราบ หากจําเลย
ให้การประการใดหรือไม่ประสงค์จะให้การให้ศาลบันทึกไว้ ถ้าหากจําเลยประสงค์จะทําคําให้การเป็นหนังสือให้
ศาลกําหนดระยะเวลายื่นคําให้การตามที่เห็นสมควร และเมื่อพนักงานอัยการสืบพยานเสร็จ ศาลจะอนุญาตให้
ผู้เสียหายนําพยานเข้าสืบถึงค่าสินไหมทดแทนได้เท่าที่จําเป็น หรือศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไปก่อน
แล้วพิจารณาพิพากษาคดีส่วนแพ่งในภายหลังก็ได้
ถ้าความปรากฏต่อศาลว่าผู้ยื่นคําร้องตามมาตรา ๔๔/๑ เป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหา
ทนายความได้เอง ให้ศาลมีอํานาจตั้งทนายความให้แก่ผู้นั้น โดยทนายความที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิได้รับเงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
มาตรา ๔๕ คดีเรื่องใดถึงแม้ว่าได้ฟ้องในทางอาญาแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องในทาง
แพ่งอีก
มาตรา ๔๖ ในการพิ พ ากษาคดี ส่ ว นแพ่ ง ศาลจํ า ต้ อ งถื อ ข้ อ เท็ จ จริ งตามที่ ป รากฏในคํ า
พิพากษาคดีส่วนอาญา
มาตรา ๔๗17 คําพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วย
ความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าจําเลยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดหรือไม่
ราคาทรัพ ย์ส ิน ที ่สั ่ง ให้จํา เลยใช้แ ก่ผู ้เสีย หาย ให้ศ าลกํ า หนดตามราคาอัน แท้จ ริง ส่ว น
จํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นที่ผู้เสียหายจะได้รับนั้น ให้ศาลกําหนดให้ตามความเสียหายแต่ต้องไม่เกิน
คําขอ
มาตรา ๔๘ เมื่อศาลพิพากษาให้คืนทรัพย์สิน แต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าของ เมื่อใดปรากฏตัว
เจ้าของแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่เจ้าของไป
ในกรณี ที่ ปรากฏตัวเจ้าของ ให้ ศาลพิ พากษาสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่
เจ้าของไป
เมื ่อ มี ก ารโต้ แ ย้ ง กั น ให้บ ุค คลที ่อ ้า งว่า เป็ น เจ้า ของอัน แท้จ ริง ในทรัพ ย์ส ิ น นั ้น ฟ้อ ง
เรี ยกร้องยังศาลที่ มี อํา นาจชําระ
มาตรา ๔๙ แม้จะไม่มีฟ้องคดีส่วนแพ่งก็ตาม เมื่อพิพากษาคดีส่วนอาญา ศาลจะสั่งให้คืน
ทรัพย์สินของกลางแก่เจ้าของก็ได้
มาตรา ๕๐ 18 ในกรณี ที่ ศ าลสั่ งให้ คื น หรื อ ใช้ ร าคาทรั พ ย์ สิ น หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๔/๑ ให้ถือว่าผู้เสียหายนั้นเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
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มาตรา 44/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.
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มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
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มาตรา ๕๑ 19 ถ้าไม่ มี ผู้ ใดฟ้ องทางอาญา สิท ธิข องผู้เสี ยหายที่ จะฟ้ องทางแพ่ งเนื่ อ งจาก
ความผิดนั้นย่อมระงับไปตามกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา
แม้ถึงว่าผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตในมาตรา ๑๙๓/๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นผู้ฟ้องหรือได้
ฟ้องต่างหากจากคดีอาญาก็ตาม
ถ้ าคดี อ าญาใดได้ ฟ้ อ งต่ อ ศาลและได้ ตั วผู้ ก ระทํ าความผิ ด มายั งศาลด้ ว ยแล้ ว แต่ ค ดี ยั งไม่
เด็ดขาด อายุความซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิจะฟ้องคดีแพ่งย่อมสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๙๕ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา
ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ฟ้องคดี
แพ่ง สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
ถ้าโจทก์ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจําเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ยื่น
ฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายจะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ ๔
หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด ๑
หมายเรียก
มาตรา ๕๒ การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่นตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาล แล้วแต่กรณี
แต่ในกรณีที่พ นัก งานสอบสวนหรือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้น ผู้ใหญ่ไปทําการ
สอบสวนด้วยตนเอง ย่อมมีอํานาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก
มาตรา ๕๓ หมายเรียกต้องทําเป็นหนังสือและมีข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ที่ออกหมาย
(๒) วันเดือนปีที่ออกหมาย
(๓) ชื่อและตําบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา
(๔) เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา
(๕) สถานที่ วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง
(๖) ลายมือ ชื่อ และประทับ ตราของศาล หรือ ลายมือ ชื่อ และตําแหน่งเจ้าพนัก งานผู้อ อก
หมาย
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มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

มาตรา ๕๔ ในการกําหนดวันและเวลาที่จะให้มาตามหมายเรียกนั้น ให้พึงระลึกถึงระยะทาง
ใกล้ไกล เพื่อให้ผู้ถูกเรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลากําหนดในหมาย
มาตรา ๕๕ การส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหา จะส่งให้แก่บุคคลผู้อื่นซึ่งมิใช่สามีภริยา ญาติหรือ
ผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้
มาตรา ๕๕/๑ 20 ในคดีพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ ถ้าศาลมีคําสั่งให้ออกหมายเรียกพยาน
โจทก์โดยมิได้กําหนดวิธีการส่งไว้ ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ดําเนินการให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่
เป็นผู้จัดส่งหมายเรียกแก่พยานและติดตามพยานโจทก์มาศาลตามกําหนดนัดแล้วแจ้งผลการส่งหมายเรียกไป
ยังศาลและพนักงานอัยการโดยเร็ว หากปรากฏว่าพยานโจทก์มีเหตุขัดข้องไม่อาจมาศาลได้หรือเกรงว่าจะเป็น
การยากที่จะนําพยานนั้นมาสืบตามที่ศาลนัดไว้ ก็ให้พนักงานอัยการขอให้ศาลสืบพยานนั้นไว้ล่วงหน้าตาม
มาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสอง
เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายเรียกมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๖ เมื่อบุคคลที่รับหมายเรียกอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่ซึ่งออกหมาย เป็นหมายศาลก็ให้
ส่งไปศาล เป็นหมายพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจให้ส่งยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีอํานาจออก
หมายเรียกซึ่งผู้ถูกเรียกอยู่ในท้องที่ เมื่อศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้รับหมายเช่นนั้นแล้ว ก็ให้
สลักหลังหมายแล้วจัดการส่งแก่ผู้รับต่อไป
หมวด ๒
หมายอาญา
ส่วนที่ ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๕๗21 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๙๒
และมาตรา ๙๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จําคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลสําหรับการนั้น
บุคคลซึ่งต้องขังหรือจําคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล
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มาตรา 55/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547.
(2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา ๕๘22 ศาลมีอํานาจออกคําสั่งหรือหมายอาญาได้ภายในเขตอํานาจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕๙23 ศาลจะออกคําสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควร
หรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้
ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อ
ศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสมเพื่อขอให้
ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือ
หมายค้นได้ตามมาตรา ๕๙/๑ และมีคําสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งสําเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดย
ทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมา
พบศาลเพื่อสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยคําของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออก
หมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้
ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อ
ศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีคําสั่งให้เพิกถอนหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้ ทั้งนี้ ศาลจะมีคําสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๕๙/๑24 ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทําให้ศาลเชื่อได้
ว่ามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑
คําสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกคําร้อง จะต้องระบุเหตุผลของคําสั่งนั้นด้วย
หลักเกณฑ์ในการยื่นคําร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคําสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๖๐25 หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล่อย ต้องทําเป็นหนังสือ
และมีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ที่ออกหมาย
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มาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา 59/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547.
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มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

(๒) วันเดือนปีที่ออกหมาย
(๓) เหตุที่ต้องออกหมาย
(๔) (ก) ในกรณีออกหมายจับ ต้องระบุชื่อหรือรูปพรรณของบุคคลที่จะถูกจับ
(ข) ในกรณี ออกหมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล่อย ต้องระบุ ชื่อบุ ค คลที่จะถู กขัง
จําคุก หรือปล่อย
(ค) ในกรณี อ อกหมายค้ น ให้ ร ะบุ ส ถานที่ ที่ จ ะค้ น และชื่ อ หรื อ รู ป พรรณบุ ค คล หรื อ
ลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น กําหนดวันเวลาที่จะทําการค้น และชื่อกับตําแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทําการค้น
นั้น
(๕) (ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขัง หรือหมายค้นให้ระบุความผิด หรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย
(ข) ในกรณีออกหมายจําคุก ให้ระบุความผิดและกําหนดโทษตามคําพิพากษา
(ค) ในกรณีออกหมายขังหรือหมายจําคุก ให้ระบุสถานที่ที่จะให้ขังหรือจําคุก
(ง) ในกรณีออกหมายปล่อย ให้ระบุเหตุที่ให้ปล่อย
(๖) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล
มาตรา ๖๑ 26 ภายใต้บัง คับ แห่ง มาตรา ๙๗ พนัก งานฝ่า ยปกครองหรือ ตํา รวจมีอํา นาจ
หน้าที่จัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา ซึ่งได้มอบหรือส่งมาให้จัดการภายในอํานาจของเขา
หมายอาญาใดซึ่งศาลได้ออก จะมอบหรือส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งอยู่
ภายในเขตอํานาจของศาลดังระบุในหมาย หรือแก่หัวหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจประจําจังหวัด
อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือตําบล ซึ่งจะให้จัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นก็ได้
ในกรณีหลังเจ้าพนักงานผู้ได้รับหมายต้องรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น จะจัดการ
เองหรือสั่งให้เจ้าพนักงานรองลงไปจัดการให้ก็ได้ หรือจะมอบหรือส่งสําเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องให้แก่
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจคนอื่นซึ่งมีหน้าที่จัดการตามหมายซึ่งตนได้รับนั้นก็ได้ ถ้าหมายนั้นได้มอบหรือ
ส่งให้แก่เจ้าพนักงานตั้งแต่สองนายขึ้นไป เจ้าพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือร่วมกันก็ได้
มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการจับและ
ค้น เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถ้ามีคําขอร้อง ให้
ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดู
การแจ้งข้อความในหมาย การส่งหมายให้ตรวจดูและวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึกไว้
ในหมายนั้น
มาตรา ๖๓27 เมื่อเจ้าพนักงานได้จัดการตามหมายอาญาแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดในการ
จัด การนั้น ถ้าจัด การตามหมายไม่ได้ ให้บัน ทึก พฤติการณ์ไว้ แล้วให้ส่งบัน ทึก นั้น ไปยังศาลซึ่งออกหมาย
โดยเร็ว
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มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา ๖๔28 ถ้าบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือสิ่งของที่มีหมายให้ค้นได้
ค้นพบแล้ว ถ้าสามารถจะทําได้ก็ให้ส่งบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยด่วนไปยังศาลซึ่งออกหมายหรือเจ้าพนักงาน
ตามที่กําหนดไว้ในหมาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๕ ถ้าบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หนีไปได้เจ้าพนักงานผู้จับมี
อํานาจติดตามจับกุมผู้นั้นโดยไม่ต้องมีหมายอีก
ส่วนที่ ๒
หมายจับ
มาตรา ๖๖29 เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุก
อย่างสูงเกินสามปี หรือ
(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัว
อันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี
มาตรา ๖๗ จะออกหมายจั บ บุ ค คลที่ ยังไม่ รู้จัก ชื่อ ก็ ได้ แ ต่ ต้ องบอกรูป พรรณของผู้นั้ น ให้
ละเอียดเท่าที่จะทําได้
มาตรา ๖๘30 หมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้ เว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาด
อายุความหรือศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืน
ส่วนที่ ๓
หมายค้น
มาตรา ๖๙ เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง
หรือพิจารณา
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มาตรา 64 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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(๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิด
(๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ
(๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดย
วิธีอื่นไม่ได้แล้ว
มาตรา ๗๐ หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามมิให้ ออก เว้นแต่จะมีหมายจับ
บุคคลนั้นด้วย และเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ
ส่วนที่ ๔
หมายขัง หมายจําคุก หมายปล่อย
มาตรา ๗๑31 เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยมาแล้ว ในระยะใดระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูล
ฟ้องหรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจําเลยไว้ตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ก็ได้ และให้นํา
บทบัญญัติในมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมายขังคงใช้ได้อยู่จนกว่าศาลจะได้เพิกถอน โดยออกหมายปล่อยหรือออกหมายจําคุกแทน
ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีหรือเป็นหญิงมีครรภ์
หรือเพิ่งคลอดบุตรมาไม่ถึงสามเดือน หรือเจ็บป่วยซึ่งถ้าต้องขังจะถึงอันตรายแก่ชีวิต ศาลจะไม่ออกหมาย
ขังหรือจะออกหมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งถูกขังอยู่นั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ห้ามศาลที่จะมีคําสั่งให้ผู้นั้น
อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือกําหนดวิธีการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่ อ
ป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าศาลมีคําสั่งเช่นว่านี้ในระหว่างสอบสวน ให้ใช้ได้ไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันมีคําสั่ง แต่ถ้ามีคําสั่งในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณา ให้ใช้ได้จนกว่าจะเสร็จ
การพิจารณา หากภายหลังที่ศาลมีคําสั่ง ผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดหรือพฤติการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือพิจารณาออกหมายขังได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๗๒ หมายปล่อยผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งต้องขังอยู่ตามหมายศาล ให้ออกในกรณี
ต่อไปนี้
(๑) เมื่อศาลสั่งปล่อยชั่วคราว
(๒) เมื ่ อ พนั ก งานอั ย การหรื อ พนั ก งานสอบสวนขอให้ ศ าลปล่ อ ย โดยเห็ น ว่ า ไม่
จํา เป็ น ต้ อ งขั ง ไว้ ระหว่างสอบสวน
(๓) เมื่อพนักงานอัยการร้องต่อศาลว่าได้ยุติการสอบสวนแล้ว โดยคําสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา
(๔) เมื่อพนักงานอัยการไม่ฟ้องผู้ต้องหาในเวลาที่ศาลกําหนด
(๕) เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลและสั่งให้ยกฟ้อง เว้นแต่เมื่อโจทก์ร้องขอและ
ศาลเห็นสมควรให้ขังจําเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา
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มาตรา 71 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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(๖) เมื่อโจทก์ถอนฟ้องหรือมีการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว หรือเมื่อศาลพิจารณา
แล้วพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ยกฟ้อง เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้ขังจําเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา
(๗) เมื่อศาลพิ พากษาให้ลงโทษจําเลยอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่โทษประหารชีวิต จําคุ กหรือให้อยู่
ภายในเขตที่อันมีกําหนด ถ้าโทษอย่างอื่นนั้นเป็ นโทษปรับเมื่อจําเลยได้เสียค่าปรับแล้ว หรือศาลให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยมีกําหนดวันเพื่อให้จําเลยหาเงินค่าปรับมาชําระต่อศาล
มาตรา ๗๓ คดีใดอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ถ้าจําเลยต้องควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับหรือเกิน
กว่ากําหนดจําคุกหรือกําหนดจําคุกแทนตามคําพิพากษา ให้ศาลออกหมายปล่อยจําเลย เว้นแต่จะเห็นสมควร
เป็นอย่างอื่นในกรณีที่โจทก์อุทธรณ์ฎีกาในทํานองขอให้เพิ่มโทษ
มาตรา ๗๔ ภายใต้ บ ั ง คั บ แห่ ง มาตรา ๗๓ และ ๑๘๕ วรรค ๒ เมื ่ อ ผู ้ ใ ดต้ อ งคํ า
พิ พ ากษาให้จําคุกหรือประหารชีวิตหรือจะต้องจําคุกแทนค่าปรับ ให้ศาลออกหมายจําคุกผู้นั้นไว้
มาตรา ๗๕ เมื่อผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกถูกจําครบกําหนดแล้ว หรือได้รับพระราชทานอภัย
โทษให้ปล่อย หรือมีคําวินิจฉัยให้ปล่อยตัวไปโดยมีเงื่อนไข หรือมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือโทษจําคุกนั้นหมดไป
โดยเหตุอื่น ให้ศาลออกหมายปล่อยผู้นั้นไป
มาตรา ๗๖ หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปล่อย ต้องจัดการตามนั้นโดยพลัน
ลักษณะ ๕
จับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
หมวด ๑
จับ ขัง จําคุก
มาตรา ๗๗32 หมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร
การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็
ได้
(๑) สําเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว
(๒) โทรเลขแจ้งว่าได้ออกหมายแล้ว
(๓) สําเนาหมายที่ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
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การจัดการตาม (๒) และ (๓) ให้ส่งหมายหรือสําเนาอันรับรองแล้วไปยังเจ้าพนักงานผู้จัดการ
ตามหมายโดยพลัน
มาตรา ๗๘33 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคําสั่งของศาล
นั้นไม่ได้ เว้นแต่
(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด
(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่
อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หนี หรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม
มาตรา ๑๑๗
มาตรา ๗๙ ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา ๘๒ หรือเมื่อผู้นั้น
กระทําความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย
มาตรา ๘๐ ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แ ก่ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทํา หรือพบใน
อาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทําผิดมาแล้วสด ๆ
อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็น
ความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้
(๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทําโดยมีเสียงร้องเอะอะ
(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทําผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิด
เหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้
ในการกระทําผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น
มาตรา ๘๑34 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ทําตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน
มาตรา ๘๑/๑35 ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง
วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตําหนัก หรือในที่
ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สําเร็จราชการแทน
พระองค์ ประทับหรือพํานัก เว้นแต่
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(๑) นายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีม อบหมาย อนุ ญ าตให้ จับ และได้ แ จ้ง
เลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ์รับทราบแล้ว
(๒) เจ้า พนัก งานผู้ถ วายหรือ ให้ค วามปลอดภัย แด่พ ระมหากษัต ริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้จับตามกฎหมายว่าด้วย
ราชองครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัย
มาตรา ๘๒ เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อ
จัดการตามหมายนั้นก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้
มาตรา ๘๓36 ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้น
ว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้ว ยผู้จับ เว้น
แต่ส ามารถนํา ไปที่ทํา การของพนัก งานสอบสวนผู้รับ ผิด ชอบได้ใ นขณะนั้น ให้นําไปที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจําเป็นก็ให้จับตัวไป
ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดง
ต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคําของผู้ถูกจับนั้นอาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดําเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย
ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี
ผู้ทําการจับมีอํานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
มาตรา ๘๔ 37 เจ้ าพนั ก งานหรือราษฎรผู้ทํ าการจั บ ต้อ งเอาตัวผู้ถูก จับ ไปยั งที่ ทํ าการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจของที่ทําการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสําเนา
บันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น
(๒) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ
อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ และให้ผู้จับลงลายมือชื่อกํากับไว้เป็น
สําคัญเพื่อดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วย
ว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคําของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา
คดีได้
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เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมีผู้นําผู้ถูกจับ
มาส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติ
หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับ
มาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามคําร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจบันทึกไว้ ในการ
นี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ
ในกรณีที่จําเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนนํา
ตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได้
ถ้อยคําใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจในชั้น
จับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคํานั้นเป็นคํารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทําความผิดห้ามมิให้รับ
ฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคําอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้
ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๔/๑38 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผู้นําผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับ
ชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดําเนินการตามมาตรา ๖๔ และ
ในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทํา
การ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอํานาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้
ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทําการ
มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอํานาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทําโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอํานาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้ คืนแก่
ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘๕/๑ 39 ในระหว่ า งสอบสวน สิ่ ง ของที่ เจ้ า พนั ก งานได้ ยึ ด ไว้ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้ ว่าผู้ใดทํ าหรือ มี ไว้เป็ น ความผิ ด ถ้ ายังไม่ ได้ นํ าสื บ หรือ แสดงเป็ น พยานหลั ก ฐานในการ
พิจารณาคดี เจ้ าของหรือผู้ซึ่ งมี สิท ธิเรียกร้องขอคืน สิ่งของที่เจ้ าพนั กงานยึดไว้ อาจยื่น คําร้องต่อ พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน
หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้
การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งโดยมิชักช้า โดยอาจเรียก
ประกันจากผู้ยื่นคําร้องหรือกําหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคําสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
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มาตรา 84/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547.
(2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 85/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550.
(2551, 7 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 3 ก. หน้า 1.

มีอํานาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญ ญาประกันเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นคําร้อง เงื่อนไขและการ
อนุญาตให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไม่อนุญาต ผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิยื่นคําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งต่อศาลชั้นต้นที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลมี
คําสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร คําสั่งของศาล
ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น
มาตรา ๘๗40 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจําเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคําให้การ และที่จะรู้ตัวว่า
เป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจําเป็นเพื่อทําการสอบสวน หรือการ
ฟ้อ งคดี ให้นํา ตัว ผู้ถูก จับ ไปศาลภายในสี่สิบ แปดชั่ว โมงนับ แต่เวลาที่ผู้ถูก จับ ถูก นํา ตัว ไปถึงที่ทํา การของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่า
จะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจําเป็น
หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกําหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน
และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
แปดสิบสี่วัน
ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนั ก งาน
สอบสวนยื่น คํา ร้ อ งต่ อ ศาลเพื่ อ ขอขัง ต่ อ ไปอี ก โดยอ้า งเหตุจํา เป็น ศาลจะสั่ง ขัง ต่อ ไปได้ ก็ต่อ เมื่อพนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจําเป็น และนําพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่
ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และผู้ต้องหา
ร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุโลม
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มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปทําการสอบสวนในท้องที่อื่นนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหา
ไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นคําร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปทําการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อ
ศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป
มาตรา ๘๗/๑41 เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนร้องขอและผู้ต้องหามิได้คัดค้าน
หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้นําผู้ต้องหาหรือพยานหลักฐานไปยังสถานที่ทําการของทางราชการ
หรือ สถานที ่แ ห่ง อื ่น ที ่ศ าลเห็น สมควรซึ ่ง สามารถสอบถามผู ้ต ้อ งหาหรือ ทํ า การไต่ส วน โดยจั ด ให้ มี ก าร
ถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ การดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการสอบถามและไต่สวน รวมทั้งสักขีพยานในการนั้นด้วย
การไต่ สวนตามวรรคหนึ่ งให้ถือ เสมือ นว่ าเป็น การไต่ส วนในห้อ งพิ จ ารณาของศาล
มาตรา ๘๘42 คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจําเลยมาศาลแล้ว หรือ
คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะสั่งขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๘๙43 หมายขังหรือหมายจําคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออก
หมาย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๘๙/๑ 44 ในกรณี ที่ มี เหตุ จํ า เป็ น ระหว่ า งสอบสวนหรื อ พิ จ ารณา เมื่ อ พนั ก งาน
สอบสวน พนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจํา หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายขังร้องขอ หรือเมื่อ
ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งให้ขังผู้ต้องหาหรือจําเลยไว้ในสถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ หรือตามที่
ศาลเห็นสมควรนอกจากเรือนจําก็ได้ โดยให้อยู่ในความควบคุมของผู้ร้องขอ หรือเจ้าพนักงานตามที่ศาลกําหนด
ในการนี้ ศาลจะกําหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ในการพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ศาลจะดําเนินการไต่สวนหรือให้ผู้เสียหายหรือเจ้า
พนักงานที่เกี่ยวข้องตามหมายขังคัดค้านก่อนมีคําสั่งก็ได้
สถานที่อื่นตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่สถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงาน
สอบสวน โดยมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อป้องกันการ
หลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือให้ดําเนินการ
ตามหมายขังได้
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มาตรา 87/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
(2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
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มาตรา 88 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
(2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
43
มาตรา 89 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.
(2550, 12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.
44
มาตรา 89/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.
(2550, 12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.

มาตรา ๘๙/๒45 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น เมื่อพนักงานอัยการ ผู้บัญชาการเรือนจํา หรือเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจําคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งให้จําคุกผู้ซึ่งต้องจําคุก
ตามคําพิพากษาถึงที่สุดที่ได้รับโทษจําคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในหมาย
ศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีต้องโทษจําคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป หรือจําคุกตลอด
ชีวิต โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้
(๑) ให้จําคุกไว้ในสถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอหรือตามที่ศาลเห็นสมควรนอกจาก
เรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมายจําคุก ทั้งนี้ ลักษณะของสถานที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งต้องกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ด้วย
(๒) ให้จํ า คุก ไว้ใ นเรือ นจํ า หรือ สถานที ่ที ่กํ า หนดไว้ใ นหมายจํ า คุก หรือ สถานที ่อื ่น ตาม
(๑) เฉพาะวันที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) ให้จํ า คุก โดยวิธีก ารอื่น ที ่ส ามารถจํ า กัด การเดิน ทางและอาณาเขตของผู ้นั ้น ได้ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิ
ภาพของผู้ซึ่งต้องจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคมด้วย ทั้งนี้ ให้ศาล
ดําเนินการไต่สวนหรือสอบถามผู้เสียหาย เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องตามหมายจําคุก พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
ตํารวจในท้องที่นั้น หรือผู้ซึ่งศาลเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลกําหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายนั้น เป็น
ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง และให้นําความในมาตรา ๘๙/๑ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๙๐46 เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ
(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง
(๒) พนักงานอัยการ
(๓) พนักงานสอบสวน
(๔) ผู้บัญชาการเรือนจําหรือพัศดี
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง
เมื่อได้รับคําร้องดังนั้น ให้ศาลดําเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าคําร้องนั้น
มีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผู้คุมขังให้นําตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาล
ไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
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มาตรา 89/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.
2550. (2550, 12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.
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มาตรา 90 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

หมวด ๒
ค้น
มาตรา ๙๑47 ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๑ มาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒48 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคําสั่งของศาล เว้นแต่พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้
ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควร
สงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น
(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทํา
ความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่ อจะใช้ในการกระทําความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทํา
ความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน
(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา
๗๘
การใช้อํานาจตาม (๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจผู้ค้นส่งมอบสําเนาบันทึกการตรวจ
ค้น และบัญ ชีท รัพ ย์ที่ได้จ ากการตรวจค้น รวมทั้งจัด ทํา บัน ทึก แสดงเหตุผ ลที่ทําให้ส ามารถเข้า ค้น ได้เป็น
หนังสือ ให้ไว้แ ก่ผู้ค รอบครองสถานที่ที่ถูก ตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ค รอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือ
ดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้ นในทั นทีที่กระทํ าได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็ นหนังสือต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
มาตรา ๙๓ ห้า มมิใ ห้ทํ า การค้น บุค คลใดในที ่ส าธารณสถาน เว้น แต่พ นัก งานฝ่า ย
ปกครองหรือตํารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการ
กระทําความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
มาตรา ๙๔ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่ทําการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคน
อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุก
ประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้
แสดงนามและตําแหน่ง
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มาตรา 91 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา 92 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอํานาจใช้กําลังเพื่อเข้าไป ในกรณี
จําเป็นจะเปิดหรือทําลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได้
มาตรา ๙๕ ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทําได้ จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้น
หรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้
มาตรา ๙๖ 49 การค้น ในที ่ร โหฐานต้อ งกระทํ า ระหว่า งพระอาทิต ย์ขึ ้น และตก มี
ข้อยกเว้นดังนี้
(๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทําการค้นใน
เวลากลางคืนก็ได้
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต
พิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

มาตรา ๙๗50 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่ง
ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตํารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอํานาจ
เป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา ๙๘ การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้น
เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จํากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะ
ใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจําเลย
(๒) เจ้าพนักงานซึ่งทําการค้นมีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมาย
อีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า
มาตรา ๙๙ ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าที่จะทําได้
มาตรา ๑๐๐ ถ้า มีเ หตุอั น ควรสงสัยว่ าบุค คลซึ่ง อยู่ใ นที่ ซ่ึง ค้น หรือ จะถูก ค้ น จะขัด ขวาง
ถึ งกั บทําให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอํานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงาน
ในขณะที่ทําการค้นเท่าที่จําเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทําให้การค้นนั้นไร้ผล
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ถ้า มีเ หตุอ ัน ควรสงสัย ว่า บุค คลนั ้น ได้เ อาสิ ่ง ของที ่ต ้อ งการพบซุก ซ่อ นในร่า งกายเจ้า
พนักงานผู้ค้นมีอํานาจค้นตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา ๘๕
มาตรา ๑๐๑ สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้หรือให้ทําเครื่องหมาย
ไว้เป็นสําคัญ
มาตรา ๑๐๒ การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์
เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทําได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้า
หาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสํานักงานของผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทําต่อหน้าผู้นั้น
ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากํากับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมากํากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้น
ต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จําเลยผู้แทนหรือ
พยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
มาตรา ๑๐๓ ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมี
บัญชีรายละเอียดไว้
บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา
จําเลย ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้
มาตรา ๑๐๔ เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมีหมาย ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวในมาตราก่อน
พร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กําหนดไว้ในหมาย
ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยเจ้าพนักงานอื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวน ให้ส่งบันทึก บัญชี
และสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น
มาตรา ๑๐๕ จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นซึ่งส่งทางไปรษณีย์
และโทรเลข จากหรือถึงผู้ต้องหาหรือจําเลย และยังมิได้ส่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
ไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณาหรือการกระทําอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ขอคําสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมา
ถ้าอธิบดีกรมตํารวจหรือข้าหลวงประจําจังหวัดเห็นว่าเอกสารนั้นต้องการใช้เพื่อการดังกล่าว
แล้ว ระหว่างที่ขอคําสั่งต่อศาลมีอํานาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไปรษณีย์โทรเลขเก็บเอกสารนั้นไว้ก่อน
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจําเลยกับทนายความของ
ผู้นั้น

หมวด ๓
ปล่อยชั่วคราว
มาตรา ๑๐๖51 คําร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา
จําเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
(๒) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น
(๓) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชําระคดีนั้น
(๔)52 เมื่อศาลอ่านคําพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น
ที่ชําระคดีนั้น
ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่ง
คําร้องพร้อมสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
(๕) เมื่อศาลส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชําระคดีนั้น
หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อ
สั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐๗53 เมื่อได้รับคําร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ว
และผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๐๘ มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๓/๑
คําสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวโดยทันที
มาตรา ๑๐๘54 ในการวินิจฉัยคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ
(๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
(๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
(๕) ผู้ต้องหาหรือจําเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
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มาตรา 106 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 10)
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มาตรา 106 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
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มาตรา 107 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
54
มาตรา 108 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคําคัดค้านของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคําร้องด้วยก็ได้
ในการอนุญ าตให้ ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมี อํานาจสั่ งให้ ป ล่อยชั่วคราวหรือศาลจะ
กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมี
อายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัย
ต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น55
มาตรา ๑๐๘/๑56 การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทําได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุ
หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะหลบหนี
(๒) ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
(๓) ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
(๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
(๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้า
พนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล
คําสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจําเลย
และผู้ยื่นคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
มาตรา ๑๐๘/๒57 ในกรณีที่พยานสําคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย พยานนั้นอาจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนั้นได้ โดยยื่นคําร้องต่อพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
ถ้ามีคําคัดค้านการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ
ศาล แล้วแต่กรณี พิจารณาคําคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มีอํานาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบถาม
เพื่อประกอบการพิจารณาและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร
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มาตรา ๑๐๙58 ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยต้องหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอัตราโทษจําคุก
อย่างสูงเกินสิบปี ถ้ามีคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ ถ้าไม่อาจถามได้
โดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
มาตรา ๑๑๐59 ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมี
ประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในคดี อ ย่ า งอื่ น จะปล่ อ ยชั่ ว คราวโดยไม่ มี ป ระกั น เลย หรื อ มี ป ระกั น หรื อ มี ป ระกั น และ
หลักประกันด้วยก็ได้
การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้
และต้องคํานึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แล้วแต่
กรณี60
มาตรา ๑๑๑ เมื ่อ จะปล่อ ยชั ่ว คราวโดยไม่ม ี ป ระกั น เลย ก่ อ นที ่จ ะปล่ อ ยไป ให้
ผู้ต้องหาหรือจํา เลยสาบานหรื อปฏิ ญ าณตนว่าจะมาตามนั ดหรื อหมายเรียก
มาตรา ๑๑๒ เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยไป
ให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น
ในสัญญาประกันนอกจากข้อความอย่างอื่นอันพึงมี ต้องมีข้อความดังนี้ด้วย
(๑) ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกัน แล้วแต่กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้า
พนักงานหรือศาล ซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว
(๒) เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินจํานวนที่ระบุไว้
ในสัญญาประกันจะกําหนดภาระหน้าที่หรือเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือผู้ประกันต้อง
ปฏิบัติเกินความจําเป็นแก่กรณีมิได้[๖๑]61
มาตรา ๑๑๓62 เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวนหรือจนกว่าผู้ต้องหา
ถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้อง แต่มิให้เกินสามเดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่อย
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มาตรา 109 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2522. (2522, 28 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 ตอนที่ 64 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 110 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558. (2558, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
61
มาตรา 112 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 113 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.

ชั่วคราว ไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่
อาจทําการสอบสวนได้เสร็จภายในกําหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวให้เกินสามเดือนก็ได้ แต่มิให้
เกินหกเดือน
เมื่ อ การปล่อ ยชั่วคราวสิ้น สุ ดลงตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ถ้ ายั งมี ค วามจําเป็ น ที่ จะต้ อ งควบคุม
ผู้ต้องหาไว้ต่อไปให้ส่งผู้ต้องหามาศาล และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรคเก้า มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๑๓/๑63 ในกรณีที่มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยมีการวางเงินสด
หรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันไม่ว่าต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และยังไม่ได้รับคืน หากผู้ต้องหา
หรือจําเลยประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวต่อไป ผู้ต้องหาหรือจําเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจยื่นคําร้องต่อ
พนั กงานอั ยการหรือศาล แล้วแต่ ก รณี โดยขอให้ ถื อเอาทรัพ ย์ สิ น ดั งกล่ าวเป็ น หลัก ประกัน ต่อ ไปก็ได้ เมื่ อ
พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควรแล้วอาจมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยถือว่าเงินสดหรือหลักทรัพย์
ดังกล่าวนั้นเป็นหลักประกันในชั้นพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณีก็ได้ ให้พนักงานอัยการหรือศาลนั้นแจ้ง
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักประกันเช่นว่านั้นต่อพนักงานอัยการหรือศาล
ภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควร
ในกรณีปล่อยชั่วคราว โดยมีบุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันต่อพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ หากบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจถือเอาบุคคลนั้นเป็นประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวต่อไปก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ พนักงานอัยการหรือศาลจะแจ้งให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประกันภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๑๔ เมื่ อ จะปล่ อ ยชั่ ว คราวโดยให้ มี ป ระกั น และหลั ก ประกั น ด้ ว ย ก่ อ นปล่ อ ย
ตั ว ไป ให้ ผู้ ร้ อ งขอประกั น จั ด หาหลั ก ประกั น มาดั ง ต้ อ งการ
หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ
(๑) มีเงินสดมาวาง
(๒) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
(๓) มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์
มาตรา ๑๑๕ 64 โดยความปรากฏต่อ มา หรือ เนื่อ งจากกลฉ้อ ฉลหรือ ผิด หลง ปรากฏว่า
สัญ ญาประกันต่ําไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานหรือ
ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให้จํานวนเงินสูงขึ้น หรือเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ภายหลั ง ที่ มี คํา สั่ ง ปล่ อ ยชั่ ว คราวแล้ ว หากพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง คดี เ ปลี่ ย นแปลงไป ให้ เ จ้ า
พนั ก งานหรื อ ศาลมี อํา นาจสั่ ง ลดหลั ก ประกั น ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร
ในกรณีที่ศาลปล่อยชั่วคราวและคดีขึ้นไปสู่ศาลสูง ศาลสูงมีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานวน
เงินตามสัญญาประกันหรือเงื่อนไขที่ศาลล่างกําหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
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มาตรา 113/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 115 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

มาตรา ๑๑๖ การขอถอนสัญ ญาประกัน หรือ ขอถอนหลัก ประกัน ย่อ มทํ า ได้เมื ่อ ผู ้ทํ า
สัญญามอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
มาตรา ๑๑๗65 เมื่อผู้ต้องหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจที่พบการกระทําดังกล่าวมีอํานาจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทําสัญญาประกัน
หรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทําดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตํา รวจที่ใ กล้ที่สุด
จับ ผู้ต้อ งหาหรือ จํา เลยได้ ถ้า ไม่ส ามารถขอความช่ว ยเหลือ จากเจ้า พนัก งานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอํานาจจับ
ผู้ต้องหาหรือจําเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบ
จัดส่งผู้ต้องหาหรือจําเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเป็น
หลักประกันนั้น
ในกรณีที่มีคําสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม
กับผู้ต้องหาหรือจําเลยใด ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกทําลายหรือทําให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้
สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี66
มาตรา ๑๑๘ เมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดตามสัญ ญาประกันหมดไปตามมาตรา ๑๑๖
หรือโดยเหตุอื่น ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ที่ควรรับไป
มาตรา ๑๑๙67 ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกัน
หรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่
ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยที่
หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย และเมื่อศาลสั่งประการใดแล้วฝ่ายผู้
ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณ์ได้ คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่นํามาวางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันตามมาตรา ๑๑๔ ไม่อยู่ใน
ข่ายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นจนกว่าความรับผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป เว้น
แต่ศาลเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้นั้นมิได้เกิดจากการฉ้อฉลและมีคําสั่งให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว
ในกรณีที่จําเป็นต้องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอํานาจ
ออกหมายบังคับคดีหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญ ญาประกันได้
เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอํานาจ
หน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอํานาจหน้าที่ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ประกันและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ้าจะต้องขาย
ทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาล เมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือสําคัญสําหรับทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้า
พนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่า
ฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดําเนินการบังคับคดี
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มาตรา 117 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 117 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2558. (2558, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
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มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2558. (2558, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

การบัง คับ คดีต ามมาตรานี ้ ให้ป ฏิบ ัต ิต ามประมวลกฎหมายวิธีพ ิจ ารณาความแพ่ง โดย
อนุโลม เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับกําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๑๙ ทวิ68 ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญ าตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคําร้อง
อุทธรณ์คําสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
(๒) คําสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ให้ ศาลชั้ นต้นที่ รับ คําร้องอุท ธรณ์ คําสั่งรีบส่ งคําร้องดั งกล่าวพร้อมด้วยสํานวนความ หรือ
สําเนาสํานวนความเท่าที่จําเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และมีคําสั่งโดยเร็ว
คําสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิที่จะยื่นคําร้องให้ปล่อยชั่วคราวใหม่

ภาค ๒
สอบสวน
ลักษณะ ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๑๒๐ ห้ ามมิ ให้ พ นั ก งานอั ย การยื่ น ฟ้ อ งคดี ใดต่ อ ศาล โดยมิ ได้ มี ก ารสอบสวนใน
ความผิดนั้นก่อน
มาตรา ๑๒๑ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทําการสอบสวนเว้นแต่จะมีคําร้องทุกข์ตามระเบียบ
มาตรา ๑๒๒ พนักงานสอบสวนจะไม่ทําการสอบสวนในกรณีต่อไปนี้ก็ได้
(๑) เมื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ
(๒) เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ร้องทุกข์ก่อน
(๓) เมื่ อ มี ห นั ง สื อ กล่ า วโทษเป็ น บั ต รสนเท่ ห์ หรื อ บุ ค คลที่ ก ล่ า วโทษด้ ว ยปากไม่ ย อม
บอกว่ า เขาคือใคร หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในคํากล่าวโทษหรือบันทึกคํากล่าวโทษ
มาตรา ๑๒๓ ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้
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มาตรา 119 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ.
2527. (2527, 20 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 101 ตอนที่ 127 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.

คําร้องทุกข์นั้นต้องปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ลักษณะแห่งความผิดพฤติการณ์ต่าง ๆ
ที่ความผิดนั้นได้กระทําลง ความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระทําผิดเท่าที่จะบอกได้
คําร้องทุกข์นี้จะทําเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวันเดือนปี และ
ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้องด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้
บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น
มาตรา ๑๒๔ ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่
รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายก็ได้
เมื่อมีหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อเจ้าพนักงานเช่นกล่าวแล้ว ให้รีบจัดการส่งไปยังพนักงานสอบสวน
และจะจดหมายเหตุอะไรไปบ้างเพื่อประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้
เมื่อมีคําร้องทุกข์ด้วยปากให้รีบจัดการให้ผู้เสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจดบันทึก
คําร้องทุกข์นั้นดังบัญญัติในมาตราก่อน ในกรณีเร่งร้อนเจ้าพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได้ แต่แล้วให้รีบ
ส่งไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบ้างเพื่อประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้
วรรคสี่69 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๒๔/๑70 ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การจดบันทึกคําร้องทุกข์ในคดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี เว้นแต่มี
เหตุจําเป็น ไม่อาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการได้ และ
เด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอบุคคลดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้รับคําร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา
๑๒๔ แล้วแต่กรณี บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกคําร้องทุกข์ด้วย
มาตรา ๑๒๕ เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้กระทําการ
สืบสวนหรือสอบสวนไปทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดตามคําขอร้องให้ช่วยเหลือให้ตกเป็นหน้าที่ของพนักงานนั้น
จัดการให้มีคําร้องทุกข์ตามระเบียบ ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๒๓ และ ๑๒๔
มาตรา ๑๒๖ ผู้ร้องทุกข์จะแก้คําร้องทุกข์ระยะใด หรือจะถอนคําร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้
ในคดี ซึ่ งมิ ใช่ ค วามผิ ด ต่ อ ส่ วนตั ว การถอนคํ าร้อ งทุ ก ข์ เช่ น นั้ น ย่ อ มไม่ ตั ด อํ านาจพนั ก งาน
สอบสวนที่จะสอบสวน หรือพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้น
มาตรา ๑๒๗ ให้ นํ าบทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๑๒๓ ถึ ง ๑๒๖ มาบั งคับ โดยอนุ โลมในเรื่องคํ า
กล่าวโทษ
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับคํากล่าวโทษจะไม่บันทึกคํากล่าวโทษในกรณีต่อไปนี้ก็ได้
(๑) เมื่อผู้กล่าวโทษไม่ยอมแจ้งว่าเขาคือใคร
(๒) เมื่อคํากล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์
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มาตรา 124 วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26)
พ.ศ. 2550. (2550, 28 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.
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มาตรา 124/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.
2550. (2550, 28 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.

