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บทที่ ๑
หลักพื้นฐานในการศึกษาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายในส วนที่เปน “กฎหมายวิธีสบัญญัติ” (Procedural Law) อันเป น
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติหรือกระบวนการดําเนินคดีในทางอาญา ทั้งนี้ ตามที่ “ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” บัญญัติไว
ข อ สั ง เกต คื อ สํ า หรั บ ตั ว ย อของประมวลกฎหมายอาญา คื อ “ป.อ.”
สวนตัวยอของประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญา คื อ “ป.วิ. อ.” ต อไป เมื่ อ
บรรยายถึงหลักกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของขอใหนักศึกษาเขาใจตรงกันดวย
การศึกษา วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบดวยอะไรบาง
อันดับที่ ๑ ซึ่งนักศึกษาตองมีและนําติดตัวมาประกอบการศึกษาในวิชานี้ทุกครั้ง
คือ ตัวบทกฎหมาย อันไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และขอย้ําวา
ตองเปนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีการแกไขลาสุด ดวย นะครับ เพราะ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพิ่ งมี การแก ไขไปโดยพระราชบั ญ ญัติ แ ก ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และอยาลืม
จะตองมีประมวลกฎหมายอาญามาดวยอีก ๑ เลม เพราะทั้ง ๒ เลมนี้ จะมีการเชื่อมโยง
ตลอดเวลาในการบรรยายของอาจารย นะครับ
อันดับที่ ๒ คําพิพากษาศาลฎีกา การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความ มีค วาม
จําเปนอยางยิ่ง ที่นักศึกษาตองศึกษาตัวอยางวิธีปฏิบัติและการตีความตัวบทกฎหมายจาก
คําพิพากษาศาลฎีกา ดังนั้น การบรรยายของอาจารย จะมีการหยิบยกคําพิพากษาศาล
ฎีกาเปนตัวอยางโดยตลอด และสิ่งที่นักศึกษาตองพึงระวัง คือ วิช า กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา นี้ จะมีคําพิพ ากษาศาลฎี กา พิพากษากลั บหลัก การเดิ มอยูห ลายประการ
ดังนั้น ตองติดตามคําพิพากษาศาลฎีกาใหมๆ เสมอ ซึ่งหองสมุดมี นะครับ สามารถยืมอาน
ได สําหรับคําพิพากษาศาลฎีกา จะมีอยู ๓ แหลงดวยกัน คือ
แหลงที่ ๑ คําพิพากษาฎีกา จัดพิมพโดย เนติบัณฑิตยสภา
แหลงที่ ๒ คําพิพากษาศาลฎีกา จัดพิมพโดย สํานักประธานศาลฎีกา
แหลงที่ ๓ ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา เขาไปที่
http://deka.supremecourt.or.th/
อันดับที่ ๓ คือ หนังสือหรือตํารา ตรงนีต้ ามแตอัธยาศัยของนักศึกษา นะครับ มี
อาจารยอยูห ลายทานทีแ่ ตงหนังสือหรือตํารา คําอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เอาไว
อั น ดั บ ที่ ๔ ได แ ก แนวข อ สอบเก า หากนั ก ศึ ก ษาจะศึ ก ษาข อ สอบเก า
ประกอบดวย ก็อาจจะศึกษาจากขอสอบเนติบัณฑิตยสภา , ขอสอบผูชวยผูพิพากษา ,
ขอสอบอัยการผูชวย เปนตน นะครับ
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ตอนนี้ นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพรวม การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว ใน
ส วนต อจากนี้ ไป อาจารย เ ริ่ ม จะเข า สู เ นื้ อหาที่ เ ป น สาระสํ า คั ญของ วิ ช า กฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา วา มีอะไรบาง แบบกวางๆ กันกอน
นักศึกษาลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง นายดําใชมีดทํารายนายขาว ปรากฏวานายขาวไดรับบาดเจ็บ
นักศึกษา จะเห็นวา ถาเปนสมัย เรีย นกฎหมายอาญา ขอสอบก็คงถามวา ใหวินิจ ฉัยวา
การกระทําของนายดํามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม
แตถาเปน วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอสอบจะถามวา ใหวินิจฉัยวา นายขาว
จะรองทุกขเพื่อดําเนินคดีอาญากับนายดําไดหรือไม
ตรงนี้ นั กศึก ษาจะตองมีค วามรูทางกฎหมายวิธี พิจารณาความทางอาญา จึงจะตอบได
ถูกตอง นะครับ ซึ่งเมื่อศึกษาตอไปขางหนา ปญหาดังกลาวขางตน นักศึกษาก็จะตอบได
ทุกคนแนนอน
ตอไปมาพิจารณากันวา ตามโครงสรางของกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญานักศึกษา
จะตองศึกษาเรื่องอะไรกันบาง
หลักพื้นฐาน คือ การดําเนินคดีอาญาแบงออกไดเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑.ขัน้ ตอนกอนฟองคดี
๒.ขัน้ ตอนหลังฟองคดี
๓.ขัน้ ตอนชั้นบังคับคดี
๑.ขัน้ ตอนกอนฟองคดี
เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้น นักศึกษา จะตอง แบงประเภทความผิดอาญานั้นให
ไดเสียกอน วา เปนความผิดอาญาประเภทใด ดังนี้
(๑) หากเปนความผิดอาญาที่มีการใชถอยคําวา “เปนความผิดอันยอมความได”
ขอใหนักศึกษาจําไววาความผิดอาญาฐานนั้นก็จะถือวาเปน “ความผิดตอสว นตัว” ตาม
นัยของป.วิ.อ. เชน ความผิดฐานฉอโกงตาม ป.อ.มาตรา ๓๔๑ จะเห็นวา ป.อ.มาตรา ๓๔๘
กําหนดให “เปนความผิดอันยอมความได”
(๒) หากเปนความผิดอาญาที่ “ไมมี” การใชถอยคําวา “เปนความผิดอันยอม
ความได” ขอใหนักศึกษาจําไววาความผิดอาญาฐานนั้นเปน “ความผิดอาญาแผนดิน”
กลาวคือ เปนความผิดจําพวกยอมความไมได นั่นเอง
ขอสําคัญ ความผิดอาญาทั้ง ๒ ประเภทนี้ สําคัญตอการเริ่มตนดําเนินคดีอาญา
