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กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ค�ำน�ำ

ด้วยในปัจจุบันเมื่อข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงาน ในสังกัด 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลางที่มีส�านักงานตั้งอยู่ใน 

ส่วนภูมิภาค ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระท�าความผิดฐานใด 

ฐานหน่ึงตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น  

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิด 

เกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น เน่ืองจากยังไม่มีการก�าหนดแนวทางและข้ันตอน 

การปฏิบัติที่ชัดเจนว่า หากมีการกระท�าความผิดอาญาเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ 

หรือหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องด�าเนินการ 

อย่างไร ท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏบิติัเกีย่วกบัวิธกีารและขัน้ตอนในการด�าเนนิ 

คดอีาญา ดงัน้ัน เพือ่ให้การด�าเนนิการร้องทกุข์กล่าวโทษในคดอีาญา ท่ีเจ้าหน้าท่ี 

หรือหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะท�างานจึงได้จัดท�าคู ่มือการ

ด�าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย โดยศึกษาแนวทางและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการร้องทุกข์และการ

กล่าวโทษในคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองกฎหมำย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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บทที่ 1

แนวทำงปฏิบัติกำรแจ้งควำม
กำรร้องทุกข์ กำรกล่ำวโทษ
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1. กรณคีวามผดิอาญา หรอืสงสยัว่าเป็นการกระท�าความผดิอาญาทีเ่กดิ

ขึ้นในส่วนภูมิภาค
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2. กรณีเห็นว่ามีการกระท�าความผิดอาญา ที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ได้รับ 

ความเสียหาย ในขณะปฏิบัติราชการ

อน่ึง กรณีน้ีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการท�าผิดในทาง

อาญา สามารถแจ้งความร้องทุกข์ 

กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนผู้มี

อ�านาจได้ด้วยตนเอง
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3. การกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งเจ้าหน้าที่
หรือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเสียหาย โดยแจ้งมายัง
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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4. กรณสี�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ สงสัยว่ามกีารกระท�าความผดิ 
อาญาทีม่เีจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงานในสงักัดส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ได้รับความเสียหาย

อน่ึง กรณีน้ีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการท�าผิดในทาง

อาญา สามารถแจ้งความร้องทุกข์ 

กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนผู้มี

อ�านาจได้ด้วยตนเอง
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กรณีที่โรงพยาบาล ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐ 

ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข หรือ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดดังกล่าว ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�า 

ความผิดทางอาญา ในการด�าเนินคดีอาญาเบื้องต้นจึงต้องมีการแจ้งความ 

ต่อพนักงานสอบสวนในเรื่องต่างๆ เสียก่อน ทั้งกรณีความผิดในทางอาญา 

ที่พนักงานสอบสวนต้องท�าการสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป เช่น ควำมผิด 

เกีย่วกบัชวีติและร่ำงกำย: ท�าร้ายผูอ้ืน่ จนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรอื

จิตใจ หรอือนัตรายสาหัส หรอืถงึแก่ความตาย ควำมผิดเกีย่วกบัเพศ ควำมผิด 

เกี่ยวกับเสรีภำพและชื่อเสียง: ความผิดฐานหมิ่นประมาท ควำมผิดเกี่ยวกับ 

ทรัพย์: ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ท�าให้เสียทรัพย์ บุกรุก 

ควำมผิดเกี่ยวกับเอกสำร: การปลอมแปลงเอกสาร ดวงตราราชการ การใช ้

เอกสารและดวงตราปลอม ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์: น�าเข้าสู่ระบบ 

คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เป็นต้น หรือกรณีไม่เป็นความผิดในทางอาญา 

ทีพ่นกังานสอบสวนไม่ต้องท�าการสอบสวนแต่แจ้งความเพือ่ลงบันทึกประจ�าวัน 

เป็นหลกัฐานเท่าน้ัน เช่น การแจ้งความว่าเอกสารต่างๆ ตกสญูหายไป เป็นต้น  

หากเป็นกรณีผู้เสียหายด�าเนินคดีเอง ผู้เสียหายสามารถแต่งตั้งทนายความ 

เพื่อให้ด�าเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้โดยตรง แต่หากผู้เสียหายเลือกที ่

จะเริม่ต้นด้วยการร้องทกุข์ อาจร้องทกุข์ต่อเจ้าพนกังานปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจ จากนัน้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ กจ็ะจัดท�าบนัทกึค�าร้องทกุข์ แล้วส่งให้พนกังาน 

สอบสวนท�าการสอบสวนอันน�าไปสู่การด�าเนินคดีอาญาโดยรัฐต่อไป 

การด�าเนินคดีอาญา แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ คดีอาญาแผ่นดิน และ 

คดีความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีความผิดอันยอมความได้
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คดีควำมผิดอำญำแผ่นดิน กฎหมายถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย เมื่อม ี

ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อความสงบ 

เรยีบร้อยของบ้านเมอืง และขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และเป็นความผดิ 

ทีก่ระทบต่อสงัคมส่วนรวม เช่น ลกัทรพัย์ วิง่ราวทรพัย์ ชงิทรพัย์ ความผดิฐาน 

ท�าร้ายร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาท 

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย ความผิดตามพระราชบัญญัต ิ

จราจรทางบก ซึง่รฐัด�าเนนิคดไีด้เองโดยล�าพงั ไม่ว่าจะมคี�าร้องทกุข์กล่าวโทษ

จากบุคคลใดหรือไม่ก็ตาม โดยพนักงานสอบสวนสามารถเริ่มท�าการสอบสวน

ได้เอง (มาตรา 121 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

ส่วนผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล่าวแม้จะไม่ติดใจเอาความ  

คดกีย็งัไม่ยตุ ิต้องด�าเนนิคดฟ้ีองร้องผูก้ระท�าผดิจนถงึทีส่ดุ ทัง้นี ้ในการด�าเนนิ

คดีอาญาในชั้นน้ีก็จะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดถึงสิทธิของผู้ต้องหา 

และอ�านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และขั้นตอนรวมท้ังวิธีการสอบสวน 

ซ่ึงเมื่อพนักงานสอบสวนท�าการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะสรุปส�านวนพร้อมกับ

ท�าความเห็นเสนอพนักงานอัยการต่อไป 
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คดคีวำมผดิต่อส่วนตวัหรอืคดคีวำมผดิยอมควำมได้ คอื ความผดิทาง 

อาญาซ่ึงไม่ได้มีผลร้ายกระทบต่อสังคมโดยตรง หากผู ้เสียหายไม่ติดใจ 

เอาความแล้ว รัฐก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดได้และ 

ถงึแม้จะได้ด�าเนินคดไีปบ้างแล้ว เมือ่ตัวผูเ้สยีหายตัดสนิใจยตุคิดเีพยีงใดกย่็อม 

ท�าได้ด้วยการถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความได้ โดยการกระท�า 

ความผิดนั้นต้องมีกฎหมายก�าหนดไว้ชัดแจ้งว่าเป็นความผิดอันยอมความได้  

เช่น ความผิดฐานยักยอก ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ท�าให้เสียทรัพย์ รัฐไม่สามารถ 

เริม่ด�าเนินคดไีด้เอง การเร่ิมด�าเนนิคดีจะต้องมกีารร้องทุกข์จากผูเ้สยีหายก่อน 

โดยต้องเป็นค�าร้องทกุข์ตามระเบยีบ (มาตรา 121 วรรคสอง ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา) พนักงานสอบสวนจึงจะมีอ�านาจสอบสวน เมื่อได้

ท�าการสอบสวนเสร็จ พนักงานสอบสวนก็จะสรุปส�านวนแล้วท�าความเห็น

เสนอพนักงานอัยการต่อไป
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การร้องทุกข์

เป็นการแสดงข้อความเป็นถ้อยค�าออกมาเป็นการเล่าถึงเหตุการณ ์

ทีเ่กดิขึน้ มลัีกษณะเป็นเพยีงการบอกกล่าว หรอืการแจ้งความธรรมดาทัว่ๆ ไป  

เท่านั้น ตัวผู ้เสียหายที่ท�าการร้องทุกข์ไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกนิติสัมพันธ ์

ก่อความเคลื่อนไหวในสิทธิแต่ประการใด ผู้เสียหายมิได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆ  

กับผู้กระท�าความผิดเพราะการร้องทุกข์นั้น คงมีวัตถุประสงค์เป็นเพียงการ

ร้องบอกให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจท�าการจบักมุผูก้ระท�าความผิดมาด�าเนนิคดีอาญา

เท่านั้น การร้องทุกข์จึงไม่ถือว่าเป็นการท�านิติกรรมแต่อย่างใด

การร้องทุกข์เป็นกรณีที่บุคคลที่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายได้มาพบ 

พนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า มผีูก้ระท�าความผดิในทางอาญาเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ 

รู้ตัวผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการกระท�าดังกล่าวท�าให้เกิดความ 

เสียหายแก่ผู้เสียหายและผู้เสียหายมีเจตนาที่จะให้ผู้กระท�าความผิดนั้นได้รับ

โทษตามกฎหมาย (มาตรา 2 (7) แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)

การร้องทุกข์ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหาย

2. ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่

3. จะต้องมีการกล่าวหาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

4. ผู้เสียหายกล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�าผิดได้รับโทษ

1. ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหำย และผู้เสียหายอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล ส�านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข และยังรวมถึงบุคคลที่มีอ�านาจจัดการแทนผู ้เสียหายด้วย  

ตามมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา และผู้ร้องทุกข์ต้องได้รับความเสียหาย ซ่ึงต้องมีความเสียหาย 
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เกิดขึ้นก่อน ถ้าไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนก็จะด�าเนินการร้องทุกข์ไม่ได้ เช่น  

มคีนมาลักสายไฟในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจงึไปแจ้งความกบัต�ารวจ อย่างนี้ 

เรียกว่า “ร้องทุกข์” เพราะโรงพยาบาลได้รับความเสียหายแล้ว แต่ถ้ามีคนมา 

ด้อมๆ มองๆ ท�าท่าทางมีพิรุธในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจึงมอบหมายให ้

เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับต�ารวจ อย่างนี้ยังไม่เรียกว่า “ร้องทุกข์” เพราะ 

โรงพยาบาลยังไม่ได้รับความเสียหาย และการกระท�าดังกล่าวยังไม่เป็นการ

กระท�าผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใด 

2. มีกำรกล่ำวหำต่อเจ้ำหน้ำที่ ตามตัวบทกฎหมายมาตรา 2 (7) แห่ง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้ค�าว่า “กล่าวหา” ซึ่งบุคคลทั่วไป 

มักเรียกกันว่า “แจ้งความ” โดยผู้เสียหายต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ค�าว่า  

“เจ้าหน้าที”่ หมายถงึ พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจซึง่มี 

ต�าแหน่งหน้าที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวนและเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษา 

ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย แม้การร้องทุกข์จะท�าต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ชั้นประทวน ก็สามารถกระท�าได้โดยผู้ที่รับค�าร้องทุกข์ไว้มีหน้าที่ต้องส่ง 

ค�าร้องทุกข์ไปยังพนักงานสอบสวน กรณีผู้เสียหายแจ้งความไว้โดยไม่ได้ 

กล่าวหาว่ามีคนกระท�าผิด หรือไม่มีเจตนาให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ  

เพียงแต่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเท่าน้ัน ยังไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ตาม 

ระเบียบที่พนักงานสอบสวนจะด�าเนินการสอบสวนความผิดต่อไปได้ 

ตวัอย่างการร้องทกุข์ตามระเบยีบ เช่น “ขอแจ้งความว่านายด�าเอากระเป๋าเงนิ 

ของเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลไป ขอให้ต�ารวจด�าเนนิการเอาผดิตามกฎหมาย” 

จึงเป็นการกล่าวหาว่านายด�าได้กระท�าความผิดข้อหาลักทรัพย์ ถือว่าเป็น 

การร้องทุกข์ตามระเบียบ 
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3. จะต้องมีกำรกล่ำวหำว่ำมีกำรกระท�ำผิดทำงอำญำ โดยจะรู้ตัว 

ผู้กระท�าผิดหรือไม่ก็ได้ แม้ไม่รู้ว่าผู้ใดกระท�าความผิดก็สามารถร้องทุกข์ได้ 

4. กล่ำวหำโดยมีเจตนำให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษ ผู ้เสียหายต้องม ี

เจตนาให้ผู้กระท�าผิดได้รับโทษ การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เพื่อเป็น

หลักฐานหรือแจ้งไว้เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ ถือว่าไม่มีเจตนาให้พนักงาน

สอบสวนด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิ ไม่เป็นค�าร้องทุกข์ตามระเบยีบ เช่น แจ้งความ

ว่าเอกสารที่ทางราชการออกให้สูญหายจึงแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น แต่ถ้า 

เป็นกรณแีจ้งความโดยผูเ้สยีหายได้ท�าความตกลงกับผูต้้องหาก่อนว่าหากตกลง 

ได้จะไม่ด�าเนินคดี แต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็จะมอบคดีให้พนักงานสอบสวน 

ด�าเนินการต ่อไป ถือว ่าผู ้ เสียหายมีเจตนาให ้ผู ้กระท�าผิดได ้รับโทษ  

เป็นค�าร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การด�าเนินการแจ้งความ 

ร ้องทุกข์ต ้องตรวจสอบก่อนจะลงชื่อในบันทึกประจ�าวันของต�ารวจ  

โดยจะต้องมีข ้อความว่ามีเจตนาจะให้ผู ้กระท�าผิดได้รับโทษ เช่นว่า  

ขอให้ต�ารวจด�าเนินคดีจนถึงที่สุด หรือขอให้ต�ารวจไปจับกุมด�าเนินคดีแก ่

ผู้กระท�าความผิด เป็นต้น 
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ลักษณะของค�ำร้องทุกข์ตำมระเบียบ
ค�าร้องทกุข์ตามระเบียบต้องปรากฏชือ่และทีอ่ยูข่องผูร้้องทุกข์ ลกัษณะ 

แห่งความผิดพฤตกิารณ์ต่างๆ ทีค่วามผดินัน้ได้กระท�าลง ความเสยีหายทีไ่ด้รบั 

และชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระท�าความผิดเท่าที่จะบอกได้ 

ค�าร้องทกุข์จะท�าเป็นหนงัสอืหรอืร้องด้วยวาจากไ็ด้ ถ้าเป็นหนงัสอืต้องม ี

วันเดือนปีและลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้พนักงาน 

สอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ใน

บันทึกนั้น (มาตรา 123 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

 

การกล่าวโทษ

เป็นกรณีที่มีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู ้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่า 

มบีคุคลรูต้วัหรอืไม่ก็ดีได้กระท�าความผดิอย่างหน่ึงขึน้ เรียกว่า “การกล่าวโทษ”  

(มาตรา 2 (8) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ผู้กล่าวโทษ 

อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ เช่น นายด�าเห็นเหตุการณ ์

ท่ีมคีนท�าร้ายร่างกายกันจงึไปแจ้งความ ถอืว่านายด�าไปกล่าวโทษ จะแตกต่าง 

จากกรณีนายแดงถูกท�าร้ายร่างกาย นายแดงไปแจ้งความ ถือว่านายแดงไป 

ร้องทกุข์ ซึง่หลกัการท่ีใช้บงัคับกบั “ค�าร้องทกุข์” กน็�ามาใช้กบั “ค�ากล่าวโทษ” 

ด้วยโดยอนุโลม (ตามมาตรา 127 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา) โดยคดอีาญาแผ่นดินซึง่ไม่ใช่ความผดิต่อส่วนตวั พนกังานสอบสวน

มีอ�านาจสอบสวนได้ ไม่ว่าจะมีค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษหรือไม่ก็ตาม  

หากพนักงานสอบสวนทราบเหตุการณ์นั้น 
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แนวทางปฏิบัติการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ

เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวโทษสามารถร้องทุกข์หรือ 

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ พนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีจะต้องรับ 

ค�าร้องทกุข์หรอืค�ากล่าวโทษเพือ่ด�าเนนิคดกัีบผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมาย  

ไม่ว่าเหตุจะเกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าเกิดภายในเขตอ�านาจการสอบสวน 

ของตนหรือไม่ก็ตาม พนักงานสอบสวนห้ามปฏิเสธว่าเหตุมิได้เกิดขึ้นใน 

เขตอ�านาจสอบสวนตนเป็นอันขาด ตามค�าส่ังส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ 

419/2556 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2556 และระเบยีบส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

ว่าด้วยค�าร้องทุกข์กล่าวโทษ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2542  

ระเบยีบการต�ารวจเกีย่วกบัคดลัีกษณะที ่13 บทที ่3 ข้อ 11 ทีก่�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้

1. กำรแจ้งควำมที่ไม่เกี่ยวกับคดีอำญำ แต่เป็นกรณีประสงค์จะแจ้งไว ้

เป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการยนืยนั รบัรอง หรอืตรวจสอบ ให้พนกังานสอบสวน 

หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องบันทึกค�าแจ้งความไว้ในรายงานประจ�าวัน 

รับแจ้งเป็นหลักฐาน ส่วนการแจ้งเอกสารหาย1 ให้บันทึกไว้ในสมุดรายงาน

ประจ�าวันรับแจ้งเอกสารหาย 
1 ค�าว่า “เอกสาร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) หมายความถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท�าให้
ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็น
หลักฐานแห่งความหมายนั้น
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2. กำรแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำซึ่งได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำได้ 

เกิดภำยในเขตอ�ำนำจของตน ให้พนักงานสอบสวนรับค�าร้องทุกข์หรือ 

ค�ากล่าวโทษตามระเบียบว่าด้วยการรับค�าร้องทุกข์ ส�าหรับคดีอาญาท่ัวไป  

หรือคดีจราจรทางบกที่ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  

หรือเมื่อผู้ต้องหายินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในเวลาอันสมควร 

แต่ไม่เกินสิบห้าวัน ให้รับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ ทุกคดี โดยบันทึก 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษไว้ในสมุดสารบบ 

การด�าเนินคดีอาญาทั่วไป หรือสมุดสารบบการด�าเนินคดีจราจรทางบก  

ส�าหรับกรณีที่เปรียบเทียบปรับได้ในวันที่รับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ  

เป็นคดีอาญาท่ีเลิกกันได้ ตามมาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา2 เมื่อผู ้กระท�าความผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูง  

หรือผู้ต้องหาช�าระค่าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่

ได้เปรียบเทยีบแล้ว กไ็ม่ต้องลงรบัค�าร้องทกุข์ หรอืค�ากล่าวโทษในสมุดสารบบ 

การด�าเนนิคด ีหรอืท�าส�านวนการสอบสวน และลงรายงานประจ�าวนัเก่ียวกบัคดี  

แล้วรีบด�าเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เป็นการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษในความผิดอาญา ซึ่งมิได้เกิด 

ในเขตอ�านาจของตน ให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความ โดยลงบันทึกไว ้

ในรายงานประจ�าวันเกีย่วกบัคดี หลงัจากนัน้ให้ส่งเรือ่งไปยงัพนกังานสอบสวน

ท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อด�าเนินการสอบสวนด�าเนินคดีต่อไป

2 มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระท�าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส�าหรับความผิดน้ันแก่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา 
 (2) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษ 
ปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูง 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาช�าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว 
 (3) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีที่มีโทษปรับ 
สถานเดยีวอย่างสงูไม่เกินหนึง่หมืน่บาท ซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานครเมือ่ผู้ต้องหาช�าระค่าปรบัตามทีน่ายต�ารวจประจ�า
ท้องที่ตั้งแต่ต�าแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตรผู้ท�าการในต�าแหน่งนั้น ๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว
 (4) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามค�าเปรียบเทียบของพนักงานเจ้า
หน้าที่แล้ว



19

กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. กำรแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำ ซึ่งได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำ

ได้เกิดภำยในเขตอ�ำนำจของตน แต่เป็นกรณีที่ผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ

แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายได้มา

แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และคู่กรณีได้เจรจายอมความกันก่อนท่ีจะมี

การรับค�าร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือในกรณีอื่นๆ พนักงานสอบสวนไม่ต้อง

ท�าการสอบสวน แต่ให้ลงบันทึกไว้ในรายงานประจ�าวันเกี่ยวกับคดี พร้อมทั้ง

บนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัแจ้งความไว้ในสมดุสารบบการรบัแจ้งความ

ที่เกี่ยวกับคดีอาญาโดยไม่สอบสวน

4. กำรแจ้งควำมที่ยังไม่แน่ชัดว่ำควำมผิดอำญำได้เกิด หรืออ้ำง หรือ

เชือ่ว่ำได้เกดิภำยในเขตอ�ำนำจของตน ให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการ ดงันี้

 (1) ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการตามมาตรา 19 แห่งประมวล 

กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา3 กล่าวคอื ถ้าจบัผูต้้องหาได้แล้ว ผูร้บัผดิชอบ 

ท�าส�านวนคอื พนกังานสอบสวน ซึง่ท้องทีท่ีจ่บัได้อยู่ในเขตอ�านาจ ถ้าจบัผูต้้องหา 

ยงัไม่ได้ ผูรั้บผิดชอบท�าส�านวนคอื พนกังานสอบสวนซึง่ท้องทีท่ีพ่บการกระท�า 

ผิดก่อนอยู่ในเขต 

 (2) กรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกัน หรือใน

หลายจังหวัด 

  ให้ด�าเนินการตามมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา โดยพนกังานสอบสวนทีร่บัแจ้งความด�าเนนิการสอบสวนเบือ้งต้น 

แล้วเสนอความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงผู้มีอ�านาจชี้ขาด

วินิจฉัยสั่งการ
3 มาตรา 19 ในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) เป็นการไม่แน่ว่าการกระท�าผิดอาญาได้กระท�าในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่
 (2) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระท�าในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง
 (3) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระท�าต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไป
 (4) เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระท�าลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน
 (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหาก�าลังเดินทาง
 (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายก�าลังเดินทาง
 พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอ�านาจสอบสวนได้
 ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
 (ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอ�านาจ
 (ข) ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระท�าผิดก่อนอยู่ในเขตอ�านาจ
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  หรือกรณีท่ีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกัน  

หรอืในกองบญัชาการเดียวกนั เป็นพนักงานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ ให้ด�าเนนิการ 

ตามมาตรา 21/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (แก้ไขโดย 

ประกาศ คสช. ฉบบัที ่115/2557 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2557) ให้ผูบ้ญัชาการ 

ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานสอบสวนนัน้เป็นผูช้ี้ขาด ในกรงุเทพมหานคร 

ให้รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาด ในกรณีหลายจังหวัดให้

อัยการสูงสุดหรือผู้ท�าการแทนเป็นผู้ชี้ขาด

5. กำรรบัแจ้งควำมท่ียงัไม่แน่ชัดว่ำเป็นค�ำร้องทกุข์ หรอืค�ำกล่ำวโทษ  

หรือเป็นเรื่องทำงแพ่ง ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการรับแจ้งความไว้ใน 

รายงานประจ�าวนัเกีย่วกบัคดี แล้วรบีเสนอเรือ่งให้ผูบ้งัคบับัญชาตามล�าดบัชัน้ 

ถึงหวัหน้าหน่วยงานท่ีมอี�านาจสอบสวน เพือ่พจิารณาสัง่การภายใน 24 ช่ัวโมง 

นับแต่เวลาที่บันทึกการรับแจ้งความไว้ในรายงานประจ�าวันเกี่ยวกับคดี

กรณีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการแล้วเห็น 

ว่าเป็นเรื่องในทางแพ่ง ให้ชี้แจงท�าความเข้าใจให้ผู ้แจ้งความทราบและ 

ลงประจ�าวันเกี่ยวกับคดี พร้อมให้ผู้แจ้งความลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรณผู้ีบงัคบับญัชาหวัหน้าหน่วยงานพิจารณาวนิจิฉยัสัง่การแล้วเหน็ว่า

เป็นเร่ืองในทางอาญา ไม่ว่าเป็นความผดิอาญาแผ่นดินหรอืความผดิต่อส่วนตวั 

ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

6. ในกรณเีป็นควำมผิดอำญำแผ่นดนิ เมือ่ผูเ้สยีหายขอความช่วยเหลอื 

แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือเมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ 

ร้องทุกข์ก่อน หรือมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่าวโทษ

ด้วยวาจาไม่ยอมบอกว่า เขาคอืใคร หรอืไม่ยอมลงลายมอืชือ่ในค�ากล่าวโทษหรอื

บันทึกค�ากล่าวโทษ พนักงานสอบสวนจะไม่ท�าการสอบสวนก็ได้ (มาตรา 122  

แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา) แต่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก

ผู้บังคบัการ หรอืผูบ้ญัชาการส�าหรับหน่วยงานทีม่อี�านาจสอบสวนซึง่ขึน้ตรงต่อ
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กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

ในกรณีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ  

ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่โดยมิชักช้า  

หลงัจากนัน้จงึรายงานผูบ้งัคับการหรอืผูบ้ญัชาการส�าหรบัหน่วยงานท่ีมอี�านาจ

สอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า 

กองบัญชาการ เพื่อจะไม่ท�าการสอบสวน

กรณีดังกล่าว หากผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าไม่ต้องท�าการสอบสวน 

ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งความไว้ในสมุดสารบบการรับแจ้ง

ความที่เกี่ยวกับคดีอาญาโดยไม่สอบสวน 

ในกรณีเป็นความผิดอาญาแผ่นดินและไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามวรรคสอง 

ให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบสวนว่ามีมูลความผิดหรือไม่ ถ้าปรากฏเป็น

ความผดิแล้วเป็นหน้าทีข่องพนักงานสอบสวนทีต้่องด�าเนนิการสอบสวนต่อไป  

สถำนที่แจ้งควำม ร้องทุกข์ กล่ำวโทษ
การด�าเนนิการแจ้งความ ร้องทกุข์ หรือกล่าวโทษต้องกระท�าต่อเจ้าหน้าท่ี 

ต�ารวจหรอืพนกังานสอบสวน ณ สถานีต�ารวจในท้องท่ีเกิดเหตุ แต่หากไม่ทราบ 

แน่ชัดว่าเหตุเกิดท้องท่ีใดให้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรือพนักงาน

สอบสวน ณ สถานีต�ารวจในท้องที่ที่ใกล้ที่สุด และให้ร้อยเวรบันทึกไว้ในสมุด

ประจ�าวันเป็นหลักฐาน

รำยละเอียดกำรแจ้งควำม ร้องทุกข์ กล่ำวโทษ
พนักงานสอบสวนจะเริ่มซักถามตั้งแต่ตัวผู้แจ้งว่าเป็นผู้แจ้งความหรือ

เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายหรอืเป็นผูก้ล่าวโทษ เพือ่ให้ทราบวตัถุประสงค์ของ 

ผูแ้จ้งทีม่าพบพนกังานสอบสวนว่าเป็นการแจ้งความเป็นหลกัฐาน หรอืร้องทกุข์

ให้ด�าเนินคดี หรือกล่าวโทษเพื่อให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย  

และซักถามถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือพฤติการณ์ของการกระท�าความผิด 

และความเสียหายท่ีได้รบั ตลอดจนรายละเอยีดอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้  
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โดยการถามปากค�าและการบนัทกึค�าให้การของผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีม่ากล่าวหา 

นั้น ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะพิจารณาซักถามหรือการสอบปากค�าผู้แจ้งความ 

ผูเ้สยีหายหรือผู้กล่าวโทษเฉพาะในส่วนทีเ่ป็นประโยชน์หรอือาจเป็นประโยชน์

หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคดีเพื่อให้ได้รายละเอียดมากที่สุด (ตามประมวล

ระเบยีบการต�ารวจเกีย่วกบัคด ีลกัษณะ 8 การสอบสวน บทท่ี 5 การถามปากค�า)

แนวทางการซักถามเบื้องต้นพอสรุปได้ ดังนี้

1. สอบถามชื่อ นามสกุล อายุ ภูมิล�าเนา ที่พักอาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน 

ชื่อและที่อยู่บิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่สามารถติดตามตัวผู้แจ้งได้ สถานท่ี

ท�างาน นอกจากสถานทีดั่งกล่าวแล้วสามารถติดต่อได้ทีใ่ดอกีหรอืไม่ (ถ้ามกีใ็ห้ 

ระบุ) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารทางอื่นๆ ให้ครอบคลุม

มากที่สุด

2. ความเกี่ยวข้องของคดี

3. เหตุที่ท�าให้ทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. พฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้นโดยรายละเอียด

5. ผู้ที่ทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากตน

6. การพบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในคดี

7. การอ้างพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ

8. การส่งมอบพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเป็นพยานหลักฐานในคดี

9. ค�าถามอืน่ในประเด็นตามองค์ประกอบข้อกล่าวหา/ตามฐานความผดิ

ที่มาแจ้งความ

10. การรูจั้กหรอืมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูก้ระท�าความผดิหรอืพยานบุคคล

มาก่อน

ระบุวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้อง อย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาด  

เพราะหากแจ้งวันเวลาผิด เช่น กลางวันเป็นกลางคืน วันที่หนึ่งเป็นวันที่สอง  

หรือสถานท่ีเกิดเหตุผิดต�าบล ผิดอ�าเภอไป เหล่านี้ถ้าอัยการฟ้องวันเวลา 

สถานที่เกิดเหตุผิดไป อาจท�าให้ศาลยกฟ้องได้
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แจ้งพฤติการณ์ รายละเอียดที่เกิดขึ้นให้ละเอียด เล่าเรื่องเรียงให้ดี  

อย่าสับสน เช่น คนร้ายทั้งหมดกี่คน มีอาวุธ แต่งตัวอย่างไร เหตุใดจึงจ�าหน้า

คนร้ายได้ อาศัยแสงสว่างอะไร เป็นต้น

เมือ่ด�าเนินการแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ก่อนลงช่ือ 

ในบันทกึการแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษดงักล่าว ต้องอ่านข้อความทีเ่จ้าหน้าที ่

ต�ารวจหรอืพนกังานสอบสวนจดบนัทึกด้วยความระมดัระวงัว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

หรอืพนักงานสอบสวนจดถกูต้องตามทีไ่ด้แจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษไว้หรอืไม่  

ถ้าไม่ถูกอย่าลงชื่อเป็นอันขาด ต้องให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวน 

แก้ไขบนัทกึดงักล่าวก่อน จึงจะลงชือ่ เพราะบางทเีจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังาน 

สอบสวน จดบนัทกึผดิไปเพยีงค�าเดยีว เช่นค�าว่า “จ�าคนร้ายได้” เป็น “จ�าคนร้าย 

ไม่ได้” ท�าให้ความหมายผิดไปจากข้อเท็จจริงได้

กำรแก้ค�ำร้องทุกข์ 
กรณีผู้ร้องทุกข์เห็นว่าค�าร้องทุกข์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดใน

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ราคาทรัพย์สิน ต�าหนิรูปพรรณคนร้ายหรือ

ทรพัย์สิน ผูร้้องทกุข์สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงค�าร้องทกุข์ดงักล่าวในระยะใด 

ต่อพนักงานสอบสวนที่รับค�าร้องทุกข์ไว้ก็ได้ (ตามมาตรา 126 วรรคแรก  

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)  
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อายุความ
 