คํา กล่ า วโทษซึ่ ง บั น ทึ ก แล้ ว แต่ ผู้ ก ล่ า วโทษไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ เจ้ า พนั ก งานผู้ รั บ คํา
กล่ า วโทษจะไม่จัดการแก่คํากล่าวโทษนั้นก็ได้
มาตรา ๑๒๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจให้เจ้าพนักงานอื่นทําการแทน ดังต่อไปนี้
(๑) การใดในการสอบสวนอยู่นอกเขตอํานาจของตน มีอํานาจส่งประเด็น ไปให้ พ นั กงาน
สอบสวน ซึ่งมีอํานาจทําการนั้นจัดการได้
(๒) การใดเป็นสิ่งเล็กน้อยในการสอบสวน ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของตน ไม่ว่าทําเองหรือจัดการ
ตามประเด็น มีอํานาจสั่งให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทําแทนได้ แต่ทั้งนี้เมื่อประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้
เจาะจงให้ทําด้วยตนเอง
มาตรา ๑๒๙ ให้ทําการสอบสวนรวมทั้งการชัน สูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตายเป็น ผล
แห่งการกระทําผิดอาญา ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ ถ้าการชันสูตรพลิก
ศพยังไม่เสร็จ ห้ามมิให้ฟ้องผู้ต้องหายังศาล
ลักษณะ ๒
การสอบสวน
หมวด ๑
การสอบสวนสามัญ
มาตรา ๑๓๐ ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะทําการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร
โดยผู้ต้องหาไม่จําต้องอยู่ด้วย
มาตรา ๑๓๑71 ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทําได้ เพื่อ
ประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทําผิด
และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
มาตรา ๑๓๑/๑ 72 ในกรณีที่จํา เป็น ต้อ งใช้พ ยานหลัก ฐานทางวิท ยาศาสตร์ เพื่อ พิสูจ น์
ข้อ เท็จ จริง ตามมาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจให้ทําการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด
ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรค
หนึ่ง จําเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน น้ําลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง
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มาตรา 131 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 131/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบมีอํานาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดําเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทําเพียงเท่าที่จําเป็นและ
สมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
หรืออนามัยของบุคคลนั้น และผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากผู้ต้องหาหรือ
ผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระทําการป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจ
พิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนั้น แล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ตามมาตรานี้ ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที่สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี กําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอัน
สามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทําภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระทําให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น
ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้อ งหาเป็น
หญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหาย
หรือผู้ต้องหาจะขอนําบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้73
(๒) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทําผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่า
ได้ใช้ในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
นี้ว่าด้วยค้น
(๓) หมายเรียกบุ คคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็ นพยานหลักฐานได้ แต่บุ คคลที่ถู ก
หมายเรียกไม่จําต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมาย
(๔) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓)
มาตรา ๑๓๓ พนักงานสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเ หตุอัน
ควรเชื่อ ว่าถ้อ ยคําของเขาอาจเป็น ประโยชน์แ ก่ค ดีใ ห้ม าตามเวลาและสถานที่ใ นหมายแล้วให้ถามปากคํา
บุคคลนั้นไว้
การถามปากคํานั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคําสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียก่อนก็ได้
และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคล
ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอื่นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใด
ให้ถ้อยคํา ซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ
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มาตรา 132 (1) วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
28) พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากคําผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิง ให้พนักงานสอบสวนซึ่ง
เป็นหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่น และให้บันทึกความยินยอม
หรือเหตุจําเป็นนั้นไว้ ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคํานั้นด้วยก็ได้74
ในกรณีที ่มีค วามจําเป็น ต้อ งจัด ให้ผู้เสีย หายหรือ พยานยืน ยัน ตัว ผู้ก ระทํ า ความผิด ในชั้น
จับกุม หรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
ยืนยันตัวผู้กระทําความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิด
หรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยาน โดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือพยานเท่าที่เหมาะสม
แก่พฤติการณ์แห่งกรณี เว้นแต่ผู้เสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และให้บันทึกความยินยอมนั้นไว้75
มาตรา ๑๓๓ ทวิ76 ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่
ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้อง
ขอ การถามปากคําผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทําเป็น
ส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ
และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคําเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
เห็น ว่าการถามปากคํ าเด็ก คนใดหรือคํ าถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทื อนต่อจิตใจเด็ กอย่างรุน แรง ให้
พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงาน
สอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคําถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ําซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร77
ให้ เป็ น หน้ าที่ ข องพนั ก งานสอบสวนที่ จะต้ องแจ้ งให้ นั ก จิ ต วิท ยาหรือนั กสั งคมสงเคราะห์
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิตาม
วรรคหนึ่งด้วย78
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการถามปากคําอาจถูก
ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจได้ หากมีกรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนตัวผู้นั้น
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๓๙ การถามปากคําเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มี
การบันทึกภาพและเสียงการถามปากคําดังกล่าวซึ่งสามารถนําออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน
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มาตรา 133 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
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มาตรา 133 วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
76
มาตรา 133 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.
2542. (2542, 14 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 81 ก. หน้า 30.
77
มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550. (2550, 28 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.
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มาตรา 133 ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550. (2550, 28 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคําพร้อมกันได้ ให้พนักงานสอบสวนถามปากคํา
เด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสํานวน
การสอบสวน และมิให้ถือว่าการถามปากคําผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระทําไปแล้วไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๑๓๓ ตรี79 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานที่
เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีชี้ตัวบุคคลใด ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสม
สําหรับ เด็ กและสามารถป้ องกั น มิ ให้ บุ ค คลซึ่ งจะถู ก ชี้ตัวนั้ น เห็ น ตั วเด็ ก โดยให้ มีนั ก จิตวิท ยาหรือนั กสั งคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้น เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจ
หาหรือรอบุ คคลใดบุคคลหนึ่งได้และเด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอบุคคลดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ให้ พนักงาน
สอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย
ในกรณีการชี้ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัว
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถป้องกันมิให้ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลที่จะทําการชี้ตัว
มาตรา ๑๓๔80 เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ
ปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญ ชาติ บิดา
มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้
กระทําผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําผิดตาม
ข้อหานั้น
ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
พนัก งานสอบสวนต้อ งให้โอกาสผู้ต้อ งหาที่จ ะแก้ข้อ หาและที่จ ะแสดงข้อเท็จ จริงอัน เป็น
ประโยชน์แก่ตนได้
เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนั กงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่ จะออกหมายขั งผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนั กงานสอบสวนมี อํานาจสั่งให้
ผู้ต้องหาไปศาลเพื่ อขอออกหมายขั งโดยทั น ที แต่ถ้ าขณะนั้ น เป็ นเวลาที่ ศ าลปิ ดหรือ ใกล้จ ะปิด ทํ า การ ให้
พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาลเปิดทําการ กรณีเช่นว่านี้ให้นํามาตรา ๘๗ มาใช้
บัง คับ แก่ก ารพิจ ารณาออกหมายขัง โดยอนุโลม หากผู ้ต้อ งหาไม่ ป ฏิ บั ติตามคํ าสั่งของพนั กงานสอบสวน
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้
โดยไม่มีหมายจับ และมีอํานาจปล่อยชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้
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มาตรา ๑๓๔/๑81 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบ
แปดปีในวัน ที่ พ นั ก งานสอบสวนแจ้ งข้ อหา ก่ อนเริ่ม ถามคํ าให้ ก ารให้ พ นั ก งานสอบสวนถามผู้ ต้ องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้
ในคดี ที่ มี อั ต ราโทษจํ าคุ ก ก่ อ นเริ่ ม ถามคํ าให้ ก ารให้ พ นั ก งานสอบสวนถามผู้ ต้ อ งหาว่ า มี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ในกรณี
จําเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรือ
แจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้อง
รอทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย
มาตรา ๑๓๔/๒ 82 ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใช้ บั งคั บ โดยอนุ โลมแก่ ก าร
สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
มาตรา ๑๓๔/๓83 ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคํา
ตนได้
มาตรา ๑๓๔/๔84 ในการถามคําให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ
ก่อนว่า
(๑) ผู้ต้อ งหามีสิท ธิที่จ ะให้ก ารหรือ ไม่ก็ไ ด้ ถ้า ผู้ต้อ งหาให้ก าร ถ้อ ยคํา ที่ผู้ต้อ งหาให้ก าร
นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(๒) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้
เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้ การอย่างใดก็ให้จดคําให้ การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้ การเลยก็ให้
บันทึกไว้
ถ้อยคําใด ๆ ที่ ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิท ธิตามวรรคหนึ่ ง หรือ
ก่อนที่จะดําเนินการตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้
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มาตรา 134/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
84
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มาตรา ๑๓๕85 ในการถามคําให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทําหรือจัดให้ทํา
การใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการ
ใด ๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น
มาตรา ๑๓๖86 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๓๗ พนักงานสอบสวนขณะทําการอยู่ในบ้านเรือนหรือในสถานที่อื่น ๆ มีอํานาจ
สั่งมิให้ผู้ใดออกไปจากที่นั้น ๆ ชั่วเวลาเท่าที่จําเป็น
มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบ
ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบข้อความทุกข้อ
ที่ได้มา
มาตรา ๑๓๙ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายนี้
อันว่าด้วยการสอบสวนและให้เอาบันทึก เอกสารอื่นซึ่งได้มา อีกทั้งบันทึกเอกสารทั้งหลายซึ่งเจ้าพนักงานอื่น
ผู้สอบสวนคดีเดียวกันนั้นส่งมารวมเข้าสํานวนไว้
เอกสารที่ ยื่ น เป็ น พยานให้ รวมเข้ าสํ านวน ถ้าเป็ น สิ่ งของอย่ างอื่ น ให้ ทํ าบั ญ ชีรายละเอีย ด
รวมเข้าสํานวนไว้
เพื่อประโยชน์ในการติดตามพยานให้ไปตามกําหนดนัดของศาล ให้พนักงานสอบสวนบันทึก
รายชื่อของพยานบุคคลทั้งหมดพร้อมที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่ใช้ในการ
ติดต่อพยานเหล่านั้นเก็บไว้ ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน87
มาตรา ๑๔๐ เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จ
แล้ว ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่
เกินสามปี ให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับสํานวนไป
ยังพนักงานอัยการ
ถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามปี ให้พนักงานสอบสวนส่งสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
พร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน
ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ทําการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามนั้น
(๒) ถ้ารู้ตัวผู้กระทําผิด ให้ใช้บทบัญญัติในสี่มาตราต่อไปนี้
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มาตรา ๑๔๑ ถ้ ารู้ตัวผู้กระทํ าความผิด แต่เรียกหรือจับ ตั วยังไม่ ได้ เมื่อได้ ค วามตามทาง
สอบสวนอย่างใด ให้ทําความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสํานวนยังพนักงานอัยการ
ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้อง และให้แจ้ง
คําสั่งนี้ให้พนักงานสอบสวนทราบ
ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น
ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา ถ้า
ผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศ ให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา
มาตรา ๑๔๒ ถ้ารู้ตัวผู้กระทําความผิดและผู้นั้นถูกควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วคราว
หรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนทําความเห็นตามท้องสํานวนการสอบสวน ว่า
ควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยสํานวน
ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ส่งแต่สํานวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงาน
อัยการ ส่วนตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวถ้าผู้ต้องหาถูกขังอยู่ ให้ขอ
เองหรือขอให้พนักงานอัยการขอต่อศาลให้ปล่อย
ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งสํานวนพร้อมกับผู้ ต้อ งหาไปยัง
พนักงานอั ยการ เว้น แต่ ผู้ ต้องหานั้ นถู กขั ง อยู่ แ ล้ว หรือผู้ ต้องหาซึ่ งถู ก แจ้งข้อ หาได้ห ลบหนีไป88
แต่ถ้าเป็นความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้ และผู้กระทําความผิดได้ปฏิบัติ
ตามเปรียบเทียบนั้นแล้ว ให้บันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว้ แล้วส่งไปให้พนักงานอัยการพร้อมด้วยสํานวน
มาตรา ๑๔๓89 เมื่อได้รับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อน
ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกคําสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่ง
ฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป
(๒) ในกรณีม ีค วามเห็น ควรสั่ง ฟ้อ ง ให้อ อกคํา สั่ง ฟ้อ งและฟ้อ งผู้ต้อ งหาต่อ ศาล ถ้า ไม่
เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอํานาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมา
ให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป
(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี
และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น
ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตาย
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผู้
รักษาการแทนเท่านั้นมีอํานาจออกคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
88

มาตรา 142 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557. (2557, 30 กรกฎาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนพิเศษที่ 143 ง. หน้า 29.
89
มาตรา 143 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.

มาตรา ๑๔๔ ในกรณี ที่ พ นั กงานอั ย การมี คํ าสั่งฟ้ อ ง ถ้ าความผิ ด นั้ น เป็ น ความผิ ดซึ่ งอาจ
เปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้พ นักงานสอบสวนพยายามเปรีย บเทีย บคดีนั้น แทนการที่จ ะส่งผู้ต้อ งหาไปยัง
พนักงานอัยการ
(๒) เมื่อผู้ต้องหาถูกส่งมายังพนักงานอัยการแล้ว สั่งให้ส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยสํานวนกลับไปยัง
พนักงานสอบสวนให้พยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้พนักงานสอบสวนอื่นที่มีอํานาจ
จัดการเปรียบเทียบให้ก็ได้
มาตรา ๑๔๕ 90 ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ฟ้อ ง และคําสั่งนั้น ไม่ใช่ข องอธิบ ดีก รมอัย การ ถ้าใน
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้รีบส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมกับคําสั่งไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรม
ตํารวจ หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมกับคําสั่งไปเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอํานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา
๑๔๓
ในกรณี ที่อธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นแย้งคํ าสั่งของพนั กงานอัยการ ให้ส่งสํานวนพร้อมกับ
ความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอื่นอันจําเป็น
จะต้องรีบฟ้ อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรม
ตํารวจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน
บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้นํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง
ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๕/๑91 สําหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตํารวจใน
กรณี ที่มี คํ าสั่งไม่ ฟ้ องและคําสั่ งนั้ นไม่ ใช่คํ าสั่งของอัยการสูงสุด ถ้ าในกรุงเทพมหานครให้รีบ ส่งสํานวนการ
สอบสวนพร้ อ มกั บ คํ า สั่ งเสนอผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ งชาติ รองผู้ บั ญ ชาการตํ ารวจแห่ งชาติ หรือ ผู้ ช่ ว ยผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมกับคําสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือ
รองผู้บัญ ชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญ ชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอํานาจพนักงาน
อัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๓
ในกรณีที ่ผู ้บ ัญ ชาการตํ า รวจแห่ง ชาติ รองผู ้บ ัญ ชาการตํ า รวจแห่ง ชาติ หรือ ผู ้ช ่ว ยผู้
บัญ ชาการตํารวจแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอื่นแย้งคําสั่งของพนักงานอัยการให้ส่งสํานวนพร้อมกับความเห็นที่
แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอื่นอันจําเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้
ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน
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มาตรา 145 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515.
(2515, 13 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 89 ตอนที่ 190 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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มาตรา 145/1 เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557. (2557, 30 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 131 ตอนพิเศษที่ 143 ง. หน้า 29.

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้นํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง
ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๖ ให้แจ้งคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบ ถ้าผู้ต้องหา
ถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย แล้วแต่กรณี
เมื่อ พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมี
สิทธิร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความฟ้องร้อง92
มาตรา ๑๔๗ เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นใน
เรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทําให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้
วรรคสอง93 (ยกเลิก)
หมวด ๒
การชันสูตรพลิกศพ
มาตรา ๑๔๘ เมื่อปรากฏแน่ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ
หรือ ตายในระหว่า งอยู ่ใ นความควบคุม ของเจ้า พนัก งาน ให้ม ีก ารชัน สูต รพลิก ศพ เว้น แต่ต ายโดยการ
ประหารชีวิตตามกฎหมาย94
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
(๑) ฆ่าตัวตาย
(๒) ถูกผู้อื่นทําให้ตาย
(๓) ถูกสัตว์ทําร้ายตาย
(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
มาตรา ๑๔๙ ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของสามี ภริยา ญาติ มิตร
สหายหรือผู้ปกครองของผู้ตายที่รู้เรื่องการตายเช่นนั้นจัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) เก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเท่าที่จะทําได้
(๒) ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วที่สุด
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มาตรา 146 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
93
มาตรา 147 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2487 พุทธศักราช 2487. (2587, 10 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 56
ก. หน้า 780.
94
มาตรา 148 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.

หน้าที่ดังกล่าวในวรรคต้นนั้นมีตลอดถึงผู้อื่น ซึ่งได้พบศพในที่ซึ่งไม่มีสามีภริยา ญาติ มิตร
สหาย หรือผู้ปกครองของผู้ตายอยู่ในที่นั้นด้วย
ผู้ใ ดละเลยไม่ก ระทํา หน้า ที่ดัง บัญ ญัติไ ว้ใ นมาตรานี้ ต้อ งระวางโทษปรับ ไม่เ กิน หนึ่ง พัน
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มาตรา ๑๕๐96 ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้นอยู่กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ทําการชันสูตรพลิก
ศพโดยเร็ว ถ้าแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจําโรงพยาบาลของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจําโรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แพทย์ประจําสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ แ พทย์ ป ระจํ าโรงพยาบาลของเอกชนหรื อ แพทย์ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ เวชกรรมที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น แพทย์
อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติห น้าที่ และในการปฏิบัติห น้าที่ดังกล่าว ให้แ พทย์
ประจํา โรงพยาบาลของเอกชนหรือ แพทย์ผู้ป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้น เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนและแพทย์ดังกล่าวทําบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ
ทันที และให้แพทย์ดังกล่าวทํารายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพด้วยภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
แต่ต้องบันทึ กเหตุผลและความจําเป็ นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสํานวนชันสูตรพลิ กศพ รายงาน
ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระทําผิด
อาญา ให้พนักงานสอบสวนส่งสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพ
โดยเร็วและให้พนักงานอัยการดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อน
การชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะทําได้
ในกรณี ที่ มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงาน
อัยการและพนักงานฝ่ายปกครองตําแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็น
ผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง และให้นําบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้
บังคับ
เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแล้ว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้า
ร่วมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้ามีความ
จําเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันแต่ต้องบันทึกเหตุผลและความ
จําเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสํานวนชันสูตรพลิกศพ97
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เมื่อได้รับสํานวนชันสูตรพลิกศพแล้ว ให้พนักงานอัยการทําคําร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่
ที่ศพนั้นอยู่ เพื่อให้ศาลทําการไต่สวนและทําคําสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและ
พฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทําร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทําร้ายเท่าที่จะทราบได้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับสํานวน ถ้ามีความจําเป็น ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่
ต้องบันทึกเหตุผลและความจําเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสํานวนชันสูตรพลิกศพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานอัยการ
ในการไต่สวนตามวรรคห้า ให้ศาลปิดประกาศแจ้งกําหนดวันที่จะทําการไต่สวนไว้ที่ศาล และ
ให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลส่งสําเนาคําร้องและแจ้งกําหนดวันนัดไต่สวนให้สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามลําดับอย่างน้อยหนึ่งคนเท่าที่จะ
ทําได้ทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและให้พนักงานอัยการนําพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึง
การตายมาสืบ
เมื่อศาลได้ปิดประกาศแจ้งกําหนดวันที่จะทําการไต่สวนแล้ว และก่อนการไต่สวนเสร็จสิ้น
สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลขอ
เข้ามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอื่นได้ด้วย เพื่อการนี้ สามี ภริยา ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิแต่งตั้งทนายความดําเนินการแทนได้
หากไม่มีทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีให้ศาลตั้งทนายความขึ้นเพื่อทําหน้าที่
ทนายความฝ่ายญาติผู้ตาย
เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นําสืบมาแล้วมาสืบ
เพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบก็ได้ และศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็น
เพื่อประกอบการไต่สวนและทําคําสั่ง แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้นําสืบพยานหลักฐานตามวรรคแปดที่จะขอให้
เรีย กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เชี่ ย วชาญอื่ น มาให้ ค วามเห็ น โต้ แ ย้ งหรือ เพิ่ ม เติ ม ความเห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ห รือ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้อง และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นได้ฟ้องหรือจะฟ้องคดีเกี่ยวกับการตายนั้น
เมื่ อศาลได้ มี คํ าสั่งแล้ ว ให้ ส่ งสํ านวนการไต่ส วนของศาลไปยังพนั ก งานอั ยการ เพื่ อส่ งแก่
พนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไป
แพทย์ ต ามวรรคหนึ่ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ ไ ด้ ทํ า การชั น สู ต รพลิ ก ศพ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ผู ้เ ชี ่ย วชาญที ่ ศ าลขอให้ม าให้ค วามเห็ น ตามมาตรานี ้ ม ี ส ิท ธิไ ด้รั บ ค่า ตอบแทน หรือ ค่า ป่ ว ยการ ค่า
พ าห น ะเดิน ท างและค่ า เช่ า ที่ พั ก ตามระเบี ย บที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลังส่วนทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ มีสิท ธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ
ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓
มาตรา ๑๕๐ ทวิ98 ผู้ใดกระทําการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อน
การชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่
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จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ต้อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริตหรือเพื่ออําพรางคดี ผู้กระทํา
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๕๑ ในเมื่อมีการจําเป็นเพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ทําการชันสูตรพลิก
ศพมีอํานาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุ
ของรัฐบาลก็ได้
มาตรา ๑๕๒ ให้แพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังนี้
(๑) ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการ
ตรวจพร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น
(๒) แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะทําได้
(๓) ลงวันเดือนปีและลายมือชื่อในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้ทําการชันสูตร
พลิกศพ
มาตรา ๑๕๓ ถ้าศพฝังไว้แล้ว ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพจัดให้ขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดู เว้นแต่จะเห็น
ว่าไม่จําเป็นหรือจะเป็นอันตรายแก่อนามัยของประชาชน
มาตรา ๑๕๔ ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย
ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทําร้าย ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทําผิดเท่าที่จะ
ทราบได้
มาตรา ๑๕๕ ให้นํา บทบัญ ญัติใ นประมวลกฎหมายนี้อั น ว่ า ด้ ว ยการสอบสวนมาใช้แ ก่
การชันสู ตรพลิ กศพโดยอนุโ ลม
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การไต่สวนของศาลตามมาตรา
๑๕๐ ในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี99
มาตรา ๑๕๕/๑100 การสอบสวนในกรณีทมี่ ีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้ า
พนั ก งานซึ่ ง อ้ า งว่ า ปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ หรื อ ตายในระหว่ า งอยู่ ใ นความควบคุ ม ของเจ้ า พนั ก งาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่ ง อ้ า งว่ า
ปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ ให้ พ นั ก งานสอบสวนแจ้ ง ให้ พ นั ก งานอั ย การเข้ า ร่ ว มกั บ พนั ก งานสอบสวน
ในการทํา สํา นวนสอบสวน
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มาตรา 155 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2542. (2542, 14 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 81 ก. หน้า 30.
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มาตรา 155/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.
2550. (2551, 7 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 3 ก. หน้า 1.

การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงาน
อัยการอาจให้คําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือสัง่ ให้ถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่
เริ่มการทําสํานวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระทําได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการทําสํานวน
สอบสวนให้พนักงานสอบสวนทําสํานวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในสํานวนและ
ถือว่าเป็นการทําสํานวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๑๕๖ ให้ส่งสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระทําผิด
อาญาไปยังข้าหลวงประจําจังหวัด
ภาค ๓
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
มาตรา ๑๕๗ การฟ้องคดีอาญาให้ยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่มีอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕๘ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือ และมี
(๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี
(๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจําเลย และฐานความผิด
(๓) ตําแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่
ชาติและบังคับ
(๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจําเลย
(๕) การกระทําทั้งหลายที่อ้างว่าจําเลยได้กระทําผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จําเลย
เข้าใจข้อหาได้ดี
ในคดีห มิ่น ประมาท ถ้อ ยคําพูด หนังสือ ภาพขีด เขีย นหรือ สิ่งอื่น อัน เกี่ย วกับ ข้อ หมิ่น
ประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง
(๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิด
(๗) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง
มาตรา ๑๕๙ ถ้าจําเลยเคยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระทําความผิดมาแล้ว เมื่อ
โจทก์ต้องการให้เพิ่มโทษจําเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง

ถ้ามิได้ขอเพิ่มโทษมาในฟ้อง ก่อนมีคําพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นคําร้องขอเพิ่มเติมฟ้อง
เมื่อศาลเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได้
มาตรา ๑๖๐ ความผิดหลายกระทงจะรวมในฟ้องเดียวกันก็ได้ แต่ให้แยกกระทงเรียงเป็น
ลําดับกันไป
ความผิดแต่ละกระทงจะถือว่าเป็นข้อหาแยกจากข้อหาอื่นก็ได้ ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้แยก
สํานวนพิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงต่างหาก และจะสั่งเช่นนี้ก่อนพิจารณาหรือในระหว่าง
พิจารณาก็ได้
มาตรา ๑๖๑ ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้อง
หรือไม่ประทับฟ้อง
โจทก์มีอํานาจอุทธรณ์คําสั่งเช่นนั้นของศาล
มาตรา ๑๖๒ ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจําเลยโดย
ข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จําเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่
สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้
ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณา
มาตรา ๑๖๓ เมื่อมีเหตุอันควร โจทก์มีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมี
คําพิพากษาศาลชั้นต้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญ าตหรือจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้ เมื่ออนุญาต
แล้วให้ส่งสําเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จําเลยเพื่อแก้ และศาลจะสั่งแยกสํานวนพิจารณาฟ้องเพิ่มเติมนั้นก็
ได้
เมื่อมีเหตุอันควร จําเลยอาจยื่นคําร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคําให้การของเขาก่อนศาลพิพากษา
ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้ส่งสําเนาแก่โจทก์
มาตรา ๑๖๔ คําร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องนั้น ถ้าจะทําให้จําเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี
ห้ามมิให้ศาลอนุญาต แต่การแก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องก็ดี การเพิ่มเติมฐานความผิด
หรือรายละเอียดซึ่งมิได้กล่าวไว้ก็ดี ไม่ว่าจะทําเช่นนี้ในระยะใดระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นมิให้ถือว่าทําให้
จําเลยเสียเปรียบ เว้นแต่จําเลยได้หลงต่อสู้ในข้อที่ผิดหรือที่มิได้กล่าวไว้นั้น
มาตรา ๑๖๕101 ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ในวันไต่สวนมูลฟ้อง ให้จําเลยมาหรือคุม
ตัวมาศาล ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริงแล้ว ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้
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มาตรา 165 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.

ฟัง และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คําให้การของจําเลยให้จดไว้ ถ้าจําเลยไม่ยอม
ให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้ และดําเนินการต่อไป
จําเลยไม่มี อํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมู ลฟ้ อง แต่ทั้งนี้ ไม่ เป็นการตัดสิท ธิในการที่
จําเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือ
ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอํานาจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจําเลย ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่
จําเลยรายตัวไป กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จําเลยทราบ จําเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้ซักค้าน
พยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้ หรือจําเลยจะไม่ ม า แต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ ห้ามมิให้ ศาลถาม
คําให้การจําเลย และก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น
มาตรา ๑๖๕/๑102 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่จําเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีใน
วันที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๕ ถ้าจําเลยมาศาลเมื่อใด และจําเลยไม่มีทนายความ
ก็ให้ตั้งทนายความให้
ในคดี ที่ มี อั ต ราโทษจํ าคุ ก ในการไต่ส วนมู ล ฟ้ อ งตามมาตรา ๑๖๕ ถ้ าจําเลยมาศาลเมื่ อ ใด
ให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจําเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
แห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๖๕/๒103 ในการไต่สวนมูลฟ้อง จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือ
ข้ อ กฎหมายอั น สํ าคั ญ ที่ ศ าลควรสั่ งว่าคดี ไม่ มี มู ล และจะระบุ ในคํ าแถลงถึ งตั วบุ ค คล เอกสาร หรือ วัต ถุ ที่
จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสารหรือวัตถุ
ดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จ าเป็นและสมควร โดยโจทก์และจําเลยอาจ
ถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๑๖๖ ถ้าโจทก์ไม่ม าตามกํา หนดนัด ให้ศ าลยกฟ้อ งเสีย แต่ถ้าศาลเห็น ว่า มีเหตุ
สมควรจึงมาไม่ได้ จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้
คดีที่ศ าลได้ย กฟ้อ งดัง กล่า วแล้ว ถ้า โจทก์ม าร้อ งภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วัน ศาลยกฟ้อ ง
นั้น โดยแสดงให้ศาลเห็นได้ว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ ก็ให้ศาลยกคดีนั้นขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่
ในคดีที่ศาลยกฟ้องดังกล่าวแล้ว จะฟ้องจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้ แต่ถ้าศาลยกฟ้อง
เช่นนี้ในคดีซึ่งราษฎรเท่านั้นเป็นโจทก์ ไม่ตัดอํานาจพนักงานอัยการฟ้องคดีนั้นอีก เว้นแต่จะเป็นคดีความผิดต่อ
ส่วนตัว
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มาตรา 165/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.
2562. (2562, 19 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 20 ก. หน้า 1.
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มาตรา 165/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.
2562. (2562, 19 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 20 ก. หน้า 1.

มาตรา ๑๖๗ ถ้าปรากฏว่าคดีมีมูล ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงที่มีมูล
ถ้าคดีไม่มีมูล ให้พิพากษายกฟ้อง
คํ า สั่ ง ของศาลที่ ว่ า คดี มี มู ล ให้ แ สดงข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายพร้ อ มเหตุ ผ ลประกอบ
104
ตามสมควรด้วย
มาตรา ๑๖๘ เมื่อ ศาลประทับ ฟ้อ งแล้ว ให้ส่ง สํา เนาฟ้อ งให้แ ก่จํา เลยรายตัว ไป เว้น แต่
จําเลยจะได้รับสําเนาฟ้องไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๖๙ เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัวจําเลยมา ให้ศาลออกหมายเรียกหรือ
หมายจับมาแล้วแต่ควรอย่างใดเพื่อพิจารณาต่อไป
มาตรา ๑๗๐ คําสั่ งของศาลที่ให้ คดีมีมู ลย่อมเด็ดขาด แต่คําสั่งที่ ว่าคดีไม่ มีมูลนั้นโจทก์ มี
อํานาจอุทธรณ์ฎีกาได้ตามบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะอุทธรณ์ฎีกา
ถ้าโจทก์ร้องขอศาลจะขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็ได้
มาตรา ๑๗๑ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาเว้นแต่มาตรา ๑๗๕ มา
บังคับแก่การไต่สวนมูลฟ้องโดยอนุโลม
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ และมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การไต่
สวนมูลฟ้องในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ทั้งในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์และในคดีที่พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์105
ลักษณะ ๒
การพิจารณา
มาตรา ๑๗๒ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทําโดยเปิ ดเผยต่อหน้าจําเลย เว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อโจทก์หรือทนายโจทก์และจําเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว และศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริง ให้
อ่านและอธิบายฟ้องให้จําเลยฟัง และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คําให้การของ
จําเลยให้จดไว้ ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจดรายงานไว้และดําเนินการพิจารณาต่อไป
ในการสืบพยาน เมื่อได้พิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห่งจิตของพยาน
หรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจําเลยแล้ว จะดําเนินการโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลยก็ได้ซึ่งอาจ
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มาตรา 167 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
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มาตรา 171 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
20) พ.ศ. 2542. (2542, 14 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 81 ก. หน้า 30.

กระทําโดยการใช้โทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
และจะให้สอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอื่นที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้106
ในการสืบพยาน ให้มีการบันทึกคําเบิกความพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องของการบันทึกได้ และให้ศาลอุทธรณ์ศาล
ฎีกาใช้การบันทึกดังกล่าวประกอบการพิจารณาคดีด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา107
ข้ อ บั งคั บ ของประธานศาลฎี ก าตามวรรคสามและวรรคสี่ เมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้108
มาตรา ๑๗๒ ทวิ109 ภายหลังที่ศาลได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ วรรค ๒ แล้ว เมื่อศาล
เห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับ
หลังจําเลยได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑)110 ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมี
โทษปรับสถานเดียว เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญ าตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและการ
สืบพยาน
(๒) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถ้าศาลพอใจตามคําแถลงของโจทก์ว่า การพิจารณาและการ
สืบพยานตามที่โจทก์ขอให้กระทําไม่เกี่ยวแก่จําเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยคนนั้นก็
ได้
(๓) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลยคนหนึ่ง ๆ
ลับหลังจําเลยคนอื่นก็ได้
(๔)111 จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุ
จําเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจําเลยมีทนายความและจําเลยได้รับอนุญ าตจากศาลที่จะไม่มาฟัง
การพิจารณาและสืบพยาน
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มาตรา 172 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
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มาตรา 172 วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
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มาตรา 172 ทวิ (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา 172 ทวิ (4) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33)
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(๕)112 ในระหว่างการพิจารณาและสืบพยาน ศาลมีคํ าสั่งให้ จําเลยออกจากห้ องพิ จารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ในคดีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (๒) หรือ (๓) ลับหลังจําเลยคนใด ไม่ว่ากรณีจะเป็น
ประการใด ห้ามมิให้ศาลรับฟังการพิจารณา และการสืบพยาน ที่กระทําลับหลังนั้นเป็นผลเสียหายแก่จําเลยคน
นั้น
มาตรา ๑๗๒ ทวิ /๑ 113 ภายหลั ง ที่ ศ าลได้ ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง แล้ ว
เมื่ อ ศาลเห็ น ว่ า จํ า เลยหลบหนี ห รื อ ไม่ ม าฟั ง การพิ จ ารณาและสื บ พยานโดยไม่ มี เหตุ อั น สมควร ให้ ศ าล
ออกหมายจั บ จํ า เลย หากไม่ ได้ ตั ว จํ า เลยมาภายในสามเดื อ นนั บ แต่ วั น ออกหมายจั บ เมื่ อ ศาลเห็ น เป็ น
การสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า และจําเลยมีทนายความ
ให้ ศ าลมี อํ า นาจพิ จ ารณาและสื บ พยานลั บ หลั ง จํ า เลยได้ และเมื่ อ ศาลพิ จ ารณาคดี เสร็ จ แล้ ว ให้ ศ าล
มีคําพิพากษาในคดีนั้นต่อไป
การพิจารณาและสืบพยานตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่
จําเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล
มาตรา ๑๗๒ ทวิ/๒114 ในคดีที่จําเลยเป็นนิติบุคคล ภายหลังที่ศาลได้ดําเนินการตามมาตรา
๑๗๒ วรรคสอง แล้ว เมื่อมีกรณีที่ศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยังจับตัว
มาไม่ ไ ด้ ภ ายในสามเดื อ นนั บ แต่ วั น ออกหมายจั บ และไม่ มี ผู้ แ ทนอื่ น ของนิ ติ บุ ค คลมาดํ า เนิ น การแทน
นิ ติบุ ค คลนั้ น ได้ เมื่ อศาลเห็ น เป็ น การสมควรเพื่ อประโยชน์ แ ห่ งความยุติ ธรรมที่ จะให้ การพิ จารณาเป็ น ไป
โดยไม่ ชัก ช้ า ให้ ศ าลมี อํ านาจพิ จารณาและสื บ พยานลั บ หลั งจํ าเลยได้ และเมื่ อ ศาลพิ จ ารณาคดีเสร็จ แล้ ว
ให้ศาลมีคําพิพากษาในคดีนั้นต่อไป
มาตรา ๑๗๒ ตรี115 เว้นแต่ในกรณีที่จําเลยอ้างตนเองเป็นพยาน ในการสืบพยานที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปี ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง โดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบแล้ว
ให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้
(๒) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้อง
พิจารณาด้วย และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ
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มาตรา 172 ทวิ (5) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33)
พ.ศ. 2562. (2562, 19 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 20 ก. หน้า 1.
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มาตรา 172 ทวิ/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33)
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มาตรา 172 ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
26) พ.ศ. 2550. (2550, 28 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.

ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นสมควรหรือถ้าพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบ
แปดปีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นผลร้ายแก่เด็ก
ถ้าไม่อนุญาตตามที่ร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคําให้การของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปีที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑
วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความและในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพและเสียงคําให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
คําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม ถามค้านหรือถามติงพยาน
ได้ ทั้งนี้ เท่าที่จําเป็นและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งให้ศาลรับฟังสื่อ
ภาพและเสียงคําให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๗๑
วรรคสอง เสมือนหนึ่งเป็นคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และให้ศาลรับฟังประกอบพยาน
อื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได้
มาตรา ๑๗๒ จัตวา116 ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การ
สืบพยานนอกศาลในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
มาตรา ๑๗๓117 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีใน
วัน ที ่ถ ูก ฟ้อ งต่อ ศาล ก่อ นเริ ่ม พิจ ารณาให้ศ าลถามจํ า เลยว่า มีท นายความหรือ ไม่ ถ้า ไม่ม ีก ็ใ ห้ศ าลตั ้ง
ทนายความให้
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มี
และจําเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพ
แห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๗๓/๑118 เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมใน
คดี ที่ จํ าเลยไม่ ให้ ก ารหรือ ให้ ก ารปฏิ เสธ เมื่ อ คู่ ค วามฝ่ ายใดฝ่ า ยหนึ่ งร้ อ งขอหรือ ศาลเห็ น สมควรศาลอาจ
กําหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกําหนดวันนัดสืบพยานก็ได้ โดยแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบสี่วัน
ก่อนวันตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานต่อ
ศาลพร้อมสําเนาในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นรับไปจากเจ้าพนักงานศาลและถ้าคู่ความฝ่ายใดมี
ความจํานงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นต่อศาลก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น
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มาตรา 172 จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
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มาตรา 173 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
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มาตรา 173/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547. (2547, 23 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.

การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาล เมื่อผู้ร้องขอแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณีจําเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อให้โอกาสแก่จําเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
ถ้าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก ให้คู่ ค วามที่
ประสงค์ จ ะอ้ า งอิง ขอให้ ศ าลมี คํา สั่ง เรีย กพยานเอกสารหรือ พยานวั ต ถุดัง กล่ า วมาจากผู้ ค รอบครองโดย
ยื่นคําขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน เพื่อให้ได้พยานเอกสารหรือพยานวัตถุนั้นมาก่อนวันตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันที่ศาลกําหนด
มาตรา ๑๗๓/๒119 ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยัง
อยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบ เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นอัน
เนื่องจากสภาพและความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง หรือพยานหลักฐานนั้นเป็นบันทึกคําให้การของ
พยาน หลังจากนั้นให้คู่ความแต่ละฝ่ายแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อศาล และให้ศาลสอบถาม
คู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจําเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับ
พยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง เสร็จแล้วให้ศาลกําหนดวันสืบพยาน และแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดร้องขอ ศาลจะมีคําสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในคดีไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันนัด
สืบพยานก็ได้
มาตรา ๑๗๔ ก่อนนําพยานเข้าสืบ โจทก์มีอํานาจเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีโจทก์ คือแถลง
ถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจําเลยเสร็จแล้วให้โจทก์นําพยาน
เข้าสืบ
เมื่ อ สื บ พยานโจทก์ แ ล้ ว จํ า เลยมี อํ า นาจเปิ ด คดี เพื่ อ ให้ ศ าลทราบคดี จํ า เลย โดยแถลง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิง ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแล้วให้จําเลยนําพยานเข้า
สืบ
เมื่อสืบ พยานจํ าเลยเสร็จแล้ว โจทก์และจําเลยมีอํานาจแถลงปิ ดคดีของตนด้ วยปากหรือ
หนังสือหรือทั้งสองอย่าง
ในระหว่างพิจารณา ถ้าศาลเห็นว่าไม่จําเป็นต้องสืบพยานหรือทําการอะไรอีกจะสั่งงดพยาน
หรือการนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๑๗๕ เมื่ อ โจทก์สื บ พยานเสร็จแล้ว ถ้าเห็ นสมควรศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการ
สอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได้
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มาตรา 173/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
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มาตรา ๑๗๖120 ในชั้นพิจารณา ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่
สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษ
อย่างต่ําไว้ให้จําคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า
จําเลยได้กระทําผิดจริง
ในคดีที่มีจําเลยหลายคน และจําเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจําหน่ายคดี
สําหรับจําเลยที่ปฏิเสธเพื่อให้โจทก์ฟ้องจําเลยที่ปฏิเสธนั้น เป็นคดีใหม่ภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได้
มาตรา ๑๗๗ ศาลมีอํานาจสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคํา
ร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน
มาตรา ๑๗๘ เมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้เท่านั้นมีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้
คือ
(๑) โจทก์และทนาย
(๒) จําเลยและทนาย
(๓) ผู้ควบคุมตัวจําเลย
(๔) พยานและผู้ชํานาญการพิเศษ
(๕) ล่าม
(๖) บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล
(๗) พนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควร
มาตรา ๑๗๙ ภายใต้ บั งคับ แห่ งประมวลกฎหมายนี้ ห รือกฎหมายอื่ น ศาลจะดําเนิ น การ
พิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม่เลื่อนก็ได้
ถ้ า พยานไม่ ม า หรื อ มี เหตุ อื่ น อั น ควรต้ อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณา ก็ ให้ ศ าลเลื่ อ นคดี ไปตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๑๘๐ ให้ นํ าบทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งรั กษาความเรีย บร้อ ยในศาลในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาบังคับแก่การพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แต่ห้ามมิให้สั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณา
เว้นแต่จําเลยขัดขวางการพิจารณา
มาตรา ๑๘๑ ให้ นําบทบัญ ญั ติในมาตรา ๑๓๙ และ ๑๖๖ มาบั งคับแก่การพิ จารณาโดย
อนุโลม
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ลักษณะ ๓
คําพิพากษาและคําสั่ง
มาตรา ๑๘๒121 คดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีคําร้องระหว่างพิจารณา
ขึ้นมา ให้ศาลสั่งตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความ
ให้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสาม
วันนับแต่เสร็จคดี ถ้ามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้ แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้
เมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่มา จะ
อ่านโดยโจทก์ไม่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่จําเลยไม่อยู่ โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจําเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ก็ให้ศาลรอ
การอ่านไว้จนกว่าจําเลยจะมาศาล แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจําเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ให้ศาลออกหมายจับ
จําเลย เมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันออกหมายจับ ก็ให้ศาลอ่านคํา
พิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได้ และให้ถือว่าโจทก์หรือจําเลย แล้วแต่กรณี ได้ฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
แล้ว
ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งต้องเลื่อนอ่านไปโดยขาดจําเลยบางคน ถ้าจําเลยที่อยู่จะถูก
ปล่อย ให้ศาลมีอํานาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๘๓ คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือความเห็นแย้งต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้
พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา ผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณา ถ้าไม่เห็นพ้องด้วย มีอํานาจทําความเห็นแย้ง คําแย้งนี้ให้
รวมเข้าสํานวนไว้
มาตรา ๑๘๔ ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวง
ยุติธรรม หัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของสํานวนเป็นประธาน ถามผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน ให้
ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัย ให้ประธานออกความเห็นสุดท้าย การวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมาก
ถ้าในปัญ หาใดมีค วามเห็น แย้งกัน เป็น สองฝ่า ยหรือ เกิน กว่าสองฝ่า ยขึ้น ไป จะหาเสีย งข้า งมากมิไ ด้ ให้ผู้
พิพ ากษาซึ่ง มีค วามเห็น เป็น ผลร้า ยแก่จํา เลยมากยอมเห็น ด้ว ยผู้พิพ ากษาซึ่ง มีค วามเห็น เป็น ผลร้า ยแก่
จําเลยน้อยกว่า
มาตรา ๑๘๕ ถ้าศาลเห็นว่าจําเลยมิได้กระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดก็ดี
คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจําเลยไป
แต่ศาลจะสั่งขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
เมื่อศาลเห็นว่าจําเลยได้กระทําผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่
จําเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจําเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๑๘๖ คําพิพากษาหรือคําสั่งต้องมีข้อสําคัญเหล่านี้เป็นอย่างน้อย
(๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี
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(๒) คดีระหว่างใครโจทก์ใครจําเลย
(๓) เรื่อง
(๔) ข้อหาและคําให้การ
(๕) ข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาได้ความ
(๖) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๗) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ
(๘) คําชี้ขาดให้ยกฟ้องหรือลงโทษ
(๙) คําวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟ้องทางแพ่ง
คําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ ไม่จําต้องมีอนุมาตรา (๔) (๕) และ (๖)
มาตรา ๑๘๗ คําสั่งระหว่างพิจารณาอย่างน้อยต้องมี
(๑) วันเดือนปี
(๒) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง
(๓) คําสั่ง
มาตรา ๑๘๘ คําพิพากษาหรือคําสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป
มาตรา ๑๘๙ เมื ่อ จํ า เลยซึ ่ง ต้อ งคํ า พิพ ากษาให้ล งโทษเป็น คนยากจนขอสํ า เนาคํ า
พิพากษาซึ่งรับรองว่าถูกต้อง ให้ศาลคัดสําเนาให้หนึ่งฉบับโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
มาตรา ๑๙๐ ห้ามมิให้แก้ไขคําพิพากษาหรือคําสั่งซึ่งอ่านแล้ว นอกจากแก้ถ้อยคําที่เขียนหรือ
พิมพ์ผิดพลาด
มาตรา ๑๙๑ เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถ้าบุคคลใดที่มีประโยชน์
เกี่ยวข้องร้องต่อศาลซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ให้ศาลนั้นอธิบายให้แจ่มแจ้ง
มาตรา ๑๙๒122 ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินคําขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง
ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น เว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสําคัญและทั้งจําเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษ
จําเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้
ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด
หรือต่างกันระหว่างการกระทําผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร
และทํ า ให้เสีย ทรัพ ย์ หรือ ต่า งกัน ระหว่า งการกระทํ า ผิด โดยเจตนากับ ประมาท มิใ ห้ถ ือ ว่า ต่ างกั น ในข้ อ
สาระสําคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคําขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
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เว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จําเลยหลงต่อสู้ แต่ทั้งนี้ ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษ
ที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้123
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้อง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็น
เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจําเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด
ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้
ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทําหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ใน
ตัวเอง ศาลจะลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้
ภาค ๔
อุทธรณ์ และฎีกา
ลักษณะ ๑
อุทธรณ์
หมวด ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๑๙๓ คดีอ ุท ธรณ์คํ า พิพ ากษาหรื อ คํ า สั ่ ง ศาลชั ้ น ต้น ในข้อ เท็จ จริ ง และข้ อ
กฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ เว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
อุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลําดับ
มาตรา ๑๙๓ ทวิ124 ห้ามมิให้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่ง
อัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้จําเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
(๑) จําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก
(๒) จําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้
(๓) ศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิด แต่รอการกําหนดโทษไว้ หรือ
(๔) จําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท

123

มาตรา 192 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
124
มาตรา 193 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
17) พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.

มาตรา ๑๙๓ ตรี125 ในคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๙๓ ทวิ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นพิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็น
ปัญหาสําคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์หรืออธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดี
กรมอัยการได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ ว่า มีเหตุอันควรที่ศาลอุท ธรณ์ จะได้วินิจฉัยก็ให้รับ
อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป
มาตรา ๑๙๔ ถ้ า มี อุ ท ธรณ์ แ ต่ ใ นปั ญ หาข้ อ กฎหมาย ในการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้อกฎหมาย
นั้น ๆ ศาลอุทธรณ์จะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสํานวน
มาตรา ๑๙๕ ข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้อง
อุทธรณ์ แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรณ์ เหล่านี้ผู้อุทธรณ์หรือศาลยกขึ้นอ้างได้ แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็
ตาม
มาตรา ๑๙๖ คําสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทําให้คดีเสร็จสํานวน ห้ามมิให้อุทธรณ์ คําสั่งนั้น
จนกว่าจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในประเด็นสําคัญและมีอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรือคําสั่งนั้นด้วย
มาตรา ๑๙๗ เหตุที่มีอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับหนึ่งแล้ว หาเป็นผลตัดสิทธิผู้อื่นซึ่งมี
สิทธิอุทธรณ์ จะอุทธรณ์ด้วยไม่
มาตรา ๑๙๘126 การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือ
ถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง127
ให้ เป็ น หน้ า ที่ ศ าลชั้ น ต้ น ตรวจอุ ท ธรณ์ ว่ าควรจะรั บ ส่ งขึ้ น ไปยั งศาลอุ ท ธรณ์ ห รื อ ไม่ ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
ในกรณี ที่ตามคําพิพากษาจําเลยต้องรับโทษจําคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจําเลย
ไม่ได้ถูกคุมขัง จําเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมี
คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง
ตนของจําเลยก็ได้ ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้128
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มาตรา 193 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2517. (2517, 30 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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มาตรา 198 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2517. (2517, 30 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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มาตรา 198 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
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มาตรา 198 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
32) พ.ศ. 2559. (2559, 11 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 104 ก. หน้า 30.

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จําเลยได้รับการรอการลงโทษจําคุก หรือรับโทษจําคุก
ตามคําพิพากษาครบถ้วนแล้ว129
มาตรา ๑๙๘ ทวิ130 เมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคํา
ร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลนั้นต่อศาลอุทธรณ์ได้ คําร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วัน
ฟังคําสั่ง แล้วให้ศาลนั้นรีบส่งคําร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์ และคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลชั้นต้น131
เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคําร้องเรื่องนั้น ก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้
ให้ศ าลอุท ธรณ์พิจ ารณาคํา ร้อ งนั้น แล้ว มีคํา สั่ง ยืน ตามคํา ปฏิเ สธของศาลชั้น ต้น หรือ มี
คําสั่งให้รับอุทธรณ์ คําสั่งนี้ให้เป็นที่สุดแล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน
มาตรา ๑๙๙ ผู้อุทธรณ์ซึ่งต้องขังหรือต้องจําคุกอยู่ในเรือนจํา อาจยื่นอุทธรณ์ต่อพัศดีภายใน
กําหนดอายุอุทธรณ์ เมื่อได้รับอุทธรณ์นั้นแล้ว ให้พัศดีออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ แล้วให้รีบส่งอุทธรณ์นั้นไป
ยังศาลชั้นต้น
อุทธรณ์ฉบับใดที่ยื่นต่อพัศดีส่งไปถึงศาลเมื่อพ้นกําหนดอายุอุทธรณ์แล้วถ้าปรากฏว่าการส่ง
ชักช้านั้นมิใช่เป็นความผิดของผู้ยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่ได้ยื่นภายในกําหนดอายุอุทธรณ์
มาตรา ๒๐๐132 ให้ศาลส่งสําเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งแก้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับสําเนาอุทธรณ์
มาตรา ๒๐๑ 133 เมื่ อ ศาลส่ งสํ าเนาอุ ท ธรณ์ แ ก่ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ งไม่ ได้ เพราะหาตั วไม่ พ บ หรื อ
หลบหนี หรือจงใจไม่รับสําเนาอุทธรณ์ หรือได้รับแก้อุทธรณ์แล้ว หรือพ้นกําหนดแก้อุทธรณ์แล้ว ให้ศาลรีบส่ง
สํานวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อทําการพิจารณาพิพากษาต่อไป
มาตรา ๒๐๒ ผู้อุทธรณ์มีอํานาจยื่นคําร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสํานวนไปศาล
อุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้ เมื่อส่งสํานวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อ
ส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่ง ทั้งนี้ ต้องก่อนอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
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มาตรา 198 วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32)
พ.ศ. 2559. (2559, 11 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 104 ก. หน้า 30.
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มาตรา 198 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2517. (2517, 30 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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มาตรา 198 ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
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มาตรา 200 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
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มาตรา 201 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.

เมื่อถอนไปแล้ว ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นย่อม
เด็ดขาดเฉพาะผู้ถอน ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์ จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ศาลชั้นต้น
หมวด ๒
การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
มาตรา ๒๐๓ ให้ศาลอุท ธรณ์ พิจารณาโดยเปิ ดเผยเฉพาะแต่ ในกรณี ที่ นัดหรืออนุญ าตให้
คู่ความมาพร้อมกัน หรือมีการสืบพยาน
มาตรา ๒๐๔ เมื่อจะพิจารณาในศาลโดยเปิดเผย ให้ศาลอุทธรณ์ออกหมายนัดกําหนดวัน
พิจารณาไปยังคู่ความให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าห้าวัน
การฟังคําแถลงการณ์นั้นห้ามมิให้กําหนดช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันรับสํานวน ถ้ามีเหตุพิเศษ
จะช้ากว่านั้นก็ได้แต่อย่าให้เกินสองเดือน เหตุที่ต้องช้าให้ศาลรายงานไว้
มาตรา ๒๐๕ คําร้องขอแถลงการณ์ด้วยปากให้ติดมากับฟ้องอุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์
คําแถลงการณ์เป็นหนังสือให้ยื่นก่อนวันศาลอุทธรณ์พิพากษา
คําแถลงการณ์ด้ว ยปากหรือหนังสือ ก็ต าม มิให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของอุท ธรณ์ ให้นับ ว่า
เป็นแต่คําอธิบายข้ออุทธรณ์หรือแก้อุทธรณ์เท่านั้น
คําแถลงการณ์เป็นหนังสือจะยื่นต่อศาลชั้นต้นหรือต่อศาลอุทธรณ์ก็ได้
มาตรา ๒๐๖ ระเบียบแถลงการณ์ด้วยปากมีดังนี้
(๑) ถ้าคู่ความฝ่ายใดขอแถลงการณ์ ให้ฝ่ายนั้นแถลงก่อน แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งแถลงแก้ เสร็จ
แล้วฝ่ายแถลงก่อนแถลงแก้ได้อีก
(๒) ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขอแถลงการณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แถลงก่อน แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งแถลงแก้
เสร็จแล้วให้ผู้อุทธรณ์แถลงแก้ได้อีก
(๓) ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขอแถลงการณ์และเป็นผู้อุทธรณ์ทั้งคู่ ให้โจทก์แถลงก่อน แล้วให้
จําเลยแถลง เสร็จแล้วโจทก์แถลงแก้ได้อีก
มาตรา ๒๐๗ เมื่อมีอุทธรณ์คําพิพากษา ศาลอุทธรณ์มีอํานาจสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียก
หรือจับจําเลย ซึ่งศาลนั้นปล่อยตัวไปแล้ว มาขังหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ก็ได้ หรือถ้าจําเลยถูกขังอยู่
ระหว่างอุทธรณ์จะสั่งให้ศาลชั้นต้นปล่อยจําเลยหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้
มาตรา ๒๐๘ ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ตามหมวดนี้
(๑) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติม ให้มีอํานาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่งศาล
ชั้นต้นสืบให้ เมื่อศาลชั้นต้นสืบพยานแล้ว ให้ส่งสํานวนมายังศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยต่อไป
(๒) ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นเป็นการจําเป็น เนื่องจากศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวน
พิจารณา ก็ให้พิพากษาสั่งให้ศาลชั้นต้นทําการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดี

มาตรา ๒๐๘ ทวิ134 ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เห็นสมควร จะให้มีการวินิจฉัยปัญหาใด
ในคดีเรื่องใด โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้
ที่ ประชุ ม ใหญ่ ให้ประกอบด้วยผู้ พิพ ากษาทุ กคนซึ่งอยู่ปฏิบั ติห น้าที่ แต่ต้องไม่ น้อยกว่ากึ่ง
จํานวนผู้พิพากษาแห่งศาลนั้น และให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นประธาน
การวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็นสองฝ่าย
หรือเกินสองฝ่ายขึ้นไป จะหาเสียงข้างมากมิได้ ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จําเลยมากยอมเห็น
ด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จําเลยน้อยกว่า
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยปัญหาแล้ว คําพิพากษาหรือคําสั่งต้องเป็นไปตามคําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ และต้องระบุไว้ด้วยว่าปัญหาข้อใดได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ผู้พิพากษาที่เข้าประชุม แม้มิใช่
เป็นผู้นั่งพิจารณา ก็ให้มีอํานาจพิพากษา ทําคําสั่ง หรือทําความเห็นแย้งในคดีนั้นได้
มาตรา ๒๐๙ ให้ศาลอุทธรณ์ พิพากษาโดยมิชักช้า และจะอ่านคําพิพากษาที่ศาลอุทธรณ์
หรือส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านก็ได้
มาตรา ๒๑๐ เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องอุทธรณ์มิได้ยื่นในกําหนด ให้พิพากษายกฟ้อง
อุทธรณ์นั้นเสีย
มาตรา ๒๑๑ เมื่อมีอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาในประเด็นสําคัญและคัดค้านคําสั่งระหว่าง
พิจารณาด้วย ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาโดยคําพิพากษาอันเดียวกันก็ได้
มาตรา ๒๑๒ คดีที่จําเลยอุทธรณ์ คําพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์ พิพากษา
เพิ่มเติมโทษจําเลย เว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทํานองนั้น
มาตรา ๒๑๓ ในคดีซึ่งจําเลยผู้หนึ่งอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษา ซึ่งให้ลงโทษจําเลยหลายคน
ในความผิดฐานเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน ถ้าศาลอุทธรณ์กลับหรือแก้คําพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ลงโทษหรือลด
โทษให้ จําเลย แม้เป็ นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลอุท ธรณ์ มีอํานาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอื่นที่มิได้
อุทธรณ์ ให้มิต้องถูกรับโทษ หรือได้ลดโทษดุจจําเลยผู้อุทธรณ์
มาตรา ๒๑๔ นอกจากมีข้อความซึ่งต้องมีในคําพิพากษาศาลชั้นต้น คําพิพากษาศาลอุทธรณ์
ต้องปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) นามหรือตําแหน่งของผู้อุทธรณ์
(๒) ข้อความว่า ยืน ยก แก้หรือกลับคําพิพากษาศาลชั้นต้น
มาตรา ๒๑๕ นอกจากที่บัญญัติมาแล้ว ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคํา
พิพากษาและคําสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา 208 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 2) พ.ศ.
2487. (2587, 31 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 79 ก. หน้า 1210.

ลักษณะ ๒
ฎีกา
หมวด ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๒๑๖135 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คู่ความมีอํานาจฎีกาคั ด ค้า นคํา
พิพ ากษา หรื อ คํา สั่ง ศาลอุท ธรณ์ ภ ายในหนึ่ง เดือ น นับ แต่วัน อ่าน หรือ ถือ ว่า ได้อ่า นคําพิพากษาหรือคําสั่ง
นั้นให้คู่ความฝ่ายที่ฎีกาฟัง
ฎีก านั ้น ให้ยื่น ต่อ ศาลชั ้น ต้น และให้นํ า บทบัญ ญัต ิใ นมาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๐๐ และ
มาตรา ๒๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม136
มาตรา ๒๑๗ ในคดีซึ่งมีข้อจํากัดว่า ให้คู่ความฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ข้อจํากัดนี้
ให้บังคับแก่คู่ความและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีด้วย
มาตรา ๒๑๘ ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้
ลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแต่โทษจําคุกไม่เกินห้าปีห้ามมิให้ คู่ความฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง
ในคดีที่ศ าลอุท ธรณ์ พิพ ากษายื น ตามศาลล่า งหรือ เพีย งแต่แ ก้ไ ขเล็ ก น้อ ยและให้ล งโทษ
จําคุ กจําเลยเกิ นห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ ห้ามมิให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง137
มาตรา ๒๑๙138 ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยไม่เกินสองปีหรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจําเลยไม่เกินกําหนดที่ว่ามานี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษ
จําเลย
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มาตรา 216 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.
136
มาตรา 216 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559. (2559, 11 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 104 ก. หน้า 30.
137
มาตรา 218 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
138
มาตรา 219 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.

มาตรา ๒๑๙ ทวิ139 ห้ ามมิให้ คู่ค วามฎี ก าคั ดค้ านคําพิ พ ากษาหรือคําสั่ งในข้อ เท็ จจริงใน
ปัญหาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยแต่อย่างเดียว แม้คดีนั้นจะไม่ต้องห้ามฎีกาก็ตาม
ในการนั บ กํ าหนดโทษจํ าคุ ก ตามความในมาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙ นั้ น ห้ ามมิ ให้ คํ านวณ
กําหนดเวลาที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยรวมเข้าด้วย

มาตรา ๒๑๙ ตรี140 ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเป็น
โทษจําคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรับ หรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพย์สิน ถ้าศาลอุทธรณ์มิได้
พิพากษากลับคําพิพากษาศาลชั้นต้น ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
มาตรา ๒๒๐141 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์
มาตรา ๒๒๑ ในคดีซึ่งห้ามฎีกาไว้โดยมาตรา ๒๑๘, ๒๑๙ และ ๒๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย
นี้ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์
พิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสําคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา หรืออธิบดีกรม
อัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณาต่อไป
มาตรา ๒๒๒ ถ้าคดีมีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาล
ฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสํานวน
มาตรา ๒๒๓ ให้เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นตรวจฎีกาว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม่ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับ ให้จดเหตุผลไว้ในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
มาตรา ๒๒๔142 เมื่อศาลชั้นต้นไม่ยอมรับฎีกา ผู้ฎีกาอาจฎีกาเป็นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของ
ศาลนั้นต่อศาลฎีกาได้ คําร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังคําสั่ง แล้วให้ศาลนั้น
รีบส่งคําร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลฎีกาพร้อมด้วยฎีกาและคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคําร้องเรื่องนั้น ก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้
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มาตรา 219 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2517. (2517, 30 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
140
มาตรา 219 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2517. (2517, 30 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
141
มาตรา 220 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
142
มาตรา 224 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532. (2532, 8 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.

