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  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 28 ไดบัญญัติถึงตัวบุคคลผูมีอํานาจ
ฟองคดีอาญาไวคือ พนักงานอัยการและผูเสียหาย กฎหมายใหอํานาจแกพนักงานอัยการและ
ผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาที่เปนอิสระตอกัน อีกทั้งอํานาจฟองคดีอาญาของผูเสียหายที่ไดรับ
ตามกฎหมายเปนอํานาจฟองคดีอาญาที่ไมมีขอจํากัดอํานาจฟองในเรื่องฐานความผิดแตอยางหนึ่ง
อยางใด ผูเสียหายจึงมีอํานาจฟองคดีอาญาไดทั้งความผิดตอสวนตัวและและความผิดอาญาแผนดิน 
แตการใหอํานาจฟองคดีอาญาแผนดินแกผูเสียหายอยางไมมีขอจํากัดนี้อาจทําใหเกิดความเสียหาย
แกคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการได เพราะหากผูเสียหายฟองคดีความผิดอาญาแผนดินและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาจนกระทั่งคดีที่ฟองนั้นไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟองแลว 
คําพิพากษาของศาลในคดีดังกลาวจะมีผลทําใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไปตาม
มาตรา 39 (4) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงจะมีผลกระทบถึงคดีอาญาแผนดิน
ของพนักงานอัยการในการฟองคดีเร่ืองนั้นดวย คือทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป 
พนักงานอัยการจึงไมสามารถนําคดีมายื่นฟองเพื่อขอใหศาลลงโทษจําเลยไดอีก 

ดวยเหตุที่กฎหมายใหอํานาจฟองคดีอาญาแกผูเสียหายดังกลาว ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาจึงไดมีบทบัญญัติมาตรา 32 กําหนดมาตรการสําหรับใชในการคุมครอง
คดีอาญาของพนักงานอัยการมิใหตองไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูเสียหาย คือในคดีที่
พนักงานอัยการกับผูเสียหายเปนโจทกรวมกันพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอใหมี
คําสั่งหามผูเสียหายกระทําหรืองดเวนกระทําการอยางใดๆ ที่เห็นวาจะกระทําใหคดีของพนักงาน
อัยการเสียหายได 

แตเนื่องจากการฟองคดีอาญาแผนดินของผูเสียหายสามารถกระทําไดอยางอิสระ จึงทํา
ใหในบางครั้งการกระทําของผูเสียหายที่เปนโจทกฟองคดีอาญาอาจทําใหเกิดความเสียหายอาจ
เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วเกินกวาที่พนักงานอัยการจะเขามาดูแลปกปองคดีอาญาแผนดินมิใหไดรับ
ความเสียหายอยางทันทวงที การกระทําของผูเสียหายที่เปนโจทกฟองคดีอาญาสามารถกอใหเกิด 
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ความเสียหายแกคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการไดหลายชองทางดวยกัน คือ ความเสียหายอาจ
เกิดจากการยื่นคําฟองที่บกพรองหรือเกิดจากการดําเนินกระบวนพิจารณาที่บกพรอง และหากความ
เสียหายที่เกิดจากความบกพรองนั้นมีผลถึงขนาดทําใหศาลมีคําพิพากษายกฟอง จะมีผลทําให
พนักงานอัยการไมสามารถนําคดีอาญาแผนดินมาฟองไดอีก ดังนั้น มาตรการเพื่อคุมครองคดีอาญา
แผนดินของพนักงานอัยการที่มีอยูตามมาตรา 32 จึงยังไมเพียงพอในการคุมครองมิใหคดีอาญา
แผนดินที่อยูในความดูแลของพนักงานอัยการไดรับความเสียหายจากการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของผูเสียหายได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 จ 

Thesis Title     The Prosecutor’s Inspection of  the Prosecution of Criminal  
    case by an  Injured person 
Author     Kowit Meepornbucha 
Thesis Advisor    Asso. Prof. Dr. Surasak Likasitwatanakul 
Department    Law 
Academic Year    2007 

ABSTRACT 
 

The Criminal Procedure Code, Section 28 prescribes about persons who are 
authorized to enter a criminal case, namely the prosecutors and the injured persons.  The code 
authorizes the prosecutors and the injured persons to enter a criminal case independently.  
Moreover, the legal authority to enter a criminal case of the injured persons is unlimited in terms 
of the offences.  Therefore, the injured persons acquire authority to enter a criminal case both in 
case of compoundable offences and non-compoundable offences.  Nonetheless, to authorize the 
injured persons to enter a criminal case without limitation may cause damage to the criminal case 
under the authority of the prosecutors.  This is because in case the injured persons prosecute non-
compoundable offences and continue the proceedings until there is a final judgment, the judgment 
would extinguish the right to institute a criminal prosecution in accordance with section 39 of the 
Criminal Procedure Code.  This would also affect right to institute a criminal case of the 
prosecutors.  Therefore, the prosecutors do not have right to prosecute to punish the defendant. 

According to the fact that the law authorizes the injured persons to enter a criminal 
case, therefore, Section 32 of the Criminal Procedure Code prescribes measures to protect 
criminal cases of the prosecutors from acts of the injured persons.  That is, for criminal cases that 
the prosecutors and the injured persons are joint prosecutors, the prosecutors are authorized to file 
a request with the court to issue order to prohibit the injured persons to act or not to act in 
whatsoever manner that deems to damage criminal cases of the prosecutors. 

Nonetheless, since the criminal case can be instituted by the injured persons 
independently, therefore, in some instances an act of the injured persons may cause damage faster 
than an act of the prosecutors to prevent it.  Acts of the injured persons can cause damage to the 
criminal cases I many ways, i.e. damage, which may occur from defective charge, or from 
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defective proceedings. If damage from the defects resulted in the court’s sentence to dismiss the 
case, the prosecutor would not be able to reenter the criminal case.  Therefore, the measures to 
protect the criminal case of the prosecutors in accordance with Section 32 are insufficient to 
protect the criminal case from damage caused by the criminal proceedings of the injured persons. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาของการศึกษา 

ตั้งแตมีการเผยแพรขาวทางสื่อมวลชนถึงการหายตัวไปของแพทยหญิงผัสพร บุญ
เกษมสันติ หัวหนากองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร(โรงพยาบาลรถไฟ) เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ 2544 เร่ืองราวก็ตกอยูในความสนใจของประชาชนมาโดยตลอด คดีดังกลาวไดให
ขอคิดและแงมุมทางกฎหมายที่นาสนใจหลายประการดวยกัน ขอเท็จจริงของเรื่องปรากฏวาบิดา
ของแพทยหญิงผัสพรไดเขารองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจกองปราบปรามใหทําการสืบสวนคดีเพราะ
เชื่อวาลูกสาวเสียชีวิตแลว ตลอดเวลาที่การสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ฝายบานเมืองไดดําเนิน
ไปไดมีการรายงานขาวอยางละเอียดทุกขั้นตอน  จนถูกมองวาพนักงานสอบสวนใชการ
ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนทําใหประชาชนที่ติดตามขาวสารเขาใจไปเองวาผูตองสงสัยในคดี
เปนผูกระทําความผิด โดยเจาหนาที่มักจะมีการแจงใหส่ือมวลชนตางๆ ทราบลวงหนาใหรอคอยทํา
ขาวและถายทอดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจนกลายเปนการโนมนาวใหผูคนเชื่อตามที่
เจาหนาที่ตํารวจตั้งขอสงสัย ดังนั้น เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีจึงเปนการฝนตอกระแส
ขาวที่นําเสนอไปกอนหนานั้น จนถูกวิพากษวิจารณอยางมากเพราะสังคมไดมีคําพิพากษาตัดสินไป
ลวงหนาเสียกอนคดีจะมีการสรุปสํานวนการสอบสวนเสียอีก1 แตส่ิงที่เกิดขึ้นในคดีนี้มีจุดที่
นาสนใจประการหนึ่งคือการที่ฝายบิดาของแพทยหญิงตัดสินใจยื่นฟองคดีอาญาดวยตนเองใน
ความผิดอาญาหลายประการ ไดแก ความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยโดยไตรตรองไวกอน ซอนเรนทําลาย
ศพ หนวงเหนี่ยวกักขัง ขมขืนใจผูอ่ืนใหจํายอมตอส่ิงใด ปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอม2 
ภายหลังจากผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาดวยตนเองแลวกระบวนพิจารณาในชั้นศาลไดดําเนิน
ตอไปตามลําดับ ในขณะที่การดําเนินการของทางฝายเจาหนาที่ก็ยังคงดําเนินการตอไปในลักษณะ
คูขนานเชนกัน จนกระทั่งคดีนี้ไดมีการพิจารณารวมกันภายหลังจากที่อัยการสูงสุดไดช้ีขาด
ความเห็นแยงคําสั่งไมฟองคดีของพนักงานอัยการโดยมีคําสั่งฟองคดี พนักงานอัยการจึงยื่นฟองคดี
ตอศาลเปนอีกคดีหนึ่งตางหากจากคดีที่ผูเสียหายยื่นฟองไวแลว และศาลมีคําส่ังใหรวมพิจารณาคด ี

                                                 
1  สืบคนจาก http://www. meechaithailand.com 
2  สืบคนจาก http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&post_date=12/nov/2546&news_id= 

78968&cat  _id=501 
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ทั้งสองเขาดวยกันโดยใหเหตุผลในการรวมคดีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคดี3 
การที่บิดาของแพทยหญิงไดยื่นฟองคดีดวยตนเองในฐานความผิดซ่ึงเปนคดีอาญา

แผนดินในระหวางที่กระบวนการทางฝายเจาหนาที่ของรัฐอยูระหวางการพิจารณาและชี้ขาดของ
อัยการสูงสุด นับเปนจุดลอแหลมและมีความเสี่ยงอยางยิ่งที่จะเกิดความเสียหายตอคดีของพนักงาน
อัยการในภายหลัง หากปรากฏวาการไตสวนมูลฟองคดีที่ผูเสียหายยื่นฟองตอศาลไดดําเนินการจน
เสร็จสิ้นลงดวยคําสั่งไมมีมูลกอนที่อัยการสูงสุดมีคําชี้ขาด ผลที่เกิดแกคดีของพนักงานอัยการจะ
เปนความเสียหายที่ไมอาจเยียวยาได เพราะคําสั่งไมมีมูลของศาลมีผลทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟอง
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) แมภายหลังนั้นอัยการสูงสุดจะ
มีคําชี้ขาดใหฟองคดีแตก็ไมอาจดําเนินคดีแกผูตองหาไดอีก 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยนั้น  ตาม
บทบัญญัติมาตรา 28 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดใหผูมีอํานาจฟอง
คดีอาญาคือ พนักงานอัยการและผูเสียหาย ดังนั้น การใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีอาญาไดอยาง
อิสระและไมจํากัดฐานความผิด จึงอาจนํามาซึ่งความเสียหายตอคดีอาญาแผนดินของพนักงาน
อัยการได อยางเชนในคดีนี้ที่มีการฟองคดีในฐานความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน ฐาน
ปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอม เคล่ือนยายทําลายศพเพื่อปดบังการตาย เหลานี้ลวนเปนความผิด
อาญาแผนดินหรือความผิดอันมิอาจยอมความไดทั้งส้ิน   

การฟองคดีอาญาของบุคคลทั้งสองที่เปนเอกเทศจากกันอาจทําใหจําเลยอาจถูกฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาหลายครั้งจากการกระทําเพียงคร้ังเดียว คืออาจถูกฟองโดยโจทกที่เปนพนักงาน
อัยการและถูกฟองจากโจทกที่เปนผูเสียหาย เนื่องจากความคิดที่วาโจทกผูยื่นฟองคดี คือพนักงาน
อัยการกับผูเสียหาย มิใชตัวบุคคลเดียวกันจึงสามารถฟองคดีได ถึงแมจะเปนการยื่นฟองในชวงเวลา
เดียวกันก็ตาม สภาวะเชนนี้ของจําเลยอาจเกิดขึ้นและดํารงอยูตอไปจนกวาศาลจะไดมีคําพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ไดฟองแกคดีหนึ่งคดีใด อันจะทําใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองระงับ
ไปตามบทบัญญัติมาตรา 39 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดวยหลักขอหาม
ดําเนินคดีซํ้า (ne bis in idem) 

หลักกฎหมายเรื่องขอหามดําเนินคดีซํ้าไดรับการยอมรับวาเปนหลักกฎหมายพื้นฐานที่
ใชในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เพื่อมิใหบุคคลตองเดือดรอนซ้ําสองในการกระทํา
คร้ังเดียว หรือกลาวไดวาบุคคลจะไดรับความเดือดรอนถูกดําเนินคดีอาญาสําหรับการกระทําหนึ่งๆ 
ของตนเพียงครั้งเดียวเทานั้น โดยหากความปรากฏวาบุคคลที่ถูกฟองรองดําเนินคดี เปนผูที่ไดรับ
                                                 

3  สืบคน จาก  http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&post_date=2/nov/2545&news_id=   
61966&cat _id=500 
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การพิจารณาคดีโดยถูกฟองในความผิดนั้นมาแลว ไมวาในครั้งกอนจะถูกพิพากษาวามีความผิด
หรือไมก็ตาม ศาลตองพิพากษายกฟองคดีอ่ืนที่จําเลยถูกฟองเปนคดีอาญาจากการกระทําครั้ง
เดียวกัน เพื่อมิใหประชาชนตองถูกเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจในการดําเนินคดีอาญาอยางเกิน
ขอบเขต จนลวงละเมิด ตอสิทธิ เสรีภาพ ของปจเจกบุคคลทั้งหลาย 

เมื่อนําขอหามดําเนินคดีซํ้าดังกลาวมาพิจารณาถึงการดําเนินคดีอาญาดวยตนเองของ
ผูเสียหายโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอาญาอันไมสามารถยอมความไดหรือคดีความผิดอาญาแผนดินที่
ผูเสียหายสามารถฟองคดีเองไดนั้น การดําเนินกระบวนพิจารณาบางประการของผูเสียหายนอกจาก
จะทําใหคดีอาญาที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเองไดรับความเสียหายแลว การดําเนินกระบวน
พิจารณาของผูเสียหายยังมีผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญาในคดีความผิดอาญาแผนดินของ
พนักงานอัยการไปดวย กลาวคือหากผูเสียหายกระทําการอันเปนขอบกพรองในการพิจารณาคดี 
และศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ไดฟอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ศาล
พิพากษายกฟองของผูเสียหายที่เปนโจทกฟองคดี อาจทําใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองอัน
เนื่องจากการกระทําความผิดครั้งเดียวกันนั้น เปนอันระงับไปดวยขอหามดําเนินคดีซํ้า (ne bis in 
idem) ตามมาตรา 39(4) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ดังนี้ เมื่อผลกระทบจากการกระทําของผูเสียหายที่ทําใหคดีของพนักงานอัยการเสียหาย
นั้นมีผลอยางรุนแรง บทบาทของพนักงานอัยการในการควบคุมการกระทําของผูเสียหายมิให
ดําเนินกระบวนพิจารณาในทางเสียหายแกคดีของพนักงานอัยการ จึงเปนขอสําคัญประการหนึ่งใน
อันที่จะรักษาวัตถุประสงคในการดําเนินคดีอาญาไวใหไดกลาวคือการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมาย อันเปนการรักษาความสงบเรียบรอยและเปนการรักษาผลประโยชนของสังคม แต
บทบาทของพนักงานอัยการในการควบคุมการกระทําของผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาบัญญัติไวในมาตรา 32 ซ่ึงบัญญัติวา 

“มาตรา 32 เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็น
วาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหายโดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นๆ 
ได” 

บทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ไดกลาวถึงกรณีที่พนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทก
รวมกัน พนักงานอัยการอาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหายใหกระทําหรือละเวนกระทําการอันจะทํา
ใหคดีของพนักงานอัยการเสียหาย  แตกลไกตามกฎหมายดังกลาวยังไมเพียงพอตอการควบคุมดูแล
คดีของรัฐ เพราะความบกพรองจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหายที่สงผลตอคดีอาญา
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แผนดินของพนักงานอัยการทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับอาจเกิดไดหลายกรณีในขั้นตอน
ตางๆ ของการพิจารณาคดี เชน 

1.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสนอคําฟองที่บกพรอง 
1.1  ชั้นตรวจคําฟอง การดําเนินกระบวนพิจารณาที่บกพรองของผูเสียหายอาจทําให

คดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการเสียหายไดแมกระท่ังยังไมมีการออกนั่งพิจารณาสืบพยานใน
คดีของศาลเลย กรณีเชนนี้เกิดขึ้นไดจาก กฎหมายกําหนดใหคําฟองคดีอาญานั้นตองทําตามแบบที่
กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 158 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากคําฟองนั้นเปน
คําฟองที่ไมถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว ศาลอาจมีคําพิพากษายกฟองของผูเสียหายได 
ตัวอยางเชน 

คําพิพากษาฎีกาที่ 274/2546 วินิจฉัยวา คดีนี้โจทกฟองวาจําเลยทั้งสองรวมกัน
เบิกความเท็จตอศาลในคดีระหวางพนักงานอัยการเปนโจทกกับผูเสียหายซ่ึงเปนจําเลยในคดีนั้น 
ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 178 วรรค 2  

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เมื่อโจทกมิไดกลาวในคําฟองวา คดีที่จําเลยทั้งสองไดรวมกนั
เบิกความนั้น มีขอหาความผิดตามบทกฎหมายใด  ประเด็นอันเปนขอสําคัญในคดีมีวาอยางใด และ
คําเบิกความของจําเลยทั้งสองเปนขอสําคัญอยางไร จึงถือวาฟองโจทกมิไดบรรยายถึงการกระทําที่
อางวาจําเลยทั้งสองไดกระทําผิดมาโดยครบถวน ไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 158 (5) และเปนฟองที่บรรยายไมครบองคประกอบความผิดตามบทมาตราในกฎหมาย
ที่ขอใหลงโทษจําเลยทั้งสองดวย ที่ศาลลางทั้งสองพิพากษายกฟองโจทกมานั้นชอบแลว4   

คําพิพากษาฎีกาที่ 2954/2547 วินิจฉัยวา คดีนี้เอกชนเปนโจทกฟองวาจําเลยที่ 1 
ถึง 5 รวมกันปลอมเอกสารสัญญากูเงินและใชเอกสารปลอมขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 264, 265, 266, 268, 83, 90, 91 

ในชั้นตรวจคําฟอง ศาลชั้นตนมีคําส่ังใหไตสวนมูลฟองคดีโจทกเฉพาะจําเลยที่ 
1 ถึง 4 สวนจําเลยที่ 5 โจทกมิไดฟองบรรยายวา จําเลยที่ 5 มีสวนรวมในการปลอมเอกสารและใช
เอกสารปลอมอยางไร จึงใหยกฟองโจทกเฉพาะจําเลยที่ 5  

ศาลชั้นตนไตสวนมูลฟองแลว เห็นวาคดีไมมีมูล พิพากษายกฟอง 
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 บัญญัติวา 

“ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ” ถือวาเปนองคประกอบของความผิดฐานนี้ เมื่อคําฟองของโจทกไม
ปรากฏขอความวาสัญญากูเงินที่ปลอมและใชเปนเอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอเปลี่ยนแปลง 
โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิอันเปนนิยามของคําวาเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
                                                 

4  เนติบัณฑิตยสภา.  คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2546.  หนา 23-26. 
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1(9) ถือไดวาคําฟองของโจทกมิไดบรรยายถึงการกระทําทั้งหลายที่อางวา จําเลยไดกระทําผิดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) การกระทําของจําเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามที่
โจทกฟองจึงไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 คงมี
ความผิดฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมตาม มาตรา 264 วรรค 2 และมาตรา 268 วรรคแรก 
เทานั้น มีศาลอุทธรณภาค 7 พิพากษาอุทธรณโจทกนั้นชอบแลว พิพากษายืน5 

1.2  การฟองคดีท่ีมีฐานความผิดอัตราโทษเบากวาขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น การกระทํา 
ความผิดทางอาญาจะพบวามีการกระทําความผิดตอกฎหมายหลายฐานความผิดในการกระทํา
เดียวกัน กลาวคืออาจเปนการกระทําความผิดที่รวมการกระทําหลายอยางซึ่งแตละอยางอาจเปน
ความผิดไดอยูในตัวเอง การฟองคดีเพื่อลงโทษจึงตองพิจารณาถึงความผิดทั้งหมดในการกระทํานั้น
โดยครบถวน การที่ผูเสียหายยื่นฟองจําเลยไมถูกตอง เหมาะสมอาจทําใหคดีของพนักงานอัยการ
เสียหายไดอยางเชน ผูเสียหายเคยฟองจําเลยใหรับผิดอาญาฐานทํารายรางกายจนศาลมีคําพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดมาแลว ภายหลังจากนั้นพนักงานอัยการจะยื่นฟองจําเลยในความผิดฐานพยายามฆาอัน
เนื่องมากจากการกระทําในคราวเดียวกันนั้นอีกไมได 

ดังเชนวามานี้ หากเปนกรณีที่มีการกระทําความผิดอุกฉกรรจเกิดขึ้นและมิใช
ความผิดอันยอมความได ผูเสียหายอาจเลือกฟองเฉพาะความผิดอันยอมความได เมื่อศาลมีคํา
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ไดฟองแลว พนักงานอัยการยอมฟองคดีอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้นอีกไมได 

ตัวอยาง กรณีมีการกระทําความผิดอาญาฐานขมขืนกระทําชําเราอันมีลักษณะ
เปนการโทรมหญิงเกิดขึ้น ความผิดดังกลาวเปนความผิดอันมิอาจยอมความได แตหากผูเสียหาย
ฟองคดีตอศาลขอใหลงโทษจําเลยในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราอันเปนความผิดอันยอมความ
ไดจนคดีมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว พนักงานอัยการยอมมิอาจฟองขอใหลงโทษจําเลยใน
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงอีก6 เพราะสิทธิการนําคดีอาญามา
ฟองระงับไปตามมาตรา 39 (4) แลว จึงทําใหผูกระทําความผิดหลุดพนจากการถูกลงโทษตาม
กฎหมายในความผิดอาญาแผนดินที่ไดกระทําลง 

2.  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดี 
2.1  ชั้นไตสวนมูลฟอง การดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายดวยตนเองโดยการเปน 

โจทกฟองคดีอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหตองมีการไตสวนมูลฟอง
กอนเสมอ เพื่อปองกันมิใหมีการใชการดําเนินคดีอาญาในทางกลั่นแกลงใหผูถูกฟองเปนจําเลย
                                                 

5  เนติบัณฑิตยสภา.  คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2547.  หนา 507-510. 
6  อรรถพล ใหญสวาง.  (2526).   ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 207. 

DPU



 6 

ไดรับความเสียหาย และหากการไตสวนมูลฟองปรากฏความวาคดีไมมีมูล ศาลก็อาจมีคําพิพากษา
ยกฟองไดตามบทบัญญัติมาตรา 167 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

คําพิพากษาฎีกาที่ 682/2537 วินิจฉัยวา พนักงานอัยการฟองจําเลยคดีความผิด
ฐานลักทรัพยตอศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลประทับรับฟองและสอบถามคําใหการจําเลย จําเลยให
การปฏิเสธ ศาลนัดสืบพยาน 

ผูเสียหายยื่นฟองจําเลยคนเดียวกันในความผิดฐานลักทรัพยซ่ึงเปนทรัพยส่ิง
เดียวกันตอศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลนัดไตสวนมูลฟอง คร้ันเมื่อถึงวันนัดไตสวนมูลฟอง 
ผูเสียหายซึ่งเปนโจทกไมมาศาลไมปรากฏเหตุ ศาลจึงพิพากษายกฟองเพราะเห็นวาโจทกไมมีพยาน
มาสืบถึงมูลฟอง หลังจากนั้นจําเลยไดยื่นคํารองในวันนัดสืบพยานคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกวา 
คดีนี้ศาลไดมีคําพิพากษายกฟองแลว ขอใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดี ศาลแขวงพระนครเหนือมีคําสั่ง
จําหนายคดีพนักงานอัยการโจทก 

พนักงานอยัการโจทกอุทธรณ 
ศาลอุทธรณพิพากษายืน 
พนักงานอยัการโจทกฎีกา 
ศาลพิพากษายนื7 

2.2  ชั้นพิจารณาคดี ในการพิจารณาคดีอาญาเปนหนาที่ของโจทกที่ตองนําพยาน 
หลักฐานมานําสืบแสดงตอศาลเพื่อพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลย  หากโจทกไมมี
พยานหลักฐานมานําสืบอยางเพียงพอเหมาะสม ศาลยอมพิพากษายกฟอง ทําใหสิทธิการนําคดอีาญา
มาฟองระงับไป 

คําพิพากษาฎีกาที่ 330/2539 วินิจฉัยวา คดีนี้เอกชนเปนโจทกฟองขอให
ลงโทษจําเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 188, 264, 265, 268, 83, 84, 86, 90, 91, 
59 

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา โจทกไมมีพยานวาจําเลยทั้งสองไดรวมกันปลอมเอกสาร
อยางไร คงคาดหมายเอาวาจําเลยทั้งสองรวมกันปลอมเพราะมีสาเหตุกับโจทกเทานั้นพยานโจทกจึง
ไมพอฟงลงโทษจําเลยทั้งสองได  ฎีกาโจทกฟงไมขึ้น พิพากษายืน8 

                                                 
7  คณิต ณ นคร ก (2544 , มิถุนายน).  “บทบาทศาลในคดีอาญา.”  วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย, 1 , 1.หนา 54 – 55.  
8  สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ.  คําพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2539 เลม 1. หนา 183-184. 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5482/2539 วินิจฉัยวา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ในคดีอาญา
นั้น โจทกมีหนาที่นําสืบใหเห็นวาจําเลยไดกระทําความผิดจริงตามคําฟองโดยปราศจากขอสงสัย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 ดังนั้น เมื่อโจทกไมนําพยานมาสืบ ศาลจึง
ลงโทษจําเลยไมได 

ผลจากการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมถูกตอง เหมาะสมของผูเสียหายอาจ
สรางความเสียหายอยางมากตอกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีของผูเสียหาย
อาจมีพฤติการณเปนการดําเนินคดีอาญาโดยสมยอมเพื่อมิใหผูกระทําความผิดตองรับโทษจาก
ความผิดอาญาที่ตนไดกระทําไว9 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมสุจริตของผูเสียหายใน
การดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญาแผนดินเปนการทําลายความสงบเรียบรอยของสังคมอยาง
รุนแรง  กรณีดังกลาวมานี้นับเปนจุดร่ัวไหลของกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะทําใหวัตถุประสงค
ในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไมบรรลุวัตถุประสงค และเปนชองทางใหผูกระทําความผิด
อาศัยโอกาสจากชองวางของกระบวนการยุติธรรมใชระบบกฎหมายเปนเครื่องมือทําใหตนเองพน
จากการถูกดําเนินคดี  และมิตองถูกลงโทษตามกฎหมายโดยอาศัยหลักกฎหมายขอหามดําเนินคดีซํ้า 
(ne bis in idem) ทําใหรัฐประสบปญหาในการปองกันและควบคุมอาชญากรรม  จากการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในทางเสียหายตอคดีอาญาแผนดินเชนวานี้อาจทําใหกระบวนการยุติธรรมไทย
ตองตกอยูในภาวะวิกฤติ 

นอกจากนี้ยังพบวามาตรการในการควบคุมปองกันคดีอาญาของรัฐตาม
บทบัญญัติมาตรา 32 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ไดใหพนักงานอัยการมี
อํานาจรองขอใหศาลสั่งหามผูเสียหายกระทําการอันจะเปนการเสียหายแกคดี แตในทางปฏิบัติแลว
พนักงานอัยการมีโอกาสนอยที่จะรูไดวาผูเสียหายไดยื่นฟองดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง เพราะ
กฎหมายมิไดมีบทบัญญัติใหตองมีการขออนุญาตตอพนักงานอัยการเสียกอน และมิไดมีบทบัญญัติ
ใหตองแจงตอพนักงานอัยการเมื่อผูเสียหายไดดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง และดวยเหตุอ่ืนๆ หลาย
ประการทําใหพนักงานอัยการไมสามารถเขามาทําหนาที่ดูแลคดีอาญาแผนดินใหพนจากความ
เสียหายอันเกิดขึ้นจากการดําเนินกระบวนพิจารณาผูเสียหายไดอยางทันทวงที 

 
 
 
 
 

                                                 
9  อรรถพล ใหญสวาง.  เลมเดิม.  หนา 206 – 209. 
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1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาถึงความเสียหายที่อาจไดรับจากการกระทําของผูเสียหายในการ
พิจารณาคดีของศาล อันจะทําใหสิทธิในการนําคดีอาญาของพนักงานอัยการมาฟองระงับ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาถึงบทบาทของพนักงานอัยการและมาตรการในการควบคุมมิใหคดี 
อาญาแผนดินไดรับความเสยีหายจากการกระทําของผูเสียหาย 
 1.2.3  เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไข และควบคุมการกระทาํของผูเสียหาย เพื่อมิใหคดี 
อาญาแผนดินไดรับความเสยีหาย 
 
1.3  สมมุติฐานการศึกษา 
 การที่กฎหมายบัญญัติใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีไดโดยอิสระ ทําใหการฟองคดีอาญา
แผนดินของผูเสียหายขาดการควบคุมที่เหมาะสม การดําเนินกระบวนการของผูเสียหายในหลายๆ 
กรณีไดสรางความเสียหายแกคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการอยางเชน  การเสนอคําฟองที่ไม
เปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนด ศาลอาจมีคําพิพากษายกฟองไดทันที และเมื่อศาลมีคําพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดในคดีที่ผูเสียหายฟองแลว ทําใหสิทธิในการนําคดีอาญาแผนดินมาฟองในการกระทํา
ของจําเลยครั้งเดียวกันนั้นเปนอันระงับไป พนักงานอัยการไมอาจฟองจําเลยในการกระทําเดียวกัน
นั้นไดอีก มาตรการในการควบคุมมิใหผูเสียหายกระทําใหคดีของพนักงานอัยการเสียหายตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 32 เปนมาตรการที่ไมเพียงพอตอการ
นํามาใชรักษาคดีอาญาแผนดินมิใหไดรับความเสียหายจากการกระทําของผูเสียหาย   เนื่องจาก
ขอบกพรองจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอคดีอาญา
แผนดินนั้นมีไดหลายกรณี   และสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วเกินกวาพนักงานอัยการจะเขามา
ดูแลไดทัน 
 ดังนั้นจึงเปนการจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขมาตรการควบคุมการดําเนินคดีของ
ผูเสียหายเพื่อใหภาครัฐสามารถเขามาดูแลการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายและควบคุมมิใหมีการ
ดําเนินคดีอาญาในทางเสียหายแกคดีอาญาแผนดินที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานอัยการได 
โดยใหองคกรตางๆในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึงอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการที่ตอง
ดูแลคดีอาญาแผนดินซ่ึงเปนคดีของรัฐ เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม จึงเปนการจําเปนที่องคกร
ตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมจะตองใหความรวมมือแกองคกรอัยการใหสามารถทําหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินคดีของฝายรัฐเปนไปโดยราบรื่นปราศจากปญหาตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินคดีของผูเสียหาย จึงควรจํากัดอํานาจการฟองคดีอาญาแผนดินของ
ผูเสียหายลงโดยใหผูเสียหายฟองคดีไดตอเมื่อพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟองคดีและหากมีการฟอง
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คดีของผูเสียหายในภายหลัง แมวาพนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟองคดีแลวก็ตาม ศาลหรือองคกร
อ่ืนที่เกี่ยวของตองแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงการฟองคดีอาญาแผนดินของผูเสียหาย เพื่อให
พนักงานอัยการสามารถเขามาดูแลและควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายมิใหเปนไปในทาง
เสียหายตอประโยชนสวนรวมได 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถึงบทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการ
รักษาประโย ชนของรัฐโดยการปองกันมิใหคดีอาญาแผนดินของรัฐไดรับความเสียหาย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินคดีอาญาคือสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้ จะศึกษาจากตัวบทกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ  หลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความ ความเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนคําพิพากษาฎีกา เพื่อศึกษาถึงความ
บกพรองที่เกิดขึ้นแกคดีจากการดําเนินกระบวนพิจารณาที่บกพรอง ซ่ึงอาจเกิดจากการกระทําของ
ผูเสียหาย มาตรการควบคุมและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายที่บัญญัติไว และหา
แนวทางแกไขอยางอื่น 
 
1.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  เพื่อทราบถึงขอบกพรองที่อาจเกิดขึน้การกระทําตางๆ ของผูเสียหายและอาจ
สรางความเสียหายในชั้นพจิารณาคด ี
 1.6.2  เพื่อทราบถึงบทบาทของพนักงานอยัการและมาตรการในการควบคุมมิใหคดี 
อาญาแผนดินไดรับความเสยีหายจากการกระทําของผูเสียหาย 
 1.6.3  เพื่อทราบแนวทางแกไข และควบคุมมิใหคดีอาญาแผนดินไดรับความเสียหาย
จากการกระทาํของผูเสียหาย  
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บทที่ 2 
แนวคิดเรื่องการฟองคดีอาญาแผนดิน 

 
การฝาฝนกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นไวเปนการทําลายความสงบเรียบรอยของการอยู

รวมกันในสังคม การดําเนินคดีอาญาจึงมีวัตถุประสงคในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ และ
การลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น  หลักการดําเนินคดีอาญาไดถูกอธิบายดวยแนวความคิดของนัก
กฎหมายหลายทานดวยกันเพื่อหามาตรการลงโทษที่เหมาะสมแกผูกระทําความผิดมาใช ซ่ึง
แนวความคิดของนักกฎหมายในสํานักกฎหมายตางๆ ไดใหเหตุผลที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน
หลักการแนวความคิดของตนเอง และไดอธิบายถึงประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการดําเนิน
คดีอาญาแตกตางกันไป 
 
2.1  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการฟองคดีอาญา 

2.1.1  แนวความคิดของสํานักกฎหมายอาญา แนวความคิดของสํานักกฎหมายตางๆ ไดสราง
ประโยชนตอระบบกฎหมายทําใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
แนวความคิดของนักกฎหมายจากสํานักกฎหมายตางๆ ไดชวยอธิบายและใหความหมายแกการ
กระทําความผิดอาญาอยางหลากหลายแตกตางกันออกไป แนวความคิดของสํานักกฎหมายแตละ
สํานักมีแนวความคิดที่เปนเอกลักษณของตนโดยเฉพาะ ดังนี้ 

2.1.1.1  สํานักกฎหมายมานุษยวิทยา สํานักกฎหมายนี้เห็นวาอาชญากรรมเปนการกระทํา
ความผิดที่ เกิดขึ้นดวยการคิดและตกลงใจของผูกระทําความผิดที่ เ รียกวา “เจตจํานงที่ เปน
อิสระ”(Free will) ซ่ึงเปนหลักการทางความคิดที่เปนจุดเดนของสํานักกฎหมายนี้ ดังนั้นเพื่อเปนการ
ปองกันมิใหอาชญากรรมเกิดขึ้นจึงมุงคิดคนหาการลงโทษที่มีผลเปนการยับยั้งมิใหเกิดอาชญากรรม
ขึ้น แนวความคิดของสํานักกฎหมายนี้มีลักษณะเปนการระงับอาชญากรรมที่ตนเหตุ และสํานัก
กฎหมายนี้ปฏิเสธความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อใหเหมาะสมแกอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอันมี
ลักษณะเปนการตอบแทนแกแคนผูกระทําผิด ซีซาร ลอมโบรโซ (Cesar Lombroso) นักอาชญา
วิทยาผูมีช่ือเสียงของสํานักกฎหมายนี้ไดกลาวถึงลักษณะทางรางกายมนุษยในภาพรวมวาอาชญากร
และผูมิใชอาชญากรจะมีความแตกตางกันทางรางกายหลายประการ10 การแบงบุคคลทั่วไปกับ 

                                                 
10  ประธาน วัฒนวาณิชย.  (2546).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา.  หนา 166 – 167. 
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บุคคลที่เปนอาชญากรของสํานักกฎหมายมานุษยวิทยานี้ กระทําโดยนําความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และการแพทยในสมัยนั้นมาประกอบการพิจารณา และไดแบงลักษณะของผูกระทําความผิดอาญา
ออกจากกันเปนกลุมๆ11 ดังนี้ 

1) ผูกระทําความผิดเกิดจากอารมณอันแรงกลา (Passion) บุคคลกลุมนี้โดยพื้น 
ฐานมิใชผูราย แตการกระทําความผิดเกิดขึ้นจากอารมณในชั่วขณะหนึ่งที่ผลักดันใหกระทํา การ
ลงโทษตอคนกลุมนี้เมื่อเขาทําความผิดจึงควรเปนไปในลักษณะเพื่อใหเขากลับเปนคนดี 

2) ผูกระทําความผิดโดยโอกาส (Opportunity) หรือโดยบังเอิญ ผูกระทําความ 
ผิดกลุมนี้ ตัดสินใจกระทําความผิดเพราะมีส่ิงจากภายนอกมาผลักดัน เรงเราใหกระทําความผิด และ
เมื่อกระทําความผิดไปแลว เขาอาจมาเสียใจในสิ่งที่ไดกระทําไปในภายหลัง เชน เห็นแหวนเขาวาง
ทิ้งไวเปนการพบโอกาสใหเขากระทําความผิดได และเขาก็ลักเอาแหวนนั้นไปใหสตรีที่ตนรัก การ
ลงโทษบุคคลกลุมนี้จึงควรเปนไปใหกลับเปนคนดี 

3) ผูกระทําความผิดโดยนิสัย (Acguired habit) เปนบุคคลที่อยูอาศัยทามกลาง
ส่ิงแวดลอมที่ไมดี และมีผลทําใหพบเห็นการกระทําความผิดบอยครั้ง จนซึมซับยอมรับเอาการ
กระทําที่ไมดีนั้นมาปฏิบัติเสียเอง และเมื่อปฏิบัติบอยคร้ังก็ซึมซับกลายเปนกระทําความผิดดวย
ความเคยชิน การแกไขใหบุคคลเชนนี้กลับตัวเพื่อใหอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดนั้นเปนสิ่งที่
กระทําไดยาก การปฏิบัติตอคนกลุมนี้จึงควรใชวิธีแยกตัวบุคคลที่มีลักษณะดังกลาวออกจากสังคม 
เชน การกักกัน 

4)  ผูกระทําความผิดโดยวิกลจริต (Insanity) บุคคลกลุมนี้ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความยับยัง้ชั่งใจ การแกไขบุคคลกลุมนี้กระทําไดยาก เพราะเกิดจากการวกิลจริตซึ่งตัวบุคคล
นั้นเอง มีปญหาในการควบคมุตนเองอยูแลว วิธีการที่ควรดําเนินการตอคนกลุมนี้คือ แยกบุคคลใน
กลุมนี้ออกจากสังคม 

5)  ผูกระทําความผิดโดยกําเนิด (Born criminals) ผูกระทําความผิดกลุมนี้มี
ลักษณะทางรางกายที่เปนเฉพาะ อันมีลักษณะเปนการบงบอกถึงความวกิลจริตและความปาเถื่อน 
(Savage) ผูกระทําความผิดกลุมนี้ไมสามารถแกไขใหเปนคนดีไดจึงควรใชวิธีแยกตวัเขาออกจาก
สังคม  

แนวความคิดของสํานักกฎหมายมานุษยวิทยานี้แมวาปจจุบันจะไมไดรับความ
นิยมแลว แตส่ิงสําคัญที่ไดจากแนวความคิดของสํานักกฎหมายนี้คือแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ลงโทษ ซ่ึงเห็นวาควรพิจารณาใชการลงโทษที่เหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด (Individualisation 
of punishment) การลงโทษจะตองพิจารณาความเหมาะแกผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะรายไป  
                                                 

11  หยุด แสงอุทัย.  (2544).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 242 – 243. 
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ไมจําเปนที่เมื่อมีการกระทําความผิดรวมกันแลว ผูกระทําความผิดจะตองไดรับโทษเทากันเสมอไป 
2.1.1.2  สํานักกฎหมายคลาสสิกเยอรมัน สํานักกฎหมายนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดวา เปนการกระทําที่กระทําลงในขณะที่บุคคลผูนั้นมีจิตใจที่เปนอิสระ สามารถเลือก
ตัดสินใจดวยตนเองที่จะกระทําความผิดหรือไมก็ได และเมื่อเขาตัดสินใจกระทําความผิดไปแลว
ยอมตองถูกลงโทษเพื่อเปนการตอบแทนแกแคนการกระทําของเขา ดังนั้นโทษที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิด จึงตองเปนโทษที่ไดสัดสวนกันกับความผิดที่ไดกระทําลงและเมื่อการลงโทษรุนแรงได
สัดสวนกับความผิดที่ไดกระทําลง แลวยอมมีผลเปนตัวอยางทําใหคนอื่นเกรงกลัวไมกลากระทําผิด
อีก การลงโทษแกผูกระทําความผิดจึงมีผลเปนการปองกันทั่วไป แตแนวความคิดของสํานัก
กฎหมายคลาสสิกเยอรมันมีขอนาพิจารณาวาการลงโทษแกผูกระทําความผิดเปนการลงโทษไปโดย
ไมไดพิจารณาถึงตัวผูกระทําผิดเลย การที่ผูกระทําผิดนั้นเปนบุคคลที่มีลักษณะอันตรายตอสังคม
เพียงใดจึงไมเปนขอสําคัญที่จะนํามาประกอบการพิจารณาลงโทษ12  

2.1.1.3  สํานักกฎหมายอาญาสมัยใหม ผูกอตั้งสํานักกฎหมายนี้คือ ฟรันซฟอนลิสท 
(Franz von Liszt) ชาวเยอรมนั และภายหลังไดรวมมือกับฮาเมล (Hamal) ชาวฮอลันดา แนวความ 
คิดของสํานักกฎหมายนี้มองวาการกระทําความผิดอาญาเปนปรากฏการณที่เกิดขึน้ในสังคม การ
กระทําความผดิอาญามิใชเร่ืองที่จะนําศีลธรรมเขามาจับวาส่ิงใดเปนการกระทําที่ผิด การกระทําผิด
ถือเปนเพียงปรากฏการณของสังคมดังกลาวเปนสิ่งที่เกดิขึ้นไดโดยประกอบดวยสองสิ่ง คือ 

1)  ส่ิงที่อยูภายใน เปนเรื่องจิตใจของผูกระทํา 
2)  ส่ิงที่อยูภายนอก เปนเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสังคมที่เรงเรากดดัน

ใหผูนั้นกระทาํความผิด 
เมื่อการกระทําความผิดมิใชส่ิงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจกระทําไดอยางอิสระ

ของผูกระทําแลวเลือกที่จะกระทําลง หากแตการกระทําความผิดไดเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยูภายในกับส่ิง
ที่อยูภายนอกทั้ง 2 สวนประกอบกัน การลงโทษผูกระทําความผิดจึงมุงเพียงพิจารณาจากความชั่ว
รายของผูกระทําความผิดมิได แตควรหามาตรการลงโทษที่เหมาะสมแกตัวผูกระทําผิดเพื่อปองกันมิ
ใชเขากระทําความผิดอีก อันจะทําใหการลงโทษเกิดผลสูงสุดและเกิดประโยชนตอสังคม 
นอกจากนี้สํานักกฎหมายอาญาสมัยใหมไดพิจารณาแยกกลุมผูกระทําความผิดออกเปน 2 กลุม
ดวยกัน คือ 

1)  ผูกระทําความผิดโดยบังเอิญ หมายถึงผูกระทําความผิดที่ไดกระทําเปนครั้ง
คราวเพราะมพีฤติการณ ส่ิงเรงเรา อันเปนพฤติการณจูงใจจากภายนอกตัวผูกระทํา การลงโทษจึง
ควรจะเปนการลงโทษที่เพียงพอตอการทําใหผูกระทําความผิดเกรงกลวัไมกลากระทาํอีก 
                                                 

12  แหลงเดิม.  หนา 243-244. 
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2)  ผูกระทําความผิดโดยฐานะ หมายถึงผูกระทําความผดิที่สามารถกระทํา
ความผิดไดโดยงายเพียงมีส่ิงเรงเราจากภายนอกเล็กนอยกส็ามารถกระตุนใหตดัสินใจกระทําผิด 
บุคคลกลุมนี้จึงมีพฤติการณการกระทําผิดไดบอยครั้ง การลงโทษจึงควรแยกการพิจารณาเปน 

2.1)  ผูกระทําความผิดชนิดที่สามารถกลับตัวได การลงโทษจึงควรเปนไป
เพื่อใหผูกระทาํความผิดกลับตัวเปนคนด ี

2.2)  ผูกระทําความผิดชนิดที่กลับตัวไมได วิธีที่เหมาะสมกับผูกระทาํความผิด
ชนิดนี้ควรใชวิธีแยกตัวผูกระทําความผิดออกจากสังคม เพราะบุคคลเชนนี้จะกระทําความผิดขึ้นอกี
เมื่อมีส่ิงเรงเรามากระทบ 

แนวความคิดของสํานักกฎหมายตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมานี้ แมจะมีความแตกตางกันอยู
บางในแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษ ไมวาจะเปนสัดสวนของการลงโทษ วิธีการลงโทษ แต
สํานักกฎหมายทั้งหลาย ตางมีความเห็นที่เปนไปในแนวทางเดียวกันคือ การลงโทษผูกระทํา
ความผิดอยางเหมาะสม อาจมีผลเปนการปองกันการเกิดอาชญากรรมได ทั้งการลงโทษที่มีผลเปน
การปองกันการเกิดอาชญากรรมโดยตรงตอตัวผูกระทําความผิดเองโดยตรง เชน การลงโทษใน
ลักษณะของการตอบแทนแกแคน การลงโทษเพื่อใหผูกระทําความผิดเกรงกลัวที่จะกลับไปกระทํา
ความผิดอีก การใชวิธีการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดใหสามารถยับยั้งหรืออดทนตอส่ิงเรงเรา
ที่มากระทบมิใหกลับไปกระทําความผิดอีกตอไป 

การปองกันอาชญากรรมที่ไดจากการลงโทษผูกระทําความผิดในอีกลักษณะหนึ่งคือ
การลงโทษที่มีผลเปนการทั่วไปอันเปนการทําใหบุคคลอื่นในสังคมที่คิดจะกระทําความผิด ไมกลา
ที่จะกระทําความผิดขึ้นเพราะไดเห็นผลของการกระทําความผิดซ่ึงจะตองถูกลงโทษตามกฎหมาย 
การลงโทษทางอาญาจึงกอใหเกิดผลจึงเปนการปองกันการเกิดอาชญากรรมโดยทั่วไปไดอีก
ประการหนึ่งดวย 

ดังนั้นการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดและนําผูกระทําความผิดมาลงโทษ จึงเปนเรื่อง
ที่มีความสําคัญตอสังคมเปนอยางยิ่ง เพราะมีผลตอการปองปรามการเกิดอาชญากรรมขึ้นในสังคม 
อันจะทําใหสังคมดํารงอยูดวยความสงบเรียบรอย 

2.1.2  กฎหมายอาญากับการควบคุมอาชญากรรม ธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวสังคมที่มีความ
เปนอยูรวมกัน มิไดอยูเพียงลําพังคนเดียว การอยูรวมกันของมนุษยเปนสังคมจึงจําเปนตองมี
ระเบียบปฏิบัติของการอยูรวมกันเพื่อเปนการปองกันการกระทบกระทั่งกันของสมาชิก อันจะทําให
สมาชิกสังคมสามารถอยูรวมกันไดโดยความสงบเรียบรอย แตระเบียบปฏิบัติเปนเพียงการรวมกัน
ปฏิบัติตามของสมาชิกในสังคมโดยปราศจากสภาพบังคับที่เปนรูปธรรมแกผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ จึงจําเปนตองอาศัยกฎหมายอาญาเขามารักษาความสงบเรียบรอยของสังคม เพราะ
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กฎหมายอาญามีสภาพบังคับที่รุนแรงสมาชิกของสังคมจึงตองยอมปฏิบัติตาม กฎหมายอาญาจึงเปน
ส่ิงที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของคนจํานวนมาก 

กฎหมายอาญาไดถูกนํามาใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปราบปรามการกระทําความผิดและ
เพื่อการปองกันการกระทําความผิด วัตถุประสงคที่ตองการจากกฎหมายอาญาทั้งสองประการนี้มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันจนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การลงโทษผูกระทําความผิดตามกฎหมาย
เปนการแสดงออกใหรับรูกันโดยทั่วไปวา สังคมไมยอมรับการกระทําเชนนั้น และเปนการเตือน
บุคคลอื่นในสังคมมิใหกระทําความผิดอยางนั้นขึ้น  มีผลเปนการปองกันทั่วไป  (General 
prevention) ขณะเดียวกันการลงโทษแกผูกระทําความผิดยังเปนการปองกันมิใหผูนั้นมากระทํา
ความผิดซํ้าขึ้นอีก อันเปนการปองกันโดยตรง ซ่ึงบางครั้งการปองกันโดยตรงเชนนี้ อาจใชวิธีการ
อยางอื่นนอกจากการลงโทษทางอาญาอีกดวย ไดแกการบังคับใชมาตรการวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย อันเรียกวาการปองกันพิเศษ (Special prevention) 13 ผลของการนํากฎหมายอาญามาใช
ดังกลาวนี้มีผลชวยใหสามารถควบคุมปริมาณการเกิดอาชญากรรม ใหมีอัตราหรือปริมาณอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได 

รัฐตางๆ ไดบัญญัติกฎหมายอาญา เพื่อนํามาใชบังคับพฤติกรรมของสมาชิกในรัฐของ
ตน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชปราบปรามอาชญากรรม นอกจากนี้ยังไดบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายอาญาอยางเปนรูปธรรม14 แตอาชญากรรมเปนสิ่งที่มีอยูคู
กับสังคม  การควบคุมอาชญากรรมดวยกฎหมายอาญาจึงมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง  เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมแกการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมจากการ
กระทําอันเปนการละเมิดตอกฎหมายอาญา จึงมีแนวความคิดในการควบคุมอาชญากรรม แบงได
เปน 3 สวนที่สําคัญ15 คือ 

- การปองกัน  
- การปราบปราม และ 
- การแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด 

การควบคุมอาชญากรรมเปนกิจกรรมี่สามารถดําเนินการไดทั้งโดยประชาชนและโดย
รัฐ การควบคุมอาชญากรรมโดยรัฐเปนผูดําเนินการนั้น มีองคกรตางๆ ของรัฐ ตลอดจนเจาหนาที่
ของรัฐเปนผูบังคับขับเคลื่อนใหการตาง ๆ เปนไปตามกฎหมาย ไดแกการจับกุมผูกระทําความผิดมา

                                                 
13  คณิต ณ นคร ข (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 31 – 34. 
14  คณิต ณ นคร ค (พ.ศ.2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 33. 
15  อัณณพ ชูบํารุง.  (2527).  “การควบคุมอาชญากรรมในสังคม.”  การบริหารงานยุติธรรม หนวยท่ี 1-8.  

หนา 5-8. 
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ฟองตอศาลเพื่อลงโทษตามกฎหมาย16 เพื่อนํามาตรการลงโทษมาการจับกุมผูกระทําความผิดมา
ลงโทษจึงเปนการตัดโอกาสมิใหไปกระทําผิดอีก และการลงโทษอยางเหมาะสมจะทําใหอาชญากร
นั้นไมกระทําความผิดอีกตอไป และยังเปนการปองปรามมิใหผูอ่ืนในสังคมนั้นกระทําความผิดดวย
17  

ตอมาเมื่อความคิดในการควบคุมอาชญากรรมไดมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมที่ใชมุงการ
ลงโทษเพียงประการเดียวเพื่อเปนการควบคุมอาชญากรรมมาสูการลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
ในทางที่จะกอใหเกิดการกระทําความผิด โดยใชวิธีการบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิดเพื่อมิให
ผูกระทําความผิดกลับมากระทําความผิดซ้ําอีก แตมาตรการเหลานี้ก็เปนมาตรการที่สืบเนื่องมาจาก
การดําเนินคดีอาญาเปนหลัก สังคมจึงยังตองอาศัยการดําเนินคดีอาญาเปนวิธีหลักในการควบคุม
อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคม 

ดวยเหตดุังกลาวมานี้ การดาํเนินคดีอาญาของรัฐจึงมีความสําคัญตอสังคม เพราะเปน
การรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยของสังคม 

2.1.3  ความผดิอาญาแผนดนิ ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตางๆ มีการจําแนก
ประเภทความผิดทางอาญาเปนกลุมใหญๆ  ไดสองกลุมคือ ความผิดอันยอมความไดกับความผิด
อาญาแผนดิน ซ่ึงความผิดอาญาฐานใดควรเปนความผิดอาญาแผนดินและความผิดใดควรเปนความ 
ผิดอันยอมความไดนั้น ในการพิจารณาแบงกลุมความผิดมีขอพิจารณาที่ใชในการจําแนกกลุมความ 
ผิด 2 ขอ คือ 

1)  การกระทําใดควรเปนความผิดทางอาญา (Criminal offense) และ 
2)  ความผิดทางอาญา (Criminal offense) ใดควรเปนความผิดตอสวนตวั 
การบัญญัติกฎหมายใหการกระทําอยางใดๆมีความผิดทางอาญานั้นเปนการกําหนด

ภารกิจของกฎหมายขึ้นใหคุมครองคุณธรรมทางกฎหมาย(rechtsgut หรือ Legal interest) ไดแก
คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนตัว (Individualrechtsgut) กับคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม 
(Universalrechtsgut) 

เมื่อเห็นควรบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายใด ทําใหการกระทํานั้น
เปนความผิดทางอาญา(Criminal offense) ส่ิงที่ตองพิจารณาตอไปคือความผิดทางอาญาใดควรเปน
ความผิดอันยอมความไดซ่ึงมีขอที่ตองพิจารณาถึงหลายประการดวยกัน 

                                                 
16  อัณณพ ชูบํารุง.  (2527).  “หนวยที่ 1 การควบคุมอาชญากรรมในสังคม.”  เอกสารการสอนชุด

วิชาการบริหารงานยุติธรรม หนวยท่ี 1-8.  หนา 9-11. 
17  สุพจน สุโรจน.  (2527).  “หนวยที่ 2 ปรัชญาในงานยุติธรรม.”  เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารงานยุติธรรม หนวยท่ี 1-8.  หนา 90-97. 
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1)  ความผิดทีม่ีความเปนอาชญากรรมนอย ดังที่กลาวแลววาความผิดตามกฎหมาย
นั้นเปนการคุมครองคุณธรรมทางกฎหมาย หากความผดินั้นเปนการคุมครองคุณธรรมทางกฎหมาย
ที่เปนสวนตวัและมีผลกระทบตอบุคคลทั่วไปนอยมาก อยางความผิดฐานหมิ่นประมาทที่ตองการ
คุมครองเกียรติของผูถูกหมิ่นประมาท เปนคุณธรรมทางกฎหมายทีเ่ปนเรื่องสวนตวัมากและไมทํา
ใหผูอ่ืนรูสึกไมปลอดภัย เชนนี้จึงชอบแลวที่จะบัญญัตใิหเปนความผิดอันยอมความได 

2)  ความผิดฐานนั้นกระทบตอชีวิตสวนตวั หากการกระทาํความผิดตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นมีผลกระทบตอชีวิตสวนตวัเปนอยางมาก การดําเนินคดแีกผูกระทําผิดจึงควรไดรับการ
แสดงความจํานงของผูเสียหายกอน 

3)  การคุมครองเหยื่ออาชญากรรมจากการกระทําความผิด หากการดําเนินคดี
อาญาในความผิดฐานนั้นๆ จะเปนการซ้ําเตมิเหยื่ออาชญากรรม อยางเชนคดีความผิดฐานกระทํา
อนาจาร หรือฐานขมขืนกระทําชําเรา เหยือ่จากอาชญากรรมไดรับความบอบช้ําจากอาชญากรรมอยู
แลวและการดาํเนินคดีอาจเปนการซ้ําเติมเหยื่อจากอาชญากรรมได18 
 การพิจารณาวาความผิดใดควรเปนความผิดอันยอมความได มีการพิจารณาจากหลายสิ่ง
หลายอยางประกอบกัน ซ่ึงเมื่อแยกคดีความผิดอันยอมความไดออกไปแลวทําใหเห็นไดวาคดี
ความผิดอาญาแผนดินเปนคดีที่แยกเอาความผิดที่มีความเปนอาชญากรรมนอยออกไป คดีอาญา
แผนดินจึงเปนความผิดที่มีผลกระทบตอบุคคลทั่วไปในสังคมเปนวงกวาง กระทบถึงความปลอดภัย
จากอาชญากรรม ความผิดอาญาแผนดินจึงเปนเรื่องที่รัฐกําหนดขอหามเกี่ยวกับการกระทําอยางใดๆ 
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ และเมื่อมีการฝาฝนขอหามตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้น รัฐจึง
ตองนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อใหประชาชนอยูในกฎระเบียบที่รัฐกําหนดขึ้น 
 ดวยเหตุนี้การดําเนินคดีความผิดอาญาแผนดินจึงเปนสิ่งสําคัญตอการรักษาความสงบ
เรียบรอย กฎหมายจึงบัญญัติขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาแผนดินไวแตกตางจากคดีความผิดอันยอม
ความได(หรือคดีความผิดตอสวนตัว) คือคดีอาญาแผนดินเปนคดีที่กฎหมายใหความสําคัญมากกวา
คดีความผิดตอสวนตัว การดําเนินคดีอาญาแผนดินจึงไมจําตองอาศัยคํารองทุกขของผูเสียหาย
เพียงแตมีคํากลาวโทษ พนักงานสอบสวนก็สามารถทําการสอบสวนดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
ได กลาวไดวาการดําเนินคดีในความผิดอาญาแผนดินสามารถกระทําไดโดยไมขึ้นอยูกับตัว
ผูเสียหายและในการบังคับใชกฎหมายก็พบวาศาลไดยอมรับตอการตีความกฎหมายและบังคับใช
แกคดีความผิดอาญาแผนดินไวเปนพิเศษแตกตางจากคดีความผิดตอสวนตัวเชนกัน 

                                                 
18  คณิต ณ นคร ฆ (2547,มิถุนายน).  “ปรัชญาและแนวคิดของการกําหนดความผิดอันยอมความได.”  

วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, 4, 1.  หนา 1 – 11. 
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 คําพิพากษาฎีกาที่ 1319/2462 วินิจฉัยวา จําเลยใชศาสตราวุธฟนสับประตูสถานีรถไฟ
แตกหักเสียหาย อัยการจึงฟองขอใหลงโทษฐานทําใหเสียทรัพย โดยไมมีผูรองทุกข จึงมีปญหาวา
อัยการจะมีอํานาจฟองหรือไม ศาลฎีกาตัดสินวาถึงแมวาความผิดฐานทําใหเสียทรัพยจะเปน
ความผิดตอสวนตัว อัยการก็มีอํานาจฟองไดเพราะเทากับเปนเจาทุกขเสียเอง 
 นอกจากนี้ ยังมีกรณีการกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพยของราชการ ฉอโกงทรัพยของ
ทางราชการ ทรัพยสินของทางราชการไมวาจะเปนของหนวยงานใดลวนแตตองถือวาเปนทรัพยสิน
ของแผนดิน การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดินจึงเปนความผิดอาญาแผนดิน ดังนั้น
แมวาผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน หรือองคกรของรัฐจะไมยอมรองทุกขใหดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิด รัฐก็สามารถดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดได เพราะกรณีดังกลาวไมถือวาเปน
ความผิดตอสวนตัวที่จะตองมีการรองทุกขเสียกอนเจาหนาที่ของรัฐจึงสามารถดําเนินคดีได19 
 ถึงแมวาการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยมีรูปแบบที่ผสมกันระหวางการใหพนักงาน
อัยการเปนผูมีอํานาจที่จะดําเนินการฟองคดีอาญากับการใหอํานาจแกผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดใหสามารถฟองคดีอาญาไดเองซึ่งรวมถึงการฟองคดีอาญาแผนดินดวยก็ตาม แตการฟอง
คดีอาญาแผนดินของผูเสียหายนั้นถือเปนเพียงการใชอํานาจในการฟองรองคดีอาญาแทนแผนดิน
เทานั้น ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1244/2504 (ประชุมใหญ)20 ที่ไดมีคําวินิจฉัยวางหลัก
ดังกลาวไวอยางชัดเจน 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 1244/2504 (ประชุมใหญ) วินิจฉัยวา คดีนี้เปนความผิดอาญาแผนดินที่
ราษฎรเปนโจทก จําเลยฎีกาแตสงสําเนาฎีกาใหโจทกไมไดเพราะโจทกถึงแกกรรมนั้น ไมเปน
เหตุขัดของแกการดําเนินคดีตอไป ถือวาโจทกไดฟองรองแทนแผนดิน ฉะนั้นศาลฎีกาจึงทําการ
พิจารณาพิพากษาตอไปได21 
 จากคําพิพากษาคดีนี้แสดงใหเห็นวาเหตุขัดของที่เกิดจากราษฎรที่เปนโจทกอันเนื่องจาก
ไมสามารถสงสําเนาฎีกาใหโจทกเปนเพียงขอขัดของเล็กนอยไมควรถือเปนสาระที่จะกอใหเกิด
ขอขัดของแกคดีอาญาแผนดิน 
 ดวยเหตุดังที่ไดกลาวมานี้แสดงใหเห็นวา แมผูเสียหายจะมีอํานาจดําเนินคดีอาญาแผนดนิ
ไดแตก็ถือเปนเพียงการดําเนินคดีแทนรัฐเทานั้น  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญแกการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองและใหความสําคัญ

                                                 
19  คณิต ณ นคร ง (2547).  “ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2.”  รวมคําบรรยายภาคสอง เลมท่ี 

4.  หนา 154. 
20  โกเมน ภัทรภิรมย ก (2531).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: วิธีพิจารณาชั้นศาล.  หนา 1 – 5. 
21  เนติบัณฑิตยสภา.  สารบาญคําพิพากษา ประจําพุทธศักราช 2504.  หนา 694. 
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ในการดําเนินคดีอาญาแผนดินไวยิ่งกวาคดีความผิดตอสวนตัว เห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 3622 ที่บัญญัติใหการถอนฟองคดีไปจากศาลมีผลใหฟองคดีใหมไมได 
และมาตรา 16623  บัญญัติใหการไตสวนมูลฟองที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดี แตโจทกไมมาศาลใน
วันนัดไตสวนมูลฟองใหศาลยกฟองโจทก ซ่ึงเมื่อศาลยกฟองแลวจะทําใหฟองคดีเร่ืองเดียวกันนั้น
อีกไมไดนั้นมีผลตอเฉพาะคดีความผิดตอสวนตัวเทานั้น เพราะทั้งสองกรณีดังกลาวกฎหมายไมตัด
อํานาจพนักงานอัยการที่จะฟองคดีอาญาแผนดินไดอีก 
 
2.2  บทบาทของอัยการ  

บทบาทสําคัญของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากําหนดไวคือเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการฟองคดีอาญาตอศาล การดําเนินคดีอาญาของแตละ
รัฐตางมีรูปแบบการดําเนินคดีที่แตกตางกันไปตามความเหมะสมของสภาพสังคมในแตละรัฐ 

2.2.1  รูปแบบการดําเนินคดอีาญา รูปแบบการดําเนินคดอีาญาโดยทั่วไป มีการแบงออกเปน 3 
รูปแบบหลักดวยกัน คือ 

2.2.1.1  การดําเนินคดีโดยเอกชน (Private prosecution) การดําเนินคดีโดยบุคคลผูไดรับ
ความเสียหายจาการกระทําความผิดเปนรูปแบบการดําเนินคดีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นกอนรูปแบบใดๆโดย
เปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถเรียกรองขอความเปนธรรมจากรัฐดวยตนเอง แตการดําเนินคดีใน
รูปแบบนี้ผูเสียหายมักดําเนินคดีโดยอารมณและความรูสึกโกรธแคนที่ตองการตอบโตกลับคืนแก
ผูกระทําความผิด จึงคอนขางเปนเรื่องสวนตัวของผูเสียหายเทานั้น การดําเนินคดีโดยเอกชนผูไดรับ
ความเสียหายจึงมักจะมิไดมีการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมซึ่งควรนํามาเปนหลักในการ 

                                                 
22  “มาตรา 36 คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลวจะนํามาฟองอีกหาไดไม เวนแตจะเขาอยูใน

ขอยกเวนตอไปน้ี 
         (1) ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นไป  

การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 
         (2) ถาพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือ

จากผูเสียหาย  การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 
         (3) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไมตัดสิทธิพนักงาน

อัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัว” 
23  มาตรา 166 วรรคสาม “ในคดีที่ศาลยกฟองดังกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไมได แต

ถาศาลยกฟองเชนนี้ในคดีซึ่งราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจาพนักงานอัยการฟองคดีนั้นอีก เวนแตจะเปน
คดีความผิดตอสวนตัว” 
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พิจารณาถึงการดําเนินคดีแตละครั้ง24  
2.2.1.2  การดําเนินคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) หลักการดําเนินคดีโดย

ประชาชน (Popular prosecution) มีถ่ินกําเนิดในประเทศอังกฤษ การดําเนินคดีในรูปแบบนี้มี
ลักษณะแนวความคิดวาประชาชนในรัฐทุกคนตางมีหนาที่รวมกันในการที่จะรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม25 เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาอยางใดเกิดขึ้น ประชาชนทุกคนภายในรัฐจึง
สามารถฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดไดโดยไมจํากัดวาผูดําเนินคดีตองเปนผูไดรับความ
เสียหายโดยตรงจากการกระทําความผิดนั้นๆ26 แตการดําเนินคดีตามหลักการดําเนินคดีโดย
ประชาชนพบวามีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากการขาดตัวผูรับผิดชอบโดยตรงในการฟองคดีจึงทํา
ใหไมมีผูฟองคดีอาญา เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาแตละเรื่องตองสูญเสียเวลาและตองรับภาระ
คาใชจายในการดําเนินคดีสูง27 

การดําเนินคดีอาญาในชั้นศาลของประเทศอังกฤษมีนิติสัมพันธระหวางบุคคล
ในคดีเปนลักษณะ 3 ฝาย คือ ศาล โจทก และจําเลย ซ่ึงความสัมพันธระหวางโจทกและจําเลยในคดี
จะตอสูกันในฐานะที่เทาเทียมกัน การตอสูจึงมุงถึงการทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานของคูความฝาย
ตรงขามโดยวิธีการที่เปนลักษณะเฉพาะของรูปแบบการดําเนินคดีแบบนี้คือ การถามคาน (Cross 
examination) ศาลเปนผูควบคุมการตอสูของคูความทั้งสองฝายใหตอสูในกฎเกณฑ การสืบ
พยานหลักฐานจึงมีบทตัดพยานหลักฐานและมีวิธีพิจารณาความที่เครงครัดในรูปแบบพิธีเพื่อมิใหมี
การไดเปรียบเสียเปรียบตอกันในการตอสูคดี การดําเนินคดีรูปแบบนี้มีความคิดเห็นวาการตอสูกัน
ระหวางคูความถือวาเปนวิธีการที่ทําใหขอเท็จจริงในคดีปรากฏไดเปนอยางดี บทบาทของศาลใน
หลักการดําเนินคดีโดยประชาชน(Popular prosecution) จึงตองวางเฉย (Passive) เพื่อรักษาภาพ
ความเปนกลางระหวางคูความ  รัฐจึงตองตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดีอาญาขึ้นคือ Director of Public 
Prosecution (D.P.P.) ใหทําหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาที่ตํารวจไดเสนอขึ้นมา เมื่อ D.P.P. เห็นวา
ควรดําเนินคดีอาญาในเรื่องใดก็จะดําเนินการโดยวาจางทนายความฟองคดี(Barrister) มีลักษณะ
คลายกับพนักงานอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรปที่ใชหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ  (Public 
prosecution) แตการเปนโจทกฟองคดีของ D.P.P. นี้ยังคงมีฐานะในคดีเทาเทียมกับจําเลยอยูและ
ยังคงถือวาเปนการดําเนินคดีแทนประชาชน และ D.P.P. ยังเปนองคกรที่สรางขึ้นมาใหมีหนาที่

                                                 
24  อรรถพล ใหญสวาง.  เลมเดิม.  หนา 13. 
25  อัญชันศิริ บรรณานุรักษ และศิลปอรัญ ชูเวช.  (2525).  “ภาระและหนาที่ของ Director of Public 

Prosecutions.”  วารสารอัยการ, 5, 57.  หนา 17,20. 
26  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 46. 
27  อุดม รัฐอมฤต ก  (2535, มิถุนายน).  “การฟองคดีอาญา.”  วารสารนิติศาสตร, 22, 2 .  หนา 246. 
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ควบคุมการฟองคดีอาญาของประชาชนดวย28 การฟองรองดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายจึงมิไดเปน
อํานาจที่ผูเสียหายจะสามารถดําเนินการไดโดยลําพังอีกตอไป  

2.2.1.3  การดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) เมื่อมีการกระทําความผิดอาญา
อยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้นภายในรัฐแลว หลักการดําเนินคดีโดยรัฐถือวาผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
ขอหามของกฎหมายนั้นทําใหรัฐไดรับความเสียหาย ดังนั้น รัฐจึงเปนผูเสียหายและรัฐเทานั้นที่จะ
เปนผูมีอํานาจดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดได โดย รัฐจะจัดตั้งองคกรตางๆ ขึ้นเพื่อรับหนาที่
ในการดําเนินคดี29 

การดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) มีรูปแบบนิติสัมพันธระหวาง
บุคคลตางๆ ในคดีเปน 2 ฝาย คือรัฐกับจําเลย ในฝายของรัฐไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล หลักการใน
รูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐ  คือการมุงคนหาความจริงในคดี เพราะรัฐมีหนาที่ดูแลรักษาประโยชน
ของสังคม รัฐตองคนหาความจริงใหปรากฏวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ รัฐจึงมิไดมีฐานะเปนคู
ตอสูของจําเลยในคดี การดําเนินคดีอาญาตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐจึงมิใชเพียงการตอสู
กันระหวางโจทกกับจําเลย บทบาทของศาลมิไดเปนเพียงผูควบคุมใหโจทกกับจําเลยตอสูกันอยาง
เทาเทียมกันภายใตกฎ กติกา เหมือนอยางการดําเนินคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) แต
ศาลมีบทบาทที่ตองกระตือรือรน (Active) ตอการคนหาความจริงในคดี 

การดําเนินคดีในประเทศตางๆ ที่ยึดถือหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public 
prosecution) เปนหลักนั้น ตางก็มิไดมีการยึดถือหลักการดําเนินคดีโดยรัฐอยางเด็ดขาด ประเทศ
ตางๆ ไดมีขอผอนปรนใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาได เชน การ
ดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสแมวารัฐจะไมยินยอมใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดโดยตรง แตกม็ี
ขอผอนปรนลงโดยเปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถยื่นฟองคดีแพงอันจะมีผลตอเนื่องทําใหตองมี
การดําเนินคดีอาญาตอไปได หรือประเทศเยอรมนีที่ยึดถือหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public 
prosecution) เปนหลัก ยังมีขอผอนปรนลงโดยรัฐอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดในบางฐาน
ความผิด เพียงแตความผิดที่รัฐอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีเองไดนั้นเปนความผิดเล็กนอย 

การเริ่มตนดําเนินคดีอาญาของไทยมีการเริ่มตนคดีดวยการกลาวหาวามีบุคคล
กระทําความผิดอาญา อาจจะโดยวิธีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอเจาพนักงานเพื่อใหเจาพนักงาน
เร่ิมดําเนินคดี ซ่ึงเปนวิธีการเบื้องตนของประชาชนในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมดวยการขอให
เริ่มตนดําเนินคดีอาญาและการดําเนินคดีอาญาจะดําเนินการจนกระทั่งพนักงานอัยการไดมีการฟอง

                                                 
28  จิตติมา ศรีอโนมัย.  (2550).  การสอบสวนฟองรอง: ศึกษาแนวทางการพัฒนาการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟองรองในประเทศไทย.  หนา 76. 
29  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 46. 
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คดีตอศาลหรือยุติคดีโดยคําส่ังไมฟอง หรือผูเสียหายอาจใชวิธีการกลาวหาตอศาลโดยผูเสียหายเปน
โจทกยื่นฟองคดีอาญาตอศาลดวยตนเองอันเปนชองทางดําเนินคดีอาญาที่กฎหมายอนุญาตใหทําได
อีกทางหนึ่ง30 การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยจึงมีทั้งรูปแบบการดําเนินคดีโดยเอกชน(Private 
prosecution) และการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) รวมอยูดวยกัน 

แมวาการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยมีทั้งรูปแบบการดําเนินคดีอาญาโดย
รัฐ และการดําเนินคดีอาญาโดยเอกชนก็ตาม แตการดําเนินคดีอาญาของไทยอาจกลาวไดวายึดถือ
การดําเนินการโดยเจาหนาที่ของรัฐเปนหลัก สวนการดําเนินคดีโดยเอกชนนั้นเปนแตเพียง
ขอยกเวนในบางกรณีเทานั้น โดยพิจารณาไดจากกฎหมายเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาท
ในการดําเนินคดีไดแตเปนเพียงสวนนอย คือผูเสียหายอาจดําเนินคดีอาญาไดแตเพียง การรองทุกข 
กลาวโทษ และฟองคดีตอศาล อีกทั้งยังมีการจํากัดตัวบุคคลผูที่จะเขามาในกระบวนการยุติธรรมไว 
คือเฉพาะผูเสียหายเทานั้นที่จะเปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญาได ตางจากการดําเนินคดีโดยเจาพนักงาน
ของรัฐที่กฎหมายไดกําหนดใหมีบทบาทและมีอํานาจในการดําเนินคดีมากกวาผูเสียหายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหอํานาจพนักงานอัยการยับยั้งการดําเนินคดีของผูเสียหายที่เห็นวาจะทําใหเกิดความ
เสียหายแกคดีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 การ
ดําเนินคดีอาญาของไทยจึงสามารถกลาวไดวายึดถือการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลัก31 

บทบาทของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยแมจะมีอยูอยาง
จํากัด แตอํานาจฟองคดีอาญาที่กฎหมายมอบใหแกผูเสียหายกลับเปนการใหอํานาจฟองคดีอยาง
กวางขวางมาก ซ่ึงประเทศในภาคพื้นยุโรปท่ีใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลักจะเปด
โอกาสใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีไดอยางจํากัดเทานั้น เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี32 
และในประเทศอังกฤษที่แตเดิมใหอํานาจประชาชนฟองคดีอยางกวางขวาง ก็ยังเห็นควรจํากัด
อํานาจในการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายลง ตามที่ไดกลาวมาแลว 

2.2.2  ผูมีอํานาจฟองคดีอาญาแผนดนิ การดําเนินคดีอาญาเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยรักษาความ
สงบเรียบรอยในการอยูรวมกันเปนสังคม แตละสังคมมีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาทีแ่ตกตางกนัไป
ตามลักษณะเฉพาะของสังคม และประเทศไทยกม็ีรูปแบบการดําเนินคดอีาญาที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของตนเองมาแตอดีตและมกีารปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดังนี ้

2.2.2.1  การฟองคดีอาญาสมัยสุโขทัย ในยุคสมัยสุโขทัยนั้น รัฐยังไมมีการบัญญัติ
กฎหมายเปนลายลักษณอักษร การดําเนินคดีในยุคสมัยสุโขทัยเริ่มขึ้นโดยผูเสียหายเปนผูนําคดีมา

                                                 
30  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 34. 
31  ณรงค  ใจหาญ.  (2544).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 43-44. 
32  แหลงเดิม.  หนา 119. 
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ฟองรองตอผูมีอํานาจในการชี้ขาดตัดสินดวยตนเอง ซ่ึงในยุคสมัยนั้นประมุขรัฐจะเปนผูทําหนาที่
ไตสวนและชี้ขาดตัดสินคดีความ ดังนั้น จึงกลาวไดวาผูมีอํานาจฟองคดีในสมัยสุโขทัย คือผูเสียหาย 

2.2.2.2  การฟองคดีอาญาสมัยอยุธยา ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มมีการบัญญัติกฎหมายเปน
ลายลักษณอักษรใชบังคับภายในรัฐ ทําใหเกิดพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรม การฟองรอง
ดําเนินคดีมีรูปแบบและขั้นตอนที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น คือคําฟองตองทําเปนหนังสือและตองลง
ลายมือช่ือผูฟอง เมื่อมีการฟองคดีแลวมีขั้นตอนการตรวจสอบถึงบทกฎหมายที่อางในคําฟอง การ
ฟองคดีในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานี้พบวา รัฐใหอํานาจแกราษฎรผูไดรับความเสียหายใหมีอํานาจ
เสนอคําฟองตอศาลได แตไดเร่ิมมีการจํากัดสิทธิของบุคคลบางประเภทในการเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินคดีดวยเชนจํากัดสิทธิในการเปนพยานของบุคคลบางประเภท 

จุดที่นาสนใจของกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในชวงสมัยนั้นคือเมื่อมีการกระทํา
ความผิดฐานฆาผูอ่ืน พบวากฎหมายใหอํานาจหัวหนาครอบครัวของผูตายเปนผูช้ีขาดตัดสินโทษ
ประหารชีวิตแกผูกระทําผิดฐานฆาคนในครอบครัวดวย เมื่อมีคําชี้ขาดใหคนราย “ตายตกไปตาม
กัน” แตหากหัวหนาครอบครัวของผูตายไมช้ีขาดใหประหารชีวิตผูกระทําผิดไมวาดวยเหตุใดๆ โดย
อาจเกรงกลัวตอบาปกรรมที่จะตกแกตน หรือไดเรียกใหชดใชคาทดแทนอยางเชนคาทําศพของ
ผูตายแลว ทางฝายบานเมืองก็จะนําตัวคนรายไปลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแทน33 

การใหอํานาจแกหัวหนาครอบครัวของผูตายทําการชี้ขาดโทษประหารชีวิต
ผูกระทําความผิดเพื่อให “ตายตกไปตามกัน” 34 แสดงใหเห็นวานโยบายทางกฎหมายอาญาในยุค
สมัยนั้นยังมีความคิดเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาในลักษณะตอบแทนแกแคนสูง และสะทอนให
เห็นวาการดําเนินคดีอาญาในชวงสมัยนั้นใหความสําคัญแกผูเสียหายเปนขอสําคัญ 

2.2.2.3  การฟองคดีอาญาสมัยรัตนโกสินทรกอนใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เมื่อมีการตั้งกรุงรัตนโกสินทรขึ้นไดมีการชําระกฎหมายและรวบรวมเรียบเรียงกฎหมายตางๆ 
ขึ้นใหมเปนกฎหมายตราสามดวง ซ่ึงในกฎหมายที่เรียบเรียงขึ้นใหมนี้ยังคงใหอํานาจแกราษฎรใน
การฟองรองดําเนินคดีอาญา แตในยุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูมีอํานาจดําเนินคดีอาญา
ไปจากเดิมคือ ไดมีการเพิ่มเติมบุคคลผูมีอํานาจฟองคดีอาญาในสวนของเอกชนขึ้นใหมคือ นิติ- 

                                                 
33  อมรเทพ เมืองแสน..  (2549).  อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอวท่ีมีตอกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาของไทย.  หนา 24. 
34  การใหอํานาจแกหัวหนาครอบครัวผูตายช้ีขาดผูกระทําผิดใหลงโทษ “ตายตกไปตามกัน” นอกจาก

เปนขอบงช้ีใหเห็นวาในยุคสมัยนั้นมีความคิดในเชิงตอบแทนแกแคนสูงแลว  ยังแสดงถึงนโยบายที่มุงตอการ
ลงโทษทางอาญาที่ไดสัดสวน  คือ โทษที่จะลงแกผูกระทําผิดตองมีความรุนแรงไดสัดสวนกับความรุนแรงที่
เกิดขึ้นจากการกระทําผิด การลงโทษจึงมีลักษณะเปนการปรามคนอื่นในสังคมใหเกรงกลัวไมกลากระทําความผิด 
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บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายซึ่งเปนเพียงบุคคลสมมติขึ้น 
ในป พ.ศ.2435 มีการจัดตั้งศาลโปรีสภาขึ้น และรัฐเขามามีบทบาทในการ

ดําเนินคดีอาญามากขึ้น โดยมีเจาพนักงานของรัฐเปนผูดําเนินการตาง ๆ และมีการกอตั้งหนวยงาน
ของรัฐคือกรมอัยการ ใหเปนหนวยงานที่ทําหนาที่รักษาผลประโยชนใหรัฐ มีบทบาทเปนทนายของ
แผนดิน ฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดอาญา โดยมีเจาพนักงานตําแหนงพนักงานอัยการ
เปนผูทําหนาที่ดังกลาว 

ตอมาในป พ.ศ.2439 ไดมีการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ
อาญาแทนกฎหมายที่ใชอยูเดิม กฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหมนี้รัฐยังคงใหอํานาจฟองคดีอาญาแก
ผูเสียหายอยูเชนเดิม และหากผูเสียหายไมฟองรองดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด หรือผูเสียหายได
ฟองรองดําเนินคดีแลว แตภายหลังผูเสียหายไมติดใจเอาความแกจําเลยอีกตอไป กฎหมายบัญญัติให
เปนหนาที่ของพนักงานอัยการในการทําหนาที่ฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยผูกระทําความผิดอาญา
แผนดิน ไมวาผูเสียหายไดยื่นฟองจําเลยไวแลวหรือไม และพนักงานอัยการยังคงมีอํานาจดําเนินคดี
ไดแมวาผูเสียหายจะไมติดใจดําเนินคดีแกจําเลยอีกตอไปแลวก็ตาม จึงเปนการเริ่มตนของรูปแบบ
การดําเนินคดีโดยรัฐขึ้นในประเทศไทย 

เมื่อไดศึกษาถึงการดําเนินคดีอาญาของไทยนับแตอดีตแลวพบวารัฐใหผูเสียหาย
มีอํานาจฟองคดีได อันเปนรูปแบบการดําเนินคดีอาญาโดยเอกชน(Private prosecution) มาโดย
ตลอด และถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินคดีใหภาครัฐเขามามีบทบาทในการ
ฟองรองดําเนินคดีอาญามากขึ้น จนกระทั่งมีการยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลักแลวก็ตาม 
ปจจุบันการดําเนินคดีอาญาของไทยก็ยังคงใหอํานาจแกผูเสียหายสามารถฟองรองดําเนินคดีอาญา
ตอศาลควบคูไปกับพนักงานอัยการได35 เพียงแตยึดถือรูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public 
prosecution) เปนหลัก และการดําเนินคดีโดยเอกชนเปนเพียงขอยกเวน 

แนวความคิดที่ใหอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายนั้นเปน
หลักการความคิดที่อยูคูกับการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยมาโดยตลอด ในสมัยที่มีการปฏิรูป
ระบบกฎหมายครั้งสําคัญของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพบวาไดมีการ
มอบหมายหนาที่ใหนักกฎหมายตางชาติเขามามีสวนรวมในตําแหนงหนาที่สําคัญในการศึกษา
คนควาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยมีนักกฎหมายจากประเทศภาคพื้นยุโรปที่ยึดถือรูปแบบ
การดําเนินคดีโดยรัฐ(Public prosecution) 36 อยางเชน นายยอรช ปาดู (Gorges Padoux) นายเรอเน  

                                                 
35  กิตติ บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 7 -12. 
36  พิชัย นิลทองคํา.  (2550).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง , วิธีพิจารณาความอาญา พระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.ศาลแขวงฯ.  หนา 18-19. 
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กียอง (Rene  Guyon) แตในการยกรางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลับพบวา มีการกําหนดตัว
บุคคลผูมีอํานาจฟองคดีอาญาจะกําหนดใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาอยูเสมอมา จากการ
ตรวจสอบรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยฉบับภาษาตางประเทศพบวาราง
ฉบับป ค.ศ.1924 (หรือป พ.ศ. 2467)37 มีการกําหนดตัวบุคคลผูมีอํานาจฟองคดีอาญาคือ พนักงาน
อัยการและผูเสียหายใหมีอํานาจฟองคดีอาญาควบคูกัน ดังนี้ 

“26 The penal action is exercised by way of prosecution before the Criminal 
Courts. 

1)  Either by Public Prosecutions appointed to that effect by the 
Government: 

2)  Or by Private Prosecutions. That is to say by the injured person or such 
other persons who may be Private Prosecutor in his stead according to 
the present code.”38 

2.2.2.4  การฟองคดีอาญาภายหลังประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดผานขั้นตอนการตราเปนกฎหมายและนํามา
ประกาศใช  ก็ไดรับความเห็นชอบจากองคกรนิติบัญญัติที่ใหอํานาจแกผูเสียหายฟองคดีควบคูกับ
พนักงานอัยการ ตามที่ปรากฏในมาตรา 28 ซ่ึงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน 

“มาตรา 28 บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล 
(1)  พนักงานอัยการ 
(2)  ผูเสียหาย” 

บุคคลผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไวมี 2 บุคคลดวยกัน คือ
พนักงานอัยการ และผูเสียหาย หมายถึงบุคคลดังตอไปนี้ 

1) พนักงานอัยการ ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 2 (5) ได
นิยามศัพทความหมายของพนักงานอยัการไววา39 

 “มาตรา 2 (5) พนักงานอัยการ หมายความถึงเจาพนักงานผูมีหนาที่ฟอง
ผูตองหาตอศาล ทั้งนี้จะเปนขาราชการในกรมอัยการหรือพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได” 

                                                 
37  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก  
38  “มาตรา 26 คําฟองคดีอาญาสามารถเสนอตอศาลอาญาโดย 
         (1) พนักงานอัยการผูไดรับการแตต้ังโดยรัฐบาล 
         (2) เอกชนผูไดรับความเสียหาย หรือบุคคลอื่นผูมีอํานาจกระทําการแทน” 
39  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 75 – 76. 
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 พนักงานอัยการในความหมายของบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หมายถึง เจาพนักงานผูมีบทบาทสําคัญในการฟองคดีอาญาตอศาล40 แตในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายของพนักงานอัยการนอกจากการฟองคดีแลวยังเปนผูปฏิบัติหนาที่ดานอื่นๆ อีก
ดวย เชนการกลั่นกรองคดีโดยการตรวจสอบสํานวนการสอบสวนและสั่งคดี กลาวโดยรวมไดวา
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการเปนการปฏิบัติหนาที่ในทางรักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคมและเปนการอํานวยความยุติธรรมแกบุคคลทั้งหลาย เพราะพนักงานอัยการเปนเจาหนาที่ของ
รัฐ ไมมีสวนไดเสียกับผูเสียหายหรือจําเลย  พนักงานอัยการจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินคดีอาญา 

2)  ผูเสียหาย ผูเสียหายเปนบุคคลที่ในวัฒนธรรมของสังคมไทยถือเปนบุคคล
สําคัญที่ตองใหมีอํานาจดําเนินคดีอาญามาโดยตลอด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดให
ความหมายของผูเสียหายไวดังนี ้

 “มาตรา 2 (4) ผูเสียหาย หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจาก
การกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 
5 และ 6”  

 ผู เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติ
ดังกลาวมีบุคคล 2 กลุมดวยกันคือ ผูเสียหายที่แทจริง อันไดแกผูไดรับความเสียหายโดยตรงจากการ
กระทําผิด กับผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย ซ่ึงเปนผูมีอํานาจจัดการแทนผูที่ไดรับความเสียหาย
จากการกระทําความผิดดังกลาว 

 การพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูเสียหายในคดีอาญานั้น มีหลักการทางความคิด
ในการวินิจฉัยอยู 2 แนวทางหลักๆ ดวยกันคือ 

 2.1) ผูเสียหายโดยนิตินยั การพิจารณาวาบคุคลใดเปนผูเสียหายตาม
แนวความคิดนี้มีหลักเกณฑในการพจิารณาอยู 3 ประการ ดังนี้ 

2.1.1) มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น คือ ตองมีการกระทําที่เปน
ความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 

2.1.2) เปนผูเสยีหายโดยพฤตินัย คือ  บุคคลผูไดรับความเสียหายจาก
การกระทําความผิดนั้น 

2.1.3) เปนผูเสียหายโดยนิตินัย คือ บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดนั้นตองมิไดมีสวนรวมดวยในการกระทําความผิดอันไดแกการรวมกระทําความผิด 
                                                 

40  เมธา วาดีเจริญ.  (2547).   คําบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “เชิงวิเคราะหและ
เสนอแนะ” (เลม 1).  หนา 187. 
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ดวย การยินยอมใหมีการกระทําความผิด หรือมีสวนพัวพันในการกระทําความผิด 
 2.2) ผูเสียหายที่พิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมาย ความผิดตามกฎหมาย

อาญาในแตละฐานความผิดนั้นกฎหมายมีความมุงหมายที่จะคุมครองบางสิ่งบางอยางไว ส่ิงนั้นคือ
คุณธรรมทางกฎหมาย การพิจารณาวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
หนึ่งหรือไมจึงตองอาศัยคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานนั้นๆ เปนเครื่องมือสําหรับการชี้วัด 

คุณธรรมทางกฎหมายมีการแบงออกเปน 2 ประเภทคือ คุณธรรมทาง
กฎหมายที่เปนสวนบุคคล (Individualrechstgut) เชน กรรมสิทธ์ิในทรัพย ความปลอดภัยของ
รางกาย กับคุณธรรมอีกประเภทหนึ่งคือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม (Universalrechsgut) 
เชนความปลอดภัยบนทองถนน คุณธรรมทางกฎหมายประเภทหลังนี้จะเห็นไดโดยชัดแจงวา
กฎหมายมิไดมุงคุมครองบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ ปจเจกชนจึงไมอาจเปนผูเสียหายใน
ฐานความผิดที่มุงคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวมได 

ดังที่กลาวมานี้ อํานาจในการฟองคดีอาญาของผูเสียหายจึงถูกจํากัดลง
โดยสภาพใหคงมีอํานาจอยูเพียงในคดีที่มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคลและบุคคลนั้นตอง
เปนผูเสียหายไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด41 แตปญหาที่พบในวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยคืออํานาจในการฟองคดีอาญาของผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 28 ถูกนํามาใชในทางปฏิบัติใหเปนอํานาจของผูเสียหายที่จะฟองคดีอาญาไดอยางกวางขวาง 
กลาวคือผูเสียหายอาจฟองไดทั้งคดีอาญาความผิดตอสวนตัวและคดีอาญาความผิดตอแผนดิน หาก
การกระทําความผิดนั้นกระทบตอคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคลของผูเสียหายแลว 
ผูเสียหายอาจฟองคดีไดทุกคดี  

หลักเกณฑการจําแนกความเปนผูเสียหายตามแนวความคิดทั้งสองนี้พบวา แม
จะเปนการพิจารณาความเปนผูเสียหายตามหลักผูเสียหายโดยนิตินัย หรือผูเสียหายที่พิจารณาตาม
คุณธรรมทางกฎหมายก็ตาม เอกชนผูไดรับความเสียหายก็ยังเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายอยางเต็มที่
โดย สามารถยื่นฟองคดีอาญาความผิดตอแผนดินและสามารถดําเนินคดีไดอยางอิสระ 

ตั้งแตไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อ พ.ศ.2477 
แมวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายหลายครั้ง แตก็ไมพบวามีการแกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
อํานาจฟองตามที่ไดใหอํานาจฟองคดีอาญาแกผูเสียหายไวเชนนี้แตอยางใด อยางเมื่อคร้ังที่มีการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขึ้น พบวาในการประชุม
คณะกรรมการเมื่อ พ.ศ.2514 ไดมีการพิจารณาถึงอํานาจฟองของพนักงานอัยการและผูเสียหายอยู

                                                 
41  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 90-91, 311. 
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ดวย แตคณะกรรมการก็มิไดมีการแกไขบทบัญญัติในมาตราดังกลาว42 จึงเทากับเปนการยืนยันการ
ใหอํานาจฟองคดีอาญาแกผูเสียหายใหมีอยูในระบบกฎหมายไทยไดและมีผลบังคับใชมาจนถึง
ปจจุบัน 

สาเหตุที่มีอิทธิพลตอการบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทยที่ใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีอาญาควบคูกับพนักงานอัยการนั้น พบวามีมูลเหตุปจจัย
หลายประการดวยกันคือ 

1)  การใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีอาญาไดเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผู 
ไดรับผลรายจากการกระทําความผิดสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย ซ่ึงเปนหนาที่
ของรัฐในการอํานวยความยุติธรรมใหประชาชน 

2)  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเปนสิ่งจําเปนในการถวงดุลอํานาจ (Check  
and balance) เพื่อใหการใชอํานาจของรัฐอยูภายใตกรอบและกฎเกณฑตามหลักนิติรัฐ (Legal state) 
การฟองคดีของพนักงานอัยการซึ่งใชหลักการฟองคดีโดยดุลพินิจ (Opportunity principle) จําเปน 
ตองมีการตรวจสอบ คือ  คําสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการถูกตรวจสอบโดยองคกรศาลที่เปนผู
พิจารณาพิพากษาคดีแลว แตขณะเดียวกันคําส่ังไมฟองคดีก็จําตองมีการตรวจสอบเชนกัน โดยการ
ตรวจสอบอาจมีทั้งการตรวจสอบภายในองคกรอัยการเอง และการตรวจสอบโดยองคกรภายนอก43 
การที่กฎหมายใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีอาญาไดสวนหนึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการตรวจสอบ
การใชอํานาจของพนักงานอัยการ และเปนการถวงดุลอํานาจการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ
ดังกลาว44 

3)  อิทธิพลของระบบกฎหมายตางประเทศที่มีตอการปฏิรูประบบกฎหมายใน
ประเทศไทย สืบเนื่องจากประเทศไทยตองสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหแกชาติมหาอํานาจ 
ในยุคลาอาณานิคม ประเทศไทยจึงจําเปนตองปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อใชเปนขออาง
ในการขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต โดยในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู 
หัวไดมีการสงนักเรียนไทยไปศึกษากฎหมายที่ประเทศอังกฤษเปนจํานวนมาก เนื่องจากประเทศ
อังกฤษมีการปกครองที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขจึงมีการปกครองที่ใกลเคียงกับประเทศไทย

                                                 
42  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ 

376 – 32/2514 วันที่ 14 กันยายน 2514. 
43  สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ก (2541,ธันวาคม).  “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา ตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540.”  บทบัณฑิตย, -, 54.  หนา 61. 
44  คณิต ณ นคร ฉ (2541).   รวมบทความดานวิชาการของศาสตราจารย  ดร. คณิต ณ นคร อัยการ

สูงสุด.  หนา 307-309. 
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มากกวาสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ เมื่อนักเรียนไทยไดสําเร็จการ 
ศึกษาและกลับมาเปนกําลังหลักในการปฏิรูประบบกฎหมายไทย  ประกอบกับในยุคสมัยลาอาณา
นิคม ประเทศฝรั่งเศสมีพฤติการณที่บีบคั้นประเทศไทยมากกวาประเทศอื่นๆ จึงกอใหเกิดกระแส
การตอตานและไมยอมรับประเทศฝรั่งเศสอันสงผลตอการรางกฎหมายทําใหไมยอมรับระบบ
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส  และจากการที่ประเทศอังกฤษเปนประเทศมหาอํานาจชาติหนึ่งในยุค
สมัยลาอาณานิคมขณะนั้น การรางกฎหมายไทยจึงไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษที่ถือวา
ประชาชนมีหนาที่รวมกันในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและใหสิทธิแกประชาชนฟอง
คดีอาญา45 

แตการรางกฎหมายไทยในขณะนั้นมีการจางที่ปรึกษาชาวตางชาติจากประเทศ
ภาคพื้นยุโรปลายชาติเขามาใหคําแนะนําชวยเหลือในการรางกฎหมาย ซ่ึงในคณะที่ปรึกษาไดมีนัก
กฎหมายชาวฝรั่งเศสรวมอยูดวยและมีบทบาทสูงในการรางกฎหมายไทย46 ทําใหไดรับอิทธิพลของ
ระบบกฎหมายจากประเทศในภาคพื้นยุโรป ระบบกฎหมายของประเทศไทยจึงมีลักษณะผสมผสาน
เอาหลักการทั้งของประเทศภาคพื้นยุโรปและประเทศอังกฤษรวมเขาไวดวยกัน 

การที่บทบัญญัติมาตรา 28 นี้ใหอํานาจการฟองคดีแกบุคคลทั้งสองฝายนี้ มีผูให
ความเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมีทั้งขอดีและขอเสีย47 

1)  ขอดีของการใหอํานาจฟองคดีแกบุคคลทั้งสองฝาย 
1.1)  ประโยชนในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐ  

การใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีอาญาไดนั้น มองไดวาเปนการถวงดุลและเปนการตรวจสอบการใช
อํานาจในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ การใหอํานาจพนักงานอัยการแตผูเดียวฟองคดีเหมือน
ในตางประเทศ อาจเกิดกรณีพนักงานอัยการไมฟองคดีในเรื่องที่บุคคลอื่นหรือเร่ืองที่มีกระแสสังคม
เห็นวาควรฟองคดี ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาตามมาได การเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีไดจึงเปน
ชองทางในการนําผูกระทําความผิดมาลงโทษอีกชองทางหนึ่ง  

1.2)  ทําใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงาย การใหอํานาจฟอง 
คดีแกผูเสียหายถือเปนการใหโอกาสแกผูเสียหายที่จะสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในการ
เรียกรองความเปนธรรมใหแกตนเอง และชวยแกไขปญหาจากการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ 

                                                 
45  กุลพล พลวัน.  (2532,พฤศจิกายน).  “ความสัมพันธระหวางพนักงานอัยการกับผูเสียหายใน

คดีอาญา.” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 13, 1.  หนา120-124. 
46  สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ข (2548).  บันทํานายยอรช ปาดูซ ท่ีปรึกษาการรางกฎหมายของรัฐบาล

สยามเก่ียวกับการรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127.  หนา94-96. 
47  สถิต เล็งไธสง.  (2547).  คูมือกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (วิธีพิจารณาความอาญา).  หนา 128 – 129. 

DPU



 29 

เจาหนาที่ของรัฐ ทําใหการควบคุมอาชญากรรมไดผลมากขึ้น48 
2)  ขอเสียของการใหอํานาจฟองคดีแกบุคคลทั้งสองฝาย 

2.1)  จําเลยอาจไดรับความเดือดรอนจากการถูกดําเนินคดีซํ้า ผูเสียหายกับ 
พนักงานอัยการอาจฟองคดีเร่ืองเดียวกันในชวงเวลาพรอมๆ กันได ผลคือจําเลยตองถูกดําเนินคดีไป
พรอมกันถึงสองคดีสําหรับการกระทําเพียงครั้งเดียว จึงทําใหจําเลยตองไดรับความเดือดรอนซ้ํา
สอง (Double jeopardy) เปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมเปนธรรมแกจําเลย 

 สาเหตุที่จําเลยอาจถูกฟองคดีเร่ืองเดียวกันพรอม ๆ กันสองคดีสามารถ
เกิดขึ้นไดเนื่องจากการฟองคดีอาญาของไทยมีการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเขามา
ใชอธิบายหลักหามดําเนินคดีซํ้าทางอาญา จึงทําใหผูมีอํานาจฟองคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 28 คือพนักงานอัยการและผูเสียหายตางฝายตางสามารถฟองคดีได
เพราะวาโจทกผูฟองคดีมิใชบุคคลเดียวกัน แมวาพนักงานอัยการจะไดฟองคดีไวกอนแลวผูเสียหาย
ก็อาจฟองเปนอีกคดีหนึ่งได และหากศาลมิไดมีคําสั่งรวมพิจารณาคดีเขาดวยกัน จําเลยคนเดียวอาจ
ถูกดําเนินคดีไปพรอมๆ กันถึงสองคดีได49 

2.2)  ผูเสียหายอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสวนรวม การให 
อํานาจผูเสียหายฟองคดีอาญากอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสวนรวมไดโดยงาย เนื่องจาก
ผูเสียหายมักคํานึงถึงแตประโยชนสวนตนที่จะไดรับจากการดําเนินคดี มุงถึงการดําเนินคดีเพื่อใหมี
การลงโทษแกจําเลยอันเปนการแกแคน ตอบแทนการกระทําของจําเลย แตกตางจากนโยบายของรัฐ
ที่ตองการใหการดําเนินคดีอาญาและการลงโทษเกิดประโยชนแกรัฐใหมากที่สุด การดําเนินการของ
รัฐมุงการเยียวยาแกไขผูกระทําความผิดเพื่อใหผูกระทําความผิดสามารถกลับมาใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมไดเปนปกติ โดยไมกลับไปกระทําความผิดอีก50 

การใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาแผนดินมีทั้งขอดีและขอเสีย การควบคุมการฟอง
คดีอาญาแผนดินของผูเสียหายเพื่อมิใหเกิดความเสียหายขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญ 

2.2.3  บทบทของพนักงานอัยการในกระบวนการยุติธรรม ในการประชุมองคการสหประชา- 
ชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด51 ไดกําหนดแนวทางบทบาทของ 
พนักงานอยัการรวมกันของกลุมประเทศสมาชิกเพื่อใหอัยการสามารถดําเนินภารกิจในการ 

                                                 
48  กิตติ บุศยพลากร.  เลมเดิม.  หนา 6. 
49  กิตติพงษ ศิริโรจน.  (2529).  ฟองซ้ําในคดีอาญา.  หนา 115. 
50  กิตติ บุศยพลากร.  เลมเดิม.  หนา 6. 
51  กิตติพงษ กิตยารักษ และคณะ.  (ม.ป.ป.).  มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา.  หนา 152-155. 
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ดําเนินคดีอาญาอยางเสมอภาคและมีความยุติธรรม 
 โดยบทบาทหนาที่ของอัยการสวนหนึ่งที่ ถูกกําหนดขึ้นนั้น  ที่ประชุมองคการ
สหประชาชาติไดวางบทบาทใหพนักงานอัยการเปนผูรับหนาที่สําคัญในการทํางานเชิงรุก เพื่อ
แสดงบทบาทฐานะเปนผูรักษาผลประโยชนของสาธารณชน เปนผูสงเสริมมาตรการตางๆ เพื่อใหมี
การดําเนินคดีเปนไปตามกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม และใหมีการดําเนินคดีอยางมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรม 
 ในการคุมครองผลประโยชนของสาธารณชนมีการวางแนวการใหตองมีการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม ทั้งตอผูเสียหายและผูถูกกลาวหา โดยใสใจตอพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในคดี 
 บทบาทหนาที่ที่มีการกําหนดไวดังกลาวเปนการใหความสําคัญแกพนักงานอัยการที่จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินคดีของรัฐใหเปนไปอยางยุติธรรม พนักงานอัยการมีหนาที่อํานวยความ
ยุติธรรมในฐานะตัวแทนของรัฐ มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาทั้งในชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาคดี เห็นไดวาในระดับประเทศไดเล็งเห็นและใหความสําคัญแกพนักงานอัยการที่เปน
ศูนยกลางในการขับเคลื่อนใหสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในชั้นของเจาพนักงานได
มากขึ้นแทนที่จะปลอยใหศาลเปนผูทําหนาที่อํานวยความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเพียง
ลําพัง ซ่ึงประเทศไทยไดปฏิบัติอยูบางแลว เชน การตรวจสอบสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนและมีคําส่ังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142 มาตรา 143 และ
มาตรา 144  
 การอํานวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการนั้น แมเปนการทําหนาที่ของเจาพนักงาน
ในฝายบริหารแตมีลักษณะเปนการใชอํานาจตุลาการอยูดวย โดยลักษณะของการดําเนินคดีที่
พนักงานอัยการไดกระทําลงไปจะมิไดมุงที่ผลแพชนะของคดีความ หากแตพนักงานอัยการเปนผูที่
ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบคนหาความจริงของคดี นอกจากการดําเนินคดีเพื่อขอใหศาลลงโทษ
จําเลยแลว การดําเนินคดีของพนักงานอัยการในบางครั้งจึงยังเปนไปในทางที่จําเลยไดประโยชน
ดวย52 
 การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการแมจะเปนเจาพนักงานในฝายบริหาร แตการ
ปฏิบัติหนาที่มีลักษณะที่เปนอิสระในการตัดสินใจและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมถูกแทรกแซง
หรือกดดันโดยอิทธิพลทางการเมือง53 ความเปนอิสระของพนักงานอัยการทําใหสามารถใหความ
เปนธรรมแกประชาชนไดมากกวากระบวนการในฝายบริหารทั่วๆ ไป 

                                                 
52  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 72-80. 
53  โกเมน ภัทรภิรมย ข  (2533).  “การแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเกี่ยวกับอํานาจการสอบสวน.”  

อัยการกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ.  หนา 15-16. 
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งานในหนาที่ของพนักงานอัยการในประเทศไทยนั้นกลาวในภาพรวมไดวามีอยู 3 กลุม คือ งานใน
ช้ันสอบสวน ช้ันของการฟองจําเลยขอใหศาลลงโทษ และการควบคุมใหมีการบังคับการใหเปนไป
ตามคําพิพากษา 
 จุดมุงหมายของการปฏิบัติหนาที่ของอัยการนั้นมิใชมุงตอการฟองรองดําเนินคดีตอศาล
เพื่อขอใหลงโทษจําเลยเพียงอยางเดียวเทานั้น พนักงานอัยการยังตองปฏิบัติหนาที่อยางอื่นเพื่อสราง
ความเปนธรรมในสังคมอีกดวย โดยการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการตอง
ดําเนินการเพื่อลงโทษแกผูที่กระทําความผิด แตขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังปองกันมิใหมีการ
ลงโทษแกผูที่มิไดกระทําความผิดดวยการฟองคดีของพนักงานอัยการในประเทศตางๆ ทั้งหลายมัก
ยึดถือกันอยู 2 ระบบ กลาวคือ 

1)  การฟองคดีตามกฎหมาย (das Legalitaetsprinzip) เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการ 
กระทําผิดอาญาเกิดขึ้น จะตองมีการสืบสวนสอบสวนและนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ ระบบการ
ฟองคดีนี้พนักงานอัยการตองฟองคดีทุกเรื่องเมื่อมีพยานหลักฐานปรากฏนาเชื่อวาไดมีการกระทํา
ความผิดขึ้น 

2)  การฟองคดีโดยดุลพนิิจ (das Opputunitaetsprinzip) เปนระบบที่เปดโอกาสให 
พนักงานอัยการไดใชดุลพินิจคํานึงถึงประโยชนไดเสียในเรื่องอื่นๆ ของรัฐประกอบการพิจารณา
และมีคําสั่งฟองคดี(Anklageerhebung) หรือจะทําการยุติคดี (Verfahrenseinstellung)54 ไดหาก
พนักงานอัยการเห็นวา การไมดําเนินคดีแกผูกระทําผิดจะเปนประโยชนแกรัฐมากกวา โดยพนกังาน
อัยการอาจมีคําส่ังไมฟองคดี แมวาคดีเรื่องนั้นจะปรากฏพยานหลักฐานที่นาเชื่อวาผูตองหากระทํา
ความผิดจริง 

สําหรับในประเทศไทยพบวา พนักงานอัยการใชระบบการฟองคดีโดยดุลพินิจ การใช
ดุจพินิจของพนักงานอัยการในการออกคําฟองหรือไมออกคําฟองนั้น เมื่อผลการสอบสวนเห็นวา
คดีมีพยานหลักฐานรับฟงไดวา ผูตองหากระทําความผิดอาญาแลว พนักงานอัยการจะพิจารณาสิ่ง
ตาง ๆ หลายประการประกอบกัน กลาวคือ ประโยชนแกสาธารณชนที่จะไดรับจากการดําเนินคดี 
การดําเนินคดีที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมดันดีของประชาชน การดําเนินคดีมี
ผลกระทบตอความปลอดภัยและความมั่นคงแหงชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของ
ประเทศชาติ 55 

                                                 
54  คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกฎหมายเกี่ยวกับการใชมาตรการชะลอการฟองและมาตรการ

ตอรองคํารับสารภาพ.  (2546, ธันวาคม).  “กฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการชะลอการฟอง.”  บทบัณฑิตย, -, 59.  
หนา 25. 