เม่ือมีคดคีวามผิดทางอาญาเกดิขึน้ ในกรณีเป็นคดีความผดิอาญาแผ่นดนิ  

ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษ  

มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

คดีควำมผิดอำญำแผ่นดิน หมายถึง คดีความผิดที่กระทบต่อสังคม 

ส่วนรวม ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิด 

อาญาดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด�าเนินคดีเองได้หรือแม้จะไม่ติดใจเอาความ  

คดีก็ยังไม่ยุติ ผู้เสียหายไม่สามารถถอนค�าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้  

พนกังานสอบสวนจะต้องด�าเนนิคดฟ้ีองร้องผูก้ระท�าความผดิจนกว่าคดจีะถึงท่ีสดุ  

การร้องทกุข์ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิสามารถร้องทกุข์ด�าเนนิคดไีด้ภายใน 

อายุความการด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 แม้จะรู้ตัว 

ผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม

ตวัอย่างเช่น ความผดิฐานท�าร้ายร่างกาย หรือความผดิฐานขบัรถยนต์โดย 

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย แม้ภายหลังเกิดเหต ุ

ผู้เสียหายจะไม่ติดใจด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดต่อไปแล้ว จะเนื่องด้วย 

ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยังไม่ยุติ รัฐยังต้อง 

ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิต่อไปจนถึงทีส่ดุของกระบวนการตามกฎหมาย 

เพราะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดิน

คดีควำมผิดต่อส่วนตัวหรือคดีควำมผิดอันยอมควำมได้ หมายถึง  

คดีความผิดที่กฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะว่าเป็นความผิดที่ผู ้เสียหาย 

ได้รับความเสียหายจากการกระท�าความผิดทางอาญาของผู้กระท�าความผิด 

โดยตรง ผู ้เสียหายจึงมีสิทธิร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้เอง หรือมอบให้รัฐ 

ด�าเนินคดีแทนก็ได้ อีกท้ังผู้เสียหายมีสิทธิจะยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วย 

การถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตาม  
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เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานฉ้อโกง  

เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความผิด 

อันยอมความได้ และผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน 

ให้ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีรูเ้รือ่งความผดิและ

รู้ตัวผู้กระท�าความผิด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความการร้องทุกข์ ไม่สามารถ

ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดได้ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย มาตรา 

96 แห่งประมวลกฎหมายอาญา4  

คดคีวำมผิดลหุโทษ หมายถงึ คดีความผดิทีม่โีทษเลก็น้อย ซ่ึงมีอัตราโทษ  

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ตาม 

มาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)5 ความผดิลหโุทษเน้นการป้องกนัและ 

ระงบัข้อพิพาทระหว่างบคุคล เพือ่ไม่ให้เกดิการใช้สทิธิของตนท่ีก่อความร�าคาญ 

แก่ผูอ้ืน่ ทัง้นี ้เพ่ือป้องปราบมใิห้ความผดิอาญาขยายหนกัเกนิเหตจุนไม่สามารถ 

อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

ความผิดลหุโทษนั้น แม้จะกระท�าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่  

ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะบัญญัติให้เป็นอย่างอื่น ส่วนผู้พยายามกระท�า 

ความผดิและผูส้นบัสนนุการกระท�าความผดิลหโุทษ แม้จะมคีวามผดิกไ็ม่ต้อง

รับโทษ 

ความผิดลหุโทษ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด 

อนัยอมความได้ดงันัน้ แม้จะมอัีตราโทษทีเ่ลก็น้อยกต้็องถือว่าเป็นคดคีวามผดิ 

อาญาต่อแผ่นดิน ที่รัฐจะต้องด�าเนินคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนวิธีพิจารณา  

จะตกลงประนีประนอมยอมความยุติคดีกลางคันไม่ได้

4 มาตรา 96 ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน 
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิด เป็นอันขาดอายุความ
5 มาตรา 102  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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อำยุควำมกำรด�ำเนินคดี
เป็นอายุความท่ีใช้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินคดีของความผิดใน 

คดีอาญาน้ันๆ ว่าจะต้องกระท�าภายในระยะเวลาเท่าใดจงึจะไม่ขาดอายคุวาม 

การด�าเนินคด ีเป็นไปตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ผูเ้สยีหาย 

จะมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อใดก็ตาม พนักงานสอบสวนจะต้อง 

ท�าการสอบสวนให้เสร็จสิ้นและจะต้องได้ตัวผู้ต้องหามาฟ้องร้องน�าคดีขึ้นสู่ 

ศาลภายในก�าหนดเวลาตามกฎหมายดังกล่าว คดีจึงจะไม่ขาดอายุความ 

การด�าเนินคดี แต่ถ้าฟ้องคดีต่อศาลไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจยังไม่สามารถ 

จับกุมตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีได้จนเลยระยะเวลาท่ีก�าหนดตาม

มาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไปแล้ว ถอืว่าคดเีป็นอนัขาดอายคุวาม

การด�าเนินคดี ซึ่งจะไปฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดอีกไม่ได้

กรณคีวามผดิตามกฎหมายอาญา ถ้ากฎหมายไม่ได้ก�าหนดการนบัระยะ

เวลาอายุความไว้โดยเฉพาะให้ใช้บังคับตามหลักทั่วไป ซ่ึงระยะเวลาในการ

ด�าเนินการฟ้องในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท�าความผิดมายังศาล

ภายในก�าหนดนับแต่วันกระท�าความผิด คดีเป็นอันขาดอายุความ ดังต่อไปนี้

1. ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต หรือ 

จ�าคุก 20 ปี มีอายุความ 20 ปี 

2. ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่า 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 10 ปี  

มีอายุความ 15 ปี

3. ส�าหรบัความผดิต้องระวางโทษจ�าคกุกว่า 1 ปี ถงึ 7 ปี มอีายคุวาม 10 ปี

4. ส�าหรับความผดิต้องระวางโทษจ�าคกุกว่า 1 เดือน ถึง 1 ปี มอีายคุวาม 5 ปี

5. ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมาหรือต้อง

ระวางโทษอย่างอื่น มีอายุความ 1 ปี
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แต่กรณทีีไ่ด้ด�าเนนิการฟ้องคดีและได้ตัวผูก้ระท�าความผดิมายงัศาลแล้ว 

ผู้กระท�าความผิดเกิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จน

เกินก�าหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา 

ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน6  

6 มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ ้ามิได ้ฟ ้องและได ้ตัวผู ้กระท�าความผิดมายังศาลภายในก�าหนดดังต ่อไปนี้  
นับแต่วันกระท�าความผิด เป็นอันขาดอายุความ
 (1) ยี่สิบปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต หรือจ�าคุกยี่สิบปี
 (2) สิบห้าปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
 (3) สิบปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
 (4) ห้าปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
 (5) หนึ่งปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
 ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท�าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท�าความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการ
พจิารณาไว้จนเกนิก�าหนดดงักล่าวแล้วนบัแต่วนัทีห่ลบหนหีรอืวันทีศ่าลสัง่งดการพจิารณา กใ็ห้ถอืว่าเป็นอนัขาดอายุ
ความเช่นเดียวกัน
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ผู้เสียหายตามกฎหมายที่มาแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน 

สอบสวนน้ัน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นตัวแทน

ผู้รับมอบอ�านาจ หรือเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล  

แบ่งได้เป็นดังนี้

1. ผูเ้สยีหำยร้องทกุข์ด้วยตนเอง (ตามมาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพจิารณาความอาญา)7 กรณีผูเ้ยาว์ได้รับความเสยีหายในการกระท�าความผดิ 

อาญา ผู้เยาว์มีอ�านาจร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ เนื่องจากการร้องทุกข์ไม่ถือเป็น 

การท�านิติกรรม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้ม ี

บทบัญญตัว่ิา การร้องทกุข์ของผูเ้ยาว์ต้องได้รบัความรบัความยนิยอมจากบดิา 

มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อใน 

การร้องทุกข์ของผู้เยาว์ด้วย

2. บุคคลที่ร้องทุกข์แทนผู้เสียหำย มีดังนี้

 (1) ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นบุาลเฉพาะแต่ความผดิทีก่ระท�าต่อ

ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในการดูแล

  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง บิดามารดา

  ผู้อนุบาล ก็คือ บุคคลที่เป็นผู้ดูแลผู้ไร้ความสามารถ

  ผู้ไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริต

  ผู้เยาว์ คือ บุคคลอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์

 (2) ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน สามหีรือภรรยา เฉพาะแต่ในความผดิอาญา 

ซึ่งผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ เช่น 

พ่อถูกฆ่าตาย ถูกยิงจนพิการ ลูกก็มีสิทธิไปร้องทุกข์ต่อต�ารวจแทนพ่อได้  

เป็นต้น

7 มาตรา 2  ในประมวลกฎหมายนี้
 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�าผิดฐานใดฐานหนึ่ง
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 (3) ผู้จัดการหรอืผู้แทนอื่นๆ ของนติิบคุคล เฉพาะความผิดซึง่กระท�า 

ลงแต่นิติบุคคลนั้น (ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา)8 

3. บุคคลอื่น ซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากผู้เสียหายให้ไปร้องทุกข์แทน 

ผู้เสียหายได้

4. บคุคลซ่ึงศำลได้ตัง้เป็นผู้แทนเฉพำะคด ีส�าหรบัคดอีาญาซึง่ผูเ้สยีหาย 

เป็นผูเ้ยาว์ไม่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืเป็นผูว้กิลจรติหรอืคนไร้ความสามารถ 

ไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะท�าการ 

ตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือ 

คนไร้ความสามารถนั้นๆ (ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา)9 

อ�านาจจัดการแทน หมายถึง การร้องทุกข์และการยอมความในคด ี

ความผิดต่อส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้)

8 มาตรา 5  บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้
 (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระท�าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่
ในความดูแล
 (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ
จนไม่สามารถจะจัดการเองได้
 (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระท�าลงแก่นิติบุคคลนั้น

9 มาตรา 6  ในคดอีาญาซึง่ผูเ้สยีหายเป็นผู้เยาว์ไม่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืเป็นผูวิ้กลจรติหรอืคนไร้ความสามารถไม่มี 
ผู้อนุบาล หรือซ่ึงผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะท�าการตามหน้าที่โดยเหตุหน่ึงเหตุใด รวมทั้งมีผล
ประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น ๆ ญาติของผู้นั้น หรือผู้มีประโยชน์เก่ียวข้องอาจร้องต่อศาล
ขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้
 เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่น ซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะคดี เมื่อไม่มีบุคคล
ใดเป็นผูแ้ทนให้ศาลต้ังพนกังานฝ่ายปกครองเป็นผูแ้ทน ห้ามมใิห้เรียกค่าธรรมเนยีมในเรือ่งขอตัง้เป็นผูแ้ทนเฉพาะคดี
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เมือ่มกีารกระท�าความผดิในทางอาญาเกดิขึน้ เมือ่ส�านกังานสาธารณสขุ 

จังหวัด โรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นผู้เสียหาย กล่าวคือได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�า 

ความผดิฐานใดฐานหนึง่ในทางอาญา เช่น ลกัทรพัย์หรอืยกัยอกทรัพย์ของทาง 

ราชการ บุกรุกสถานที่ราชการ ท�าร้ายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ก็จะต้องมี 

การด�าเนินคดีอาญากับบคุคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าความผิดนั้น เนือ่งจาก 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งส่วนราชการบริหารท้ังใน 

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ดังนัน้ ขัน้ตอนในการด�าเนนิคดอีาญากบัผูถู้กกล่าว

หาว่าได้กระท�าความผิดในทางอาญาเบื้องต้นต้องมีการแจ้งความ ร้องทุกข์ 

กล่าวโทษ จึงต้องด�าเนินการ ดังนี้

1. ส่วนกลำง เมื่อมีการกระท�าความผิดในทางอาญาเกิดข้ึนในราชการ 

บรหิารส่วนกลาง คอื ในกรงุเทพมหานคร หรอืในจงัหวดัทีม่หีน่วยงานราชการ 

ส่วนกลางในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

เมือ่ต้นสงักัดรายงานต่อปลดักระทรวงสาธารณสขุในฐานะผูบั้งคบับัญชาสงูสดุ

ของส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ปลัดกระทรวงสาธารณสขุจะส่งเร่ือง

ให้กองกฎหมายพิจารณาจึงเป็นหน้าที่ของกองกฎหมายที่จะเป็นผู้พิจารณา

กลั่นกรองมูลคดีท่ีเกิดขึ้น เช่น พิจารณาในเรื่องของสถานที่เกิดเหตุและ 

อายุความ เป็นต้น 

เมื่อกองกฎหมายเห็นว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องร้องด�าเนินคดีได้ ก็จะได้เสนอ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

ของท้องที่ที่มูลคดีเกิด เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับค�าร้องทุกข์ไว้แล้วก็เป็น

อ�านาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะท�าการสืบสวนสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 

2. ส่วนภูมภิำค เมือ่มกีารกระท�าความผดิในทางอาญาเกดิขึน้ในราชการ
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บริหารส่วนภูมิภาค คือ ในเขตของจังหวัดต่างๆ ที่มีหน่วยงานของส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่และเป็นหน่วยงาน ท่ีสังกัดราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค เช่น ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลต่างๆ เม่ือ

การกระท�าความผิดในทางอาญานั้นท�าให้เจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเสียหาย เมื่อนายแพทย์

สาธารณสุขจงัหวดัในฐานะหวัหน้าหน่วยงานของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ก็จะเสนอความเป็นมาพร้อมท้ังความเห็นต่างๆ  

ในเรื่องของมูลคดีต่อผู ้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า

ควรต้องด�าเนินคดีอาญากับบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด

ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดัทีเ่ป็นผูก้ระท�าให้ได้รบัความเสยีหาย เช่น นายด�า 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ลักทรัพย์  

หรอืยกัยอกทรพัย์ของทางราชการไป ผูว่้าราชการจงัหวดัซึง่ได้รบัมอบอ�านาจ 

จากปลดักระทรวงสาธารณสขุ10 หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูว่้าราชการจงัหวดั 

จะเป็นผู้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของท้องที่ที่ความผิดในทางอาญา 

เกิดขึ้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับค�าร้องทุกข์ไว้แล้วก็เป็นอ�านาจและหน้าที ่

ของพนกังานสอบสวนทีจ่ะท�าการสบืสวนสอบสวนไปตามอ�านาจหน้าทีข่องตน

ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป

การมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์ในคดีอาญาได้ ดังนี้

1. ตามธรรมดาบุคคลย่อมตั้งตัวแทนท�าแทนตนได้เสมอ เว้นแต่จะมี

กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าให้กระท�าด้วยตนเองหรือสภาพไม่เปิดช่องให้

มอบหมายจัดการแทนกันได้ 

2. การร้องทกุข์ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามไิด้ห้ามไม่ให้

มีการมอบอ�านาจ

3. การร้องทุกข์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องกระท�าด้วยตนเอง อีกทั้งตาม

สภาพของการร้องทุกข์นั้น ก็เป็นเรื่องเปิดช่องให้จัดการแทนกันได้

หากผู้รับมอบอ�านาจเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลหรือผู้มีอ�านาจกระท�า 

การแทนนิติบุคคลเท่านั้นที่จะมีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงได้ โดยต้องพิจารณา 
10 ค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1491/2552 เรื่องการมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทน (ด้านคดี) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
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ทั้งหนังสือมอบอ�านาจและหนังสือมอบอ�านาจช่วงประกอบกันด้วยว่าได้ให ้

มีการมอบอ�านาจช่วงได้หรือไม่ประกอบด้วย หากเป็นกรณีท่ีผู้มอบอ�านาจ 

ให้ร้องทกุข์ตายก่อนการร้องทุกข์ หรอืฟ้องคดี ผู้รบัมอบอ�านาจจะร้องทุกข์หรอื

ฟ้องคดีแทนต่อไปอีกไม่ได้ เพราะตามมาตรา 826 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ ระบวุ่า สญัญาตัวแทนย่อมระงับสิน้ไป เพราะตวัการตาย การฟ้อง