หมวด ๒
การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา
มาตรา ๒๒๕ ให้นําบทบั ญ ญั ติว่าด้วยการพิ จารณา และว่าด้วยคําพิ พากษาและคําสั่งชั้น
อุทธรณ์มาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เว้นแต่ห้ามมิให้ทําความเห็นแย้ง
ภาค ๕
พยานหลักฐาน
หมวด ๑
หลักทั่วไป
มาตรา ๒๒๖ พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือ
บริสุท ธิ์ ให้อ้างเป็น พยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญ ญา ขู่
เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
อันว่าด้วยการสืบพยาน
มาตรา ๒๒๖/๑143 ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่
เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้น
หรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อการอํานวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา
หรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน
ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวง
แห่งคดี โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสําคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น
(๒) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี
(๓) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยมิชอบ
(๔) ผู้ที่กระทําการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่
เพียงใด
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มาตรา 226/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

มาตรา ๒๒๖/๒144 ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดครั้งอื่น ๆ
หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจําเลย เพื่อพิสูจน์ว่าจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง เว้นแต่
พยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีที่ฟ้อง
(๒) พยานหลั กฐานที่ แสดงถึ งลักษณะ วิธี หรือรูป แบบเฉพาะในการกระทํ าความผิ ดของ
จําเลย
(๓) พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจําเลยถึงการกระทํา หรือความประพฤติในส่วนดี
ของจําเลย
ความในวรรคหนึ่งไม่ห้ามการนําสืบพยานหลักฐานดังกล่าว เพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจใน
การกําหนดโทษหรือเพิ่มโทษ
มาตรา ๒๒๖/๓145 ข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดนํามาเบิกความต่อศาลหรือที่
บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อศาล หากนําเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่ง
ข้อความนั้น ให้ถือเป็นพยานบอกเล่า
ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า เว้นแต่
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่า
จะพิสูจน์ความจริงได้ หรือ
(๒) มีเหตุจําเป็น เนื่องจากไม่สามารถนําบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่ควรรับไว้ซึ่งพยานบอกเล่าใด และคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องคัดค้าน
ก่อนที่ศาลจะดําเนินคดีต่อไป ให้ศาลจดรายงานระบุนาม หรือชนิดและลักษณะของพยานบอกเล่า เหตุผลที่
ไม่ยอมรับ และข้อคัดค้านของคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ ส่วนเหตุผลที่คู่ความฝ่ายคัดค้านยกขึ้นอ้างนั้น ให้ศาลใช้
ดุลพินิจจดลงไว้ในรายงานหรือกําหนดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นคําแถลงต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสํานวน
มาตรา ๒๒๖/๔146 ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ห้ามมิให้จําเลยนําสืบด้วยพยานหลักฐานหรือ
ถามค้านด้วยคําถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอื่นนอกจากจําเลย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากศาลตามคําขอ
ศาลจะอนุญาตตามคําขอในวรรคหนึ่ง เฉพาะในกรณีที่ศาลเห็นว่าจะก่อให้เกิดความยุติธรรม
ในการพิจารณาพิพากษาคดี
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มาตรา 226/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
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มาตรา 226/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
146
มาตรา 226/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

มาตรา ๒๒๖/๕147 ในชั้นพิจารณาหากมีเหตุจําเป็นหรือเหตุอันสมควร ศาลอาจรับฟังบันทึก
คํ า เบิ ก ความในชั้ น ไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งหรื อ บั น ทึ ก คํ า เบิ ก ความของพยานที่ เบิ ก ความไว้ ใ นคดี อื่ น ประกอบ
พยานหลักฐานอื่นในคดีได้
มาตรา ๒๒๗ ให้ศ าลใช้ดุล พินิจ วินิจ ฉัย ชั่งน้ํา หนัก พยานหลัก ฐานทั้ง ปวง อย่าพิพ ากษา
ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้น
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจําเลยได้กระทําผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัย
นั้นให้จําเลย
มาตรา ๒๒๗/๑148 ในการวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานบอกเล่า พยานซัดทอด พยานที่จําเลยไม่มี
โอกาสถามค้ า น หรื อ พยานหลั ก ฐานที่ มี ข้ อ บกพร่ อ งประการอื่ น อั น อาจกระทบถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
พยานหลักฐานนั้น ศาลจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลําพังเพื่อ
ลงโทษจําเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมา
สนับสนุน
พยานหลั ก ฐานประกอบตามวรรคหนึ่ ง หมายถึ ง พยานหลั ก ฐานอื่ น ที่ รั บ ฟั ง ได้ และมี
แหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะต้องมีคุณค่าเชิง
พิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย
มาตรา ๒๒๘ ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอํานาจสืบพยาน
เพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้
มาตรา ๒๒๙ ศาลเป็ น ผู้ สื บ พยาน จะสื บ ในศาลหรือ นอกศาลก็ ได้ แล้ วแต่ เห็ น ควรตาม
ลักษณะของพยาน
มาตรา ๒๒๙/๑ 149 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๓/๑ ในการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณา
โจทก์ต้องยื่นบั ญ ชีระบุ พยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานที่ พ อสังเขป หรือ
เอกสารเท่าที่จะระบุได้ รวมทั้งรายชื่อ ที่อยู่ของบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโจทก์ประสงค์จะนําสืบ หรือขอให้ศาล
ไปตรวจหรือแต่งตั้งต่อศาลไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน พร้อมทั้งสําเนาบัญชี
ระบุพยานหลักฐานดังกล่าวในจํานวนที่เพียงพอเพื่อให้จําเลยรับไป ส่วนจําเลยให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน
พร้อมสําเนาก่อนวันสืบพยานจําเลย
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มาตรา 226/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
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มาตรา 227/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
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มาตรา 229/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

ในการไต่สวนกรณีร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบหรือกรณีร้องขอให้ศาลริบทรัพย์ ให้บุคคลที่
เกี่ ย วข้ อ งยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐานต่ อ ศาลไม่ น้ อ ยกว่ าเจ็ ด วั น ก่ อ นวั น ไต่ ส วนพร้อ มทั้ งสํ าเนาบั ญ ชี ร ะบุ
พยานหลักฐานดังกล่าวในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ถ้ามี รับไป
เมื่อระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่
กรณี ได้สิ้นสุดลง ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้วมีเหตุอันสมควรแสดง
ได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนําพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบ หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้
มีอยู่ หรือมีเหตุสมควรอื่นใด หรือถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเช่น
ว่ า นั้ น แสดงให้ เป็ น ที่ พ อใจแก่ ศ าลได้ ว่ า มี เหตุ อั น สมควรที่ ไม่ ส ามารถยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐานตาม
กําหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้น อาจร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาล
พร้อมกับบัญ ชีระบุพยานหลักฐานและสําเนาบัญ ชีระบุพยานหลักฐานนั้นไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนเสร็จสิ้นการ
สืบพยานของฝ่ายนั้นสําหรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้ว หรือก่อน
เสร็จสิ้นการพิจารณาสําหรับกรณีท่คี ู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและถ้าศาลเห็น
ว่าจําเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าว เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม
ให้ศาลมีอํานาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้
ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานใดซึ่งคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้าง
พยานหลักฐานนั้นมิได้แสดงความจํานงจะอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
หรือตามมาตรา ๑๗๓/๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แต่ถ้าศาลเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องคุ้มครองพยาน หรือจะต้อง
สืบพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญ แห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม หรือเพื่อให้
โอกาสแก่จําเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ให้ศาลมีอํานาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้
มาตรา ๒๓๐150 เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจเดิน
เผชิ ญ สื บ พยานหลั ก ฐาน หรื อ เมื่ อ มี เหตุ จํ าเป็ น ไม่ ส ามารถนํ าพยานหลั ก ฐานมาสื บ ที่ ศ าลนั้ น และการสื บ
พยานหลักฐานโดยวิธีอื่นไม่สามารถกระทําได้ ศาลมีอํานาจส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน ให้ศาล
ที่รับประเด็นมีอํานาจและหน้าที่ดังศาลเดิม รวมทั้งมีอํานาจส่งประเด็นต่อไปยังศาลอื่นได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ ให้ส่งสํานวนหรือสําเนาฟ้อง สําเนาคําให้การ
และเอกสารหรือของกลางเท่าที่จําเป็นให้แก่ศาลที่รับประเด็นเพื่อสืบพยานหลักฐาน หากจําเลยต้องขังอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาให้ผู้คุมขังส่งตัวจําเลยไปยังศาลที่รับประเด็น แต่ถ้าจําเลยในกรณีตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ ไม่ติด
ใจไปฟังการพิจารณาจะยื่นคําถามพยานหรือคําแถลงขอให้ตรวจพยานหลักฐานก็ได้ ให้ศาลสืบพยานหลักฐาน
ไปตามนั้น
เมื่ อ สื บ พยานหลั ก ฐานตามที่ ได้ รับ มอบหมายเสร็จสิ้ น แล้ว ให้ ส่งถ้ อ ยคํ าสํ านวนพร้อ มทั้ ง
เอกสารหรือของกลางคืนศาลเดิม
มาตรา ๒๓๐/๑ 151 ในกรณี ที่ มีเหตุจําเป็ น อั นไม่ อาจนํ าพยานมาเบิ ก ความในศาลได้ เมื่ อ
คู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของ
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ทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นนอกศาลนั้น โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทาง
จอภาพได้ ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมของศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
การเบิกความตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล
มาตรา ๒๓๐/๒152 ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามมาตรา ๒๓๐/๑ ได้ เมื่อคู่ความร้องขอหรือ
ศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้เสนอบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยคําซึ่งมีถิ่น
ที่อ ยู่ในต่า งประเทศต่อศาลแทนการนํา พยานบุค คลมาเบิก ความต่อ หน้า ศาลได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัด สิท ธิผู้ใ ห้
ถ้อยคําที่จะมาศาลเพื่อให้การเพิ่มเติม
บันทึกถ้อยคําตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี
(๒) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ทําบันทึกถ้อยคํา
(๓) ชื่อและสกุลของคู่ความ
(๔) ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ให้ถ้อยคํา และความเกี่ยวพันกับคู่ความ
(๕) รายละเอียดแห่งข้อเท็จจริง หรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยคํา
(๖) ลายมือชื่อของผู้ให้ถ้อยคํา และคู่ความฝ่ายผู้เสนอบันทึกถ้อยคํา
สําหรับ ลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ให้ ถ้ อ ยคํ าให้ นํ ามาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกถ้อยคําที่ได้ยื่นไว้แล้วต่อศาล เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กน้อย
มาตรา ๒๓๑ เมื่อคู่ค วามหรือผู้ใดจะต้ องให้ การหรือส่งพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการอยู่
(๒) เอกสารหรือข้อความลับ ซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหน้าที่ของเขา
(๓) วิธีการ แบบแผนหรืองานอย่างอื่นซึ่งกฎหมายคุ้มครองไม่ยอมให้เปิดเผย คู่ความหรือ
บุคคลนั้นมีอํานาจไม่ยอมให้การหรือส่งพยานหลักฐาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับความลับนั้น
ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดไม่ยอมให้การ หรือไม่ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ศาลมีอํานาจ
หมายเรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับความลับนั้นมาแถลงต่อศาล เพื่อวินิจฉัยว่าการไม่ยอมนั้นมี
เหตุผลค้ําจุนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไร้เหตุผล ให้ศาลบังคับให้ ๆ การหรือส่งพยานหลักฐานนั้น
หมวด ๒
พยานบุคคล
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มาตรา ๒๓๒ ห้ามมิให้โจทก์อ้างจําเลยเป็นพยาน
มาตรา ๒๓๓153 จําเลยอาจอ้างตนเองเป็นพยานได้ ในกรณี ที่จําเลยอ้างตนเองเป็นพยาน
ศาลจะให้เข้าสืบก่อนพยานอื่นฝ่ายจําเลยก็ได้ ถ้าคําเบิกความของจําเลยนั้นปรักปรําหรือเสียหายแก่จําเลยอื่น
จําเลยอื่นนั้นซักค้านได้
ในกรณีที่จําเลยเบิกความเป็นพยาน คําเบิกความของจําเลยย่อมใช้ยันจําเลยนั้นได้ และศาล
อาจรับฟังคําเบิกความนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้
มาตรา ๒๓๔ พยานไม่ต้องตอบคําถามซึ่งโดยตรงหรืออ้อม อาจจะทําให้เขาถูกฟ้องคดีอาญา
เมื่อมีคําถามเช่นนั้น ให้ศาลเตือนพยาน
มาตรา ๒๓๕ ในระหว่างพิจารณา เมื่อเห็นสมควร ศาลมีอํานาจถามโจทก์จําเลยหรือพยาน
คนใดได้
ห้ามมิให้ถามจําเลยเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะจะเพิ่มเติมคดีโจทก์ซึ่งบกพร่อง เว้นแต่จําเลยจะ
อ้างตนเองเป็นพยาน
มาตรา ๒๓๖ ในระหว่างพิจารณาศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่จะเป็นพยานซึ่งมิใช่จําเลย ออกไปอยู่
นอกห้องพิจารณาจนกว่าจะเข้ามาเบิกความ อนึ่งเมื่อพยานเบิกความแล้วจะให้รออยู่ในห้องพิจารณาก่อนก็ได้
มาตรา ๒๓๗ 154 บัน ทึก คํา เบิก ความพยานชั้น ไต่ส วนมูล ฟ้อ งหรือ พิจ ารณานั้น ให้ศ าล
อ่านให้พยานฟังต่อหน้าจําเลย เว้นแต่ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม
ในกรณีที่คู่ความตกลงกัน ศาลอาจอนุญาตให้ถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูล
ฟ้อ งเป็น คํา เบิก ความพยานในชั้น พิจ ารณา โดยพยานไม่ต้อ งเบิก ความใหม่ห รือ ให้พ ยานเบิก ความตอบ
คําถามค้านของจําเลยไปทันทีได้ เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําจําคุกตั้งแต่ห้าปี
ขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
มาตรา ๒๓๗ ทวิ155 ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือ
มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันเป็นการ
ยากแก่การนําพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับคําร้องขอจากผู้เสียหายหรือ
จากพนักงานสอบสวน จะยื่นคําร้องโดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทําผิดต่อศาลเพื่อให้
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ศาลมีคําสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้กระทําความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอํานาจพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการนําตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอํานาจของศาล ให้
ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป
เมื่อ ศาลได้รับ คํา ร้อ งเช่น ว่า นั้น ให้ศ าลสืบ พยานนั้น ทัน ที ในการนี้ ผู้ต้อ งหาจะซัก ค้า น
หรือตั้งทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญา ซึ่งหากมี
การฟ้องคดีจะเป็นคดีซึ่งศาลจะต้องตั้งทนายความให้ หรือจําเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้งทนายความให้ตามมาตรา
๑๗๓ ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ในกรณีที่ศาลต้องตั้งทนายความให้
ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายความให้ทันก็ให้ตั้งทนายความให้และดําเนินการสืบพยานนั้นทันที แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่
สามารถตั้งทนายความได้ทันหรือผู้ต้องหาไม่อาจตั้งทนายความได้ทัน ก็ให้ศาลซักถามพยานนั้นให้แทน
คําเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง หากมีตัวผู้ต้องหาอยู่ในศาลด้วยแล้ว ก็
ให้ศาลอ่านคําเบิกความดังกล่าวต่อหน้าผู้ต้องหา
ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจําเลยในการกระทําความผิดอาญานั้น ก็ให้รับฟังคําพยาน
ดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่า หากตนถูกฟ้องเป็นจําเลยแล้ว บุคคลซึ่งจําเป็นจะต้องนํามาสืบเป็น
พยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การนําพยานนั้นมาสืบในภายหน้า ผู้ต้องหานั้นจะยื่นคําร้องต่อศาล
โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น เพื่อให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีก็ได้
เมื่อศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้นและแจ้งให้พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องทราบ ในการสืบพยานดังกล่าว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้
และให้นําความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่
เกินสิบแปดปี
มาตรา ๒๓๗ ตรี156 ให้นําความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณี การ
สืบพยานผู้เชี่ยวชาญ และพยานหลักฐานอื่น และแก่กรณี ที่ได้มีการฟ้องคดีไว้แล้วแต่มีเหตุจําเป็นที่ต้องสืบ
พยานหลักฐานไว้ก่อนถึงกําหนดเวลาสืบพยานตามปกติตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสองด้วย
ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงอันสําคัญใน
คดีได้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า หากมีการเนิ่นช้ากว่าจะนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันสําคัญมาสืบใน
ภายหน้าพยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือเป็นการยากแก่การตรวจพิสูจน์ ผู้ต้องหาหรือพนักงานอัยการโดย
ตนเองหรือเมื่อได้รับคําร้องจากพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหาย จะยื่นคําร้องขอ ให้ศาลสั่งให้ทําการตรวจ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความในมาตรา ๒๔๔/๑ ไว้ก่อนฟ้องก็ได้ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 237 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

หมวด ๓
พยานเอกสาร
มาตรา ๒๓๘ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สําเนาที่รับรอง
ว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้
ถ้าอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่จะส่งสําเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็
ได้ เว้นแต่ในหมายเรียกจะบ่งไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๒๓๙ เอกสารใดซึ่งคู่ความอ้าง แต่มิได้อยู่ในความยึดถือของเขา ถ้าคู่ความนั้นแจ้งถึง
ลักษณะและที่อยู่ของเอกสารต่อศาล ให้ศาลหมายเรียกบุคคลผู้ยึดถือนําเอกสารนั้นมาส่งศาล
มาตรา ๒๔๐157 ในกรณีที่ศาลมิได้กําหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑
เมื่อคู่ความประสงค์จะอ้างเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของตนเป็นพยานหลักฐาน ให้ยื่นพยานเอกสารนั้น
ต่อศาลก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสตรวจและ
ขอคัดสําเนาเอกสารดังกล่าวได้ก่อนที่จะนําสืบพยานเอกสารนั้น เว้นแต่เอกสารที่คู่ความประสงค์จะอ้างอิงนั้น
เป็นบันทึกคําให้การของพยาน หรือเป็นเอกสารที่ปรากฏชื่อหรือที่อยู่ของพยาน หรือศาลเห็นสมควรสั่งเป็น
อย่างอื่นอันเนื่องจากสภาพและความจําเป็นแห่งเอกสารนั้น
ในกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับต้องส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ชั้นศาล ให้อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดู ถ้าคู่ความฝ่ายใดต้องการสําเนา ศาลมีอํานาจสั่งให้ฝ่ายที่อ้างเอกสาร
นั้นส่งสําเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งหรือสําเนาเอกสารตามวรรคสอง หรือไม่ส่งพยาน
เอกสารหรือพยานวัตถุตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอํานาจไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่ศาล
เห็นว่าเป็นกรณี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือการไม่ปฏิบัติดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยจงใจและไม่เสีย
โอกาสในการดําเนินคดีของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
หมวด ๔
พยานวัตถุ
มาตรา ๒๔๑ สิ่งใดใช้เป็นพยานวัตถุต้องนํามาศาล
ในกรณีที่นํามาไม่ได้ ให้ศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยู่ตามเวลาและวิธีซึ่งศาล
เห็นสมควรตามลักษณะแห่งพยานวัตถุ
มาตรา ๒๔๒ ในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุต้อง
ให้คู่ความหรือพยานตรวจดู
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มาตรา 240 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

ถ้ ามี ก ารแก้ ห่ อ หรือ ทํ าลายตรา การห่ อ หรื อ ตี ต ราใหม่ ให้ ทํ า ต่ อ หน้ าคู่ ค วามหรื อ พยานที่
เกี่ยวข้องนั้น
หมวด ๕158
ผู้เชี่ยวชาญ
มาตรา ๒๔๓ 159 ผู้ ใดโดยอาชีพ หรือมิใช่ ก็ตาม มีค วามเชี่ยวชาญในการใด ๆ เช่น ในทาง
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือกฎหมายต่างประเทศ และซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจมี
ประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา อาจเป็นพยานในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
ว่า ตรวจร่างกายหรือจิตของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจําเลย ตรวจลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอย่างอื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญอาจทํ าความเห็ นเป็ น หนังสือก็ได้แ ต่ต้องส่ งสําเนาหนั งสือดังกล่าวให้ ศาลและ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และต้องมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น เว้นแต่มีเหตุจําเป็น หรือคู่ความไม่ติดใจ
ซัก ถามผู้เชี่ยวชาญนั้น ศาลจะให้รับ ฟังความเห็น เป็น หนังสือ ดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต้อ งมาเบิก ความ
ประกอบก็ได้
ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญต้องมาเบิกความประกอบ ให้ส่งสําเนาหนังสือดังกล่าวต่อศาลในจํานวนที่
เพียงพอล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเบิกความเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมารับไป
ในการเบิกความประกอบ ผู้เชี่ยวชาญจะอ่านข้อความที่เขียนมาก็ได้
มาตรา ๒๔๔160 ถ้าศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่เห็นจําเป็นเนื่องใน
การไต่ส วนมูล ฟ้อ ง พิจ ารณา หรือ สอบสวน ที่จ ะต้อ งตรวจศพ แม้ว่า จะได้บ รรจุห รือ ฝังแล้ว ก็ต าม ให้ มี
อํานาจสั่งให้เอาศพนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจได้ แต่การกระทําตามคําสั่งดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงหลักทางศาสนา
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่น
มาตรา ๒๔๔/๑ 161 ในกรณี ค วามผิดอาญาที่มี อัตราโทษจําคุก หากมีความจํา เป็น ต้อ งใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสําคัญแห่งคดี ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้
ทําการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
ในกรณีที่การตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง จําเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง
เส้นผมหรือขน น้ําลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากคู่ความ
หรือบุคคลใด ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดําเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทําเพียงเท่าที่
จําเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตราย
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หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ มาตรา 243 ถึง มาตรา 244/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก.
หน้า 1.
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มาตรา 244/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
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ต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากคู่ความฝ่ายใด
ไม่ยินยอมหรือกระทําการป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้
สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้าง
ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่อาจทําให้ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดีได้โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีก หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากมีการเนิ่นช้ากว่าจะนํา
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันสําคัญมาสืบในภายหน้าพยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยากแก่การ
ตรวจพิสูจน์ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ทําการตรวจพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ทันทีโดยไม่จําต้องรอให้ถึงกําหนดวันสืบพยานตามปกติ ทั้งนี้
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ค่ าใช้ จ่ า ยในการตรวจพิ สู จ น์ ต ามมาตรานี้ ให้ สั่ งจ่ ายจากงบประมาณตามระเบี ย บที่ ค ณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ภาค ๖
การบังคับตามคําพิพากษาและค่าธรรมเนียม
หมวด ๑
การบังคับตามคําพิพากษา
มาตรา ๒๔๕162 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้
บังคับคดีโดยไม่ชักช้า
ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสํานวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ไปยังศาลอุทธรณ์ในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์คําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาล
อุทธรณ์จะได้พิพากษายืน
มาตรา ๒ ๔ ๖ 163 เมื ่ อ จํ า เลย สามี ภริ ย า ญ าติ ข องจํ า เลย พ นั ก งาน อั ย การ ผู้
บั ญ ชาการเรื อ นจํา หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายจําคุกร้องขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมี
อํานาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จําคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อจําเลยวิกลจริต
(๒) เมื่อเกรงว่าจําเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจําคุก
(๓) ถ้าจําเลยมีครรภ์
(๔) ถ้าจําเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปี และจําเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น
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มาตรา 245 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.
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มาตรา 246 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25)
พ.ศ. 2550. (2550, 12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.

