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วิธีปฏิบัติในการคนและการจับ ตามคําสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 ก.ค.
2556 บทที่ 2 เรื่องการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา ขอ 2 และ ขอ 3 เทียบกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คําสั่ง ตร.ที่ 419/2556 นี้ใชกับการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา เพื่อให
สอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีความอาญาที่แกไขใหม เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานตํารวจ
หลักการคน ขอ.2 ตามคําสั่ง ตร.ที่ 419/2556 เทียบกับ ป.วิ.อาญา ลักษณะ
5 หมวด 2 เรื่องการคน
ขอ.2 การคน
การคนตัวบุคคลหรือสถานที่ ลวนแลวแตเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนตอสิทธิ
เสรีภาพที่กฎหมายคุมครอง เจาพนักงานตํารวจพึงกระทําดวยความระมัดระวังและยึดถือหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
ขอ 2.1 เรื่องการคนในที่รโหฐาน (เทียบ ป.วิ.อาญามาตรา 92)
๒.๑ เจาพนักงานตํารวจจะคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายหรือคําสั่งของศาลไมได
เวนแต
(๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณอื่นใด
อันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
(๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ถูกไลจับและหนีเขาไปหรือมีเหตุอัน
แนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น
(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการ
กระทําความผิด หรือไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐานพิสูจน
การกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวาหากรอหมายคน
สิ่งของนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน
การใชอํา นาจตรวจคนกรณีนี้ ใหผู ตรวจค นจัดทํ าบันทึ กการตรวจคน โดยไม มี
หมายคน (แบบ ส ๕๖ – ๓๑) โดยแสดงเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนได แลวมอบบันทึกการ
ตรวจคนและบัญชีทรัพยประกอบบันทึกการตรวจคนโดยไมมีหมายคน (แบบ ส ๕๖ – ๓๒) ให
ไวแ กผูครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค น แตถาไมมีผู ครอบครองอยู ณ ที่ นั้นใหสงมอบบันทึ ก
ดังกลาวแกบุคคลเชนวานั้นในทันทีที่กระทําได แลวใหรีบรายงานผลการตรวจคนพรอมทั้งเหตุผล
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้น ผูที่จะตองถูกจับเปนเจาบานและการจับนั้น มีหมายจับหรือ
เปนการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘
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๒.๒ การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก (เทียบ ป.วิ.
อาญามาตรา 96) มีขอยกเวน ดังนี้
(๑) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทํา
การคนในเวลากลางคืนก็ได
กรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หมายถึง กรณีที่จะตองเขาจัดการในทันทีทันใด ถารอชาจะไม
เปนการเหมาะสมแกพฤติการณ ทั้งนี้ใหพิจารณาจากความรายแรงของความผิด พฤติการณในการ
กระทํ า ความผิ ด และการได ม าซึ่ ง พยานหลั ก ฐานในคดี เช น เจ า พนัก งานตํ ารวจเห็ นเจ า ของ
บานกับพวกกําลังตมกลั่นสุราอยูในบานเวลากลางคืน ถาไมจับขณะกําลังกระทําผิดก็จะไมเปนการ
ประจักษแจงวาผูนั้น กระทําความผิดและจะไมไดพยานหลักฐานของกลางหรือไดไมครบถว น
บริบูรณดังในเวลากระทําผิด ถาปลอยใหเนิ่นชาไปโดยไมจับทันที ก็อาจจับกุมผูกระทําผิดไมไดเลย
ทั้งพยานหลักฐานตางๆ ก็อาจสูญหาย หรือถูกทําลายไปหมด จึงเปนกรณีฉุกเฉิน เจาพนักงานมี
อํานาจจับ แตถาเปนการกระทําความผิดลหุโทษ แมกระทําผิดซึ่งหนา หากเจาพนักงานรูจักหลัก
แหลงของผูกระทําผิดก็ไมเปนกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง
(๓) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตองไดรับ
อนุ ญ าตพิ เ ศษจากศาลตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของ
ประธานนศาลฎีกา
ผูดุราย หมายถึง ผูที่กระทําอยางโหดเหี้ยม และหมายความรวมถึงบุคคลที่ยังไมใช