เปนอยางมาก เพราะกลไกตามป.วิ.อ.การเริ่มตนคดี จะเริ่มตนจาก “ผูเสียหาย” กลาวคือ
ประการที่ ๑. ในกรณีความผิดอาญาที่เกิดขึ้นเปน “ความผิดตอสวนตัว” บุคคลที่ตกเปน
ผูเสีย หายตามป.วิ .อ.มาตรา ๒(๔) เทานั้น จึงจะเริ่มตนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทํา
ความผิดอาญาโดยผานเจาที่รัฐได เนื่องจาก “ความผิดตอสว นตัว” ผูเสียหายจะตองมี
การ“รองทุกข”ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๗) เสียกอน มิฉะนั้น พนักงานสอบสวนจะถูก “หาม
มิใหทําการสอบสวน” ตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง
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ประการที่ ๒. ในกรณีความผิดอาญาที่เกิดขึ้นเปน“ความผิดอาญาแผนดิน” ตองพิจารณา
วาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นเปนความผิดอาญาประเภท “รัฐเทานั้นที่เปนผูเสียหาย” ดวย
หรือไม เนื่องจากความผิดอาญาประเภทที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย บุคคลทั่วไปยอมไมอาจ
ดําเนินคดีในฐานะผูเสียหายได
บุคคลและรัฐตางก็เปนผูเสียหายได เชน ความผิดฐานทํารายรางกาย ความผิด
ฐานฆาคนตาย ความผิด ฐานลักทรัพย ฯลฯ บุค คลที่ตกเปนผูเสี ยหายอาจจะเริ่มตนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดอาญาโดยผานเจาที่รัฐโดยใชวิธีการ “รอ งทุก ข” ตอ
พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๑๒๓ วรรคแรก ก็ได
ประการที่ ๓.ในกรณีความผิดอาญาแผนดิน อาจมีการเริ่มตนคดีอาญา โดยบุคคล
อื่นซึ่ง มิใชผูเสียหายก็ได โดย “คํากลาวโทษ” ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๘) ตอพนั กงาน
สอบสวนตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๒๓ วรรคแรกประกอบมาตรา ๑๒๗ วรรคแรก
ประการที่ ๔. ไม ว าจะเป น “ความผิ ดต อ ส ว นตั ว ” หรื อ “ความผิ ดอาญา
แผนดิน” บุคคลที่ตกเปนผูเสียหายอาจดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิด อาญาโดยใช
สิทธิฟองคดีอาญาตอศาลไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๒๘ (๒)
ประการที่ ๕.ในกรณีที่ผูเสียหายเปน“ผูเยาว”ผูแทนโดยชอบธรรมยอมมีอํานาจ
จัดการแทนผูเสียหายไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๕(๑)
ประการที่ ๖.ในกรณีที่ผเู สียหายนั้นเปน “ผูไรความสามารถ” เชนนี้ ผูอนุบาลมี
อํานาจจัดการแทนผูเสียหายไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๕(๑)
ประการที่ ๗. ในกรณี ที่ ผู เ สี ย หายนั้ นถู ก ทํ า ร ายถึ ง ตายหรื อ บาดเจ็ บ จนไม
สามารถจะจัดการเองได เชนนี้ ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการแทน
ผูเสียหายไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๕(๒)
ประการที่ ๘.ในกรณีผูเสียหายเปนหญิงมีสามี หรือในกรณีสามีใชสิทธิฟองคดีอาญาแทน
ภริยาอันมิใชกรณีภริยาถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจะจัดการเองไดต ามป.
วิ.อ.มาตรา ๕(๒) ตองพิจารณาตามป.วิ.อ.มาตรา ๔
ประการที่ ๙. หากความผิ ดที่ ไดกระทําตอนิ ติบุค คล ผู จัด การหรื อผู แทนอื่นๆมี อํา นาจ
จัดการแทนผูเสียหายไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๕(๓)
ประการที่ ๑๐. เมื่อผูเสียหายยื่นฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาจะ
ดําเนินคดีตางผูตายตอไปก็ไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๒๙ วรรคแรก
งานชั้นสอบสวน
เมื่อผูเสียหายไดรองทุกขหรือบุคคลอื่นไดมีคํากลาวโทษตอพนักงานสอบสวนแลวตามป.
วิ.อ.มาตรา ๑๒๑ วรรคแรก พนักงานสอบสวนยอมมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงและ
ตามป.วิ .อ.มาตรา ๑๓๐ พนัก งานสอบสวนก็ จะเริ่ มการสอบสวนโดยไม ชั กช า โดยมี
รายละเอี ย ดในสาระสํา คั ญ แต ล ะขั้ นตอนที่ ต องพิ จารณาเพิ่ ม เติ มประกอบการศึ กษา
ดังตอไปนี้
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(๑) กรณีความผิดทองที่เดียว การจะพิจารณาวาพนักงานสอบสวนทองที่ใด มี
อํานาจสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิด ชอบ กรณี ตางจังหวัดนั้นใหพิจารณา
ตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๘ วรรคแรกและวรรคสาม
(๒) กรณีความผิดทองที่เดียว การจะพิจารณาวาพนักงานสอบสวนทองที่ใด มี
อํานาจสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ กรณีกรุงเทพมหานครนั้น ( ตัวบท
ใชคําวาในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุร)ี ใหพิจารณาตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๘ วรรคสอง
และวรรคสาม
(๓) กรณีความผิดเกี่ยวพันกันหลายทองที่การจะพิจารณาวาพนักงานสอบสวน
ทองที่ใดมีอํานาจสอบสวนและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิด ชอบใหพิจารณาตามป.วิ. อ.
มาตรา ๑๙
(๔) กรณีความผิดกระทําลงนอกราชอาณาจัก ร ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการ
แทนเปนพนักงานสอบสวนตามป.วิ.อ.มาตรา ๒๐
(๕) กรณีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในระหวางหลาย
จังหวัดควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ สําหรับผูมีอํานาจชี้ขาดตองพิจารณาตามป.