ในระหว่างทุเลาการบังคับอยู่นั้นศาลจะมีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่
อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมายจําคุกก็ได้ และให้ศาลกําหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
จัดการตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง
ลักษณะของสถานที่ อัน ควรตามวรรคสองให้เป็น ไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้อง
กํ า หนดวิ ธี ก ารควบคุ ม และบํ า บั ด รั ก ษาที่ เหมาะสมกั บ สภาพของจํ า เลย และมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หลบหนี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังจําเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการตาม
วรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือให้ดําเนินการตามหมาย
จําคุกได้
ให้หักจํานวนวันที่จําเลยอยู่ในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจําคุกตามคํา
พิพากษา
มาตรา ๒๔๗ คดีที่จําเลยต้องประหารชีวิต ห้ามมิให้บังคับตามคําพิ พากษา จนกว่าจะได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอภัยโทษแล้ว
หญิงใดจะต้องประหารชีวิต ถ้ามีครรภ์อยู่ ให้รอไว้จนพ้นกําหนดสามปีนับแต่คลอดบุตรแล้ว
ให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
ในระหว่างสามปีนับแต่คลอดบุตร ให้หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแก่การเลี้ยง
ดูบุตรภายในเรือนจํา164
การประหารชีวิตให้ประหาร ณ ตําบลและเวลาที่เจ้าหน้าที่ในการนั้นจะเห็นสมควร
มาตรา ๒๔๘ ถ้าบุคคลซึ่งต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิตเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิต
ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยู่นั้น ศาลมีอํานาจยกมาตรา ๔๖
วรรค (๒) แห่งกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ
ถ้าผู้วิกลจริตนั้นหายภายหลังปีหนึ่งนับแต่วันคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลดโทษประหารชีวิตลง
เหลือจําคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๒๔๙165 คําพิพากษาหรือคําสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๕๐ 166 ถ้า คํ า พิพ ากษามิไ ด้ร ะบุไ ว้เ ป็น อย่า งอื ่น บุค คลทั ้ง ปวงซึ ่ง ต้อ งคํ า
พิพ ากษาให้ลงโทษโดยได้กระทําความผิดฐานเดียวกัน ต้องรับผิดแทนกันและต่างกันในการคืนหรือใช้ราคา
ทรัพย์สินหรือใช้ค่าสินไหมทดแทน
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มาตรา 247 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550. (2550, 12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.
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มาตรา 249 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
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มาตรา 250 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

มาตรา ๒๕๑167 ถ้าต้องยึดทรัพย์สินคราวเดียวกันสําหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับราคา
ทรัพ ย์ สิ น หรือค่ าสิ น ไหมทดแทน แต่ ท รัพ ย์สิน ของจําเลยไม่ พ อใช้ ครบทุ ก อย่างให้ นํ าจํานวนเงิน สุ ท ธิข อง
ทรัพย์สินนั้นใช้ตามลําดับดังต่อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียม
(๒) ราคาทรัพย์สินหรือค่าสินไหมทดแทน
(๓) ค่าปรับ
หมวด ๒
ค่าธรรมเนียม
มาตรา ๒๕๒ ในคดีอาญาทั้งหลายห้ามมิให้ศาลยุติธรรมเรียกค่าธรรมเนียมนอกจากที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๒๕๓168 ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ซึ่งมีคําร้องให้คืนหรือใช้ราคาทรัพ ย์สิน ติด
มากับฟ้องอาญาตามมาตรา ๔๓ หรือมีคําขอของผู้เสียหายขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมิให้
เรีย กค่ าธรรมเนี ย ม เว้น แต่ ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น ว่าผู้ เสี ย หายเรีย กเอาค่ าสิ น ไหมทดแทนสู งเกิ น สมควร หรือ
ดําเนินคดีโดยไม่สุจริต ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้เสียหายชําระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได้ และถ้าผู้เสียหายเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องในคดีส่วน
แพ่งนั้น
ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรค
หนึ ่ง ถ้า ศาลยัง ต้อ งจัด การอะไรอีก เพื ่อ การบัง คับ ผู ้ที ่จ ะได้ร ับ คืน ทรัพ ย์ส ิน หรือ ราคาหรือ ค่า สิน ไหม
ทดแทน จักต้องเสียค่าธรรมเนียมดังคดีแพ่งสําหรับการต่อไปนั้น
มาตรา ๒๕๔169 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง ในคดีที่ผู้เสียหายเรียกร้องให้คืน
หรือใช้ราคาทรัพย์สิน หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งติดมากับฟ้องคดีอาญา หรือที่ฟ้องเป็นคดีแพ่งโดยลําพัง ให้
เรียกค่าธรรมเนียมดังคดีแพ่ง
คดีในส่วนแพ่งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ประสงค์จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ในศาลชั้น ต้ น ชั้น อุท ธรณ์ หรือชั้น ฎี กา ให้ ยื่น คําขอต่อศาลชั้ น ต้น ที่ ได้ยื่น ฟ้ องไว้พ ร้อ มกับ คํ า ฟ้อ ง คํา ฟ้อ ง
อุทธรณ์ หรือคําฟ้องฎีกา แล้วแต่กรณี หากศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีอาญาที่ฟ้องมีมูลและการเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนนั้น ไม่เกินสมควรและเป็นไปด้วยความสุจริต ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ แต่ถ้าศาลมีคําสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนี ย มศาลให้ แ ก่ โจทก์แ ต่เฉพาะบางส่ วนหรือมี คําสั่ งยกคํ าขอ ก็ ให้ ศ าลกํ าหนดเวลาให้ โจทก์ชํ าระ
ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ ให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมศาลหรือยกคําขอให้ มี ผลสําหรับการ
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มาตรา 251 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
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มาตรา 253 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
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มาตรา 254 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

ดําเนินคดีตั้งแต่ชั้นศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่พฤติการณ์แห่ง
คดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลที่พิจารณาคดีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาคําสั่งของศาลตามวรรคสอง
มาตรา ๒๕๕ ในคดีดังบัญญัติในมาตรา ๒๕๓ วรรค ๒ และมาตรา ๒๕๔ ถ้ามีคําขอ ศาลมี
อํานาจสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีใช้ค่าธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่งได้
มาตรา ๒๕๖170 ให้ศาลจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักที่จําเป็นและสมควรแก่
พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
พยานที่ได้รับค่าพาหนะ ค่าป่วยการ หรือค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอื่นแล้ว
ไม่มีสิทธิได้รับตามมาตรานี้อีก
มาตรา ๒๕๗171 ในคดีซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ โจทก์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งสําเนาคําฟ้อง
และหมายเรียกให้แก่จําเลยโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องมีจํานวนไม่สูงเกินสมควร
มาตรา ๒๕๘172 ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยค่าฤชา
ธรรมเนียมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ภาค ๗
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ
มาตรา ๒๕๙173 ผู้ต้องคําพิพากษาให้รับโทษอย่างใด ๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดี
ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว ถ้ า จะทู ล เกล้ า ฯ ถวายเรื่ อ งราวต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ข อรั บ พระราชทานอภั ย โทษ จะยื่ น ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้
มาตรา ๒๖๐ 174 ผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจําคุกอยู่ในเรือนจํา จะยื่นเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้
บัญชาการเรือนจําก็ได้ เมื่อได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ให้พัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจําออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราว
แล้วให้รีบส่งเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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มาตรา 256 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
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มาตรา 257 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.
2562. (2562, 19 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 20 ก. หน้า 1. ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551. (2551, 7 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม
125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
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มาตรา 258 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2548. (2548, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
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มาตรา 259 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23)
พ.ศ. 2548. (2548, 8 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก. หน้า 30.

มาตรา ๒๖๑175 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์
พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควร จะ
ถวายคําแนะนําต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคําพิพากษานั้นก็ได้
มาตรา ๒๖๑ ทวิ 176 ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น เป็ น การสมควรจะถวายคํ า แนะนํ า ต่ อ
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖๒ ภายใต้บ ัง คับ แห่ง มาตรา ๒๔๗ และ ๒๔๘ เมื ่อ คดีถ ึง ที ่ส ุด ผู ้ใ ดต้อ งคํ า
พิพ ากษาให้ป ระหารชีวิต ให้เจ้าหน้ าที่ นําตั วผู้นั้นไปประหารชีวิตเมื่อพ้ นกําหนดหกสิบวันนั บแต่วัน ฟังคํ า
พิพากษา เว้นแต่ในกรณีที่มีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขอให้พระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๒๖๑ ก็ให้
ทุเลาการประหารชีวิตไว้จนกว่าจะพ้ นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถวาย
เรื่องราวหรือคําแนะนําขึ้นไปนั้น แต่ถ้าทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ให้จัดการประหารชีวิตก่อนกําหนดนี้ได้[๑๗๐]177
เรื่องราวหรือคําแนะนําขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิต ให้ถวาย
ได้แต่ครั้งเดียวเท่านั้น
มาตรา ๒๖๓ เหตุที่มีเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอย่างอื่นนอกจากโทษประหาร
ชีวิต ไม่เป็นผลให้ทุเลาการลงโทษนั้น
มาตรา ๒๖๔ เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่นซึ่งมิใช่โทษประหารชีวิต ถ้าถูกยกหน
หนึ่งแล้ว จะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันถูกยกครั้งก่อน
มาตรา ๒๖๕ ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้า
บังคับโทษไปบ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็นโทษปรับที่ชําระแล้ว ให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด
ถ้า การอภัย โทษเป็น แต่เ พีย งเปลี่ย นโทษหนัก เป็น เบาหรือ ลดโทษ โทษที่เ หลือ อยู่ก็ใ ห้
บังคับไปได้
แต่การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพ้นความรับผิดในการต้องคืนหรือใช้
ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามคําพิพากษา
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มาตรา 260 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23)
พ.ศ. 2548. (2548, 8 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก. หน้า 30.
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มาตรา 261 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23)
พ.ศ. 2548. (2548, 8 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก. หน้า 30.
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มาตรา 261 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2517. (2517, 29 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 225 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 8.
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มาตรา 262 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548. (2548, 8 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก. หน้า 30.

มาตรา ๒๖๖ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิดอย่างหนึ่งถูก
ฟ้องว่ากระทําความผิดอีกอย่างหนึ่ง อภัยโทษนั้นย่อมไม่ตัดอํานาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญา
ตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระทําผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา
มาตรา ๒๖๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้นาํ มาบังคับโดยอนุโลมแก่เรื่องราวขอพระราชทาน
เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา178
ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา ๗๙ อ้างถึง
ซึ่งราษฎรมีอํานาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล
ขบถภายในพระราชอาณาจักร
ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร
ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
ทําอันตรายแก่ธง หรือเครื่องหมายของต่างประเทศ
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
หลบหนีจากทีค่ ุมขัง
ความผิดต่อศาสนา
ก่อการจลาจล
กระทําให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน
กระทําให้สาธารณชนปราศจากความสะดวก
ในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกัน
และกระทําให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย
ปลอมแปลงเงินตรา
ข่มขืนกระทําชําเรา
ประทุษร้ายแก่ชีวิต
ประทุษร้ายแก่ร่างกาย
ความผิดฐานกระทําให้เสื่อมเสียอิสรภาพ
ลักทรัพย์
วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด
กรรโชก
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มาตรา ๙๗ และ ๙๙
มาตรา ๑๐๑ ถึง ๑๐๔
มาตรา ๑๐๕ ถึง ๑๑๑
มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๙ ถึง ๑๒๒
และ ๑๒๗
มาตรา ๑๖๓ ถึง ๑๖๖
มาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๓
มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔

มาตรา ๑๘๕ ถึง ๑๙๔,
๑๙๖, ๑๙๗ และ ๑๙๙
มาตรา ๒๐๒ ถึง ๒๐๕ และ ๒๑๐
มาตรา ๒๔๓ ถึง ๒๔๖
มาตรา ๒๔๙ ถึง ๒๕๑
มาตรา ๒๕๔ ถึง ๒๕๗
มาตรา ๒๖๘, ๒๗๐ และ ๒๗๖
มาตรา ๒๘๘ ถึง ๒๙๖
มาตรา ๒๙๗ ถึง ๓๐๒
มาตรา ๓๐๓

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499. (2499, 21 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก.
หน้า 126.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓179
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการ
๑. แก้ไขเพิ่มเติมตําแหน่งเจ้าพนักงานที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่บาง
ตําแหน่ง และเทียบยศตํารวจบางอย่างเพื่อให้ตรงกับตําแหน่งราชการของตํารวจที่เป็นอยู่ และเพื่อให้เป็นการ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. ให้อธิบดีกรมตํารวจประกาศแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่มียศไม่ต่ํากว่าชั้นนายสิบตํารวจใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นพนักงานสอบสวนได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนได้ดําเนินไปด้วยดีและรวดเร็ว
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๘๗180
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช
๒๔๘๗ พุทธศักราช ๒๔๘๗181
มาตรา ๓ ไม่อนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช ๒๔๘๗
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๗182
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐183
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
179

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2483. (2583, 8 ตุลาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 57. หน้า 501.
180
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2487. (2587, 11
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 23 ก. หน้า 394.
181
พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช
2487 พุทธศักราช 2487. (2587, 10 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 56 ก. หน้า 780.
182
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2487. (2587, 31
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 79 ก. หน้า 1210.
183
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2490. (2590, 14
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 64 ตอนที่ 3 ก. หน้า 118.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๓184
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖185
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙186
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้คดีลุล่วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น กับเพื่อแก้ข้อขัดข้องของศาล เจ้าพนักงาน และคู่ความในการดําเนินกระบวนพิจารณาที่สําคัญ บาง
ประการ และแก้บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๑187
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคใหม่
โดยให้มีแต่จังหวัดและอําเภอ ส่วนภาคยุบเลิกไป ตําแหน่งผู้ว่าราชการภาค รองผู้ว่าราชการภาค ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการภาค และมหาดไทยภาค ซึ่งเป็นตําแหน่งประจําภาคจึงยุบเลิกตามไปด้วย ประกอบกับสมควรจะให้เจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองบางตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีอาญาในส่วนภูมิภาค เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ จึงจําเป็ นต้องแก้ไขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิธีพ ิจารณาความอาญา
เฉพาะที่เกี่ยวกับคําว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่” เสียใหม่
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2493.
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 67 ตอนที่ 60 ก. หน้า 979.
185
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496.
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 70 ตอนที่ 10 ก. หน้า 198.
186
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499.
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.
187
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 75 ตอนที่ 78 ก. หน้า 521.

(2593, 3
(2596, 3
(2499, 21
(2501, 7 ตุลาคม).

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕188
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ภาระของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรม
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ตลอดทั้งวิธีการชันสูตรพลิก
ศพก็ไม่สะดวกและเหมาะสม สมควรแก้ไขกรณีดังกล่าว
ข้อ ๓ การชันสูตรพลิกศพกรณีที่การตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ที่ได้เริ่มทําการชันสูตรพลิกศพไว้ก่อนวันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้น
ข้อ ๔ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗189
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ประชาชนในเขตอํานาจศาลแขวงและ
ศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณ์โดยเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์และศาล
ฎีกาลุล่วงไปโดยเหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗190
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยการพระราชทานอภัยโทษซึ่งบัญญัติ
ไว้ในภาค ๗ ว่าด้วยอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ยังมิได้กําหนดวิธีการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องโทษทั่วไป สมควรกําหนดให้คณะรัฐมนตรี
ถวายคําแนะนําต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษทั่วไปดังกล่าวได้
และโดยที่ การพระราชทานอภั ย โทษแก่ผู้ต้องโทษทั่ วไปได้เคยกระทํ าในรูป พระราชกฤษฎีก าเสมอมา แต่
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๑๙๒ ได้บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515. (2515, 13 ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 89 ตอนที่ 190 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517. (2517, 30
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517. (2517, 29
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 225 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 8.

ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น” สมควร
กําหนดให้การพระราชทานอภัยโทษได้กระทําในรูปพระราชกฤษฎีกาดังที่ได้เคยปฏิบัติมา จึงจําเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒191
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมิได้ให้อํานาจศาลชั้นต้นอย่างชัดแจ้งในการที่จะสั่งคําร้องขอให้
ปล่อยผู้ต้องหาหรือจําเลยชั่วคราว ในกรณีที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคําพิพากษาแล้ว ทั้งในการที่ศาลจะสั่งคําร้อง
ขอให้ปล่อยชั่วคราวในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินสิบปี ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ทุกกรณีไป ทําให้ศาลไม่สามารถมีคําสั่งได้โดยรวดเร็ว
สมควรให้อํานาจศาลชั้นต้นสั่งคําร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจําเลยชั่วคราวในกรณีที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคํา
พิพากษาแล้ว และให้อํานาจศาลที่จะงดการถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ในกรณีที่ไม่อาจ
ถามได้โดยมีเหตุอันควร เพื่อให้ศาลสามารถมีคําสั่งคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยรวดเร็วและเพื่อให้ผู้ต้องหา
หรือจําเลยที่ถูกขังได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการที่ศาลจะมีคําพิพากษานั้น สมควร
กํ า หนดไว้ว ่า ถ้ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ป รากฏในทางพิ จ ารณาแตกต่ า งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ งดั ง ที่ ก ล่ า วในฟ้ อ งเพี ย ง
รายละเอี ยดที่ เกี่ ยวกั บ เวลา หรือ สถานที่ ก ระทํ าความผิ ด หรือ ต่ างกั น ระหว่ างการกระทํ าความผิ ด ฐานลั ก
ทรัพย์ กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร หรือต่างกันระหว่างการกระทําผิดฐานโดยเจตนาและประมาทมิ
ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสําคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๓192
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพันกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรมซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงโดยเพิ่มจํานวนค่าปรับให้สูงขึ้นจากหกพันบาทเป็นหก
หมื ่น บาท เห็น สมควรแก้ไ ขเพิ ่ม เติม ประมวลกฎหมายวิธ ีพ ิจ ารณาความอาญา ให้ส อดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้คดีอาญาของศาล
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522. (2522, 28
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 ตอนที่ 64 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
192
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2523. (2523, 16
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 97 ตอนที่ 109 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.

จังหวัดและศาลแขวงที่ห้ามอุทธรณ์คําพิพากษาในปัญหาข้อเท็จจริงมีอัตราโทษเท่าเทียมกันอันจะเป็นผลทําให้
ประชาชนที่อยู่ในเขตอํานาจศาลแขวงและในเขตอํานาจศาลจังหวัดมีสิทธิในการอุทธรณ์โดยเท่าเทียมกัน และ
ได้รับผลปฏิบัติทางคดีเช่นเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๓193
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่
๓๓๓ ข้อ ๒ ได้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยให้
เหตุผลว่าวิธีการชันสูตรพลิกศพไม่สะดวกและเหมาะสม แต่เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศใช้
แล้ว ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่มีอํานาจตามกฎหมายบางแห่งได้ใช้ตําแหน่งหน้ าที่ในทางมิชอบ เช่น เมื่อยิง
ราษฎรตายหรือทําร้ายราษฎรถึงแก่ความตายแล้วมักจะทําเป็นวิสามัญฆาตกรรม และสรุปสํานวนส่งให้อธิบดี
กรมอัยการวินิจฉัยโดยไม่ต้องให้ศาลทําการไต่สวนก่อน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแก่ผู้ตาย ซึ่งญาติผู้ตาย
ไม่สามารถนําพยานเข้าสืบเป็นการให้อํานาจพนักงานสอบสวนมากเกินไป จึงสมควรยกเลิกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ข้อ ๒ และให้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ที่ถูก
ยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไป
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕194
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
(๑) อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันได้เฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูง
ไม่ถึงหนึ่งปี และ
(๒) มิได้กําหนดอย่างชัดแจ้งว่า ในกรณีที่ศาลชั้นต้นอ่านคําพิพากษาแล้ว หากมีการยื่นคําร้อง
ขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาและศาลชั้นต้นเห็นไม่สมควร
อนุญาต ศาลชั้นต้นจะต้อง “รีบ” ส่งคําร้องพร้อมสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
เหมือนกับที่ได้กําหนดอย่างชัดแจ้งในกรณีที่มีการยื่นคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นเมื่อส่งสํานวนไป
ยังศาลอุท ธรณ์ ห รือศาลฎีกาแล้ว ทํ าให้ สิท ธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจําเลยในการได้รับอนุญ าตให้ ป ล่อย
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523. (2523, 25
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 97 ตอนที่ 113 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525. (2525, 11
มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 99 ตอนที่ 80 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.