55  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 306. 
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ภายหลังจากพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองคดีแลว แตเดิมการดําเนินคดีในชั้นศาลอัยการ
มักมีการแบงฝายตั้งตนเปนคูตอสูกับฝายจําเลย มุงเอาผลแพชนะในคดี และดําเนินคดีไปโดย
พยายามรักษารูปคดีของตนเปนหลัก ไมสนใจจะนําสืบพยานหลักฐานที่อาจจะแสดงขอเท็จจริงที่
เปนประโยชนแกจําเลย แตปจจุบันพนักงานอัยการไดมีทัศนะคติที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ
พนักงานอัยการเปนผูทําหนาที่ใหความเปนธรรมในคดีทั้งแกผูเสียหายและแกจําเลยดวย พนักงาน
อัยการจะตองดําเนินคดีโดยมุงพิสูจนความจริงในคดีใหปรากฏอยางถูกตองตรงตามขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นจริงใหมากที่สุด56 

2.2.4  บทบาทในการคุมครองผลประโยชนของรัฐ นอกจากพนักงานอัยการจะเปนผูรับหนาที่ 
ในการดําเนินคดีอาญาแกผูฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายในทางอาญาแลว ของพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 ยังไดมอบหมายใหพนักงานอัยการผูอยูในฐานะทนายของแผนดิน57ให
รับหนาที่สําคัญอีกหลายประการในการรักษาและคุมครองผลประโยชนของรัฐดังจะพบเห็นไดจาก
บทบัญญัติ มาตรา 11 กําหนดใหพนักงานอัยการเขาดําเนินคดีแพงโดยการวาตางแกตางคดีแพง แก
ตางคดีอาญา ตรวจรางสัญญา ใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย แกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ
58 

“มาตรา 11 พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(1)  ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญาและตามกฎหมายอื่น ซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือ
พนักงานอัยการ 

(2)  ในคดีแพง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวงกับมี 
อํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด
หรือพนักงานอัยการ 

(3)  ในคดีแพงหรืออาญา ซ่ึงเจาพนักงานถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทําไป 
ตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรืออาญาที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทําตามคําสั่ง
ของเจาพนักงาน ซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมกับเจาพนักงานกระทําการใน 
หนาที่ราชการก็ดีเมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางก็ได 
 

                                                 
56  เข็มชัย ชุติวงศ.  (2527).  “หนวยที่ 6 การดําเนินคดีในศาล.”  เอกสารการสอบชุดวิชาการบริหารงาน

ยุติธรรม หนวยที่ 1-8.  หนา 327. 
57  “มาตรา 6 ใหมีพนักงานอัยการไวเปนทนายแผนดินประจําศาลยุติธรรมชั้นตนทุกศาล” 
58  เข็มชัย ชุติวงศ.  เลมเดิม.  หนา 339-342. 
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(4)  ในคดีแพงที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลเปนโจทกหรือเปนจําเลยซึ่งมิใชเปน 
คดีพิพาทกับรัฐบาล เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควรจะรับวาตางหรือแกตางก็ได 

(5)  ในคดีแพงที่นิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งขึ้นเปนโจทกหรือเปนจําเลย  และมิใชเปนคดีที่พิพาทกับรัฐบาลเมื่อพนักงานอัยการ
เห็นสมควรจะรับวาตางหรือแกตางก็ได 

(6)  ในคดีที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดเองไมได โดยกฎหมายหามเมื่อเห็นสนมควร 
พนักงานอัยการมีอํานาจเปนโจทกได 

(7)  ในคดีที่ศาลชั้นตนลงโทษบุคคลใดโดยลําพัง ถาศาลอุทธรณพิพากษา 
ใหปลอยผูนั้น เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควรจะฎีกาได 

(8)  ในกรณีทีม่ีการผิดสัญญาประกันจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตามสัญญานั้น และในการ
นี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนกังานอัยการ” 
 
2.3  สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา 

บุคคลที่เปนผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดไดตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 ดังนี้ 

“มาตรา 3 บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4 , 5 และ 6 มีอํานาจจัดการดังตอไปนี้แทนผูเสียหาย
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ  

(1)  รองทุกข 
(2)  เปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทกกับพนกังานอัยการ 
(3)  เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
(4)  ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
(5)  ยอมความในคดีความผดิตอสวนตัว” 

สิทธิตามบทบัญญัติดังกลาวเปนสิทธิเกี่ยวกับคดีอาญาที่ตนไดรับความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดอยูหลายประการ  อํานาจในการดําเนินการของผูเสียหายตาม
บทบัญญัตินี้พอจะแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

1)  อํานาจในการทําใหคดีดําเนินไป ตามมาตรา 3 อนุมาตรา (1) ถึง (3) 
2)  อํานาจในการทําใหคดีอาญานั้นยุติลง ตามมาตรา 3 อนุมาตรา (4) ถึง (5) 

อํานาจของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาตามบทบัญญัติดังกลาวนี้ ผูเสียหายอาจ
ดําเนินการ โดยการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อใหดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดหรือ
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อาจดําเนินคดีอาญาดวยการเปนโจทกฟองคดีอาญาดวยตนเอง ซ่ึงอํานาจในการฟองคดีอาญาที่เปน
อิสระจากพนักงานอัยการ นอกจากนี้ผูเสียหายยังอาจใชอํานาจดําเนินคดีโดยใชวิธีรองขอเขาเปน
โจทกรวมกับพนักงานอัยการในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีไวแลวไดอีกดวย59 

2.3.1  อํานาจรองทุกขของผูเสียหาย ผูเสียหายสามารถดาํเนินคดแีกผูกระทําความผิดดวยการ 
รองทุกขตอเจาหนาที่ของรัฐไดโดยไมจํากัดประเภทของความผิดอาญา นอกจากนี้การรองทุกขยัง
เปนเงื่อนไขใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินคดีอาญาความผิดอันยอมความได เพราะ
หากไมมีการรองทุกขจะมีผลใหพนักงานสอบสวนไมมีอํานาจสอบสวน และพนักงานอัยการไมมี
อํานาจฟองคดีไปดวย เพราะไมมีการสอบสวนในความผิดนั้น60  
 มาตรา 2(7) “คํารองทุกข” หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม 
ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้น ไดกลาวโดยมีเจตนาจะให
ผูกระทําความผิดไดรับโทษ 
 คํารองทุกขตามนิยามในกฎหมาย พอจะอธิบายไดดังนี ้

1)  ผูที่จะรองทุกขได บุคคลผูมีอํานาจรองทุกขไดตองเปนผูเสียหายเทานั้น บุคคลอื่น 
ที่มิใชผูเสียหายไมสามารถรองทุกขได หากเปนบุคคลอื่นมากลาวหาตอเจาหนาที่ วามีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้น ไมถือวาเปนคํารองทุกข แตเปนคํากลาวโทษได 

 การรองทุกขนั้น มิใชการทํานิติกรรม แตเปนการดําเนินกระบวนการพิจารณา
อยางหนึ่งในคดีอาญา  ดังนั้นผู เสียหายที่บกพรองเร่ืองความสามารถตามกฎหมายแพงก็มี
ความสามารถเพียงพอก็จึงสามารถรองทุกขได 

2)  คํารองทุกข คํารองทุกขเปนเพียงคํากลาวหาตอเจาหนาที่วาไดมีการกระทําความ 
ผิดขึ้น โดยไมตองอางอิงบทกฎหมายเพราะขอเท็จจริงแหงคดีนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายใด เปน
หนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะทําการสรุปขอเท็จจริงแลววินิจฉัยลงความเห็นอันเปนปญหาขอ
กฎหมาย 

  การรองทุกขนั้น ตามกฎหมายในมาตรา 123 วรรคสอง และ 124 วรรคสอง ผูรอง
ทุกขสามารถทําการรองทุกขไดทั้งดวยคํารองทุกขที่เปนหนังสือและคํารองทุกขดวยวาจา แตคํารอง
ทุกขดวยหนังสือนั้น ตองมีรายการตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย คือตองมี วัน เดือน ป และการลง
ลายมือช่ือผูรองทุกข 

                                                 
59  วรพล นรนุตกุล.  (2533).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1.  หนา 40. 
60  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 131 – 133. 
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3)  เจาหนาที่ผูรับคํารองทุกข ผูมีหนาที่รับคํารองทุกขตามกฎหมายไดมีบทบัญญัติ 
มาตรา 123 วรรคหนึ่ง และมาตรา 124 วรรคหนึ่ง กําหนดไวดังนี้ 

มาตรา 123 (วรรคหนึ่ง) “ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนได” 
มาตรา 124 (วรรคหนึ่ง) “ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือ 

ตํารวจ ซ่ึงมีตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยตามกฎหมายก็ได” 

 เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับคํารองทุกขไดแก พนักงานสอบสวน และพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจผูมีตําแหนงหนาที่เหนือหรือรองพนักงานสอบสวน และเจาหนาที่ผูมีหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย ผูเสียหายไมจําตองรองทุกขตอพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนเทานั้น 

แมวาผูเสียหายจะมอบคดีใหเจาหนาที่รัฐดําเนินคดีแกผูกระทําผิดแลวก็ตาม 
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ยังให
สิทธิแกผูเสียหายสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อใหไดรับความเปน
ธรรมไดโดยอาจรองขอตรวจสอบสํานวนการสอบสวนเมื่อพนักงานอัยการฟองคดีแลวตามขอ 21 
หรือในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี ผูรองทุกขมีสิทธิไดรับแจงคําสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดีตามขอ 84 และอาจขอทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี สรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็น
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี อีกทั้งยังขอคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
การสอบสวนไดตามขอ 24  

2.3.2  อํานาจฟองคดีอาญาของผูเสียหาย การฟองคดีอาญาของผูเสียหายมีขั้นตอนการ 
ดําเนินการที่แตกตางและนอยกวาขั้นตอนการฟองคดีของพนักงานอัยการ ผูเสียหายสามารถฟอง
คดีอาญาไดทันทีโดยไมตองผานขั้นตอนใดๆ แตการดําเนินคดีอาญาของภาครัฐตองเปนไปตาม
ขั้นตอนที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 
  การฟองคดีของพนักงานอัยการมีเงื่อนไขตองมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน และ
การสอบสวนนั้นตองเปนไปชอบดวยกฎหมาย หากการสอบสวนมิไดดําเนินการไปโดยชอบดวย
กฎหมายจะทําใหเปนการสอบสวนโดยมิชอบ อันมีผลใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองไปดวย61 
 การฟองคดีอาญาตอศาลนั้น ไมวาผูเสียหายหรือพนักงานอัยการเปนโจทก คําฟองที่
เสนอตอศาลตองเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว คําฟองที่ไมเปนไปตามแบบที่กฎหมาย
กําหนดจะมีผลเสียหายแตกตางกันไปตามความบกพรองของคําฟอง แบบของคําฟองไดกําหนดไว 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 ดังนี้ 
                                                 

61  ณรงค ใจหาญ ก (2538).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 193 – 194. 
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 “มาตรา  158 ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี 
(1)  ช่ือศาลและวันเดือนป 
(2)  คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด 
(3)  ตําแหนงพนักงานอยัการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทก ใหใสช่ือตัว 

นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ 
(4)  ช่ือตัว และนามสกุล ที่อยูและชาติบังคับของจําเลย 
(5)  การกระทาํทั้งหลายที่อางวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจรงิและ 

รายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซ่ึงเกิดการกระทํานั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือส่ิงของที่เกี่ยวของ
ดวยมาพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี 

ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือส่ิงอื่นอัน
เกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง 

(6)  อางมาตราในกฎหมายซึง่บัญญัติวาการกระทําเชนนัน้เปนความผิด 
(7)  ลายมือช่ือโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง” 

ตามบทบัญญัติดังกลาวนีไ้ดกําหนดถึงรายละเอียดของคาํฟองตองทําเปนหนังสือและ
ประกอบดวยรายการตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งพอจะแบงออกไดเปน 3 กลุมดวยกัน62 คือ 

กลุมท่ี 1 สวนตนของคําฟอง ไดแกรายการตามอนุมาตรา (1) ถึงอนุมาตรา (4) คือช่ือ
ของศาล วันเดือนป ช่ือโจทก ฐานความผิด ช่ือจําเลย ที่อยูและสัญชาติ โจทกตองระบุรายการเหลานี้
ในคําฟองใหครบถวน 

กลุมท่ี 2 สวนการบรรยายฟอง เปนการระบุรายละเอียดการกระทําของจําเลยที่ถูกโจทก
กลาวอางวาเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย ถือเปนสวนสําคัญมากของคําฟอง 

การบรรยายฟองตองบรรยายถึงการกระทําตางๆ ที่อางวาจําเลยไดกระทําเปนความผิด
ตามกฎหมาย บรรยายถึงขอเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวของมาพอสมควรใหจําเลยเขาใจขอหาได
ดี เพราะหากฟองบรรยายไมครบถวนเพียงพอใหจําเลยสามารถเขาใจและตอสูคดีได หรือบรรยาย
ฟองโดยขาดองคประกอบความผิดตามกฎหมายแลว แมจําเลยมิไดยกเปนขอตอสูคดี ศาลก็อาจยก
ฟองโจทกไดเพราะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน63 

และหากคําฟองของโจทก มีการบรรยายฟองการกระทําของจําเลยที่ไมเปนความผิด
กฎหมาย ศาลอาจยกฟองไดโดยไมตองไตสวนมูลฟองกอน64 

                                                 
62  ณรงค ใจหาญ ข (2545).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 2.  หนา 20 – 24. 
63  เริงธรรม ลัดพลี.  (2529).  คําบรรยายสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 183. 
64  แหลงเดิม.  หนา 201. 

DPU



 37 

กลุมท่ี 3 สวนคําขอทายฟอง เปนสวนของคําขอทายฟองที่โจทกประสงคขอใหศาล
บังคับใหตามกฎหมาย โดยกลาวอางบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิด 
และสวนของการลงลายมือช่ือของโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง 

1)  การดําเนินคดีของผูเสียหายในชั้นตรวจคําฟอง เมื่อโจทกไดยื่นคําฟองตอศาล 
แลว ศาลจะทําการตรวจคําฟองของโจทกถึงความถูกตองตามกฎหมาย65 เชน เปนคําฟองที่มีรายการ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวอยางครบถวน คําฟองไดยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือคดี นั้น ซ่ึงเมื่อศาล
ตรวจคําฟองของโจทกแลวจะมีคําสั่งเกี่ยวกับคดีนั้นตอไปดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 161 

“มาตรา 161 ถาฟองไมถูกตองตามกฎหมาย ใหศาลสั่งโจทกแกฟองใหถูกตอง 
หรือยกฟอง หรือไมประทับฟอง” 

ตามบทบัญญัติดงกลาว เมื่อศาลตรวจคําฟองที่ไดยื่นตอศาลแลว ศาลอาจมีคําสั่ง
อยางหนึ่งอยางใด ไดแก มีคําส่ังใหโจทกแกฟอง ยกฟอง หรือไมประทับรับฟอง 

การสั่งคดีของศาลภายหลังจากที่ไดตรวจคําฟองแลวแบงได ดังนี้ 
(1)  กรณีที่ศาลสั่งใหแกฟอง เปนกรณีที่ศาลตรวจพบวาคําฟองของโจทกมี 

ขอบกพรองเล็กนอย เชนการพิมพขอความตกหลน คําฟองมิไดลงลายมือช่ือโจทก ผูเรียง หรือผู
พิมพ เปนตน 

แตการสั่งใหโจทกแกฟองนี้ ตองไมเปนการทําใหจําเลยเสียเปรียบ กลาวคือ 
ตองเปนการสั่งใหแกไขในขอเล็กนอย66 

(2)  กรณีศาลยกฟอง เปนกรณีที่พบความบกพรองของคําฟองที่ไมสามารถทํา 
ใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี ฟองที่ไมระบุเวลา สถานที่ในการกระทําความผิด คําฟองที่ไมเปน
ความผิด 

คําฟองของโจทกที่มีความบกพรองในเรื่องการบรรยายฟองเนื่องจากไม
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว หากไดเสนอคําฟองและศาลตรวจคําฟองแลวเห็นวาเปนคําฟองที่
ไมเปนไปตามกฎหมาย อาจถูกศาลยกฟองได เชนนี้จะมีผลทําใหเกิดความเสียหายแกคดีอาญา
แผนดินของพนักงานอัยการได 

(3)  กรณีศาลไมประทับฟอง เปนกรณีที่โจทกไมดําเนินการตามที่ศาลมีคําส่ัง  
หรือในกรณีที่โจทกฟองคดีผิดศาล 
 
                                                 

65  แหลงเดิม.  หนา 43-47. 
66  พิพัฒน จักรางกูร.   เลมเดิม.  หนา 231. 
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ในชั้นตรวจคําฟองนี้หากศาลยกฟองของโจทกแลวผลตอคดีที่ไดนํามายื่นฟองนั้น 
อาจแบงไดเปน 2 กรณี 

(1)  กรณีที่ศาลยกฟองแลวยงัสามารถฟองคดีใหมได เปนกรณีที่ศาลยกฟองใน 
เรื่องของรูปแบบในคําฟอง เปนไปในลักษณะของรูปแบบคําฟองไมถูกตอง เชนฟองไมไดลงชื่อ
โจทก ผูเรียง ผูเขียน เปนตน กรณีนี้ถือวาศาลยังมิไดวินิจฉัยในเนื้อหาคําฟอง โจทกจึงฟองคดีใหม
ได 

(2)  กรณีที่ศาลยกฟองแลว ฟองใหมไมได เพราะถือวาเปนกรณีที่ทําใหสิทธิใน 
การนําคดีอาญามาฟองระงับ เนื่องจากมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ไดฟอง เปนการยก
ฟองในเนื้อหาของฟองที่โจทกบรรยายฟองมา เชน การกระทําของจําเลยไมครบองคประกอบของ
ความผิดตามกฎหมาย ฟองไมระบุเวลา หรือสถานที่ที่อางวาจําเลยกระทําความผิด 

2)  การดําเนินคดีของผูเสียหายในชั้นไตสวนมูลฟอง การดําเนินคดีอาญาเปนการ 
ดําเนินการรวมกันขององคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยรัฐมีโครงสรางในการดําเนินคดี
อาญาเปน 4 ขั้นตอน คือ การดําเนินคดีช้ันกอนฟองคดี ช้ันประทับฟอง ช้ันพิจารณา และชั้นบังคับ
คดี 

เมื่อโจทกไดเสนอคําฟองและศาลไดตรวจคําฟองของโจทกแลวเห็นวาคําฟอง
ของโจทกถูกตองตามที่กฎหมายบัญญัติไว การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในขั้นตอนตอไป ซ่ึงใน
ช้ันไตสวนมูลฟองนี้มีบทบัญญัติมาตรา 162 กําหนดขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นไต
สวนมูลฟองไวแตกตางกันระหวางโจทกที่เปนพนักงานอัยการ และโจทกที่เปนผูเสียหาย ดังนี้ 

“มาตรา 162 ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการดังตอไปนี้ 
(1)  ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงาน 

อัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาอยางเดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (2) 
(2)  ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถา 

เห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได 
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดังกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ 

ใหศาลประทับฟองไวพิจารณา” 
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีภายหลังยื่นคําฟองระหวางคดีที่พนักงานอัยการ

เปนโจทกกับคดีที่ราษฎรเปนโจทกมีขั้นตอนแตกตางกัน คือคดีที่ราษฎรเปนโจทก ศาลตองไตสวน
มูลฟองกอนประทับรับฟองไวพิจารณาทุกคดี เวนแต คดีที่ราษฎรฟองนั้นเปนขอหาอยางเดียวกัน
กับคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีไวแลว แตคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ศาลไมจําตอง
ไตสวนมูลฟองแตหากศาลพิจารณาแลวเห็นเปนการสมควร ศาลจะทําการไตสวนมูลฟองก็ได 
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การดําเนินคดีช้ันประทับฟองเปนการดําเนินการที่พิจารณาถึงมูลคดีของเรื่อง
เทานั้น ซ่ึงโดยปกติคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟอง ศาลจะประทับฟองคดีไปโดยไมไตสวนมูลฟอง 
เพราะการฟองคดีของพนักงานอัยการตองผานการสอบสวนมากอนแลว  แตคดีที่ผูเสียหายเปน
โจทกฟองคดีศาลจะตองไตสวนมูลฟองกอนเสมอ และศาลจะขามขั้นตอนนี้ไปไมได เพราะเปน
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยของประชาชน การที่ศาลจะตองทําการไต
สวนมูลฟองเสียกอน โดยจะประทับฟองทันที่ไมไดนั้นเปนการแสดงบทบาทใหศาลทําหนาที่ใน
การคนหาความจริงในคดีตามหลักการตรวจสอบดวย67 

คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีนั้น จําเลยจะไดรับหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพของจําเลย โดยจําเลยมีสิทธิในการตอสูคดีไดตั้งแตช้ันไตสวนมูลฟองคือการดําเนินคดีใน
ช้ันศาลตองมีตัวจําเลยมาศาล ศาลมีหนาที่ตองอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟง และการไตสวนมูล
ฟองตองกระทําตอหนาจําเลยเสมอ เปนตน 

แตในคดีที่ผูเสียหายเปนโจทกซ่ึงศาลตองไตสวนมูลฟองทุดคดีนั้น แมวาชั้นไต
สวนมูลฟองที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีจะยังไมถือวาจําเลยตกอยูในฐานะจําเลย และการไตสวน
มูลฟองสามารถกระทําลับหลังจําเลยได68 แตหากผลการไตสวนมูลฟองของผูเสียหายปรากฏวาคดี
ไมมีมูลอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอคดีอาญาของรัฐได69 การไตสวนมูลฟองที่ศาลมีคําสั่งวาคดี
ไมมีมูลอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ กลาวคืออาจเกิดจากการที่ศาลรับฟงพยานหลักฐานโจทกที่
นํามาแสดงตอศาลแลววินิจฉัยวาคดีไมมีมูล และอาจเกิดจากกรณีที่โจทกไมมีพยานหลักฐานมา
แสดงในการไตสวนใหเห็นถึงมูลอาญา คําสั่งไมมีมูลของศาลจากกรณีเชนวามานี้ ตางมีผลทําให
สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป โจทกจะฟองรองดําเนินคดีอาญาแกจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
ไมได 

3)  การดําเนินคดีของผูเสียหายในชั้นศาล เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาลแลว โจทกใน 
คดีมีหนาที่ตองดําเนินการสืบพยานในศาลเพื่อใหขอเท็จจริงในคดีปรากฏ และเปนการพิสูจนวา
จําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ตามคําฟองของโจทก แตในการสืบพยานบางครั้งมีการนําสืบพยานหลักฐาน
ที่ไมสมบูรณทําใหขอเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นพิจารณาไมสมบูรณสาเหตุอาจเกิดไดหลายประการ
โดยพยานหลักฐานที่นํามาแสดงนั้นมีความไมชัดเจน หรือไมสามารถนําพยานหลักฐานมาแสดง
ขอเท็จจริงใหปรากฏโดยชัดแจงได อยางเชน การนําสืบพยานบุคคลตอศาลแตพยานที่โจทกอางนั้น
ไมยอมมาศาล  หรือพยานนั้นไมสามารถจดจําเหตุการณที่ตนพบเห็นไดทั้งหมด ตลอดจน

                                                 
67  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 307 – 309. 
68  ณรงค ใจหาญ ข.  เลมเดิม.  หนา 49-52. 
69  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 395.  
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ความสามารถในการจดจําและการถายทอดออกมามีอยูอยางจํากัด ทําใหขอเท็จจริงที่จะไดรับจาก
พยานมีความคลาดเคลื่อนขาดความสมบูรณ 

ปจจุบันยังพบอีกวากอนที่คูความในคดีอาญาจะนําพยานเขาสืบ มักมีการซักซอม
พยานถึงขอเท็จจริงที่พยานคนนั้นๆ จะตองขึ้นเบิกความตอหนาศาล  การซักซอมพยานมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการทบทวนมิใหพยานหลงลืม หรือเบิกความคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริงที่
ตองการนําสืบซึ่งจะไมเปนผลดีตอรูปคดีของฝายตน แตบางครั้งในการซักซอมพยานอาจมีการ
แนะนําหรือสอนพยานใหเบิกความผิดไปจากความจริง หรือกลาวไดวาเปนการแนะนําหรือสอนให
พยานเบิกความเท็จเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีใหเปนไปตามที่ฝายตนเองตองการ70 พยานที่
นํามาแสดงตอศาลจึงเปนพยานที่ตองไดถูกตรวจสอบและรับฟงดวยความระมัดระวัง 

4)  การดําเนินคดีของผูเสียหายในชั้นพิจารณาคด ีส่ิงสําคัญในคดีอาญาคือ พยาน 
หลักฐานที่จะนํามาแสดงตอศาล เพราะเปนสิ่งที่ใชในการพิสูจนวาจําเลยในคดีมีความผิดหรือเปนผู
บริสุทธิ์ ในชั้นพิจารณาคดีของศาลนั้น ทั้งโจทกและจําเลยสามารถนําสืบพยานหลักฐานทั้งหลายที่
สามารถพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยมาในคดีได แตการนําสืบพยานหลักฐานเปน
การดําเนินกระบวนการพิจารณาที่คูความตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายดวย บทบัญญัติ
มาตรา 174 ไดกําหนดถึงขั้นตอนและวิธีการนําสืบพยานหลักฐานไวดังนี้ 

“มาตรา 174 กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดี
โจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย 
เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ 

เมื่อสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีจําเลย 
โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซ่ึงตั้งใจอางอิง ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลว
ใหจําเลยนําพยานเขาสืบ 

เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตน
ดวยปาก หรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง 

ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไร
อีก จะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได” 

ตามขอความในบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวา ในคดีอาญาเปนหนาที่ของโจทกที่
จะตองนําสืบพยานหลักฐานกอนจําเลยเสมอ ศาลจะกําหนดใหจําเลยนําสืบพยานหลักฐานกอน
โจทกมิได และโจทกมีหนาที่ตองนําสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยกอน จําเลยจึง
                                                 

70  วิสาร พันธุนะ.  (2527).  “หนวยที่ 8 ศาลกับการพิจารณาและพิพากษาคดี.”  เอกสารการสอนชุด
วิชาการบริหารงานยุติธรรม หนวยท่ี 1-8.  หนา 434-435. 
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คอยนําสืบพยานหลักฐานเพื่อแกตัว แตก็มีในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหภาระการพิสูจนตกอยู
แกจําเลย เชน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2496 แมจําเลยมีภาระการพิสูจน แตหนาที่นําสืบกอน
ยังคงตกแกโจทกเชนเดิม71 

กลาวเปนการทั่วไปไดวา ภาระการพิสูจนในคดีอาญาเปนหนาที่ของโจทกที่
จะตองพิสูจนการกระทําความผิดของจําเลยและโจทกจะตองเปนฝายนําสืบพยานหลักฐานกอน
เสมอ72 ดังนั้นหากผูเสียหายผูเปนโจทกในคดีไมมีพยานหลักฐานมานําสืบใหเห็นไดวาจําเลยมี
ความผิด ศาลยอมตองยกฟองคดีของโจทก 

การที่กฎหมายอนุญาตใหผูเสียหายมีอํานาจดําเนินคดีอาญาไดจึงอาจเกิดความ
เสียหายไดเนื่องจากผูเสียหายอาจมีฐานะหรือความสามารถในการฟองรองดําเนินคดีอาญาได แตไม
อาจนําสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจาก
ผูเสียหายไมมีผูที่มีความเชี่ยวชาญและไมมีอํานาจตามกฎหมายเปนเครื่องมือในการคนหา
พยานหลักฐานเหมือนกับพนักงานอัยการที่มีพนักงานสอบสวนเปนผูชวยในการสืบสวนสอบสวน
และยังมีหนวยงานของรัฐที่สามารถชวยเหลือใหความสนับสนุน 

5)  การดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายโดยการขอเปนโจทกรวม นอกจากที่กฎหมาย 
จะใหอํานาจผูเสียหายสามารถยื่นฟองคดีไดดวยตนเองแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญายังไดมีบทบัญญัติใหพนักงานอัยการและผูเสียหายสามารถเปนโจทกรวมกันได โดยพนักงาน
อัยการอาจขอเขารวมเปนโจทกในคดีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองคดีไวกอนแลว ผูเสียหายอาจขอเขารวม
เปนโจทกในคดีที่พนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีไว หรือทั้งพนักงานอัยการและผูเสียหายตางไดยื่น
ฟองคดีอาญาไวตางหากจากกันแตภายหลังศาลไดมีคําส่ังใหรวมพิจารณาคดีทั้งสองคดีเขาดวยกัน  

การดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายนอกจากจะสามารถใชวิธีการรองทุกข หรือการ
เปนโจทกฟองคดีดวยตนเองแลว ผูเสียหายยังสามารถดําเนินคดีโดยการยื่นคํารองขอเปนโจทก
รวมกับพนักงานอัยการไดอีกทางหนึ่งดวย จึงเห็นไดวากฎหมายเปดโอกาสใหผูเสียหายสามาถเลอืก
วิธีการดําเนินคดีไดหลายชองทาง อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการมุงใหความสําคัญแกการดาํเนนิคดี
โดยผูเสียหาย 

ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก 
ดังนั้น การดําเนินคดีอาญาที่พนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน จึงยึดถือการดําเนินคดี
ของพนักงานอัยการซึ่งเปนตัวแทนของแผนดินเปนหลัก สวนการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายตอง

                                                 
71  จิตติ เจริญฉ่ํา.  (2542).  “หนวยที่ 10 พยานหลักฐานในคดีอาญา.”  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย

วิธีสบัญญัติ 3 หนวยท่ี 8 – 15 .  หนา   133 – 136. 
72  พิพัฒน จักรางกูร.  เลมเดิม.  หนา 267. 
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ถือเปนลําดับรอง การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินคดีเชนนี้เปนไปเพื่อใหพนักงานอัยการ
สามารถเขามาดําเนินการดูแลและรักษาผลประโยชนของรัฐในการดําเนินคดีเพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรมและเปนประโยชนตอสวนรวมใหมากที่สุด 

6)  คําพิพากษาไมเกินคําขอหรือท่ีไดกลาวไวในคําฟอง การทําคําพิพากษาของศาล 
ในแตละคดี คําพิพากษาจะตองมีขอความและรายการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 186 
อยางครบถวน73 และในการชี้ขาดตัดสินคดีศาลตองพิพากษาตามประเด็นที่โจทกไดฟองไว ศาลจะ
พิพากษานอกเหนือไปจากคําฟองนอกประเด็นไปไมไดตามบทบัญญัติมาตรา 192 เพราะการ
ดําเนินคดีของศาลจะถูกผูกมัดโดยเริ่มตนขึ้นเมื่อมีการยื่นคําฟอง และคําฟองถือเปนการยืนยันการ
กระทําของจําเลยวามีความผิดตามกฎหมายและศาลตองผูกมัดดวยขอหาท่ีโจทกไดบรรยายในฟอง
74 

“มาตรา 192 หามมิใหพิพากษา หรือส่ังเกินคําขอ หรือที่มิไดกลาวในฟอง 
ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงดังที่

กลาวในฟอง ใหศาลยกฟองคดีนั้น เวนแนขอแตกตางนั้นมิใชในขอสาระสําคัญและทั้งจําเลยมิได
หลงตอสู ศาลจะลงโทษจําเลยตามขอเท็จจริงที่ไดความนั้นก็ได 

ในกรณีที่ขอแตกตางนั้นเปนเพียงรายละเอียด เชน เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่
กระทําความผิดหรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ฉอโกง โกง
เจาหนี้ ยักยอก รับของโจร และทําใหเสียทรัพย หรือตางกันระหวางการกระทําผิดโดยเจตนากับ
ประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญทั้งมิใหถือวาขอท่ีพิจารณาไดความนั้นเปนเรื่องเกินคํา
ขอหรือเปนเรื่องที่โจทกไมประสงคใหลงโทษ เวนแตจะปรากฏแกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุ

                                                 
73  “มาตรา 186 คําพิพากษาหรือคําสั่งตองมี่ขอสําคัญเหลานี้เปนอยางนอย 

(1) ช่ือศาลและวันเดือนป 
(2) คดีระหวางใครโจทกใครจําเลย 
(3) เรื่อง 
(4) ขอหาและคําใหการ 
(5) ขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาไดความ 
(6) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(7) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ 
(8) คําช้ีขาดใหยกฟองหรือลงโทษ 
(9) คําวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟองทางแพง 

คําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ ไมจําตองมีอนุมาตรา (4) (5) และ (6) ” 
74  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 409 , 416 – 417. 

DPU



 43 

ใหจําเลยหลงตอสู แตทั้งนี้ศาลจะลงโทษจําเลยเกิดอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
ที่โจทกฟองไมได 

ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงบางขอดังกลาวในฟอง และตามที่ปรากฏในทาง
พิจารณาไมใชเปนเรื่องที่โจทกประสงคใหลงโทษ หามมิใหศาลลงโทษจําเลยในขอเท็จจริงนั้นๆ 

ถาศาลเห็นวาขอเท็จจริงตามฟองนั้นโจทกสืบสม แตโจทกอางฐานความผิดหรือ
บทมาตราผิด ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกตองได 

ถาความผิดตามที่ฟองนั้นรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยางอาจเปนความผิด
ไดอยูในตัวเอง ศาลจะลงโทษจําเลยในการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตามที่พิจารณาไดความก็ได”  

มาตรา 192 เปนบทบัญญัติที่วางหลักทั่วไปวาศาลจะพิพากษานอกฟองหรือเกิน
คําขอไมได หากในการพิจารณาคดีปรากฏขอเท็จจริงตางไปจากคําฟองของโจทก ศาลตองพิพากษา
ยกฟองโจทกเทานั้น แมขอเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาจะไดความวาจําเลยกระทําความผิด แต
หากเปนขอเท็จจริงที่ไมตรงตามความผิดที่โจทกบรรยายฟองขอใหลงโทษ ศาลจะลงโทษจําเลยใน
ความผิดที่พิจารณาไดความนั้นไมได เพราะถือวาเปนกรณีที่โจทกมิไดประสงคขอใหศาลลงโทษ
จําเลยในความผิดนั้น 75 

2.3.3  ผลของคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด ภายหลังจากโจทกยื่นฟองและการพิจารณาคดีตางๆ ใน 
ศาลไดส้ินสุดลง  คดีความจะถูกศาลชี้ขาดตัดสินโดยคําพิพากษา เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวจะมีผล
ตามหลักกฎหมายทั่วไปที่เรียกวาหลัก ne bis in idem ซ่ึงเปนหลักคุมครองสิทธิของประชาชนมิให
ถูกกระทําใหเดือดรอนซ้ําสองในการกระทําครั้งเดียวกันของตน กลาวคือจะไมถูกดําเนินคดีอาญา
ซํ้าสองในการกระทําเพียงครั้งเดียวของตน  

หลักการหามดําเนินคดีซํ้าดังกลาวไดถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหลายมาตราดวยกัน การบัญญัติดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชาชนจาก
กระบวนการยุติธรรมที่ไมสมควร เชน ตามมาตรา 14776 ที่กําหนดขั้นตอนในชั้นเจาพนักงานหามมิ
ใหทําการสอบสวนซ้ําเมื่อพนักงานอัยการไดมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว แตในที่นี้จะกลาวถึง 
หลัก ne bis in idem ตามมาตรา 39 (4) 

                                                 
75  อาจ ปญญาดิลก.  (2536).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และภาค 4.  หนา 120 – 

133. 
76  “ มาตรา 147 เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่อง

เดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซึ่งนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได ” 
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บทบัญญัติมาตรา 39 ดังกลาวนี้ เปนบทบัญญัติที่วางหลักการหามดําเนินคดีซํ้า โดย
หามลงโทษจําเลยซ้ําสองแกการกระทําผิดครั้งเดียวกันของจําเลย หรือแมวาคดีกอนศาลจะยกฟอง
จําเลยก็หามดําเนินคดีซํ้าสองอีกดวย เพราะกฎหมายหามมิใหกระทําใหจําเลยตองเดือดรอนซ้ําใน
การกระทําเรื่องเดียวกัน77 ดังนั้น หากมีการดําเนินคดีที่บกพรองขึ้นจนกระทั่งศาลมีคําพิพากษาใน
ความผิดที่ไดยื่นฟองแลวนั้น จะมีผลทําใหจําเลยในคดีไดรับความคุมครองตามหลัก ne bis in idem 
โจทกจะฟองขอใหลงโทษจําเลยในการกระทําเดียวกันนั้นอีกไมได 

                                                 
77  คณิต ณ นคร ค.  เลมเดิม.  หนา 422 – 423.  
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บทที่ 3 
การควบคุมดูแลการฟองคดีในตางประเทศ 

 
การเรียกรองใหลงโทษผูกระทําความผิดอาญานั้น แตเดิมถูกมองวาเปนเรื่องของผูไดรับ

ความเสียหายจากการกระทําความผิด ตอมาสังคมไดมีพัฒนาการทางความคิดและเห็นวาการกระทํา
ความผิดอาญามิไดเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูเสียหายเทานั้น แตความผิดอาญาที่เกิดขึ้นแตละครัง้ยงัได
กระทบถึงความปลอดภัยของประชาชนในสังคม การดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดอาญาจึงเปน
เร่ืองที่สังคมควรเขามามีสวนรวมดวย ดังนั้น ภาครัฐซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในสังคมจึงเขามา
ดูแลการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายเพื่อใหการดําเนินคดีอาญาเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
มิใชเปนไปเพื่อประโยชนของผูเสียหายเทานั้น ในแตละประเทศจึงกําหนดใหมีการควบคุมดูแลการ
ฟองคดีของผูเสียหายในรูปแบบและวิธีการที่แตกตางกันไป 

 
3.1  ประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศสมีการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยไดรับแนวความคิดวาการกระทํา
ความผิดอาญาที่ เกิดขึ้นมีผลกระทบตอสังคม กระทบตอทุกคนในรัฐถึงความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมดังนั้น จึงเปนหนาที่ของรัฐในการที่จะเขามาพิสูจนการกระทําความผิดเพราะผูไดรับ
ความเสียหายคือรัฐ ผูเสียหายที่เปนเอกชนจึงไมมีสิทธิในการดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง 

รูปแบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสนั้น ไมมีการมอบอํานาจใหแกเอกชนที่
จะฟองคดีอาญาดวยตนเอง แมวาเอกชนนั้นจะไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดโดยตรง 
เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น พนักงานอัยการเทานั้นที่เปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญา ดังนั้น
เมื่อมีการกระทําความผิดขึ้น ผูเสียหายจึงตองรองทุกขตอเจาพนักงานเพื่อใหดําเนินคดีแกผูกระทํา
ความผิด การสอบสวนคดีอาจดําเนินการไปโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเปน
ผูกระทําการสอบสวน หรือโดยพนักงานอัยการยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวน เพื่อทําการ
สอบสวนในความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว พนักงาน
อัยการจะทําหนาที่พิจารณาสํานวนแลวลงความเห็นสั่งฟองคดีหรือไมฟองคดีนั้น จึงอาจสรุปไดวา
รูปแบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสมีรูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐเทานั้น 
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พนักงานอัยการ(procurreur de la Republique)ในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะที่แตกตาง
จากระบบของประเทศไทยคือพนักงานอัยการสามารถสับเปลี่ยนตําแหนงกับผูพิพากษาได เพียงแต
พนักงานอัยการเปนตําแหนงในฝายบริหารจึงตองถูกควบคุมบังคับบัญชาโดยฝายบริหาร พนักงาน
อัยการเปนผูมีความสําคัญในการฟองรองและดําเนินคดีอาญาในศาลในฐานะคูความ และเมื่อ
พนักงานอัยการเปนตําแหนงหนาที่ในฝายบริหารจึงไมอยูในสายงานบังคับบัญชาของศาล 

การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนตัวแทนของ
สังคม และเปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม อัยการจึงมีหนาที่ทั้งในทาง
อาญา ทางแพง และหนาที่ในฝายบริหารทางการปกครองตางๆ 

อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการฝรั่งเศส สรุปได ดังนี้ 
1)  อํานาจหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานตํารวจฝายคดช้ัีนผูใหญ พนกังานอัยการมี 

อํานาจที่จะเปนผูรับการรองทุกขกลาวโทษในคดีอาญาเชนดังเจาหนาที่ตํารวจ เปนผูควบคุม
เจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ควบคุมการสอบสวนในคดีอาญา ทั้ง
อาจทําการสอบสวนดวยตนเองได เหลานี้เปนการปฏิบัติหนาที่กอนชั้นพิจารณาคดีในศาล เปนการ
ปฏิบัติหนาที่อยางใกลชิดขอเท็จจริงในคดี กอนที่พนักงานอัยการจะพิจารณาสั่งสํานวนคดีอยาง
หนึ่งอยางใด 

2)  อํานาจดําเนินคดีอาญา พนักงานอยัการในฐานะตวัแทนของสังคมแตผูเดียว 
เทานั้นที่มีอํานาจในการฟองคดีอาญาได แมประเทศฝรั่งเศสไมอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีอาญา
เองได แตระบบของประเทศฝรั่งเศสใหผูเสียหายบังคับใหอัยการฟองคดีอาญาไดในทางออมโดย
ฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญา หากผูเสียหายฟองคดีสวนแพง อัยการก็จําตองฟองคดีอาญาแมตน
จะไดใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีนั้นแลวก็ตาม78 

นอกจากนี้อํานาจดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการฝรั่งเศส ซ่ึงใชระบบดุลพินิจใน
การส่ังฟองคดี เปนการใหอํานาจแกพนักงานอัยการในทางอภัยโทษแกผูตองหาได กลาวคือเมื่อ
พนักงานอัยการไดพิจารณาถึงเหตุผลตางๆ ประกอบแลว เชน ผูเสียหายอาจรูสํานึกในความผิดและ
ชดใชความเสียหายแกผูเสียหายแลว หากเห็นวาการดําเนินคดีไมเปนประโยชนอีกตอไปไมวาดวย
เหตุใดๆ พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งไมฟองคดีได 

เมื่อคดีอาญาไดผานการสืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการไดทําการพิจารณาสั่งคดี
แลว ในชั้นแรกจะคดีอาญาจํานวนหนึ่งถูกยุติลงโดยคําสั่งไมฟองคดีของพนักงานอัยการ เนื่องจาก
เห็นวายังมีพยานหลักฐานไมเพียงพอ 
                                                 

78  อุทัย อาทิเวช.  (2548,  มีนาคม).  “สิทธิของผูเสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส.”  บทบัณฑิตย, -, 61.  หนา 
1-19. 
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สวนคดีอาญาอีกจํานวนหนึ่งที่พนักงานอัยการเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอ
ดําเนินคดีไดจะเขาสูกระบวนการในชั้นตอไปซึ่งแตละคดีอาจมีการดําเนินคดีที่แตกตางกันไดคือ 
คดีอาญาอาจถูกยุติลงดวยคําส่ังไมฟองเมื่อพนักงานอัยการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นตอไปจะไมเปน
ประโยชนตอสังคม อันเปนการใชดุลพินิจในการสั่งคดีตามหลักการดําเนินคดีโดยดุลพินิจดังที่ได
กลาวมาแลว 

ดวยสภาพปญหาทางสังคมไดกอใหเกิดปญหาขึ้นในกระบวนการยุติธรรมหลาย
ประการ เชน จํานวนนักโทษที่มีจํานวนมากขึ้นทําใหเกิดความแออัดในเรือนจํา คดีที่ขึ้นสูศาลเปน
จํานวนมากทําใหการพิจารณาคดีลาชา กระบวนการยุติธรรมของประเทศฝรั่งเศสจึงไดนํามาตรการ
เบี่ยงเบนคดี(Alternative Dispute Resolutions) มาใชเพื่อยุติคดีจํานวนหนึ่งไมใหขึ้นสูช้ันศาล79 ถือ
เปนทางเลือกในการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการนอกเหนือจากการยุติคดีดวยคําสั่งไมฟองคดีไป
เสียทีเดียว โดยมีเงื่อนไขบางประการที่ยังตองดําเนินการแกผูตองหาอยู มาตรการเบี่ยงเบนคดีที่
นํามาใชคือ 

การไกลเกล่ียประนอมขอพิพาท(Médiation pénale) ใชกับผูตองหาคดีความผิดเล็กนอย 
โดยมีเงื่อนไขวาตองมีการไกลเกลี่ยกอนมีการฟองคดีอาญาตอศาล ซ่ึงตองอาศัยความยินยอมจาก
คูกรณีทั้งสองฝายและพนักงานอัยการเห็นวาผลที่คูกรณีจะไดรับจากการไกลเกล่ียนี้เปนประโยชน
ตอทุกฝายคือเปนประโยชนตอคูกรณีทั้งสองฝายและเปนประโยชนตอสังคม 

มาตรการเบี่ยงเบนคดีอีกประการหนึ่งเรียกวา ความตกลงทางอาญา(Composition 
pénale) ใชกับความผิดมัชฌิมโทษที่ไมใชคดีความผิดรายแรงและกับคดีลหุโทษบางฐาน โดยกอน
ฟองคดีอาญาตอศาลพนักงานอัยการอาจยื่นขอเสนอบางประการใหผูตองหาพิจารณา เชนให
ผูตองหาชําระเงินจํานวนหนึ่งแกแผนดิน ใหทํางานเพื่อประโยชนชุมชนโดยไมมีคาตอบแทนเปน
ระยะเวลาไมเกิน 60 ช่ัวโมง หากผูตองหาตกลงยอมรับมาตรการที่พนักงานอัยการยื่นให จะเขาสู
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากศาลตอไป ซ่ึงหากศาลเห็นชอบดวยแลว คดีอาญานั้นก็จะระงับไป
เมื่อผูตองหาปฏิบัติตามขอตกลงเรียบรอยแลว 

กลาวไดวามาตรการเบี่ยงเบนคดีถูกนํามาใชแกคดีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจะ
ดําเนินคดีไดแตเปนกรณีที่ยังไมควรดําเนินคดีในชั้นศาล และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณการกระทํา
ของผูกระทําผิดแลวก็ไมควรยุติคดีดวยคําส่ังไมฟองไปเสียทีเดียว 

สวนคดีที่มีพยานหลักฐานเพยีงพอดําเนินคดีไดและพนกังานอัยการเหน็ควรดําเนินคดี
อาญาตอไป พนักงานอยัการอาจฟองคดีตอศาลดังนี้ คือ 

 
                                                 

79  สืบคนจาก  http://www.ago.go.th/bods.html 
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1)  สําหรับคดลีหุโทษหรือโทษปานกลาง อัยการก็จะฟองคดีตอศาลแขวงหรือศาล 
ที่พิจารณาคดีโทษปานกลาง 

2)  สําหรับคดทีี่มีโทษอุกฤษหรือคดีที่มีโทษปานกลางแตเปนคดีมีความยุงยาก 
ซับซอน หรือคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหตองไตสวนกอน อัยการก็จะยื่นคําขอใหศาลทําการไตสวน
กอน80 

การนําคดีขึ้นสูศาลในประเทศฝรั่งเศส มี 3 วิธีการดวยกัน คือ 
1)  การรองขอใหสอบสวนในคดีความผิดอุกฉกรรจ พนักงานอัยการเปนผูมีอํานาจรอง 

ขอตอผูพิพากษาสอบสวนเพื่อใหทําการสอบสวนความผิดอาญาที่มีโทษอุกฉกรรจ ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองสอบสวนโดยผูพิพากษา 

  นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งคือการรองขอตอผูพิพากษาสอบสวนโดยผูเสียหายที่ยื่น
ฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซ่ึงผูพิพากษาสอบสวนจะสงคํารองใหพนักงานทําการสอบสวน 

2)  การฟองคดีความผิดซึ่งหนา สําหรับการกระทําความผิดซึ่งหนาทีผู่ตองหาถูกจบักุม 
ขณะกระทําความผิด หรือภายหลังกระทําความผิด และความผิดดังกลาวไมใชความผิดตามที่
กฎหมายบัญญัติใหตองมีการสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน เมื่อพนักงานอัยการทําการ
สอบสวนแลว สามารถฟองคดีตอศาลที่มอํีานาจพิจารณาได 

3)  การฟองคดีลหุโทษ หรือคดีโทษปานกลางที่ไมตองทําการสอบสวนโดยผูพิพากษา 
สอบสวน การฟองคดีนี้ พนักงานอัยการเปนผูฟองคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีและออก
หมายเรียกจําเลยมาศาลเหมือนเชนคดีอ่ืน เพียงแตในคดีกลุมนี้มีวิธีการดําเนินคดีอีกวิธีการหนึ่งที่
แตกตางไป กลาวคือ พนักงานอัยการอาจมีหนังสือแจงไปยังผูตองหาใหทราบถึงการกระทําที่เปน
ความผิดและมีคําสั่งใหผูตองหาไปศาลตามวันเวลานัดหมาย ซ่ึงหากผูตองหาไมยินยอมไปศาล 
พนักงานอัยการก็จะฟองดําเนินคดีตอไป81 

  การดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายนอกจากการรองทุกขตอเจาพนักงานเพื่อใหมีการ
สอบสวนและดําเนินคดีโดยเจาหนาที่ของรัฐแลว ผูเสียหายอาจดําเนินคดีอาญาโดยการยื่นฟอง
ผูกระทําความผิดเปนคดีแพงเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนจากการกระทําความผิดอาญา ซ่ึงผูเสียหาย
ตองยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวน ซ่ึงจะมีการสงคํารองใหแกพนักงานอัยการอันเปนการบังคับ
ใหพนักงานอัยการตองดําเนินคดีอาญาแกผูตองหาโดยการออม แตการดําเนินคดีเชนนี้ผูเสียหาย
ตองรับผิดชอบตอการดําเนินคดีอาญาดวย กลาวคือหากเปนการดําเนินคดีโดยไมมีเหตุผลเหมาะสม

                                                 
80  โกเมน ภัทรภิรมย ง (2533).  “อัยการฝรั่งเศส.”  อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา รวมบทความ

เก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ.  หนา 23 – 36. 
81  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).   เลมเดิม.  หนา 15-17. 
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หรือโดยประมาท ผูเสียหายก็อาจตองรับโทษ และการดําเนินคดีแพงดังกลาวผูเสียหายตองวางเงิน
ประกันในการดําเนินคดีดวย 

การสอบสวนโดยผูพิพากษากระทําโดยผูพิพากษาสอบสวน (Juge d’ instruction) ซ่ึง
เปนตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเปนวาระละ 3 ป 
แตสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดหลายคราว โดยปกติแลวผูพิพากษาสอบสวนจะเปนผูทํา
หนาที่สอบสวนคดีอาญาเทานั้น เวนแตในบางกรณีเชน ศาลนั้นๆ มีผูพิพากษานอยจึงจําตองทํา
หนาที่ตัดสินคดีดวย 

คดีอุกฤษโทษจะตองมีการสอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวนกอนเสมอ สําหรับคดีโทษ
ปานกลางผูพิพากษาสอบสวนจะทําการสอบสวนไดตอเมื่อพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นเปน
การสมควรและรองขอตอผูพิพากษาสอบสวนใหทําการสอบสวนคดี แตอยางไรก็ตามผูพิพากษา
สอบสวนจะเริ่มทําการสอบสวนในคดีใดๆ โดยลําพังไมได แตจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีการรองขอ
จากพนักงานอัยการ 

ในสวนของผูเสียหายไมอาจขอใหผูพิพากษาสอบสวนทําการสอบสวนคดีไดโดยตรง 
แตสามารถกระทําโดยออมไดคือ ผูเสียหายอาจยื่นคํารองขอเปนคูความทางแพงตอผูพิพากษา
สอบสวน แตผูเสียหายตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดวยคือตองวางเงินคาธรรมเนียมตามคําสั่งของศาล 
เมื่อศาลไดรับคํารองดังกลาวแลวศาลจะสงคํารองใหพนักงานอัยการเพื่อใหพนักงานอัยการขอให
ศาลเปดการสอบสวน 

เมื่อพนักงานอัยการไดรับคํารองแลวอาจพิจารณาขอใหศาลมีคําสั่งไมรับผูเสียหายเปน
คูความทางแพง ขอใหสอบสวนหรือไมสอบสวนบุคคลใดก็ได 

การสอบสวนที่มีผูถูกระบุช่ือใหทําการสอบสวน ผูถูกระบุช่ือจะมีสิทธิทํานองเดียวกับ
ผูตองหาในคดีอาญา เชน การขอใหรัฐตั้งทนายความให 

แมศาลจะสงคํารองของผูเสียหายใหพนักงานอัยการขอใหเปดการสอบสวน แต
พนักงานอัยการไมตองผูกพันตามฐานความผิดที่ระบุไวในคํารอง พนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํา
รองขอใหสอบสวนในความผิดตามที่เห็นสมควรได 

ระหวางที่ผูพิพากษาสอบสวนทําการสอบสวนคดี หากพบความผิดอยางอื่นนอกเหนือ 
จากที่มีการรองขอใหทําการสอบสวนแลว ผูพิพากษาสอบสวนตองสงสํานวนการ

สอบสวนพรอมคํารองทุกขใหพนักงานอัยการเพื่อใหดําเนินการรองขอใหสอบสวนความผิดที่พบ 
พนักงานอัยการมีสิทธิเขารวมรับฟงการสอบสวนของผูพิพากษาสอบสวนไดเสมอ 

หากพนักงานอัยการแจงใหผูพิพากษาสอบสวนทราบวาประสงคเขารับฟงการสอบสวนแลว จาศาล
มีหนาที่ตองแจงกําหนดวันนัดสอบสวนใหพนักงานอัยการทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนวัน
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สอบปากคํา หากจาศาลไมแจงใหพนักงานอัยการทราบ จาศาลจะถูกลงโทษแตไมมีผลถึงกับทําให
การสอบสวนนั้นเสียไป 

เมื่อการสอบสวนไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลว ผูพิพากษาสอบสวนตองสงสํานวนการ
สอบสวนใหพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการตองทําคําแถลง (requisitoire definitif) สงกลับคืน
ภายใน 3 วัน โดยพนักงานอัยการอาจแถลงขอปดการสอบสวนหรือขอใหผูพิพากษาสอบสวนทํา
การสอบสวนตอไป ซ่ึงผูพิพากษาสอบสวนอาจสั่งอยางใดๆ ไดตามที่เห็นสมควร โดยหากเห็นควร
สอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถทําการสอบสวนแลวสงใหพนักงานอัยการแถลงอีกครั้งหนึ่ง หรือหากผู
พิพากษาสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวก็อาจมีคําสั่งปดการสอบสวนโดยคําสั่งฟองคดี
หรือคําส่ังไมฟองคดีตามที่เห็นควร 

คําสั่งไมฟองคดีอาจเปนคําสั่งที่ใหเหตุผลทางขอกฎหมาย เชน คดีขาดอายุความ คดีมี
เหตุยกเวนโทษ เปนตน หรือคําสั่งไมฟองคดีอาจเปนคําสั่งที่ใหเหตุผลทางขอเท็จจริง เชน 
พยานหลักฐานไมพอฟงวาผูใดเปนผูกระทําผิด เปนตน แตคําสั่งไมฟองคดีโดยใหเหตุผลทาง
ขอเท็จจริงไมทําใหคดียุติลงโดยเด็ดขาด หากภายหลังปรากฏพยานหลักฐานใหมที่ยังไมเคยเสนอ
ตอผูพิพากษาสอบสวนมากอน และเปนพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักหรือเปนประโยชน ก็อาจมีการ
สอบสวนใหมได 

หากผูพิพากษาสอบสวนเห็นควรดําเนินคดีตอไปอาจมีคําสั่งใหดําเนินคดีตอไป โดยมี
คําส่ังใหสงตัวไปฟองคดียังศาลที่มีอํานาจพิจารณาคือ ความผิดลหุโทษจะสั่งใหสงตัวไปฟองยังศาล
แขวง (Les tribunaux de police) แลวสงสํานวนไปใหหัวหนาอัยการศาลชั้นตนซึ่งจะสงใหผูวาคดี
ดําเนินการตอไป 

หากเปนความผิดปานกลางจะสั่งใหสงตัวไปฟองยังศาล correctionnel แลวสงสํานวน
ไปใหหัวหนาอัยการศาลชั้นตน 

หากเปนความผิดอุกฉกรรจจะสงสํานวนใหอธิบดีอัยการศาลอุทธรณเพื่อรองขอใหศาล
อุทธรณทําการสอบสวนเปนครั้งที่สอง82 

การอุทธรณคําส่ังผูพิพากษาสอบสวน อาจกระทําไดโดยบุคคลดังตอไปนี้ 
(1)  พนักงานอัยการอาจอุทธรณคําส่ังผูพิพากษาสอบสวนไดทั้งคําส่ังที่ออกตามคํา 

ขอ หรือขัดกับคําขอของพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการเทานั้นที่สามารถอุทธรณคําส่ังใหรับ
คูความฝายแพง และคําส่ังใหสงตัวไปฟองคดียังศาลที่มีอํานาจ คําสั่งปฏิเสธไมดําเนินการสอบสวน
ตามที่อัยการรองขอ 
                                                 

82  การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส.  (2533).  รายงานการสัมมนา เร่ืองการปรับปรุงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน.  หนา 80-90. 
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(2)  ผูตองหาอาจอุทธรณคําส่ังผูพิพากษาสอบสวนที่ใหรับคูความทางแพง แตไมม ี
อํานาจอุทธรณคําส่ังปดการสอบสวนที่เปนคําส่ังใหสงไปฟองคดี 

(3)  คูความฝายแพงอาจอุทธรณคําส่ังไมเปดการสอบสวน คําส่ังไมฟองคดีเกี่ยวกับ 
เขตอํานาจศาล คําส่ังไมรับเปนคูความทางแพง แตสามารถทําเปนคําแถลงได 

สําหรับคดีอุกฉกรรจ การสอบสวนตองผานการพิจารณาของศาลอุทธรณแผนก
สอบสวนเสมอ และศาลอุทธรณเทานั้นเปนผูส่ังใหสงผูตองหาไปฟองคดียังศาล Assises คําสั่งของ
ศาลอุทธรณเปนที่สุด โดยตองระบุเหตุผลและฐานความผิดดวย มิฉะนั้นคําสั่งของศาลอุทธรณจะ
ตกเปนโมฆะ83 

 
3.2  ประเทศเยอรมนี 

การดําเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมนี ยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลักและเปด
โอกาสใหผูเสียหายสามารถดําเนินคดีอาญาไดในบางฐานความผิดดวย การดําเนินคดีอาญาใน
ประเทศเยอรมนีจึงสามารถกระทําไดโดยบุคคล 2 กลุมคือพนักงานอัยการและผูเสียหาย ซ่ึงคลาย
กับประเทศไทย 

ประเทศเยอรมนีถือหลักวาการดําเนินคดีอาญาเปนอํานาจของรัฐ จึงยึดถือการดําเนินคดี
ของรัฐเปนหลัก สวนผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาไดแตมีอยูอยางจํากัด ดังนั้น แมวาผูเสียหาย
ฟองคดีในฐานความผิดที่กฎหมายอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีไดก็ตาม หากพนักงานอัยการของ
ประเทศเยอรมนีฟองคดีในความผิดเดียวกันนั้นก็ตองยึดถือการดําเนินคดีของพนักงานอัยการเปน
หลัก แตเดิมการดําเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมนีนั้นผูทําหนาที่สอบสวนฟองรองและทําหนาที่
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะถูกดําเนินการโดยศาล ตอมามีแนวความคิดใหดําเนินคดีอาญาโดยใช
ระบบกลาวหาซึ่งลดบทบาทหนาที่ของศาลลงใหทําหนาที่เพียงการพิจารณาพิพากษาคดีเทานั้น 
และจัดตั้งองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขึ้นอีกองคกรหนึ่งคือ อัยการใหเปนผูทําหนาที่
ในการรับผิดชอบการสอบสวนฟองคดีอาญา 

การดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนฟองรองนั้น พนักงานอัยการของประเทศเยอรมนี
จะมีเจาหนาที่ตํารวจทําหนาที่เปนผูชวยเหลือพนักงานอัยการทํานองเดียวกันกับในประเทศฝรั่งเศส 
กลาวคือพนักงานอัยการจะมีเจาหนาที่ในการทําหนาที่ตรวจสอบการกระทําความผิดรวบรวม
พยานหลักฐานใหพนักงานอัยการนํามาพิจารณาสั่ งคดี  เมื่อพนักงานอัยการเห็นวาคดีมี
พยานหลักฐานสนับสนุนอยางเพียงพอนาเชื่อวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด พนักงานอัยการจะ

                                                 
83  แหลงเดิม.  หนา 91-93. 
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ฟองรองดําเนินคดีแกผูตองหาทุกคดีซ่ึงเปนไปตามหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย(Legality 
principle) 

แตสําหรับคดีอาญาบางฐานความผิดที่กฎหมายกําหนดไวเปนความผิดที่ผูเสียหายอาจ
ฟองคดีไดเองคือความผิดที่คอนขางเปนไปในทางสวนตัว อัยการจะฟองคดีไดตอเมื่อพนักงาน
อัยการเห็นวาการฟองคดีนั้นจะเปนประโยชนตอสวนรวม84 