วิ.อ.มาตรา ๒๑ แตถาเปนการสอบสวนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานตํารวจ
กรณีผูมีอํานาจชี้ขาดก็จะตองพิจารณาตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๒๑/๑
ขั้นตอนสําคัญกอนการสอบสวน
(๑) การจับ แบงออกได ๒ กรณี ไดแก “จับแบบมีหมายจับ” กับ “จับแบบไม
มีหมายจับ” สําหรับ เรื่องวิธีการจับ ทั้งสองกรณีนี้ มีอยูใน ป.วิ.อ. โดยมีมาตราสําคัญ
ไดแก มาตรา ๖๖ , มาตรา ๖๗ , มาตรา ๖๘,มาตรา ๗๗ , มาตรา ๗๘ , มาตรา ๗๙ ,
มาตรา ๘๐ , มาตรา ๘๑ , มาตรา ๘๑/๑ , มาตรา ๘๒ , มาตรา ๘๓ , มาตรา ๘๔ ,
มาตรา ๘๔/๑
(๒) การคน แบงออกได ๒ กรณี ไดแก “คนแบบมีหมายคน” กับ “คนแบบไมมี
หมายคน” สําหรับเรื่องวิธีการคน ทั้งสองกรณีนี้ มีอยูใน ป.วิ.อ. โดยมีมาตราสําคัญ ไดแก
มาตรา ๖๙ , มาตรา ๗๐ , มาตรา ๘๕ , มาตรา ๙๑ , มาตรา ๙๒ , มาตรา ๙๓ ,
มาตรา ๙๔ , มาตรา ๙๕ , มาตรา ๙๖ , มาตรา ๙๗ , มาตรา ๙๘ , มาตรา ๙๙ ,
มาตรา ๑๐๐ , มาตรา ๑๐๑ , มาตรา ๑๐๒ , มาตรา ๑๐๔ , มาตรา ๑๐๕
ขั้นตอนการสอบสวน
(๑) คดีที่ผูเสียหายเปนผูใหญการสอบสวนตองพิจารณาป.วิ.อ.มาตรา ๑๓๓
(๒) คดีที่ผูเสียหายเปนเด็กหรือพยานเปนเด็กการสอบสวนตองพิจารณาป.วิ. อ.
มาตรา ๑๓๓ ทวิ
(๓) คดีที่ผู ตอ งหาเปนผูใหญ การสอบสวนตอ งพิจารณาป.วิ.อ.มาตรา ๑๓๔ ,
มาตรา ๑๓๔/๑, มาตรา ๑๓๔/๔ , มาตรา ๑๓๕ และหากคดีนั้นผูตอ งหาเปนเด็กการ
สอบสวนตองพิจารณาป.วิ.อ.มาตรา ๑๓๓ ทวิประกอบมาตรา ๑๓๔/๒ ดวย
(๔) คดีที่ตองมีการชันสูตรพลิกศพ ตองดู ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๐
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(๕) คดีที่เ ปนการสอบสวนในกรณีที่ มีค วามตายเกิ ดขึ้ นโดยการกระทําของเจา
พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจา
พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูข ดั ขวาง
เจาพนักงานเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ เชนนี้ การทําสํานวนสอบสวน
จะตองปฏิบัติตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๕/๑
(๖) ในกรณีที่เปนคดีที่เจาพนักงานมีอํานาจเปรีย บเทียบตามป.วิ.อ.มาตรา ๓๘ เชนนี้
หากมี การเปรีย บเทีย บ ยอมทํา ใหค ดีอาญาเลิ กกันตามป.วิ.อ.มาตรา ๓๗ และสิท ธินํา
คดีอาญามาฟองของโจทกระงับตามป.วิ.อ.มาตรา ๓๙(๓)
กรณีตองมีการชี้ตวั บุคคล
กรณีตองจัดใหผูเสียหายหรือพยานชี้ตัวบุคคลใดในคดีอาญา มีขอพิจารณา คือ
(๑) หากเปนผูใหญจะมีวิธีการตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๓๓ วรรคทาย
(๒) หากเปนเด็กจะมีวิธีการตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๓๓ ตรี
ขั้นตอนชั้นพนักงานอัยการ
เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดดําเนินการสอบสวนและทําสํานวนเสร็จแลว พนักงาน
สอบสวนก็จะตองทําความเห็น เชน จะงดการสอบสวน หรือเห็นวาควรสั่งฟอง หรือสั่งไม
ฟอง พรอมกับสงสํานวนดังกลาวมาใหพนักงานอัย การเพื่อดําเนิ นการตอ โดยพนักงาน
อัยการก็จะมีทั้งอํานาจสั่งไมฟอง อํานาจสอบสวนเพิ่มเติม อํานาจสั่งฟองผูตองหาเปน
จําเลยตอศาล รายละเอียดตรงนี้ จะเริ่มจากตั้งแต ป.วิ. อ.มาตรา ๑๔๐ , มาตรา ๑๔๑ ,
มาตรา ๑๔๒ , มาตรา ๑๔๓ , มาตรา ๑๔๔ , มาตรา ๑๔๕ , มาตรา ๑๔๕/๑ , มาตรา
๑๔๖ จนถึง มาตรา ๑๔๗
สําหรับงานชัน้ พนักงานอัยการจะมีสํานวนหลักๆ อยู ๓ ประเภทดวยกันสําหรับมาตราสําคัญ
ที่รองรับการทํางานของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบกับพนักงานอัยการ มีดังนี้
(๑) สํานวนทีไ่ มปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด (สํานวนมุมดํา ส.๓) สําหรับการทํางาน
ของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ กับ พนักงานอัยการ จะเปนไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา
๑๔๐ (๑)
ขอสังเกต คําวา “ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด” ตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๔๐ (๑)
นั้น หมายความรวมถึง การไมทราบวาผู กระทําผิดมีหน าตารูปพรรณสั ณฐานอยางไร
ดวย เชน คนรายแตงกายมิดชิดคลุมหัวปดหนาเพื่อไมใหคนจําหนาไดลัก ษณะอายโมง
ก็ถือวาเปนกรณีไมปรากฏวา ผูใดเปนผูกระทําความผิด ซึ่ง จะไปสัมพันธกับเรื่องการออก
หมายจับ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๖๐ (๔)(ก) ดวย ที่วา “ตอ งระบุชื่อหรื อรูป พรรณของ
บุคคลที่จะถูกจับ” กลาวคือ ถาหากระบุรูปพรรณของบุคคลที่จะถูกจับไมได หมายจับก็
ออกไมได
(๒) สํานวนทีป่ รากฏตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือยังจับตัวไมได (สํานวนปกขาว ส.๒)
สํานวนประเภทนี้ พนักงานอัย การทําความเห็นไดเพี ย ง“ควรสั่งฟ อง”หรือ“ควรสั่งไม
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ฟอง”เทานั้นแตพนักงานอัยการจะสั่งฟองไมได เพราะไมมีตัวผูกระทําความผิด สําหรับ
การทํางานของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบกับพนักงานอัยการจะเปนไปตามป.วิ. อ.