คดีอาญาหรอืการยืน่ฟ้อง ค�าร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนกังานอยัการ ตาม

มาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุว่า ไม่เป็นเรื่อง

ที่จะต้องกระท�าเองโดยเฉพาะตัว สามารถมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนได้ 

ผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ย่อมมอบอ�านาจให้

ฟ้องคดีอาญาแทนได้ การร้องทกุข์น้ัน ย่อมมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์แทนกนัได้ 11

11 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 755/2502 
 ตามธรรมดาบุคคลย่อมตั้งตัวแทนท�าแทนตนได้เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษท�านองว่า ให้ต้อง
กระท�าด้วยตนเอง หรือตามสภาพไม่เปิดช่อง ให้มอบหมายจัดการแทนกันได้
 เรือ่งร้องทกุข์ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 3 และ 5 น้ัน มใิช่หมายความว่า  
ห้ามขาดไม่ให้มกีารมอบอ�านาจกนั เป็นแต่บญัญตัใิห้บคุคลดงักล่าวในมาตรา 5 มอี�านาจกระท�ากจิการทีบ่ญัญตัไิว้ใน  
มาตรา 3 โดยไม่ต้องมีการมอบอ�านาจซึ่งกันและกัน ส่วนกิจการในมาตรา 3 กิจการใดจะมอบอ�านาจกันได้หรือไม่  
ต้องเป็นไปตามหลักธรรมดา สุดแต่ว่า กรณีใดมีกฎหมายห้าม หรือเป็นกรณีตามสภาพต้องกระท�าเองหรือไม่ เรื่อง 
ร้องทุกข์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องกระท�าด้วยตนเอง และตามสภาพของการร้องทุกข์ก็เป็นเรื่องเปิดช่องให้จัดการ
แทนกันได้ การร้องทุกข์จึงมอบอ�านาจให้ร้องแทนกันได้
 หนงัสอืถงึพนกังานสอบสวน ซึง่มีข้อความว่า “เนือ่งด้วยธนาคารมเีรือ่งบางอย่างทีต้่องแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน 
ต�ารวจแต่เนื่องจากข้าพเจ้า (กรรมการผู้จัดการนิติบุคคล) มีกิจจ�าเป็นไม่สามารถมาแจ้งความด้วยตนเองได้  
โดยหนงัสอืฉบบันีข้้าพเจ้าขอมอบอ�านาจให้นายสรุนิทร์เจ้าหน้าทีข่องธนาคารเป็นผู้แจ้งความแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้า 
ขอรับรองผิดชอบในการที่นายสุรินทร์ปฏิบัติแทนข้าพเจ้า” และลงช่ือกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลน้ัน ถือว่าไม่ใช่
ค�าร้องทกุข์โดยตนเองตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 123 จะว่าเป็นการมอบอ�านาจให้ร้องทกุข์ 
กไ็ม่ถนดั เพราะการแจ้งความนัน้ อาจเป็นการร้องทุกข์ก็ได้ ไม่ใช่กไ็ด้ และกไ็ม่มีข้อความให้เห็นว่าให้มาแจ้งความเรือ่ง
อะไร อันจะพอวินิจฉัยได้ว่าเป็นการมอบให้มาร้องทุกข์ถือไม่ได้ว่าเป็นเอกสารมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์ (ประชุมใหญ ่
ครั้งที่ 11/2502)
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เมื่อผู้เสียหายมอบอ�านาจให้ฟ้องคดีอาญาแล้ว ผู้ที่รับมอบอ�านาจก็ย่อม

ลงชื่อในฟ้องแทนโจทก์ได้ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 158 (7) 

การร้องทุกข์น้ันแม้ว่าจะลงประจ�าวันเล่มหลกัฐานกถื็อว่าเป็นค�าร้องทุกข์

ที่ชอบด้วยกฎหมาย12  

ในกรณีที่มีการท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์นั้น แม้หนังสือมอบ 

อ�านาจจะระบุชื่อผู้กระท�าความผิดไม่ถูกต้อง ก็ไม่ท�าให้การด�าเนินคดีไม่ชอบ 

การร้องทุกข์อาจจะร้องทุกข์ได้โดยท�าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  

การมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์แทนกฎหมายไม่ได้ก�าหนดแบบว่าให้ท�าเป็นหนงัสือ 

แต่อย่างใด แม้ผู้เสียหายมอบอ�านาจให้ไปร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยในหนังสือ 

ไม่มีข้อความว่าผู้รับมอบมีอ�านาจร้องทุกข์ ก็ยังสามารถร้องทุกข์โดยอาศัย

หนังสือนั้นได้และเป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อควรระมัดระวังในกำรมอบอ�ำนำจร้องทุกข์ในคดีอำญำ 
การมอบอ�านาจต้องเป็นการมอบอ�านาจในคดอีาญา ซึง่ค�าร้องทุกข์การท่ี 

ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธ ี

พิจารณาความอาญา ว่ามผีูก้ระท�าความผดิขึน้ จะรูต้วัผูก้ระท�าความผดิหรอืไม่ 

ก็ตาม ซึ่งกระท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้น  

ต้องเป็นการกล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ 

12 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8726/2556
 โจทก์ร่วมแจ้งความต่อร้อยต�ารวจเอก ว. ครัง้แรกหลงัเกดิเหตเุพยีง 3 วัน แม้พนักงานสอบสวนจะบนัทกึการแจ้ง 
ไว้ในแบบบันทึกประจ�าวันแจ้งไว้เป็นหลักฐาน แต่ข้อความที่บันทึกการแจ้งแสดงเจตนาว่า โจทก์ร่วมต้องการให้
เอาตัวผู้กระท�าความผิดมารับโทษ จึงเป็นค�าร้องทุกข์ตามกฎหมาย คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ร้อยต�ารวจเอก ว.  
เป็นพนักงานสอบสวนซ่ึงรับผิดชอบพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อโจทก์ร่วมร้องทุกข์และจ�าเลยได้เข้ามอบตัว  
อันเป็นการถูกจับภายในเขตอ�านาจของพนักงานสอบสวนแล้วตาม ป.วิ.อ. มาตรา 18 วรรคสอง จึงเป็นการสอบสวน
โดยชอบด้วยกฎหมาย
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พยานหลักฐานที่ใช้ในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ
ในความผิดแต่ละฐาน 

 

พนักงานสอบสวนจะต้องด�าเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แน่ชัดก่อนท่ี

จะรบัแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ โดยจะต้องตรวจดเูอกสารต่างๆ ประกอบ

ดังนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ เมื่อมีประชาชนมาแจ้งความไม่ว่าจะด้วยเรื่อง

ใดๆ ก็ตาม พนักงานสอบสวนจะต้องขอตรวจดูบัตรหรือเอกสารประจ�าตัว 

เช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน ใบแทนบตัรประจ�าตวัประชาชน บตัรประจ�าตวั

ข้าราชการ บตัรประจ�าตวัหรอืเอกสารทีอ่อกให้โดยทางราชการ ใบส�าคญัประจ�า

ตัวบุคคลต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ส�าหรับชาวต่างประเทศ 

ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ และตรวจสอบดูว่าเป็นบัตรหรือเอกสารประจ�า

ตัวของผู้มาแจ้งความเองหรือไม่ เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยถูกต้อง

หรือไม่ หมดอายุเมื่อใด เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้ที่มาแจ้งความนั้นเป็นคนไทย 

ชาวต่างประเทศหรือเป็นบุคคลต่างด้าว และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานใน

ส�านวนการสอบสวนหรือบันทึกประจ�าวัน

กรณีเป็นกำรแจ้งควำมหรือร้องทุกข์ โดยเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น  

ซึ่งเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานที่ส�าคัญ เช่น ใบส�าคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์  

หรือใบส�าคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ หนังสือหรือ 

เอกสารแสดงการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น ส่วนในกรณ ี

ที่ผู้เสียหายตามกฎหมายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการ 

เองได้ ซึ่งเป็นกรณีมาร้องทุกข์ด�าเนินคดีแทน พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจ 

ดูหนังสือแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของสามีหรือภรรยา เอกสารหลักฐาน 

ที่แสดงการเป็นบุพการี ผู ้สืบสันดานหรือสามีภรรยาของผู้เสียหาย เช่น 

ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือใบทะเบียนสมรส เป็นต้น
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กรณีเป็นกำรมอบอ�ำนำจมำแจ้งควำมโดยผู้เสียหำย ให้ตรวจสอบ 

หนังสือมอบอ�านาจจะต้องลงรายละเอียดการมอบอ�านาจให้ครบถ้วน และ 

ในหนังสือมอบอ�านาจต้องระบุว่า มอบอ�านาจให้มาด�าเนินการเรื่องใดอย่าง 

ชดัเจน ตลอดจนการติดอากรแสตมป์ทีถ่กูต้องตามกฎหมายประมวลรษัฎากร 

ในหนงัสอืมอบอ�านาจ โดยหากเป็นการแจ้งความให้ด�าเนนิการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

โดยเฉพาะให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ถ้าเป็นกรณีหลายเร่ืองหรือเป็น 

การมอบอ�านาจบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนร่วมกระท�าการมากกว่าครัง้เดยีว  

ให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท และต้องมีการขีดฆ่าตัวอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย 

แต่การมอบอ�านาจโดยส่วนราชการได้รับยกเว้น ไม่ต้องติดอากรแสตมป์  

ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร13 

กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ 

นิติบุคคลน้ันๆ ว่าผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจจัดการแทนนิติบุคคล มีจ�านวนกี่คน 

ลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะมีผลผูกพันและจะต้องมีการประทับตราส�าคัญ

ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่ มีเง่ือนไขอย่างใด หากกรณีเป็นการมอบอ�านาจ

ของนิติบุคคลจะต้องท�าเป็นหนังสือมอบอ�านาจจากกรรมการผู้มีอ�านาจของ

นิติบุคคลและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวน 

เอกสารส�าคัญที่ควรน�าไปเป็นพยานหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ

พนักงานสอบสวน มีดังนี้

1. บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือใบแทน พร้อมส�าเนา

2. บัตรประจ�าตัวข้าราชการ พร้อมส�าเนา

3. ใบส�าคัญคนต่างด้าว พร้อมส�าเนา

4. หนังสือเดินทาง พร้อมส�าเนา

13 มาตรา 121 ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระท�างานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคลผู้กระท�า
การในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองค์การศาสนาใด ๆ 
ในราชอาณาจักรซ่ึงเป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นน้ีมิให้ใช้แก่องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือ
ทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท�า
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5. ถ้าท่านเป็นตัวแทนของผู้อื่นไปแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ควรน�า

หลักฐาน ดังต่อไปนี้ไปแสดงด้วย

 5.1 เอกสารแสดงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

 5.2 เอกสารแสดงเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถตามที่ศาลสั่ง

 5.3 หากผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถ 

จัดการเองได้ ให้น�าหลักฐานแสดงว่าท่านเป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี  

ภรรยา เช่น สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ไปแสดงด้วย

 5.4 เอกสารแสดงว่าสามภีรรยาอนุญาตให้เราเป็นผูร้้องทกุข์แทนหรอื

เป็นตัวแทนได้

 5.5 หากเป็นผู้แทนนิติบุคคล เช่น หน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้น�าหลักฐานเหล่านี้ไปด้วย

 - หนังสือมอบอ�านาจจากหัวหน้าส่วนราชการ เช่น หนังสือ

มอบอ�านาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ หรอืหนงัสือมอบอ�านาจจากผูว่้าราชการจังหวดั พร้อมค�าสัง่แต่งตัง้ 

และค�าส่ังเกีย่วกบัการมอบอ�านาจ พร้อมส�าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ�านาจ 

และผู้รับมอบอ�านาจ

 - หนังสือมอบอ�านาจของนติิบคุคลติดอากรแสตมป์ด้วย 5 บาท  

(หากเป็นส่วนราชการได้รับยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

 - หนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์

การแจ้งความในความผดิต่างๆ ท่านควรน�าหลกัฐานต่อไปนี ้ไปแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนด้วย เช่น

    • กรณีแจ้งรถหำย ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

 -  รายการจดทะเบียนรถหรือพาหนะอื่น ๆ ที่หาย

 -  สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน

 - ถ้าเป็นตวัแทนบรษัิทห้างร้านไปแจ้งความ น�าหนงัสอืมอบอ�านาจ 

จากเจ้าของ ผู้จัดการบริษัทห้างร้าน และหนังสือรับรองบริษัทห้างร้านจาก

กระทรวงพาณิชย์ไปด้วย
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     -  หนังสือคู่มือประจ�ารถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ

     -  จดยี่ห้อ สี หมายเลขเครื่อง (หมายเลขแชสซี) ไปด้วย

     -  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถที่หาย

    • กรณีแจ้งทรัพย์สินหำย ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  หลักฐานแสดงการซื้อขาย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

     -  รูปพรรณทรัพย์สิน

     - ต�าหนิหรือลกัษณะพิเศษต่าง ๆ  ของทรพัย์ และเอกสารต่าง ๆ   

เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น

    • กรณแีจ้งควำมถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ ควรน�าหลกัฐานต่อไปนี้ 

ไปแสดง

     - เสื้อผ้าของผู้ถูกข่มขืนขณะถูกข่มขืน ซึ่งทางต�ารวจอาจพบ 

คราบน�้าอสุจิ หรือรอยเปื้อน รอยฉีกขาด อันเกิดจากการข่มขืน

     - สิ่งของต่าง ๆ ของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

     - ใบทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย

     - ที่อยู่ของคนร้าย รูปถ่ายคนร้าย

    • กรณแีจ้งถูกท�ำร้ำยและถูกฆ่ำตำย ควรน�าหลกัฐานต่อไปนีไ้ป

แสดงและควรปฏิบัติดังนี้

     -  อาวุธที่คนร้ายใช้กระท�าความผิด เช่น ปืน ไม้ มีด หรืออาวุธ

อย่างอื่นที่เก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุ

     -  พยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของคนร้าย ของพยาน 

ของผู้เสียหายในขณะเกิดเหตุ

     - ให้มีการดแูลเฝ้าสถานทีเ่กดิเหตแุละสิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นพยาน 

หลกัฐานไว้ อย่าให้ใครมาเคลือ่นย้ายหรอืแตะต้อง จนกว่าต�ารวจจะไปถึงท่ีเกิดเหตุ

     - บอกรายละเอยีดแก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังานสอบสวน

ให้มากที่สุด

    • กรณแีจ้งถกูปลอมแปลงเอกสำรหรอืดวงตรำ ควรน�าหลกัฐาน 

ต่อไปนี้ไปแสดง
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     - เอกสารตัวจริง เช่น บัตรประชาชน บัตรประจ�าตัวที่ทาง 

ราชการออกให้ ใบรับรองแพทย์ ดวงตราที่จดทะเบียน โฉนดที่ดิน หนังสือ 

รับรองการท�าประโยชน์ (น.ส 3, น.ส 3ก) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1) 

หนังสือสัญญาเช็ค หนังสือสัญญาต่างๆ เป็นต้น

     -  เอกสารที่ปลอมแปลง

     -  วัตถุพยานอื่นที่ใช้ปลอม เช่น บล็อก ตรายาง เป็นต้น

    • กรณีแจ้งควำมหม่ินประมำท ควรน�าหลกัฐานต่อไปนีไ้ปแสดง

     -  เอกสารแสดงข้อความหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ  

คลิปวีดีโอ หรือสิ่งบันทึกเสียง สื่ออินเทอร์เน็ต 

     - เอกสารหน้าเว็บเพจต่างๆ ข้อความหรือภาพถ่ายต่างๆ ใน 

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โปรแกรมแชทไลน์ กระทู้กระดานข่าว อีเมล์