ผูกระทําความผิด เชน คนที่มีจิตไมปกติเคยทํารายผูอื่นมากอน คนบาหรือคนเปนโรคจิตควบคุม
อารมณหรือพฤติกรรมตนเองไมไดอาจเกิดอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของตนเอง หรือผูอื่น
เปนตน
ผูรายสําคัญ หมายถึง ผูกระทําผิดในคดีที่มีลักษณะรายแรง เชน คดีฆาคนตายโดย
เจตนา หรือปลนทรัพย หรือเปนผูกระทําผิดติดนิสัยจนมีชื่อเสียงเปนที่หวาดกลัวแกประชาชน
ทั่วไปหรือเปนที่ตองการตัวของทางราชการหรือมีหมายจับหลายคดี เปนตน
๒.๓ การตรวจคน กรณีมีหมายคน หรือคําสั่งของศาลนั้น หัวหนาในการ จัดการให
เปนไปตามหมายนั้น คือ เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายคนหรือผูรักษาการแทนซึ่งจะตองเปนเจา
พนักงานตํารวจที่มียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีขึ้นไปเทานั้น และเมื่อทําการตรวจคนเสร็จสิ้นแลว
ใหดําเนินการตามที่ศาลสั่งไวดวย(เทียบ ป.วิ.อาญามาตรา 97)
๒.๔ การตรวจคนในที่รโหฐาน ใหเจาพนักงานตํารวจปฏิบัติดังนี้
2.4.1. เจาพนักงานตํารวจที่จะทําการตรวจคนตองแตงเครื่องแบบ เวนแตมีเหตุ
จําเปน หรือกรณีเรงดวน หรือเปนเจาพนักงานตํารวจที่มีตําแหนงผูกํากับการขึ้นไปจะไมแตง
เครื่ องแบบก็ ไ ด แต ต อ งแจ งยศ ชื่ อ ตํ า แหน ง พร อ มทั้ ง แสดงบัต รประจํ าตั ว ให เ จ าบ า นหรื อ ผู
ครอบครองสถานที่นั้นทราบ (เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 94 วรรคหนึ่ง )
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2.4.2. กอนลงมือตรวจคนใหเจาพนักงานตํารวจที่จะทําหนาที่ในการตรวจคน
แสดงความบริสุทธิ์ จนเปนที่พอใจกับเจาบานหรือผูครอบครองสถานที่นั้นแลวจึงลงมือตรวจคน
ตอหนาเจาบานหรือผูครอบครองสถานที่นั้น หรือถาหาบุคคลเชนวานั้นไมได หรือสถานที่นั้นไมมี
ผูใดอยูก็ใหตรวจคนตอหนาบุคลลคอื่นอยางนอยสองคนที่เจาพนักงานตํารวจไดขอรองมาเปน
พยาน(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 102 วรรคหนึ่ง)
2.4.3. หากเปนกรณีตรวจคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูก
ควบคุมหรือขังอยูใหทําตอหนาผูนั้น ถาผูนั้นไมติดใจหรือไมสามารถมากํากับจะตั้งผูแทน หรือให
พยานมากํากับก็ได ถาผูแทนหรือพยานไมมี ใหคนตอหนาบุคคลในครอบครัวหรือตอหนาบุคคลอื่น
อยางนอยสองคนที่เจาพนักงานตํารวจไดขอรองมาเปนพยาน(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 102 วรรค
สอง)
2.4.4. ในการตรวจคนที่รโหฐาน ใหเจาพนักงานตํารวจสั่งเจาของหรือคนที่อยูใน
นั้นหรือผู รักษาสถานที่ ซึ่งจะตรวจค นยอมให เข าไปโดยมิหวงหา ม อีกทั้ งให ความสะดวกตาม
สมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตรวจคนนั้น ถาบุคคลดังกลาวไมยอมใหเขาไป ใหเจาพนักงาน
ตํารวจชี้แจงเหตุความจําเปนกอน ถายังไมยินยอมอีก เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจใชกําลังเขาไป
ในกรณีจําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นๆให
ทําไดแตจะทําใหเสียหายเกินความจําเปนไมได (เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 94 วรรคสอง )
2.4.5. ในการตรวจคนตองกระทําดวยความระมัดระวัง และพยายามหลีกเลี่ยงมิ
ใหเกิดความเสียหาย เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 99 )
2.4.6. สิ่ ง ของใดที่ ยึ ด ได ต อ งให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองสถานที่ บุ ค คลใน
ครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชน
กลาวนั้นรับรองหรือไมยอมรับรองอยางใด ใหมีรายละเอียดปรากฎไวในบันทึกการตรวจคน(เทียบ
ป.วิ.อ. มาตรา 102 วรรคสาม)
2.4.7. เมื่อเจาพนักงานตํารวจตรวจคนเสร็จสิ้นแลวตองจัดทําบันทึกการตรวจคน
โดยใหปรากฏรายละเอียดแหงการตรวจคนและสิ่งของที่ตรวจคน โดยสิ่งของที่ตรวจคนใหหอหรือ
บรรจุหีบหอ ตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 103 วรรคหนึ่ง)
2.4.8.บันทึกการตรวจคนนั้นใหอานใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่ บุคคล
ในครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยาน แลวแตกรณีฟง แลวใหบุคคลเชนวานั้นลง