มาตรา ๑๔๐ (๒) , มาตรา ๑๔๑
(๓) สํ านวนที่ รูตัว ผู ก ระทํ าความผิ ดและผูนั้ นถู ก ควบคุ มหรื อ ขังอยู หรื อ ปลอ ยชั่ วคราว
( สํ า นวนปกเหลือ ง ส.๑) สํ า หรั บ การทํ างานของพนั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ดชอบกั บ
พนักงานอัยการจะเปนไปตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๔๐ (๒) , มาตรา ๑๔๒
(๔) ทั้งกรณี (๒)(๓) อาจแบงยอย ได ๒ กรณี คือ
กรณี ที่ ๑ หากพนักงานอัย การมีค วามเห็นวา “ควรสั่ งไมฟอ ง” ก็จะต องนํ า ป.วิ. อ.
มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง (๑), มาตรา ๑๔๕ , มาตรา ๑๔๕/๑ , มาตรา ๑๔๖ , มาตรา
๑๔๗ มาพิจารณาประกอบดวย
ขอสังเกต ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๓๔ บัญญัติวา “คําสั่งไมฟองคดี หาตัดสิทธิผูเสียหายฟอง
คดีโดยตนเองไม” ดังนั้น แมพนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟองคดี ผูเสียหายก็ยังมีอํานาจ
ฟองคดีอาญาตอศาลไดตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๒๘ (๒)
กรณีที่ ๒ หากพนักงานอัยการมีค วามเห็นวา “ควรสั่งฟอง” นักศึกษาก็
จะตองนําป.วิ.อ.มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง (๒), มาตรา ๑๔๔ มาพิจารณาประกอบดวย
ขอสังเกต ในกรณีพนักงานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติม หรือ สงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไปตามป.วิ.อ.มาตรา ๑๔๓ วรรคสอง
(ก) มี ข อ พิจารณาที่ นา สนใจเปนพิ เ ศษ คื อ การสอบสวนเพิ่ มเติ มนั้ นอาจดํ าเนินการ
สอบสวนหลายหนก็ ไ ด เพื่ อ ให ไ ด ข อ ความชั ด เจนว า ข อ เท็ จ จริ ง เป น อย า งไร
พยานหลักฐานเปนอยางไร นอกเหนือจากนี้ พนักงานอั ยการยังมีอํานาจใหพนัก งาน
สอบสวนดําเนินการสงพยานมาใหซักถามดวยในประเด็นนี้ตองเขาใจวา คําวา “พยาน”
ในที่นี้ ไมจําเปนตองพยานที่มีการสอบสวนไวในสํานวนการสอบสวนก็ได เชน ผูตองหา
อางภริยาเปนพยาน ปรากฏวาภริยาของผูตองหาไมเคยปรากฏอยูในสํานวนการสอบสวน
คดีข องผูตองหามากอนเลย กรณีเชนนี้ พนักงานอัยการก็มีอํานาจใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการส งภริย าผู ตอ งหาซึ่งเปน พยานมาซัก ถามได แต ถาผูตองหาอางตนเองเป น
พยาน พนักงานอัยการไมมีอํานาจสั่งใหพนัก งานสอบสวนสงผูตองหามาใหพนัก งาน
อัยการซักถามเพราะผูตองหาไมใชพยาน
ขั้นตอนขณะฟองคดีอาญา
ไมวา “ผูเสียหาย” หรือ “พนักงานอัยการ” จะเปนผูฟองคดีอาญา การทําคํา
ฟองตองเปนไปตาม
ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๗ , มาตรา ๑๕๘
สําหรับ การพิ จารณาถึง อํา นาจศาลที่จะรับ ฟอ งนั้นจะตอ งพิ จารณาตามป.วิ. อ.
มาตรา ๒๒ , มาตรา ๒๓ , มาตรา ๒๕ ประกอบดวยและหากเปนคดี การฟองคดีแพง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การฟอง
ก็ตองพิจารณาถึงศาลที่มีอํานาจชําระคดี
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ตามป.วิ.อ.มาตรา ๔๐ ดวย อีกทั้งยังตองพิจารณาถึงอํานาจฟองของโจทกต ามหลัก ป.