     -  หมายเลขไอพี ของผู้โพสต์กระทู้ (IP Address)  

    • กรณีแจ้งท�ำให้เสียทรัพย์ ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิเ์กีย่วกบัทรัพย์นัน้

     -  เอกสารแสดงความเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์

     -  ตัวทรัพย์ที่เสียหาย

     -  หากเป็นของใหญ่โต ไม่อาจน�าไปด้วยได้ เกบ็รกัษาเฝ้าไว้ให้ดี  

หรือถ่ายภาพมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพื่อประโยชน์แห่งคดี

    • กรณีแจ้งควำมรถชนกัน ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  ใบขบัขีย่านพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  

รถบรรทุก เป็นต้น

     -  แผนที่เกิดเหตุ

     -  ภาพถ่ายประกอบ เช่น รถที่เกิดอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุ

     -  วัตถุอื่นใดที่ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุ   

    • กรณีแจ้งจ่ำยเช็คโดยไม่มีเงิน ควรน�าหลักฐานต่าง ๆ  ต่อไปนี้

ไปแสดง

     -  เช็ค
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     - หนังสือที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

     -  กรณีแจ้งถูกฉ้อโกงทรัพย์ ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถูกฉ้อโกง

     -  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์

     -  เอกสารแสดงว่ามีสิทธิครอบครองทรัพย์

    • กรณีแจ้งถูกยักยอกทรัพย์ ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  เอกสารที่แสดงว่าได้รับมอบทรัพย์ให้ไปจัดการ

     -  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

     -  ถ้าเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามค�าสั่งศาลหรือตามพินัยกรรม  

ให้น�าหลักฐานที่ศาลสั่ง หรือส�าเนาพินัยกรรมไปด้วย

     - กรณีแจ้งถูกยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับเช่าซ้ือ ควรน�าหลักฐาน 

ต่อไปนี้ไปแสดง

     -  หนังสือสัญญาเช่าซื้อหรือส�าเนา

     -  เอกสารติดต่อซื้อขาย เช่น ฝาก ยืม 

     -  เอกสารส�าคญัทีบ่รษิทัห้างร้านออกให้ ควรระบรุายละเอยีด

ของทรัพย์ที่ถูกยักยอก เช่น ยี่ห้อ ชนิด ขนาด เลขประจ�าทรัพย์ สี และอื่น ๆ

การขอให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังานสอบสวนจบัผูก้ระท�าผดิเมือ่พบ

ผู้กระท�าผิดในท้องที่อื่น ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  ส�าเนาหมายจับ

     -  เอกสารของต�ารวจที่รับรองที่ได้ออกหมายจับแล้ว

นอกจากจะได้มอบพยานเอกสารต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ 

พนักงานสอบสวนแล้ว หากมีวัตถุพยานอื่นๆ เกี่ยวกับการกระท�าผิด ไม่ว่าจะ

เป็นฝ่ายคนร้ายหรือฝ่ายของผู้เสียหาย ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าเคลื่อนย้าย 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนตรวจสอบเสียก่อน และหากมี

พยานบุคคลที่รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็ระบุให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ

พนักงานสอบสวนทราบอย่างละเอียด หรือถ้าสามารถน�าบุคคลท่ีเป็นพยาน
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มาสถานีต�ารวจ ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนสอบปากค�าไว้เป็น

พยานหลักฐานในเบื้องต้นได้

การถอนค�าร้องทุกข์ ค�ากล่าวโทษ

กำรถอนค�ำร้องทุกข์
การถอนค�าร้องทุกข์อาจถอนต่อพนักงานสอบสวน อัยการหรือศาลก็ได้  

แม้คดีจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลไม่ว่าในศาลช้ันใด ก็ถอน 

ค�าร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวนหรอืพนักงานอยัการได้ กรณท่ีีพนักงานอยัการ 

ได้รับค�าร้องขอถอนค�าร้องทุกข์ของผู้เสียหายแล้ว เป็นการถอนค�าร้องทุกข์

โดยชอบแล้ว ศาลไม่ต้องสอบถามผู้เสียหายอีก แต่กรณีที่คดีอยู่ระหว่าง 

การพจิารณาของศาล หากมีค�าร้องขอถอนค�าร้องทกุข์ ศาลต้องพจิารณาค�าร้อง 

ขอถอนค�าร้องทกุข์เสียก่อนทีจ่ะด�าเนนิคดีต่อไป มฉิะนัน้เป็นกระบวนพจิารณา

ทีไ่ม่ชอบ ต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ กรณคีดอียูใ่นระหว่างระยะเวลาฎกีา 

ผูเ้สยีหายถอนค�าร้องทกุข์ได้และเป็นอ�านาจของศาลชัน้ต้นในการพิจารณาสัง่ 

แต่เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ�านาจสั่งได้

การถอนค�าร้องทุกข์อนัจะมผีลท�าให้สทิธนิ�าคดีอาญามาฟ้องระงบั ต้องม ี

ลกัษณะเป็นการเดด็ขาดเพือ่จะไม่เอาผดิกบัผูก้ระท�าความผดิอกีต่อไป ถ้าเป็น 

กรณีถอนค�าร้องทุกข์เนื่องจากผู้เสียหายประสงค์จะน�าคดีไปฟ้องต่อศาลเอง

แล้ว ไม่ใช่การถอนค�าร้องทุกข์เพื่อไม่เอาผิดกับผู้กระท�าความผิดแต่อย่างใด  

จงึไม่ท�าให้สิทธิน�าคดอีาญามาฟ้องระงบัไป เช่น การทีผู่เ้สยีหายบอกกบัต�ารวจ

ว่าไม่ติดใจเอาเรื่อง ไม่เป็นการถอนค�าร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้เสียหายยื่นค�าร้องหรือ

เบิกความว่าไม่ติดใจเอาความกับจ�าเลย เป็นการถอนค�าร้องทุกข์แล้ว
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ก�ำหนดเวลำขอถอนค�ำร้องทุกข์
การถอนค�าร้องทุกข์กฎหมายไม่ได้บญัญติัไว้โดยตรง แต่กฎหมายบัญญัติ 

กรณีการขอถอนฟ้องและการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวว่าสามารถ 

กระท�าได้ก่อนคดีถึงที่สุด (ตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธ ี

พจิารณาความอาญา) ดังนัน้ ในคดอีาญาทีผู่เ้สยีหายได้ด�าเนนิการร้องทกุข์ต่อ 

พนักงานสอบสวนในกรณีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้น ผู้เสียหายสามารถ 

ถอนค�าร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เช่น กรณีขอถอน 

ค�าร้องทุกข์ในระหว่างระยะเวลายื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งไม่รับฎีกา ถือว่าเป็น 

การถอนค�าร้องทุกข์ก่อนคดีถึงที่สุด แต่ในกรณีท่ีเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน  

แม้ว่าผู้เสียหายจะได้ถอนค�าร้องทุกข์ การถอนดังกล่าวไม่เป็นการตัดอ�านาจ 

การสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ตามมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา)14  

กรณีการกระท�าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งมีทั้ง 

ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ และความผิดอาญาแผ่นดิน 

มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ มีผลท�าให้สิทธิน�า 

คดีอาญามาฟ้องระงับไปเฉพาะความผิดอันยอมความได้เท่านั้น พนักงาน 

อยัการมอี�านาจด�าเนนิคดีในความผดิอาญาแผ่นดินได้ต่อไป หรอืกรณคีวามผดิ 

อาญามีหลายกระทง ผู ้ร ้องทุกข์อาจถอนค�าร้องทุกข์เฉพาะบางกระทง 

ความผิดและยังคงไว้บางกระทงก็ได้

กรณคีวามผดิทีม่ผีูเ้สยีหายหลายคน การทีผู่เ้สียหายบางคนถอนค�าร้องทุกข์ 

ถือว่าสิทธิในการน�าคดีอาญามาฟ้องคดีระงับไปเฉพาะผู ้เสียหายที่ถอน 

ค�าร้องทกุข์ แต่สิทธนิ�าคดีอาญามาฟ้องส�าหรับผูเ้สยีหายทีไ่ม่ได้ถอนค�าร้องทกุข์

ยังไม่ระงับ ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เสียหายแต่ละคน

กรณมีผีูก้ระท�าความผดิหลายคน ผูร้้องทกุข์กอ็าจถอนค�าร้องทุกข์เฉพาะ 

ผู้กระท�าความผิดบางคนก็ได้ ถือว่าสิทธิในการน�าคดีอาญามาฟ้องคดีระงับไป

14 มาตรา 126 ผู้ร้องทุกข์จะแก้ค�าร้องทุกข์ระยะใด หรือจะถอนค�าร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ ในคดีซึ่งมิใช่ความผิด 
ต่อส่วนตัว การถอนค�าร้องทุกข์เช่นนั้นย่อมไม่ตัดอ�านาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวน หรือพนักงานอัยการที่จะ
ฟ้องคดีนั้น
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เฉพาะผู้กระท�าความผิดที่ผู้ร้องทุกข์ถอนค�าร้องทุกข์ แต่สิทธิน�าคดีอาญามา

ฟ้องส�าหรับผู้กระท�าความผิดคนอื่นที่ไม่ได้ถอนค�าร้องทุกข์ยังไม่ระงับ

ผลของกำรถอนค�ำร้องทุกข์ 
สิทธิในการถอนค�าร้องทกุข์ในคดีความผดิอาญาแผ่นดนิ แม้ว่าผูเ้สยีหาย 

จะได้ถอนค�าร้องทกุข์แล้ว การถอนดงักล่าวไม่เป็นการตดัอ�านาจการสอบสวน 

ของพนักงานสอบสวน และไม่เป็นการตัดสิทธิที่พนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้อง

คดีต่อศาล

สิทธิในการถอนค�าร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวเป็นสิทธิเกี่ยวกับ 

ทรัพย์สิน มีผลทางกฎหมาย ดังนี้

1. ในกรณีผู้ร้องทุกข์ตำย สิทธิในการร้องทุกข์ดังกล่าวย่อมตกทอดแก่

ทายาท ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจึงถอนค�าร้องทุกข์แทนผู้ร้องทุกข์ที่ตายไป

แล้วได้

2. เมือ่ได้ถอนค�ำร้องทกุข์แล้ว มผีลท�าให้สทิธนิ�าคดีอาญามาฟ้องระงบัไป 

ตามมาตรา 39 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา15 และมีผล 

ท�าให้ค�าขอในคดีส่วนแพ่งตกไปด้วย พนักงานอัยการไม่มีสิทธิขอให้จ�าเลยคืน 

หรือใช้ราคาแทนผู้เสียหายตามกฎหมายได้อีกต่อไป

15 มาตรา 39  สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
 (1) โดยความตายของผู้กระท�าผิด
 (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 (3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
 (4) เมื่อมีค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
 (5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
 (6) เมื่อคดีขาดอายุความ
 (7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
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3. เมือ่ได้ถอนค�ำร้องทุกข์ในระหว่ำงกำรพจิำรณำคดขีองศำลไม่ว่ำใน 

ศำลชั้นใด ศาลชอบที่จะจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลจะพิจารณา 

พิพากษายกฟ้องไม่ได้ ถ้าถอนค�าร้องทกุข์ในระหว่างพจิารณาของศาลอทุธรณ์ 

หรอืศาลฎกีา ผลท�าให้ค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้น หรอืศาลอทุธรณ์แล้วแต่กรณี 

ระงับไปในตัว ไม่มีผลบังคับอีกต่อไป แต่กรณีผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ก่อน

ฟ้องคดี สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับไปก่อนฟ้อง ผู้เสียหายไม่มีอ�านาจฟ้อง 

ศาลต้องพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุไม่มีอ�านาจฟ้อง
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ผู้มีอ�ำนำจถอนค�ำร้องทุกข ์

ผู้ที่จะถอนค�าร้องทุกข์ได้ คือ ผู้ที่มีอ�านาจร้องทุกข์ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

ในหัวข้อผู้มีอ�านาจร้องทุกข์ แต่จะขอยกตัวอย่างบางกรณี ส�าหรับการถอน 

ค�าร้องทุกข์ในความผิดที่ผู้เยาว์เป็นผู้เสียหาย ผู้แทนโดยชอบธรรมมีอ�านาจ 

ถอนค�าร้องทุกข์แทนผู้เยาว์ได้ ผู ้แทนโดยชอบธรรมจะถอนค�าร้องทุกข์ 

ให้ขัดต่อความประสงค์ของผู้เยาว์ไม่ได้ ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุมากพอที่จะ 

เข้าเร่ืองราวต่างๆ และสามารถปกป้องสิทธิในทางคดีของตนเองได้ตาม 

สมควรแล้ว มิฉะนั้นการถอนค�าร้องทุกข์ที่ฝ่าฝืนความประสงค์ของผู้เยาว ์

ไม่ท�าให้สิทธิน�าคดอีาญามาฟ้องระงบั แต่ถ้าขณะผูเ้ยาว์ถอนค�าร้องทุกข์ ผูเ้ยาว์

เกิดบรรลุนิติภาวะแล้ว การถอนค�าร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

กำรถอนค�ำกล่ำวโทษ
การถอนค�ากล่าวโทษ วิธีการและผลเช่นเดียวกับการถอนค�าร้องทุกข์  

เมื่อถอนค�ากล่าวโทษ พนักงานสอบสวนยังมีอ�านาจสอบสวนด�าเนินคดีแก่

ผู้กระท�าผิดต่อไปได้ การถอนค�ากล่าวโทษไม่เป็นเหตุให้สิทธิน�าคดีอาญามา

ฟ้องระงับไปเช่นกัน
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บทที่ 2

กรณีศึกษำ
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท

นาย ก. ได้เข้าไปเยี่ยมนาง ข. ภรรยาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับ  

ในโรงพยาบาล ค. เมื่อไปถึงในห้องพักผู้ป่วยที่เป็นห้องพักรวมหญิง นาย ก.  

เห็นนาง ข. ก�าลังร้องปวดท้อง นาย ก. จึงไปตามแพทย์หญิง ง. แพทย์เวร  

แต่แพทย์หญิง ง. แจ้งว่าเดี๋ยวจะไปดู และใช้โทรศัพท์มาคุยไลน์ ไม่ยอมมาด ู

นาง ข. และไม่สนใจนาง ข. จนนาย ก. โกรธ และหยิบโทรศัพท์ของตนมา 

ถ่ายวิดีโอแพทย์หญิง ง. ที่ก�าลังเล่นไลน์ และน�าวิดีโอไปแชร์ในเฟซบุ๊ก และ 

อธบิายว่า “แพทย์ของโรงพยำบำล ค. ไม่ยอมรกัษำคนไข้ คนไข้จะตำยอยูแ่ล้ว  

แพทย์ยังเล่นไลน์ได้อย่ำงสบำยใจ นี่คือโรงฆ่ำสัตว์ชัดๆ” ท�าให้มีคนเข้ามา 

แสดงความคิดเห็น และด่าว่าด้วยค�าหยาบคายมากมาย เช่น โรงพยาบาล ค.  

เป็นโรงฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล ค. ท�าให้คนไข้ตายบ่อย แต่ความจริงแล้วการที ่

แพทย์หญิง ง. ใช้โทรศัพท์คุยไลน์กับอาจารย์เพื่อปรึกษาเก่ียวกับการรักษา 

นาง ข. เท่านั้น ไม่ได้คุยเล่นโดยไม่สนใจคนไข้ กรณีดังกล่าวเป็นการใส่ความ 

โรงพยาบาล ค. ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท�าให้โรงพยาบาล ค.  

เสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่ หรอืถกูเกลยีดชงั นาย ก. จงึท�าความผดิฐานหมิน่ประมาท  

ตาม ป.อ. มาตรา 326



47

กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ญาติผู ้ป่วยรายหนึ่ง มายืนชี้หน้าด่าเจ้าหน้าท่ีพยาบาล โดยใช้ค�า 

สรรพนามว่า “อี” กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลคนดังกล่าวบริการผู้ป่วยไม่ดี  

โยนออกซิเจนแมสใส่หน้าผู้ป่วย แล้วบอกให้ใส่เอง ทั้งๆ ที่ไม่เป็นความจริง  

โดยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลมีพยานบุคคลและสามารถยืนยันได้ แต่ญาติผู้ป่วย

ดงักล่าวไม่ฟัง เขยีนใบร้องเรยีนถึงผูอ้�านวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีพยาบาล

ดังกล่าวสามารถแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทตาม ป.อ. มาตรา 326

การทีน่ายชพีโฆษณาข้อความในหนังสอืพมิพ์ซึง่นายชีพเป็นบรรณาธกิาร  

มีใจความว่าเทศบาลเมือง ร. จะขายที่ดิน (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาล ร.) ให้แก ่

โรงพยาบาล ร. ถ้าทางโรงพยาบาลไม่ซือ้และไม่คนืทีด่นิและอาคารให้เทศบาล  

เทศบาลดังกล่าวจะฟ้องขับไล่โรงพยาบาล และยึดท่ีดินพร้อมด้วยอาคารมา 

ด�าเนินการเอง ซึ่งข้อความที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลนั้น  

ตรงกับข้อความที่นายชีพโฆษณา นายชีพมิได้โฆษณาข้อความอันเป็นเท็จ  

การกระท�าของจ�าเลยเป็นการโฆษณาข้อความเรือ่งการด�าเนนิการอนัเปิดเผย

ในการประชุมโดยสุจริต และด้วยความเป็นธรรม เข้าข้อยกเว้นตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 329 จ�าเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย 

การโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ประกอบมาตรา 328 

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2976/2522)

นายศรกล่าวถึงการกระท�าของแพทย์ในโรงพยาบาลว่าล่วงเกินภรรยา

ของตน แต่ไม่ได้เจาะจงถงึแพทย์คนใดในโรงพยาบาลและไม่ได้หมายถงึแพทย์

ทุกคนในโรงพยาบาล แพทย์คนใดคนหนึ่งจะถือว่าตนเสียหายและร้องทุกข์ 

ไม่ได้ การกระท�าของนายศรไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1325/2498)

กล่าวถ้อยค�าว่านายแพทย์ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ด้วยความน้อยใจ  

และมีอารมณ์โกรธ เนื่องจากถูกนายแพทย์ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล พูดเป็น 

ท�านองไล่ อนัเป็นการไม่สมควร เพราะเป็นการขาดคารวะ แต่กย็งัไม่ถงึกับเป็น 

การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2506)
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ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

การเข้าไปท�าร้ายบุคคลอื่นหรือทะเลาะวิวาทกันในโรงพยาบาลซึ่งมี 

ทรพัย์สินของโรงพยาบาลทีต้่องใช้ในการให้บรกิารประชาชน ย่อมทีจ่ะเลง็เหน็ 

ได้ว่าอาจมีทรัพย์สินของโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย เช่น รถเข็นผู้ป่วย  

เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องปั้มหัวใจ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช ้

เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปทะเลาะวิวาทนั้น  

อันเป็นความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ตาม 

ป.อ. มาตรา 360  

นายสองเข้ารกัษาอาการบาดเจบ็ในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ได้ตะโกนถาม 

ว่า “คนเจ็บนะ ไม่มีคนเข็นเลย น้ิวผมขำด มีใครท�ำแผลให้ผมไหมครับ”  

และเกิดอาการไม่พอใจเจ้าหน้าที่พยาบาล แล้วได้เดินไปชกกระจกประต ู

ห้องฉุกเฉินแตกเสียหาย จากนั้นได้ขึ้นรถยนต์ออกไปแล้วหลบหนีออกไปจาก

โรงพยาบาล จึงมีความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา 358

นาย ก. ได้เข้าไปในโรงพยาบาล ข. เพือ่เยีย่มญาตขิองตน แต่ปรากฏว่าญาต ิ

ของตนได้เสยีชวีติลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ทางโรงพยาบาล ข. และแพทย์ทีร่กัษา

ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ แก่ทางญาติของผู้ตาย ท�าให้ทางญาติของผู้ตาย 

ไม่พอใจ และนาย ก. ได้ไปขอคดัถ่ายส�าเนาเวชระเบยีนของผูต้ายเพือ่จะน�าไป 

ให้แพทย์ทีโ่รงพยาบาลอืน่ตรวจสอบ แต่ทางโรงพยาบาล ข. ไม่อนญุาตเนือ่งจาก 

นาย ก. ไม่ได้เป็นทายาทของผู้ตายที่จะสามารถคัดถ่ายส�าเนาเวชระเบียนได้  

ดังนั้น นาย ก. และญาติๆ จึงออกอุบายเพื่อจะไปขโมยเวชระเบียนในห้องเก็บ 

เวชระเบียน และได้วางแผนกันเข้าไปในห้องเก็บเวชระเบียน เมื่อพยาบาล 

เปลี่ยนเวรกัน จึงแอบเข้าไปในห้องเก็บเวชระเบียนของผู้ตายออกมา กรณ ี

ดังกล่าว เวชระเบียนของผู้ตายเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล ข. แม้ข้อมูลจะ 

เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตายก็ตาม และห้องเก็บเวชระเบียนเป็นห้องหวงห้าม 

ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป ดังน้ัน นาย ก. จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ใน 

สถานที่ราชการ ตาม ป.อ. มาตรา 335 (8) 
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นาย เอ ไปโรงพยาบาล บ ีเพือ่เยีย่มญาติทีป่่วยรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล  

เมื่อเยี่ยมญาติเสร็จแล้วประมาณ 19.00 นาฬิกา นาย เอ ก�าลังจะเดินทาง 

กลับออกจากโรงพยาบาล หันไปเห็นตู้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งตั้งอยู ่

หน้าห้องพักผู้ป่วย ซึง่ในตู้รบับรจิาคดังกล่าวมีเงนิจ�านวนมาก จงึท�าให้ นาย เอ  

อยากได้เงินในตู้รับบริจาคจึงรีบหยิบตู้รับบริจาคแล้ววิ่งออกจากโรงพยาบาล 

ไปโดยเร็วกรณีดังกล่าว นาย เอ มีความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา 

335 (1)

นายขาว ป่วยเป็นโรคผมร่วงจึงต้องการวิกผมแต่ไม่มีเงินซื้อ จึงเข้าไปใน 

โรงพยาบาลแดง ท�าทีว่าจะไปหาหมอแล้วไปเดินหาห้องเก็บรักษาสิ่งของ 

ที่มีผู ้บริจาค เช่น โลหิต วิกผม ดวงตา เมื่อไปถึงห้องเก็บรักษา ท่ีทาง 

โรงพยาบาลเก็บรักษาวิกผมไว้ส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง นายขาวจึงแอบเอา 

วิกผมแล้ววิ่งออกจากโรงพยาบาลโดยเร็ว กรณีดังกล่าว วิกผมเป็นส่วนของ 

ร่างกายที่หลุดออกมาและมีผู้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลแดง โรงพยาบาลแดง 

จงึเป็นเจ้าของทรัพย์น้ัน นายขาว มคีวามผดิฐานลกัทรพัย์ ตาม ป.อ. มาตรา 334
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นางสาวไก่ มีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  

เม่ือคนไข้นอกไปพบแพทย์ผู ้ตรวจ แพทย์จะออกใบสั่งตรวจและใบสั่งยา 

ให้คนไข้น�าไปยื่นที่แผนกการเงินเพื่อช�าระเงินค่าตรวจรักษาและค่ายา เงินท่ี 

คนไข้นอกจ่ายให้โรงพยาบาลย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล การที ่

นางสาวไก่ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าทีก่ารเงนิของโรงพยาบาลเอาเงนินัน้ไปเป็นประโยชน์ 

ส่วนตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการกระท�าความผิดในทางอาญาต่อ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลย่อมเป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญา มาตรา 2 (4) การที่นางสาวไก่ซึ่งมีหน้าที่รับเงินค่ารักษาพยาบาล 

จากคนไข้แทนโรงพยาบาลแล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าทีเ่กบ็รักษาเงนิของโรงพยาบาล 

ในแต่ละวัน เป็นเพียงการยึดถือเงินของโรงพยาบาลไว้ชั่วระยะเวลาท�าการ 

เท่าน้ัน โรงพยาบาลหาได้มอบเงินให้อยู่ในความครอบครองของนางสาวไก่  

เมือ่นางสาวไก่เอาเงินไปเป็นของตนโดยไม่มสีทิธอินัเป็นการทจุรติ นางสาวไก่ 

จงึมคีวามผิดฐานลกัทรพัย์นายจ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11)  

และการที่นางสาวไก่ลักทรัพย์ของผู้เสียหายในวันเวลาที่ต่างกัน นางสาวไก ่

ย่อมกระท�าไปในแต่ละครัง้โดยอาศัยเจตนาในการกระท�าความผดิคนละเจตนา 

แยกต่างหากจากกนัตามโอกาสทีม่ใีห้กระท�า การกระท�าของนางสาวไก่จึงเป็น

ความผิดหลายกรรมต่างกัน (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12793/2553)

การเขียนใบเบิกพัสดุอันเป็นเท็จ แต่ยังไม่ได้เข้ายึดถือครอบครองเอา 

พสัดทุีเ่บกิไป พสัดยุงัคงอยูใ่นความครอบครองของส่วนราชการ การเขียนใบเบิก 

อันเป็นเท็จเป็นการลงมือกระท�าความผิดแต่กระท�าไปไม่ตลอด จึงเป็น 

การกระท�าความผิดฐานพยายามลักทรัพย์นายจ้าง (ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

2480/2535)

การที่นาย จ. เอายาและเครื่องเวชภัณฑ์ใส่ไว้ในถุงพลาสติก ซึ่งไม่ว่าจะ 

เป็นการไปเอาจากห้องคลังยาโดยตรงหรือในช่วงที่นาย จ. เอาไปวางบนช้ัน 

ด้านหลังเคาน์เตอร์เภสัชกร ย่อมถือได้ว่านาย จ. เคล่ือนย้ายทรัพย์จากท่ีต้ัง 

ตามปกติและเข้าถือเอาทรัพย์นั้นแล้ว ทั้งนาย จ. ยังถือถุงพลาสติกออกไป 

แม้จะยงัไม่พ้นจากห้องจ่ายยาเพราะมีผูพ้บเหน็เสยีก่อนท�าให้นาย จ. เอาทรพัย์ 



51

กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไปไม่ได้ ก็ถือว่าความผิดฐานลักทรัพย์ส�าเร็จแล้วหาใช่เป็นเพียงพยายาม 

ลักทรพัย์ไม่นอกจากนีน้าย จ. เป็นลกูจ้างประจ�าและท�างานอยูใ่นโรงพยาบาล 

ที่เกิดเหตุ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยในเป็นสถานที่ท�างานของนาย จ. และเหตุเกิด 

ในช่วงเวลาที่นาย จ. ท�างาน จึงมิใช่เป็นเรื่องที่นาย จ. เข้าไปโดยไม่ได้รับ

อนุญาตแล้วจึงลักทรัพย์ในสถานที่ดังกล่าว การกระท�าของนาย จ. ย่อมเป็น

ความผิดฐานลักทรัพย์ธรรมดา มิใช่ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 9559/2552)

นาย จ. เป็นพนกังานช่วยงานพยาบาลซ่ึงท�างานในโรงพยาบาลท่ีเกดิเหตุ  

ห้องน�า้ทีเ่กิดเหตุเป็นสถานทีท่ีน่าย จ. ต้องเข้าไปท�างานตามหน้าท่ี และเหตคุดนีี้ 

เกิดในช่วงเวลาท่ีนาย จ. ท�างาน กรณีจึงมิใช่เรื่องท่ีนาย จ. เข้าไปโดยไม่ได ้

รับอนุญาตแล้วลักทรัพย์ในสถานที่ดังกล่าว การกระท�าของนาย จ. ย่อมเป็น 

ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 มิใช่ลักทรัพย์

ในสถานที่ราชการ (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2557)

สถานที่จอดรถของโรงพยาบาลเป็นเพียงสถานท่ีซ่ึงทางราชการจัดไว้ 

ส�าหรับเป็นที่จอดรถของบรรดาผู้มาติดต่อราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ 

โรงพยาบาลเท่าน้ัน มิใช่สถานท่ีซึ่งใช้ส�าหรับปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี 

ในโรงพยาบาลโดยตรง การที่นาย จ. ลักรถจักรยานยนต์ของนาย ส. ไปจาก 

บรเิวณสถานทีจ่อดรถดงักล่าว จงึไม่ใช่การลกัทรพัย์ในสถานทีร่าชการอนัเป็น 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (8) วรรคแรก (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 5152/2548)



52
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วัยรุ่นบุกเข้าไปในโรงพยาบาลท�าร้ายคู่อริ กฎหมายไม่ได้บัญญัติเรื่อง

การบุกรุกสถานที่ราชการไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อ

สถานที่ราชการที่บุกรุกนั้นมีลักษณะของเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์

หรือส�านักงานโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเป็นสถานพยาบาล ถือได้ว่าเป็นสถานท่ี

ราชการที่มีลักษณะของส�านักงาน แต่ขณะที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยอยู่นั้น

จะมสีภาพเป็นสาธารณะสถานทีป่ระชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเข้าไปได้ แต่

การทีบ่คุคลใดได้เข้าไปววิาทท�าร้ายคู่อรซิึง่เข้ารบัการรกัษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล

นั้น และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน 

โรงพยาบาลได้เชิญให้ออกไป แต่กลุ่มบุคคลนั้นไม่ยอมออกไป ถือได้ว่าเป็น

ความผิดฐานบุกรุก และเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืน มีผู้ร่วมกระท�าความผิด 

ต้ังแต่สองคนขึ้นไปและมีการใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลัง

ประทุษร้าย จึงต้องระวางโทษหนักขึ้นตาม ป.อ.มาตรา 364 และ มาตรา 365

โจทก์มีโจทก์ร่วมเบิกความเป็นพยานว่าจ�าเลยยืนขวางประตูซึ่งมีอยู ่

ประตูเดียวแล้วพูดดังๆ ว่า ไม่ให้ครูเข้าประชุม ครูที่จะมาประชุมมีอยู่ 12 คน  

ทุกคนมาพร้อมแต่เข้าประชุมไม่ได้เพราะจ�าเลยยืนขวางประตู นางสาว ก  

พยานโจทก์ซ่ึงเป็นน้องสาวโจทก์ร่วมเบกิความว่า ก่อนประชุมพยานทราบจาก 

นาง ข ว่า จ�าเลยเดินตามห้องเรียนบอกครูว่าไม่ต้องประชุมในวันนี้ เมื่อพยาน 

กลับจากท�าหนังสือนัดประชุมครูไปให้ครูที่จะเข้าประชุมรับทราบตามท่ี 

โจทก์ร่วมใช้ให้ไปมาถึงหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เห็นจ�าเลย 

ออกจากห้องช้ันประถมปีที ่6 ซึง่มอียูป่ระตูเดียว ได้ยินโจทก์ร่วมพดูกบัจ�าเลยว่า  

“เดี๋ยวจะไปหำสำรวัตร ถ้ำคุณเป็นลูกผู้ชำย คุณต้องยอมรับ” ต่อจากนั้น 

โจทก์ร่วมก็เดินลงบันไดไปสถานีต�ารวจนครบาลบางเขน นาง ค พยานโจทก ์

เบกิความว่า ในวนัเกดิเหตุเวลา 12.00 นาฬิกา ได้รับทราบค�าสัง่ของโจทก์ร่วมให้ 

ประชุมครใูนวันนัน้เวลา 13.45 นาฬิกา คร้ันถงึเวลาพักมคีรูประมาณ 10 กว่าคน 

ขึ้นไปยืนอยู ่ที่หน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นห้องท่ีจะประชุม  
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เมื่อพยานจะเดินเข้าห้องดังกล่าวเห็นโจทก์ร่วมยืนพูดกับจ�าเลยอยู่หน้าห้อง 