3.2.1  การดําเนินคดีโดยพนกังานอัยการ การดําเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมนีนัน้มีพนักงาน 
อัยการเปนผูดําเนินการทั้งการสอบสวนและฟองรองดําเนินคดี ในการดําเนินการสอบสวนความผิด
จะมีตํารวจเปนผูชวยพนักงานอัยการ การสอบสวนของพนักงานอัยการเปนการตรวจสอบคนหา
ความจริงของเรื่องเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง พนักงานอัยการจะเปนผูพิจารณาลงความเห็นวา
พยานหลักฐานที่รวบรวมไดนั้น เพียงพอรับฟงวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิดแลวหรือไม หาก
พยานหลักฐานเพียงพอรับฟงไดวากระทําความผิด พนักงานอัยการจะดําเนินคดีแกผูตองหานั้นโดย
การฟองคดีตอศาล เพราะประเทศเยอรมนีใชหลักการดําเนินคดีตามกฎหมาย จึงดําเนินคดีแก
ผูตองหาที่มีพยานหลักฐานเพียงพอรับฟงไดทุกเรื่อง เวนเสียแตจะเขาขอยกเวนในบางกรณีที่
พนักงานอัยการอาจไมดําเนินคดีแกผูตองหาได เชน คดีความผิดเล็กนอยและการดําเนินคดีนั้นไม
เปนประโยชนตอสาธารณะ คดีที่พนักงานอัยการเห็นวาการดําเนินคดีนั้น จะทําใหเกิดความเสียหาย
แกประเทศไดในแงของความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ  หรือเปนการขัดตอ
ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ 

การดําเนินคดีอาญาแผนดิน เปนอํานาจของพนักงานอัยการแตผูเดียวเทานั้น ผูเสียหาย
ในคดีจึงสามารถดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดไดเพียงรองทุกขตอเจาพนักงาน หากพนักงาน
อัยการไมฟองคดีความผิดอาญาแผนดิน ผูเสียหายจะฟองคดีเองไมไดผูเสียหายทําไดเพียงรองขอให
มีการตรวจสอบ การมีคําสั่งไมฟองของอัยการโดยการรองขอตอผูบังคับบัญชาไมรับคํารองทุกข 
ผูเสียหายอาจยื่นคํารองตอศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหแสดงขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน ที่
พนักงานอัยการรวบรวมและใชประกอบการพิจารณาลงความเห็นในการมีคําส่ังไมฟองคดี 

ความผิดอาญาบางฐานในประเทศเยอรมณี รัฐใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีเองได และใน
คดีดังกลาว หากมีการรองทุกขใหพนักงานอัยการดําเนินคดี พนักงานอัยการจะดําเนินการฟองคดี 
ตอเมื่อเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนสาธารณะ 
 
 
                                                 

84  คณิต ณ นคร ช  (2533).  “อัยการเยอรมัน และการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง.”  
อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ.  หนา 71. 
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3.2.2  การดําเนินคดีโดยผูเสียหาย การฟองรองดําเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมนีเปนอํานาจ 
ของพนักงานอัยการเปนหลัก แตก็อนุญาตใหอํานาจผูเสียหายฟองรองดําเนินคดีไดเอง(Private 
charge)85 ในบางฐานความผิด ซ่ึงความผิดที่ใหอํานาจแกผูเสียหายฟองรองดําเนินคดีมักเปน
ความผิดที่เปนโทษสถานเบา เชน ความผิดฐานบุกรุก ดูหมิ่น หมิ่นประมาท เปนตน แตการฟองคดี
ของผูเสียหายยังอาจถูกพนักงานอัยการเขาแทรกแซงไดเสมอโดยการรองขอเขาเปนโจทกรวมกับ
ผูเสียหายในคดี 

แมวากฎหมายจะอนุญาตใหผู เสียหายฟองคดีอาญาได แตการฟองคดีอาญาของ
ผูเสียหายยังตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนที่รัฐกําหนดไว โดยผูเสียหายตองผานขั้นตอนการ
ประนีประนอมยอมความเสียกอน การประนีประนอมยอมความดังกลาวเปนการดําเนินการโดยมี
ตัวแทนภาครัฐจากกระทรวงยุติธรรมเขาควบคุมดูแลการประนีประนอมยอมความใหเปนไปโดย
ถูกตอง และหากการประนีประนอมยอมความนั้นไมประสบผลสําเร็จรัฐจึงจะอนุญาตใหผูเสียหาย
ดําเนินคดีแกผูตองหาตอไป โดยรัฐจะออกหนังสือรับรองการผานขั้นตอนประนีประนอมยอมความ
และอนุญาตใหผูเสียหายฟองรองดําเนินคดีได 

นอกจากนี้การฟองคดีอาญาของผูเสียหาย ยังตองอยูภายใตขอกําหนดเพื่อคุมครอง
จําเลยมิใหตองเดือดรอนเสียหายจากการดําเนินคดีอาญา โดยผูเสียหายที่ฟองคดีจะตองวางเงินหรือ
หาประกันใหไวแกศาลสําหรับประกันคาธรรมเนียมที่อาจทําใหจําเลยเสียหาย86อีกดวย 

ดวยเหตุที่ประเทศเยอรมนียึดถือหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) เปน
หลัก คดีตางๆที่เกิดขึ้นจึงมักถูกดําเนินคดีโดยตัวแทนของรัฐคือพนักงานอัยการ และเมื่อพนักงาน
อัยการวินิจฉัยวาพยานหลักฐานที่รวบรวมไดจากการสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําของ
ผูตองหาเปนความผิดและพยานหลักฐานเพียงพอตอการพิสูจนความผิดแลว พนักงานอัยการจะ
ฟองรองดําเนินคดีแกผูตองหาเสมอตามหลักการดําเนินคดีตามกฎหมาย (Legality principle) 
 
3.3  ประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษมีกฎหมายใชบังคับในประเทศทั้งที่เปนลายลักษณอักษรณ(statute) และ
กฎหมายจารีตประเพณี(Common law) การดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษยึดถือหลักการ
ดําเนินคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นถือวาสมาชิกใน
สังคมไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดนั้นๆ ดวย เพราะเปนการกระทําที่กระทบตอความ
สงบสุขในสังคม ดังนั้นประชาชนในสังคมจึงเปนผูมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
                                                 

85  อรรถพล ใหญสวาง.  เลมเดิม.  หนา 46. 
86  กิตติ  บุศยพลากร.  เลมเดิม.  หนา 17-19. 
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สังคมรวมกัน โดยประชาชนคนหนึ่งคนใดในสังคมสามารถฟองผูกระทําความผิดตอศาลเพื่อ
ดําเนินคดีได แมวาผูฟองคดีจะมิใชผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดโดยตรงก็ตาม การฟอง
คดีนี้ถือวาเปนการกระทําในนามของแผนดิน (in the name of the Crown) 

การพิจารณาคดีในชั้นศาลของประเทศอังกฤษนั้น มีการคนหาความจริงในคดีโดยใช
ระบบการตอสูกัน (Trial of battle) โจทกและจําเลยจึงมีฐานะเทาเทียมกัน  ศาลผูทําหนาที่ช้ีขาด
ตัดสินคดีดํารงตนในการพิจารณาคดีดวยการวางเฉย (Passive) เสมือนเปนเพียงกรรมการคอย
ควบคุมใหคูตอสู(คูความ)ทั้งสองอยูในกติกาและทําหนาที่ปองกันมิใหมีการเอาเปรียบซ่ึงกันและ
กันโดยมีกฎหมายในเรื่องของบทตัดพยานที่เด็ดขาด การพิสูจนขอเท็จจริงในคดีมีลักษณะเปนการ
ตอสูกันระหวางคูความโดยการถามคาน (Cross examination) คือโจทกเปนผูกลาวอางจึงเปนผูนํา
พยานหลักฐานมาพิสูจน และจําเลยตอสูคดีโดยทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานของฝายโจทก การ
พิสูจนขอเท็จจริงในอังกฤษนั้นเห็นวาวิธีการถามคานเปนการพิสูจนขอเท็จจริงที่จะทําใหความจริง
ปรากฏตอหนาศาลไดดี 

ดวยระบบกฎหมายที่มีพัฒนาการไปตามระยะเวลาทําใหหลักการดําเนินคดีโดย
ประชาชน(Popular prosecution) ที่ปลอยใหเอกชนเขามาเปนผูผลักดันและควบคุมการดําเนินคดี
อาญาซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะเริ่มถูกตั้งขอสังเกตวาไมสามารถรักษาประโยชน
สาธารณะได87และยังพบวาหลักการดําเนินคดีโดยประชาชนของประเทศอังกฤษประสบปญหา
เกี่ยวกับการหาตัวบุคคลเขามาดําเนินคดีที่จําเปนตองมีการแกไขคือ เนื่องจากการดําเนินคดีในแตละ
เร่ืองทําใหเอกชนที่เขามาดําเนินคดีตองสูญเสียเวลาไปในการดําเนินคดี ตองประสบกับเรื่องยุงยาก 
อีกทั้งตองสูญเสียเงินสวนตัวเปนคาใชจายในการดําเนินคดี ดังนั้นการถูกบังคับโดยผูพิพากษาให
ผูเสียหายฟองคดีทั้งที่ผูเสียหายไมเต็มใจจึงทําใหผูเสียหายดําเนินคดีโดยขาดการเอาใจใสและทําให
เกิดปญหาการลมคดีตามมา 

ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงไดมีผูเสนอความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาดวยวิธีการ
ตางๆ คือ 

1)  ขอเสนอใหการดําเนินคดีอาญาควรกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ และการดําเนนิคดี 
อาญาโดยผูเสียหายควรจํากัดใหมีอํานาจเฉพาะความผิดสวนตัวโดยแทและตองเปนความผิด
เล็กนอยเทานั้น 

2)  ขอเสนอใหมีเจาพนักงานเปนผูทําหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคด ี
อาญาในทํานองเปนพนักงานอัยการอยางประเทศในภาคพื้นยุโรป 

                                                 
87  คณิต ณ นคร ข.  เลมเดิม.  หนา 50. 
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แตดวยสภาพสังคมของประเทศอังกฤษที่มีความคิดในเชิงอนุรักษนิยมสูง การโนมนาว
ใหไดรับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลักการดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษตามขอที่เสนอ
ขึ้นมา จึงตองใชเวลาการตอสูอยางยาวนาน การเปลี่ยนแปลงในชวงเริ่มแรกไดกระทําโดยตรา
กฎหมายจัดตั้ง Director of Public Prosecution (D.P.P.) ขึ้นในป ค.ศ.1879 แต D.P.P. ที่จัดตั้งขึ้นนี้ก็
มิไดเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีอาญาอยางพนักงานอัยการของประเทศภาคพื้น
ยุโรป 

อํานาจหนาที่ของ  D.P.P.ที่จัดตั้งขึ้นนี้ทําหนาที่ เพียงเปนผูคอยใหคําแนะนําแก
ประชาชนในการดําเนินคดีอาญา ดูแลการดําเนินคดีของตํารวจ และเปนผูดําเนินคดีอาญาบางฐาน
ความผิดที่มีความสําคัญ88 เมื่อตํารวจทําการสืบสวนและเสนอคดีขึ้นมาแลว D.P.P.จะเปนผูพิจารณา
คดีหากเห็นควรฟองคดี D.P.P. จะดําเนินการโดยวาจางทนายความ (barrister)89 ฟองรองดําเนินคดี
โดยมิไดเปนผูฟองรองดําเนินคดีดวยตนเอง และยังทําหนาที่ควบคุมการฟองคดีอาญาโดย
ประชาชนอีกดวย90 

แมวาในปจจุบันนี้ประเทศอังกฤษจะยังอนุญาตใหประชาชนสามารถฟองคดีอาญาได
ตามหลักการดําเนินคดีโดยประชาชนอยูก็ตาม แตเนื่องจากปญหาที่วาผูเสียหายฟองคดีอาญาดวย
ตนเองจะตองวางเงินคาธรรมเนียมในการดําเนินคดีซ่ึงเปนมาตรการในการคุมครองจําเลยใน
คดีอาญามิใหตองไดรับเสียหายจากการฟองคดี ทําใหผูเสียหายตองมีคาใชจายและตองเสียเวลาใน
การดําเนินคดี จึงทําใหการฟองคดีเองของผูเสียหายเสื่อมความนิยมลงไป ผูเสียหายจึงมักใชวิธีรอง
ทุกขตอตํารวจเพื่อใหตํารวจดําเนินคดีแทนประชาชน ทําใหหลักการดําเนินคดีโดยประชาชนไมได
รับความนิยมในทางปฏิบัติอีกตอไป หลักการดําเนินคดีโดยประชาชนในประเทศอังกฤษจึง
หลงเหลืออยูแตเพียงรูปแบบเทานั้น 

ตํารวจมีอํานาจเริ่มคดีโดยการสืบสวนสอบสวน แสวงหาพยานหลักฐาน ตลอดไป
จนถึงฟองคดีเองตอศาลแขวง(Magistrate) หากเปนคดีที่มีความซับซอน คดีความผิดรายแรง ตํารวจ
ก็จะจางทนายความฟองคดีแทนเรียกวา Solicitor ความสัมพันธระหวางตํารวจกับ Solicitor มี
ลักษณะเปนอยางลูกความกับทนายความ ซ่ึงทนายความตองดําเนินคดีไปตามที่ตัวความตองการ 
และทนายความอาจใหคําแนะนําเสนอความเห็นแกลูกความได ตอจากนั้นเมื่อดําเนินการจนเสร็จ
ส้ินแลวตํารวจจะจางทนายความที่เรียกวา Barrister ใหดําเนินการฟองรองดําเนินคดีในชั้นศาล 

                                                 
88  อมรเทพ เมืองแสน..  (2549).  อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอวท่ีมีตอกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาของไทย.  หนา 17-20. 
89  คณิต ณ นคร ข.  เลมเดิม.  หนา 50. 
90  จิตติมา ศรีอโนมัย.  เลมเดิม.  หนา 76-77. 
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Barrister นี้มีฐานะเปนทนายโจทก 
การดําเนินคดีของตํารวจที่มีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนและฟองคดีอาญาเองดวยนั้น 

เนื่องจากตํารวจเปนผูดําเนินการทั้งหมดตั้งแตเร่ิมตนคดีโดยการสืบสวนไปจนถึงการใชดุลพินิจใน
การตัดสินใจฟองคดีทําใหการดําเนินการของตํารวจขาดการสอบทาน(review)ทําใหพบกับปญหา
วามีพยานหลักฐานนอยไมเพียงพอตอการพิสูจนความผิดของจําเลย และปญหาจากแนวทางการ
ปฏิบัติของตํารวจแตละทองที่เกี่ยวกับการฟองคดีมีขอแตกตางกัน91 จึงมีการเสนอความคิดใหมีการ
แยกอํานาจการฟองคดีออกจากการทําหนาที่ของตํารวจ โดยใหตํารวจทําหนาที่สืบสวนสอบสวน
เทานั้น และใหมีการตั้งองคกรของรัฐขึ้นทําหนาที่ฟองคดีอาญาแยกออกจากองคกรตํารวจ ทําใหมี
การจัดตั้ง Crown Prosecution Service (CPS) ขึ้นในป ค.ศ.1986 เพื่อทําหนาที่ควบคุมการฟอง
คดีอาญาทั้งหลายที่เปนอํานาจของตํารวจ และในเวลาตอมาไดมีการตั้งองคกรอื่นๆขึ้นอีกเพื่อทํา
หนาที่ฟองคดีอาญาโดยเฉพาะในความผิดบางฐานความผิด92 

ดวยเหตุดังที่กลาวมาทําใหผูมีอํานาจฟองคดีอาญาในประเทศอังกฤษประกอบดวย
องคกรในกระบวนการยุติธรรมหลายฝาย อันไดแก93 

1)  CPS และองคกรอ่ืนๆ ที่มีอํานาจฟองคดอีาญาเปนการเฉพาะ เชน The Trading  
Stands Office , Inland Revenue , HM Customs and Excise , the DHSS , the Post Office , RSPCA 
and the Factory Inspectorate. 

2.)  ผูเสียหาย (victims) 
การดําเนินคดีอาญาของเจาหนาที่รัฐเริ่มตนขึ้นในชั้นตํารวจ โดยเมื่อตํารวจไดรับการ

รองทุกข และทําการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จสิ้นลง หากตํารวจเห็นวาไมควรฟองผูตองหา คดีนั้น
ก็จะจบลงในชั้นตํารวจ แตหากตํารวจเห็นควรฟองผูตองหาและเปนคดีตามประเภทที่กฎหมาย
บัญญัติใหรายงานตอ D.P.P.ตํารวจก็จะสงสํานวนการสอบสวนให D.P.P. เพื่อฟองคดีตอไป แตการ
ฟองคดีโดยเจาหนาที่ของรัฐฝายอื่น อาจฟองคดีไดโดยไมตองสงเรื่องให CPS ฟองคดีเหมือนกับ
ตํารวจ 

เมื่อ D.P.P.ไดรับสํานวนคดีของเจาหนาที่ตํารวจแลวจะพิจารณาความเพียงพอของ
พยานหลักฐานในการดําเนินคดี โดยอาจสงใหเจาหนาที่ตํารวจทําการสอบสวนรวบรวม

                                                 
91  จิราธร เจริญวุฒิ.  (2550).  วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา: ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ.  

หนา 24-27. 
92  อมรเทพ เมืองแสน.  เลมเดิม.  หนา 21 – 22. 
93  John Wheeler.  (2002).  The English Legal System.  p. 194. 
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พยานหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นวาพยานหลักฐานไมเพียงพอก็ได94 การดําเนินคดีอาญาของ
ภาครัฐดังกลาวมานี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลของอัยการสูงสุด (Attorney General) ซ่ึงเปน
ตําแหนงในคณะรัฐมนตรีคอยกํากับดูแลการทําหนาที่ของ D.P.P.โดยควบคุมควบคุมดูแลการฟอง
คดีอาญาของ D.P.P.ใหเปนไปโดยเรียบรอย 

ประเทศอังกฤษไดจัดตั้งองคกร CPS ขึ้นในป ค.ศ.1985 ตามกฎหมาย The Prosecution 
of Offences Act 1985 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตตุลาคม ค.ศ. 198695 ใหทําหนาที่ดําเนินคดีอาญา
ทํานองเดียวกับองคการอัยการของประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยคัดเลือกเจาหนาที่ผูมาปฏิบัติงาน
จากนักกฎหมาย (Lawyers)96 ที่เปน Barrister และ Solicitor ซ่ึงในชวงแรกพบกับปญหาความ
ยากลําบากในการคัดเลือกนักกฎหมายใหมีจํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน แมวาจะมีการกอตั้ง 
CPS ขึ้นมาแตการทําหนาที่ของ CPS ก็ไมไดกระทบตออํานาจการฟองคดีของประชาชนที่มีอยู และ
การดําเนินคดีของ CPS โดยจางทนายความฟองคดีนั้น โจทกในคดีอาญายังคงมีฐานะเปนคูความ
เทาเทียมกับจําเลยในคดี97อยู 

การดําเนินคดีอาญาแตละเรื่อง D.P.P. มีอํานาจที่จะนําเหตุผลดานตางๆ มาประกอบการ
พิจารณาใชดุลพินิจในการดําเนินคดีตอไปดวย เชน พิจารณาถึงนโยบายของรัฐ (Public policy) ที่มี
ตอการดําเนินคดีอาญาในขณะนั้น พิจารณาถึงประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากการดําเนินคดี การ
ดําเนินการของ D.P.P.จึงมีลักษณะเปนการใชอํานาจกึ่งตุลาการ (quasijudicial) ในทํานองเดียวกับ
พนักงานอัยการของประเทศภาคพื้นยุโรป 

การดําเนินการของ CPS อยูภายใตการบังคับบัญชาของ D.P.P.และมี Attorney General 
ซ่ึงเปนตําแหนงทางการเมืองเปนผูรับผิดชอบการทํางาน โดย CPS ตองจัดทํารายงานคดีสง 
Attorney General ดวย98 และถือไดวาองคกร CPS สรางขึ้นเพื่อควบคุมตรวจสอบการทํางานของ
องคกรตํารวจ การฟองคดีอาญาในประเทศอังกฤษสําหรับคดีที่ตํารวจทําการสอบสวนจะถูกฟองคดี
โดย CPS เวนแตเพียงคดีความผิดเล็กนอย แตการดําเนินคดีของ CPS ไมผูกพันกับความเห็นตามที่
ตํารวจไดเสนอขึ้นมา การตัดสินใจของ CPS สามารถกระทําไดโดยอิสระภายใตกฎหมาย และการ
ดําเนินคดีตองเปนไปตามแนวนโยบายที่ D.P.P.ไดวางไว การสั่งคดีของ CPS วาคดีควรดําเนินการ

                                                 
94  วรินทร แตประยูร.  (2545).  สิทธิการฟองคดีอาญาโดยผูเสียหายในศาลทหาร.  หนา 45-47. 
95  Robin C.A. White.  (1999).  The English Legal System in Action.  p.125. 
96  John wheeler.  (2002).  Op.cit.  p194. 
97  คณิต ณ นคร ซ (2541).  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน.” รวม

บทความดานวิชาการของศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด.  หนา 312. 
98  Robin C.A. White.  Loc.cit. 
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ตอไปหรือไมนั้น มีหลักเกณฑในการวินิจฉัยอยู 2 ขั้นตอน คือ การวินิจฉัยพยานหลักฐาน (the 
evidential test) และการวินิจฉัยประโยชนสาธารณะ (the public interest test) 

การวินิจฉัยพยานหลักฐาน โดยพิจารณาพยานหลักฐานในคดีวามีความเพียงพอตอการ
พิสูจนความผิดตามขอหาไดอยางแทจริง เปนพยานหลักฐานที่สามารถนําสืบในชั้นศาล และโอกาส
ที่ศาลจะตัดสินวาจําเลยมีความผิดนั้นมีลักษณะที่เปนภาวะวิสัย หากไมผานเกณฑการวินิจฉัย
พยานหลักฐานนี้แลว ตองมีคําสั่งยุติคดีทันทีไมวาคดีนั้นจะมีความสําคัญหรือรายแรงเพียงใด เมื่อ
ผานหลักเกณฑนี้แลวตองพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 คือ การวินิจฉัยประโยชนสาธารณะ คือในฐาน
ความผิดรายแรงนั้นปกติตองมีการสั่งฟองดําเนินคดีตอไป เวนแตจะปรากฏวาการสั่งยุติคดีมี
ประโยชนสาธารณะเหนือกวาการฟองคดี เชน คดีมีแนวโนมที่ศาลจะลงโทษจําเลยเล็กนอยเทานั้น 
การกระทําความผิดเกิดจากคามผิดพลาดอยางแทจริงหรือความสําคัญผิดอยางแทจริง ความเสียหาย
หรืออันตรายที่ เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอยและเกิดจากการกระทําความผิดที่มีขึ้นเพียงครั้งเดียว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนความผิดที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด เวลาที่เกิดการกระทําความผิดกับ
เวลาที่จะมีการพิจารณาคดีนั้นมีระยะเวลาที่หางกันมาก เปนตน99 

ดังนั้น การตัดสินใจของตํารวจที่ตองการดําเนินคดีตอไปที่เปนการไมเหมาะสม จึงอาจ
ถูกตรวจสอบ(review)โดย CPS อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจากการสํารวจคดีตางๆของตํารวจใน 3 เขต พบวา
CPS ไดมีคําส่ังยุติคดีของตํารวจเนื่องจากมีพยานหลักฐานไมเพียงพอเปนจํานวนมาก สําหรับคดีที่
ตํารวจไดฟองตอศาลแลว CPS ก็สามารถยุติการฟองคดี(discontinuing)นั้นไดดวย100 

แตในสวนของผูเสียหายยังคงมีอํานาจฟองคดีอาญาไดอยูตามหลักการดําเนินคดีอาญา
โดยประชาชน101 เพียงแตวาการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายจะมี CPS เขามาดูแล โดยผูเสียหายที่
ฟองคดี(Private prosecution)จําตองไดรับการอนุญาตจากฝายเจาหนาที่กอน102 นอกจากนี้การ
ดําเนินคดีของผูเสียหายนั้น หาก CPS เห็นวาการฟองคดีนั้นเปนการขัดตอประโยชนสาธารณะหรือ
การดําเนินคดีเร่ืองนั้นควรมีการดําเนินคดีโดยภาครัฐ CPS ก็สามารถเขาไปดําเนินคดีอาญานั้นเสีย

                                                 
99  ศรัณย ถิรพัฒน และ ประธานจุฬาโรจนมนตรี.  (2543,เมษายน).  “(คําแปล)ประมวลหลักการสั่งคดี

ของพนักงานอัยการอังกฤษ(The Code for Crown Prosecution) ค.ศ.1994”.  ขาวเนติบัณฑิตยสภา, 12, 129.  หนา 
4-5. 

100  Mike Mcconville & Geoffrey Wilson.  (2002).  The Handbook of The Criminal Justice Process. 
p.156-157. 

101  จิตติมา ศรีอโนมัย.  เลมเดิม.  หนา 77-78. 
102  John wheeler.  Op.cit.  p.196. 
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เอง103 หรืออาจดําเนินการใหระงับการฟองคดีอาญานั้นเสียก็ได โดยสามารถควบคุมการดําเนินคดี
อาญาของผูเสียหายดวยการรองขอตอศาล “ไมดําเนินคดีตอไป” (Nolle Prosequi) กอนศาลมีคํา
พิพากษา การดําเนินการนี้จะมีผลทําใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดี แตจําเลยยังอาจถูกฟองเปนคดีใหม
ไดอีก104 

นอกจากนี้ยังมีอํานาจตรวจสอบการฟองคดีของประชาชน ในกรณีที่มีผูมายื่นคําฟอง
คดีอาญาแลวถอนฟองหรือไมดําเนินคดีตอไป โดยอาจทําการตรวจสอบถึงความสุจริตของบุคคลผู
ฟองคดี หรือพิจารณาถึงการดําเนินคดีอาญาเรื่องนั้นวายังเปนประโยชนสาธารณะอันควรดําเนินคดี
ตอไปหรือไม ถึงแมวาคดีนั้นจะมีการถอนฟองคดีแลวก็ตาม105 

หลักการดําเนินคดีอาญาของประเทศอังกฤษที่มีการจํากัดอํานาจฟองคดีอาญาของ
ผูเสียหายลงโดยมีองคกรของรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินคดีของผูเสียหายนี้ พิจารณาแลวเห็น
ไดวา จากเดิมที่รัฐเคยใหอํานาจแกผูเสียหายอยางเต็มที่ใหสามารถฟองรองดําเนินคดีอาญาไดอยาง
กวางขวางตามหลักการดําเนินคดีโดยประชาชน แตรัฐไดพบวาการปลอยใหผูเสียหายดําเนินคดี
เพียงลําพังตอไปนั้น ไมอาจรักษาความสงบเรียบรอยหรือประโยชนของรัฐได ประเทศอังกฤษจึงได
วางมาตรการจํากัดสิทธิในการฟองคดีอาญาของผูเสียหายลงโดยการฟองคดีอาญาของผูเสียหายตอง
ถูกควบคุมดูแลการดําเนินคดีโดยฝายรัฐ การดําเนินคดีอาญาไมอาจดําเนินการโดยปราศจากการ
ควบคุมของฝายรัฐไดอีกตอไป 

                                                 
103  พรศักดิ์ พลสมบัตินันท.  (2545).  อํานาจดําเนินคดีอาญาโดยรัฐและผูเสียหาย.  วิทยานิพนธปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร.  หนา 30. 
104  กิตติ บุศยพลากร.  เลมเดิม.  หนา 21-22. 
105  อุทิศ วีรวัฒน.  (2533).  “อัยการสกอตแลนดและอัยการอังกฤษ.”  อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา 

รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ.  หนา 56-60. 
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บทที่ 4 
การควบคุมดูแลการฟองคดีในประเทศไทย 

 
อํานาจการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการกับผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 28106 เปนอํานาจฟองคดีที่ตางฝายตางมีอิสระตอกันทําใหพนักงาน
อัยการผูเสียหายตางมีอํานาจฟองคดีไดโดยไมมีพันธะตอกัน แมฝายหนึ่งจะไดยื่นฟองการกระทํา
เดียวกันของจําเลยตอศาลแลวอีกฝายหนึ่งก็ยังสามารถยื่นฟองจําเลยเปนอีกคดีหนึ่งไดอีก นอกจาก
การเปนโจทกยื่นฟองคดีโดยตรงแลว พนักงานอัยการและผูเสียหายยังอาจขอเขาเปนโจทกรวมกัน
ในคดีที่อีกฝายหนึ่งไดยื่นคําฟองไวแลวไดอีก 

ดวยระบบกฎหมายไทยไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษ การดําเนินคดีอาญา
ของประเทศไทยจึงมีรูปแบบใกลเคียงกันกับระบบกฎหมาย Common Law ของประเทศอังกฤษ 
การดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษแตเดิมเปนการดําเนินคดีหลัก การดําเนินคดีอาญาโดย
ประชาชน (Popular prosecution) ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีตางเปนเอกชนที่มีฐานเทาเทียมกัน จึง
เปนการตอสูที่โจทก-จําเลย มีฐานะในคดีเทาเทียมกัน การตอสูในคดีดวยวิธีการถามคาน (Cross 
examination) เปนการแสดงเหตุและผลในคดีใหปรากฏตอศาล แตในการปรับปรุงระบบกฎหมาย
ของประเทศ  ไดมีการปฏิ รูประบบกฎหมายโดยยึดถือหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ  (Public 
prosecution) เปนหลักและอนุญาตใหผูเสียหายดําเนินคดีอาญาไดตามหลักการดําเนินคดีโดยเอกชน 
(Private prosecution) องคกรของรัฐจึงตองรวมกันตรวจสอบหาขอเท็จจริงในความผิด เพราะรัฐมี
หนาที่อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การคนหาเพื่อใหไดความจริงจึงเปนหนาที่ของรัฐ บทบาท
ขององคกรตาง ๆ ของรัฐในคดีอาญาจึงตองกระตือรือรน (Active) ในการคนหาความจริงในคดีแม
กระทั้งองคกรศาลก็ตองมีสวนรวมเชนวานี้ดวย ดังเห็นไดจากบทบัญญัติกฎหมายที่ใหศาลเปนผู
สืบพยานในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229107 และศาลยังมีอํานาจสืบพยาน
เพิ่มเติมไดเองโดยไมตองมีคูความฝายหนึ่งฝายใดรองขอโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 

                                                 
106  “มาตรา 28 บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล 
           (1)   พนักงานอัยการ 
           (2)   ผูเสียหาย” 
107  “มาตรา 229 ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรแลวแตลักษณะ

พยาน ” 
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228108 ทั้งนี้ก็เพื่อใหศาลเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพและเปนผูอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชน 

ความรวมมือกันในการตรวจสอบคนหาความจริงขององคกรของรัฐ ยังพบวามีปญหา
ในทางปฏิบัติอยู อยางในคดีลักทรัพยที่ศาลแขวงพระนครเหนือซ่ึงคดีนั้น พนักงานอัยการไดยื่น
ฟองคดีความผิดฐานลักทรัพย ศาลไดประทับรับฟอง และถามคําใหการจําเลยแลว จําเลยใหการ
ปฏิเสธวามิไดกระทําความผิดตามฟอง ศาลจึงมีคําสั่งนัดสืบพยาน แตขอเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏวา
ในวันเดียวกันกับที่พนักงานอัยการยื่นฟองคดีผูเสียหาย ไดยื่นฟองจําเลยคนเดียวกันในความผิดลัก
ทรัพย ซ่ึงเปนทรัพยส่ิงเดียวกันตอศาลแขวงพระนครเหนือเชนเดียวกันกับพนักงานอัยการ แตคดี
ของผูเสียหายมีการดําเนินการพิจารณาจนเสร็จสิ้นกอนคดีของพนักงานอัยการ คือ เมื่อศาลนัดไต
สวนมูลฟองเพราะเห็นวาโจทกไมมีพยานมาสืบถึงมูลจําเลยจึงไดยื่นคํารองตอศาลวา ความผิด
เดียวกันนี้ ศาลไดมีคําพิพากษายกฟองคดีที่ผูเสียหายเปนโจทกแลว ขอใหศาลจําหนายคดีของ
พนักงานอัยการซึ่งเปนโจทก ศาลจึงมีคําส่ังจําหนายคดีของพนักงานอัยการซึ่งเปนโจทก 

ดังนี้เห็นไดวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทําใหกระบวนการยุติธรรมสามารถอํานวย
ความเปนธรรมและเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพไดอยางเต็มที่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกคดีอาญา
แผนดินของพนักงานอัยการ เกิดขึ้นจากการรวมกันคนหาความจริงในคดีขององคกรตางๆ ของรัฐ
ยังมิไดกระทําอยางเต็มที่ แมวากฎหมายจะใหอํานาจพนักงานอัยการสามารถเขาควบคุมการ
ดําเนินคดีของผูเสียหายไดก็ตาม เมื่อพนักงานอัยการไมทราบถึงการฟองรองหรือการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของผูเสียหายจึงยอมเปนผลใหพนักงานอัยการไมอาจรองขอตอศาลเพื่อเขามาใน
คดีอาญาที่ผูเสียหายฟองรอง และไมอาจเขามาควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหาย 
เพื่อปองกันมิใหกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใดๆที่จะมีผลใหคดีอาญาแผนดินของพนักงาน
อัยการเสียหายได 

ดังนั้น แมวาจะไมมีบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงใหศาลแจงใหพนักงาน
อัยการทราบถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําการของผูเสียหายในคดีอาญาแผนดิน แตโดยเหตุและ
ผลของเรื่องตามหลัก Nature of thing 

ศาลจึงมีหนาที่ตองแจงเรื่องดังกลาวใหพนักงานอัยการทราบเพื่อเขามาดูและคดีอาญา
แผนดินมิใหไดรับความเสียหาย ซ่ึงในทางปฏิบัติศาลไมเคยแจงใหพนักงานอัยการทราบ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตอคดีอาญาแผนดินจึงเปนการทําใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม109 

                                                 
108  “มาตรา 228 ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะ

สืบเองหรือสงประเด็นก็ได” 
109  คณิค  ณ นคร ข.  เลมเดิม.  หนา 50-55. 
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4.1  การเปนโจทกรวมในคดีอาญา 
กฎหมายบัญญัติใหพนักงานอัยการและผูเสียหายจะมีอํานาจฟองคดีอาญาไดอยางเปน

อิสระตอกัน และกฎหมายก็บัญญัติใหบุคคลทั้งสองสามารถเปนโจทกรวมกันได โดยขอเขาเปน
โจทกรวมในคดีที่อีกฝายหนึ่งไดยื่นฟองคดีไวแลวโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

4.1.1  กรณีผูเสียหายขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอยัการ 
การขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 30 ดังนี้ 
“มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองขอ

เขารวมเปนโจทกในระยะใดระหวางพิจารณากอนศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นได” 
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของผูเสียหายที่จะขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงาน

อัยการซึ่งไดเปนโจทกฟองคดีไวแลว เปนการขอเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการไดโดยไม
จํากัดฐานความผิดแตอํานาจดังกลาวเปนของผูเสียหายเทานั้น ผูรองขอเขาเปนโจทกรวมจึงตองผาน
หลักเกณฑการพิจารณาวาเปนผูเสียหายกอนจึงจะสามารถรองขอเขาเปนโจทกรวมได 

ผูเสียหายอาจยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวมไดในเวลาใดๆ กอนมีคําพิพากษาของศาล
ช้ันตน เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตจะมีผลทําใหผูเสียหายอยูในฐานะเปนโจทกรวมในคดีของพนักงาน
อัยการนับแตเวลามีคําส่ังอนุญาต110 

การที่ผูเสียหายขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการที่ไดฟองคดีไวแลวมีผลเพียงให
ผูเสียหายมีฐานะเปนโจทกรวมเทานั้น เพราะผูเสียหายไมมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ใน
ทางแกไขเพิ่มเติมฟองของพนักงานอัยการได ผูเสียหายตองถือคําฟองของพนักงานอัยการเปนหลัก 
และเมื่อผูเสียหายไดรับอนุญาตจากศาลใหเขาเปนโจทกรวมแลวมีผลทําใหผูเสียหายไมอาจยื่นฟอง
คดีเร่ืองเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีกเพราะจะถือเปนการฟองซ้ําทําใหจําเลยถูกฟองซ้ํา
อยางไมมีที่ส้ินสุด111 

4.1.2  กรณีพนักงานอยัการขอเขาเปนโจทกรวมกับผูเสียหาย 
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 ไดบัญญัติใหอํานาจแก

พนักงานอัยการที่ในการขอเขารวมเปนโจทกในคดีที่ผูเสียหายยื่นฟองคดีอาญาดวยตนเองไวกอน
แลว แตพบวามีขอสังเกตเกี่ยวกับอํานาจในการรองขอเขาเปนโจทกรวมดังนี้ 

 
 

                                                 
110  ณรงค ใจหาญ ก.  เลมเดิม. หนา 123. 
111  เมธา วาดีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา 189 – 190. 
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1)  การขอเขาเปนโจทกรวมกับผูเสียหายนี ้จํากัดอํานาจพนักงานอยัการใหทําได 
เฉพาะในคดีอาญาแผนดินเทานั้น แตการรองขอเขาเปนโจทกรวมของผูเสียหายสามารถทําไดทั้ง
คดีอาญาแผนดินและคดีความผิดตอสวนตวั 

2)  ระยะเวลาในการรองขอเขาเปนโจทกรวมมีระยะเวลาที่ยาวนานกวาระยะเวลาที ่
อนุญาตใหผูเสียหายรองขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ คือกฎหมายอนุญาตใหพนักงาน
อัยการยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวมในคดีได ในเวลาใดๆ กอนคดีเสร็จเด็ดขาดแตอนุญาตให
ผูเสียหายสามารถรองขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการไดเพียงกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา
เทานั้น112 

ทั้งสองกรณีนี้เปนขอแตกตางที่เห็นไดจากการขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ
ของผูเสียหาย 

การขอเขาเปนโจทกรวมมีผลตอคดีของพนักงานอัยการคือทําใหตองถือฟองของ
ผูเสียหายเปนหลัก หากฟองของผูเสียหายมีขอบกพรองอยางใด พนักงานอัยการก็ตองรับผลรายไป
ดวย และเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานอัยการเปนโจทกรวมในคดีที่ผูเสียหายเปนโจทกฟอง
คดีแลว มีผลทําใหพนักงานอัยการหมดอํานาจฟองคดีอาญาเรื่องเดียวกันนั้นเปนคดีใหมอีก113 
 
4.2  อํานาจในการควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา 

การดําเนินคดีอาญาไดของบุคคลทั้งพนักงานอัยการ และผูเสียหาย เมื่อตางมีอํานาจใน
การดําเนินคดีไดอยางเปนอิสระตอกัน และอาจมีการดําเนินคดีอาญาไดพรอมๆ กัน การดําเนิน
กระบวนพิจารณาของบุคคลฝายหนึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกคดีอาญาของบุคคลอีกฝายหนึ่ง
ได การดําเนินคดีอาญาจึงจําเปนตองมีมาตรการในการควบคุมการดําเนินคดีอาญาของบุคคลทั้งสอง
ฝาย เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปโดยเรียบรอย ไมขัดแยงและกอผลเสียหายตอการดําเนินคดีของอีก
ฝายหนึ่ง 

การคนหาความจริงในคดีอาญาที่ปรากฏในระบบกฎหมายของประเทศตางๆ สามารถ
จําแนกดวยหลักการสําคัญๆ ออกเปน 2 ระบบดวยกันคือ ระบบไตสวน (Inquisitorial system) กับ
ระบบกลาวหา (Accusatorial system) ซ่ึงมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

ระบบไตสวน(Inquisitorial system) เปนระบบการคนหาความจริงที่มุงหมายคนหา
ความจริงใสคดีใหไดมากทีสุ่ด การคนหาความจริงจึงมวีิธีการที่มีขอกาํหนดไมเครงครัดนัก จําแนก
ลักษณะที่เปนขอสําคัญได 
                                                 

112  ณรงค ใจหาญ ก.  เลมเดิม.  หนา 125-126. 
113  เมธา วาดีเจริญ.  เลมเดิม.  หนา 192. 
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(1)  ศาลเปนผูทําหนาที่คนหาความจริงในคดี การสืบพยานเปนอํานาจหนาที่ของศาล 
ที่จะตองกระทาํใหไดความจริงมากที่สุด 

(2)  ความสัมพันธในคดีอาญาเปนความสมัพันธระหวางศาลกับจําเลย โจทกในคด ี
อาญาเปนเพียงผูชวยของศาลในการคนหาความจริงในคดีเทานั้น 

(3)  เพื่อใหไดความจริงในคดีมากที่สุด การสืบพยานจึงมีความยืดหยุนสูง ไม 
เครงครัดกับขั้นตอนและหลักเกณฑวิธีการนําสืบ ที่สําคัญคือไมมีบทตัดพยาน (Exclusionary rule) 
ที่เด็ดขาดอยางในระบบกลาวหา 

ระบบกลาวหา(Accusatorial system) ระบบการคนหาความจริงแบบนี้เปนระบบทีใ่ชใน
กลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law การคนหาความจริงในคดีเปนหนาที่ของคูความใน
คดี ศาลเปนเพียงคนกลางที่ทําหนาที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทไปตามพยานหลักฐานที่คูความแตละฝาย
คนหาและนํามาแสดงตอศาล ลักษณะสําคัญของระบบกลาวหาคือ 

(1)  ศาลจะวางเฉยในการคนหาความจริง เพราะถือวาการพิสูจนขอเท็จจริงเปน 
หนาที่ของคูความเทานั้น ศาลไมมีหนาที่ชวยเหลือคูความฝายใดในการคนหาความจริง 

(2)  ความสัมพันธในคดี เปนการตอสูระหวางคูความ ศาลทําหนาที่เปนผูควบคุมให 
คูความตอสูกันภายใตกฎเกณฑ 

(3)  กฎเกณฑในการสืบพยานหลักฐานมีความเครงครัด โดยมีบทตัดพยานที่เดด็ขาด 
(Exclusionary rule) การพิจารณาตัดสินคดีใหความสําคัญแกหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการสืบ
พยานหลักฐานมากกวาเนื้อหา ในระบบการคนหาขอเท็จจริงแบบระบบกลาวหา ศาลจึงอาจมีคํา
พิพากษายกฟองคดีดวยสาเหตุทางขั้นตอนการปฏิบัติ (Technical)114 

อํานาจฟองคดีอาญาของผูเสียหายเปนอํานาจดั้งเดิมที่มีอยูในสังคมตางๆ นับแตไดมีการ
รวมตัวกันเปนรัฐ ซ่ึงจากการศึกษาที่ผานมาพบวาสังคมไทยเองก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับสังคมอื่น 
ผูเสียหายมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีอาญาในทุกสมัย แตการใหอํานาจฟองคดีอาญาแกผูเสียหายได
แมวาจะเปนความผิดอุกฉกรรจที่เปนคดีอาญาแผนดินเปนสิ่งที่ไดรับการทวงติงจากผูเกี่ยวของเสมอ
มาเพราะผูเสียหายอาจทําใหคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการเสียหายได 

จากการศึกษารางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงยกรางในยุคปฏิรูป
กฎหมายไทยพบวารางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับภาษาตางประเทศเมื่อป 

                                                 
114  อุดม รัฐอมฤต ข (2535,มิถุนายน).  “ผลของขอสันนิษฐานตามกฎหมายตอการกําหนดหนาที่นําสืบ

ในคดีอาญา.”  วารสารนิติศาสตร, 25, 2.  หนา 306 – 307. 
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ค.ศ.1924 (พ.ศ.2467) ไดมีการบัญญัติขอความที่นาสนใจเกี่ยวกับอํานาจฟองคดีอาญาของผูเสียหาย
ไว คือ  

“28. No private prosecution can be exercised in case of offences wherein the interest  
of the State outweighs that of private persons. Espacially of such offences as specified in Section 
97 to 154 inclusive. 163 to 184 inclusive 196, 202 to 216 inclusive. 291, 299, 230, 240, 334, 335, 
336, 337 of the Penal code. ”115 

เห็นไดวาอํานาจการฟองคดีอาญาของผูเสียหายในรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แมใหอํานาจแกผูเสียหายสามารถฟองรองดําเนินคดีอาญาไดเองแตกฎหมายก็ใหอํานาจ
การฟองคดีดังกลาวแกผูเสียหายอยางจํากัด มิไดใหอํานาจแกผูเสียหายที่จะฟองคดีไดอยางไมมี
ขอจํากัด ซ่ึงขอจํากัดเชนวามานี้กลับไมพบในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ผานการ
ตราเปนกฎหมายออกใช 

4.2.1  การดูแลการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหายโดยอัยการ ประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญาไดบัญญัติถึงการเขาควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหายใน
คดีอาญา ไวในมาตรา 32 

“มาตรา 32 เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็น
วาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหายโดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นๆ 
ได“ 

ผูเสียหายและพนักงานอัยการตางมีอํานาจในการฟองคดีและอาจรองขอเขาเปนโจทก
รวมซ่ึงกันและกันได แตในการดําเนินคดีอาญานั้น มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหถือการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการเปนหลัก โดยมีผูใหเหตุผลไววา 

อํานาจตามมาตรา 32 ของพนักงานอัยการนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการใหอํานาจ
ผูเสียหายที่สามารถฟองคดีไดโดยอิสระ การดําเนินกระบวนการพิจารณาของผูเสียหายจึงเปนการ
ดําเนินคดีไปโดยขาดการควบคุม ซ่ึงตางกับพนักงานอัยการที่ตองถูกควบคุมโดยทางวินัย เมื่อ
ผูเสียหายไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายจนเปนที่พอใจแลว ผูเสียหายอาจดําเนิน

                                                 
115  “มาตรา 28 ไมมีการดําเนินคดีอาญาโดยสวนตัวใด ๆ จะกระทําไดในคดีความผิดซึ่งผลประโยชน

ของรัฐมีมากกวาผลประโยชนของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งในความผิดเชนที่กลาวในมาตรา 97 ถึงมาตรา 154 
มาตรา 163 ถึงมาตรา 182 มาตรา 196 มาตรา 202 ถึงมาตรา 216 มาตรา 291 299 230 240 334 335 336 337 แหง
ประมวลกฎหมายอาญา” 
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กระบวนพิจารณาไปในทางชวยเหลือจําเลยโดยมิไดคํานึงถึงผลของคดีที่ถูกตอง กฎหมายจึงให
อํานาจพนักงานอัยการเพื่อควบคุมการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหาย116 

บทบัญญัตินี้แสดงใหเห็นวารัฐใหความสําคัญแกคดีของพนักงานอัยการซึ่งเปนการ
ดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) มากกวาการดําเนินคดีของผูเสียหาย (Private prosecution) 
และแสดงถึงการยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก117 

การควบคุมการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายสามารถกระทําไดโดยกฎหมายใหอํานาจ
พนักงานอัยการในกรณีที่เห็นวาผูเสียหายจะกระทําการใดในการดําเนินคดีซ่ึงจะมีผลใหคดีของ
พนักงานอัยการไดรับความเสียหายแลว พนักงานอัยการอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งหามมิ
ใหผูเสียหายกระทําการหรือละเวนกระทําการนั้นๆ ได 

การควบคุมการกระทําหรืองดเวนการกระทําของผูเสียหายที่อาจมีผลทําใหคดีอาญา
แผนดินของพนักงานอัยการไดรับความเสียหายนี้ เคยไดรับการทวงติงประการหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อ พ.ศ.2514 คือ อํานาจ
ตามมาตรา 32 เปนการใหอํานาจแกพนักงานอัยการในกรณีที่เปนโจทกรวมกัน ดังนั้นจึงมีขอเสนอ
ใหมีการแกไขบทบัญญัติใหชัดแจง โดยระบุใหพนักงานอัยการมีอํานาจตามมาตรา 32 ในกรณีที่
ศาลมีคําสั่งรวมพิจารณาคดีระหวางคดีที่พนักงานอัยการและผูเสียหายซ่ึงตางคนตางฟองเปนคนละ
คดีกัน118 จึงเห็นไดวาปญหาในการควบคุมการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายมิใหเกิดผลเสียหายแก
คดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการไดถูกคํานึงถึงและคิดหาแนวทางปรับปรุงใหสามารถคุมครอง
คดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการไดอยูเสมอ 

4.2.2  การดูแลการดําเนินกระบวนพิจารณาของพนักงานอัยการโดยผูเสียหาย อํานาจของ 
พนักงานอัยการในการควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหายในคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 ไดเคยมีนักกฎหมายใหความเห็นวา กฎหมายมีเจตนาที่
จะใหความสําคัญแกคดีของพนักงานอัยการมากกวาคดีของผูเสียหาย สังเกตจากระยะเวลาในการ
ขอเขารวมเปนโจทกของอัยการมีระยะเวลาที่นานกวาการขอเขารวมเปนโจทกโดยผูเสียหาย และ
บทบัญญัติมาตรา 32 ใหอํานาจแกพนักงานอัยการฝายเดียวในการขอใหศาลสั่งหามมิใหผูเสียหาย

                                                 
116  พิพัฒน จักรางกูร.   เลมเดิม.  หนา 71. 
117  สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ค (2548).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับอางอิง).  หนา 86. 
118  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ 

379 – 35/2514 วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2514 
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ทําใหคดีของอัยการเสียหาย แตในทางกลับกันก็มองวาผูเสียหายนาจะมีอํานาจทํานองเดียวกันหาก
ผูเสียหายเห็นวาอัยการจะทําใหคดีของตนไดรับความเสียหายโดยอาศัยบทบัญญัติมาตราเดียวกัน119 

 
4.3  คําพิพากษาเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหาย 

จากหลักเกณฑการควบคุมคดีอาญาแผนดินของรัฐตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถเห็นไดวาผูเสียหายมีอํานาจตามกฎหมายที่จะฟองคดีได
โดยอิสระ ผูเสียหายสามารถฟองคดีไดอยางกวางขวางทุกฐานความผิดที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทําความผิด โดยไมจํากัดทั้งคดีอาญาความผิดตอสวนตัวและคดีความผิดอาญาแผนดิน 
ผูเสียหายมิจําตองรองทุกขกลาวโทษตอเจาพนักงาน แตอาจเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาแผนดินตอ
ศาลไดโดยตรง การดําเนินการของผูเสียหายเชนนี้เปนกระบวนการขั้นตอนที่ขามชั้นเจาพนักงาน
ไปสูศาล การฟองคดีอาญาของผูเสียหายจึงเปนอุปสรรคตอการนํามาตรการควบคุมดูแลการ
ดําเนินคดีที่มีอยูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 มาบังคับใช เพราะการฟอง
คดีโดยผูเสียหายมีขั้นตอนการดําเนินการที่ไมมีจุดเชื่อโยงกับเจาหนาที่ของรัฐทําใหเจาหนาที่ของ
รัฐไมสามารถเขามาดูแลและควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายไดทัน 

เมื่อผูเสียหายเสนอคําฟองของตนขึ้นสูการพิจารณาของศาล การดําเนินกระบวน
พิจารณาของผูเสียหายอาจทําใหคดีความผิดอาญาแผนดินซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลของพนักงาน
อัยการไดรับความเสียหายได กลาวคือ 

4.3.1  ความเสียหายที่เกิดจากการเสนอคําฟองที่บกพรอง 
4.3.1.1)  ความเสียหายในชั้นตรวจคําฟอง คําฟองของผูเสียหายที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณ  

ที่ไดเสนอตอศาลนั้น คําฟองดังกลาวอาจถูกศาลพิพากษายกฟองในเนื้อหาของคําฟองได 
4.3.1.2)  ความเสียหายจากการฟองคดีอาญาในฐานความผิดที่ไมเหมาะสม ปจจุบันนี้  

หลายตอหลายครั้งจะพบวามีการกระทําความผิดกรรมเดียวแตเปนความผิดตามกฎหมายหลายฐาน
ความผิด หากโจทกฟองคดีในความผิดฐานหนึ่งฐานใดแลว โจทกจะไมสามารถฟองคดีในความผิด
ฐานอื่นซึ่งอุกฉกรรจกวาเพื่อลงโทษจําเลยตามความเหมาะสมของความผิดได เพราะไดมีคํา
พิพากษาในคดีกอนแลว 

4.3.2  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดี 
4.3.2.1)  ช้ันไตสวนมูลฟอง เมื่อศาลมีคําส่ังใหไตสวนมลูฟอง ผูเสียหายมีหนาที่ตองนํา 

พยานหลักฐานมาสืบใหศาลเห็นวาคดีมีมูล แตในบางครั้งศาลเห็นวาคดีของโจทกไมมีมูลจึง
พิพากษายกฟอง 
                                                 

119  ชูศักดิ์ ศิรินิล.  (2521).   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1.  หนา 62-63. 
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4.3.2.2)  ช้ันพจิารณาคด ีหลักการในคดีอาญานั้นเปนหนาที่ของโจทกที่จะตองนําพยาน 
หลักฐานมาสืบใหศาลเห็นโดยชัดแจงวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง แตบางครั้งการสืบพยานของ
โจทกมีความบกพรองทําใหศาลตองพิพากษายกฟอง 

ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาคดีที่เอกชนเปนโจทกฟองคดีอาญา 
ตัวอยางที่ 1 กรณีคําฟองมีการบรรยายฟองไมครบองคประกอบความผิดตามบทมาตรา

ในกฎหมาย 
คําพิพากษาฎีกาที่ 274/2546 วินิจฉัยวาเอกชนเปนโจทกฟองวาจําเลยทั้งสองรวมกันเบิก

ความเท็จตอศาลในคดีระหวางพนักงานอัยการเปนโจทกกับผูเสียหายซ่ึงเปนจําเลยในคดีนั้น ขอให
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 178 วรรค 2 

ศาลชั้นตนพิจารณาคําฟองแลวเห็นวาคดีพอวินิจฉัยได จึงมีคําสั่งงดไตสวนมูลฟอง 
แลวพิพากษายกฟอง 

โจทกอุทธรณ  
ศาลอุทธรณพิพากษายืน 
โจทกฎีกาโดยผูพิพากษาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกา 
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เมื่อโจทกมิไดกลาวในคําฟองวา คดีที่จําเลยทั้งสองไดรวมกันเบิก

ความนั้น มีขอหาความผิดตามบทกฎหมายใด  ประเด็นอันเปนขอสําคัญในคดีมีวาอยางใด และคํา
เบิกความของจําเลยทั้งสองเปนขอสําคัญอยางไร จึงถือวาฟองโจทกมิไดบรรยายถึงการกระทําที่อาง
วาจําเลยทั้งสองไดกระทําผิดมาโดยครบถวน ไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 (5) และเปนฟองที่บรรยายไมครบองคประกอบความผิดตามบทมาตราในกฎหมายที่
ขอใหลงโทษจําเลยทั้งสองดวย จึงชอบที่ศาลจะพิพากษายกฟองได กรณีมิใชเร่ืองฟองไมถูกตอง
ตามกฎหมายซึ่งอยูในอํานาจของศาลที่จะสั่งใหโจทกแกฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 161 ได ที่ศาลลางทั้งสองพิพากษายกฟองโจทกมานั้นชอบแลว 

พิพากษายืน120 
คําพิพากษาฎีกานี้มีขอสังเกตที่ควรพิจารณาคือ เอกชนเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาขอให

ลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 178 วรรคสอง อันเปนความผิดเกี่ยวกับการ
ยุติธรรมในหมวด 1 ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรมอันเปนความผิดอันมิอาจยอมความได
หรือเปนความผิดอาญาแผนดิน แตดวยเพียงการที่เอกชนผูเปนโจทกเสนอคําฟองที่บกพรองตอศาล 
เมื่อศาลชั้นตนตรวจคําฟอง ศาลชั้นตนก็พิจารณาเห็นวาคดีสามารถวินิจฉัยไดแลวพิพากษายกฟอง 
เห็นไดวาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาคดีโดยคดียังมิทันไดมีการไตสวนมูลฟอง การดําเนินคดีในศาล
                                                 

120  เนติบัณฑิตยสภา.  คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2547.  หนา 23-26. 
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ช้ันตนก็ส้ินสุดลงเพราะเหตุวาคําฟองของเอกชนผูเปนโจทกที่เสนอตอศาลเปนคําฟองที่มิได
บรรยายถึงการกระทําที่อางวาจําเลยกระทําผิดมาโดยครบถวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 158 (5) และเปนฟองที่บรรยายไมครบองคประกอบความผิดตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

นอกจากนั้นยังมีขอนาพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ ความบกพรองของคําฟองที่เสนอตอ
ศาลดังกลาว ศาลฎีกาไดกลาวมาในคําพิพากษาศาลฎีกาดวยวา กรณีมิใชเร่ืองฟองไมถูกตองตาม
กฎหมายซึ่งอยูในอํานาจของศาลที่จะสั่งใหโจทกแกฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 161 ได การเสนอคําฟองที่บกพรองจึงอาจทําใหคดีอาญาแผนดินเสียหายไดโดย
ปราศจากผูที่จะเขามาดูแล 