วิ.อ.มาตรา ๓๙ ประกอบดวยวาสิทธินําคดีอาญามาฟองของโจทกระงับแลว หรือไม

ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการหลังฟองคดี
๑.การไตสวนมูลฟอง
ในกรณีที่ผูเสียหายเปนผูฟองคดี เชนนี้ ศาลตองไตสวนมูลฟองตาม ป.วิ.อ.มาตรา
๑๖๒(๑) แตหากเปนกรณีพนักงานอัยการฟองคดีแลวก็ไมจําเปนตองไตสวนมูล ฟอง ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา ๑๖๒(๒) และเมื่อคดีมีมูล ศาลก็จะประทับฟองตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๑๖๗
และนัดพิจารณาคดีตอไป แตหากคดีไมมีมูลศาลก็จะพิพากษายกฟอง
๒.เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในระหวางพิจารณาคดีของศาล
ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลนั้น อาจมีเหตุการณตางๆ เหลานี้ปรากฏขึ้นใน
กระบวนพิจารณาความอาญาไดดวย เชน
(๑) ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดระหวางพิจารณากอนศาล
ชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๓๐
(๒) คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัวซึ่งผูเสีย หายยื่นฟองแลว พนักงานอัยการ
จะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดกอนคดีเ สร็จเด็ดขาดก็ไ ดตามป.วิ.อ.มาตรา
๓๑
(๓) ถาเปนการฟองคดีแ พงที่เ กี่ย วเนื่องกับคดี อาญา พนักงานอัย การมีอํานาจ
เรียกทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหายไดตามป.วิ.อ.มาตรา ๔๓
(๔) มีการถอนคํารองทุกข หรือถอนฟองคดีอาญา หรือยอมความในความผิด ตอ
สวนตัวตาม
ป.วิ.อ.มาตรา ๓๕ อันเปนเหตุใหสิทธินําคดีอาญามาฟองของ
โจทกระงับตามป.วิ.อ.มาตรา ๓๙(๒)
(๕) ผูเสียหายยื่นฟองแลวตายลงตามป.วิ.อ.มาตรา ๒๙
๓.การพิจารณาคด
การพิจารณาคดีเปนกระบวนการคนหาความจริงจากหลักฐานของโจทกหรือจําเลยที่นําเสนอ
ตอศาล โดยโจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเชื่อวาจําเลยเปนผูกระทําผิดจริง สวนจําเลยนําสืบวาตนเองมี
ขอแกตัวที่จะไมตองรับผิดเพียงใด ทั้งนี้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๑๗๒ ถึง มาตรา ๑๘๑
๔. การพิพากษาคดี
หลังจากสืบพยานฝายโจทกและจําเลยเสร็จสิ้น ศาลจะพิจารณาพยานฝายโจทกวามีหลักฐาน
นาเชื่อวาจําเลยกระทําผิดหรือไม ถาไมนาเชื่อถือหรือเปนที่สงสัย ศาลจะยกฟองตามป.วิ.อ.มาตรา
๑๘๕ แตถาหลักฐานของโจทกนาเชื่อถือ ศาลตองพิจารณาพยานหลักฐานที่จําเลยนําสืบวาหักลาง

หนา ๑๐
พยานฝายโจทกไดหรื อไม อยางไร ถ าหักลางไมไดศ าลจะพิพากษาลงโทษจําเลย แต ทั้งนี้ศ าลจะ
พิพากษาเกินคําขอไมได ตามที่ ป.วิ.อ.มาตรา ๑๙๒ บัญญัติไว
๕.การอุทธรณ
เมื่อคูความไมพอใจในคําพิพากษาของศาลชั้นตน คูความมีสิท ธิอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว
เพื่ อใหศ าลอุ ทธรณกลั บ หรื อแกคําพิ พากษาของศาลชั้ นต นได แตทั้ งนี้ ต องไม มีกฎหมายหามมิ ให
อุทธรณ ซึ่งผูอุทธรณตองยื่นอุทธรณตอศาลชั้นตนที่พิจารณาคดีนั้นภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่อานคํา
พิพากษาแตถาผูอุทธรณถูกขังหรือจําคุกอยูใหยื่นตอพัศดีแ ละพัศดีจะออกใบรับ ใหแลวสงอุทธรณให
ศาลชั้นตนพิจารณา สําหรับสาระสําคัญตามกฎหมายในเรื่องการพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้น
อุทธรณนั้นจะบัญญัติอยูที่ ป.วิ.อ.มาตรา ๒๐๓ ถึง มาตรา ๒๑๕
๖.การฎีกา
กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาเปนเชนเดียวกับศาลอุทธรณ กลาวคือ หากคูความยังไม
พอใจคําพิพากษาของศาลอุทธรณ คูความมีสิทธิยื่นฎีกาไดอีก โดยตองยื่นฎีกาตอศาลชั้นตนภายใน ๑
เดือนนับ แตศ าลอุทธรณอานคําพิพากษา ทั้งนี้ตองไมมีกฎหมายหามมิใหฎีกาเชนกัน เมื่อศาลฎีกา
พิจารณาเสร็จแลวก็จะมีคําพิพากษา ผลของคําพิพากษาถาตัดสินใหยกฟองก็ใหป ลอยตัวจําเลยพน
ขอหาไป ถาพิพากษาลงโทษก็จะนําจําเลยไปบังคับคดี และถือวาคดีถึงที่สุด จะนํามาฟองรองกันอีก
ไมไดในเรื่องนั้น สําหรับสาระสําคัญตามหลักกฎหมายในการพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา
จะอยูที่ ป.วิ.อ.มาตรา ๒๑๖ ถึงมาตรา ๒๒๕
๓.ขัน้ ตอนชั้นบังคับคดี
เปนขั้นตอนอันเกี่ยวกับบทบัญญัติใน ป.วิ.อ.ภาค ๖ การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม
และบทบัญญัติใน ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ กลาวคือ เมื่อศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุด ไมวาถึงที่สุดในชั้นศาลใด หากคําพิพากษานั้นตัดสินใหลงโทษจําเลยในคดีนั้น ตอง
บังคับคดีโดยไมชักชา โดยแยกพิจารณาตามโทษดังนี้