ชั่วคราวไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร และบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องอย่างเดียวกันไม่สอดคล้องเป็น
อย่างเดียวกัน
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในคดีที่ไม่ร้ายแรงโดยไม่ต้องมีประกัน
ได้มากขึ้น และให้บทบัญ ญัติของกฎหมายดังกล่าวมีความสอดคล้องเป็นอย่างเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๕195
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การสอบสวนและคดีลุล่วงไปโดยรวดเร็ว
และเหมาะสมยิ่ งขึ้ น กั บ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก การสื บ สวนและสอบสวนจนได้ ค วามแน่ ชั ดก่ อ นจั บ กุ ม
ผู้ต้องหา จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๗196
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
(๑) มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่จะพบและปรึกษาทนายสองต่อสอง สิทธิที่จะได้รับ
การเยี่ยมและสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ทําให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามิได้รับความคุ้มครองตาม
สมควร
(๒) มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่จะอุทธรณ์คําสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
(๓) มิได้ให้ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยในคดีที่มีอัตราโทษจํา คุ ก อย่า ง
สู ง เกิ น สามปีแ ต่ ไ ม่เ กิ น สิ บ ปี หรื อ ปรับ เกิ น ห้า พัน บาท หรือ ทั้ง จํา ทั้ ง ปรับ ทํา ให้ศ าลไม่ส ามารถเร่งรัดการ
พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวให้แล้วเสร็จไปโดยรวดเร็วได้
(๔) มิได้ให้ศาลตั้งทนายความให้แก่จําเลยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึง
สิบปี ทําให้จําเลยที่ยากจนในคดีดังกล่าวไม่มีทนายในการต่อสู้คดี
(๕) มิได้ให้อํานาจศาลสืบพยานบุคคลซึ่งจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอันยากแก่การนํา
พยานมาสืบในภายหน้าไว้ทันทีก่อนฟ้องคดีต่อศาล ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้ผู้เสียหาย ผู้ถูกจับ
ผู้ต้องหา และจําเลยได้รับความคุ้มครอง และให้การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว
195

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2525. (2525, 6
สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 99 ตอนที่ 108 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527. (2527, 20
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 101 ตอนที่ 127 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.

สามารถอํานวยความสะดวกความยุติธรรม ตลอดจนให้จําเลยที่ยากจนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายใน
การดําเนินคดีมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๒๙197
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเปรียบเทียบคดีอาญา เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได้มากขึ้น โดยเปรียบเทียบในคดี
ที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทได้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยคดีอาญาเลิกกัน
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๓๒198
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการได้รับความเป็นธรรมในการดําเนินคดีเพื่อให้ศาลตั้งทนายให้จําเลยในทุก ๆ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
ถ้าจําเลยยังไม่มีทนาย และให้ศาลตั้งทนายให้จําเลยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง
สิบปี ถ้าจําเลยไม่มีทนายและต่อสู้คดีโดยแถลงต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาว่าจําเลยยากจนและต้องการทนาย เพื่อ
กําจัดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิพากษาเกินคําขอ และเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาลุล่วงไปโดยเหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๓๕199
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการกําหนดชื่อตําแหน่งในกรมตํารวจ
ขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังนั้น
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2529. (2529, 4
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 103 ตอนที่ 215 ก. หน้า 147.
198
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532. (2532, 8
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
199
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2535. (2535, 1
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109 ตอนที่ 32 ก. หน้า 10.

เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒ (๑๗)
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับนิยามคําว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผู้ใหญ่” เสียใหม่ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙200
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่การดําเนินการของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ในคดีที่
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้ดําเนินการไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีบทบัญญัติบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนดําเนินคดี อันเป็นผล
ให้การสอบสวนดําเนินคดีเป็นไปโดยล่าช้า และทําให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจําเลยได้รับการปฏิบัติไม่เท่า
เทียมกันและไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยกําหนดให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาล่ามให้แก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย หรือพยาน
ที่ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยและไม่มีล่าม ลดระยะเวลาที่ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจควบคุมตัว
ผู้ถูกจับในกรณีที่มีเหตุจําเป็นลงเหลือไม่เกินสามวัน และกําหนดให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจร้องขอต่อศาลให้
สั่งขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนกําหนดตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร รวมทั้งกําหนดให้ศาล
ต้องถามจําเลยก่อนเริ่มการพิจารณาว่ามีทนายความหรือไม่ หากไม่มีและจําเลยต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายความ
ให้สําหรับคดีที่มีอัตราโทษจําคุกหรือคดีที่จําเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวน
ดําเนินคดีลุล่วงไปโดยรวดเร็ว และเพื่อให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจําเลยได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โดยเท่าเทียมกัน และจําเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒201
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539. (2539, 17
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 113 ตอนที่ 61 ก. หน้า 6.
201
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542. (2542, 14
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 81 ก. หน้า 30.

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการถามปากคําเด็กอายุไม่
เกินสิบแปดปีในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยานในชั้นสอบสวน และการสืบพยานบุคคลซึ่งเป็นเด็กในชั้นศาล
นั้ น ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญากํ าหนดวิ ธีป ฏิ บั ติ ไว้ เช่ น เดี ย วกั บ กรณี ข องผู้ ใหญ่ โดยในชั้ น
สอบสวน พนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในด้านจิตวิทยาเด็กไม่เพียงพอ รวมทั้งมิได้คํานึงถึงสภาพร่างกาย
และจิตใจของเด็กที่อ่อนแอเท่าที่ควรและการใช้ภาษากับเด็กยังไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้การถามปากคําเด็ก
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและส่งผลให้การสอบสวนคลาดเคลื่อน ส่วนการสืบพยานในชั้นศาลนั้น
นอกจากเด็กจะต้องเผชิญหน้ากับจําเลยในห้องพิจารณาและตอบคําถามซ้ํากับในชั้นสอบสวนเสมือนหนึ่งต้อง
ตกเป็นเหยื่อซ้ําอีกครั้งหนึ่ งแล้ว คําถามที่ใช้ถามเด็กยังอาจเป็นคําถามที่ตอกย้ําจิตใจของเด็กซึ่งบอบช้ําให้
เลวร้ายยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบพยานคลาดเคลื่อนอีกเช่นกัน นอกจากนั้นในการจด
บันทึกคําร้องทุกข์ การชันสูตรพลิกศพ การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กก็อาจจะเกิดผลใน
ลักษณะทํานองเดียวกันได้ ฉะนั้น สมควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกล่าวให้มี
กระบวนการถามปากคําและสืบพยานสําหรับเด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามข้อ ๑๒ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และบทบัญญัติในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเหตุและวิธีการเกี่ยวกับการสืบพยาน
ไว้ก่อนการฟ้องคดีต่อศาล และสมควรให้นําวิธีสืบพยานสําหรับเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นศาลไปใช้กับการ
สืบพยานไว้ก่อนการฟ้องคดีต่อศาลด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒202
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญั ตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนสําหรับการตายที่ได้มีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ใช้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ไปบังคับแก่การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนจนกว่าศาลจะมีคําสั่งถึงที่สุด
มาตรา ๗ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ต้องชันสูตรพลิกศพ
ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) และ(๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าแพทย์ตามมาตรา ๑๕๐ วรรค
หนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัตินี้ มีเหตุจําเป็นไม่
สามารถไปตรวจชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุได้ แพทย์ดังกล่าวอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมตรวจชันสูตรพลิกศพใน
ที่เกิดเหตุในเบื้องต้น แล้วรีบรายงานให้แพทย์ทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ต่อไป
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ประจําโรงพยาบาลของเอกชน
หรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัคร
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542. (2542, 30
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 137 ก. หน้า 17.

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๘ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข และ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การชันสูตรพลิกศพมัก
กระทําโดยพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจําท้องที่หรือแพทย์ประจําตําบลแทน
แพทย์ ซึ่งอาจทําให้ระบบการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติเวชไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอาจก่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่ทําให้เกิดการตายนั้น อีกทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณี
ที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ยังขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันของผู้ร่วม
ทําการชันสูตรพลิกศพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายของบุคคล
ยังเป็นไปอย่างล่าช้าและมิได้คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ตายอย่างเพียงพอ ฉะนั้น สมควร
แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องดังกล่าว โดยกําหนดตัวบุคคลผู้ร่วมทําการชันสูตรพลิก
ศพเสียใหม่ กล่าวคือ ให้พนักงานสอบสวนทําการชันสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ แพทย์ประจํา
โรงพยาบาล และแพทย์ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามลําดับ และให้พนักงานอัยการและพนักงาน
ฝ่ายปกครองเข้าร่วมทําการชันสูตรพลิกศพด้วยในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายโดยศาล เพื่อให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ตายมากยิ่งขึ้น และ
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดลักษณะความผิดขึ้นใหม่ที่ทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
อีกทั้งสมควรแก้ไขอัตราโทษตามบทบัญ ญั ติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีอัตราโทษสอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗203
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๔๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่กําหนดเกี่ยวกับ
การให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นําระเบียบซึ่งกําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ใช้บังคับ
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547. (2547, 23
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อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องดําเนินการออกระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๔๗ ให้ ป ระธานศาลฎี ก าและรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธรรม รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับ ผู้ต้องหา และจําเลยในคดีอาญาไว้หลายประการ อาทิเช่น การจับกุมหรือ
คุมขังบุคคลและการค้นในที่รโหฐานจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และผู้ต้องหาและจําเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือ การพิจ ารณาคดีด้ว ยความ
รวดเร็ว ต่อ เนื่อ ง และเป็น ธรรม รวมทั้ง มีสิท ธิไ ด้รับ ความช่ว ยเหลือ จากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้
สมควรที ่จ ะได้แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘204
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๔ บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปโดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกข้อบังคับหรือกฎกระทรวงขึ้น
ใหม่ใช้บังคับแทน
มาตรา ๕ ให้ป ระธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๗๕ กําหนดให้สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และโดยที่
พระราชบั ญ ญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนดให้สํานักงานอัยการสูงสุดเป็ นส่วน
ราชการที่อยู่ในบั งคั บบั ญ ชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นส่วน
ราชการที่ อยู่ในบังคับบั ญ ชาของนายกรัฐมนตรี ดังนั้ น สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญั ติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยกําหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรี
รักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548. (2548, 18 มกราคม).
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘205
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๕ บรรดาเรื่องราวการขอรับพระราชทานอภัยโทษใด ๆ ที่ได้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมิได้ถวาย
เรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ ให้โอนมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การถวายเรื่องราว การถวายความเห็น หรือการถวายคําแนะนําขอให้พระราชทานอภัยโทษที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กระทําไปก่อนวันที่พระราชบั ญ ญั ตินี้ใช้บังคับให้ ถือว่าเป็นการถวาย
เรื่องราว การถวายความเห็น หรือการถวายคําแนะนําขอให้พระราชทานอภัยโทษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุ ติ ธรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญั ติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้โอนกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีภารกิจและอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังในคดีอาญาไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น บทบัญญัติว่าด้วยการ
ขอพระราชทานอภัย โทษตามประมวลกฎหมายวิธ ีพ ิจ ารณาความอาญาซึ่ ง กํ า หนดให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่
ในการขอพระราชทานอภัยโทษ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๔๘206
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๙ บทบัญญัติมาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อการชําระค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พนักงานอัยการ
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548. (2548, 8
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก. หน้า 30.
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548. (2548, 30
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

มีเพี ยงอํานาจในการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทเท่านั้น
ผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของจําเลยต้องไปดําเนินคดีส่วนแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหม
ทดแทนอื่น ด้ วยตนเอง และต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกค่ าสิน ไหมทดแทนอัน เป็ น ภาระยิ่ งขึ้ น ให้ แ ก่
ผู้เสียหาย ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคําร้อง
ขอให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ต่อเนื่องไปได้เพื่อให้การ
พิจารณาคดีส่วนแพ่งเป็นไปโดยรวดเร็ว รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินคดีดังกล่าวเพื่อลดภาระ
ให้แก่ผู้เสียหาย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕)
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐207
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ข ยายระยะเวลาการใช้ บั งคั บ มาตรา ๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีกเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔ ให้นําความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี ที่ต้องชันสูตรพลิกศพตาม
มาตรา ๑๔๘ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่วันถัดจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาจนถึงกําหนดเวลาตามที่กําหนดตามมาตรา ๓
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ ในกรณีที่ต้องชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) และ (๔) แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แพทย์ตามมาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่าน
การอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุแทนได้ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแล้ว
ยังคงมีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนแพทย์ จึงสมควรขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปจากเดิมอีกตามความจําเป็น
และโดยที่ยังข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนแพทย์ดังกล่าว จึงสมควรกําหนดให้มีการมอบหมายการชันสูตรพลิกศพใน
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550. (2550, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 22 ก.
หน้า 1.

กรณี การตายโดยยังมิปรากฏตามมาตรา ๑๔๘ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐208
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๗ บทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารขอรั บ พระราชทานอภั ย โทษและการขอรั บ
พระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ ที่ได้มีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําต่อพระมหากษัตริย์
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันเรือนจํามีสภาพที่แออัดไม่ได้
สัดส่วนกับจํานวนของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจําคุก และไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจําคุกบาง
ลักษณะโดยเฉพาะสภาพชีวิตหญิงมีครรภ์ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุม
ตั วบุ ค คลดังกล่าวมี ค วามก้ าวหน้ าเป็ น อั น มาก ดั งนั้ น เพื่ อให้ ผู้ซึ่ งต้อ งขังหรือต้ องจํ าคุ กได้ รับ การปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและจําคุก โดยกําหนดวิธีการหรือสถานที่ในการขังหรือจําคุกนอกเรือนจํา
ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจําคุกในแต่ละลักษณะตลอดจนปรับปรุงการทุเลาการบังคับโทษ
จําคุกหญิงมีครรภ์และเปลี่ยนโทษประหารชีวิตหญิงมีครรภ์เป็นจําคุกตลอดชีวิตเพื่อให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูจาก
มารดาและสืบสายสัมพันธ์ทางครอบครัว อันจะเป็นแนวทางให้บุตรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ดีในสังคมต่อไป จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐209
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคํา การสืบพยาน และการชี้ตัวผู้ต้องหาของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็น
เด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี รวมถึงการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย โดยมุ่งหมายมิให้เด็กได้รับผลกระทบทั้ง
ทางร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม แต่เนื่องจากการที่มิได้จํากัดประเภทคดีซึ่งมีความ
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550. (2550, 12
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550. (2550, 28
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.

จําเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษอย่างแท้จริงไว้ จึงทําให้การดําเนินคดีบางประเภทเป็นไปด้วยความล่าช้าโดยไม่
จําเป็น ประกอบกับการถามปากคํามีความซ้ําซ้อนในแต่ละขั้นตอน ทําให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุ ติ ธ รรมเกิ น สมควร ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ บั ง คั บ กฎหมายเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐210
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัต ินี ้ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ เมื ่อ พ้น กํ า หนดหนึ ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาให้อํานาจเจ้าพนักงานยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้จนกว่าคดีถึงที่สุด
บางกรณีอาจต้องยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นเวลานาน ทําให้สิ่งของนั้นชํารุดบกพร่อง เสื่อมประโยชน์ หรือเสื่อม
ราคาก่อความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย หรือผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้ น สมควร
กําหนดให้เจ้าพนักงานมีอํานาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันให้บุคคลดังกล่าวรับสิ่งของดังกล่าวไปดูแลรักษาหรือใช้
ประโยชน์ระหว่างการดําเนินคดีอาญาเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายและเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้
สุจริตตลอดจนลดภาระหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งของนั้น ประกอบกับการทําสํานวนชันสูตร
พลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตาย
ในระหว่างอยู่ ในความควบคุ มของเจ้าพนั กงานซึ่ งอ้างว่าปฏิ บั ติราชการตามหน้ าที่ และการสอบสวนในคดี
ดังกล่าวรวมทั้งคดีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เป็นคดีที่มี
ผลกระทบถึ งสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของประชาชนอย่างสําคั ญ สมควรให้ พ นั กงานอั ยการเข้าร่วมกับ พนั ก งาน
สอบสวนในการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีดังกล่าวด้วย เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑211
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ และมาตรา ๗ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระทําไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนกระบวนพิจารณาใดที่ยังมิได้กระทําจนล่วงพ้นเวลาที่ต้องกระทําตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ แต่ยังอยู่ในกําหนดเวลาที่อาจกระทําได้ตามบทบัญญัติที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินกระบวนพิจารณานั้นได้ภายในกําหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าว
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550. (2551, 7
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 3 ก. หน้า 1.
211
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551. (2551, 7
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.

มาตรา ๒๕ ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑212
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การสอบสวนความผิด ซึ่ง มีโ ทษตามกฎหมายไทยที่ได้ก ระทําลงนอกราชอาณาจัก รตามมาตรา ๒๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา ให้อัย การสูง สุด หรือ ผู้รัก ษาการแทนมีอํานาจมอบหมายหน้าที่
การเป็นพนักงานสอบสวนให้แก่พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน หรือจะมอบหมายให้พนักงานอัยการทํา
การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ และเพื่อให้การสอบสวนความผิดดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗213
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘214
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๗ เมื่อครบสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา
๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ให้กําหนดอัตราค่าใช้จ่าย
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551. (2551, 7
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 16.
213
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557. (2557, 30 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนพิเศษที่ 143 ง.
หน้า 29.
214
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558. (2558, 30
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องมีข้อยกเว้นในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ไม่มี
ทรัพย์สินพอที่จะชําระด้วย
มาตรา ๘ ให้ ป ระธานศาลฎี กา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทําให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับ
การปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงินที่
ต้องใช้ตามสัญ ญาประกันโดยคํ านึ งถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ ที่หลบหนี รวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมี
การบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙215
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการพิจารณาพิพากษาคดี
บางเรื่องอาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์อันสําคัญของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล
เป็น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ สมควรกําหนดให้ป ระธานศาลฎีก ามีอํานาจสั่งโอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีความ
เหมาะสมกว่าได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙216
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๕ บรรดาคดีที่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้บังคับ
ตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
215

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559. (2559, 15
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 23 ก. หน้า 4.
216
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559. (2559, 11
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 104 ก. หน้า 30.

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไม่ได้กําหนดให้จําเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลเมื่อประสงค์จะอุทธรณ์ หรือฎีกา ส่งผลให้ศาลไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าจําเลยยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้จําเลยที่อยู่ระหว่างการหลบหนียังคง
สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกากรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุม
ขังเป็นผู้อุทธรณ์หรือฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๖๕/๑ มาตรา ๑๖๕/๒ และมาตรา ๑๖๗ แห่งประมวล กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่คดีมีมูลที่ศาล ได้ประทับฟ้องไว้ตาม
มาตรา ๑๖๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายเกี่ ยวกั บ
การไต่สวนมูลฟ้องในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิของจําเลย เนื่องจากจําเลยอาจไม่มีทนายความ
คอยช่วยเหลือและไม่สามารถแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสําคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มี
มูล และในชั้นพิจารณาคดีหากจําเลยไม่มาศาล ศาลไม่สามารถสืบพยานต่อไปได้จนกว่าจะได้ตัวจําเลยมาหรือ
กรณีที่ไม่มีผู้แทนอื่นของนิติบุคคลมาดําเนินการแทนนิติบุคคลนั้นได้ ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบ
ต่อหลักการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความ
ศรัท ธา ที่ มี ต่อ ระบบศาลยุติธรรม สมควรแก้ไขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาในเรื่อ ง
ดังกล่าว และ โดยที่เป็นการสมควรให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสําเนาคําฟ้องและหมายเรียกให้แก่จําเลย
มีจํานวนไม่สูง เกินสมควร จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477. (2578, 10 มิถุนายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 52. หน้า 598.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2483. (2583, 8 ตุลาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 57. หน้า 501.
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2487. (2587, 11
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 23 ก. หน้า 394.
พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช
2487 พุทธศักราช 2487. (2587, 10 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 56 ก. หน้า
780.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2487. (2587, 31
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 61 ตอนที่ 79 ก. หน้า 1210.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2490. (2590, 14
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 64 ตอนที่ 3 ก. หน้า 118.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2493. (2593, 3
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 67 ตอนที่ 60 ก. หน้า 979.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496. (2596, 3
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 70 ตอนที่ 10 ก. หน้า 198.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499. (2499, 21
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 16 ก. หน้า 126.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501. (2541, 7
ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 75 ตอนที่ 78 ก. หน้า 521.
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515. (2515, 13 ธันวาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 89 ตอนที่ 190 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517. (2517, 30
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 202 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517. (2517, 29
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 91 ตอนที่ 225 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 8.
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522. (2522, 28
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 ตอนที่ 64 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2523. (2523, 16
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 97 ตอนที่ 109 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523. (2523, 25
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 97 ตอนที่ 113 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525. (2525, 11
มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 99 ตอนที่ 80 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2525. (2525, 6
สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 99 ตอนที่ 108 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527. (2527, 20
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 101 ตอนที่ 127 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2529. (2529, 4
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 103 ตอนที่ 215 ก. หน้า 147.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532. (2532, 8
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 ตอนที่ 149 ก ฉบับพิเศษ. หน้า 4.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2535. (2535, 1
เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 109 ตอนที่ 32 ก. หน้า 10.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539. (2539, 17
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 113 ตอนที่ 61 ก. หน้า 6.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542. (2542, 14
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 81 ก. หน้า 30.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542. (2542, 30
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 137 ก. หน้า 17.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547. (2547, 23
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 79 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548. (2548, 18 มกราคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก. หน้า 14.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548. (2548, 8
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก. หน้า 30.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548. (2548, 30
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5)
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550. (2550, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 124 ตอนที่ 22 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550. (2550, 12
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก. หน้า 17.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550. (2550, 28
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550. (2551, 7
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 3 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551. (2551, 7
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551. (2551, 7
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก. หน้า 16.
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557. (2557, 30 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 131 ตอนพิเศษที่ 143 ง. หน้า 29.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558.
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 127 ก. หน้า 1.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559.
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 23 ก. หน้า 4.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559.
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 104 ก. หน้า 30.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562.
กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 20 ก. หน้า 1.

(2558, 30
(2559, 15
(2559, 11
(2562, 19