ดังนี้ เมื่อพิจารณาคําพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้แลวทําใหพบวาคดีอาญาแผนดินอาจไดรับ
ความเสียหายไดอยางรวดเร็วดวยเพียงโจทกเสนอคําฟองที่บกพรองตอศาลเทานั้น คดีก็ยุติลงอยาง
รวดเร็วโดยยังมิทันไดมีคําส่ังนัดไตสวนมูลฟอง 

กลาวโดยสรุปไดวาการฟองคดีอาญาตองทําคําฟองตามแบบที่กฎหมายกําหนดการ
เสนอคําฟองที่ไมถูกตองตามกฎหมายจึงอาจมีผลทําใหศาลพิพากษายกฟองของโจทกเสียในชั้นไต
สวนมูลฟองได และคําพิพากษายกฟองของศาลจะมีผลทําใหสิทธิในการนําคดีมาฟองเปนอันระงับ
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) 

ดังนั้น หากผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีอาญาไดเสนอคําฟองที่บกพรองตอศาลก็อาจทํา
ใหคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการเสียหายจากคําพิพากษายกฟอง 

ตัวอยางที่ 2 กรณีศาลไตสวนมูลฟองที่ผูเสียหายฟองคดีแลวเห็นวาคดีไมมีมูลและยก
ฟอง และกรณีโจทกไมมีพยานหลักฐานมานําสืบแสดงวาจําเลยกระทําความผิดตามที่ฟอง 

คําพิพากษาฎีกาที่ 330/2539 วินิจฉัยวา เอกชนเปนโจทกฟองขอใหลงโทษจําเลย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 161, 188, 264, 265, 268, 83, 84, 86, 90, 9 , 59 

ศาลชั้นตนไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาคดีมีมูลเฉพาะขอหาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157, 161, 264, 265, 268 ใหประทับฟอง ขอหาอื่นใหยกฟอง  

จําเลยทั้งสองใหการปฏิเสธ 
ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง 
โจทกอุทธรณ 
ศาลอุทธรณพิพากษายืน 
โจทกฎีกาโดยผูพิพากษาซึ่งลงชื่อในคําพิพากษาศาลอุทธรณอนุญาตใหฎีกาในปญหา

ขอเท็จจริง 
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ศาลฎีกาวินิจฉัยวา โจทกไมมีพยานวาจําเลยทั้งสองไดรวมกันปลอมเอกสารอยางไร คง
คาดหมายเอาวาจําเลยทั้งสองรวมกันปลอมเพราะมีสาเหตุกับโจทกเทานั้นพยานโจทกจึงไมพอฟง
ลงโทษจําเลยทั้งสองได ฎีกาโจทกฟงไมขึ้น 

พิพากษายืน121 
คดีนี้มีขอสังเกตบางประการ คือ 
1)  เอกชนเปนโจทกฟองคดอีาญาหลายฐานความผิดดวยกัน และความผิดที่ฟองรอง 

ขอใหศาลลงโทษจําเลย ลวนเปนความผิดอันมิอาจยอมความได ในชั้นไตสวนมูลฟอง ศาลชั้นตน
ประทับรับฟองบางฐานความผิดและยกฟองบางฐานความผิด ซ่ึงฐานความผิดที่ศาลยกฟองคือ 
ความผิดตามมาตรา 188 อันเปนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมในหมวด 1 ความผิดตอเจาพนักงาน
ในการยุติธรรม หากในภายหลัง แมวาเจาหนาที่ของรัฐเห็นควรดําเนินคดีตอจําเลยในคดีนี้เพราะ
เห็นวาจําเลยกระทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐก็ตาม เจาหนาที่ของรัฐก็ไมสามารถดําเนินคดีได
เพราะศาลไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ไดฟองแลว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39(4) 

2)  คดีนี้ศาลฎกีาไดพิเคราะหพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบแสดงตอศาลแลว ศาลเหน็วา 
โจทกไมมีพยานมาแสดงวาจําเลยทั้งสองไดรวมกันปลอมเอกสารตามที่ฟองศาลจึงพิพากษายกฟอง 
การที่โจทกฟองคดีอาญาในความผิดอาญาแผนดิน แตไมมีพยานหลักฐานมาแสดง ทําใหศาลมีคํา
พิพากษายกฟอง หากภายหลังปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐสามารถรวบรวมพยานหลักฐานไดอยาง
เหมาะสมและเพียงพอที่จะดําเนินคดีแกจําเลยได ก็ไมสามารถดําเนินคดีแกจําเลยทั้งสองไดอีก
เพราะมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ไดฟองแลว 

กลาวโดยสรุปไดวาในชั้นไตสวนมูลฟองโจทกมีหนาที่นําสืบพยานหลักฐานวาคดีของ
โจทกมีมูลความผิดทางอาญา หากโจทกไมสามารถนําสืบพยานหลักฐานแสดงใหศาลเห็นไดวา
คดีอาญาที่โจทกฟองมีมูล ศาลก็จะมีคําสั่งชั้นไตสวนมูลฟองวาคดีโจทกไมมีมูล มีผลทําใหสิทธิ
ในทางดําเนินคดีอาญามาฟองระงับไปตาม  มาตรา 39 (4) เพราะเปนการชี้ขาดในความผิดที่ไมฟอง
แลว 

ดังนั้น  หากผู เสี ยหาย เปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาแผนดินตอศาล  และไมนํ า
พยานหลักฐานมาสืบใหศาลเห็นวามีมูล เมื่อศาลมีคําสั่งวาคดีไมมีมูลอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
คดีอาญาแผนดินได 

 
 

                                                 
121  สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ.  คําพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2539 เลม 1.  หนา 183-184. 
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ตัวอยางที่ 3 กรณีคําฟองที่บกพรองไมแสดงใหเห็นวาจําเลยเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดอยางไร และกรณีไตสวนมูลฟองแลวศาลเห็นวาคดีไมมีมูล 

คําพิพากษาฎีกาที่ 2954/2547 วินิจฉัยวา เอกชนเปนโจทกฟองวาจําเลยที่ 1 ถึง 5 รวมกัน
ปลอมเอกสารสัญญากูเงินและใชเอกสารปลอมขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
264, 265, 266, 268, 83, 90, 91 

ในชั้นตรวจคําฟอง ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหไตสวนมูลฟองคดีโจทกเฉพาะจําเลยที่ 1 ถึง 4 
สวนจําเลยที่ 5 โจทกมิไดฟองบรรยายวา จําเลยที่ 5 มีสวนรวมในการปลอมเอกสารและใชเอกสาร
ปลอมอยางไร จึงใหยกฟองโจทกเฉพาะจําเลยที่ 2 

ศาลชั้นตนไตสวนมูลฟองแลว เห็นวาคดีไมมีมูล พิพากษายกฟอง 
โจทกอุทธรณ 
ศาลอุทธรณภาค 7 พิพากษายกอุทธรณของโจทก 
โจทกฎีกา 
ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ปญหาวาโจทกบรรยายฟองครบองคประกอบความผิดตามมาตรา 

265, 266 หรือไม เห็นวาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 บัญญัติวา “ผูใดปลอม
เอกสารสิทธิ...” อันถือวาเปนองคประกอบของความผิดฐานนี้ เมื่อตามคําฟองของโจทกไมปรากฏ
ขอความวาสัญญากูเงินที่ปลอมและใชเปนเอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอเปล่ียนแปลง โอน 
สงวนหรือระงับซ่ึงสิทธิอันเปนนิยามของคําวาเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(9) 
ถือไดวาคําฟองของโจทกมิไดบรรยายถึงการกระทําทั้งหลายที่อางวา จําเลยไดกระทําผิดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) การกระทําของจําเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามที่
โจทกฟองจึงไมเปนความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 คงมี
ความผิดฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมตาม มาตรา 264 วรรค 2 และมาตรา 268 วรรคแรก 
เทานั้น มีศาลอุทธรณภาค 7 พิพากษาอุทธรณโจทกนั้นชอบแลว 

พิพากษายืน122 
คําพิพากษาฎกีาคดีนี้ผูเขียนเห็นวามีขอสังเกต 2 ประการ คือ 
1)  เอกชนเปนโจทกฟองคดอีาญาขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญาหลาย 

ฐาน ซ่ึงเปนความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงในหมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร อันเปน
ความผิดอันมิอาจยอมความได หรือความผิดอาญาแผนแตแคเพียงในชั้นตรวจคําฟอง ศาลชั้นตนก็มี
คําพิพากษายกฟองโจทกในสวนของคดีที่ฟองจําเลยที่ 5 ดวยเหตุที่โจทกมิไดบรรยายฟองวา จําเลย
ที่ 5 มีสวนรวมในการปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอม 
                                                 

122  เนติบัณฑิตยสภา.  คําพิพากษาฎีกา ประจําพุทธศักราช 2547.  หนา 507-510. 
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2)  ศาลชั้นตนไตสวนมูลฟองแลว เหน็วาคดีระหวางโจทกกับจําเลยที่ 1 ถึงจําเลยที่ 4  
ไมมีมูล พิพากษายกฟอง ซ่ึงตามประเด็นในศาลชั้นฎีกา เปนการฎีกาความผิดตามาตรา 265 และ 
266 ศาลฎีกา วินิจฉัยวาโจทกมิไดบรรยายฟองถึงการกระทําทั้งหลายที่อางวาจําเลยไดกระทําผิด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) 

ขอสังเกตทั้งสองประการนี้ เห็นไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกคดีอาญาแผนดินเกิดจาก
การที่คําฟองของโจทกบรรยายฟองไมเปนไปตามกฎหมายศาลจึงมีคําพิพากษาสวนหนึ่งในชั้น
ตรวจคําฟอง และอีกสวนหนึ่งในชั้นไตสวนมูลฟอง 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆของกระบวนพิจารณาคดีเหลานี้ทําใหคดีอาญา
แผนดินไดรับความเสียหายจนถึงกับทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปทั้งสิ้น และจากคํา
พิพากษาฎีกาเหลานี้ทําใหมองไดวา ศาลพิจารณาคดีอาญาแผนดินโดยเห็นวาเปนคดีของผูเสียหาย 
มิไดมองวาเปนคดีของรัฐ ดังที่เห็นไดจากการที่ศาลพิจารณาคดีเหลานี้อยางธรรมดามิไดแตกตาง
จากคดีความผิดตอสวนตัว เพราะผูเสียหายสามารถดําเนินคดีไดอยางอิสระ และเมื่อมีการดําเนิน
กระบวนพิจารณาโดยบกพรองศาลก็อาจพิพากษายกฟองไดทันที 

แตหากไดพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในหลายๆมาตราแลว จะ
พบวากฎหมายใหความสําคัญแกคดีอาญาแผนดินเปนคดีที่เปนพิเศษมากกวาคดีความผิดตอสวนตัว
เพราะเปนคดีที่มีผลกระทบตอประโยชนสวนรวม กลาวคือ 

1)  พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาแผนดนิไดโดยไมตองมีคํารองทุกข 
จากผูเสียหาย123 

2)  ในกรณีที่ผูเสียหายไดรองทุกขไวแลวตอมาไดถอนคํารองทุกขก็ไมตัดอํานาจ 
พนักงานสอบสวนหรือพนกังานอัยการที่จะดําเนนิคดีตอไปได124 

3)  ผูเสียหายทีย่ื่นฟองคดีอาญาแผนดินไวแลวถอนฟองไป แมผูเสียหายจะฟองคดีไมได 
อีก แตไมตดัอาํนาจพนกังานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นไดอีก125 
                                                 

123  “มาตรา 121 พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 
           แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ” 
124  “มาตรา 126 (วรรคสอง) ในคดีซึ่งมิใชความผิดตอสวนตัว การถอนคํารองทุกขเชนนั้นยอมไมตัด

อํานาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีนั้น” 
125  “มาตรา 36 คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหาไดไม เวนแจะเขาอยูใน

ขอยกเวนตอไปน้ี 
………………. 
(3) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไมตัดสิทธิ

พนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัว” 
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4)  คดีที่ศาลไตสวนมูลฟองคดีอาญาแผนดินที่ผูเสียหายยื่นฟองแลว ศาลยกฟองดวย 
เหตุจากผูเสียหายที่เปนโจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา การยกฟองฟองเชนนี้ไมตัดอํานาจ
พนักงานอัยการฟองคดีอาญาแผนดินไดอีก126 และ 

5)  คดีอาญาแผนดินที่ผูเสียหายยื่นฟองไวตอศาล พนักงานอัยการอาจขอเขาเปนโจทก 
รวมในเวลาใดๆ กอนคดีเสร็จเด็ดขาด และขอใหศาลสั่งหามผูเสียหายดําเนินกระบวนพิจารณาในทาง
เสียหายแกคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการไดตามมาตรา 32 

จากบทบัญญัติเหลานี้ที่ใหความคุมครองแกคดีอาญาแผนดินไวเปนพิเศษแสดงใหเห็น
วาประเทศไทยยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก และในการคุมครองดูแลคดีอาญาแผนดิน
กฎหมายไดมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกพนักงานอัยการ ดังนั้น การดําเนินคดีอาญาแผนดินของผู
เสียจึงตองอยูในความดูแลของพนักงานอัยการ และเปนหนาที่ขององคกรตางๆ ของรัฐที่จะตอง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับความมุงหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

 
4.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการดาํเนินคดขีองผูเสียหาย 

เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายกอใหเกิดผลกระทบตอคดีอาญาแผนดินที่อยู
ในความดูแลของพนักงานอัยการใหไดรับความเสียหาย ปญหาดังกลาวไดอยูในความสนใจของนัก
กฎหมายหลายทานเพราะเปนปญหาที่กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนและความ
เสียหายอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ อยางในคดีหมอผัสพร 

คดีดังกลาวปรากฏขอเท็จจริงวา เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้นลง
และไดสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการโดยเห็นควรมีคําส่ังฟองคดี แตพนักงานอัยการ
พิจารณาแลวมีคําส่ังไมฟองคดี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดแยงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการ
แตยังไมทันไดสงสํานวนการสอบสวนใหอัยการสูงสุดชี้ขาด ผูเสียหายในคดีนี้คือบิดาของหมอ   
ผัสพรไดยื่นฟองคดีอาญาตอศาล การดําเนินคดีในชั้นศาลของผูเสียหายเกิดขึ้นระหวางที่ขั้นตอน
การดําเนินการในคดีของฝายเจาหนาที่บานเมืองยังไมเสร็จส้ินเชนนี้อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
คดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการได หากศาลมีคําส่ังวาคดีไมมีมูล พิพากษายกฟองของ
ผูเสียหายจะทําใหคดีของฝายเจาหนาที่รัฐที่ยังอยูระหวางดําเนินการนี้ไมสามารถฟองคดีไดอีก

                                                 
126  มาตรา 166 ถาโจทกไมมาตามกําหนดนัด ใหศาลยกฟองเสีย แตถาศาลเห็นวามีเหตุสมควรจึงมา

ไมได จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได 
  (วรรคสาม)ในคดีที่ศาลยกฟองดังกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไมได แตถาศาลยก

ฟองเชนนี้ในคดีซึ่งราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการฟองคดีนั้นอีกเวนแตจะเปนคดีความผิด
ตอสวนตัว” 
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ตอไปเพราะสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา 39(4) ดังนั้นเพื่อเปนการควบคุมมิใหการ
ดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายทําใหคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการไดรับความเสียหาย การ
แกไขปญหานี้ยอมตกเปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองเขามาในคดีโดยทันทีและยับยั้งคดี
ของผูเสียหายไวกอน โดยยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งระงับการไตสวนมูลฟองไวเพื่อรอการ
ดําเนินคดีของรัฐโดยอาศัยมาตรา 32 โดยอนุโลม127 การเขามาเพื่อคุมครองคดีอาญาแผนดินของ
พนักงานอัยการเชนนี้เปนการเขามาโดยอาศัยหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ เพราะประเทศไทยยึดถือ
หลักการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลักดังจะเห็นไดจากการฟองคดีอาญาแผนดินของผูเสียหาย แมวา
ภายหลังผูเสียหายจะไดถอนฟองไปจากศาลแลว แตการถอนฟองเชนนั้นไมเปนการตัดอํานาจแก
พนักงานอัยการที่จะฟองคดีดังกลาวไดอีก การขอเขาเปนโจทกรวมในคดีอาญาแผนดินที่พนักงาน
อัยการสามารถรองขอเขามาในคดีไดในเวลาใดๆกอนคดีถึงที่สุดซึ่งตางจากผูเสียหายที่มีระยะเวลา
ในการขอเขามาในคดีของพนักงานอัยการเพียงกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา การไตสวนมูลฟอง
คดีอาญาที่ราษฎรเปนโจทก หากโจทกไมมาศาลและศาลยกฟองแลวก็ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการ
ฟองคดีอาญาแผนดินไดอีก และโดยเฉพาะอยางยิ่งตามความในมาตรา 32 ที่กฎหมายใหอํานาจ
พนักงานอัยการที่จะยับยั้งการดําเนินคดีของผูเสียหายได หากเห็นวาการดําเนินคดีของผูเสียหายจะ
ทําใหเกิดความเสียหายแกคดีของพนักงานอัยการ 

การเขามาดําเนินการของพนักงานอัยการในลักษณะเชนนี้นอกจากจะถือวาสามารถ
กระทําไดโดยอาศัยหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐแลว ยังอาจถือไดวาการดําเนินการของพนักงาน
อัยการเปนการเริ่มตนดําเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการตามความในพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2498 มาตรา 13128 ซ่ึงใหอํานาจพนักงานดําเนินคดีที่จําตองตั้งตนขึ้นในชั้นพนักงานอัยการได 
และเมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 ขอ 124129 ที่ไดวางแนวทางการเริ่มตนคดีในชั้นพนักงาน

                                                 
127  คณิต ณ นคร ฉ.  เลมเดิม.  หนา 32 – 33. 
128  “มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมายเฉพาะในคดีที่ตองต้ังตนที่พนักงานอัยการ 

พนักงานอัยการมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลใดๆ นอกจากพยานของคูความอีกฝายหนึ่ง เวนแตคูความฝายนั้น
ยินยอมมาใหการตอพนักงานอัยการ โดยจะใหสาบานหรืปฏิญาณตัวได” 

129  “ขอ 124 เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาดําเนินการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตอไป 
ใหพนักงานอัยการดําเนินการตรวจสอบโดย 

(1) เชิญบุคคลที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของมาพบพนักงานอัยการแลวสอบปากคําไว 
(2) ถาจําเปนใหออกหมายเรียกบุคคลที่เห็นวามีสวนเกี่ยวของมาใหถอยคําตอพนักงานอัยการ

ตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 
(3) ดําเนินการอื่นใดที่เห็นสมควร......” 
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อัยการโดยใหดําเนินการเชิญหรือออกหมายเรียกเมื่อเห็นวามีความจําเปนใหบุคคลใดๆ มาให
ถอยคําหรือสอบปากคําได จึงเห็นวาคดีที่ตองตั้งตนในชั้นพนักงานอัยการนั้น พนักงานอัยการ
สามารถเริ่มดําเนินคดีไดเองและดําเนินการไดทันที ทั้งนี้เพื่อทําหนาที่ในการคุมครองประโยชน
ของสวนรวม 

นอกจากนี้แลว ในกรณีที่พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอเขาเปนโจทกรวมในคดีที่
ผูเสียหายเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาแผนดินเพื่อประโยชนในการควบคุมการดําเนินคดีของ
ผูเสียหาย แมวาการดําเนินคดีอาญาแผนดินในสวนของภาครัฐจะยังดําเนินการสอบสวนไมแลว
เสร็จ พนักงานอัยการก็สามารถเขามาเปนโจทกรวมกับผูเสียหายได เพราะเปนการจําเปนในการ
รักษาประโยชนของรัฐและเพื่อใหเปนไปตามหลักการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก การรองขอเปน
โจทกรวมของพนักงานอัยการในกรณีเชนนี้ไมถือวาอยูในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 120 ที่พนักงานอัยการจะฟองคดีไดตอเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นแลว 
โดยไมถือวาการรองขอเขาเปนโจทกรวมเปนการฟองคดีอาญาตามความหมายของมาตรา 120 มิ
เชนนั้นแลว หากถือวาการรองขอเปนโจทกรวมเปนการฟองคดีอาญาที่ตองมีการสอบสวนแลวจึง
จะทําใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองคดีจะทําใหเกิดชองวางจากการที่ผูเสียหายยื่นฟองคดีอาญา
แผนดินในขณะที่การสอบสวนยังไมแลวเสร็จ ทําใหคดีอาญาแผนดินที่ผูเสียหายฟองคดีไมมีผูเขา
มาดูแลควบคุมใหการดําเนินคดีเปนประโยชนตอสวนรวม ซ่ึงการฟองคดีอาญาแผนดินโดย
ผูเสียหายมีโอกาสฟองคดีกอนที่การสอบสวนจะแลวเสร็จเสมอเพราะผูเสียหายสามารถยื่นคําฟอง
ตอศาลไดทันที แตการดําเนินคดีของฝายเจาหนาที่รัฐมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนอันจําเปนตองใชเวลา
ดําเนินการ ซ่ึงหากพนักงานอัยการไมอาจเขามาในคดีได การควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหาย
ยอมมิอาจกระทําไดอยางเต็มที่ อาจทําใหความมุงหมายที่รัฐตองการควบคุมการดําเนินคดีไม
ประสบผลสําเร็จได130 ปญหาการเขามาเปนโจทกรวมกับผูเสียหายเชนนี้ผูเขียนเห็นวาอาจมองไดอีก
ประการหนึ่งวาตามที่มาตรา 120 บัญญัติไวใหเจาหนาที่รัฐตองดําเนินการสอบสวนกอนฟองคดี
เปนกรณีที่รัฐตองรับฟองถอยคําของผูตองหากอน และรัฐตองสอบสวนใหไดความจริงจึงจะ
ดําเนินคดีตอไปอันเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตการเขามายับยั้งการดําเนินคดี
ในทางเสียหายตอคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการเปนการคุมครองคดีของรัฐ ดังนั้นการรองขอ
เขามาเปนโจทกรวมกับผูเสียหายจึงไมตองมีการสอบสวนกอน 

สวนกรณีที่ผูเสียหายจงใจดําเนินคดีอาญาเพื่อชวยเหลือจําเลยใหไมตองรับโทษนั้น 
สามารถนําหลักกฎหมายทั่วไปมาใชแกไขปญหาไดคือ “ผูที่จะมาพึ่งบารมีแหงความยุติธรรม ตอง
                                                 

130  เรวัต ฉ่ําเฉลิม.  (2547).  “ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2.”  รวมคําบรรยายภาคสอง เลม 3.  
หนา 139-140. 
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มาดวยมืออันบริสุทธิ์” การฟองรองดําเนินคดีของผูเสียหายตองเปนการกระทําดวยความสุจริตและ
บริสุทธิ์มีพยานหลักฐานและมุงหวังผลจากการดําเนินคดีอยางแทจริง จึงจะทําใหคําพิพากษาของ
ศาลที่ตัดสินคดีมีผลทําใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39 (4) การฟองรองดําเนินคดีโดยสมยอมกันระหวางผูเสียหายกับจําเลยเพื่อ
ชวยเหลือมิใหจําเลยตองรับผิดถือวาเปนการกระทําที่ไมสุจริต ผูเสียหายและจําเลยจึงไมอาจอางผล
แหงคดีมาเปนประโยชนแกตนได131 โดยมีคําพิพากษาที่เปนบรรทัดฐานแกกรณีนี้คือ 

คําพิพากษาฎีกาที่ 9334/2538 วินิจฉัยวา หลักการหามดําเนินคดีซํ้าสองแกจําเลยตามที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) บัญญัติใหสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับ
ไปในนั้น ตองเปนคําพิพากษาที่เกิดจากการฟองรองและดําเนินคดีโดยมีวัตถุประสงคขอใหศาล
ลงโทษจําเลยจริง คําพิพากษาที่เกิดจากการฟองรองและดําเนินคดีกันโดยสมยอมกันเพื่อใหมีผล
เปนการตัดอํานาจฟองของพนักงานอัยการและผูเสียหายรายอื่นจากการกระทําครั้งเดียวกันมิใหมี
อํานาจฟองรองจําเลยไดอีกนั้น ถือไมไดวาคดีกอนไดมีการฟองรองดําเนินคดีอยางแทจริง สิทธิใน
การนําคดีอาญามาฟองจึงยังไมระงับไป132 

คําพิพากษาฎีกาดังกลาวนี้แกไขปญหาในกรณีผู เสียหายดําเนินคดีเพื่อชวยเหลือ
ผูกระทําความผิดโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป เปนตัวอยางของการแกไขปญหากรณีผูเสียหาย
ดําเนินคดีเพื่อชวยเหลือผูกระทําผิด โดยเห็นวาบุคคลผูฟองศาลโดยมีเจตนาที่ไมสุจริตยอมไมอาจ
ถือไดวาเปนผูเสียหาย 

หากพนักงานอัยการฟองคดีภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาเชนวาแลว คําฟองควร
บรรยายฟองถึงการดําเนินคดีของผูเสียหายในคดีกอนไวดวย โดยบรรยายถึงพฤติการณการ
ดําเนินคดีโดยไมสุจริตและตองมีพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลเพื่อใหศาลเห็นขอเท็จจริงมิเชนนั้น
ศาลอาจวินิจฉัยคดีวาฟองของพนักงานอัยการเปนฟองซ้ําได แตถึงอยางนั้นก็ตามเห็นวารัฐควรเพิ่ม
มาตรการตางๆ ตลอดจนถึงการแกไขกฎหมายเพื่อหาทางอุดชองวางของกระบวนการยุติธรรม133 

                                                 
131  นอกจากนี้ยังมีความเห็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ การที่กฎหมายไทยอนุญาตใหผูเสียหายและ

พนักงานอัยการมีอํานาจฟองคดีไดอยางเทาเทียมกันและตางฝายตางฟองไดโดยไมถือวาตัดอํานาจซึ่งกันและกัน มี
ผลทําใหพนักงานอัยการและผูเสียหายสามารถฟองคดีและดําเนินคดีไปพรอมๆ กันไดโดยไมถือวาเปนฟองซอน
นั้น ถือวาเปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นเองตามวัฒนธรรมของสังคมไทยโดยมิไดนําเอาวัฒนธรรมกฎหมายของ
ตางประเทศมาใช ถือเปนขอยกเวนหลักกฎหมายทั่วไปที่เรียกวา Ne bis in idem  

132  สืบคนเมื่อ 9 เมษายน 2550 จาก http://www.supremecourt.or.th/search.asp?page=wdkbynum 
&q= 9334%2F2538 

133  รชฎ เจริญฉ่ํา.  (2539, ตุลาคม-ธนัวาคม).  “ระบบการฟองคดีโดยรัฐ” ดุลพาห.  43, 4.  หนา 13 – 18. 
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ในขอนี้ผูเขียนมีความเห็นวาควรวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหา 
ดังกลาวขึ้นมาอีก เนื่องจากปญหาอาจเกิดขึ้นไดเมื่อ 

(1)  กรณีที่พนกังานอัยการอาจไมทราบวาเคยมีการฟองรองดําเนินคดีโดย 
ผูเสียหายมากอน 

(2)  พนักงานอัยการอาจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแสดงความไมสุจริตของ 
ผูเสียหายไดไมเพียงพอ 

(3)  ควรวางมาตรการในเชิงปองกันความเสียหายจากการดําเนินคดีของผูเสียหาย 
ความเสียหายแกคดีอาญาดังที่ไดกลาวมาขางตน อาจเกิดขึ้นไดตั้งแตการเสนอคําฟองที่

บกพรองของผูเสียหายตอศาล ทําใหคดีความผิดอาญาแผนดินที่อยูในความดูแลของพนักงานอัยการ
เสียหาย เพราะเมื่อพนักงานอัยการไมอาจทราบไดวาผูเสียหายเสนอคําฟองคดีตอศาลเมื่อใด 
พนักงานอัยการยอมไมมีโอกาสรองขอเขามาในคดีเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหามมิใหผูเสียหายดําเนิน
กระบวนพิจารณาในทางเสียหายแกคดีของพนักงานอัยการตามมาตรา 32 ได ดังนั้น การที่ผูเสียหาย
ฟองคดีอาญาแผนดินและดําเนินคดีไดโดยพนักงานอัยการไมทราบถึงการฟองและดําเนินคดีเชนนี้
นับเปนปญหาอุปสรรคขอสําคัญของพนักงานอัยการในการเขามาดูแลคดีอาญาแผนดินมิใหตอง
ไดรับความเสียหาย อันเปนความรับผิดชอบรวมกันขององคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่
จะตองรวมกันแกไขปญหา 

ดังที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวามาตรการควบคุมดูแลการฟองคดีความผิดอาญา
แผนดินซ่ึงมีพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบนั้น ไมอาจควบคุมดูแลการฟองคดีความผิดอาญา
แผนดินไดอยางเหมาะสมเพียงพอ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกคดีความผิดอาญาแผนดินอาจกอ
ผลกระทบตอความสงบเรียบรอยในสังคมได ซ่ึงเคยมีผูเสนอทางแกไขปญหาวาควรจํากัดอํานาจ
ผูเสียหายใหมีอํานาจฟองคดีอาญาไดแตเฉพาะความผิดตอสวนตัวเทานั้น สําหรับคดีอาญาแผนดิน
ควรใหเปนอํานาจของพนักงานอัยการเพียงผูเดียวที่จะเปนผูมีอํานาจฟองคดีได และใหผูเสียหาย
เปนเพียงผูชวยเจาพนักงานในการคนหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนํามาเสนอตอพนักงาน
อัยการใชประกอบในสํานวนคดี134เทานั้น 

 
4.5  วิเคราะหบทบาทพนักงานอัยการในการควบคุมการดําเนินคดีของรัฐ 

ความผิดอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว เปนขอหามมิใหประชาชนในรัฐฝาฝนเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันของประชาชนในสังคม การนําตัวผูกระทําความผิดมา

                                                 
134  อรรถพล ใหญสวาง.  เลมเดิม.  หนา 206 – 209. 
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ฟองลงโทษตามกฎหมาย จึงเปนขอสําคัญประการหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
ดังนั้น การฟองคดีอาญามิใชเปนเพียงแตการดําเนินคดีเพื่อตอบแทนแกแคนความเสียหายที่เกิดขึ้น
แกผูเสียหายเทานั้น เพราะการดําเนินคดีอาญาไดรวมประโยชนของรัฐที่จะไดรับจากการดําเนิน
คดีอาญาไวดวย การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยมีทั้งรูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐ และการ
ดําเนินคดีโดยเอกชนตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 ไดให
อํานาจผูเสียหายในการฟองคดีอาญาเคียงคูกับพนักงานอัยการและยังเปนการใหอํานาจดําเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีอาญาแกผูเสียหายอยางไมมีขอจํากัดในเรื่องฐานความผิดไมวาจะเปน
ความผิดคดีอาญาแผนดินหรือความผิดตอสวนตัว  จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการดําเนินคดีของผูเสียหายไว เพื่อมิใหมีการดําเนินคดีในทางเสียหายแกประโยชนของ
รัฐ 

ตามกฎหมายไทยไดกําหนดวิธีการควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหาย ไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการในการดูแลโดยตรง การ
ควบคุมการดําเนินคดีทําดวยวิธีการใหอํานาจพนักงานอัยการรองตอศาลเมื่อมีคําสั่งใหผูเสียหายซึ่ง
เปนโจทกในคดีอาญากระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ ซ่ึงพนักงานอัยการเห็นวาจะกระทําใหคดี
ของอัยการเสียหาย แมกฎหมายจะใหอํานาจพนักงานอัยการในการควบคุมดูแลการดําเนินคดีของ
ผูเสียหายไดดังกลาว แตก็ยังไมเพียงพอตอการรักษาคดีของพนักงานอัยการไมใหไดรับความ
เสียหายจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีความผิดอาญาแผนดิน
ที่ผูเสียหายสามารถฟองคดีไดโดยอิสระ 

เพราะการฟองคดีอาญาของผูเสียหายสามารถกระทําไดโดยอิสระเปนเอกเทศซึ่งกัน
และกันจากพนักงานอัยการ เมื่อผูเสียหายอาจฟองคดีไดเองโดยเสนอคําฟองตอศาลโดยตรงจึงมี
ปญหาถึงการที่พนักงานอัยการจะสามารถรับรูการฟองคดีอาญาของผูเสียหาย เพราะหากพนักงาน
อัยการไมสามารถรับรูถึงการฟองคดีของผูเสียหายไดแลว พนักงานอัยการยอมไมสามารถเขาดูแล
การดําเนินคดีของผูเสียหายไดและหากมีการดําเนินคดีในทางเสียหายแกคดีของพนักงานอัยการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการดําเนินคดีของผูเสียหายไปในทางชวยเหลือจําเลยโดยมิชอบแลว ความ
เสียหายยอมตกแกรัฐและประชาชนในรัฐ 

แมวาปจจุบันมีผูตระหนักถึงปญหาดังกลาวและเรียกรองใหองคกรตาง  ๆ  ใน
กระบวนการยุติธรรมทําหนาที่รวมกันเพื่อรักษาประโยชนของรัฐ โดยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึง
กันและกันใหมากขึ้น รวมถึงการเสนอแนะใหใชการตีความกฎหมาย ตามหลักเหตุผลของเรื่อง 
(Nature of thing) เพื่อแกไขปญหาโดยมีความคิดเห็นวา เมื่อเปนอํานาจของพนักงานอัยการที่จะ
ควบคุมดูแลการดําเนินคดีของผูเสียหายแลว องคกรผูที่เกี่ยวของตองมีหนาที่ในการทําใหการใช
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อํานาจของพนักงานอัยการลุลวงดวยโดยการแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงการฟองคดีของ
ผูเสียหาย แตดูเหมือนวาในทางปฏิบัติจะยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม 

ดวยหลักเกณฑการเขาควบคุมดูแลการดําเนินคดีของผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 32 พนักงานอัยการจะใชอํานาจในการรองขอใหศาลสั่งหามผูเสียหาย
กระทําการหรือละเวนกระทําการไดในกรณีที่พนักงานอัยการกับผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน จงึมขีอ
นาพิจารณาวามาตรการของรัฐที่ใหอํานาจแกพนักงานอัยการอาจไมสัมฤทธิผล ที่จะใชรักษา
ประโยชนของรัฐ เนื่องจากการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ มีเงื่อนไขตามกฎหมายใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120135 คือพนักงานอัยการจะฟองคดีอาญาได
ตอเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน และขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเปน
ขั้นตอนที่ตองใชเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไมวาเปนการสอบถอยคําของผูตองหา พยาน 
และผูเสียหาย ทั้งตองใชเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ แตการฟองคดีอาญาของ
ผูเสียหายสามารถดําเนินการไดในทันที ผูเสียหายจึงสามารถฟองคดีไดกอนพนักงานอัยการ และ
การฟองคดีของผูเสียหายอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคดีอาญาแผนดินไดทันทีเชนกัน หากศาลยก
ฟองของผูเสียหาย เสียตั้งแตในชั้นตรวจคําฟอง 

แตปญหาจากการดําเนินคดีของผูเสียหายดังกลาวอาจแกไขไดดวยการตีความกฎมาย
อยางสอดคลองเปนระบบโดยพนักงานอัยการสามารถเขามาดูแลคดีไดดวยบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 กลาวคือตีความกฎหมายโดยอาศัยหลักการในการเปน
ผูดูแลประโยชนของรัฐ ของพนักงานอัยการ โดยรองขอใหศาลมีคําสั่งหามผูเสียหายกระทําการ
หรือละเวนการกระทําการได แตขอเสนอแนะดังกลาวยังไมปรากฏผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน และยงั
เปนขอนาคํานึงตอไปวาพนักงานอัยการจะสามารถรองขอเขามาเปนโจทกรวมเพื่อควบคุมการ
ดําเนินคดีของผูเสียหายไดเพียงใด หากคําฟองของผูเสียหายเปนคําฟองที่บกพรองเสียแตในเวลา
เสนอคําฟองตอศาล 

4.5.1  เปรียบเทียบการควบคุมการดําเนินคดีระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย จาก 
การศึกษาที่ผานมาพบวาประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาที่ยึดถือหลักการดําเนินคดี
โดยรัฐ กลาวคือ พนักงานอัยการเทานั้นเปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญาโดยไมเปดโอกาสใหผูเสียหาย
ฟองคดีอาญาโดยตรง การทําหนาที่ของพนักงานอัยการถือเปนตัวแทนของรัฐผูทําหนาที่รักษา
ประโยชนของรัฐในการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงในขอนี้ประเทศไทยมีแนวความคิดในทางเดียวกันคือ

                                                 
135  “มาตรา 120 หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้น

กอน” 
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พนักงานอัยการเปนผูทําหนาที่ดูแลรักษาผลประโยชนของรัฐ ทั้งในการดําเนินคดีอาญาและการ
รักษาประโยชนของรัฐนอกจากการดําเนินคดีอาญา 

และขอคลายคลึงกันอีกประการหนึ่งคือทั้งประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสตางก็ยึดถือ
รูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลักเชนเดียวกัน เพียงแตประเทศไทยมีขอผอนปรนใหผูเสียหายมี
อํานาจดําเนินคดีไดในรูปแบบการดําเนินคดีโดยเอกชน(Private prosecution) ตางจากประเทศ
ฝร่ังเศสที่ไมยินยอมใหผูเสียหายสามารถเขามาดําเนินคดีอาญาไดโดยตรง 

การดําเนินคดีของพนักงานอัยการในประเทศฝรั่งเศสยึดถือหลักการดําเนินคดีโดย
ดุลพินิจ การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในแตละคดีตองมีการพิจารณาถึงประโยชนในดาน
ตางๆ ที่รัฐจะไดรับจากการดําเนินคดีกอนใชดุลพินิจใหมีคําสั่งฟองคดี ซ่ึงขอนี้มีลักษณะที่
เหมือนกันกับการดําเนินคดีในประเทศไทยที่ใชหลักการดําเนินคดีโดยดุลพินิจเชนกัน 

การที่ประเทศฝรั่งเศสไมเปดโอกาสใหผูเสียหายดําเนินคดีอาญาไดโดยตรงนั้น รัฐมิได
ปดกั้นเอกชนในการดําเนินคดีอาญาเสียทั้งหมด เพราะยังเปดโอกาสใหเอกชนเริ่มคดีเพื่อใหมีการ
ดําเนินคดีอาญาตอไปได โดยในคดีอาญาที่มีมูลความผิดทางแพงรวมอยูดวยนั้น หากผูเสียหายเสนอ
คํารองขอเรียกคาสินไหมทดแทนทางแพงเพื่อใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญารับรูวามีการ
กระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นและทําการไตสวน การดําเนินการเชนนี้มีผลบังคับใหพนักงานอัยการ
ตองดําเนินคดีอาญาได สําหรับประเทศไทยผูเสียหายอาจฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตอ
ศาลที่พิจารณาคดีอาญาได และอาจตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัยการที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม
ฟองคดีโดยขอทราบความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี แตมิไดมีผล
บังคับใหพนักงานอัยการตองดําเนินคดีอาญาอยางประเทศฝรั่งเศส 

กลาวไดวาแมประเทศฝรั่งเศสยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลักโดยไมอนุญาตให
ผูเสียหายฟองคดีอาญาไดโดยตรง รัฐเองยังตองยอมผอนคลายใหผูเสียหายสามารถดําเนินการบังคับ
ใหพนักงานอัยการฟองคดีโดยออมได และประโยชนที่จะไดรับจากการใหผูเสียหายบังคับให
พนักงานอัยการฟองคดีไดนี้คือเปนการเปดโอกาสใหผูเสียหายมีชองทางเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ไดมากขึ้น และยังอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและเปนการถวงดุลการใชอํานาจ
รัฐจากภาคประชาชน 

4.5.2  เปรียบเทียบการควบคุมการดําเนินคดีระหวางประเทศเยอรมนีกับประเทศไทย 
ประเทศเยอรมนีมีรูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) เปนหลัก และรัฐอนุญาตให
ผูเสียหายฟองคดีอาญาเองไดเฉพาะในบางฐานความผิด รูปแบบการดําเนินคดีของประเทศเยอรมนี
จึงมีความใกลเคียงกับรูปแบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยที่มีการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก 
และรัฐอนุญาตใหผูเสียหายดําเนินคดีอาญาเองได อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีของพนักงาน
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อัยการในประเทศเยอรมนีมีความแตกตางกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานในประเทศไทยอยูบาง 
กลาวคือพนักงานอัยการเปนผูทําหนาที่ทั้งในชั้นสอบสวนและการฟองคดี แตประเทศไทยมีการ
มอบหมายขั้นตอนการสอบสวนใหพนักงานสอบสวน โดยพนักงานอัยการทําหนาที่เพียงพิจารณา
สํานวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนสงมาให หนาที่พนักงานอัยการในประเทศไทยจึงมักอยูที่
การฟองคดีเปนสวนใหญ 

การที่ประเทศเยอรมนีใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีไดเอง มีลักษณะของรูปแบบการ
ดําเนินคดีโดยเอกชน (Private prosecution) ผสมผสานอยูดวยกันก็จริง แตการใหอํานาจการฟองคดี
แกเอกชน (ผูเสียหาย) เปนการใหอํานาจอยางจํากัด โดยผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาไดเพียง
ความผิดบางฐานความผิดเทานั้นเชน ความผิดฐานบุกรุก เทากับวาประเทศเยอรมนีใหผูเสียหายมี
อํานาจฟองคดีอาญาไดอยางจํากัดโดยจํากัดฐานความผิดที่ฟอง ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยที่ให
อํานาจผูเสียหายฟองคดีไดโดยไมจํากัดฐานความผิด 

นอกจากนี้การฟองคดีของผูเสียหายในประเทศเยอรมนียังมีขอกําหนดใหผูเสียหายตอง
ผานขั้นตอนและกระบวนการบางประการกอนจึงจะเสนอคดีของตนตอศาลได ความผิดอาญาใน
ฐานความผิดที่รัฐอนุญาตใหเอกชนฟองรองดําเนินคดีไดนั้น รัฐมิไดอนุญาตใหผูเสียหายนําคดีไปสู
ศาลไดทันที หากแตผูเสียหายยังตองผานกระบวนการในขั้นตอนการประนีประนอมยอมความที่
ดําเนินการภายใตการควบคุมของรัฐเสียกอน หากผูเสียหายเขาสูกระบวนการการประนีประนอม
ยอมความแลวไมประสบผลสําเร็จ ผูเสียหายจึงจะสามารถนําคดีไปสูศาลได เปนขั้นตอนในชั้นเจา
พนักงานกอนที่คดีจะขึ้นสูศาลที่ไมพบในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย การฟองรอง
คดีอาญาของผูเสียหายในประเทศไทยจึงสามารถนําคดีขึ้นสูศาลไดโดยตรงและอยางรวดเร็ว 

4.5.3  เปรียบเทียบการควบคุมการดําเนินคดีระหวางประเทศอังกฤษกับประเทศไทย การฟอง 
คดีของอังกฤษแตเดิมยึดถือรูปแบบการดําเนินคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) เปดโอกาส
ใหประชาชนในสังคมทุกคนสามารถฟองคดีได ดวยเหตุผลที่วา การฝาฝนขอหามของสังคมที่
เรียกวากฎหมาย เปนการกระทําที่กระบทตอความสงบเรียบรอยในสังคมที่ประชาชนทุกคนมีหนาที่
ตองรักษานั้น แตในทางปฏิบัติแลวบุคคลที่ฟองคดีจะมีเพียงผูไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ความผิดเทานั้น ตัวบุคคลผูที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมในฐานะโจทกผูฟองคดีจึงไดแกผูเสียหายใน
คดีอาญา ประการนี้มีความใกลเคียงกับผูมีอํานาจฟองคดีอาญาของประเทศไทยที่กฎหมายอนุญาต
ใหผูเสียหายจากการกระทําผิดสามารถยื่นฟองคดีอาญาได แตประเทศไทยไมเปดกวางถึงกับยอมให
บุคคลอื่นที่มิใชผูเสียหายฟองคดีอาญาได 

เอกชนผูเปนโจทกฟองคดีอาญาในอังกฤษสามารถฟองคดีอาญาไดอยางไมจํากัดฐาน
ความผิด แตภายหลังการดําเนินคดีอาญาของประเทศอังกฤษพบปญหาจากการไมมีผูฟองคดี และ
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ปญหาการดําเนินคดีที่บกพรองขาดคุณภาพ รัฐจึงกอตั้งองคกรและเจาหนาที่ของรัฐขึ้นมาทําหนาที่
ฟองคดีอาญา ตรวจสอบการดําเนินคดีของเอกชนใหเปนไปโดยสุจริต ควบคุมหรือแทรกแซงการ
ดําเนินคดีใหมีความเหมาะสม ไดแก Attorney General และ D.P.P.แตการดําเนินคดีของเจาหนาที่
ยังถือวาเปนการดําเนินคดีแทนประชาชนตามหลักการดําเนินคดีโดยประชาชน  (Popular 
prosecution) การดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยนั้นผูเสียหายสามารถฟองคดีอาญาไดโดยไมจาํกดั
ฐานความผิดในทํานองเดียวกันกับประเทศอังกฤษและการดําเนินคดีโดยภาครัฐของประเทศไทยได
มีการกอตั้งองคกรอัยการขึ้น เพื่อทําหนาที่ฟองคดีอาญา และควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายมิ
ใหทําใหคดีของพนักงานอัยการเสียหาย รูปแบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยมีกลไกที่คลาย
กับของประเทศอังกฤษ แตการฟองคดีของพนักงานอัยการเปนการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public 
prosecution) เนื่องจากการฟองคดีอาญาของไทยยึดถือคดีของพนักงานอัยการเปนหลัก พนักงาน
อัยการสามารถรองขอใหศาลสั่งหามมิใหผูเสียหายดําเนินกระบวนการพิจารณาในทางเสียหายแก
คดีของพนักงานอัยการ ซ่ึงพนักงานอัยการคือตัวแทนของรัฐที่จะดูแลรักษาประโยชนของรัฐในการ
ดําเนินคดีอาญา 

มาตรการควบคุมการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายในประเทศอังกฤษกําหนดใหเปน
อํานาจของเจาหนาที่ของรัฐทําหนาที่เปนผูใหความยินยอมแกผูเสียหายในการฟองคดีอาญาบางฐาน
ความผิด อันเปนการยกเวนหลักที่เปดโอกาสใหประชาชนฟองคดีอาญาไดตามหลักการดําเนินคดี
โดยประชาชน (Popular prosecution) มาตรการควบคุมการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายใชวิธีการ
กําหนดใหการฟองคดีอาญาในความผิดบางฐานของผูเสียหายตองขออนุญาตจากพนักงานอัยการ
กอน กลไกควบคุมการฟองคดีนี้ไมพบในกลไกควบคุมการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายใน
ประเทศไทย ซ่ึงผูเสียหายสามารถฟองคดีทุกฐานความผิดตอศาลไดโดยตรง เพียงแตผูฟองคดีเปน
ผูเสียหายตามกฎหมายในความผิดที่ฟอง 

การฟองคดีอาญาของผูเสียหายในประเทศอังกฤษ เมื่อผูเสียหายฟองคดีแลวเจาหนาที่
ของรัฐ(D.P.P.) ยังคงสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินคดีไดโดยตลอด และเจาหนาที่ยังมอํีานาจ
รองขอตอศาลใหจําหนายคดีของผูเสียหายออกจากชั้นศาลได 

มาตรการควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายโดยพนักงานอัยการของประเทศไทยมี
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 พนักงานอัยการอาจเขาควบคุมการ
ดําเนินคดีของผูเสียหายได โดยการรองขอใหศาลส่ังหามผูเสียหายดําเนินกระบวนการพิจารณา
ในทางที่เห็นวาเสียหายตอคดีของรัฐ เปนมาตรการที่มีความใกลเคียงกันเพียงแตตามกฎหมายไทย
มิไดใหอํานาจพนักงานอัยการมีอํานาจถึงกับของใหศาลจําหนายคดีของผูเสียหาย แตการขอใหศาล
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มีคําส่ังหามอยางใดๆ นับวาเปนการใหอํานาจที่สามารถยืดหยุนตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแตละคดี
ไดมาก 

อํานาจควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายโดยเจาหนาที่ของรัฐที่ D.P.P.สามารถฟอง
คดีอาญาที่ผูเสียหายเคยฟองคดีและถอนฟองจากศาลแลว หาก D.P.P.เห็นวาการดําเนินคดีนั้นเปน
ประโยชนตอประชาชน หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลวมีสวนคลายกันกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 คือ สําหรับคดีอาญาแผนดินที่ผูเสียหายยื่นฟองคดีแลวภายหลังได
ถอนฟองคดีนั้นไปจากศาล พนักงานอัยการยังสามารถฟองคดีใหมไดอีก ดังที่ไดกลาวมานี้เมื่อ
พิจารณาประกอบกับหลักการดําเนินคดีโดยดุลพินิจ (Opportunity principle) ที่ใหพนักงานอัยการ
คํานึงถึงประโยชนของรัฐในดานตาง ๆ ที่จะไดรับจากการดําเนินคดี แมในหลักการจะพบวา
ประเทศอังกฤษกับประเทศไทยมีความแตกตางกันในรูปแบบการดําเนินคดีอาญา คือ ประเทศ
อังกฤษถือหลักการดําเนินคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) ตางจากประเทศไทยที่ยึดถือ
หลักการดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) เปนหลัก แตเมื่อพิจารณารายละเอียดในการ
ดําเนินคดีอาญาของทั้งสองประเทศกลับพบวามีรูปแบบวิธีการและลักษณะของการปฏิบัติในการ
ดําเนินคดีอาญาที่ใกลเคียงกัน 

การดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษ แตเดิมที่ใหอํานาจแกประชาชนสามารถฟองคดี
ไดโดยไมจํากัดตามหลักการดําเนินคดีโดยประชาชนนั้น แมหลักการดังกลาวเปดโอกาสให
ผูเสียหายสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย ผูเสียหายสามารถขอความคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของตนไดงาย แตในทางกลับกันการใหผูเสียหายฟองคดีไดอยางอิสระพบวามีการ
ดําเนินคดีเพียงเพื่อประโยชนสวนตนเปนจํานวนมาก ทําใหการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนไม
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินคดีอาญา ประเทศอังกฤษจึงเห็นวารัฐตองเขามาดําเนินการ
ฟองรองดําเนินคดีอาญาแทนผูเสียหาย และควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายโดยการฟอง
คดีอาญาในบางฐานความผิดที่มีผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ผูเสียหายตองไดรับอนุญาตจาก
ฝายเจาหนาที่รัฐกอนจึงจะฟองคดีได ส่ิงเหลานี้เปนขอแสดงใหเห็นวาแมประเทศอังกฤษซึ่งเปน
ประเทศที่ใชหลักการดําเนินคดีโดยประชาชนในการดําเนินคดีอาญายังตองยอมรับวามีความ
จําเปนตองจํากัดสิทธิการฟองคดีอาญาของผูเสียหายลง 

จากการศึกษาที่ผานมา ผูเขียนเห็นดวยวารัฐจําเปนตองเปดโอกาสใหผูเสียหายฟอง
คดีอาญาแผนดินได เนื่องจากทําใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงาย ทําให
ประชาชนรูสึกวา กระบวนการยุติธรรมเปนที่พึ่งของประชาชนในยามทุกขรอน และยังเปนการทํา
ใหกระบวนการยุติธรรมสามารถเขามามีบทบาทในการสรางความเปนธรรมในสังคมไดมากขึ้น 
นอกจากนี้การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐของเจาหนาที่เปนสิ่งจําเปน การใหอํานาจ
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ผูเสียหายฟองคดีอาญาแผนดินไดจึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐจากภายนอก
องคกรของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ ยอมชวย
ทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตทั้งนี้การใชอํานาจฟองคดีอาญา
แผนดินของผูเสียหายเองยอมตองถูกตรวจสอบและควบคุมเชนกัน เหมือนดังที่ประเทศอังกฤษ
กําหนดใหการฟองคดีอาญาบางฐานความผิดของผูเสียหายตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ของรัฐ
กอน เพราะหากไมมีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินคดีของผูเสียหายอาจทําใหการดําเนินคดีของ
ผูเสียหายไมเปนประโยชนตอสวนรวม DPU



บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป  

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคม สงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยในสังคม สราง
ความเสียหายตอผูเสียหาย และเปนการฝาฝนหลักเกณฑของสังคมที่ไดสรางขึ้นเพื่อใหสมาชิกใน
สังคมไดอยูรวมกันดวยความเรียบรอย การดําเนินคดีแกอาชญากรหรือผูกระทําความผิดอาญา จึง
เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนการนําผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการของกฎหมาย มีผลเปนการทําให
ผูกระทําความผิดไมสามารถไปกระทําความผิดขึ้นอีก และเปนตัวอยางมิใหบุคคลอื่นในสังคมเอา
เยี่ยงอยาง การฟองคดีอาญาจึงเปนการนําเอาตัวจําเลยเขาสูกระบวนการทางกฎหมายอันเปน
ชองทางในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 

หลักหามดําเนินคดีซํ้าเปนหลักคุมครองสิทธิเสรีภาพ (ne bis in idem) เปนหลักการที่
รูจักกันทั่วและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป แตดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผูเสียหายเปนผูรองขอตอรัฐใหลงโทษจําเลยในคดีอาญา
และเปนผูขวนขวายหาพยานหลักฐานมาสนับสนุนในคดีเพื่อใหมีคดีมีพยานหลักฐานแนนแฟนเพื่อ
ลงโทษผูกระทําความผิด กลับมีการเปลี่ยนแปลงเปนผูเสียหายจํานวนหนึ่งเปนผูใหความชวยเหลือ
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาใหพนการถูกลงโทษตามความผิดที่ไดกระทําลงไป โดยอาศัยหลัก
หามดําเนินคดีซํ้า (ne bis in idem) ถูกนําไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค รัฐไมอาจลงโทษผูกระทํา
ความผิดได เพราะจําเลยในคดี เคยถูกดําเนินคดีโดยผูเสียหายใหความชวยเหลือจําเลยมาแลว 

การดําเนนิคดอีาญาซึ่งโดยทั่วไป มีรูปแบบการดําเนนิคดอีาญาอยู 3 รูปแบบ 
1)  การดําเนินคดีโดยรัฐ (Public prosecution) 
2)  การดําเนินคดีโดยประชาชน (Popular prosecution) 
3)  การดําเนินคดีโดยผูเสียหาย (Private prosecution) 

เหตุผลของแนวความคิดในเรื่องของรูปแบบการดําเนินคดีทั้ง 3 รูปแบบ มีเหตุผลที่
ตางกันไป แตมีส่ิงที่สอดคลองกัน คือ ตองการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 

ในแตละประเทศมีรูปแบบการดําเนินคดีที่แตกตางกันไป ประเทศไทยเองไดใชรูปแบบ
การดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก แตก็ใหผูเสียหายสามารถดําเนินคดีไดอีกทางหนึ่งและเปนการให
อํานาจผูเสียหายเขามามีบทบาทในคดีอาญาสูงมาก คือ สามารถฟองคดีไดอยางอิสระจากพนักงาน 
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อัยการผูดําเนินคดีแทนรัฐ และผูเสียหายสามารถฟองไดไมจํากัดฐานความผิด ปญหาที่ตองพิจารณา
ตอไปคือ กรณีที่ผูเสียหายจํานวนหนึ่งในสังคมปจจุบัน มีพฤติกรรมชวยเหลือจําเลยในคดีอาญาให
ไมตองรับโทษตามกฎหมาย  มาตรการควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายที่มีอยูตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 32 แตกระบวนการควบคุมการดําเนินคดีตามมาตรานี้ มี
ขอขัดของบางประการทําใหไมอาจทําใหรัฐเขาควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายได ดวยเหตุ 

1)  พนักงานอัยการไมทราบถึงการฟองคดีของผูเสียหาย กรณีดังกลาวมานี้ เปนการ 
แสดงใหเห็นถึงจุดร่ัวไหลของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ยังมิไดมีการรวมกันตรวจสอบคนหา
ความจริงในคดีอาญาอยางที่ควรเปน ทําใหผูเสียหายสามารถฟองรองและดําเนินคดีอาญาแผนดิน
ไดจนกระทั่งคดีมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดโดยที่พนักงานอัยการไมทราบถึงการฟองรองดําเนินคดี
ของผูเสียหาย การไมทราบถึงการฟองคดีจึงมีผลทําใหพนักงานอัยการไมอาจเขาควบคุมการ
ดําเนินคดีได 