๓.๑ การบังคับโทษ
การบังคับ โทษขึ้นอยูกับว าจํ าเลยถูกศาลพิพากษาว าอย างไร เช น เมื่ อคดี ถึง ที่สุ ดให
ประหารชีวิต จะดําเนินการประหารชีวิตผูตองโทษทันทีไมไดตองรอไวใหมีการขอพระราชทานอภัย
โทษก อน หรื อหากเปนโทษจําคุ กตลอดชี วิตก็ จะนํ าผู ตอ งโทษไปจํา คุกในเรือ นจํ า โดยมี เ จา หน า ที่
ราชทัณฑเปนผูควบคุมจนวาจะถึงแกความตายถาไมไดรับการอภัยโทษ เปนตน
๓.๒ การทุเลาการบังคับโทษ
การทุเลาการบังคับโทษ หมายถึง การที่เจาหนาที่ ที่มีหนาที่บังคับตามคําพิพากษายัง
ไมบังคับโทษตามคําพิพากษาชั่วคราว เพราะมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดใหทุเลาการบังคับได ซึง่ โทษ
ที่จะสามารถทุเลาการบังคับไดมี ๒ ประเภท ไดแก
(๑) โทษประหารชีวิต จะทุเลาไดระหวางรอผลการยื่นขออภัยโทษ หรือจําเลยมี
ครรภ หรือวิกลจริต เปนตน
(๒) โทษจําคุก จะทุเลาไดกรณีที่จําเลยวิกลจริตหรือเกรงวาจะมีอันตรายถึงชีวิตถา
ตองจําคุก จําเลยมีครรภ หรือคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และตองเลี้ยงดูบุตรนั้น เปนตน

หนา ๑๑

ที่อาจารยบรรยายไปทั้งหมดนี้ คือ ภาพกวางๆ ของ วิช า กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา นะครับ อาจารยมีตัวอยาง ในทางขอเท็จจริง วา หากนักศึกษาพบปญหา
แบบนี้ นักศึกษาจะวิเคราะหกันอยางไร
ตัวอยาง นายดําและนายแดงทาทายและวิวาทกัน ขอเท็จจริงปรากฏวา นายดํา
ชกหนานายแดง ๑ ครั้ง เปนเหตุใหนายแดงปากแตก
คําถาม คือ นายแดงจะดําเนินคดีอาญากับนายดําไดหรือไม
วิเคราะห
(๑) นักศึกษาตองวินิจฉัยใหไดกอนวา นายดํากระทําความผิดฐานใด จะเห็นวา
ตามตัวอยางนี้ นายดํากระทําความผิดฐานทํารายรางกายตามป.อ.มาตรา ๒๙๕
(๒) ประเด็ น ต อมา ความผิ ด ฐานทํ า รา ยร า งกายตามป.อ.มาตรา ๒๙๕ เป น
ความผิดอาญาประเภทใด
คําตอบ โดยทั่วไป หลัก คือ ป.อ.มาตรา ๒๙๕ นั้น เปนความผิดอาญาแผนดิน
เพราะใน ป.อ. ไมมีมาตราใด บัญญัติให ป.อ.มาตรา ๒๙๕ เปนความผิดอันยอมความได
อย างไรก็ ตาม อาจมีกฎหมายพิเ ศษเฉพาะบางฉบับ บัญญัติให ป.อ.มาตรา
๒๙๕ เปนความผิดอันยอมความได เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวพ.ศ. ๒๕๕๐ ใน มาตรา ๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๔ ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัว ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเ กิน
หกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได แตไมลบลางความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทําความผิด ตามวรรคหนึ่งเป น
ความผิ ด ฐานทํ า ร า ยร า งกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด ว ยให
ความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได”

หนา ๑๒
นักศึกษา จะเห็นวา ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคสอง บัญญัติวา “.....หากการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งเปนความผิดฐานทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕
ดวยใหความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความได”
ตัวอยาง นายดําและนางขาวจดทะเบียนสมรสกัน ก็จะเรียกวา “คูสมรส” ซึ่งเปน
“บุคคลในครอบครัว ” ตามบทนิย ามของกฎหมายฉบับนี้๑ หากคูส มรสดังกลาวมีการ
ทะเลาะ และมีการกระทําอันเขาลักษณะเปนการทํารายรางกาย
เชน นายดําใชมือตบหนานางขาวจนนางขาวหนาตาเขียวช้ํา การกระทําของนาย
ดํายอมเป น “ความรุ นแรงในครอบครัว” ตามบทนิย ามของกฎหมายฉบับ นี้๒ จึ งเป น
ความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และเปนความผิดฐานทํารายรางกายตาม ป.อ.มาตรา ๒๙๕
ดวย
อย า งไรก็ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ถู ก กระทํ า ด ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคสอง มีการบัญญั ติให ความผิด ตามมาตรา ๔
วรรคหนึ่ง และความผิดตาม ป.อ.มาตรา ๒๙๕ ดังกลาวนั้นเปนความผิดอันยอมความ
ได ในกรณีเชนนี้จึงถือวา เปนขอยกเวนที่มีการบัญญัติเอาไวในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะ
อาจารยตองชี้ใหนักศึกษาเห็นตรงจุด นี้ดวย ก็เพราะวา ป.วิ.อ. นั้นมิไดใชบังคับ
ควบคูแตเพียงกับป.อ. เทานั้น กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติของประเทศ
ไทย ยังมีอีกจํานวนมาก การเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงอาจตองมีการศึกษา
ถึงพระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ย วของดวย เมื่อนักศึกษาอานคําพิพากษาศาลฎีกาก็จะพบ