ลายมือชื่อรับรองไวหากไมยินยอมใหบันทึกเหตุผลไว(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 103 วรรคสอง)
๓. การจับ
การจับ เปนการกระทําใหผูถูกจับเสียความเปนอิสรภาพ เจาพนักงานตํารวจจึงควร
ระมัดระวังการใชอํานาจในการจับ และกระทําเมื่อมีความจําเปนโดยใหถูกตองตามที่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหอํานาจไว พึงเขาใจวาวัตถุประสงคสวนใหญของการจับ เพื่อประโยชนในการระงับ
ปราบปรามเหตุอันบังเกิดขึ้นเฉพาะหนา หรืออาจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อปองกันมิใหผูกระทําผิดมี
โอกาสหลบหนีไดสะดวกเทานั้น และใหปฏิบัติดังนี้
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๓.๑ เจาพนักงานตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับหรือคําสั่งของศาลไมได
(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 78) เวนแต
๓.๑.๑ เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๘๐ ความผิดซึ่งหนานั้น ไดแก ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการ
ซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ แตยังมีกรณีที่กฎหมายใหถือวา
เปนความผิดซึ่งหนาไดเชนกัน หากเปนความผิดอาญาที่ระบุไวทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กลาวคือ
(๑) เมื่อพบบุคคลหนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทําโดยมีเสียงรองเอะอะ
(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทําผิด ในถิ่นแถวใกลเคียงกับ
ที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่น
อันสันนิษฐานไดวาไดใชในการกระทําผิดหรือมีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เสื้อผาหรือเนื้อตัวของผู
นั้น
๓.๑.๒ เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติ การณอั นควรสงสัยวาน าจะกอเหตุรายใหเกิ ด
ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจ
ใชในการกระทําผิด
๓.๑.๓ เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๖๖(๒) แตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได
การจับกรณีนี้ เจาพนักงานตํารวจผูจับจะตองมีพยานหลักฐานตามสมควร วาผูนั้น
น า จะได ก ระทํ า ความผิ ด อาญาและมี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว า จะหลบหนี หรื อ จะไปยุ ง เหยิ ง กั บ
พยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายอยางอื่น และมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออก
หมายจับบุคคลนั้นไดทัน เชน กรณีที่มีผูเสียหายชี้ใหจับ หากไดมีการสืบสวนสอบสวนจนปรากฏ
หลักฐานตามสมควรวาผูที่จะถูกจับนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาจะ
หลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น ทั้งเปนกรณีจําเปน
เรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับไดทัน เจาพนักงานตํารวจก็มีอํานาจจับกุมไดทันทีโดยไม
ตองมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล แตถายังไมไดเริ่มทําการสืบสวนสอบสวนเจาพนักงานตํารวจ
จะตองตรวจสอบขอมูลหรือหลักฐานจากผูเสียหายเสียกอน ถาปรากฏวามีหลักฐานที่เชื่อถือไดตาม
สมควรวาผูที่จะถูกจับนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และกําลังจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น และไมมีโอกาสที่จะไปขอใหศาลออกหมายจับได
ทันเจาพนักงานตํารวจก็มีอํานาจจับกุมบุคคลนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับเชนเดียวกัน
๓.๑.๔ การจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีไประหวางถูกปลอยชั่วคราว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗ เปนกรณี เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนี
หรือจะหลบหนี กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวมีอํานาจจับผูตอง
หาหรือจําเลยนั้นได แตในกรณีที่บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันเปนผูพบเห็นการ
กระทําดังกลาว อาจขอใหเจาพนักงานตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยได ถาไมสามารถขอ
ความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเองแลว

5

สงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุด และใหเจาพนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือ
จําเลยไปยังเจาพนักงานหรือศาลโดยคิดคาพาหนะจากบุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือหลักประกัน
นั้น
๓.๒ การจับนั้นเจาพนักงานตํารวจตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวา เขาตองถูกจับแลว
สั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับทันที เวนแต
สามารถนําไปที่ทําการพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้นใหนําไปที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบนั้น แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 83 วรรคแรก)
๓.๓ ต อ งแจ ง ข อ หาให ผู  ถู ก จั บ ทราบ หากมี ห มายจั บ ให แ สดงต อ ผู  ถู ก จั บ และ
แจงดวยวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได หากใหการถอยคํานั้นอาจใชเปนพยาน
หลักฐานในการพิจารณาคดีได และผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปน
ทนายความได โดยใหเจาพนักงานตํารวจพูดขอความในลักษณะตอไปนี้ (เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา
83 วรรคสอง)
๓.๓.๑ กรณีเปนการจับโดยไมมีหมายจับ
“คุณ(ทาน)ถูกจับแลวในขอหา.............................. คุณ( ทาน) มีสิทธิที่จะใหการหรือ
ไมใหการก็ได ถาคุณ(ทาน) ใหการถอยคํานั้นอาจใชเปนพยานหลัก ฐานในการพิจารณาคดีได และ
คุณ(ทาน)มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนาย หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได ”
๓.๓.๒ กรณีเปนการจับโดยมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล
“คุณ (ทาน) ถูกจับตามหมายจับของศาล ................ ที่......../ ๒๕ ...........ลงวันที่
................ ในขอหา ......................................... คุณ(ทาน) มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได
ถาคุณ(ทาน)ใหการถอยคํานั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได คุณ(ทาน) มีสิทธิที่จะ
พบและปรึกษาทนาย หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได ”
นอกจากนี้ ใหเจาพนักงานผูจับบันทึกเกี่ยวกับการแจงสิทธิดังกลาวขางตนไวใน
บันทึกการจับกุมดวย โดยใหปรากฏขอความวา “ผูจับไดแจงใหผูถูกจับทราบแลววา ทานตองถูก
จับในขอหาดังกลาวและมีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคํานั้นอาจใชเปนพยาน
หลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนาย
ความได ” จากนั้นจึงบันทึกคําใหการของผูถูกจับลงในบันทึกการจับ(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 83
วรรคสอง)
๓.๔ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติ หรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับ หาก
เปนการสะดวกและไมเปนการขัด ขวางการจับ หรือการควบคุมผูถูกจับ หรือทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยแกบุคคลใด ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี (เทียบ
ป.วิ.อ. มาตรา 83 วรรคสอง)
๓.๕ หากบุค คลซึ่ง จะถูก จับขั ดขวางหรือ จะขัด ขวางการจับ หรือ หลบหนี หรื อ
พยายามจะหลบหนีผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องใน
การจับนั้น(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 83 วรรคสอง)
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๓.๖ เจาพนักงานตํารวจ หรือราษฎรผูทําการจับ ตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการ
ของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนําไปที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ใหนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว
กรณีพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ เปนคนละทองที่กับพนักงานสอบสวนผู
รับ ผิด ชอบ ให หัว หน า หนว ยงานที่มี อํ านาจสอบสวนแห ง ท อ งที่ ที่ถูก จั บรี บส งตั ว ผู ถู กจั บ ไปยั ง
พนักงานสอบสวนทองที่ที่รับผิดชอบโดยทันที และใหคํานึงถึงระยะเวลาในการควบคุมผูถูกจับหรือ