2)  การสอบสวนเปนเงื่อนไขของการฟองคดี การใชอํานาจควบคุมการดําเนินคดี 
ของผูเสียหาย พบวายังมีขอขัดของในการเขาควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหาย คือ การใชอํานาจ
ของพนักงานอัยการจําเปนตองเขาเปนโจทกรวมกอน พนักงานอัยการจึงมีอํานาจรองขอใหศาลสั่ง
หามผูเสียหายดําเนินกระบวนการพิจารณาในทางเสียหายแกคดีของรัฐ แตการรองขอเขาเปนโจทก
รวมถือวาเปนการฟองคดี ซ่ึงการฟองคดี จําตองมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอนตาม มาตรา 120 
การสอบสวนจําเปนตองใชเวลา ขณะเดียวกันผูเสียหายสามารถฟองคดีไดทันที พนักงานอัยการจึง
ไมอาจเขาควบคุมคดีไดทัน 

แมวาจะมีความเห็นที่แตกตางกันวา พนักงานอัยการสามารถรองขอตอศาล
เพื่อใหศาลมีคําส่ังหามผูเสียหายที่เปนโจทกดําเนินกระบวนการพิจารณาในทางเสียหายแกคดีของ
อัยการได โดยนํามาตรา 32 มาใชโดยอนุโลม หรือแนวความคิดวา การรองขอเขาเปนโจทกรวมกับ
ผูเสียหายของพนักงานอัยการเพื่อเขาควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายนั้น มิใชการฟองคดีตาม
ความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ที่ตองมีการสอบสวนเสียกอน
พนักงานอัยการจึงจะสามารถฟองคดีและสามารถรองขอเขาเปนโจทกรวมได แตการเขาควบคุม
การดําเนินคดียังไมไดขอชัดเจน 

การดําเนินคดีอาญาที่ผานมาพบวา การดําเนินคดีมีขอบกพรองในหลาย ๆ 
ขั้นตอน และความบกพรองในการดําเนินคดีอาญาจํานวนไมนอยที่ทําใหไมสามารถดําเนินคดีแก
จําเลยไดอีก เพราะเปนการฝาฝนขอหามดําเนินคดีซํ้า (ne bis in idem) กลาวคือ 
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(1)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสนอคาํฟองที่บกพรอง 
(1.1)  คําฟองที่ไมถูกตองตามกฎหมาย คําฟองคดีอาญาที่โจทกเสนอตอศาล 

นั้น โจทกตองเสนอคําฟองที่มีการบรรยายฟองและมีรายละเอียดของคําฟองถูกตองตามแบบของ
กฎหมาย หากโจทกยื่นคําฟองที่มิชอบดวยกฎหมาย ศาลอาจยกฟองโจทกไดทันทีตั้งแตในชั้นตรวจ
คําฟอง เชน คําฟองที่บรรยายขอเท็จจริงของการกระทําที่อางวาเปนการกระทําความผิดมาโดยไม
ครบองคประกอบของความผิดตามกฎหมาย และทันทีที่ศาลพิพากษายกฟองโจทก ผูที่ไดรับ
ประโยชนคือจําเลยในคดี เพราะจําเลยจะไดรับความคุมครองตามหลักขอหามดําเนินคดีซํ้าทันที ทํา
ใหพนักงานอัยการและผูเสียหายไมมีอํานาจฟองจําเลยในการกระทําครั้งเดียวกันนั้นไดอีก 

(1.2)  การฟองคดีที่มีฐานความผิดอัตราโทษเบากวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดวย 
หลักที่วางไวใหศาลตองผูกมัดอยูกับคําฟองของโจทกที่เปนการยืนยันการกระทําของจําเลยวาเปน
ความผิดตามกฎหมาย ศาลจึงตองพิพากษาตามขอที่ไดฟองจําเลย ศาลไมอาจพิพากษาเกินคําขอหรือ
นอกฟองนอกประเด็น แตการฟองคดีอาญาอาจเปนการใหประโยชนหรือชวยเหลือจําเลยได เชน 
การฟองคดีในความผิดเพียงฐานหนึ่งฐานใดจากความผิดหลายฐานที่จําเลยไดกระทําลงในคราว
เดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูเสียหายจงใจที่จะเลือกบรรยายคําฟองเฉพาะความผิดที่มีอัตราโทษ
สถานเบาจากความผิดหลายๆ ฐานที่มีอัตราโทษสถานหนักเพื่อเปนการชวยเหลือจําเลย ทําใหศาลมี
อํานาจพิจารณาความผิดของจําเลยไดเพียงเฉพาะความผิดที่ไดฟองซึ่งมีโทษสถานเบา แมในทาง
พิจารณาจะปรากฏขอเท็จจริงวาจําเลยกระทําความผิดบทอื่นที่มีอัตราโทษสูงกวาศาลก็ไมอาจ
ลงโทษจําเลยในความผิดที่พิจารณาไดความเชนนั้นได และเมื่อศาลมีคําพิพากษาในคดีดังกลาวแลว
ยอมไมสามารถฟองจําเลยเปนคดีใหมไดอีกเพราะสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา 
39 (4) 

(2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดี 
(2.1)  ไตสวนมูลฟอง เมื่อผูเสียหายเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญา ศาลตองไต 

สวนมูลฟองกอนประทับรับฟองเสมอ ที่เปนเชนนี้เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของจําเลยมิให
ตองเดือดรอนจากการดําเนินคดีอาญา ในการไตสวนมูลฟองโจทกมีหนาที่ตองนําพยานหลักฐานมา
แสดงตอศาลเพื่อใหศาลเห็นวาคดีของโจทกมีมูลความทางอาญา หากผูเสียหายซ่ึงเปนโจทกฟองคดี
ไดดําเนินคดีไปในทางชวยเหลือหรือเปนประโยชนตอจําเลยในคดี และศาลไตสวนแลวเห็นวาคดี
ไมมีมูล ยกฟองของโจทก เชนนี้จะมีผลทําใหสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) หรือตามหลักขอหามดําเนินคดีซํ้า (ne bis in idem) 
ทําใหจําเลยไดรับประโยชนจากกระบวนพิจารณาโดยมิชอบ 
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(2.2)  ช้ันพิจารณา คดีอาญานั้นโจทกมีภาระการพิสูจน และจะตองนําพยาน 
หลักฐานมาสืบกอนเสมอ เวนแตในบางครั้งที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหภาระการพิสูจนเปนหนาที่
ของจําเลย แตจากปญหาที่พบดังในกรณีตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตน พบวาโจทกไมมีพยานมาเบิก
ความเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย ผูเสียหายขึ้นเบิกความชวยเหลือจําเลยในคดีอาญา ดังนั้น หาก
ผูเสียหายดําเนินคดีเพื่อชวยเหลือจําเลย และศาลไดมีคําพิพากษายกฟองโจทกไมวาดวยเหตุใดๆ จะ
มีผลทําใหสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับ ทําใหจําเลยไดรับประโยชนจากการยกฟองได เชน 
ศาลยกฟองเพราะโจทกไมมีพยานมาเบิกความ หรือเพราะเหตุพยานหลักฐานไมพอฟงวาจําเลย
กระทําความผิดตามที่โจทกฟอง เปนตน 

ดังที่ไดกลาวมา 4 ขั้นตอนนี้ หากผูเสียหายดําเนินคดีในทางชวยเหลือผูกระทํา
ความผิดหรือจําเลย และศาลไดมีคําพิพากษาแลว ทําใหไมสามารถฟองจําเลยในการกระทําเรื่อง
เดียวกันนั้นไดอีกเพราะสิทธิการนําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา 39 (4) แมวาคดีนั้นจะเปน
ความผิดอาญาแผนดินซึ่งไมอาจยอมความกันได พนักงานอัยการในฐานะผูรักษาประโยชนของรัฐ
เองก็ไมสามารถฟองคดีเร่ืองเดิมนั้นตอศาลไดอีก เพราะขัดกับหลักขอหามดําเนินคดีซํ้า เชนนี้ หาก
มีการชวยเหลือผูกระทําความผิดโดยอาศัยชองทางภายในกระบวนการยุติธรรมเสียเองเกิดขึ้นยอม
เปนการคุกคามตอความสงบเรียบรอยของสังคม กระบวนการยุติธรรมจะไดรับผลกระทบถึงความ
เชื่อถือของประชาชนหรืออาจถูกทําลายลงไดโดยงาย พฤติกรรมของผูเสียหายที่มีการใหความ
ชวยเหลือแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจึงเปนอันตรายตอโครงสรางของสังคมเปนอยางยิ่ง 

จากการศึกษารูปแบบการดําเนินคดีของตางประเทศทําใหพบวา 
1)  การดําเนนิคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐเปนการ 

ดําเนินคดีอาญาโดยการฟองคดีอาญาตอศาลกระทําโดยพนักงานอัยการเทานั้น ประเทศฝรั่งเศสไม
เปดโอกาสใหผูเสียหายดําเนินคดีได ดังนั้นสวนรวมของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาจึงมีได
อยางจํากัด 

การดําเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสเปดโอกาสใหพนักงานอัยการใชดุลพินิจใน
การสั่งฟองคดีโดยใชหลักการดําเนินคดีโดยดุลพินิจการฟองคดีจะกระทําเมื่อพนักงานอัยการ
พิจารณาถึงทางไดเสียของประโยชนที่แผนดินจะไดรับในหลาย ๆ ทางแลว เห็นวารัฐจะได
ประโยชนจากการดําเนินคดีอาญาพนักงานอัยการจึงจะฟองคดีตอศาล และในทางตรงขามแมวาจะ
ไดขอเท็จจริงพยานหลักฐานนาเชื่อวาผูตองหากระทําความผิด พนักงานอัยการก็อาจสั่งไมฟองได 
แตการใชดุลพินิจส่ังไมฟองพนักงานอัยการ อาจไมเปนที่พอใจของผูเสียหายได และเพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหผูเสียหายเขามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น รัฐจึงใหอํานาจแกผูเสียหายที่
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ดําเนินคดีทางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การดําเนินคดีแพงดังกลาวมีผลทําใหพนักงานอัยการ
ตองดําเนินคดีอาญาไปดวย เทากับเปนการใหอํานาจผูเสียหายดําเนินคดีอาญาไดนั่นเอง 

การใหอํานาจเด็ดขาดแกพนักงานอัยการแตผูเดียวในการฟองคดี หากนํามาใชกับ
ประเทศไทยมีขอควรคํานึงวากระบวนการยุติธรรมตองสรางระบบการตรวจสอบการดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการใหไดรับการยอมรับจากประชาชน เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ตามสภาพ
สังคมไทยแลว รูปแบบการใหอํานาจเด็ดขาดแกพนักงานอัยการแตผูเดียวในการฟองคดีเหมือน
อยางประเทศฝรั่งเศสอาจไมประสบผลสําเร็จเพราะหากระบบการตรวจสอบการใชดุลพินิจของ
พนักงานอัยการไมเปนที่ยอมรับอยางเพียงพอจากประชาชน ยอมอาจสรางปญหาแกความเชื่อมัน่ตอ
กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากอํานาจฟองคดีตกแกพนักงานอัยการแตผูเดียวยอมมีความคาดหวัง
จากบุคคลผูเกี่ยวของในคดีสูง ผลกระทบจากความคาดหวังดังกลาวยอมมีไมนอยและอาจลดทอน
ความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนลง 

นอกจากนี้แนวทางในการแสดงออกของผู เสียหายของประเทศฝรั่งเศสที่ เมื่อ
ผูเสียหายดําเนินคดีทางแพงแลวจะมีผลเปนการบังคับใหพนักงานอัยการดําเนินคดีอาญาแมวา
พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟองคดี อาจเปนชองทางในการแสดงออกที่ไมอาจแกไขปญหาได
อยางเพียงพอเหมาะสมสําหรับสังคมไทย เพราะปญหาความไววางใจ ความเชื่อมั่นที่มีตอพนักงาน
อัยการไดถูกส่ันคลอนไปเนื่องจากไมไดรับความยอมรับนับถือจากผูเสียหาย  การดําเนินคดีอาญา
โดยกลไกเงื่อนไขทางกฎหมายจึงอาจถูกตั้งขอสงสัยถึงคุณภาพในการดําเนินคดีอาญาไดอีก และ
เมื่อผูเสียหายหมดความศรัทธาตอระบบที่มีอยูตามกฎหมายยังอาจสรางปญหาใหสังคมซ้ําสองดวย
การเรียกรองความเปนธรรมดวยวิธีการนอกระบบกฎหมาย 

รูปแบบการดําเนินคดีของประเทศฝรั่งเศสที่มีใหอํานาจพนักงานอัยการแตผูเดียวใน
การดําเนินคดีอาญา จึงนาจะไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่มีความแตกตางกับสภาพสังคม
ประเทศฝรั่งเศส เพราะมีความแตกตางกันในลักษณะทางความคิดที่แตกตางกันทางวัฒนธรรม  
ความเปนอยูวิถีชีวิตของชุมชน 

2)  การดําเนนิคดีอาญาของประเทศเยอรมนี มีรูปแบบการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก 
อํานาจการฟองคดีอาญาเปนอํานาจของพนักงานอัยการ ซ่ึงถือวาเปนผูรักษาประโยชนของแผนดิน
แตการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการถือหลักการดําเนินคดีตามกฎหมาย คือ เมื่อพิจารณา
พยานหลักฐานแลวนาเชื่อวา ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดโดยหลักแลวพนักงานอัยการจะฟองคดี
ทุกเรื่องไป 
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ขอที่นาสนใจคือ ประเทศเยอรมนีอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีไดอยางจํากัดเฉพาะ
ความผิดบางฐาน และการฟองคดีของผูเสียหายจะตองเขาสูกระบวนการประนีประนอมยอมความ
ของรัฐกอน ผูเสียหายจึงจะสามารถฟองคดีได 

ปญหาที่เกิดขึ้นจากผูเสียหายดําเนินคดีในทางชวยเหลือจําเลยนั้น เมื่อพิจารณาถึง
รูปแบบการดําเนินคดีของประเทศเยอรมนีที่ยึดถือการดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก และจํากัดอํานาจ
การฟองรองดําเนินคดีของผูเสียหายใหสามารถกระทําไดในบางฐานความผิด การดําเนินคดีของ
ผูเสียหายที่จะเปนการชวยเหลือจําเลยในคดีอาญาจึงมีไดอยางจํากัดไปดวย 

การดําเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนีมีรูปแบบที่คลายกับประเทศไทย คือการ
ดําเนินคดีโดยรัฐเปนหลัก แตก็เปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถฟองคดีไดในบางฐานความผิด 

การใหอํานาจผูเสียหายฟองคดีไดเองสําหรับคดีอาญาบางฐานความผิดนี้ มีลักษณะ
ที่คลายกันกับประเทศไทย ที่เปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีได เพียงแตประเทศไทยใหอํานาจการ
ฟองคดีอยางไมจํากัดฐานความผิด การใหอํานาจฟองคดีเองแกผูเสียหายอาจมีประโยชนเมื่อ
ผูเสียหายมีความเห็นแตกตางกับพนักงานอัยการโดยเปนชองทางในการแสดงออก ซ่ึงอาจลดความ
ไมพอใจของผูเสียหาย และลดโอกาสที่ผูเสียหายจะกระทําความผิดเสียเอง นอกจากนี้การฟองคดใีน
ประเทศเยอรมนี จะตองผานขั้นตอนการประนีประนอมยอมความกอน จึงจะสามารถนําคดีไปสู
ศาลได ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ไมพบในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย 

ขั้นตอนการประนีประนอมยอมความในชั้นเจาพนักงานนี้นับเปนขั้นตอนที่
นาสนใจเนื่องจากการยืดระยะเวลาการฟองคดีออกไป  ยอมเปนการทําใหความไมพอใจและ
อารมณของผูเสียหายไดผอนคลายลง มีโอกาสทบทวนไตรตรองและใชเหตุผลมากขึ้น การ
ดําเนินคดีดวยเหตุเพียงความไมพอใจหรือการดําเนินคดีดวยอารมณ จึงมีโอกาสลดนอยลง การ
ดําเนินคดีของผูเสียหายจึงนาจะเปนประโยชนตอรัฐมากขึ้น เปนการนําการประนีประนอมที่เกิดขึ้น
นอกสายตาของระบบกฎหมายใหเขาสูการประนีประนอมยอมความที่อยูในการดูแลของรัฐ อีกทั้ง
ยังกอประโยชนดานอื่นอีก เชน เปนวิธีที่นาสนใจในการนําไปลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาล และ
นาจะเปนวิธีที่เหมาะสมแกสภาพสังคมไทยที่มีความประนีประนอมสูงกวาสังคมโลกตะวันตก 

3)  การดําเนนิคดีอาญาในประเทศอังกฤษ การดําเนินคดอีาญาของประเทศอังกฤษม ี
หลักการที่แตกตางกันกับการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยทั้งในดานนิติวิธี (Methodology) 
เนื่องจากรูปแบบระบบกฎหมายไทยที่ยึดถือรูปแบบ Civil Law กลไกลตางๆ จึงมีลักษณะไปทาง
ภาคพื้นยุโรป แมวาประเทศอังกฤษจะมีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูทําหนาที่ฟองคดีอาญาแตเปนการ
ดําเนินคดีแทนประชาชนมีฐานะเทาเทียมกับจําเลยในการพิจารณาคดี แตดวยประเทศไทยไดรับเอา
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วัฒนธรรมกฎหมายอังกฤษเขามาผสมผสาน กลไกดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยจึงมีลักษณะที่
ใกลเคียงกับระบบกฎหมายอังกฤษดวย 

การที่รัฐอนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีอาญาตางๆ ไดอยางอิสระนั้นเห็นไดวา แม
ประชาชนภายในประเทศจะสามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อขอความคุมครองในสิทธิและ
เสรีภาพจากศาลไดโดยงาย แตผลประโยชนของรัฐที่ไดรับจากการดําเนินคดีอาญาแผนดินตองไม
เส่ือมเสียไป การที่รัฐปลอยใหผูเสียหายดําเนินคดีอาญาแผนดินไปโดยลําพังไดทําใหเกิดความ
เสียหายแกคดีอาญาแผนดินจากการดําเนินคดีอยางไมเหมาะสมของผูเสียหาย รัฐจึงจําเปนตองเขา
มามีบทบาทในการควบคุมดูแลการดําเนินคดีของผูเสียหายอันเปนการจํากัดอํานาจของผูเสียหายที่มี
ใหอยูในความควบคุมของรัฐ อยางในความผิดอาญาบางฐานที่มีผลกระทบตอประโยชนของ
ประชาชน ผูเสียหายจะฟองคดีไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก D.P.P.กอน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินคดี
อาญาไดเปนไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอสวนรวม ดังนั้นผูเสียหายจึงไมอาจดําเนินคดี
ไดโดยลําพังอีกตอไป 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหถึงรูปแบบการดําเนินคดีและการควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหาย
ในบทที่ 4 ทําใหทราบวาการควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายในคดีอาญาตามประมวลวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 32 ที่มีอยูนี้ นาจะไมไดผลที่ครอบคลุมอยางเพียงพอ กลาวคือ 

การฟองคดีอาญาไดโดยไมจํากัดฐานความผิดของผูเสียหาย การใหอํานาจดังกลาวทํา
ใหผูเสียหายฟองคดีอาญาความผิดตอสวนตัว(ความผิดอันยอมความได) และยังสามารถฟองคดี
ความผิดอาญาแผนดินได นอกจากนี้ประการสําคัญคือผูเสียหายมีอํานาจการฟองคดีอยางอิสระเปน
เอกเทศจากพนักงานอัยการทําใหเกิดปญหาแกการดําเนินคดีของพนักงานอัยการและเปนการ
ยากลําบากตอการเขาควบคุมการดําเนินคดี เนื่องจากการฟองคดีไดโดยอิสระทําใหพนักงานอัยการ
ไมอาจทราบถึงการที่ผูเสียหายเสนอคําฟองตอศาล การเขามาควบคุมดูแลการดําเนินคดีของ
ผูเสียหายจึงไมอาจมีขึ้น 

อยางในคดีหมอผัสพร หากคดีไมเปนที่สนใจของสื่อมวลชนเลียแลว พนักงานอัยการ
ยอมมีโอกาสทราบถึงการฟองคดีอาญาแผนดินของผูเสียหายนอยมาก ในขณะที่คดีของรัฐอยู
ระหวางการดําเนินการในชั้นเจาพนักงาน แตคดีของผูเสียหายไดเขาสูกระบวนการพิจารณาชั้นศาล
แลว การไตสวนมูลฟองไดดําเนินไปจนเสร็จส้ินโดยที่พนักงานอัยการมิไดเขามาควบคุมดูแลการ
ดําเนินคดีของผูเสียหายแตอยางใด ทั้งที่เปนการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขามาดูแลคดีอาญาแผนดินมิ
ใหไดรับความเสียหายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
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อีกทั้งความซับซอนของคดีที่การคนหาพยานหลักฐานตองใชวิทยาการและเทคโนโลยี
ในการตรวจสอบพิสูจนช้ินเนื้อ การคนหาชิ้นเนื้อ ตลอดจนการสืบสวนคนหาพยานหลักฐานอื่นๆ
ในคดี ทําใหพบขอสังเกตวาในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งจําเปนตองมีพยานหลักฐานอยางเพียงพอมา
แสดงตอศาลเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยนั้น ลําพังเพียงผูเสียหายมีความสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานไดเพียงพอตอการพิสูจนความผิดของจําเลยเพียงใด กระบวนการเหลานี้เปนเรื่องที่
ประชาชนโดยทั่วไปมิไดคํานึงถึง ดังนั้นการที่กระแสสังคมตางเห็นพองดวยกับการฟองคดีของ
ผูเสียหายเทากับเปนการเห็นชอบใหคดีอาญาแผนดินของรัฐตกอยูในความเสี่ยงที่จะไดรับความ
เสียหายจากการดําเนินคดีของผูเสียหาย หากคดีนี้ผูเสียหายมิไดพยานหลักฐานที่ไดจากการรวบรวม
โดยฝายเจาหนาที่รัฐที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและมีความพรอมใน
เครื่องมือที่ใชในการแสวงหาพยานหลักฐาน คดีนี้จะมีผลที่แตกตางไปจากเดิมหรือไม 

การใหอํานาจผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาแผนดินไดนั้นพบวามีขอดีเปนการ
ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐและเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยงาย ซ่ึงเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสอดคลองกับหลักนิติรัฐจึง
เปนขอสนับสนุนใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาแผนดิน แตเมื่อการดําเนินคดีของผูเสียหายใน
บางครั้งกอใหเกิดความเสียหายแกคดีอาญาแผนดินเสียเอง และการควบคุมการดําเนินคดีอาญาของ
ผูเสียหายที่เปนอยูในปจจุบันยังไมอาจปองกันความเสียหายมิใหเกิดขึ้นไดทั้งหมด จึงควรปรับปรุง
มาตรการเพื่อควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหาย 

ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายอยางรายแรงตอกระบวนการ
ยุติธรรม ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้ 

1)  องคกรในกระบวนการยุติธรรมควรรวมมือกันควบคุมดูแลการดําเนินคดีอาญาของ 
ผูเสียหายเพื่อใหมาตรการควบคุมการดําเนินคดีของผูเสียหายที่มีอยูทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยควรจัดใหมีการประชุมทําความเขาใจรวมกันระหวางองคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อใหรวมกันควบคุมดูแลการฟองรองดําเนินคดีของผูเสียหาย โดยใหถือวาเปนภารกิจที่แตละ
องคกรตองใหความรวมมือตอกัน เชน การแบงปนขอมูลที่มีอยูในหนาที่ของตนแกองคกรอ่ืน
เพื่อใหมาตรการควบคุมดูแลการฟองคดีอาญาของผูเสียหายที่มีอยูในปจจุบันสามารถทํางานได
อยางเต็มที่ 

 เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอํานาจในการควบคุมดูแลการ
ดําเนินคดีของผูเสียหายแกพนักงานอัยการ จึงยอมเปนหนาที่ขององคกรตางๆ ของรัฐที่จะตอง
รวมมือกันใหพนักงานอัยการสามารถทําหนาที่ตามกฎหมายไดอยางสมบูรณสมดังเจตนาที่
กฎหมายไดบัญญัติไว ทั้งนี้โดยอาศัยหลัก Nature of thing 
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 การแกไขปญหาที่พนักงานอัยการไมสามารถเขาควบคุมดูแลการดําเนินคดีของ
ผูเสียหายเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกคดีอาญาแผนดินของพนักงานอัยการจึงอาจกระทําไดโดยการ
ทําความเขาใจรวมกันขององคกรของรัฐในกระบวนการยุติธรรมถึงความจําเปนในการควบคุมดูแล
การดําเนินคดีของผูเสียหายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหองคกรตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารกระบวนการยุติธรรมรวมกันเปนกระบวนการอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อองคกร
หนึ่งองคกรใดทราบถึงการดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายที่อาจมีผลกระทบตอคดีอาญาแผนดินของ
พนักงานอัยการ องคการของรัฐที่ทราบเรื่องนั้นควรแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงการดําเนิน
คดีอาญาของผูเสียหายเพื่อใหพนักงานอัยการสามารถเขามาดูแลการดําเนินคดีอาญาแผนดินของ
ผูเสียหายได อยางเชน พนักงานสอบสวนอาจไดรับขอมูลการฟองคดีของผูเสียหายจากการ
สอบสวน หรือเมื่อศาลไดรับคําฟองคดีอาญาแผนดินที่ผูเสียหายเปนโจทกยื่นคําฟองตอศาลควรแจง
ใหพนักงานอัยการทราบถึงการฟองคดีเพื่อสามารถเขามาดูแลคดีอาญาแผนดินมิใหไดรับความ
เสียหาย อันเปนการดูแลรักษาประโยชนของรัฐซึ่งเปนประโยชนของประชาชนทุกคนนั่นเอง 

ขอดีอีกประการหนึ่งที่จะไดรับคือ หากไดทําความเขาใจรวมกันระหวางองคกรตางๆ
แลว วิธีการนี้เปนวิธีการแกไขปญหาที่สามารถนํามาใชคุมครองคดีอาญาแผนดินไดอยางรวดเร็ว 
ตางจากการบัญญัติกฎหมายซึ่งตองใชระยะเวลาที่ยาวนานในการผานการพิจารณาของรัฐสภา 

2)  ควรจํากัดอํานาจการฟองคดีอาญาของผูเสียหาย โดยควรจํากัดอํานาจการฟองคดี 
อาญาของผูเสียหายใหมีอํานาจฟองคดีอาญาแผนดินไดตอเมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีนั้น
แลวและตองแจงพนักงานอัยการกอนฟองคดีทุกครั้ง 

 การฟองคดีอาญาแผนดินควรเปนอํานาจหนาที่ของรัฐในการฟองรองดําเนินคดี
เพื่อใหการดําเนินคดีเปนไปอยางรัดกุมและเหมาะสม แตอยางไรก็ดีเนื่องจากสภาพสังคมไทยนับ
แตอดีตรัฐใหอํานาจแกผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญามาโดยตลอด ประกอบกับประชาชนมักมี
ความเคลือบแคลงสงสัยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ การตัดอํานาจการฟองคดีอาญา
แผนดินของผูเสียหายทั้งหมดเสียทีเดียวจึงอาจมีผลตอความเชื่อถือในระบบการตรวจสอบการทํา
หนาที่ขององคกรตางๆ ของรัฐ และหากไมไดรับความเชื่อถืออยางเพียงพออาจทําใหเกิดปญหาแก
สังคมเพิ่มมากขึ้น เมื่อผูเสียหายหรือประชาชนรูสึกวาไมสามารถเรียกรองความเปนธรรมไดตาม
ระบบกฎหมายเสียแลว ผูเสียหายอาจเรียกรองความเปนธรรมดวยตนเอง ดังนั้นเพื่อเปนทางออก
ตามชองทางของกฎหมาย รัฐจึงควรใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีได แตเปนอํานาจการฟองคดีที่มี
เงื่อนไข โดยผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีไดตอเมื่อพนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟองคดี และเมื่อผูเสียหาย
ยื่นคําฟองตอศาลแลว องคกรศาลตองแจงใหพนักงานอัยการทราบเพื่อใหพนักงานอัยการสามารถ
ติดตามตรวจสอบและควบคุมการฟองคดีได 
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Draft Code of Criminal procedure. Draft revised 1924. 
 

PRELIMINARY136 
TITLE I 

The Commencement and repeal 
 

1. This law shall be called “The Code of Criminal Procedure” 
2. If shall come into force from ……….. 
3. If shall operation of this code all other laws and regislations shall be repeated in so 

far as they are ………. with the provisions of this code . 
4. The special court of Royal House hold , the Buddhist  Ecclesiastical Court, The 

Naval and Military Court Shall apply the provision of this code as far as they are not contrary to 
or inconsistent with the special law and regulation concerning these court. 

5. On and from the day of operating of this code, lt’s provision shall apply any 
pending Preliminary Investigation and to any case pending before a Criminal Court, what even 
stage the proceeding may be arrived at. 

 
TITLE II 

DEFFINITIONS 
6. In this code whenever the term is explained such term is employed in the sense 

stated in the explanation, unless there is of Siam Penal Code. 
7. __________________________________________________________ 137 
(1) __________________________________________________________ 
(2) __________________________________________________________ 
(3) __________________________________________________________ 
(4) __________________________________________________________ 
(5) __________________________________________________________ 

                                                 
136  รางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้คัดลอกจากภาพไมโครฟลมของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
137  ขอความบางตอนที่เปน “_______” เปนขอความที่ภาพไมชัดเจนจนไมสามารถอานได 
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(6) __________________________________________________________ 
(7) __________________________________________________________ 
(8) __________________________________________________________ 
(9) “Criminal Warrant” denotes a precept under hand and seal directing and official to 

carry ont and arrest or search or to imprisonment an accused. 
(10)  “trial”  denote the whole of the proceedings in Court from the time in the case 

has been sent to the Chief Judge of  the Court up to the judgment given by this Court inclusive. 
(11)   “Sitting” of a Court’ denote the lapse of time within which one and the same 

case is tried by a Criminal Court. Sit on the bench for trying the case the hearing of the case is 
closed. The hearing of a case may last for several sittings. 

(12) __________________________________________________________ 
(13)  “Night” means interval between the sunset and the sun rise. 

(ef. Siam c.civil procedure 68 and penal code 6(21); J.F.D. 4th aug. 1806 and 20 th 
May 1903   S.169. – G.104 - M97 ) 

8. In this code and if not otherwise in the tax:  
“Prosecutor” includes the public as well as the private prosecutor: 
“Parties” include the accused as well as the Prosecutor and the injured party. 

 
TITLE III 

EXPLANATION 
9. Every record shall contain it date the name and style of the recorder: accurate 

relation of the fact and circumstance out: and the signature of the recorder. 
10.- when a dodge or other official wishes to suppress word from a record , judgment 

or other document which he is drawing up , he shall only cross out such weirs so that they may 
still be_____ and he shall mention the number of such weirs down below the record. Judgment or 
other document 

  Addition shall never be made by why of interpolation of word between to fines: they 
must be made by way of__________ and installed by the dodge or other official 
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11. when the signature of a complainant denunciator , or witness in a criminal case is 
required by law if such person cannot or will not sign, the official who has received or made the 
document on which such signature is required must put on the record why it is missing ________.   

12. when under this cold any official has to receive give money a receipt thereof shall 
always be delivered or required by him as the case may be. 

13. The service of summons is mind by either the legistrat or an other of judicial 
police delivering a copy of such summons to the interested person himself 

However it such person cannot be met at his domicile the summons shall be service 
by the cop being delivered to soiree admit __________.  member of his family or to any servant 
residing with him, or in default to the administrative Head of his residing place. 

F.72,-I.164,-d.-M,122-N,614,615-S,430 and I. 
14. When a summons is to be surved outable the Public Prosecution’s or Criminal 

Court’s district, such summon shall sent ever to the Public Prosecutor of the district where the 
P___ in be served r___ or is preset, 

Every such competent official who is so produced a summons issued in another 
district, is bound to endorse it and to have to executed within the area of his own jurisdiction. 

S. – A.35 
15. If the person on wich a summons is in the ___ belong to the Army or Navy or the 

Holy Buddhist Order, the summons shall be served by a copy being delivered to the responsible 
Chief of such person, and such Chief hall have to take at once such step as necessary to allow the 
person concerned to comply with the summons 

A.161, - G.48 - ___ - S.129 
16. When a Registrar or Officer or Judicial Po___ has ___ a summons he shall 

mention on it the person on which the place. 
Where and the time when the service has been made.  
C.169, - Ind.69, - J.29 – S.166 
17. In this Code, When period of time are provided for, they must be constructed 

according to the general rules concerning periods of time in the Civil Code (Obligation) 
Obligation Preliminary, Title V 
A.6 – G.12 and F__d. 
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18. When it is provide in this code that the period of time shall be increased according 
to instance, such period shall be extented by such delay as any be reasonably necessary for a 
person or letter to be transferred from one place to the other, Due regard paid to available means 
of communication; but such extention shall in no case exceed one day by each half yote distance. 

19. When any criminal record, criminal judgment, or original document is lost or 
destroyed, they can be restored according to the following section. 

21. If no certified copy of any record ___ in a criminal case can be found after the 
loss or destruction of the original the proceeding shall be recommenced by the Public Prosecutor 
or Criminal Court who had performed it so that a new record may be drawn up. 

When ___ing in any cause, the recommencement of such proceeding is impracticable, 
the content of the record may be established by oral or documentary evidence and a new record 
shall be drawn up accordingly  

22. If no certified copy of judgment which has not yet been enforced before the loss 
or destruction of the original can be found the trial which in such judgment shall be recommenced 
by the Criminal Court concerned and fresh judgment shall be given  

23. If no certified copy of any document attached or referred to by the parties can be 
found after the lost or destruction of the original, the contents of the document may be established 
by oral or documentary evidence and a new document shall be drawn up  

 
DIVISION I 

TITLE I 
 __________ 

GENERAL PROVISIONS. 
 __________ 

24. When any offence has been committed, two separate action may be brought 
regarding the offence, that is to say:  

1) a penal action for awarding the punishment provided by the Penal Laws for 
such offence, and  

2) a civil claim for making good any injury caused through the offence in any 
person  

DPU



 108 

Cf. Penal Code s. 87 – Siam, law 26th February 1908(126) I.I. – M.75 – N.5 – S.100 
25. The accused may bring a counter claim for compensation against the Private 

Prosecutor, the injured party, the complainant or the denunciator, when he is of opinion that the 
action was brought, or that the complaint or denunciation was made, with bad faith or lack of 
such care as may be expected from a person of ordinary prudence. 

F.358, 359 – Ind.250. 552 – D.46 – M.360 
 

TITLE II 
 __________ 

PENAL ACTION 
__________ 

26. The penal action is exercised by way of prosecution before the Criminal Courts: 
1) either by Public Prosecution appointed to that effect by the Government: 
2) or by Private Prosecution, that is to say by the injured person or such other 

person as may be Private Prosecution in his stead according to the present Code. 
A.48 – F.1, 64, I. – 2, 371 – M, I, 75 

27. Public Prosecutor have the right to exercise the penal action in any case of non-
compounable offences. 

28. No Private Prosecution can exercised in case of offences wherein the interest of 
the State outweighs that of private person, especially of such offences as specified in Section 97 
to 154 inclusive, 163 to 184 inclusive, 196, 202 to 216 inclusive 291, 229, 230, 240, 334, 335, 
336, 337, of the Penal Code. 

29. When the injured person is under age of unsound mind his lawful representative 
may be Private Prosecutor in his stead. 

G.413 
30. When Private Prosecutor dies after having started the prosecution one of his 

ascendants or descendants in direct line, brothers, sisters, husband of wife may be private 
prosecutor in his stead. 
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31. When the injured person, through death or grievous Bodily harm caused by the 
Offence, is unable to exercise the penal action by himself, one of his ascendants or descendants in 
direct line brothers, sisters, husband or wife may be Private Prosecutor in his stead.  

32. When a third person is Private Prosecutor in stead of the injured person as provide 
by the three foregoing Sections, such third person only shall be responsible for the prosecution. 

33. When a penal action is brought before a Criminal Court by a Public Prosecutor, 
the Private Prosecutor is allowed. 

When the penal action is exercised at the instance or the private prosecutor the public 
prosecutor is allowed to associate himself in the prosecution at any stage of the proceedings 
before judgment is delivered by the Criminal Court. 

35. The private prosecutor is allowed to withdraw his action at any Time before 
judgment is delivered by the Criminal Court  

 when he does so , or when be___________________are day appointed for the 
hearing, if the criminal case is net taken up by the public prosecutor , it shall he struck our from 
the cases list of the Criminal Court and the private prosecutor shall he liable for costs a heady 
incurred  

A.49-G,417,431-1,113,177,-M.79 
36. The Public Prosecutor has the  right to withdraw his action at any time up to the 

speeches excinsive. 
When he does so, if there is no privet prosecution proceeding on, the case shall be 

struck out from the cases list of the criminal court and the Treasury shall remain liable for any 
costs already incurred. 

However if the Criminal Court is of opinion that the withdrawn of the penal action by 
the Public Prosecutor is contrary to the good administration of justice, the Court may adjourn the 
case and submit the matter to the Attorney General. Who shall direct finally whether the case is to 
be withdrawn or not by the Public Prosecution Department. 

37. when a penal action has been withdrawn during trial by the Public or Private 
Prosecutor or both. As the case may be, the Criminal Court, upon the request of the caused shall 
issues judgment either acquitting the accused or stating that the penal action has been withdrawn 
by the Prosecutor. 
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In this case, the penal action can be resumed only if judgment of acquittal has not 
been issued and if there is fresh evidence material to the issue. 

(S.A.10) 
 

TITLE III 
 __________ 

CIVIL CLAIM 
 __________  

38. The civil claim for making food any injury caused by the offence to any person 
may be for. 

1) restitution of any property which the injured person has been wrongfully 
deprived of thourgh the offence or in value. 

2) compensation for any injury resulting from the offence. 
Cf. Penal Code s.87 in fine – A.47, 365, 367, 369, - F.1, 3, 67 – I.__ , __, 109, 606 – 

J.4, 111 
39. The civil claim may be exercised only by the injured person or by his wrongful 

representative or by his heirs acting his behalf 
If may be brought: 
Either before the Criminal court of first jurisdiction who deale with the penal action, 

or  
Apart before a Civil Court provided that when there is a ___ concerning the offence, 

the trial of the civil ___. 
41. The criminal court shall dispose of the civil claim in their , judgment on the penal 

action or reserve it for subsequent decision when further evidences necessary to prove who is the 
lawful owner of the property or what is the amount of the injury.  

42. In giving judgment concerning the civil claim the court shall be bound by the 
facts such as found by the judgment on the penal action .it any  

Cf. penal code.s 90 

DPU



 111 

43. Judgment in the civil claim shall be give in accordance with the provisioned of 
law concerning civil liability for wrongful acts without regard to the conviction or non conviction 
of the accused. 

Cf. penal code s.91 
44. The valuation of the property whishes is ordered to be returned to the claimant 

and the amount of compensation shall be fixed according to the actual value of such property and 
to the injury actually suffered, provide that such valuation or amount is not in excess of the claim. 

Cf. penal code s.91 
45. The withdrawal of the civil claim shall have no effect whatever upon the penal 

action 
Cf. 4- 1. S.-1. 
46. When the injured person lose no bring or withdraws. His civil claim, the public 

prosecutor nevertheless he less move the court to order any property who niftily obtained through 
the offence to be restored or delivered to its lawful owner.  

 
TITLE IV 

 __________ 
COUNTER CLAIM BY THE ACCUSED 

 __________ 
47. The counter claim may be brought 
either befor the Criminal Court who deals with the penal action at any time during the 

trial up to the speeches excinsive, or  
a part before a Civil Court when the Preliminary Investigation have been closed by a 

non-prosecution order judgment of a Criminal Court. 
48. When the counter claim is brought before the Criminal Court in shall be in the 

from of a written counter plaint stating the amount of compensation claimed. 
49. Upon such claim and after interested parties have been heard, if the Criminal 

Court: 
1. Either discharges or acquits the accused and is satisfied that the action against 

him was frivolous or vexatious .or 
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2. sentences the accused but is satisfied that the claim again him was obviously 
exaggerated throng bad faith or lack prudence. 

Such court _____by its judgment sentence to such compensation it Thinks fit the 
person against who the accused has brought the counter claim. 

S.A. 23 (2)  
50. No claim for compensation can be brought by accused even if acquitted 

agains___any judge, public prosecutor or officer_____________on account of any action carried 
out by such officials within the scope of their official capacity. Unless they have been sentenced 
for an offence committed against the accuse in the_________of the ____________ or trial. 

 
TITLE V 

 __________ 
EXTINGION OF THE ACTION IN CRIMINAL LAW 

__________  
51. The penal action shall be extinguished: 

1. by the death of the offender. 
2. by the repeal of the law by which the act committed was declaimed to be an 

offence and the punishment was defined: 
3. by the ___ judicata, that is to say: when following upon a penal action a 

judgment either of condemnation or acquittal has become final, no fresh penal action can be 
brought against the same person on account of the same fact, even when new complaints are 
made or new circumstance liable to aggravate the fact already dealt with are detected. 

52. The penal action shall be extinguished by prescription  
1) after twenty years in the case of offences punishable with death or imprisonment 

for life. 
2) after fifteen years in the case of offences punishable with imprisonment 

exceeding seven year and not exceeding twenty year. 
3) after five year in the case of offences punishable with imprisonment exceeding 

one month and not exceeding seven year. 
4) after one year in the case of all other offences. 
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Cf. Penal Code s.78 
53. Prescription of the penal action runs from the day on which the offences was 

committed  
F.637 to 640 – G.(Penal Code) 67, 68, ___ ,R.74 ___ J.___ , 45 - M.13, 14, 15 – 

N.142 
54. Prescription of the penal action shall be interrupted by any proceeding instituted 

before a Criminal Court against, or the service of any summon on, or the arrest or imprisonment 
of the accused, with respect to the offence.  

However prescription is not deemed to have been interrupted by a proceeding which 
is cancelled. 

55. When prescription is interrupted the period of time which has elapsed before 
interruption dose not count for prescription. 

From the time when the interruption ceases a fresh period of prescription  
Cf. Penal Code s. Civil Code (Obligation) s. 381, 382 
56. Prescription of a penal action shall apply even when the accused or the convicted 

person does not avail himself of it. 
Cf. Penal Code s.86 
57.  _____________ 
58. _______offences punishable with fine only_______penal action shall be exiting 

his h__ by the voluntary payment ________the maximum fine before _____as provided in the 
pearl  code . 

C.F. penal code S.21 .H 
59. In matter of petty offences or offense against the revenue laws in which the 

maximum penalty provided by law does not exceed affine of two hundred bath, the penal action 
shall be exiting gushed by the settlement of the case out of court by the competent official as 
hereinafter provided in the present code.  

61. The right to bring civil claim arising of an offence is extinguished by prescription 
according to the civil law: however the prescription of such civil claim shall in no case be deemed 
to be completed until the penal action it self is extinguished. 
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The extinction of the penal action otherwise then by prescription dose not bar the 
right of the injured person to bring a civil claim. 

(Penal Code.s.36) 
62. The right of an accused to bring a counter-claim for compensation shall be 

extinguished by prescription after one year from the date of the non-prosecution order or of the 
final judgment. 

 
TITLE VI 

SPECLAL RULES IN MATTER OF 
COMPOUNDABLE OFFNCES 

 __________ 
A. 

 In case of compoundable offences, the penal action shall be extinguished by 
prescription if no complaint has been meds or no charge brought before the criminal forthwith in 
six months from the day when the offence and the person who committed _______became known 
to the person entitled to prosecute. 

In any case the penal action shall be extinguished when the periled of time provided 
in section 52 has elapsed. 

B. 
As long as no charge has been brought before a Criminal Court, the injured person 

may make a lawful composition of the compound-able offence and such lawful composition shall 
extinguish the penal action  

A composition is lawful, within the meaning of the present title, when the consent of 
the person entitled to prosecute or of the offender has not been obtained by mistake fraud or 
duress 

(old 27 and 53 Cr. Pr. C. and 81 P.C.) 
C. 

When a penal action for compoundable offence is pending for trial before a court,  at 
the instance either of the injured person or of the Public Prosecutor on account of a complaint 

DPU



 115 

having been made to him by such injured person , the complaint may be withdrawn or the offence 
compounded by the injured person at any time with the per mission of the court 

This withdrawal or composition. On being lawful and embodied in the judgment of 
the Court, shall extinguish the penal action even if the Public Prosecutor associated himself in the 
prosecution. 

( Ind .345.) 
If the Private Prosecutor does abstain from appearing on the day appointed for the 

hearing, the case shall be struck out from the cases list of the Criminal Court and the Private 
Prosecutor shall be liable for any costs already incurred. 

 
DIVISION II 

COMPETENCY 
TITLE I 

COMPETENCY FOR PREPARATORY ENGUIRY 
 __________ 

64. Preparatory Enquiry is made by the Administrative Official for the offence 
committed whit in the area of their respective jurisdiction even when the presumed offender in 
residing or has been apprehended or arrested outside such area. 

Such preparatory Enquiry is conducted by the said administrative Official Exercising 
lawfully the function and powers they are vested with by to Penal Code or Criminal laws for the 
offence which is alleged to have been committed. 

65. Any Administrative Official is competent to make Enquirer for on offence 
committed outside the area of him jurisdiction when the presumed offender is residing or has 
been apprehended or arrested in his own areas. Provide that such Administrative Official shall 
forward the document of the enquiry to the administrative Official in which area of jurisdiction 
the offence was committed, the latter only being competent to complete the Preparatory Enquiry. 

ILLUSTATION.  A, Who has his residence in Bangkok, has committed bodily harm 
upon  B in Petchaburi.  B  has sent a complaint to the Police of Bangkok, who has A arrested. The 
Police in Bangkok may conduct the preparatory enquiry though the offence has been committed 
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outside his area of competency, but the Ampher of Petchaburi is also competent to investigate 
such a case. 

A conflict would arise as to who is competent to take a decision in the case, and close 
the preparatory enquiry: the section give preference to the Official of the place where the offence 
was committed. 

66. When it is uncertain in which place an offence was committed the Administrative 
Official who has first commenced a preparatory there upon is competent to complete it. 

Ind.183 
67. When an offence is committed partly in one district and partly in another or 
When following upon an offence committed in one district or 
When a continuing offence is committed in different district. 
The Public Prosecutor of any such district is competent ___ a Preliminary 

Investigation regarding such offence. 
But in this cases, When the offence has been investigated simultaneously in two or 

more different districts, only the Public Prosecutor who has first stared the Preliminary 
Investigation is competent to close it. 

A.51 – G.9 – I.16, 17, 18 – Ind.182, 183 – J.41 – S.15 
68. When an offence has been committed outside the country and is punishable in 

Siam, the Public Prosecutor who has first stared a Preliminary Investigation regarding such a ___ 
competent to close the Preliminary Investigation. 

Cf. Penal Code, s.10 – F.24 – G.9 – J.48 
69. When an offence has been committed on board a ship under nation flag only the 

Public Prosecution in whose district the next harbour reached after the perpetration of the offence 
is situated, is competent to conduct the Preliminary Investigation. 

G.10 
70. When a person is claimed on the part of a Foreign Government and the case has to 

be examined before extradition take place, the Public prosecutor whit in whose district such 
person is residing or is arrested is competent to investigate the case before extradition. 

Cf. Treaty Anglo, Siamnese 1991. Sect 8, 9, 11, 13 
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71. The Public Prosecutor shall the abstain from any proceedings against person who 
according to the special law or Treaties in force for the time being, are place under the jurisdiction 
of the Special Court of the Royal Household, the Buddhist Ecclesiastical Court, the Navy and 
Military Courts, or under the jurisdiction of foreign Consular or other Courts, inasmuch as such 
law or treaties are exclusive of the competency of such Public prosecutor. 

However, in case of flagrant offence or when in the course of a Preliminary 
Investigation there is reasonable cause to believe that any such person has committed an offence, 
the Public Prosecutor any order his arrest or imprisonment if he cannel otherwise prevent him 
from escaping or absconding. Provided that the Public Prosecutor shall report at once the matter 
to the Minister of Justice who will hereupon communicate with the competent official of court in 
order to secure the prosecution of the presumed offender. 

The same rule applies to the Chief Judge of a Criminal Court in so far as he is 
empowered by the present Code to issue criminal warrant. 

A.60, 61 
72. ______________ 
73. When two or more Public Prosecutors doubt or cannot agree which of them is 

competent to conduct the Preliminary Investigation, they shall report the matter to the Minister of 
Justice, and comply with his directions. 

F.526, 527 – Ind.185 – S.22 

74. When the Private Prosecutor exercise the penal action before a Criminal Court 
and it because known to such Court that Preliminary Investigation is conducted by a Public 
Prosecutor for the same offence, the court shall stay the trial of the case until the Public 
Prosecutor has closed the Preliminary Investigation. 

In such case: 
(1) if the Public Prosecutor closed the Preliminary Investigation by a non-

prosecution Order, the case brought by the Private Prosecutor shall be resigned 
(2) if the Public Prosecutor issues a Prosecution Order against the same accused 

for the same offence, the Private Prosecutor shall only be allowed to join in the Public 
Prosecution. 
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TITLE II 
COMPETENTCY FOR TRAIL. 

__________ 
75. The respective competency of the Criminal Court is fixed in accordance with the 

fallowing rules: 
A. BANGKOK 

The Bangkok Borispah Criminal Court shall take cognizance of  
1. Petty offences. 
2. Offences punishable with fine only. 
3. Offences punishable with imprisonment not exceeding three years. 

The Bangkok Criminal Court shall take cognizance of: 
All offences punishable with imprisonment exceeding three years, or death. 

B. Country 
The Muang Criminal Court shall take cognizance of: 

1. Petty offences. 
2. Offences punishable with fine only. 
3. Offences punishable with imprisonment not exceeding ten years. 

The Monthon Criminal Court shall take cognizance of: 
1. Petty offences, offences punishable with fine only, and offences punishable 

with imprisonment not exceeding ten years, when they are committed within the limits of the 
Muang where the Court is situated. 

2. All offences punishable with imprisonment exceeding ten years, or death.  
76. Any Criminal Court is competent up to the maximum provide  by the Penal Code 

and Criminal Law, to inflict upon an offender the punishments of restriction of residence, 
forfaiture of property or security for keeping the peace, and to direct the detention of a child in a  
reformatory school. 

77. The competency of a Criminal Court depends upon the maximum punishment 
provide by the Law for the offence, not upon the punishment inflicted upon the offender by the 
Court. 
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With in the meaning of this section. The maximum punishment provided by  the low 
for the offence shall be calculated with he regard to any aggravating or extennating  
circumstances specified  in the charge. 

Section 78. 
When a Public Prosecutor has been competent to issue the prosecution order against 

an accused, the Criminal Court to which such Public Prosecutor is attached is competent for the 
trial of such offence, subject to the rules specified in and exceptions resulting from the foregoing 
section. 

78. bis 
When several Criminal Courts doubt or cannot agree which of them is competent for 

the trial of a case, it is the duty of the Chief-Judge of such courts to report the matter to the 
Minister of Justice. Who shall submit the conflict to the Dika Court with whose decision the 
lower courts shall be board to comply. 

79. When owing to  
the nature of an offence, 
or the number and the stating of the accused, 
or the excitement of the local passions, 
or any other momentous circumstances, 
the Public Prosecutor believe that some disorder or trouble is likely to arise during the 

course of the trial before the Criminal of Court firs jurisdiction, or that the independency and 
matter to the Minister of Justice. 

In such case the Minister of Justice may submit the report of the Public Prosecutor to 
the Dika Court, which can, in its discretion, order that, for the sake of public peace and good 
administration of justice, the case shall be tried by another Criminal Court of the same rank as the 
competent Criminal Court of first jurisdiction. 

A.62, F.254, G.15, I.766, Ind.326, J.451 and G 
80. The Criminal Court shall abstain from any proceedings against persons who, 

according to the special Laws or Treaties force for the time being, are placed under the Buddhist 
Ecclesiastical Court, the Naval and Military Courts, or under the jurisdiction of foreign Consular 
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or other Courts inasmuch Laws or Treaties are exclusive of the competency of such Criminal 
Courts. 

81. When offences are connected or any such as: 
1) their perpetuation by the same offender, or by several offenders whether they 

be principals accomplices or receivers of stolen property. 
2) their perpetration under such conditions as they show a same purpose or a 

previous concern or an intention to assist an offender in escaping punishment 
these offences shall be all prosecuted before the Court competent to take cognizance 

of the case for which the law provide the heaviest maximum punishment. 
A.56 – F.227 – G.3, 236 – J.33 – I.26 
If the connected offence are punished with the same maximum punishment, they shall 

be disposed of by the Criminal Court who had first taken cognizance of one of them under 
prosecution order or charge as the case may be  

(Cf. 220 draft) 
83. The Criminal Court before which connected offences are prosecuted may take 

cognizance at the same time of all these offences, try them together and give decision by single 
judgment 

When the Criminal Court before which connected offences are prosecuted is of 
opinion that one of these offences should better be tried the Court under the jurisdiction of which 
it would have come if not connected with other offences, the former Court can issue a disjoinder 
order sending such offence for trial to the better Court. 

 
TITLE III 

PROCEEDING IN SOME SPECIAL CASE. 
------------------------------ 

85. No Preliminary Investigation of trial concerning a member of the Royal Family or 
a Minister of the State shall take place except by leave of His Majesty the King. 

Any preparatory enquiry concerning a member of the Royal or Minister of the State. 
Shall be made by a Special Commission appointed to conduct the Preparatory Enquiry as provide 
in the present Code. 
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Upon such preparatory enquiry being competed the Special Commission shall 
forward the file of the case to His Majesty the King through the Minister of Justice for decision as 
to the opportunity of a trail. 

Section 87 
In any case where, on account of the station in life of the offender or of the special 

circumstances of the case (such as offences of High Treason. Rebellion against the Government, 
Political troubles, etc.) the Government think it fit, the Preparatory Enquiry may be made by 
Special commission appointed and exercising their powers as provide in the present Code. 

Upon such preparatory enquiry being completed, the Special commission shall 
forward the file or the case to the Minister of Justice for decision as to the opportunity or a trial. 

 

88. When the Preliminary Investigation has been made by a commission of Enquiry, 
the criminal Court competent for the trial shall be the Criminal Court which would have been 
competent if the Preliminary Investigation has been made by the Public Prosecutor. 

However member of the Royal Family shall be tried by such Special Court of the 
Royal Household as may be appointed by His Majesty the King to that effect. 

 
 ____________________  

TITLE   IV 
 __________________ 

PROCEEDING AGAINST PUBLIC PROSECUTOR  
OR JUDGES 

 ______________________  
89. Every complaint or denunciation or record against Public Prosecutor or a Judge 

with respect to an offence which is alleged to have been committed by such person either in the 
discharge of his duties or in the course of his private life shall be addressed to the Minister of 
Justice directly or through the Public Prosecutor. 

E.486 - Ind.197 - M.561 and L – N.12 
90. If the Minister of Justice is of opinion that the Public Prosecutor or Judge ought to 

the prosecuted, that ordinary rules for competency shall be modified according to the two 
following sections. 
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91. In case of offences committed by a Public Prosecutor or Judge of the Court of 
first jurisdiction, the Preliminary Investigation shall be conducted by the Public Prosecutor of the 
Criminal Court of Appeal, and the trial, if any shall be the held by the Criminal Court of Appeal. 

The Judgment of the Criminal Court of Appeal shall be liable to appeal before the 
Dika Court. 

F.479, 480 – E.37 
92. In case of offences committed by a Public Prosecutor or a Judge of the Court of 

Appeal or of the Dika Court, the Preliminary Investigation shall be conducted by the Public 
Prosecutor of the Dika Court, and the trial, if any, shall be held by the Dika court. 

F.481, 482 - I.37 
 

 ____________ 
TITLE V 

____________ 
CHALLENGE 

_______________  
93. Any judge who before or during the trial of a criminal case, find in himself any 

ground for challenge is bound to declare it spontaneously to the Criminal Court, which shall there 
upon issue on Order deciding whether be shall sit in the case or not. 

A.70 – E.746, 747 – Ind.555 – J.242 - M.373 – S.32 
94. Any judge may be challenged on any of the following grounds: 

(1) if he is the injured person in the case: 
(2) if he is the ascendant or descendant in direct line husband, father in law or son 

in law or brother or brother in law uncle or nephew of any one of the parties: 
(3) if he is the lawful representative master or presumed beir of anyone of the 

parties: 
(4) if he has been previously a private prosecutor, witness expert or counsel in the 

case: 
(5) if he has sat in the same case in another Court: 
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(6) if he may be reasonably suspected of partiality on account of specified 
circumstances such as having a pecuniary interest in the case or being known to bear a strong 
enmity to any party. 

