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บทคัดยอ

การคนบุคคลในที่สาธารณสถาน เปนการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณะ
ตามอํานาจของพนักงานฝายปกครอง และการต้ังดานตรวจของพนักงานฝายปกครอง การคนบุคคล
ในที่สาธารณสถานเปนการศึกษาการคนโดยทั่วไปเปรียบเทียบกับมาตรา93 ที่ไดกําหนดวิธีการตรวจคน
บุคคลใดในที่สาธารณสถานไววา หามมิให เจาพนักงานตํารวจตรวจคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน
เวนแตมีเหตุอันควรสงสัย เชน บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไวเปนความผิด บุคคลน้ัน
มีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือบุคคลน้ันมีสิ่งของในความ
ครอบครองซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด และเปรียบเทียบการคนบุคคลในที่สาธารณสถานของ
ตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

ขอคนพบจากการศึกษาพบวาตามมาตรา 93 ที่สาธารณสถานหมายถึงสถานที่ใดๆ ที่
ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ดังน้ันพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหากมีความสงสัย
วาจะมีของผิดกฎหมายอยูในบุคคลน้ันๆ ในที่สาธารณสถานก็คนไดทันที และหากคนแลว คนไม
พบของผิดกฎหมาย ผูทําการคนจะมีความผิดก็ไดเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอันเปนขอบเขต
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน ที่ตางจากหลักเกณฑการคนตัว
บุคคลของสหรัฐอเมริกามีบัญญัติไวชัดเจนวา “การคนตัวบุคคลโดยมีหมาย” ซึ่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยมิไดบัญญัติไว และตามมาตรา 93 บุคคลอ่ืนเปนที่ตองสงสัยแลว มี
ความผิดเกิดขึ้น และเปนบุคคลที่เดินออกมาในที่สาธารณสถาน หรือไดรับรายงานหรือตองสงสัยที่
อาจพัวพันในคดีก็เขาทําการคนตัวบุคคลคนน้ัน ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักเร่ือง Stop
and Frisk กรณีการคนตัวบุคคลโดยไมมีหมายเสนอแนะใหใชดุลพินิจของเจาพนักงานที่จะวินิจฉัย
วาพฤติการณเชนไรจะถือวาเปน “เหตุอันควรสงสัย” โดยมีการบันทึกพฤติการณกอนที่จะทําการคน
ใหปรากฏเพราะเหตุใด จึงสงสัย และการคนตามมาตรา 93 แตกตางจากการคนปกติทั่วไปโดยมาตรา
93 เปนสถานการณที่ใชเพื่อการคนแสวงหาพยานหลักฐานหรือบุคคลตองสงสัย ขณะที่การต้ังดาน
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การคนรถยนตไมไดบัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองการคนรถยนตหรือยานพาหนะตามมาตรา 93 ไวเปน
การเฉพาะ

การปรับปรุงแกไขกฎหมายเร่ืองการคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานและวิธีการจะเห็น
ไดวากฎหมายตางประเทศไดกําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ และกําหนด
วิธีการที่รัดกุม สมควรปรับปรุงแกไขมาตรา 93 โดยกําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจใหชัดเจนและ
ครอบคลุมกรณีตางๆ ไดแก มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีวัตถุ หรือสิ่งใดเพื่อใชในการกระทํา
ความผิดไดโดยการกระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิดซุกซอนอยูในรางกาย หรืออยูในสภาพที่
ไมอาจควบคุมตนเองได อยางในกฎหมายของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐ
เยอรมนีกําหนดใหการตรวจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะใหกระทําโดยเจาพนักงานซึ่งมีเพศเดียวกับ
ผูถูกตรวจคน เวนแตจะไมอาจกระทําได และวิธีการคนตัวบุคคลตองแจงใหผูถูกคนทราบถึงเหตุ
แหงการตรวจคนและรายละเอียดตางๆ ในการคนเจาพนักงานจะตองแจงขอกลาวหารวมทั้งสิทธิตางๆ
ควรจะมีการทําบันทึกการตรวจคนเพื่อเปนพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือตามกฎหมายสหราชอาณาจักร
และควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมวิธีการคนในมาตรา 93 ทั้งในเร่ืองเงื่อนไขและวิธีการคนตัวบุคคล
และยานพาหนะในที่สาธารณสถานเมื่อปรากฏเหตุโดยชัดแจง
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ABSTRACT

The person searching in public place was study the concept about person searching in
public place by the power of administration officer and standing checkpoint checks of administra-
tion officer. The person searching in public place is searching in generally compared with section
93 that fixes the way detects which person in the public place keeps that prohibit not give police
officer detects which person in the public place, except have cause should suspect, such as, that
person has the thing in the occupy which  there is keep the mistake, that person has the thing will
in the occupy in order to use in mistake, or that person has the thing in the occupy which get
come to by mistake. And compare with person searching in public place by foreign countries law,
The United States of America, United Kingdom, and Germany.