ผูตองหาดวย
๓.๗ กรณี เจ า พนั ก งานตํ า รวจเป น ผู  จั บ ให แ จ ง ข อ หาและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
เหตุการณจับใหผถู ูกจับทราบ ถามีหมายจับใหแจงใหผูถูกจับทราบและอานใหฟง โดยบันทึกไวใน
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีขอรับตัวผูถูกจับไวควบคุมโดยใหผูถูกจับลงลายมือชื่อรับทราบไว
และมอบสําเนาบันทึกการจับกุมแกผูถูกจับนั้น โดยใหผูถูกจับลงลายมือชื่อรับสําเนาไวในบันทึก
การจับกุม(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 84 วรรคแรก (1))
๓.๘ กรณีราษฎรเปนผูจับ ใหเจาพนักงานตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับจากราษฎร
บันทึกชื่ออาชีพ ที่อยูของผู จับ ขอความและพฤติการณแ หงการจับ นั้น รวมทั้งแจงขอหาและ
รายละเอียดแหงการจับใหผถู ูกจับทราบและแจงใหผูถูกจับทราบดวยวา ผูถูกจับมีสิทธิจะไมใหการ
หรือใหการก็ไดและถอยคําของผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได โดยบันทึก
ไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีขอรับตัวผูถูกจับไวควบคุมและใหผูถูกจับลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว(เทียบ ป.วิ.อ. มาตรา 84 วรรคแรก (2))
๓.๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
สําหรับบันทึกการจับกุมเด็กหรือเยาวชนใหใชตามแบบบันทึกการจับกุมผูตองหาที่
เปนเด็กหรือเยาวชน (แบบ ส ๕๖-๒๘)

ดังนี้

ผลของการคนโดยมิชอบ
“การคนโดยมิชอบ” หมายความวา การคนโดยไมมีอํานาจคน ซึ่งแยกออกได

(1) การคนในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของ โดยไมมีหมายคน เวนแตเขาขอยกเวน
มาตรา 92 หรือเจาของยินยอมใหคนโดยสมัครใจใหทําการคนได
(2) การคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืน โดยไมมีเหตุตามที่ ป.วิ.อ. มาตรา 96
บัญญัติไว
(3)การคนตัวบุคคลในที่สาธารณถาน หรือในที่รโหฐาน โดยไมมี”เหตุอันควร
สงสัย” ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 93 บัญญัติไว
(4) การคนตัวผูถูกจับ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 85 วรรคหนึ่งโดยเจาพนักงานผูจับไมมี
อํานาจจับ
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ผลในทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงอันเกิดจากการคนโดยมิชอบ
1.ผูจะถูกคนตอสูหรือขัดขวางการคน ไมมีความผิดฐานตอสูหรือขัดขวางเจา
พนักงาน และสามารถอางปองกันได
ฎ.1035/2536 “คําวา "เจาบาน" ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 92(5) หมายความถึงผูเปนหัวหนาของบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานหลังนั้นและ
รวมตลอดถึ ง คู ส มรสของผู เ ป น หั ว หน า เท า นั้ น เพราะบุ ค คลดั ง กล า วเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการ
ครอบครองบานและปกครองผูอยูอาศัยในบานหลังนั้น หาไดรวมถึงผูอยูในบานทุกคนไม ตาม
ทะเบียนบานหลังเกิดเหตุมี บ. บิดาจําเลยเปนหัวหนามีชื่อจําเลยอยูในฐานะเปนบุตร จําเลยจึงมิได
อยูใ นฐานะเป นเจ าบ านตาม ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 92(5) การที่
ผูเสียหายกับพวกเขาไปจับกุมจําเลยในบานดังกลาวตามหมายจับแตไมมีหมายคน ทั้งผูเสียหายกับ
พวกมิใชเจาพนักงานตํารวจชั้นผูใหญที่จะทําการคนไดโดยไมตองมีหมายคน จึงเปนการจับกุมโดย
ไมชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 81 และเปนการจับกุมโดยไมมี
อํานาจ จําเลยจึงชอบที่จะปองกันสิทธิของตนใหพนจากภยันตรายอันเกิดจากการจับกุมโดยไมชอบ
เชนนั้นไดหากจําเลยจะชกตอยผูเสียหายจริงก็เปนการกระทําเพื่อปองกันสิทธิของตนพอสมควรแก
เหตุ และไม มี ค วามผิ ด ฐานต อ สู ขั ด ขวางเจ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน า ที่ แ ละทํ า ร า ย
รางกาย”
2.ผูคนผิดบุกรุก
ฎ.246/2515 “จําเลยเปนผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน ไดรับแจงจาก บ.ให
ติดตามสืบถามขอคืนไมที่หายจากโจทกวา เห็นโจทกเอาไมไปจําเลยกับพวกก็เขาคนเรือนโจทกรื้อ
ขาวของกระจัดกระจาย ทั้งนี้โดยไมมีหมายคน บิดาโจทกหามก็ไมฟง ทั้งไมไดความแนชัดดวยวา