A.67, 68 – G22 and F. – J.237 – N.233 
95. Any party may present a challenge to the Criminal Court at any time before the 

close of the hearing  
A.72 – G.24 – I.749 – J.279, 280 – M.573 – S.53 
96. The challenge shall be made in the form of a petition in writing, signed by the 

party, and deposited with the Criminal Court or at the Registrar’ s Office. 
Such petition shall specify the grounds for challenge, and the documents in support 

there of, it any, shall be annexed there to. 
A.73 – G.25, 26 – I.752 – S.55, 57 
97. The criminal Court shall dispose of the petition for challenge in Chambers, after 

the Judge challenge and the Public Prosecutor have been allowed to give their opinion thereon. 
It may direct that the petitioner, the Judge challenged and the witnesses if any be 

examined and that documents, if any, be produced. 
A.74 – F.26 – L.750, 754, 759 
98. The Judge challenged shall not have a vote in the judgment of the petition the 

other judge are empowered to give judgment on the petition although they are no more in 
sufficient member to form a quorum  

99. If on account of a judgment admitting of the validity of a challenge, a Criminal 
Court is no more in sufficient number to form a quorum a new Judge shall in appointed, and the 
hearing of the case shall be recommenced.  

G.27 – L.762 
100. When the petition for challenge applies to all the Judges of a Criminal Court 

such petition with a record of the explanation of every Judge challenged shall be sent to the Chief 
– Judge of the Upper Court and such Court shall dispose of the petition according to the same 
rules as above provided. 

A.74 
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DIVISION III 
PRELIMINARY INVESTIGATION 

 _________________  
TITLE I 

_______________ 
GENERAL PROVISIONS. 

_______________ 
Section A 

The duties and powers of a Village Elder in criminal matters within the limits of his 
own village are : 

1. to detect or receive information of any offence committed or suspected to have 
been committed to reduce into writing complaints and denunciations and to report the same 
without delay to the Headman, 

Cf. Local Admin. Act. 28(1) 
2. _________  offence and to deliver such person to the Headman without delay. 
Cf. Local Admin Act. 28(4) 
3. to seize and deliver to the Headman without delay any article found in the 

possession of an offender, or suspected to have been obtained throwing an offence, or anything 
used for believing that it is intended to be used for committing an offence: 

Cf. Local Admin. Act 28(3), S. Air.40 
4. to serve summoned and execute criminal warrants, and to deliver persons arrested 

or thing seized under such warrants to the Headman or to the District Officer without delay; 
Cf. Local Admin. Act 28 (5 and 6) 
5. to report without delay to the Headman any facts which concern the public safety 

or order, such as suspicious, sudden or violent deaths, discovery of corpses, suicides, fires, 
explosions, railways or other conveyances accident, ship – wrecks, ect. …… : 

Cf. Local Admin. Admin. Act 27, 109(5) of the Draft 
6. to call before him for inquiry any inhabitant who is likely to commit a breach of the 

peace, or is vagrant without apparent means of subsistence and satisfactory account of himself, if 
necessary, to hand him over to the Headman to be dealt with according to law. 
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Section B 
The duties and powers of an Headman in criminal matters. Within the limits of his 

own Township are: 
1. to detect or receive information of any of once committed or suspected to have 

been committed to reduce into writing complaints and denunciations and to report the same 
without delay to the District Officer. 

Cf. Local Admin. Act. 35(1) 
2. to apprehend any person cough in flagrant offence or against whom there is a 

strong suspicion of having committed an offence, and to deliver such person to the District 
Officer without delay. 

Cf. Local Admin. Act 35(3) 
3. to seize and deliver to the District Officer without delay any article found in the 

possession of an offender, or suspected to have been obtained through an offence, or any-thing 
used for, or as to which there are reasonable for believing that it is intended to be used for 
committing an offence, 

Cf. Local Admin. Act 35 and 28(3) 
4. to serve summons execute and criminal warrants, and to deliver persons arrested or 

things seized under such warrants to the District Officer without delay. 
Cf. Local Admin Act 35(4) and (5) 
5. served no 6 of section 35 Local Admin. Act which is not in section A  Re-ebefore 

for the Puyaiban. 
6. to report without delay to the District Officer any facts which concern the public 

safety or order, such as suspicious, sudden, or violent deaths, discovery of corpses, suicides, fires, 
explosions, railways or other conveyances, accidents, ship-wracks, etc…… ) 

Cf. Local Admin Act 36, 109(5) of the Draft. 
7. to call before him for inquiry any inhabitant who is likely to commit a breach of the 

peace, or is a vagrant without apparent means of subsistence and satisfactory account of himself, 
and if necessary, to had his over to the District Officer to be dealt with according to law. 
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Section C 
The duties and powers of a District Officer in criminal matters, within the limits of 

his own District, are as follows: 
1. the District Officer can exercise all the powers vested by law in the Village Elders 

and Headman: 
2. Whenever the District Officer is aware of an offence having been committed in the 

District be has power to proceed with a preparatory enquiry, in any case, it shall be his duty to 
hold at once such an enquiry when a murder, violent death or grievous bodily harm occurs in his 
District or when the victim of any attack requests to have his wounds legally examined (Cf.101 
No.3, 103, 104) or when there is a loss of property there a theft other criminal offence can be 
suspected: 

3. for the purposes of the preparatory enquiry, the District Officer may apprehend and 
keep in custody the presumed offender, summon witnesses and examine them under oath, and 
make or order searches and seizures, he shall notify to the offender which charge is brought 
against him and reduce into writing all his declarations threanant; 

4. if the District Officer is of opinion that such searches or seizure are necessary, he 
shall issue a warrant of search to that effect, 

(reserved: see 101 Local Admin. Act) 
Cf. S. A. 50 
5. When the District Officer has apprehend or arrested under criminal warrant of a 

sourt a person, or when a person so apprehended or arrested his been brought before him, he shall 
either set the presumed offender at liberty if he finds that the accusation is without foundation, or 
set the presumed offender at liberty with or without bail: provided that if the later has been 
arrested under a criminal warrant he can be at liberty only by the official who has issued the 
criminal warrant: 

or detain the accused in custody during the time specified by law if he is of opinion  
a)  that the offence charged is one punishable with a maximum penalty of ten years 

imprisonment or more, or 
b)  that it would be difficult to recapture the arrested person in case of escape, or 
c)  that a certain danger is to be feared if the arrested person is set at liberty, or 
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d)  that the preparatory enquiry will be hampered or rendered more difficult if the 
arrested person is set at liberty. 

Cf. Local Admin Act. 101(5) and (7) 
6. When an accused is detained in custody to send him to the competent Court 

through the High Administrative Authorities and within the delay which is provided by Law : 
Cf. Local Admin Act. 101(6) 

 

Section D 
When a Village Elder, an Headman or a District Officer, respectively, are made 

aware of offences committed or suspected to have been committed in a neighboring village, 
Township or District, they have the duty to inform the competent official of such Village, 
Township or District respectively. 

Section E 
The duties and pours of the High Administrative Authorities, within the limits of the 

area of their jurisdiction, are as follows: 
1. The High Administrative Authorities can exercise all the powers vested by law in 

the Village Elders, Headman and District Officers; 
2. Whenever an offender has been either delivered to the High Administrative 

Authorities by the District Officer, or apprehended or arrested by such High Administrative 
Authorities, they shall; 

either set the presumed offender at liberty if they find that the accusation is without 
foundation, or set the presumed offender at liberty with or without bail : provided that if the latter 
has been arrested under a criminal warrant he can be set at liberty only by the official who has 
issued the criminal warrant ; or 

to produce the accused in Criminal Court within the dealy specified by law in order 
that such accused be imprisoned under criminal warrant; provide that the High Administrative 
Authorities shall then either apply to the Court for the remand if the preparatory enquiry is not yet 
completed, or immediately prosecuted the accused before the Court ; 

3. Whenever the person reasonably suspected to have committed an offence alls to 
appear when required to do so or cannot be found, the High Administrative Authorities shall issue 
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a warrant of arrest against such person, subject to the condition specified in the Title on Criminal 
warrant ; 

4. Prosecution or offenders before the competent Criminal Court and appear from 
criminal judgment when the High Administrative Authorities consider to be contrary to the facts 
of the case or to law. 

 

Section F 
In any offence defended by the Penal Code or by any other law as petty offence, 

against the Revenue Laws in which the maximum penalty provided by law dose not exceed a fine 
of two hundred baht, the District Officer or the High Administrative Authorities as the case may 
be, are entitled to compound the case out of Court instead of prosecuting the presumed offender  

In such case they shall fix the amount of the fine that in their opinion and within the 
limits provided by law, is to be inflicted, and record in writing their decision there anent. 

Section G 
The duties and powers of public Prosecutor are under the direction and on behalf of 

the High Administrative Authorities, as follow:  
 

Section H 
______________ facts suspicious or likely to disturb the public peace ; to make 

preparatory enquiries there upon ; to apprehend offenders and execute criminal warrants; and 
generally to assist the other Local Administrative Authorities in the performance of their duties. 

Section I 
The Captain and Skippers on board of a ship under national flag, while at sea, have 

the same powers as officers of police and gendarmerie when it is necessary to make enquires 
upon criminal offences committed on board and to apprehend offenders; provided that, reach 
again any locality, they must deliver as soon as they shall at once such offender to the Local 
Administrative Authorities together with any evidence collected by them if any. 

Section J 
Every male inhabitant is bound under the punishment provided in section 117 of the 

Penal Code, to assist any official or other person lawfully carrying on the duties vested upon him 
by the present Book, when required to do so. 
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(old section 105) 
Section K 

When in the course of a preparatory enquiry, it is deemed necessary to collect 
evidence, examine witness or make any other kind of preparatory investigation outside the area of 
jurisdiction of the authorities in charge of such enquiry, they are empowered to issue commission 
in writing to that effect and to forward it to the authorities of same rank of the other province, 
district or otherwise. 

Such commission shall specified expressly what is to be done and executed 
accordingly without any undue extension. 

(old section 107) 
111. An offence is said to be flagrant when it is being or has just been committed  
The proceedings provided for the flagrant offence shall also apply: 

1) when the offender is still on the spot or in the neighborhood there of or is 
chased by witnesses or public has and cry, or 

2) when, within a short time after an offence has been committed, the presumed 
offender is found in possession of property obtained through the offence, or of arms, implements 
or suspicious document which have presumably been used for the perpetration of the offence, or 
when any wounds, scratches, bloodstains on his body or garments raised a reasonable suspicion as 
to guilt. 

A.475 – F. 41- L. 47, - J. 100, 101 – H. 254, 255 – S.779 
112. Every official who in the exercise of his functions, knows of an offence every 

physician or surgeon, who in the exercise of his profession, suspects that the death of a person 
was caused though and offence are bound to give notice there of to the Public Prosecutor up to the 
nearest Other of the Judicial Police, under the punishment provided by section 335 No 24 of the 
Penal Code 

A.84 – F.25 – L.101, 102 – Ind.45 – J.36 – S.202 - M.61 
113. A composing or denunciation may be made in the Public Prosecution of in and 

Office of Judicial Police 
either in the district where the offence was committed or is supposed to have been 

committed 
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or in the direct where the accused is residing 
or in the direct where the accused is found or arrested 
If may be made verbally  or in writing provided that it made verbally it shall be forth 

with refused into writing by the Public Prosecutor or by the official of Judicial Police who 
receives it. 

In any case the complainant or denunciation shall be request to sign. 
A.87 – F.23, 31, 63 – G.153 – L.34, 400 – Ind.454 – J.93, 94, 95 97 – M.64, 70 – 

S.265, 270 
114. The complainant or denunciator may at any time withdraw his complain or 

recant bis denunciation or modify the same. 
Such withdrawal or recantation does not delay the Public Prosecutor (except in case 

of compoundable offences, as for as provided by section 277 from exercising the penal action it 
he think its advisable, nor the accused or denounced person from bringing a counter – claim for 
compensation 

J.99 – S.274 
 

TITLE II 
 ____________ 

CRIMINAL WARRANTS ARREST IMPRISONMENT SEARCHES 
 ____________ 

CHAPTER I 
USED AND VALIDITY OF CRIMINAL WARRANTS 

 _________________ 
116 There are three kind of criminal warrants. 

1) Warrants of arrest. 
2) Warrants of imprisonment 
3) Warrants of search 

G.105 
Any High Administrative official is empowered to issue criminal warrants provided 

he will have the same countersigned by the Chief Judge or a Judge of the Criminal Court of first 
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instance upon written application setting forth the offence alleged to have been committed and 
that there are reasonable grounds of suspicion against the person described in warrant. 

117. A criminal warrant must contain  
1. the name of the district. 
2. the name and the style of the officially who issued it. 
3. the name, age, description, residence or last residence of the person 

concerned, or, in default the roof all available particulars about him. 
4. the specified offence investigated. 
5. a reference to the numbers of the Sections of the Penal Code or Criminal laws 

providing for such offence and a punishment. 
6. in case of warrant of imprisonment, the place where in the person concerned is 

to be imprisoned. 
7. in case of warrant of search, the specification of the places, house, promises, 

shops, etc which are to be searched. 
8. the date of the issue. 
9. the signature and the seal of the official who issued  

F.95, 96 – G.1 – L.192 – J.129, 130 – M.146, 147 – S.151, 214. 
118. A criminal warrant may be executed at any place though the kingdom the 

medium of the Public Prosecutor of the district where the arrest imprisonment or search is to be 
made as the case may be. 

F.98 – L.194 – Ind.82 – J.183 
Criminal warrant may be drawn up in several copies and delivered to several 

Administrative Authorities when necessary, especially when there is uncertainty as to the 
residence of the person concerned or as to the places which it may be of interest to search in. 

J.101 
120. Warrant may be executed: 

1) On public ways or roads at any time by day or by night: 
2) In public place, at time why such place are opened to the public; 
3) In private a welling places, only by day – light  
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However, a search which had begun by day – light may be continued by night until it 
is thoroughly completed. 

G.104 – l.142 – J.133 – M.149 – N.170 – Sp.557 
121. The official who executes a criminal warrant shall notify the contents there of to 

the person concerned and if so required, shall produce it to him 
Mention of the above prescribed notification and of its date shall be recorded on the 

criminal warrant. 
However when an Officer of Judicial Police knows that a warrant of arrest has been 

issued against a presumed offender, but does not carry the warrant at the moment when he meets 
him, such officer is entitled to take him to the next Police or Gendarmerie station, where the 
warrant shall be notified and to the presumed offender as soon as possible. 

F.97 – G.114 – Ind.80 – J.182 
122. If the person concerned by a criminal warrant belong to the Army or navy or to 

the Holy Buddhist Order copy of such criminal warrant shall be handed to the responsible Chief 
of such person, and such Chief shall take at once such step as necessary to allow the official of 
Judicial Public in trusted with the warrant to perform his duty. 

Section 123 
A Criminal warrant shall remain in force until it is cancelled by the Official or court 

who issued it or until it is executed. 
A Criminal warrant must be cancelled when the penal action is extinguished or when 

the Department of Public Prosecution decides before the execution of the criminal warrant, what 
there is no ground for prosecution. 

Ind.75 
ILLUSTRATION 

A warrant of arrest has been issued on the 20th against A, who is accused to have 
committed theft. 

1) If A is arrested before the right to prosecute is extinguished by prescription the 
warrant has been executed suppose a during the course of the preparatory enquiry, in out free on 
bone or bail, he could not be re – arrested afterwards by virtue of the same warrant of arrest 
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issued on time 20th April 2456 if a new arrest of A appears necessary another warrant of arrest 
ought to be issued: 

2) If A has not been arrested, but the Public Prosecutor has issued on the 30th July 
2456 a non – prosecution Order because A is obviously and guilty the Public Prosecutor must at 
the same time cancel his warrant of arrest and claim it return from the Officials to which such 
warrant have any been scat. 

3) If A has not been arrested, and five years have elapsed from the date when the 
warrant of arrest has been issued (five years being the period of time required for prescription in 
the present illustration) the Public Prosecutor must cancel his warrant of arrest and claim its 
return from the official to which such warrant had bee scat. 

124. When an official has carried out a criminal warrant he shall put on record the 
circumstances of the execution, and especially: 

When an arrest has been unable the date of arrest, the description of the person 
arrested and the articles seized upon him if any: 

When a search has been made, the mention of every place searched, and the location 
and description of the articles seize if any: 

F.35 – Ind.75 – J.198 
Section 125 

Whoever shall not comply with the condition specified in the present Title for the 
drafting issue or execution of the criminal warrants, shall be punished with fine not exceeding one 
hundred baht, without prejudice of the application of section 270, 271, 272, 320, of the Penal 
Code as the case may be. 

F.112, 816; contra s. Afr.28 
 

CHARPTER 2 
 ______________ 

ARRESTS 
 _______________ 

In the course of the preparatory enquiry, any presumed offender may be: 
Either arrested under warrant to that effect, or  
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Apprehended and kept in custody when it is deemed necessary to do so and especially 
when be is caught in flagrant offence, is charged with having committed a serious offence, has to 
be ascertained his name and residence or is reasonably suspected to give false references as to the 
same. 

In any case, any person who, having been so arrested or apprehended, is not set at 
liberty with or without bail within forty – eight hours from his arrest or apprehension, must be 
produced to the Criminal Court or first in stance through the medium or the High Administrative 
Authorities. Provide that in case of arrests or apprehensions made outside the place where the 
affairs of such High Administrative Authorities are situate, the delay of the forty – eight hours as 
above specified is to be increased according to distance. 

___________ to the criminal Court of first instance within forty – eight hours of his 
arrest or apprehension, he may: 

either be tried at once if the Public Prosecutor is of opinion that there is sufficient 
evidence against him: or produced to the Criminal Court by the Public Prosecutor in order that a 
remand may be granted for completing the preparatory enquiry and collection of evidence; 

provide that, in both cades it belongs to the Criminal Court to set the accused at 
liberty with or without bail or to have him put in jail under warrant of imprisonment during the 
time of the preparatory enquiry. 

C 
No warrant of imprisonment shall be issued by the Criminal Court of first instance 

until the presumed offender has been asked to make a statement about the charge, him answer 
being put on record. 

Section X 
Any presumed offender who in the couse or preparatory enquiry is summoned to 

appear either before any competent official or before the Criminal Court, and fails to do so 
without reasonable excuse, may be put under warrant of arrest in order that his appearance be 
secured. 

Henceforth such presumed offender cannot be set at liberty unless in the conditions 
specified in chapter 3 of the present Book concerning Provisional Release. 
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128. The warrant of arrest may be issued ___en the presumed offender is not present, 
or has absconded or wh___ identity or residence are uncertain. 

It may be issued against a person whose identity is unknown but whose accurate 
description is available. 

I.182 – J.121 
129. The official who makes an arrest shall actually touch or confine the body of the 

person to be arrested unless there be submission by word or action. 
If such person resists lawful arrest or attempts to escape the official may use force to 

any extent necessary to make the arrest. 
Noting in his section gives a right to cruse the death of a person who is not charged 

with an offence punishable with death or imprisonment for life. 
F.99 – Ind.46 – N.171 to 174 
130. The official who arrests a person is entitled to search him and to seize his arms 

or any other articles which may be used as evidence. 
A copy of a list of the articles seized the person arrested shall be delivered to him on 

his request. 
A.139 – G.102 – Ind.51, 53 – N.813 
131. The person attested shall be subjected only to such restraint as is necessary to 

prevent his escape 
Ind. 50, 62 
155 Any person _______dy in arrested or imprisoned shall, Subject to such 

reasonable restriction as may be provide by special regulations communicate only: 
1) with his ascendants or descendants is direct line, brothers, sister, husband , 

wife or lawful representative. 
2) with person provided with a special……….of the public Prosecutor or officer 

of judicial  of the public Prosecutor or officer of judicial Police. 
in both cases an official may be directed to be present at the interview,  in order to 

prevent any communication with might defeat the end of justice  
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provided that the Administrative Authorities may, if they think it fit for the purpose of 
the investigation, request in written the Criminal Court of first instance to order that a such delay 
to be specified in the order of the Criminal Court. 

every letter, telegram or parcel addressed to or sent by the presumed of offender shall 
be first delivered to the Administrative Authorities in charge of the case who are entitled not to 
deliver the same when there are reasonable grounds to suspect that such letters, telegrams or 
parcels are likely to defect the ends of justice: but in such case they shall annex then to the file. 

157. Any person put into jail under a warrant of imprisonment shall, as far as 
possible, be kept apart from convicted prisoners under going a sentence of imprisonment. 

160. In any case and at any time, even when in close confinement the accused is 
entitle. 

To have private interview with his counsel.  
To write letter or request under closed cover to his counsel. 
The public prosecutor, the Chief Judge of the Criminal Court or the Minister of 

Justice. 
To be taken on his request to the Regis_____ . 
 

CHAPTER 4 
 _____________ 

SEARCHES AND ATTACHED ARTICLES 
 _____________ 

143. However, competent officials are empowered to make searches in any place 
without warrant by day and night: when there are reasonable grounds to suspect that a serious 
flagrant offence is committed there in , or when a person who is chased for having committed a 
serious flag ant offence has taken refuge conceals himself there in, or when it is cried out for help 
from inside. 

144. The warrant or search is intended to empower official to under a specified place 
for inspection. 

145. A warrant of search may be issued when there is sufficient reason to belive that 
in any place:  
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1. some document or thing which may by useful for the purpose of a Preliminary 
Investigation is likely to be found 

2. a presumed offender is __________ with or without the occupant’s 
knowledge. 

3. a person is wrongfully detained or confined. 
146. ________________________. 
147.__________________________. 
148. No search shall be made into place inhabited by the king or members of the 

Royal Family until leave has been applied for and granted by the minister __________. 
151. The Public Prosecutor shall deposit the attracted articles with the number of the 

case written __________ the Court Registrar’s office. 
155. When in the course of the preparatory enquiry, it appears that articles which 

have been seized are of no use for evidence. The official in charge of the case shall be entitled to 
return such articles to their owner. Upon  receint there of by the latter to be annexed to the file. 

 
CHAPTER 6 

PROVISIONAL RELEASE 
HOND AND BAH 

------------------ 
In the cause of the preparatory enquiry, any Presumed offender may always be 

provisionally released, with or without bail: 
When he is kept in custody, by the Administrative Authorities in charge of the case; 
When he has been arrested under criminal warrant, by the official who has issued it. 
From the time when the presumed offender has been  produced to the criminal court 

of first instance, as provided in the present Book, provisional release, with or without bail, can be 
granted by such court only, upon application submitted by the presumed offender or 
spontaneously if they think fit to do so. 

Provided that nothing in the present section shall Prevent the presumed offender to 
submit an application for provisional release to the Criminal Court at any time as soon as he has 
been apprehended or arrested. 
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Any decision or order of the competent official or court granting or refusing 
provisional release, with or without bail, shall be made in writing and a copy of it annexed to the 
file of the case. 

In the case where a preparatory enquiry has been directed upon application of a 
private prosecutor (318 entereiur) any provisional release, with or without bail, granted to a 
presumed offender without the Private Prosecutor having been given on opportunity to submit his 
objections  

there to if he thinks fit to do so, shall be repealed upon application submitted to that 
effect by such Private Prosecutor to the criminal court of first instance. 

Any bail shall be deposited in Siamese Currency at the local Revenue official and 
receipt there of shall be delivered to the depositor 

However, the official or court who orders the bail may accept any solvent person to 
be a surety for the payment of the sum specified. In this case, the surety shall bind himself in 
writing to pay this sum if the presumed offender fails to appear when summoned in the cause of 
the preparatory enquiry without reasonable excuse or to comply with the final sentence of the 
Criminal Court including payment of criminal court. 

167.When the application have been dismissed by the Criminal Court, such Court 
may fix a delay, in it discretion, during with no fresh request for release can be made by the of 
fender to the Public Prosecutor. 

173. ____________________________.  
Upon notification to that effect made to the Local Revenue official by the official or 

court, as the case may be. The duty of which has been ascertain the non-appearance or non-
compliance of the presumed offender. 

178.bis _________________________. 
Witnesses in the case shall be examined upon oath (except when an oath is by law 

dispensed with and substituted by an affirmation) by the official in charge of the preparatory 
enquiry, when competent to do so. 

179. ___________________________. 
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A witness shall, before giving evidence, make oath or affirmation, as the case may be, 
that, in the whole of his deposition, he will tell the whole thruth. He shall then be examinated 
apart from the other witness and from the accused. 

Depositions shall be taken down in writing and signed by the official and by the 
witness. 

Depositions so taken down in writing shall afterwards be read over to the presumed 
offender and his declaration there upon, if any, shall reduced in writing by the official and signed 
by both the official and the presumed offender.  

188. bis 
When a presumed offender is produced before the Criminal Court with in forty-eight 

hours from his apprehension or arrest, if the Public Prosecutor is of opinion that the preparatory 
enquiry is not yet completed and that further enquiry is necessary in order collect supplementary 
evidence, to allow him to draw up the charge accurately and to conduct the case before the 
criminal court, he shall submit an application for remand. 

The Criminal Court, upon prima facis evidence and after the presumed offender has 
been allowed to make declarations if he think fit, may grant the remand for such spacified period 
of time as they think comvienient. 

After the said period of time has elapsed. If the preparatory enquiry is not yet 
completed and if the Public Prosecutor is of opinion that n new remand should be granted, he 
shall bring  again the case before the Criminal  Court in the same condition and the Criminal 
Court shall decide as they think fit. 

Section 192 
However, the presumed offender may be brought at once before the competent 

official and may be kept in custody if he refuses to answer, or in suspected to give false 
references, as to his identity or residence, or if it is deemed necessary to do  so for the sake of 
Public peace. 

In such case, the presumed offender shall not be kept in custody longer than 
necessary to ascertain his identity and residence or secure the Public peace. 
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Section 197 
In case of flagrant offence, the injured person is entitled to take the offender at once 

to the nearest competent official or prevent his escape until the arrival of such official. 
Any witness of the flagrant offence is entitled to do the same in cases other then petty 

offences. 
200. _______________________________.  
211. bis 
The Attorney General is empowered to cancel Non-Prosecution orders, if he think fit. 

And to direct the Public Prosecutor to proceed on with the case before the Criminal Court provide 
that such cancellation shall take place not later than one month or three month of the date of the 
Non-Prosecution order, according as it has been issued in Bangkok or in the Province 
respectively, and be notified to the presumed offender and complainant. 

212. bis 
It is the duty of the Public Prosecutor to ascertain if the accused has been previously 

convicted, and, in such case, to annex to the file of the case, any documents likely to disclose it to 
the knowledge or the Criminal Court 

 
TITLE IV 

PRELIMINARY PROSECUTION IN CASE OF PRIVATE 
PROSECUTION 

 __________ 
218 A 
A person who intends to be a Private Prosecutor may male an application in writing 

to the Criminal Court in order to request that a preparatory enquiry be made. The Criminal Court 
may on prima facie evidence issue and order to the competent official directing him to made such 
preparatory enquiry or to make such measures deemed necessary in be half of the Private 
Prosecutor. 

In such case, the official in charge or the preparatory enquiry shall notify to the 
Private Prosecutor The time when examinations of witnesses, confrontations, searches or other 
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proceeding material to the preparatory enquiry shall take place, with in such a reasonable delay as 
to allow the Private Prosecutor to be present if he thinks convenient to do so. 

218 A anteriour 
A person who intends to be a Private Prosecutor may make on application in writing 

to the Criminal Court in order to request that a preparatory enquiry be made. The Criminal Court 
may on prima facie evidence issue an order it the competent official direction him to make or 
cause to be made such preparatory enquiry or to take such measures deemed necessary in behalf 
of the Private Prosecutor. 

In such case, the official in charge of the preparatory enquiry shall notify to the 
private prosecutor the time when examinations of with nesses confrontations, searches or other 
proceeding material to the preparatory enquiry shall take place, with in such a reasonable delay as 
to allow the Private Prosecution to be present if he thinks convenient to do so. 

218 B anteriour 
When the preparatory enquiry will be completed, the file there of shall be forwarded 

to the Criminal Court which directed such enquiry  
Such file, upon being deposited in the Registrar’s office, shall be at the disposal of the 

applicant who may peruse it and take copies of the documents therein as he may think fit: 
provided that the said file shall be previously communicated to the competent Public Prosecutors 
in order that he may associate himself in the prosecution or not as he thinks fit. 

218. When a Private Prosecutor wishes to exercise the Penal action, he shall draw up 
a charge which shall contain: 

1. the name, surname nationality profession and residence of the private 
prosecutor: 

2. the name, surname nationality, profession ans. residence of the accused 
3. the specified acts alleged to have been committed, the time and place of, the 

person or thing concerned by, these acts, and such summary of the facts as is reasonably sufficient 
to give the accused clear knowledge of the charge brought against him 

4. A reference in the sections of the Penal Code or Criminal Laws declaring that 
the act committed is an offence and difining its punishment. 
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A fist of the real or documentary evidence and of the witnesses for the prosecution 
shall be annexed to the charge  

219. The Private Prosecutor shall hand the charge to the Chief – Judge of the 
Criminal Court and ask him to summon the accused before the Court. 

Chief Judge shall fix the amount of a sum to be deposited by the Private Prosecutor at 
the Court’s Registrar’s office to meet the costs likely to be incurred. When each sum comes to be 
exhausted, a father deposit may be required by the Chief Judge of the Criminal Court before 
which the case is pending  

No proceeding shall take place or shall be __________ until __________ such sum 
been deposited. 

A. 46 – G. 174, 419, 421---- F.D. 18th June 1811- 100 and 28th June 1832- I. 331, 372, 
563 to 565. 

219 ter 
Any applicant who has obtained from the Criminal Court on order for preparatory 

enquiry under the present Title or any Private Prosecutor is entitled to submit to the said Court, at 
time in the course of preparatory enquiry or trial, an application in order that the presumed 
offender be arrested or imprisoned under criminal warrant issued by the Court to that effect. 

 
DIVISION IV 

PROCEEDINGS 
THE CRIMINAL COURT OF FIRST JURTSDICTION 

TITLE 1. 
 __________ 

SUMMONS OF THE ACCUSED BEFORE A CRIMINAL COURT 
 __________ 

220. 
No criminal case can be brought before a Criminal Court for judgment on the main 

issue unless under either a prosecution order form the Public Prosecutor or a charge from a 
Private Prosecutor 
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220. No. Criminal Court shall take cognizance of an office until the Chief- Judge has 
received either a Prosecution. Order . From the Public Prosecutor Or a charge From a Private 
Prosecutor  

A ---, 109, 221, F, 116, 182, 184, -----, 215, 216,----,----, F 375, 376 
224. When the accused is under a warrant of arrest or imprisonment, he is entitled. On 

service of the summons, require that the bearing take place before the delays Provided by the 
foregoing section have elapsed such demand shall be put on record and signed by him and the 
trial of the case shall begin at the next sitting. 

F. 147 G 215- I. 335, 378 
225. When in case of offences committed by minors or employers, the parents and 

law representative, or the employers are according to the Penal Code or to the present Code. 
Liable for the payment of find and and costs such parents and lawful representative or employers 
shall summoned to appear before the Criminal Court of the same time and in the same way as the 
accused. 

226. In any case, a person summoned to appear before the Criminal Court shall be 
entitled from the date of service, to peruse the file of the case reasonable intervals  

227. The day of the bearing shall be notified by the Registrar 
1) the Public Prosecutor by a written note. 
2) the Private Prosecutor by registered a letter. 

 
TITLE II 

HEARINGS BY A CRIMINAL COURT. 
 __________ 
CHAPTER 1. 

GENERAL RULES. 
__________ 

228. The bearing shall be public 
A. 22 – F. 153, 180 -L. 208. – Ind. 352 – J. 263 - England 11 and 12 vict. C. 42 – 

S.19. 
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229. The Chief Judge, after ascertaining that there is free ingress in to the hall of the 
Criminal Court, shall declare that the sitting is open 

230. However the Criminal Court may, of its own motion or on the request of Public 
Prosecutor, issue and Order to the effect that the hearing be held with closed doors, either in the 
interest of public mora’s or to prevent secrets interesting the security of the state form being 
disclosed to the public  

A. 229 to 231-1. 264-Ind . 352-j. 261-s. 680 
231. When the Criminal Court has ordered that the hearing be held with closed doors, 

the only persons allowed to be present at the trial are: the accused, his guards and his counsel, the 
Prosecutor, the injured party and his counsel if any, the witnesses. Expert is and interpreters.  

The doors shall always he reopened and the public admitted for the utterance of the 
judgment. 

S.681 
232. The chief judge has the supreme direction of the trial. 
He may in the discretion take all such steps and issue such orders as be thinks 

necessary to manifest the truth, to prevent the undue protraction of the hearing and generally to 
meet the ends of justice 

A 221, 232 – G237, 238, 240 – I 177 to 180 – J 257 
233. The Public Prosecutor shall appear on behalf of the crown to every case where a 

prosecution order has been issued 
He may, in his discretion, appear or not in cases entered by Private Prosecutors. 
G. 225 
234. The accused shall be brought before the court free from any fetters, without 

prejudice to any measures being taken to prevent his escape. 
A.239- F.310 – I 237. – J 265 
234.sixter 
After examination, course – examination and re – examination, if any, have been 

completed, the court 
235. Any accused may be assisted by a counsel selected by himself during the 

proceedings before the Criminal Court  
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236. The accused must by assisted of a counsel before the Criminal Court in the 
following cases. 

1)  if the maximum punishment provided for the offence is imprisonment for life 
or death; or 

2)  in cases where the accused is a child under sixteen of age; 
3)  if it appears that the accused is of unsound mind, or deaf, or dumb. 

If the accused bas no counsel appointed by himself, if is the duty of the Chief – Judge 
to appoint such counsel. 

(J.334 and 335) 
236 bis 
Counsel shall be selected and appointed form among at the advocated admitted as 

such by the Court, However the court may authrorize or appoint a person who is not an advocate 
to act as a counsel for the accused. 

(J. 40) 
237. When the trial of a case requires more than one day of hearing, the Criminal 

Court shall proceed with such trail on successive day as far as the circumstances will permit. 
238. At any time during the trial, the Criminal Court may, of its own motion or on the 

request of either of the parties, adjourn. 
When the proceedings of a trial reveal new acts punishable by law or new persons  to 

be accused, other than the acts or the persons specified in the prosecution order or the charge, the 
Criminal Court shall, if the new criminal offences so revealed are connected with those under trial 
and if the Prosecutor notifies that he request a supplementary preliminary enquiry to be made 
upon that same, adjourn the trial in order that all the connected offences be brought before the 
Court at the dame time. 

A. 273, 275, 276- F. 353 – I. 282 
239.  The Chief – Judge will remind the counsels if any, that they must say nothing 

contrary to the respect due to the law or to the Court. 
If a counsel disregards such warning, the Chief judge may disallow him to speak, 

provided that the accused be never deprived there by of his right to the assistance of a counsel. 
A.236 - F.311 
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240. The Chief Judge shall first ascertain the identify of the accused 
He shall then produce to him his penal certificate and ask him whether he 

acknowledges or denies its accuracy. 
A.210 – F.510 – Ind. 511- J. 352, 388 - N. 513 
241. The lists of witnesses shall e read aloud and each witness shall answer the call of 

his name 
The witnesses shall then be directed to wait outside the hall of the Court until they are 

called for examination. 
242. The Chief Judge shall then remind the accused of the charge and ask him if he 

has to make any statement there anent. 
After such statement, If any the Chief Judge shall examine the accused as to his 

former life his habited conduct and the circumstance of the offence. 
When there are several accused the Chief Judge may examine them in such under as 

he think fit. 
A.210, 215 – F. 313, 314  334 – G. 212- I. 281 – Ind. 271, 342- J. 299, 321 – S. 689, 

701 
243. The Court shall then take the real documentary and oral evidence _____ing to 

the case in such order as if think fit, provided that the evidence for the prosecution be taken first. 
Such evidence shall be taken in compliance with the provision of the Division VI 

Evidences of the present Code. 
A.247 – F. ___ -G. 213, 214 – I. 281 – Ind. 252 – J. 289, 291 
244. When in the course of the hearing, The Criminal Court is of opinion that 

th_______ committed is an offence but that the charge __________ a wrong or incomplete 
reference to the section of the Penal Code or Criminal Laws such Court may issue an order to 
__________ or ____plete and reference. 

Provide that 
245. If in __________ of the Order provide in forgoing section a lower Criminal 

Court would be competent to the case the Criminal Court which has issued the Order shall 
__________ proceed with the trial. 
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If a higher Criminal Court would be competent the Criminal Court which has issued 
the order shall send the case for trial to the higher Court. 

A.450- G.264, 269, 270- Ind. 228, 231 
246.  When the charge has been altered or completed, the Prosecutor and the accused 

shall be entitle to have evidence a new or to produce fresh evidence as far as may be justified by 
the change in the charge. 

247. When all the evidence has been produced, the parties are entitled to deliver 
speech in the following order; 

1.  the Private Prosecutor if any. 
2.  the Public Prosecutor. 
3.  the injured party if any 
4.  the accused or his counsel. 

Father party be allowed by the Court to reply by additional speeches but the accused 
or his connect shall always be allowed to speak last 

A. 47, 275. – F.153, 335 G.257 
248. When the speeches are over, the accused shall be asked whether be has anything 

more to say for his defense 
249. When the hearing is over, the Chief – Judge shall declare it closed. It can after 

wards be reopened only on serious grounds by a formal declaration of the Chief -judge in open 
Court. 

250. The Registrar shall record in a Hearing – Book under the number of the case trial 
1. the date of the hearing, and the names of the Chief Judge and other judges 

present at the hearing, Registrar and parties, 
2. mention that the hearing has been public or held closed doors: 
3. mention of the evidence produced: 
4. mention of incide that question and protest raised before the Court, if any, and 

of the division of the Court there anent. 
5. mention of the speeches delivered and of their order 

The Chief Judge shall verify the emaciation of such record and sign it with the 
Registrar of or the hearing of the case has been closed. 
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A 271. – F.372 – G 271 -- 316 – J 317, 318, 319 
 

CHAPTER 2 
SPECIAL RULES IN CASE PETTY OFFENCES 

__________ 
251. In case petty offences confesses guilty, The Criminal Court may dispense with 

any other evidence 
If the accused does not confess guilty, or denies the accuracy of the criminal records, 

the court shall take the evidence for the prosecution and offence. 
A 451- Ind. 243, 244, 260- J. 329. 
252. When the accused is charged with a petty offence not punishable with 

imprisonment he may appear by proxy, unless the Criminal Court issues an order requiring him to 
appear in person 

A.455, 459 F.152, 185 – F.231 – I. 271 (1) -  J. 349 – N. 297. 
CHAPTER 3 

SPECIAL RULES RELATIONG TO INTERLOCUTORY  
PROCEEDINGS. 

__________ 
I. Proceedings when the accused failed to appear or cannot be found 
253. When an accused who has been lawfully summoned falls to appear without 

reasonable excuse, the Criminal Court may direct that he be arrested and brought before them 
In such case, the Chief – Judge is empowered to issue a warrant of arrest or 

imprisonment to that effect, subject to the provisions of the present code relating to criminal 
warrants. 

Section 254 
When an accused is known but cannot be produced in Court on account of his 

absconding or disappearing, the Criminal Court shall cord the evidence produced by the 
Prosecutor, but no judgement shall be delivered, and the trial shall be postponed till the accused is 
produced in Court or the penal action extinguished. 
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The record of the evidence taken in Court shall be annexed to the file which shall be 
thereupon returned to and kept by the Public Prosecutor in charge of the case 

C.229: Ind. 512. 
Section 255 
In such case, the Criminal Court may either of its own motion or on the request of the 

Prosecutor, issue an order to attach properties of the accused the value of which shall not exceed 
the maximum of the penalty and Criminal Costs incurred and any amount deemed reasonable by 
the Court for eventual restitution or compensation to the injured party. 

Properties so shall, if movable be kept in the deposit office, and, if immovable, be 
placed under the care of the Registrar who shall be appointed as a responsible guardian for the 
sane. 

G.325, 326, Ind.88 
256. After the case has been disposed of as provided by the two foregoing sections: 

1.) if the accused appears, the Criminal Court shall, in trying the case take into 
consideration the evidence or part of it cannot be taken afresh: the Court shall also dispose of the 
properties attached as it is provide in the Division of this Code concerning judgment. 

2.) if the accused does not appear until the penal action is extinguished the 
properties attached shall be at the dispose of the state. 

II Preservation of order in Court. 
257. The Chief – Judge is responsible for the preservation of order within the Court’s 

hall, and he may require the assistance of the police and gendarmerie forces for that purpose 
A.233 – F.504 – I.619 J. 272 - I 304.- S 684 
258. When it shall be necessary for the Preservation order the Chief – Judge may in 

his direction eject any party or other person form the hall and the Court may proceed with the 
case even in the absence of any party or counsel. 

The Chief – Judge may any party preservation of or other person so ejected after be 
has apologized for his previons misbehavior. 

In any case the accused shall be brought in again for the __________ of the judgment. 
259. When an offence is committed in the hall where the Criminal Court is sitting, the 

Chief – Judge may order that the offender be brought at once before the Court, and the Court may 
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forth with try him if in it opinion an ju ___diate trial is pr_____  ________ Preliminary 
Investigation. 

However in any case of offense punishable with imprisonment exceeding there 
__________ or with death , the Court shall be make a special record of the circumstance of 
offence and send it to the Public Prosecutor for Preliminary Investigation. 

A 233, 278 – F. 181I. 1835, 11, 5_5 and f. - L 621 and f- Ind. 477 – J. 273 and f – M. 
534 and f – N. 182   

III Disposition of interlocutory questions. 
260. Any interlocutory questions arising in the course, of the hearing, such as a 

request of a party for the quashing of a proceeding shall not be decided unless the parties have 
been allowed to give their respective opinions. 

261. The Criminal Court is empowered to ___tile to the Civil Law any point of civil 
law the solution of which is likely to prove the innocence or guilt of the accused of to ex_____ or 
modify his liability to punishment. 

262. However when a party alleges a right on an immovable property the recognition 
of which is likely to prove the innocence or guilt of the accused or to exclude or modify his 
liability to punishment the Criminal Court is empowered to decide upon such claim only if the 
matter does not exceed the limits of its competency as Civil Court of the district. 

If the matter exceeds the limits of such competency, and the claim is based on 
sufficient and reasonable ground. The Criminal Court shall adjourn the case to a fixed date in 
order to allow the party to enter his civil claim before the competent Civil Court. 

If after this period of time has elapsed the party has not enter his civil claim without 
reasonable excuse therefore the Criminal Court may proceed with the case. If the party has 
entered his civil claim the Criminal Court shall adjourn the trial of the case until a final decision 
on the civil claim has been given. 

263. During the trial any Criminal Court before which a case has been brought may at 
any time issue either of its own motion or on request of the accused an Order to the effect that the 
latter be provision released with or without trail. 

Any request for provision release during trial shall be disposed by the Criminal Court 
be fore which the case is pending at the time of the request. 
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264. If things attached are of perishable nature, the Criminal Court may at anytime 
direct them to be sold by public auction 

The ne__ proceeds of the sale shall be deposited at the Court Registrar’s office and its 
amount entered into the Registrar’s books 

 
DIVISION V 

PROCEEDINGS BEFORE THE UPPER COURTS. 
 

TITLE I 
__________ 

APPEAL 
 __________ 
CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 
 __________ 

265. Any appeal shall lie to the Criminal Court of Appeal from any judgment of a 
Criminal Court of first jurisdiction 

ILLUSTRATIONS 
III. A Criminal Court of the first jurisdiction has ordered that a hearing be held with 

closed doors such Order is not liable to appeal. 
IV. Criminal Court of first jurisdiction has _____ the request of an accused for 

provisional release (S. 263) Such order, being final is not trouble to appeal 
266. When a judgment on an ____ question does not entail the ___  of the trial no 

appeal can be lodged against it until judgment has been given on the main issue and unless an 
appeal is lodged against such judgment. 

ILLUSTRAIONS:- 
I. A ____ is charged by the Public Prosecutor with has committed their argues that the 

summons which has been ____ on ___ ____ . The Criminal Court _____ _____ with A ___ 
II. A._________________ 
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267. An any appeal from a judgment of a criminal Court of first jurisdiction, the 
Criminal Court of Appeal is empowered to deal with every point of fact and law disposed of by 
the judgment, unless such appeal be limited to a question of disposal of property, compensation or 
costs. 

 268. The Public Prosecutor may appeal from any criminal judgment of the Court to 
which he is attached. 

F. 202 – I.353, 399 – IND. 417 
269. When the convicted person has appealed from a judgment to Criminal Court of 

first jurisdiction, the Public Prosecutor a the Court of appeal is entitled to appeal before that Court 
from the same judgment 

F.202, 205 
270. The private Prosecutor may appeal from any judgment following upon the penal 

action brought by him before the Criminal Court of first jurisdiction. 
F.202 
271. An injured party may appeal from the part judgment of the Criminal Court of 

first jurisdiction disposing of his civil claim. 
F. 202 
272. An accused may appeal from the judgment of the criminal Court of first 

jurisdiction, except when he is acquitted 
F.202 – I.353, 399 
273. An accused who has brought before Criminal Court of first jurisdiction a counter 

- claim for compensation against the Private Prosecutor, and any person sentenced to pay 
compensation upon such counter – claim may appeal from the part of he judgment disposing of 
the counter – claim. 

274. Any person who has been declared liable for case may appeal from the part of 
the judgment relating there to. 

275. The fact that one appeal has already been brought against a judgment does not 
debar any person from exercising present Code. 

276. _____ 
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CHAPTER 2 
APPLICATION FOR APPEAL 

 __________ 
277. The application for appeal must be made at the Registrar’s office of the court of 

first jurisdiction within fifteen days from the date of the judgment on the main issue, or as regards 
interlocutory judgment concluding the trial from the date of such judgment concluding the date of 
such judgment, 

Such application shall be made in writing and signed by the appellant or his counsel. 
F.174  G.355. – Ind. 419 
278. The application for appeal by the Public Prosecutor of Criminal Court of appeal 

must be made at the Registrar’s office of such Court at any time before the trial of the case in 
Chambers through a written notice a copy of which shall be delivered to the accused by the 
Registrar. 

When there is a public hearing the application may also be made verbally at the 
hearing  as long as the speeches have not been delivered. 

279. An Appellant who  _____ _____ ____ allowed either to _____ .application for 
appeal to the officer in charge of the jail who shall send it without delay to the Court’s Registrar 
or to be taken to the Registrar’s office in order to _____  _____  ____ application to, or to have it 
recorded by the Registrar 

280. An application for appeal shall be ____  without delay in to a special book kept 
at the Court’s Registrar other to that effect. 

F. 417 
281. Upon the entry of an application for appeal the Registrar shall couse a copy of 

the application to be served in the dame way as summons on the parties concerned in the case and 
on the Public Prosecutor of the Criminal Court of Appeal. 

F.418 – I.361 
282. The application for appeal together with a copy of the judgment appealed from 

and the file of the case, shall be sent without delay by the Registrar to the Chief – judge of the 
Criminal Court of appeal. 
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283. The Registrar shall comply with the provisions of the present Chapter even when 
he thinks that the appeal is wrong or late. 

284. Every appellant may withdraw his application at any time before the trial in 
Chambers, or when there is a public hearing up to the speeches exclusive. 

Such with drawal shall be made in writing; but, if made in the couse of the hearing it 
may be made vebally, in which case the statement shall be recorded by the Registrar. 

J.382 
If all appeals are withdrawn when the case was already in Court of appeal, the 

Registrar of the Court of appeal shall forward the file or the case to the Registrar of the Court of 
first instance together with a copy of such withdrawal or withdrawals. 

 
CHARTER 3 

PROCEEDINGS VERFORE THE CRIMINAL COURT OF APPEAL 
 __________ 

285. Every party is entitled to send to the Chief – judge of the Court of Appeal any 
memorandum as he may think fit or to notify him of his intention to appear in person or by a 
counsel. 

I.109 - Ind. 122 – J.313 
286. The Criminal Court of Appeal may in its discretion direct to appear any party 

thinks convenient to examine. 
287. When a party has required, or has been required by the Court, to appear or when 

evidence must be taken for the first time or taken afresh, the Criminal Court of Appeal shall try 
the case in a public hearing 

In any other case, the Criminal Court of appeal will try the case in Chambers (the 
public Prosecutor being not present) 

F.175 
288. When there is a public hearing the Chief – judge shall cause every party to be 

notified in writing of the day time and place of the hearing. Such notice must be sent ____ ____ 
two days before the day of the hearing 
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Such delay shall be increased according to ___ when any party resides outside 
Bangkok. 

289. When there is a public _____ .The general rules containel in the Division IV  
Title II  _____ Hearings by a Criminal Court ___ shall apply____ ____ ____ . ____ ____  
provisted by the two following _____ . 

290. The Criminal Court of appeal may _____ with taking afresh the evidence already 
recorded by the Criminal Court of first jurisdiction, if in is opinion afresh production of such 
evidenced is  ____ ____ ____ _____ the ____ 

291. If the Criminal Court of Appeal thinks additional evidence to be Accessory, it 
may take such evidence either diready of through the medium of a Criminal Court of first 
jurisdiction acting under commission.  

The accused shall always be present when additional evidence is taken 
(G. _____ - Ind. 428. ) 
292. When there is a public hearing the accused imprisoned shall by the care of the 

Public prosecutor attached of the Criminal Court of first jurisdiction, be transferred to Bangkok 
and delivered to the officer in charge of the local jail together with a copy of the warrant of 
imprisonment. 

( F. 207. ) 
293. In any case a judge shall be appointed by the Chief – Judge to take before trial a 

report in Chamber upon the case 
Such report shall point out whether each appeal may be considered as valid in its 

form and in the affirmative set forth the nature and the circumstances of the offence the points of 
facts and of law, and the arguments ___ out in the memorandums _____ . 
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TITLE II 
CANCELLATION BY THE DIKA COURT 
(COURT OF SUPREME JURISDICTION) 

 __________ 
CAHPTER I 

DENERAL PROVISIONS 
 __________ 

294. A recourse shall lie to Dika Court for the cancellation of any judgment of the 
Criminal court of appeal. 

(F. 216, 378, 416, - G.374. – Ind. 439 - J.371- S. 817. ) 
295. When a judgment on an interlocutory question does not entail conclusion of the 

trial, no recourse can be made against it until judgment has been given on the main issue an 
unless a recourse is made against such judgment. 

296. The recourse for cancellation of the judgment of the Criminal Court of appeal 
shall lie only on grounds of violation of the law. 

(G.376. – J. 410 – S. 818) 
297.  There is violation or the law in any case where the law has not been duly 

applied or duly constructed (such as in case of want of jurisdiction, or abuse of power, or nullity 
is proceeding as provided by the Division VIII Nullifies in Criminal Procedure) of the present 
Code. 

298. The Dika Court shall not consider any question of fact and is bound in its 
decision by the facts such is found by the lower Criminal Court  

(Cf. Dika Court act S. 17) 
299. When a re course for cancellation is examined by the Dika Court, such shall only 

consider and decide upon the grounds specified by the petition for cancellation. 
(A. 290 --- G. 32_ ) 
300. Nevertheless, the petition lies only upon a point of law, if the Dika Court is of 

opinion that the solution of the such point entails an alteration in the solution of other points of 
law the Dika Court is empowered to consider and decide upon such other points as  it they were 
specified in the petition for cancellation. 
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( A.289 ) 
301.  The Public Prosecutor of the Criminal court of appeal may file a petition for 

cancellation against any judgment of that Court 
( S. 354) 
302.  The Private Prosecutor may file a petition for can collation against any 

judgment of the criminal Court of appeal following upon the penal action brought by him. 
303.An injured party may file a petition for cancellation against the part or the 

judgment of the Criminal Court of appeal concerning his civil claim. 
( I. 644 ) 
304. An accused may file a petition for cancellation against the judgment of the Court 

Criminal Court of Appeal except when he is acquitted. 
305. An accused who has brought a counter – claim for compensation may file a 

petition for cancellation against the part of the judgment of the Criminal Court of appeal 
dismissing his claim. 

306. Any Private Prosecutor, injured party complainant or denunciator sentenced to 
pay compensation upon the counter – claim of the accused, may the a petition for cancellation 
against the part of the judgment of the Criminal Court of appeal admitting of such counter claim. 

307. Any person who has been declared liable for costs may file a petition for 
conciliation against the part of the judgment of the Criminal Court of appeal relating thereto.  

308. The fact that one recourse has already been made against judgment does not 
debate any person from exercising concurrently the right of recourse to which he is entitled 
according to the Present Code. 

309. At any time the Public Prosecutor of the Dika Court, acting of his own motion or 
by order of the Minister of Justice, shall be entitled to summit to the Dika Court any final 
judgment: 

1) by which a person has been sentenced with respect to a fact which is not 
declared to be an offence by law: 

2) by which a person has been sentenced to a heavier punishment than the 
maximum provided by law for the offence committed  
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The Dika Court may always after or reverse such Judgment so that it complies with 
law, but no alteration shall be brought to the part of the judgment granting compensation to the 
injured party, it any. 

( F.410 – Ind. 435 – J. 435) 
Section 310 
When Public Prosecutor issued a non-prosecution order it shall be his duty to 

immediately request from the Criminal Court the cancellation or the warrant of arrest or 
imprisonment and restitution of the ball, if any. 

Every attached article shall be return to the person entitled to the possession where of, 
unless the Public Prosecutor applies to the Court for its forfeiture in the cases provided by law. 
When the person entitled to the possession of the article is unknown, the Public Prosecutor shall 
direct such article to be deposited at the Deposit Offices. 

If a warrant of arrest had been issued, but is not executed yet , such warrant shall be 
cancelled and such cancellation shall be notified to any official who was directed to executed the 
warrant. 

311. When a recourse for cancellation is trial if the Dika Court is of opinion that any 
lower criminal Court. Judge or Public Prosecutor has failed in the discharge of his duties, the 
Dika Court may reprimand the lower Criminal Court the Judge or the Public Prosecutor 
concerned, and report the matter ___ Minister of Justice. 

 
CHAPTER 2 

PERTITION FOR CONCELLATION 
__________  

312. The petition for cancellation must made either or the Registrar’s office of the 
Court of first jurisdiction or at the Registrar’s office of the Criminal Court of Appeal, with in 
month from the date of the judgment on the main issue, or as regards interlocutory judgments 
concluding the case, from the date of such judgment. 

In any other respect, the provisions of the Chapter – Application for Appeal shall 
apply to the petition for cancellation, mutatis mutandis. 

(A.285 – F.417, 422 – G. 381, 384, - I. 648, 649, 652 - J. 416, 417 – S. 873,874) 
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CHAPTER 3 
PROCEEDINGS BEFORE THE DIKA COURT 

(COURT OF SUPREME JURISDICTION) 
 

313. Every party entitled to send to the Chief – Judge of the Dika Court any 
memorandum as be may think fit, or to notify him of his intention to appear in person or by a 
counsel  

(G. 385, 390 – I.654, 666, 667 – J.421. ) 
314. The Dika Court may, in its discretion, direct to appear any party it thinks 

convenient examine 
(Ind. 410) 
315. The Dika Court is empowered to take evidence: 

(1) for the first time when new evidence appears to be necessary for the disposal 
of the points of law, or for taking such evidence are cancelled as void or voidable. 

(2) afresh, when the proceedings in a lower criminal Court for taking such 
evidence are cancelled as void or voidable. 

Such evidence may be taken by the Dika Court either directly or through the medium 
of a Criminal Court  

The accused shall always be present when such evidence is taken. 
316. when a party required, or has been required by the Court, to appear, or when 

evidence must betaken directly, the Dika Court shall try the case in a public hearing.  
In any other cases the Dika Court will examine the case in chambers (The Public 

Prosecutor being not present) 
(I. 667) 
317. When there is a public hearing, the general rules contained in the Division IV 

Title II (Hearings by a criminal Court) shall apply mutatis mutandis unless other wise provided in 
the present Chapter. 

(A. 287) 
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318. When there is a public hearing, the Chief – Judge shall cause every party to be 
notified by registered letter of the day, time and place of the hearing, Such notice must be sent at 
least two days before the day of the hearing 

Such delay shall be increased according to distance when any party resides outside 
Bangkok. 

319. In any case a Judge shall be appointed by the Chief – Judge to make before trial 
a report in Chambers upon the case 

Such report shall point out whether each petition may be considered as valid in its 
form and in the affirmative, set forth the proceedings or Judgments which are alleged to violate 
the law and the arguments set out in the memorandums if any. 

(G. 391 – I. 667. – J. 422. ) 
 

DIVISION VI 
EVIDENCE 

TITLE I 
__________ 

GENERAL PROVISIONS 
__________ 

320. Any kind of real, documentary or oral evidence likely to prove the innocence or 
the quilt of the accused, or his good and bad character, is admissible, provided it be law fully 
obtained.  