ความเชื่อมโยงดังกลาวได ซึ่งอาจารยคงจะอธิบายโดยละเอียดอีกครั้ง หากมีคําพิพากษา
ฎีกาฉบับใดกลาวถึงพระราชบัญญัตินั้นๆ
กลับมาที่ตัวอยางเดิมกันตอ นะครับ
(๓) ตอนนี้ ในทางกฎหมายสารบัญญัติ คือ ป.อ.มาตรา ๒๙๕ นักศึกษาทราบแลว
วา ใคร คือ ผูลงมือ คําตอบ คือ นายดํา
แต ปญหา ในทางกฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ ป.วิ.อ. นั้น นักศึกษาตองพิจารณาให
ไดวา
๑

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญ ญัติวา
“บุคคลในครอบครั ว” หมายความว า คูสมรส คูสมรสเดิ ม ผูที่ อยูกิน หรือเคยอยูกินฉั นสามี ภริยาโดยมิ ไดจ ด
ทะเบี ยนสมรส บุ ตร บุ ตรบุ ญ ธรรม สมาชิ ก ในครอบครั ว รวมทั้ งบุ คคลใด ๆ ที่ ต องพึ่ ง พาอาศั ยและอยู ใ น
ครัวเรือนเดียวกัน
๒
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญ ญัติวา
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ
หรือสุขภาพ หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการ
หรือยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึง การกระทําโดยประมาท
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การที่นายดําและนายแดงทาทายและวิวาทกัน ขอเท็จจริงปรากฏวา นายดํา
ชกหน า นายแดง ๑ ครั้ ง เป น เหตุ ใ ห น ายแดงปากแตก เช น นี้ นายแดง เป น
“ผูเสียหาย” ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๔) หรือไม
(ก) หากนักศึกษา วินิจฉัยวา นายแดง เปน “ผูเสียหาย” ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๔)
การดําเนินคดีอาญาโดยตัวนายแดง ก็จะสามารถดําเนินการได
(ข) หากนักศึกษา วินิจฉัยวา นายแดงไมใช “ผูเสียหาย”ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๔)
การดําเนินคดีอาญาโดยตัวนายแดง ก็จะไมสามารถดําเนินการได
นักศึก ษาต องเข า ใจ นะครั บ ว า ประเทศไทย ตาม ป.วิ .อ. รั บ รองสิ ท ธิในการ
ดําเนินคดีอาญาไว ๒ ทางสําหรับผูเสียหาย คือ
ทางที่ ๑ ไดแก “ผูเสียหาย” ดําเนินคดีเองโดยตรง เชน การฟองคดีอาญาตอ
ศาลตามป.วิ.อ.มาตรา ๒๘ (๒)
ทางที่ ๒ ไดแก “ผูเสียหาย” ดําเนินคดีเองโดยผานเจาหนาที่รัฐ คือ การมี
“คํารองทุกข” กลาวตอเจาหนาที่ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๗)
ที นี้ ไม ว า ทางที่ ๑ หรื อทางที่ ๒ ข อ เท็จจริ ง ต องออกมาว า บุ คคลนั้ น เป น
“ผูเสียหาย”ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒ (๔) เสียกอน หากบุคคลนั้นไมใชผูเสียหาย ก็ไมเขา
เงื่อนไขที่จะดําเนินคดีอาญาโดยตนเองได
อยางไรก็ตาม ในความผิดอาญาแผนดิน ลําพังมีแตเพียง “คํากลาวโทษ” ตามป.
วิ.อ.มาตรา ๒(๘) เทานั้น ก็สามารถดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดได
นักศึกษาจําไว นะครับ วา จะเปน “ผูเสียหาย” ตาม ป.วิ.อ.มาตรา ๒(๔) ได ตอง
เขาองคประกอบ ๓ ขอตอไปนี้เสมอ ไดแก
๑.ตองมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น คือ ตองมีการกระทําความผิด อาญา
ฐานตางๆ
๒.ตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัย คือ บุคคลที่ไดรับผลรายตองไมมีสวนรวมในการ
กระทําความผิด
๓.ตองเปนผูเสียหายโดยพฤตินิตินัย คือ ในขอเท็จจริงตองปรากฏวาบุคคลนั้น
ไดรับความเสียหาย เชน มีบาดแผลจากการทําราย หรือทรัพยสินถูกทําลาย เปนตน
ตอไป นักศึกษาจะเลือก (ก) หรือ (ข)
จะเห็ น ว า คํ าตอบที่ ถู ก ต อ ง คื อ (ข) เพราะตามตั วอย า งนี้ นายแดงไม ใ ช
ผูเสียหายตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๔) เพราะวา นายดําและนายแดงทาทายและวิวาทกัน
การกระทําดังกลาว ถือวานายแดงมิใชผูเสียหายโดยนิตินัย เพราะนายแดงมีสว นรว มใน
การกระทําความผิดของนายดําดวย แมในทางพฤตินัย กลาวคือ เนื้อตัวรางกายของนาย
แดงจะไดรับบาดเจ็บแลวก็ตาม ตัวอยางของคําพิพากษาฎีกาที่ตัดสินในลักษณะนี้ เชน
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๐๗/๒๕๔๗ วินิจฉัยวา การที่โจทกกับ จําเลยที่ ๒ เคยมี
ขอพิพาททั้งทางแพงและอาญามากอน ในวันเกิดเหตุ โจทกยั งเปนฝายดา วายกมือไหว

หนา ๑๔
สาปแชงจําเลยที่ ๒ จนเกิดการทํารายรางกายซึ่งกันและกันยอมฟงไดวาเปนการที่ตาง
สมัครใจเขาวิวาทกัน โจทกจึงมิใชผูเสียหายโดยนิตินัยตามป.วิ.อ.มาตรา ๒ (๔)
ขอสังเกต อยางไรก็ตาม แมนายแดง จะมิใช “ผูเสียหาย” ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๔) และมี
“คํารองทุกข”ตามป.วิ.อ.มาตรา ๒(๗) ไมได แตนายแดงก็อาจมี “คํากลาวโทษ” ตามป.