จ�าเลยพูดว่า “คุณครูใหญ่ได้รับอนุญำตจำกพ่อผมหรือยังท่ีจะประชุมคร ู

วนัน้ี” โจทก์ร่วมพดูว่า “ขดัขวำงไม่ให้ประชมุใช่ไหม ต้องยอมรบัว่ำได้ขดัขวำง  

เดี๋ยวจะไปตำมต�ำรวจมำ” จากนั้นโจทก์ร่วมเดินลงบันไดไป ในวันนั้นไม่ม ี

การประชุมตามพฤติการณ์ต่างๆ ของจ�าเลย มีพยานโจทก์เบิกความมาน้ี 

เหน็ว่าจ�าเลยได้ขดัขวางมใิห้โจทก์ร่วมด�าเนนิการประชุมคร ูจ�าเลยกล่าวอ้างว่า 

จ�าเลยเข้าไปในโรงเรียนและเพียงแต่พูดห้ามโจทก์ร่วมไม่ให้ประชุมครูเพื่อ 

ช่วยเหลือบิดาดูแลกิจการของโรงเรียนน้ันไม่มีน�้าหนักและเหตุผลรับฟังได้  

เพราะจ�าเลยเองก็เบิกความรับว่าโจทก์ร่วมได้พูดกับจ�าเลยว่า “คุณเป็น 

ลูกผู้ชำยจริงไหม ถ้ำเป็นลูกผู้ชำยจริงต้องยอมรับ” ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าพูด 

ที่ต่อว่าต่อขานจ�าเลยที่ขัดขวางการประชุมครูของโจทก์ร่วม หากจ�าเลยพูด 

ห้ามเฉยๆ ไม่ให้โจทก์ร่วมประชมุครกูไ็ม่มเีหตทุีโ่จทก์ร่วมจะใช้ค�าพดูกบัจ�าเลย 
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ในลกัษณะเช่นน้ัน เมือ่ข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่าจ�าเลยเข้าขดัขวางการประชมุครขูอง 

โจทก์ร่วมโดยที่จ�าเลยไม่มีหน้าที่อันใดในโรงเรียนและปรากฏข้อเท็จจริงจาก 

ข้อน�าสืบของโจทก์และจ�าเลยฟังได้ว่าโจทก์ร่วมยังครอบครองโรงเรียน

โดยสิทธิการเช่าจากบิดาจ�าเลย และโจทก์ร่วมก็ยังเป็นครูใหญ่โรงเรียนอยู่  

จึงถือได ้ว ่าการกระท�าของจ�าเลยดังกล ่าวข ้างต ้นเป ็นการรบกวน 

การครอบครองโรงเรียน อ ซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ร่วมครอบครอง 

โดยปกติสุข จ�าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362  

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2566/2525)

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ ์

ตามพระราชบญัญัตทิีร่าชพสัด ุพ.ศ.2518 มาตรา 4 และมาตรา 5 จงึเป็นเพยีง 

ทรัพย์สินของแผ่นดิน มิใช่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) (3) ท่ีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช ้

ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาล น. ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์  

กระทรวงการคลัง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาท มีหนังสือแจ้งให้จ�าเลยออกจาก 

ทีด่นิ นาย จ. ได้รับหนงัสอืดังกล่าวแล้วไม่ยอมออกจากทีด่นิพพิาท การกระท�า 

ของนาย จ. จึงเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความ 

ดแูลของโรงพยาบาล น. โดยปกติสขุ เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 365 (3) ประกอบมาตรา 362 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7742/2548)
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ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย

ชายคนหนึ่งเป็นญาติผู ้ป่วยหญิง ที่เข้ามารักษาภายในห้องฉุกเฉิน 

ด้วยอาการชักเกร็งแต่ยังมีสติอยู่และไม่ได้อยู่ภาวะวิกฤต โดยชายคนดังกล่าว 

เป็นผู้ขับรถน�าผู้ป่วยมารักษา โดยเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยหนึ่งคน 

เข้าไปพร้อมกับผู้ป่วยแล้ว แต่ชายคนดังกล่าวพยายามขอให้ญาติเข้าไปเพิ่ม  

แต่เจา้หน้าที่พยาบาลไม่อนญุาต เพราะภายในห้องฉุกเฉนิมผีู้ป่วยจ�านวนมาก  

รวมถงึผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต ท�าให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ ด่าทอเจ้าหน้าที่ 

พยาบาลด้วยถ้อยค�ารุนแรง และท�าร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าเจ้าหน้าท่ี 

พยาบาล และยังเข้าไปภายในห้องฉุกเฉินพยายามใช้เก้าอี้ฟาดเจ้าหน้าที่ซ�้า 

แต่ญาติเข้ามาห้ามได้ทัน เจ้าหน้าที่พยาบาลดังกล่าวสามารถเข้าแจ้งความ

ด�าเนินคดีกับชายคนดังกล่าวฐานท�าร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295

โจทก์ฟ้องว่าจ�าเลยใช้มดีแทงนาย ก ในขณะตรวจเวรยามโรงเรยีนช่างไม้

ตามหน้าท่ีราชการของครูใหญ่ตายโดยเจตนา ขอให้ลงโทษตามกฎหมาย 

ลักษณะอาญา มาตรา 249, 250 ฯลฯ จ�าเลยภาคเสธว่า ได้กระท�าโดย 

บันดาลโทสะ และต่อสู้ว่าผู ้ตายมิได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งไม่ได้กระท�า 

โดยพยายามด้วยความพยาบาทมาดหมายศาลชั้นต้นเชื่อว่า ความจริงเป็น 

ดังพยานหลักฐานโจทก์ พิพากษาว่าจ�าเลยฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติตาม 

หน้าทีต่ามมาตรา 250 (2) วางโทษประหารชวิีต จ�าเลยภาคเสธลดโทษให้ 1 ใน 3  

คงจ�าคุกไว้ตลอดชีวิต ฯลฯ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จ�าเลยฎีกา ศาลฎีกา 

เหน็ว่าผูต้ายเป็นครใูหญ่โรงเรยีนช่างไม้ของรฐับาลมหีน้าทีต่รวจตราระมดัระวงั 

สถานท่ีราชการตลอดทั้งสิ่งของทั้งหลายที่ใช้ราชการในส่วนนั้น จ�าเลยแทง 

ผู้ตายในขณะผูต้ายกระท�าการตรวจตราโรงงานและสิง่ของเครือ่งใช้ตามหน้าที่  

จึงมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250 (2) พิพากษายืน  

ให้ยกฎีกาจ�าเลย (ผู้ตายเป็นครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้รัฐบาล มีหน้าที่ตรวจตรา  

ระวังสถานที่ราชการตลอดทั้งสิ่งของทั้งหลายในส่วนนั้นจ�าเลยแทงผู้ตาย 

ในขณะผูต้ายตรวจโรงงาน (ในเวลากลางคืน) ตามหน้าท่ีจงึผดิตาม ป.อ. มาตรา 

289 (2)) (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2498)
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แม้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 75 จะก�าหนดให้ผู้ขับขี ่

รถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิใช้สัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณ

ไซเรน หยุดรถหรือจอกรถในที่ห้ามจอด ขับรถเกินอัตราความเร็วท่ีก�าหนด 

ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใดๆ ที่ให้รถหยุด แต่ผู้ขับขี่

รถฉุกเฉินก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่อยู่ และต้องลดความเร็ว 

ตามสมควรในขณะผ่านสัญญาณจราจรที่ให้รถหยุด เนื่องจากแม้กฎหมาย 

พระราชบัญญัติทางบกจะยกเว้นให้รถฉุกเฉินไม่ต้องหยุดตามสัญญาณ  

แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ขับขี่รถฉุกเฉินอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบกและประมวลกฎหมายอาญาอยู่
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คดน้ีี จ�าเลยที ่1 และที ่2 น�าสบืว่า ระหว่างจ�าเลยที ่1 ขบัรถตูค้นัเกดิเหต ุ

น�า จ. จากโรงพยาบาล ก ไปส่งโรงพยาบาล ข จ�าเลยท่ี 1 เปิดสญัญาณไฟวบัวาบ  

ไซเรน และไฟกะพริบตลอดทาง โจทก์ไม่น�าสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว  

เพียงแต่อ้างว่าโจทก์ได้รับสัญญาณไฟจราจรสีเขียว จึงขับรถเข้าไปในสี่แยก 

ที่เกิดเหตุ กรณีจึงเชื่อว่า ขณะที่จ�าเลยที่ 1 ขับรถตู้มาถึงสี่แยกที่เกิดเหตุ 

ได้ใช้สัญญาณไฟวับวาบ ไซเรน และเปิดไฟกะพริบ ซึ่งสัญญาณดังกล่าวอยู่ใน 

วิสัยท่ีโจทก์จะรับรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นรถฉุกเฉิน และผู้ท่ีขับรถฉุกเฉินจะต้อง 

ขับรถด้วยความเร่งรีบ ทั้งโจทก์เองก็อ้างว่าเพิ่งออกจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจาก 

ที่เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร ก�าลังจะไปสนามกีฬาซ่ึงอยู ่ห่างออกไป  

1 กิโลเมตร ก็ควรที่จะชะลอความเร็วรถลงเพื่อเปิดโอกาสให้รถที่มีเหตุจ�าเป็น 

ฉุกเฉินผ่านไปก่อน การที่โจทก์ไม่ชะลอความเร็วรถลงหรือหยุดรถจนเป็นเหต ุ

ให้เฉีย่วชนกบัรถยนต์ตูค้นัเกดิเหตทุีเ่ป็นรถฉกุเฉนิ ซึง่ลกัษณะการชนตามภาพ 

เป็นลกัษณะทีร่ถยนต์ของโจทก์พุง่เข้าชนรถตู้ แสดงให้เหน็ว่าโจทก์มส่ีวนขับรถ 

ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเช่นกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

จึงเกิดจากโจทก์เป็นผู้ก่อด้วยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจ�าเลยที่ 1 (ค�าพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 7941/2556)



58

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

บัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารส�าคัญของทางราชการท่ีออกให้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตนของบุคคล  

การที่จ�าเลยที่ 1 แจ้งความเท็จว่าตนชื่อ ป. และบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ของตนสูญหายไป เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานหลงเชื่อจดข้อความอันเป็นเท็จ 

ดงักล่าวลงในเอกสารราชการและจ�าเลยที ่2 รับรองต่อเจ้าพนกังานว่าจ�าเลยท่ี 1  

คอื ป. และบตัรประจ�าตวัประชาชนของจ�าเลยที ่1 สญูหายจรงิ พร้อมท้ังลงลายมอื

ชือ่ในช่องผูร้บัรอง และจ�าเลยทัง้สองยงัร่วมกนัใช้เอกสารราชการปลอมทีจ่�าเลย

ทัง้สองร่วมกนัท�าปลอมขึน้แสดงต่อเจ้าพนกังานเพือ่ขอมบีตัรใหม่ อนัเป็นเหตุ

ให้เจ้าพนักงานออกบัตรประจ�าตัวประชาชนฉบับใหม่ให้แก่จ�าเลยที่ 1 นั้น  

นับว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และอาจสร้าง

ความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตทั่วไปที่จ�าเลยที่ 1 อาจน�าบัตรประจ�าตัว 

ประชาชนฉบับใหม่ไปใช้แอบอ้างอีกด้วย จ�าเลยทั้งสองมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 (1) ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 137, 264 วรรคแรก, 265, 267 และ 268 (ค�าพพิากษา

ศาลฎีกาที่ 1001/2545)

ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงินท่ีแสดงว่าได้จ่ายเงนิไปจรงิกรณไีม่สามารถ 

ออกใบเสร็จรับเงินได้ เป็นเอกสารใช้ประกอบการเดินทางไปราชการ เพื่อใช ้

เบิกเงินจากส่วนราชการ เป็นหลักฐานการก่อและระงับสิทธิในเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเดนิทางไปราชการ ซึง่พนกังานได้ท�าขึน้และรบัรองในหน้าที ่การจดัท�า 

เอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับความจริง จึงเป็นการปลอมเอกสารสิทธิอันเป็น

เอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266 (1) (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1772/2539)

นายชนะใช้ใบรับรองแพทย์ที่ไม่มีชื่อผู้รับการตรวจจากแพทย์ซ่ึงเป็น 

เอกสารราชการปลอมแสดงต่อผู้บังคับบัญชา ประกอบรายงานการชี้แจง 

ทีน่ายชนะขาดราชการ 3 วัน เพ่ือให้พ้นความผดิทางวนัิย การใช้ใบรบัรองแพทย์



59

กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปลอมดงักล่าวจึงน่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูบ้งัคับบญัชาทีต้่องบนัทกึรายงาน 

ผลการชี้แจงของนายชนะเสนอขึ้นไปตามล�าดับชั้น จึงเป็นความผิดฐานใช้

เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 (ค�าพพิากษา

ศาลฎีกาที่ 2275/2533)

นางเก๋ลงช่ือและเวลามาปฏิบัติราชการในสมุดบัญชีลงนามการมา 

ปฏิบัติงานของข้าราชการโรงพยาบาลแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล  

การท่ีเจ้าหน้าที่การเงินเขียนข้อความต่อท้ายการลงนามของนางเก๋ว่า  

“ให้มันยุติธรรมหน่อย” และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ 

งานของโรงพยาบาล มอี�านาจแก้ไขให้ถกูต้องตามความจรงิ ได้ขีดฆ่าลายมอืช่ือ 

และเวลาท�างานของนางเก๋ จึงถอืว่าไม่เกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่หรอืประชาชน  

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและผูอ้�านวยการโรงพยาบาลไม่มคีวามผดิฐานปลอมเอกสาร 

ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

3944-3945/2526)
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ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

การที่จ�าเลยพูดขู่เข็ญจะฆ่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้หากไม่

ปล่อยไม้ที่ยึด เป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอัน

มชิอบด้วยหน้าทีห่รือให้ละเว้นการปฏบิติัการตามหน้าที ่เป็นการลงมอืกระท�า

ความผิดครบองค์ประกอบความผิดแล้วแต่การกระท�าน้ันไม่บรรลุผล เพราะ 

ผู้เสียหายไม่เกรงกลัว ไม่ยินยอมปล่อยไม้ท่ียึด ผู้เสียหายจึงไม่ได้ปฏิบัติการ

อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ ที่จ�าเลยข่มขืนใจ  

จ�าเลยจึงมีความผิดข้ันพยายามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 

ประกอบมาตรา 80 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2989/2537)
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นาย จ. ร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวนว่า จ�าเลยบกุรกุทีด่นิ น.ส.3 พนกังาน 

สอบสวนจึงมีหนังสือถึงนายอ�าเภอขอให้สั่งพนักงานที่ ดินไปร ่วมท�า 

การรงัวดัสอบเขต นายอ�าเภอได้สัง่ให้ผูเ้สยีหายซึง่เป็นเสมยีนท่ีดนิอ�าเภอไปร่วม 

รังวัดสอบเขตกับพนักงานสอบสวน จ�าเลยไม่ยอมให้ท�าการรังวัด และกล่าว 

ดูหมิ่นผู้เสียหายว่า “พนักงำนที่ดินหมำๆ ชอบกินแต่เบี้ย (ชอบกินสินบน)”  

ดังน้ี จ�าเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซ่ึงกระท�าการตามหน้าท่ี  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 แล้ว (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

2246/2515)

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีถือเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ 

การเมือง พ.ศ. 2535 ได้จูงใจและข่มขืนใจให้สาธารณสุขจังหวัดซ้ือยาและ 

เวชภัณฑ์จากบริษทัแห่งหนึง่แพงกว่าราคาปกติ หรอืมฉิะนัน้กข็อเงินสวสัดกิาร  

15 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ได้รับ การกระท�าของท่ีปรึกษารัฐมนตร ี

จึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ 

หรือจงูใจเพือ่ให้บคุคลใดมอบให้หรอืหามาให้ซึง่ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 

แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ อม. 1/2545)

นาย จ. รบัราชการในต�าแหน่งสาธารณสขุอ�าเภอเมอืง ก. เป็นเจ้าพนกังาน 

ตามกฎหมายมีหน้าที่รักษาเงินตามหน้าที่เมื่อนาย จ. ถอนเงินดังกล่าวมาแล้ว 

เบียดบังเอาเป็นของนาย จ. เสียโดยทุจริต แม้จะเป็นเงินของสถานีอนามัย 

อ�าเภอเมือง ก. ไม่ใช่เงินของส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมือง ก. ที่นาย จ.  