Any evidence obtained though an offence or by means of any promise, threats or false 
allegation, shall always be considered as unlawfully obtained and not admissible 

(A.25, 202, 258, - L.339 – Ind. 163, 313. – J.146, 147, 159, 283. – N.149. – S.377) 
323. The confession of an accused shall not exempt the Public Prosecutor or the 

criminal Court from collecting farther evidence in order to ascertain that the confession is 
complete and genuine. 

(A. 206.- M. 172. – N.395. – J. 406) 
324. All Evidence must be collected with the only view to manifest the truth whether 

it is in favour of or against the accused 
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(A.3, - G. 158 – I. 84, 161 – J. 447, 459) 
325. If lies on __________ who a fact to prove it and not on him who denies it. 
326. The criminal Court shall, in its discretion, appreciate and weigh all evidence 

produced, without being bound by any special rules as to the kind of such evidence or the number 
of witnesses. 

No judgment of conviction shall be delivered unless the Court is fully satisfied that 
the alleged offence has been perpetrated and that the accused shall be construed in his favour. 

(A.258. – F. 342 – G. 260 – I. 498 - J. 146 - N. 389) 
327.In any case, and at any time of the hearing, Criminal Court may, of its own 

motion or on the request of a party direct that further evidence shall be collected by the Court it 
self or under commission. 

(J.357) 
328.   The Criminal Court can decide to proceed, in order to collect evidence, to any 

place outside the hall of the Court when required by the nature of such evidence. 
If a presumed offender or accused is deaf he may be questioned in writing, and if 

dumb he may make answers in writing, or in any other suitable way. 
(D.138) 

 
TITLE II 

REAL EVIDENCE 
__________ 

329. Any arm or thing likely to have been used for the perpetration or the attempt to 
perpetrate an offence, as well as any other thing deemed to be useful evidence to the facts, or of 
the quilt of the accused, shall be attached. 

(A. 98 – G. 94 – I. 121 – J. 469 - S.334, 574) 
330 – 331 
The official in charge of the preparatory enquiry shall as soon as possible make or 

cause to be made any local inspections which the particular circumstances of the case may render 
necessary. 

DPU



 162 

In case of order or grievous bodily harm, he shall cause corpses or injured persons to 
be examined by a registered medical practitioner, or, if impossible, by the best qualified person 
obtainable, duly appointed as experts in the case. 

Any particulars relating to the location or description of persons or things shall be put 
on record. 

( S. Afr.87, FR.391, J.175, 176,179. ) 
330.bis 
Original documents in the custody or under the control Government officials shall be 

produced only upon authorization of the Minister or Head of the Department concerned as the 
case may be. 

Except when otherwise directed by the notification, it shall be sufficient to produce a 
copy or extract from the document, certified as a true copy or extract by the said Minister or Head 
of the Department. 

(CF. S. AFR. 280, 290, J148. ) 
332. Sketches or plans of the place where the offence was committed shall be drawn 

of, photographs, measurements, mouldings or rubbings of footmarks, hand or finger prints taken 
etc., as far as it appears necessary or convenient in the course of the preliminary investigation or 
of the trial. 

A Record there of shall be drawn up and the seal and signature of the recorder shall 
be affixed to any paper or wrapper used. 

333. When, in the course of the course or of the trial, any article is used as real 
evidence, it shall be exhibited to any accused, concussed, or witness, for recognition and 
explanations, Such article shall be first shown to the accused in order that he may ascertain that 
the wrappers, labels or seals are intact. 

The unwrapping and the breaking of the seal, and the rewrapping and resealing which 
may take place again after the exhibition of such articles shall always be made in the presence of 
the accused. 

(A.168, 201) 
334. All articles to be used as real evidence at the trial shall, as far as possible, be 

brought in to the hall of the Criminal Court. 

DPU



 163 

(A. 239, 253, - F. 329, - G.213. – F. 325, 281 (7), - J.165) 
 

TITLE III 
__________ 

DOCUMENTARY EVIDENCE 
__________  

336. Any kind of documents can be produced as evidence. 
( Cf. Siam Evidence 22, 25, - J. 284) 
337. A Record shall be b__d valid and its contents genuine, untill the contrary is 

proved. 
(F.154, - J.340 – M.395) 
338. Every signature or seal affixed to a record and purporting to be the signature or 

the of the recording official, shall be taken as genuine until the contrary is proved. 
339. When it appears de__able or necessary that some documents be produced, the 

Public Prosecutor in the course of the Preliminary Investigation or the Criminal Court in the 
course of the trial may first issued an Order to the person in whose possession such document is 
believed to be, requiring him to hand it over. 

If the Order is not complied with within the time fixed therein, they may issue a 
warrant of search for the purpose of having the documents attached 

339 bis 
Original documents in the custody or under the control or Government officials shall 

be produced only upon authorization of the Minister or Head of Department concerned as the case 
may be. 

Except when otherwise directed by the notification, it shall be sufficient to produce a 
copy or extract from the said Minister or Head of the Department. 

(Cf. S. Afr. 289, 290; J. 148) 
340 
Order issued by Criminal Court of first instance, though not liable to appeal before 

the Criminal Court of Appeal, and Orders issued by the Criminal Court of Appeal, shall its to the 
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DiKa Court for cancellation: provided that no petition against an Order, of such Court shall hare 
the proceedings and trial on the main issue up to the judgment inclusive. 

Provisions of this present Title concerning judgment shall apply to Orders mutatis 
mutandis. 

 
TITLE IV 

__________ 
ORAL EVIDENCE 

__________ 
CHARTER 1 

DIFFERENT KINDS OF WITNESSES. 
__________ 

343 anterieur 
All persons may be accepted by the Court as witnesses, with exception of those 

whom the Court considers not to be able to understand the question nor to answer it be cause they 
are minors, or in dotage, or suffering from any disease which makes them incapable to remember 
anything  

(Cf. Law Evidence art.4 ) 
2) Medical Practitioners exercising or having exercised the art of healing, counsels, or 

any person who is likely to receive secret confidences or communications on account of his own 
profession, as regards what is told to them under the seal of the professional secrecy. 

(Cf. Saim evidence 6, 8, 14, A. 151, 152, F.156, 322; G.51, 52, 53; J.286, 288; 
M.128, 130; S.416, 417; J.187; L.E.15. ) 

344. The accused shall never be examined upon ___ as a witness for or against a co – 
offender or accomplice. 

(A.170, - G.234, 244, - I.232 – N.393 – S.387, 396, 397, ___ ___ ___ . ) 
345. As cendants or descendants in the direct line, husband or wife, brother and 

sisters, lawful representatives of the presumed offender or accused, children under fifteen years, 
persons of unsound mind or convicts, shall never be examined upon oath hut they may be 
required to make affirmations. 
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(A.170, F.79, G.56, I.285, J.180 and f. ; M.129. ) 
Section 346 
No member of the Holy Buddhist Order can be compelled to swear of affirm. The 

Court must read – out the questions to him, and if he refuses or declines to answer, he cannot be 
compelled to do so 

(I. EV.14, G. 52 ) 
347. Any denunciator may be examined as a witness, but in the course of the trial, the 

Criminal Court shall be first of all made aware of his character by the Public Prosecutor. 
F. 323 – I.289 
348. The officer of Judicial Police who drew up the Record used for the prosecution 

the expert who made reports in the course of the Preliminary Investigation, may be examined by 
the Criminal Court as witnesses. 
 

CHAPTER 2 
ATTENDANCE OF WITNESS 

__________ 
349. In the course of Preliminary Investigation, the Public Prosecutor beside having 

the witness for prosecution summoned to appear shall summon also every witness whom the 
accused wishes to be examined for his defence.  

J.170 
350. The Public Prosecutor, the Private Prosecutor and the accused shall cause the 

witnesses which they wish to be examined by the Criminal Court for the prosecution or the 
defence respectively, to be summoned o appear by depositing before the hearing a list of such 
witnesses at the Court Registrar’ s office 

The list of the Private Prosecutor and of the accused shall be in duplicate and one 
copy of them shall be sent to the Public Prosecutor. 

(G.221 – I.381, - Ind.211, 216 – J.286 – N. 607) 
351. The Criminal Court is empowered at any time before or during the hearing, to 

summon to appear any witness whose name is not on the list provided in the foregoing section. 
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352. The summons to be served on the witnesses shall be in writing, singed and 
sealed by the Registrar and shall mention the place, day and time of the examination. 

(Cf. Siam  F. evidence  l.45, 46. – I.163 – L.170, 173. ) 
353. The summons shall be served on the witnesses at least one day before the date 

fixed for his appearance 
Such delay shall be increased according to distance if the witness resides outside the 

town where the Criminal Court sits. 
(A. 221, - J. 173) 
356. When princes of the Royal Family, Ministers of the State or members of the 

Holy Buddhist Order have to be examined the Public Prosecutor or the chief Judge of the 
Criminal Court must proceed to their residence in order to take their evidence. 

(Cf. Siam Evidence 14. – A.155 – f.510 and f. – G.49, 71 – I.723 and F. – Ind. 503 – 
J. 187. – M. 577 - S.442) 

357. When a witness who has been summoned does not appear without reasonable 
cause, the Preliminary Investigation or trial may be continued if the party on whose request the 
witness had been summoned does not insist upon such witness being examined. 

If the said party insists upon the witness being examined, or if , in the opinion of the 
official in charge of the preparatory enquiry, of the Public Prosecutor or of the Criminal Court, 
the evidence of such witness is material, they may direct that he be forcibly brought up be fore 
them. 

In such case, warrants of arrests may be issued to that effect subject to provisions of 
the present Code relating o Criminal Warrants, without prejudice of the provisions of the Penal 
Code for offences against the administration of justice. 

(A.150, 159, 242; F.80, 92, 157, 304; G.50; I.176, 291; Ind.491(a); J.190; M. 328; N. 
634; S. Afr. Siam 11.) 

SECTION 358 
When a witness is unable to attend on account of illness or for any other reasonable 

cause: 
a) in the course of the preparatory enquiry, the official may proceed to his 

residence in order to take his evidence; 
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b) in the course of the trial, the Criminal Court may commission a judge to go 
with the Prosecutor and the accused to take evidence at the place of residence of the witness. 

(Siam Evidence 10; A.154; G.222; I.169; J.212, 208; M.126; S.419, 718) 
 

CHAPTER 3 
EXAMINATION OF WITNESSES 

__________ 
362. Every witness shall be examined on of the presence of any other witness. 
(A. 152 - P.73, - G.58, I.171 – J. 184 ) 

Section 363 
The evidence shall be put o record: 

a) in the course of the preparatory enquiry, by the official in charge of the same; 
b) in the course of the trial by the Chief – Judge, or any judge sitting on the bench 

and appointed to that effect by the Chief – Judge the case under trial; provided that such evidence 
may also be put on record by the Registrar under the Judge’s direction, such Judge having, verify 
the enunciations of the Record and to sing is with the Registrar. 

Section 363 bis 
Examination of witnesses shall be made in the presence of the accused, except when 

otherwise and expressly admitted by a provision of the present Code. 
However when, in the course of a preparatory enquiry or trial, it appears to the 

competent official or Court that the examination of a witness who resides outside the limits of 
their jurisdiction is necessary, but that the attendance of such witness cannot procured without an 
amount of delay, expense or inconvenience which, under the circumstances of the case, would be 
unreasonable, such official or Court nay dispense with such attendance and issue a commission so 
that the evidence be Taken by the official or Court with in the limits of whose jurisdiction the 
witness resides. Provided that the Prosecutor as well as the presumed offended or accused may 
transmit any interrogatory in writhing relevant to the issue and that the commissioned official or 
Court shall examine the witness upon such interrogatory.  
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In any case, the accused shall be notified with out delay of the evidence taken out of 
his presence and shall be given full opportunity, to make declarations the upon or to bring 
contrary evidence if the thinks fit.  

( Cf. Ind. 503, 505 Ceylon401; S.A.256(1).) 
 

SPECIAL RULES 
FOREXAMINATION IN THE COURSE OF THE TRIAL. 

__________ 
364 
After witnesses have been sworn or have made an affirmation, and before they give 

evidence, the Court shall ask them questions concerning: 
a) their name or surname, nationality, age rank, titles, profession and domicile; 
b) whether they are relatives to, or servants or masters of, the parties. 

(Cf. L. Evidence 36.) 
364 bis 
Before the witness gives his evidence, the Court shall read to his the points at issue. 
When the witness has gives his evidence, the Curt be not satisfied there wise, They 

may ask him any further questions as they like concerning the points at issue, and in order to 
clarify his testimony or test its veracity. 

(Cf. L. Evidence 37; art. 205  J.) 
364 tor 
The Court shall then ask the parties whether they wise to examine the witness any 

further. 
If the party who has summoned the witness wishes to examine him any further, the 

Court may at its discretion grant permission to do so. 
If any questions put to the witness do not seen relevant to the matter in dispute 

(except questions as to this character), the Court may consider whether, in the interest of justice, 
the witness ought to answer them, If the Court deems fit that the witness should not answer such 
question, it shall warn the witness that he is not bound to answer. 

(Cf. H. Evidence 37, 38) 
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364 quarter 
When the witness has given evidence and has been examined, the adverse party is 

allowed to cross – examine him after having informed the Court of his questions. The Court shall 
then put the questions to the witness. 

In the cross – examination, the witness _ay to asked any question which tends: 
1) to corroborate the statements made by the cross – examine party; 
2) to discover how he came to have knowledge of the point on which he has given 

evidence and why he gave such evidence when questioned by the Court; 
3) to test his veracity; 
4) to prove that his evidence was false.  

However, the Court shall not ask a witness questions which it considers not to be 
relevant to the matter in dispute in the interest of justice or shall forbid any question which 
appears be intended to insult or annoy the witness or other persons without being relevant to the 
matter in dispute. 

As to questions relevant to the matter in dispute, if such questions intend to injure or 
annoy he witness or another person, they may be asked but the witness may refuse to answer such 
questions. 

( Cf. Law Evidence 38, 29; Ind, Evid. Act.146; England Crim. Evid. Act 1898, 61 and 
68 Vict; Crim. Proc. Act  1865, 28 and 29; Vict. C, XVIII; S. Afr. 319; (different solutions) 

364 Quinter 
If the parties then claim the witness to be re-examined, they shall specify their 

question in writing in writing or verbally as the Court think fit. And the Court shall then question 
the witness thereupon. 

Re-examination can only be as follows: 
1)  the witness shall clarify any new matter not included in his examination and 

which was discovered when he did answers questions in the course of cross-examination; 
2)  the witness shall explain why he admitted in the course of cross-examination 

certain new matters and whether he did not discover them, when examined, by mistake or through 
forgetfulness. 
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No question shall be asked as to anything which did not arise in the course of cross-
examination. 

(Cf. L. Evid.40) 
364. Sixter 
After examination, cross-examination and re-examination, if any, have been 

completed, the Court may put to the witness any further questions as it likes if it is still in doubt 
as to his examinations and in order to clarify his evidence. 

Examination may be made again by the Court when, on a subsequent occasion, it 
happens that some doubt is caused as to the explanations of the witness. 

(Cf. L. Evid.41) 
365. The credit of witness may be impeached in the following ways by the adverse 

party, or, with the consent of the Court by the party who calls him: 
(1)  by the evidence of person who testify that they from their knowledge of the 

witness believe him to be unworthy of credit: 
(2)  by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or 

has received any other corrupt inducement to give his evidence: 
(3)  by proof that the witness seeking in revenge on or cause injury to the party: 
(4)  by proof of former statements inconsistent with any jarl of his evidence which 

is liable to be contradicted provided that the former statement be first mentioned to the witness 
and is must be asked whether or not he has made such statements. 

366. No party shall be allowed to call evidence to contradict a witness except by leave 
of the Court and under good cause shown and no further evidence shall be allowed to disprove the 
evidence of such witness though, If it be false, he may afterwards be charged with giving false 
evidence. 

(Cf. Saim Evidence17, 18 Evidence Act of R.S. 113, S.12. Evidence Act 1872, S. 
155. ) 

367. When an officer of judicial Police witness or expert is dead or cannot appear at 
the hearing for any reasonable cause, the Chief – Judge may, on the request of the Prosecutor or 
of the accused or of his own motion, direct that the documents in which the evidence of such 
person has been recorded or reported be real in Court. 
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369. Unless other wise provided in the present Title, a witness shall, before 
examination either take an oath as the case may cause he will “tell the truth without concealing or 
adding any thing”  

(A.102, 165,171, - F.75, 155,317. – G.60 and 1. – I.172, 297, - J.180, - M.133. – S. 
433. Cf. siam Evidence 36.) 

371. When examined, a witness must answer verbally. He is not allowed to read from 
a memorandum, but use such commercial books, letters, diaries or accounts as may by necessary 
in order o ascertain or precise a date or fact. 

However, if a witness us deaf and dumb, or deaf, or dumb questions shall be put to, or 
answer given by, him in writing or in any other suitable way. 

(F.317, - I.173, 304. – M.134, - S.437, J.138, 207) 
Section 375 
If necessary for the purpose of discovering the truth, a witness may be confronted 

with another witness or with the presumed offender or accused. 
376. Any remarks regarding ___ of a witness which ___ material for the appreciation 

of the evidence given by ___ may be put on record. 
(A. 101, 105. – F.318, - I. 86, 87, - J. 188) 
378. If a witness gives evidence contrary to or inconsistent with any evidence which 

he had previously given, ___ shall ___ remind of the evidence previously recorded and asked 
whether he persists in his fresh evidence or not 

(S. 714.) 
379. When in the case provided by the foregoing section, or at any time during the 

course of the Preliminary Investigation or trial, there is a reasonable cause to there is a reasonable 
cause to inspect that the evidence given by a witness is false, the Public prosecutor or the 
Criminal Court may, of their own motion or on the request of a party, have grounds of such 
suspition put forthwith on a special Record, and direct that such witness be put in ___ or ___and 
that the ___ offence of ___ evidence be investigated. 

If such ___ ___ ___ during the course of the trial, the Criminal Court may adjourn the 
hearing until the presumed offence of false evidence has be in ___ disposed ___ . 
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EXPERTS AND INTERPRETERS. 
__________ 

381. The Public Prosecutor in the course of the Preliminary Investigation and the 
Criminal Court in the course of the trial may issue an Order appointing one or more technical 
experts for medical examination of the injured person, or of the accused, or of __________ or for 
hard writing examination, or for any kind of other experiments and work. 

If they consider it expedient to make an examination of the remains of any person 
who had been already put into an or coffin, or has been interred, in order to defect the cause of his 
death, they may issue an order or bring out of the urn or coffin, or to disinter, such remains for the 
purpose of examination. 

A. 118, 127, 132, 134 to 136 – F. 44 – G. 73, 87, 93 – I. 125 and f. 131 and f 157 – 
Ind. 176, 310 – J. 491 – M. 104, 105 – S. 343 and f. 

382. In any case of suspicious or violent death the Public Prosecutor shall require the 
assistance of one or more physician for making an examination and if necessary, ___ ___ of the 
corpse 

(A. 127, G.87, - I.130, - M.104. – S. 313 and F.) 
383. When a party denies that a document or signature presented to him be of his own 

hand, he shall be required to write the contents of the document under dictation, or to affix his 
signature on a paper, in order that both documents or signatures my be compared by the Public 
Prosecutor or the Criminal Court, or by an expert appointed to that effect. 

(F.461, - M.544. – S.391) 
384. The accused shall, as far as possible, be notified is writing at least twenty – four 

hours in advance of the technical examination or experiments or works which are to be made and 
of the name of the experts (or expert) appointed to that effect. 

In any case he shall be allowed to require the attendance of one (or more) counter – 
experts.  

These counter – experts are entitled to watch the work of the expert, to suggest such 
steps as they think fit for the sake of the defence, and to file a report thereon. 

(G.193. – M.107, 108, 110. – S.166,171, 385) 

DPU



 173 

385. Any person of full age who by experience, art or profession is qualified to 
require into the nature and circumstance of the offence investigated may be appointed may be 
appointed as an export except when he has been convicted under sections 155 to 166 inclusive of 
the penal Code. 

J.195 - M. 1_2. 
386. Before starting work every expert or counter expert most take an  ___h 

according to the rules of his own religion, and swear to give his opinion according to what he will 
believe the truth. 

A.121 – F. 4_ – G. 79 – I. 1_4, 228 - J. 423 – M. 414 – S. 474 
387. When his inquiry is concluded, the expert shall drawn up a detailed report under 

his signature containing the description of his work and of the facts ascertained by him and his 
conclusions.  

I. 157. – J. ___ M.116. 
388. When two or there experts have been appointed to work together the report shall 

be signed by all them. 
If they disagree in opinions to the nature or circumstances of the offence or as to the 

conclusion to be draw from the facts ascertained each opinion whit the reasons for it shall be 
stated into the report. 

J. 1_8 - M. 116 – S. 481. 
389. The expert’s repert shall be communicated to the accused.  
He accused is allowed to discuss the opinion of the experts and to adduce evidence to 

the contrary 
M.117 
390. The language in the course of the preliminary Investigation and of the trial shall 

be Siamese 
If a party or witness does not speak the Siamese language he shall be given an 

interpreter. 
391. When an accused is given an interpreter no Judge, party or witness can be 

appointed interpreter for him. 
I. 91 
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392. Before acting, or after having been appointed as a permanent interpreter to a 
Court, every interpreter must take an oath according to the rules of his own religion, and swear 
“to perform his duty conscientiously without adding to, or suppressing anything from the 
declarations and explanations of the party or witness.” 

He shall sign the Record of any proceedings in which he has given assistance. 
Siam evidence 34,35, - J. 157 -  M.135.  
Fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment not 

exceeding three years and shall also be liable to a fine. 
Article 63. – Any person, who gives or fabricates false evidence, intending there by 

cause, or knowing it to be likely that he will there by cause, any person to be convicted of an 
offence, which is punish able by the existing criminal law of Siam with death, confiscation of 
property or rigorous imprisonment shall, if an innocent person be convicted and executed in 
consequence of such ___ evidence, be punished in the same way as the innocent person. 

Otherwise he shall be punished with rigorous imprisonment not exceeding ten years 
and not less than seven years, and shall also be liable to a fine or he shall be punished with 
whipping not exceeding fifty stroke and shall also be liable to a fine.  

Article 64, Any person who is convicted of any offence against sections 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55,56,57, 58, 59 62, and 63 which is punishable with imprisonment or with 
whipping or a fine may, as it is not necessary for the Court to inflict whilepenalty in every case, 
plead extenuating circumstances and the Court shall take into consideration the extenuating 
circumstance so pleaded in passing sentence on such person as follows namely: 

(1)  That the convicted person has not committed such offence with any malicious 
intention. 

(2)  That the consequence of the offence of such person has not had any serious 
consequence or injurious et, 

(3)  That the offence was committed for the first if and that it was done in 
ignorance. 

393. The whole of the evidence produced, or the Record there of, shall be translated 
to the accused into his own language. 
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If the accused is assisted by a counsel who understands the language in which the 
evidence is produced or record, he may waive his right to the whole or part of such translation. 

394. When a party or witness dose not understand Siamese the Record of his 
statement or evidence shall be translated to him into his own language before he is required to 
sign. 

G. 258. 
Section 394 bis 

Any expert or interpreter may be challenged upon the same grounds as mentioned in 
section 94 mutatis mutandis, subject to the Criminal Court being satisfied that such challenge has 
reasonable cause. 

J. 228, 231. 
 

DIVISION VII 
JUDGMENTS. 
 __________ 

TITLE  1 
CONDITIONS FOR THE VALIDITY OF  

CRIMINAL  JUDGMENTS. 
__________ 

CHAPTER  1 
GENERAL PROVISIONS. 

__________ 
395. Upon the close of the hearing of a criminal case, or upon the speeches relative to 

any interlocutory question, the judges shall deliberate together on the judgment to be given Such 
deliberation may take place on the bench or in chambers. 

A. 19, - F. 369, - I. 318, 319. 
396. No judge may have a vote in the decision of the Criminal Court, unless he has 

been sitting through the hearing or hearings of the case.  
F. 164. 
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397. When the Criminal Court is coming to vote, the Chief – Judge shall take first the 
opinion of the judges of the lower rank and shall give his own opinion last. 

Cf. Siam Transitory Criminal Procedure Act. 115, S.25 
398. In all criminal cases, judgment shall be given in accordance with the opinion of 

the majority, viz., one more than half the number of the judges.  
If for any reason, no such majority can be obtained, the judges who are of the opinion 

the less favourable to the accused are bound to adopt the opinion or one of the opinions the more 
favourable to the accused. 

In case the judges do not agree which opinion is the less favourable to the accused, 
the question shall be decided by a vote in which the Chief – Judge has a casting – vote if 
necessary. 

Cf. Dika Court Act.2157 sections 18 and 20 – A.20 G.262 – I.321 – S.164. 
399. The deliberation and vote must e kept secret. 
However, if a judge has written a dissenting opinion, such opinion shall be annexed to 

the file. 
S. 156, 157, 104. 
400. If the Criminal Court finds hat the acts mentioned in the charge have been 

committed by the accused and constitute the offence mentioned in the original or altered charge, 
such Court shall inflict upon the accused the punishment provided by law for such offence. 

Any person who was charge as a principal to an offence may be convicted by the 
Criminal Court, without alteration of the charge, as one who attempted to commit such offence as 
an accomplice to such offence. 

A. 260, - F. 365, _ Ind.258, - J.364, 400.  
401. If the Criminal Court finds that acts mentioned in the charge have not been 

committed by the accused or do not constitute the offence mentioned in the original or altered 
charge, or that the penal action is extinguished, or that there is any other cause excluding the 
liability to punishment, the Criminal Court shall pronounce the acquittal or discharge of the 
accused, as the case may be. 

A. 259, - F. 191, 364, - I. 343, 344. – Ind. 258, - J. 401. 
401 bis 

DPU



 177 

When a motion has been submitted by a party in the course of the trial, the Criminal 
Court must in any case dispose if such motion by judgment. 

The Criminal Court shall whether dispose of the motion forthwith, at the time of the 
judgment on the main issue. 

(S. Afr. 150.) 
402. A Criminal Court must give judgment regarding all acts punishable bu law and 

all accuseds specified in the original charge opening the case under trial. 
When the proceedings of the trial reveal acts punishable by laws or persons to be 

accused, other than those prosecuted in the original charge opening the case, the Court give 
judgment regarding such acts or persons unless a charge has been made by the Public or Private 
Prosecutor with regard to them. 

403. The Criminal Court shall by its judgment order either the forfeiture in the cases 
provided by Law, or the return or delivery to the person entitled there to, of any property or 
document produced or attached, or of the nelt proceeds there of they have been sold by public 
auction. 

When the person entitled to the possession of the property is unknown, the Criminal 
Court shall direct that such property be deposited at the deposited at the deposit office. 

(A.375. – I.607, - Ind.517, - J.308.) 
404. Every criminal judgment on the main issue shall contain at least: 

(1) the date on which judgment is delivered, the name of the Judges, of the accused 
and of the other parties: 

(2) the specification of the original or altered charge brought against the accused: 
(3) the grounds for decision: 
(4) the specification of the circumstances which exclude or modify the liability to 

punishment, if any: 
(5) the sections of the Penal Code or Criminal Law which apply to the case: 
(6) the conviction and punishment or acquittal, or discharge: 
(7) the decision of the Court disposing of the properties or documents attached, or 

of the civil claim and counter-claim, if any: 
(8)  the decision of the Court on criminal costs. 
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(A.270. – I.163, 195. – G.266. – I323, - J301, - M.367, S.142, 742.) 
405. Every judgment on interlocutory questions and every Order issued by a Criminal 

Court shall contain at least: 
(1) the date on which judgment is delivered, the names of the Judges, of the 

accused and of the other parties: 
(2) the points at issue 
(3) the grounds for decision: 
(4) the sections of law which apply to the case: 
(5) the decision of the Court on the points at issue 

406. The date of a judgment is the date of the day on which it has been pronounced in 
open Court. 

407. Every judgment must be signed by all the judges even dissenting who have had a 
vote in the decision. 

It must be recorded on its date in a register to be _ep__ the Registrar’s office. 
The Chief-Judge must verify the accuracy of such record and sign it with the 

Registrar. 
(F. 196, 370. – G. 275, - I.325, - M. 369.) 
408. The Criminal Court may deliver its judgment at once, or postpone its delivery to 

a net sitting provided that it be not delivered more than one month after the close of the hearing. 
In cased of postponement, the parties shall be given notice of the date when judgment 

will be delivered. 
(Siam. Transitory. Criminal Procedure act. S 20 - A. 268. – F. 153 – G.267 – Ind.366.  

J. 344  – N.471 – S.203) 
409. All judgments, even after trial with closed doors or in Chambers, must be 

prono__ ___ _____  in open Court by the Chief – Judge. 
When the accused is im____ned, it must be pro___ in the presence of the accused. 
410.  Every party may ___ at any time, from the Registrar, a certified copy of the 

criminal judgment disposing of case. 
(Ind.371 – J.315) 
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411. When a judgment has been delivered by a Criminal Court, if cannot be altered 
by such Court except to the extent or correcting a ___ error. 

F.111 – I.613, Ind.225, N.___ , ___ . 
412. When any doubt arises construct to the construction of a judgment, such 

judgment may be construct only by a new judgment. 
Of the Criminal Court which has delivered it on application of any interested party  
(G.490, - J.466.) 
413. The provisions of this Chapter apply to orders mutates mutandis  

 
CHAPTER  2 

SPECIAL RULES FOP THE JUDGMENTS OF THE 
CRIMINAL COURT OF APPEAL. 

__________ 
414. The general rules provided by the precedent chapter shall apply mutatis 

mutandis to the judgments and Orders of the Criminal Court of Appeal, unless otherwise provided 
in the present Chapter. 

415. When the Criminal Court of Appeal is of opinion that ___ ___ ___ ___ in its 
form, or is late, such Court shall at ___ ___ ___ appeal on this ground without otherwise trying 
__. 

(G.___. L ___ ) 
416. ____ 
417. Upon an appeal from a Criminal judgment by the prosecutor, and if such appeal 

is valid in its form and not late, the Criminal Court of Appeal may: 
(1) confirm the judgment either on the same or on other grounds of decision: 
(2) quash some proceedings or the judgment, as provided by the Division  VIII 

(Nullities in Criminal Procedure): 
(3) alter or reverse the judgment, and acquit, or discharge, or convict the accused, 

or altered the punishment, as the case may be. 
(F.212 and F. – G369, 370, - I.419 – Ind.423) 
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418. Upon an appeal from a judgment of conviction by an accused, the provisions of 
the foregoing section shall apply but no enhancement of punishment shall ever be pronounced by 
the Criminal Court of appeal, unless there is a concurrent valid appeal by the Prosecutor. 

(A.295, - G.372, - I.419) 
419. Upon an appeal limited to a question of disposed of property compensation or 

costs, the Criminal Court of appeal can confirm, quash alter or reverse only the part of the 
judgment relating there. 

420. In ________  provided for the judgment of first jurisdiction the judgment of the 
Criminal Court of Appeal shall specify the date of every appeal and the name of the ___ . 

The mention that the judgment of the Criminal Court of first jurisdiction is confirmed, 
quashed altered or reversed. 

421. Instead of being read out in open Court at a sitting hold by the Criminal Court of 
appeal, the judgment of such Court may be sent to the Criminal Court of first jurisdiction to be 
read in the presence of the accused. 

 
CHAPTER  3 

SPECIAL RULES FOR THE JUDGMENT OF THE DIKA 
(COURT OF SUPREM JURSDICTION) 

__________ 
422. The general rules provided by the Chapter 1 of this Title shall apply mutatis 

mutandis to the judgments and Order, of the Dika Court unless otherwise provided in the present 
Chapter. 

423. When the Dika Court is of opinion ___  a petition for cancellation is not valid in 
its form or is ___ such court shall at once dismiss petition on this ground, without otherwise 
trying 

424. When a recourse for cancellation is made on several grounds, or when several 
recourses for cancellation ___ made in the case, the Dika Court may dispose of them ___ the 
same time and by a single Judgment. 
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425. Upon a petition for cancellation by the Prosecutor, and it such petition is valid in 
it form and not late, the Dika Court may, within the limits of grounds specified in the petition or 
by section 226: 

(1) confirm the judgment of the Criminal Court of Appeal when it is of opinion 
that the petition is ___ grounded. 

(2) quash some proceedings or the judgment as provided by the Division VIII (___ 
in Criminal Procedure)  

(3) alter or reverse the judgment, and acquire, or discharge or convict the accused, 
or alter the punishment as the case may be. 

(A.___. G.389, 392, 394 – I.676, - J. ___) 
426. Upon a petition for cancellation ___ by an accused the previsions of the 

foregoing section shall apply, but no enhancement of punishment shall ever be pronounced by the 
Dika Court, unless there is a concurrent valid petition by the Prosecutor. 

(A. _____ ) 
427. When upon a petition for cancellation made an accused against the judgment 

conviction severed accuseds for the same offence or for connected offences, the Dika Court is of 
opinion that such petition is well grounded and reverse the judgment of the Criminal Court of 
Appeal so that the sentence inflicted on the petitioner is cancelled or modified, the Dika Court 
shall at the same time cosider the case of the other accuseds who made no petition against the 
judgment. 

The Dika court may ___ in its discretion, that such other accuseds shall benefit by the 
reversing of the judgment as well as the petitioner. 

(A.290, - G.397, - M.441) 
428. When the Dika Court deals with a case on account of a petition of cancellation, 

nothing in the present Chapter forbids such Court to cancel ex-officio any proceeding, Order or 
judgment which void, no mater the nullity be raised up or not by the petition. 

429. In addition to the contents provided for the judgment of first jurisdiction, the 
judgment of the Dika Court shall specify  

The date of every petition for cancellation and the names of the petitioners. 
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The mention that the judgment of the Criminal Court of Appeal is confirmed, 
quashed, altered or reversed. 

430. No dissenting opinion shall be annexed to the fife. 
(CI. Dika Court Act. 2457, S.18.) 
431. Instead of being read out in open Court at a sitting held by the Dika Court, the 

judgment of such Court may be sent to the Criminal Court of Appeal or to the Criminal Court of 
first jurisdiction to be read out in the presence of the accused. 

433. The enforcement of any sentence shall be procured by the Public Prosecutor 
attached to the Criminal Court which has given the final judgment, or by any other Public 
Prosecutor commissioned by him to that effect. 

(F.15, 376. – G.483, - I.___ - J. ___ - ___ ) 
434. No sentence to death shall be ___ until Royal ___ has been obtained.  
When an execution take place the Public Pro_______ the Registrar shall be present 

on the spot. 
Upon such execution the Registrar shall draw up  a record of its circumstances, which 

record shall be countersigned by the Public Prosecutor and ___ to the File of the case 
435. _________________________________________________.  
436. Upon a judgment of conviction becoming final the Public Prosecutor shall issue 

an enforcement Order which shall contain. 
(1) the Criminal Court by which such judgment was delivered 
(2) the date of the judgment, 
(3) the name of the convicted person, 
(4) the sentence passed upon the convicted person, 
(5) the numbers of the sections of the Penal Code or Criminal Law which apply, 
(6) if the person convicted is to be ___ , the time and place of the execution, 
(7) if the person convicted is to be imprisoned in which _____ such 

imprisonment shall take place. 
(8) the period of detention if any undergone before the issue of the enforcement 

Order which is to be deducted from the term of imprisonment fixed by the sentence, 
(9) the signature and ___ of the Public Prosecutor 
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(Cf. Penal Code S.32) 
437. When an accused who is ___ has been sentenced to imprisonment by ___ 

judgment the sentence is executed by the Public Prosecutor supplying the officer in charge of the 
jail with an enforcement. 

438. When an accused who is not in jail has been sentenced to imprisonment by final 
judgment and dose not voluntarily surrender, the Public Prosecutor shall have the said accused 
arrested by supplying an officer of Judicial with the Enforcement Order, which shall be used for 
arrest and imprisonment in the same conditions as a criminal warrant. 

439. When a convicted person is presumed to be hiding or ___ in a foreign country, 
the Public Prosecutor shall send the Enforcement Order to the Minister of Justice for the purpose 
of extradition. 

440. When a person has been sentenced by a final judgment to fine, or to security for 
keeping the peace, the Public Prosecutor shall supply the Treasury with a certified Enforcement 
Order specifying the amount of fine or security. 

441. Fines or security for keeping the peace must be paid to the treasury Officer 
within fifteen days from the day when the judgment has become final falling which section 18 of 
the penal Code shall apply. 

If the judgment sentencing a person to security for keeping the peace allows such 
person to furnish a surety instead of depositing a sum of money, the enforcement of such sum 
from the surety shall not take place before an Order of the Criminal Court has been given to that 
effect, a copy of which shall be forwarded to the Treasury officer, But in no case shall a surety 
suffer imprisonment in lieu of payment of the money. 

442.  _________ 
443.  _________ 
444.  _________  
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CHAPER  3 
EXTINCTION OF THE RIGHT TO ENFORCE SENTENCES 

__________ 
445. The right to enforce a sentences against a convicted person is extinguished by 

prescription. 
(1) after twenty years in the case of a sentence to death or to imprisonment for life. 
(2) after fifteen years in the case of a sentence to imprisonment exceeding seven 

years and not exceeding twenty years, 
(3) after five years in the case of a sentence to any other punishment. 

(Sec. S.82 Penal Code) 
446. The prescription of the right to enforce a sentence shall be computed from the 

day when the judgment inflicting such punishment become final when the execution of such 
punishment ceased. 

The prescription shall not run during the ___ ___ ___ of the sentence is suspended 
according to law. 

(Sec. S.83. Penal Code) 
447. The prescription of the ___ ___ ___ the ___ shall be interrupted 

(1) by the arrest of the convicted person. 
(2) by the issue of the enforcement Order 

Whenever the prescription has been interrupted a fresh period of prescription shall be 
computed from the day of such interruption. 

(Sec. S. 84 and 85 Penal Code) 
448. The right to enforce a sentence against a convicted person is extinguished when 

it is declared by ____ that the__________ 
449. As soon as a judgment of conviction is final, the Public Prosecutor attached to 

the Criminal Court which delivered such judgment shall fill and sign a form specifying  
(1) the name surname, age, nationality residence or the person convicted, 
(2) the date of the final judgment of conviction and dy which Criminal Court it was 

delivered. 
(3) the kind of the offence, 
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(4) the punishment. 
The date when the punishment was completed, or mention of grace, remission of 

commutation of the punishment if any, shall be recorded afterwards on a special column of the 
form. 

(F.________ ) 
450. Every such form hall be sent through the medium of the Public Prosecutors to 

the Registrar of the Court of first jurisdiction within ___ territorial limits the convicted person 
was ___ and classified in alphabetical order after the name of such person and kept in the archives 
of the Court. 

If the place of birth s unknown or if the convicted person was born outside the 
Kingdom, the form shall be forwarded to the Registrar of the Court of Appeal and classified and 
kept as above provided in the department. 

451. The Penal Certificate of a person shall consist of the returns taken from the 
forms relating to the person. 

(S.379) 
453. A Penal Certificates shall be require by _____ shall be delivered only to  

(1) the person ___ in such certificate, 
(2) any Public Prosecutor 

452. The Penal Certificate shall be established by the Registrar in the following way   
1. If there is in the archives no form relating to the person concerned, the Penal 

Certificate shall contain only the mention “Nothing”: 
2. if there is in the archives one or more forms relating to the person concerned, the 

Penal Certificate shall contain in succession, according to their respective dates the copies of such 
forms. 

In both cases the Penal Certificate shall be first by the Public Prosecutor and the 
Registrar. 

455. Whoever by assuming the name of another person while being prosecuted is 
sentenced under such false name and has so caused a wrong form to be filled relating to such 
other person, shall be punished under section 226 of the Penal Code. 
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When in such punishment, the Criminal Court shall order in its judgment that the 
wrong form be destroyed 

 
TITLE  1 

GENERAL PROVISIONS 
__________ 

456. Any proceeding, order or judgment which does not comply with the provisions 
of this Code is either void or voidable. 

(F.407 – Ind.530) 
 

TITLE  II 
VOID PROCEEDINGS ORDERS OR JUDGMENTS 

__________ 
457. Any proceeding order or judgment which does not comply with: 

(1) either the provisions of the Law of organization and composition of the 
Criminal Court of Justices, or 

(2) the provisions of Law concerning the competency of the Public Prosecutor or 
Criminal Courts as far as the case concerns person place under the jurisdiction of special Court     
( S. 71 and 80) or  

(3) the provisions of this Code concerning the right of vote of the Judgments 
(S.896) . or 

(4) the provisions of this Code concerning the right to bring on action before the 
Criminal Court. 

458. The quashing of a void proceeding, order or judgment may be claimed by every 
party to the case even if he has not been actually wronged by the non-observance of the law. 

It may be also pronounced of its own motion by the Court before which the case is 
brought, even by an appeal limited to a question of disposal of property, compensation or cost, or 
by a recourse for cancellation specifying other ground only  

DPU



 187 

459. The question of the voidity a proceeding, order or judgment can be raised by an 
application in writing addressed to the Chief Judge or by the Court of its won motion at any time 
during the trial and whatever may be the Court before which the case is pending. 

But when a case has been concluded by final judgment, it cannot be reopened on the 
ground that a proceeding, order or judgment in connection with such case is void, otherwise than 
by way of ___ if such ____ry is a ground for revision. 

460. which a proceeding, order judgment is declaimed ___ , such proceeding, order or 
judgment as well as every subsequent proceeding, order or judgment is quashed, and the 
Preliminary Investigation an trial must be recommence from the ___. 

 
TITLE  III 

VOIDABLE PROCEEDING, ORDER OR JUDGMENT 
__________ 

461. A proceeding, order or Judgment which dose not comply with the provision of 
this Code, other than those entailing voidity (S.457), is only voidable. 

(F. 408, ___ 3 – I. 849 ) 
462.The quashing of a voidable proceeding, order or judgment may be claimed by the 

party in the interest of which the provision non complied which is provided in this code. 
Such quashing must be pronounced only: in case of voidable proceeding, if the 

Criminal Court relies or has relied, for its decision upon the evidence or other references obtained 
through such proceeding; in case on voidable orders or judgments, if the non-observance of the 
law has actually wronged the applicant. 

463. Application for the quashing or proceedings made in the course or the 
preparatory enquiry and voidable under the foregoing section shall be submitted: 

Either to the Criminal Court or first jurisdiction and up to the closing of the hearing. 
Or to the Criminal Court of Appeal if it appears that the Criminal Court of first 

jurisdiction in its order or judgment did rely upon the voidable proceeding made in the course of 
the preparatory enquiry. 

Such application shall be made in writing and addressed to the Chief Judge of the 
competent Criminal Court. 
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464. No application for the quashing of voidable proceeding, order or judgment of the 
Criminal Court of first jurisdiction can be made unless and appeal is lodged again the judgment 
on the main issue. 

Such application shall be made in writing and addressed to the Chief Jude of the 
Criminal Court of Appeal before or at the beginning of the gearing (that is to say at least before 
the examination of the accused if any). 

465. No application for the quashing of voidable proceeding, order or judgment of the 
Criminal Court Appeal can be make unless a recourse for cancellation is made against the 
judgment on the main issue. 

Such application shall be made in writing and addressed to the Chief judge of the 
Dika Court before or at the beginning of the hearing (that is to say at lest before the examination 
of the accused if any) 

466. If the party does not make his application before the Court specified and with in 
the period of time provided by the three foregoing suction, be is deemed to have ratified the 
proceeding, order judgment which was voidable and can no more apply for its quashing. 

467. The court to which the interested party has applied for the quashing of a voidable  
proceeding, order, or judgment must try at once the claim of such party, take the evidence there 
anent if any, and give a judgment deciding that the proceeding, order or judgment is either valid 
or quashed. 

468. when the proceeding or order is declared valid the Court shall proceed at once 
with the trial of the case. 

469. When the proceeding or under is quashed the Court shall recommence it ___ 
before coming the ___ of the case. 

470. When the interested party claims the quashing of an interlocutory judgment, and 
such judgment, is declared volid by the Upper Court. They shall proceed at once with the trial. 

When the Upper Court quashes interlocutory judgment, they shall dispose at the sump 
time of the point decided upon by such judgment, and the judgment of the Upper Court shall be 
for the quashed judgment. If such judgment of the Upper Court does not conclude the case, they 
shall proceed with the trial, unless the decision entails a stay of such trial, unless the decision 
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entails a stay of such trial for the ___ of a proceeding by the Upper Court or the recommence of 
the case to a Lower Court or Public Prosecutor. 

474. Any case in which final judgment awarding conviction has been delivered may 
be revised by the Dika court sitting as High Court of Revision, even if the convicted person has 
under gone the whole of his punishment. 

( A.353, G.399 – J. 441 – M.497 ) 
475. Revision can be applied for only on the grounds  

(1) that a witness in the original case has been finally convicted for false charge 
false evidence on a point material to the issue: 

(2) that new evidence is ___ on a point material to that issue and is likely to prove 
the innocence of the convicted person 

(3) that another person has been finally convicted for the same offence under such 
circumstances that the convicted person could not possibly have committed the offence either as 
principal or accomplice 

(4) that a Public Prosecutor or Judge or other official has been convicted for a 
ma___ in office committed in connection with the Preliminary Investigation or trial of the original 
case 

476. Revision may be applied for by the following persons only: 
(1) the Minister of Justice action in the interest of the law and Public order: 
(2) the convicted person or his lawful representative: 
(3) when the convicted person is dead: one of his ascendant or descendant in 

direct line, brother, sister, husband or wife. 
(F.444 – G.401 – I.688 and F.d. 440 – M.498 – S.955, 956, 961) 
477. The application for revision must be addressed in the Chief Judge of the Dika 

Court. Such application shall be made in writing, state on which grounds it relies, and be signed 
by the applicant or his counsel. A list of the real or documentary evidence and of the witnesses if 
any shall be annexed to it. 

The applicant is entitled to appear in person or by a counsel  
(G.406 – J.442 – M.409) 
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478. Upon the application being made the Dika Court may issue an order to the effect 
that the enforcement of the judgment the revision of which is applied for be suspended, if the 
punishment not yet been executed or is being executed. 

479. A Judge shall be appointed by the Chief Judge to make in Chambers a report 
setting forth the ground and arguments in favour of or against revision and pointing out if they 
upon such report the Dika Court shall issue a judgment deciding whether the petition for revision 
is dismissed on account of its being contrary to the provisions of the foregoing section or is 
received for farther examination. 

(G.409 – J.418) 
480. After such ___ the Dika court shall take the evidence adduced in favour of or 

against the revision either by it self or through one of the Judges, or ___ ___ Criminal Court 
action under commission. 

 
--------------------- 

________________________ 
Such enquiry shall be strictly limited in the ____ stated in the application. 
(F.44 – G.410 – J.445) 
482. If the Dika Court is of opinion ___ the application for _____ in _____ and that 

the convicted person has committed no offence, such Court shall give judgment annulling the 
judgment of conviction and restoring him, ever ___ ___ ___ former good reputation 

(F. 415 – I. 692 – M. ___) 
483. If the Dika Court is of opinion that the application for revision is well grounded 

but that a new trial must take place, such court shall give judgment annulling the judgment of 
conviction and ordering that the original case be sent back for retrial to a Criminal Court of first 
jurisdiction consisting of other Judge than those who have previously taken cognizance of the 
case 

When such retrial is impracticable, for any reason such at the death of the convicted 
person the disappearance or death of witness, or the extinction of the penal action the Dika Court 
shall finally dispose of the original case in accordance with the highest principles of justice. 

(F.445 – G.___) 
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484. When following open an application for revision a convicted person is discharge 
by the Dika Court or acquitted by a final judgment concluding of the applicant direct in his 
judgment that a copy of such judgment of discharge or acquittal be posted in the hall of the 
Criminal Court of first trial and ___ in the Government Grazette and in some newspapers. 

(A.360 – F.446 – G.411 – J.447, M.542. ) 
485 When following upon revision, the convicted p____ __ discharge or requited by 

final judgment fine and cost already paid and any property forfeited as the p___ of ___ shall be 
___ by the Treasury. 

DIVISION  X 
PARDON AND COMMUTATION OF PUNIAHMENTS 

__________ 
486. His Majesty the King has the power to grant commutation of punishment and 

pardon for offences, after conviction. 
(1) According to law on Prisons 124 (1905) a person under going imprisonment 

may on account of good behave our have his punishment automatically reduced according to the 
sea 

487. The application of pardon or commutation shall be sent through the medium of 
the Public Prosecutor and the Minister of Justice. 

488. The Minister of Justice shall submit the application to a special permanent 
Committee, whose member are appointed by him.  

The Committee may require the Chief Judge of the Criminal or Appeal Court which 
has delivered that judgment of conviction and the Public Prosecutor of such Court to give 
respectively their opinion. 

They may also require the Administrative Head of the Province or District where the 
convicted person is or was residing to give his opinion as whether the pardon or commutation 
would be likely to endanger the public peace. 

The minister or Justice shall bring the report of the Committee before the Connell of 
Minister which shall examine it and submit to His Majesty a recommendation of pardon or 
commutation if they think advisable to do so. 
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489. In the interest of justice, the Minister of Justice can take the initiative to 
recommend a pardon, proceeding in the same manner as provided in the force going Section. 

490. An Act of pardon or a Commutation of punishment is granted under Royal Sign 
Manual. 

The convicted person shall be given notice of the decision either by reading it open 
Court or by a written notification to that effect. 

491. Application for commutation of punishment or pardon can be received and 
considered after final judgment only  

If application for commutation for punishment or pardon ___ been refused, no new 
application can be received or considered before the lapse of one year from the refusal. 

If application for commutation of punishment  or pardon have been refused twice 
successively, no new application can be received and considered before tree years have ___ from 
the last refused. 

492. No pardon or commutation shall have the effect of preventing in another 
criminal case, the application of this provisions of the Penal Code concerning _____ of ___ ___ 
as the case may be. 

493. No pardon or commutation shall ___ the ___ ___ from his liability for ___ ___ 
___ ___ ___ ___. 

DIVISION  XI 
CRIMINAL COSTS 

__________ 
TITLE  I 

EXTENT AND PAYMENT OF CRIMINAL COSTS. 
__________ 

494. Criminal costs include : 
1. traveling expense of the accused, and escort it any 
2. carriage expenses for removal of things attached. 
3. allowances to person appointed as custodians of things attached, if nay, 
4. allowances to and traveling expenses, if any, of witnesses who are not officials 
5. traveling expense of witnesses who are officials, 
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6. allowances to and travelling expense, if any of doctors surgeons experts, 
interpreters. 

7. Travelling expense of Public Prosecutors, Judges and Officers of Judicial, Police 
when Proceeding to a place out side their ___ in order to take evidence. 

8. postage expense for letter, telegrams of pa___ forwarded, in the course of the 
Preliminary Investigation of trial. 

9. Registrar’s fees for copies and summons, served at the request of a Private 
Prosecutor or of the ___ed, if any. 

10. Sheriff’s  fees, if any 
11. Counsel’s fees, if any 

Such criminal cost shall be paid to the party entitle to them in accordance with the 
seals in the Schedule annexed to the present Code 

(A.381, - G.1, 18th  June 1878, 879  and 30th June 1878 – F, D, 18th  June 1811, 8, 2) 
495. Every interested person is allowed to ask for the reimbursement of his all edged 

expenses by means of a written account, which is handed to the registrar. 
Such account is submitted to a Judge of the Criminal Court for __tion. 
(A.383 – F.82 – F.70, ___ 30th  June 1878 – F.D. 18th  June 1811, 8, 36, 133, 134 – 

Ind.544 – J.190, 200) 
496. Any Judge who made an ___ in the ___ , and any Registrar who made in ___ in 

the payment of Criminal Cost, shall be liable for it, and may be ordered by the Minister of Justice 
to ___ good to the Treasury or any in__ person the ___ ___ ___. 

497.When there is only a Public Prosecutor Criminal Costs incurred during the 
Preliminary Investigation and trial shall paid by the Registrar out of a sum put at his disposal by 
the Treasury for that purpose. 

498. When there is a Private Prosecutor Criminal costs incurred during trial shall be 
paid by the Registrar out of the amount of the sum deposited at his office by the Private 
Prosecutor according to the provisions of the section 166 of the present Code. 
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TITLE II 
LIABILITY FOR CRIMINAL COSTS 

__________ 
499. Every person convicted shall be declared liable for cost by the judgment of 

conviction 
(A.389, - F.162, 194 – G.496, 497 – I,588 – Ind.547 – J.307) 
500. When one or more appeals or recourses for cancellation have been resorted to, 

the liability of the person finally convicted extends to the costs of all appeals or recourse far 
cancellation, 

However, when appeal or recourse for cancellation has been resorted to only by 
another party than the convicted person, if the judgment of the Court below is either confirmed or 
so altered that it because less unfavourable to the convicted person, the party who had lodged the 
appeal or recourse for cancellation shall be declared liable for the cost incurred in consequence of 
it. 

501. When several co – authors to any offence, or any principal and accomplices in 
any offence, convicted together, such persons shall be declared jointly liable far all cost. 

(A.340, - G.498, - F.d,18th, 1014. S.154) 
502. The following persons any be also declared liable for criminal cost: 

(1) the parents or lawful representative the of the convicted person when such 
person is a minor residing with his parents or lawful representative; 

(2) the employer or the convicted person, when the offence has been committed 
by his employee or servant within the scope of his employment and for the benefits of such 
employer. 

(F (C.C.) 1382 – I.519) 
503. When a Preliminary Investigation has been closed by a non – prosecution order, 

or when a criminal case brought before a court by a Public Prosecutor without a Private 
Prosecutor having joined in the prosecution has been concluded by a final judgment of requitals 
or discharge, all cost incurred shall be been by the Treasury. 

(A.330, g.199 – D.307) 
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Every Private Prosecutor who has requested and obtained from the Criminal Court 
that a preparatory enquiry be made under section 218 A, is liable for all criminal cost incurred on 
account of such enquiry if he dose not bring the case before the Criminal Court. 

504. When the criminal case has been brought before a Court by a Private Prosecutor, 
he shall be declared in any case liable for case by the judgment, whether the Public Prosecutor has 
supported the prosecution or not. 

After satisfying all cost incurred out of the sum deposited by Private Prosecutor, the 
surplus, if any, shall be returned to him. 

In case of final judgment of conviction the Private Prosecutor is entitled to recover 
the amount of the criminal cost paid by him from the person convicted. 

( A.391 – G.503 – F.d. 18th  June 1814, S,I.57. – J.307. ) 
505. The provisions of the Civil Procedure Code apply to cost incurred in relation 

with the civil claim and the counter claim. 
 

TITLE III 
BEIMBCREMENT OF CRIMINAL COST 

BY 
THE PERSON LIABLE FOR THEM 

__________ 
506. When all the proceeding of the criminal case including the Preliminary 

Investigation and trial by the Court of first jurisdiction are completed the Registrar of the Court 
shall draw up a detailed account of the criminal cost incurred in the course of such proceedings 
and send in to the Chief Judge to be annexed to the file. 

The Registrar of the court of Appeal and of the Dika Court shall be the same 
Respectively for the cost incurred in the course of the proceedings before such Courts. 

507. When a judgment concluding a criminal case has become final the last Registrar 
concerned shall draw up the account of all the criminal cost incurred during the proceeding for 
which any party has been declared liable by the Judgment according to Title of this Division  

Such account shall specify. 
1. the date of the final Judgment and by which Court it was delivered: 
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2. the person declared liable, or the persons declared jointly liable for cost: 
3. the total of all the cost, or of the part of the cost, for which such person or 

persons have been declared liable by the Final Judgment. 
If shall be signed by the Registrar and by the Public Prosecutor. 
508. The accident will be the title used to enforce the payment or reimbursement of 

the criminal cost. It shall be sent to the Treasury by Registrar, or applied by him to the Private 
Prosecutor on his request. 

The payment or reimbursement of criminal cost shall be enforced according to the 
provision or the Civil Procedure Code. Even in case of insolvency, the convicted person shall not 
suffer imprisonment in lieu of the payment of the cost. 

(F.d. 18th June, 1811, 164, 175.–Ind.547.) 
509. Payment of criminal cost by installments any be accepted by the Treasury in his 

discretion. 
TITLE IV 

PROCEDURE IN PORMA PAUPERIS 
__________ 

510. In any case where the Private Prosecutor alleges that by reason of poverty he is 
unable to deposit or pay such sums as required by this Code, the Criminal Court, on being 
satisfied after inquiry that the applicant is in fact a pauper and has a reasonable ground of action, 
shall issue an order allowing him to bring his action in forma pauper is, without having to deposit 
or pay any sum, and the cost for which person may be a declared liable shall be born by the 
Treasury. 

511. If the Criminal Court have allowed a Private Prosecutor to bring an action in 
forma pauper is and afterwards it is found that such person has a sufficient property to deposit or 
pay the sums required, whether such property shall have been inexistent at the time of, or shall 
have accrued after, the application, then the Criminal Court shall of its own motion issue an Order 
to the effect that the sums required or due be deposited or paid in full. 

 ________________________  
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ประวัติผูเขยีน 
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