วิ.อ.มาตรา ๒(๘) เพื่อใหรัฐดําเนินคดีอาญากับ นายดําได เพราะความผิดตามป.อ.มาตรา
๒๙๕ นั้นเปนความผิดอาญาแผนดิน (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๓๙๕/๒๕๕๕)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๓๙๕/๒๕๕๕ วินิจฉัยวา ความผิดตาม พ.ร.บ.หาม
เรี ย กดอกเบี้ย เกิ นอั ต รา พ.ศ.๒๔๗๕ เปนคดี อาญาความผิดต อ แผ นดิน มิ ใช
ความผิดตอสวนตัวที่หามพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตาม
ระเบียบตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง พนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจสอบสวนโดยมิ
พักตองมีผูเสียหายตามกฎหมายมารองทุกขกลาวโทษ การที่ผูเสียหายจะเปนผูเสียหาย
โดยนิตินัยหรือไม จึงมิใชขอสาระสําคัญของการสอบสวน ดังนี้ แมผูเสียหายจะยินยอม
ใหดอกเบี้ยแกจําเลยในอัตราที่ขัดตอกฎหมาย พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจสอบสวนและ
พนักงานอัยการยอมมีอํานาจฟองตามป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๐
คําพิพากษาฎีกาใหมๆ ในเรือ่ ง “ผูเสียหาย” ที่นาสนใจ
คําพิพากษาฎีก าที่ ๒๐๗๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยวา โจทกมอบเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใหแ ก
จําเลย เพราะจําเลยอางวาจะนําไปใหเจาพนักงานตํารวจยศระดับพลตํารวจตรี ๒ คน เพื่อ
ชวยเหลือใหบุตรสาวโจทกสามารถสอบเขารับราชการตํารวจได ซึ่งโจทกยอมจะตองทราบ
ดีวา บุต รสาวโจทกจะเข า รับ ราชการตํ ารวจไดตองผา นการสอบคัด เลือ ก โดยการสอบ
คัดเลือกเปนระเบีย บแบบแผนของทางราชการ ที่เ ปดโอกาสใหผู ที่มีคุณสมบั ติสามารถ
สมัครสอบไดโดยเสรีและที่สําคัญการจัดการสอบจะตองยุติธรรมเพื่อที่ทางราชการจะไดคน
มีความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน หากมีการชวยเหลือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งใหสามารถสอบผานแสดงวามีการกระทําอันเปนการทุจริต เปนการฝา
ฝนกฎหมายและระเบีย บแบบแผนของทางราชการถื อ ไดว าโจทก เป นผู กอ ใหจํ าเลย
กระทําความผิด โจทกจึงมิใชผูเสียหายโดยนิตินัย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๔) โจทกไมมี
อํานาจฟองในความผิดตาม ป.อ.มาตรา ๑๔๓ และ มาตรา ๓๔๑
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๕๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา บริษัทมหาชนจํากัดเปนนิติบุคคลตางหาก
จากผูถือหุน และมีสิทธิและหนาที่ไดตามกฎหมาย จึงเปนเจาของเงินที่ใหกูยืมไป เมื่อมีผู
เบียดบังเอาทรัพยดังกลาว ยอมเปนผูเสียหายโดยตรงตามป.วิ.อ.มาตรา ๒ (๔)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๒๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา การที่จําเลยนํา ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ ไปถาย
สํา เนาแลวลบชื่อบิด าจํ าเลยผู ได รับ อนุ ญาตใหเ ขา ทํา ประโยชน เดิ มและเปลี่ย นเปนชื่ อ
จําเลย แลวจําเลยนําไปขายใหแก น. และ จ. ทั้งที่จําเลยรับกับโจทกแลววาจะไมจําหนาย
จํา นํ า หรือ ก อภาระผู กพัน ในที่ดิ นพิพาท เห็ นว า ที่ ดิ นพิพ าทอยู ในเขตปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรมยัง เปน ของรั ฐเพีย งแต รัฐนํา ที่ดิ นมาจั ด สรรใหป ระชาชนครอบครองทํ ากิ น
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เทานั้น การกระทําของจําเลยดังกลาวไมกอ ให น. และ จ. มีสิทธิใด ๆ ในที่ดินพิพาท
แมจําเลยรับ รองตอ โจทก วาจะไมจําหนาย จํานํา หรือก อภาระผูก พันในที่ดินพิพาท
โจทกก็มิใชผูไดรับความเสียหายจากการที่จําเลยปลอมและใชเอกสารปลอม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา แมขอความที่จําเลยแจงจะเปนความ
เท็ จเพราะความจริ ง โฉนดที่ ดิ นอยู ที่ ภ. และจํ าเลยนํ า รายงานประจํ า วั น รั บ แจ ง เป น
หลักฐานที่เจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จไปใชอางเพื่อขอใหออกใบแทนโฉนดที่ดินก็
ตาม แตก็เปนเรื่องที่จําเลยกระทําตอพันตํารวจโท บ.เจาพนักงาน ธ. และ พ. เจาพนักงาน
ที่ ดิ น มิ ได กล า วพาดพิ ง ไปถึง ภ. หรื อนํ ารายงานประจํ า วั นรั บ แจ งเป น หลั ก ฐานที่ เ จ า
พนักงานจดขอความอันเปนเท็จไปใชอางตอ ภ. อันจะถือวา ภ. ไดรับความเสียหายโดยตรง
จากการกระทําของจํา เลย อีกทั้งจําเลยมอบใหมารดานํ าโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับ ไปเป น
หลั กประกั นการกู ยื ม เงิ นกั บ ภ. เท า นั้ น ซึ่ ง ภ. ไม มีสิท ธิ ที่ จะบั ง คั บ เอากั บ โฉนดที่ ดิ น
ดังกล าวได ตามกฎหมาย ภ. จึง มิใช ผูเสียหายในความผิดฐานแจงใหเจาพนักงานจด
ขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ และใชหรืออางเอกสารราชการซึ่งแจงใหเจา
พนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จดังกลาว ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒
(๔)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗๘๒/๒๕๕๘ วินิจฉัย วา ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๔) บัญญัติวา
“ผูเสียหาย หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสีย หายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง ...” ซึ่งบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดดังกลาวตองพิจารณาใน
ขณะที่ความผิดเกิดขึ้นวา บุคคลนั้นไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดนั้นหรือไม
อีกทั้งสิทธิของการเปนผูเสียหายเปนสิทธิเฉพาะตัว และไมอาจโอนสิทธิความเปนผูเ สียหาย
ไปยัง บุคคลอื่นได สิท ธิในการเป นผูเ สีย หายในคดีอาญาจึงตองพิ จารณาในขณะที่ มีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น แมขณะที่โจทกฟองคดีนี้โจทกโอนสิทธิเรียกรองตามคําพิพากษาใน
คดีแพงใหแกบริษัท บ. แลวก็ตาม แตวันที่จําเลยกระทําความผิดโจทกยังเปนเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาในคดีดังกลาว เมื่อจําเลยโอนขายที่ดินของจําเลยใหแก น. เพื่อมิใหโจทกซึ่ง
เปนเจ าหนี้ต ามคํา พิพากษาไดรับชํ าระหนี้ทั้งหมดหรือบางส วน โจทก จึงเป นผู ที่ไ ดรั บ
ความเสียหายจากการกระทําความผิดฐานโกงเจาหนี้ของจําเลย โจทกยอมอยูในฐานะ
ผูเสียหายและมีอํานาจฟองจําเลยได
*********************