เป็นเจ้าพนักงานอยู่และเป็นเงินบ�ารุงนอกงบประมาณจ�าเลยก็มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7797/2538)

นาย จ. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลครอบครองรักษาไว้โดยปลอดภัย 

ซึ่งเอกสารราชการ และเอกสารสิทธิทั้งปวง นาย จ. ได้ลักลอบเอาเอกสาร 
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ซึ่งจ�าเลยมีหน้าที่ดูแลรักษาออกจากตู้เก็บเอกสารไปบางฉบับ แล้วน�าไปให้ 

นาย ส. ตรวจดูนอกสถานที่ราชการ และนาย จ.ได้ปลอมเอกสารนั้น เช่นนี้ 

เห็นได้ว่าการกระท�าของนาย จ. เป็นการกระท�าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผู้หนึ่งผู้ใดรวมท้ังแก่ทางราชการด้วยแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

และโดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ด้วย 

(นอกจากจะผิดตาม ป.อ. มาตรา 158 และมาตรา 266 แล้ว) (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 345/2522)

ขณะเกิดเหตุ นาย จ. ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ 

ตรวจรับการจ้างเหมาต่อเติมอาคาร 1 หลงั และปรบัปรงุต่อเตมิบ้านพกั 1 หลงั  

นาย ส. เป็นผู้เสนอราคาต�า่สดุและได้รบัจ้างเหมาดงักล่าวก่อนมกีารท�าสญัญา 

จ้างนาย จ. ขอยมืเงนินาย ส. จ�านวน 5,000 บาท และในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2530  

นาย ส. ได้จ่ายเงินให้แก่นาย จ. อกีจ�านวน 15,000 บาท การท่ีนาย จ. ทราบอยูแ่ล้ว 

ว่านาย ส. เป็นผู้เสนอราคาต�่าสุด ซึ่งนาย จ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 
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รับการจ้างอยู่ด้วยย่อมอาจท�าให้เสยีความเทีย่งธรรมได้ และการท่ีนาย ส. ยอม 

ให้นาย จ. ยืมเงินดังกล่าวก็เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ การกระท�าของนาย จ.  

ส่อไปในทางทุจริตและเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง 

ราชการ อีกทัง้ต่อมาเมือ่มกีารออกเชค็สัง่จ่ายค่าจ้างเหมาจ�านวน 123,453 บาท  

และนาย จ. ได้น�าเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารระหว่างรอรับเงินนาย ส. ได้ตาม 

ไปที่ธนาคารและขอให้โอนเงินตามเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของนาย ส. จากนั้น  

นาย จ. ได้ตามนาย ส. ไปที่บ้านเพื่อขอใบรับเงินจากนาย ส. โดยนาย จ. ได ้

เรียกร้องเงินจากนาย ส. อีกจ�านวน 29,000 บาท โดยหักจากเงินที่ขอยืมไป 

จ�านวน 5,000 บาท และให้นาย ส. จ่ายให้จ�านวน 24,000 บาท จึงเกิดการ 

โต้เถียงกันขึ้นในที่สุดนาย ส. ก็ยอมจ่ายเงินให้แก่นาย จ. เพียง 15,000 บาท  

พฤติการณ์ที่นาย จ. รับเงินจากนาย ส. ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่นาย ส.  

รบัจ้างเหมาต่อเติมอาคารทีน่าย จ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรบัการจ้าง 

อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนาย จ. การที่นาย จ. เรียกร้องจากนาย ส.  

ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2346/2540)

จ�าเลยเป็นข้าราชการต�าแหน่งหัวหน้าธุรการของโรงพยาบาลและ 

เป็นกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างตึก จ�าเลยทราบดีว่าการก่อสร้างผิด

รายการตามแบบแปลนแต่เพิกเฉยเสีย แล้วท�าบันทึกตรวจการจ้างรับรอง 

เป็นหลักฐานว่า ผู้รับจ้างท�าการก่อสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาจ้าง 

จนทางราชการได้อนุมัติจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างไปครบถ้วนซึ่งเป็นความผิด 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1208/2523)
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กรณีความผิดฐานอนาจาร

การทีน่าย จ. แอบติดต้ังกล้องบนัทกึภาพไว้ทีใ่ต้โต๊ะท�างานของนางสาว ร.  

และบนัทกึภาพสรรีะร่างกายของนางสาว ร. ต้ังแต่ช่วงลิน้ป่ีจนถงึอวยัวะช่วงขา 

มองเหน็กระโปรงทีโ่จทก์ร่วมสวมใส่ ขาท่อนล่างและขาท่อนบนของนางสาว ร.  

โดยที่กล้องบันทึกภาพมีแสงไฟส�าหรับเพิ่มความสว่างเพื่อให้มองเห็นภาพ  

บริเวณใต้กระโปรงของนางสาว ร. ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การกระท�าของนาย จ.  

ส่อแสดงให้เห็นถึงความใคร่และกามารมณ์ โดยที่นางสาว ร. มิได้รู้เห็นหรือ 

ยนิยอม อนัเป็นการกระท�าทีไ่ม่สมควรในทางเพศต่อนางสาว ร. โดยนางสาว ร. 

ตกอยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขดัขนืได้ แม้นาย จ. จะมไิด้สมัผสัต่อเน้ือตวัร่างกาย 

ของนางสาว ร. โดยตรง แต่การทีน่าย จ. ใช้กล้องบนัทกึภาพใต้กระโปรงนางสาว ร.  

ในระยะใกล้ชิด โดยนางสาว ร. ไม่รู้ตัวย่อมรับฟังได้ว่า นาย จ. ได้กระท�าโดย 

ประสงค์ต่อผลอันไม่สมควรในทางเพศต่อนางสาว ร. โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย 

ตามมาตรา 1 (6) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการใช้ก�าลังประทุษร้าย 
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อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278  

นอกจากหมายความว่า ท�าการประทุษร้ายแก่กายแล้ว ยังหมายความว่าท�า 

การประทุษร้ายแก่จิตใจด้วย ไม่ว่าจะท�าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด  

และให้หมายความรวมถึงการกระท�าใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขดัขนืได้ การกระท�าของนาย จ. ดงักล่าว ท�าให้นางสาว ร.  

ต้องรูส้กึสะเทอืนใจอบัอายขายหน้า จงึถือว่าเป็นการประทษุร้ายแก่จติใจของ 

นางสาว ร. แล้ว การกระท�าของนาย จ. จึงเป็นการกระท�าอนาจารนางสาว ร.  

ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278  

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558)

กรณีความผิดฐานฉ้อโกง

นาย ส. กบัพวก ได้หลอกลวงโรงพยาบาล บ. และผูอ้�านวยการโรงพยาบาล  

บ. ด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็และปกปิดข้อความจรงิซึง่ควรบอกให้แจ้ง  

โดยจัดท�าใบส�าคัญความเห็นแพทย์ ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม 
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ที่ไม่มีจ�าหน่ายในสถานพยาบาล ใบสั่งยา และใบเสร็จรับเงินแสดงการจัดซื้อ 

อวัยวะเทียมพร้อมอุปกรณ์ โดยอ้างว่าตนเองหรือภริยาหรือบิดามารดาป่วย 

หรือพิการ และได้ซื้ออวัยวะเทียมพร้อมอุปกรณ์อันเป็นความเท็จ ความจริง 

มไิด้มกีารซือ้อวยัวะเทยีมพร้อมอปุกรณ์ดงักล่าวแต่อย่างใด แล้วนาย ท. ได้น�า 

เอกสาร ไปยืน่ขอเบกิเงนิจากเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล บ. ท�าให้เจ้าหน้าท่ีของ 

โรงพยาบาล บ. หลงเชื่อ จ่ายเงินให้แก่นาย ท. อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกง  

การที่นาย ท. ได้ร่วมกันให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ และจัดท�าหลักฐานเพื่อเบิก 

ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จให้แก่นาย ส. 

กับพวก โดยนาย ท. ได้ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิส่วนแบ่งจากค่ารกัษาพยาบาล 

ส�าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จ ซึ่งนาย ส. กับพวกได้รับจาก 

โรงพยาบาล บ. และผู้อ�านวยการโรงพยาบาล บ. จึงเป็นกรณีร่วมกันกระท�า

ความผิดฐานฉ้อโกง (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 810-813/2544)
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กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 
 
 
ท่ี   /        (สวนราชการ) 

(1) 

                                                                   (วันท่ี) 

เรื่อง  การดําเนินคดีอาญา กรณี          (2)          

เรียน  ผ ูกํากับการสถานีตํารวจ        (3)  

ส่ิงท่ีสงมาดวย    1. (หลักฐานการกระทําความผิด) 
 2. หนังสือมอบอํานาจ  

  ดวย (สวนราชการ) พบ/ไดรับแจง/ตรวจสอบแลวพบวา   (4)               . 
(บรรยายการกระทําความผิด) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1. 

(สวนราชการ) ขอเรียนวาการกระทําดังกลาว ถือเปนความผิดฐาน   (5)      . 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา (6)  ในการนี้จึงมอบอํานาจให   ( 7 ) 
      . 
เปนผูมีอํานาจรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตอไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
(สวนราชการ) 
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คําอธิบายแนวทางการจัดทําหนังสือถึงสถานีตํารวจ 
 (1) ใหระบุสวนราชการท่ีออกหนังสือ เลขท่ีหนังสือ วันท่ีออกหนังสือ เชนเดียวกับหนังสือ

ราชการท่ัวไป 
 (2) ใหระบุพฤติการณของการกระทําท่ีเปนความผิดท่ีเกิดข้ึนโดยยอ เชน กรณีเพจ

เฟสบุคหนังสือพิมพคิดสิครับ ใชเครื่องหมายราชการโดยไมไดรับอนุญาต 
 (3) ใหระบุช่ือสถานีตํารวจท่ีมีเขตอํานาจในการสอบสวน 
 (4) ใหระบุพฤติการณของการกระทําท่ีเปนความผิดโดยละเอียด เชน ดวยสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบเพจเฟสบุคท่ีใชช่ือวา หนังสือพิมพคิดสิครับ ใชเครื่องหมายราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแสดงวาเปนเพจเฟสบุคจัดทําโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงจากการตรวจสอบในสารบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไมปรากฏวามีการขออนุญาตใชช่ือและเครื่องหมายราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจาก
เพจเฟสบุคดังกลาว และเพจเฟสบุคท่ีใชช่ือวา หนังสือพิมพคิดสิครับ ไมไดจัดทําข้ึนโดยหนวยงานท่ีอยูใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตอยางใด   ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย (1) 

 (5) ใหระบุฐานความผิดของการกระทํา เชน ความผิดฐานใชเครื่องหมายราชการโดย
ไมไดรับอนุญาต ความผิดฐานหม่ินประมาท 

 (6) ใหระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเปนความผิด เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
251 มาตรา 252 พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 มาตรา 6 มาตรา 7 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 

 (7) ใหระบุช่ือเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
ตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจ 
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หนังสือมอบอํานาจ 

ทําท่ี      (1)       . 
วันท่ี      เดือน                พ.ศ.                
.    

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา                           (2) 
      
อายุ    ป เช้ือชาติ       สัญชาติ        อยูท่ี                                เลขท่ี        หมู         ถนน      . 
ตําบล                อําเภอ                  จังหวัด                       . 

ขอมอบอํานาจให                                   (3)               
       .                      
อายุ    ป เช้ือชาติ       สัญชาติ        อยูท่ี                                เลขท่ี        หมู         ถนน      . 
ตําบล                อําเภอ                  จังหวัด                       . 

เปนผูมีอํานาจ รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน กรณี              (4) 

 
 
 
 และดําเนินการใดๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับกรณีนี้ แทนขาพเจาไดจนเสร็จการ การใดๆ ท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบ
อํานาจฉบับนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองท้ังส้ิน เพ่ือเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
    ลงช่ือ   (5)        ผูมอบอํานาจ 
                     (                             )  
                       
 
    ลงช่ือ   (6)        ผูรับมอบอํานาจ 
                     (                             )  
 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือหรือลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจและผู
มอบอํานาจไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือตอหนาขาพเจา 

 
    ลงช่ือ   (7)        พยาน 
                     (                             )  
 
    ลงช่ือ   (8)        พยาน 
                     (                             )  
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คําอธิบายแนวทางการจัดทําหนังสือมอบอํานาจ 
(1) ใหระบุสถานท่ีจัดทําหนังสือ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาล 
(2) ใหระบุช่ือผูเสียหาย เชน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายรักดี ขยันมาก                    

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยนายซ่ือสัตย สุจริต ผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(3) ใหระบุช่ือเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ 
(4) ใหระบุอํานาจท่ีจะใหกระทําการแทน เชน รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนนทบุรี กรณีมีเพจเฟสบุคใหเครื่องหมายราชการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยไมไดรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 มาตรา 6 มาตรา 7 
และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252 จึงขอรองทุกขกลาวโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษตอไป หรือแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีมีผู
นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปรากฏเปนภาพของผูอ่ืนท่ี
เกิดจากการสรางข้ึน ดัดแปลง โดยทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน เกลียดชัง และกรณีมีผูกระทํา
ความผิดฐานหม่ินประมาท โดยทําใหนายรักดี ขยันมาก เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือเกลียดชัง โดยการ
โฆษณาบนเว็บไซต (ใสช่ือเว็บท่ีใชในการหม่ินประมาท) ซ่ึงเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายอาญา แตเนื่องจาก
ขณะนี้ยังไมทราบวาการกระทําความผิดเกิดข้ึนในทองท่ีใด และใครเปนผูกระทําความผิด จึงขอแจงความ
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับ
โทษตอไป 

(5) ใหระบุช่ือผูมอบอํานาจ เชน นายรักดี ขยันมาก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือนายซ่ือสัตย สุจริต ผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(6) ใหระบุช่ือเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ 
(7) และ (8) ใหระบุช่ือบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว 2 คน  
 
หมายเหตุ 
 1. ใหจัดทําสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของท่ี

รับรองสําเนาถูกตองทุกหนาทุกแผนแลว จํานวน 2 ชุด เพ่ือใชประกอบรองทุกข 
 2. ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ คําส่ังมอบอํานาจท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกหนาทุกแผนแลว ประกอบการรองทุกข 
 3. ใหจัดทําบัญชีรายช่ือพยานบุคคลท่ีเก่ียวของ พรอมท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทท่ี

สามารถติดตอไป เพ่ือใชประกอบการสอบสวน 
 4. กรณีผูเสียหายเปนบุคคลธรรมดา ใหติดอากรแสตมปจํานวน 30 บาท และขีดฆา

พรอมลงวันท่ีในหนังสือมอบอํานาจ 
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เอกสารอ่ืนๆ 
คําส่ัง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 419/2556 เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทํา
สํานวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556  
 
กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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