ไมนั้นอยูในเรือนโจทก ดังนี้ ถือไดวาจําเลยมีเจตนาบุกรุกเรือนโจทกแลว ไมเขาขอยกเวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92(4)(5) แตการกระทําของจําเลยเปนการเขาไป
ในเคหสถานในความครอบครองของผูอื่นโดยไมมีเหตุอันสมควรเทานั้น ไมอาจถือไดวาจําเลยมี
เจตนารบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของโจทกโดย ปกติสุขดวย”
ขอสังเกต และอาจมีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตาม ป.อ. มาตรา 157
ดวย
3.ผูถูกคนมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐใหตองรับผิดในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่
ของตนไดกระทําในการปฎิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
2539 มาตรา 5 (เทียบ ฎ.5824/2543)
ฎ.5824/2543 “การที่เจาพนักงานตํารวจทํารายรางกายโจทกขณะควบคุม
โจทกไปสงที่สถานีตํารวจ ตองถือวาเจาพนักงานตํารวจไดกระทําละเมิดตอโจทกในการปฏิบัติ
หนาที่ โจทกจึงมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายจากกรมตํารวจซึ่งเปนหนวยงานของรัฐได”
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การคนโดยมีอํานาจคน แตมิไดปฎิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย อาจจะมีความผิด
ตาม ป.อ. มาตรา 157 ถารุนแรงเกินกวาเหตุและเปนที่คาดเห็นไดโดยวิญูชน (เนื่องจากยังไมมี
คําพิพากษาศาลฎีก าในประเด็ นตาม ป.อ.มาตรา 157 เกี่ยวกั บกับการคน โดยไมถูกต องตาม
กฎหมายวินิจฉัยไว)
การคนโดยมิชอบ ไมมีผลกระทบไปถึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและ
อํานาจในการฟองคดีของพนักงานอัยการ
ฎ.1493/2550 “การตรวจคนและการจับกุมของเจาพนักงานตํารวจจะชอบดวย
กฎหมายหรือไมเปนเรื่องที่จะตองไปวากลาวกันอีกสวนหนึ่งตางหาก และเปนคนละขั้นตอนกับการ
สอบสวน ไมมีผลกระทบไปถึงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและอํานาจในการฟองคดีของ
โจทก ทั้งหามีผลทําใหการแสวงหาพยานหลักฐานของเจาพนักงานตํารวจที่ชอบเปนไมชอบดวย
กฎหมายไปดวยไม การวินิจฉัยฎีกาของจําเลยที่ 1 ไมทําใหผลแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป ฎีกาของ
จําเลยที่ 1 จึงไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง
ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15”
การคนและการจับคนตางชาติ จะตองมีลาม หรือไม
ป.วิ.อ. มาตรา 13 “การสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ใหใชภาษาไทยแต
ถามีการจําเปนตองแปลภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือ
ตองแปลภาษาไทยเปนภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศก็ใหใชลามแปล
ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทย
หรือสามารถพูดหรือเขาใจเฉพาะภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นและไมมีลาม ใหพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาลามใหโดยมิชักชา
ในกรณีที่ผูเสียหายผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูกหรือไดยินหรือสื่อ
ความหมายไดและไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลาม
ภาษามือใหหรือจัดใหถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
เมื่ อ มี ล า มแปลคํ า ให ก าร คํ า พยานหรื อ อื่ น ๆ ล า มต อ งแปลให ถู ก ต อ ง ล า มต อ ง
สาบานหรือปฏิญาณตนวาจะทําหนาที่โดยสุจริต จะไมเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
ใหลามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น
ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจายคาปวยการ คาพาหนะและ
คาเชาที่พักแกลามที่จัดหาใหตามามตรานี้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรมแลวแตกรณีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง”
จากกรณี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 13 นั้น เปนกรณีที่ใชในชั้น สอบสวน ไตสวนมูลฟอง
และชั้นพิจารณา แตไมรวมถึงในชั้นจับกุมดวย ดังนั้นหากทําการจับกุมหรือในการคนไมจําเปนที่
จะตองมีลาม การจับและการคนดังกลาวก็ชอบดวยกฎหมายแลว