The discover result found that, in section 93, public place means which place at people
has will the righteousness to will can enter. Thus administration officer or  the police is if, there is
suspicion in the person, administration officer or the police there is suspicion in the person for
mistake, administration officer or the police can searching immediately and if search already don't
meet the contraband. Searching inventor will have guilty all right as personal infringement as
limits right and freedom of searching in public place, which differ from The United States of
America has the regulation that “warrant of person searching”. Which, the criminal code was not
provision. And section 93 that are another person under suspicion already, be guilty happen, and
a person that walk to come out in the public place, or receive a report or be under suspicion at
might involve in a case, such as, in The United States of America has a pillar about Stop and
Frisk. In case of, have no to mark guide use the discretion will of an officer to will diagnose that
will how is the behavior is regarded as “Probable cause” by have recording behavior will searching
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and appear what is suspect. And searching section 93 was different from searching usual general,
by section 93 are the situation that use for searching seek for the evidence or a person is under
suspicion, while standing checkpoint searching automobile no standard regulation in about sear-
ching automobile or the vehicle in section 93 by especially.

The adaptation corrects the law about person searching in public place and the way
will can see that, foreign countries law has set conditions using power person searching in public
place and fix concise way. It should be corrects section 93 by set conditions using power distinctly
and cover the cause, there is cause should suspect that has the material, or an anything has for to
use in mistake, or there is keep the mistake is concealing in the body, or be in at might not control
oneself. In the foreign law, the United Kingdom, The United States of America and the Federal
Republic of Germany, have provision that person searching, it shall be carried out by a person of
the same sex or by a female, except might not can do.  And person searching must inform to give
person searched know about detecting cause and the detail. In searching officer will must inform
charges and the right, should have doing records detecting for is the evidence that is believable
according to law the United Kingdom, and should rectify add the searches in section 93 both of in
about the condition and person searching and the vehicle in the public place when appear the
cause explicitly.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณา ความอนุเคราะห และความชวยเหลือ
ขอบุคคลหลายทาน ซึ่งผูเขียนขอขอบพระคุณและสํานึกในพระคุณของทุกทานและรําลึกเสมอที่จะ
แสดงกตเวทีในทุกโอกาสที่สามารถกระทําได

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ที่มีความกรุณา และอาจารย ดร.สุรสิทธิ์
แสงโรจนพัฒน ที่ไดเสียสละอันมีคายิ่งและใหขอเสนอแนะชี้นําแนวทางตางๆ มาต้ังแตตนจนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ตลอดจนอบรมสั่งสอนผูเขียนดวยความเมตตามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณศาสตราจารย
ดร.คณิต ณ นคร ที่รับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธเลมน้ี และขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ปกปอง ศรีสนิท และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร ที่ใหความเมตตารับเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จได

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ใหโอกาสผูเขียน
ศึกษาสถาบันอันภาคภูมิใจแหงน้ี และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนๆ พี่ๆ รวมสถาบันทุกคนที่
คอยเปนหวงเปนใยและใหกําลังใจชวยเหลือเกื้อกูลมาโดยตลอด รวมทั้งเจาหนาที่หองสมุดตาง ๆ
พี่ๆ เพื่อนๆ ที่ชวยเหลือขาพเจาในการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด

ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ญาติพี่นองทุกทาน ที่ใหความรัก และอบรม
สั่งสอน เตือนใจ ตลอดจนใหการสนับสนุนทุกเร่ือง จนทําใหผูวิจัยทําสําเร็จและมีวันน้ีได

ดรัญพงศ อภิรมยวิไลชัย
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (ฉบับพุทธศักราช 2550) ไดพัฒนาตอ

เน่ืองมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
ปกปองคุมครองสิทธิของประชาชน มีการกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ
ของพนักงานเจาหนาที่ ที่อาจนําไปสูการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตางๆ เปนการถวงดุลการใชอํานาจ
ในการปฏิบัติราชการ เปนการปองกันมิใหผู รักษากฎหมายนําอํานาจตามกฎหมายไปใชตามอําเภอใจ
ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยที่ เปนการยอมรับโดยทั่วไปวา
การคนจะเปนวิธีการที่สําคัญและจําเปน การคนจึงมีความสําคัญ แตการคนเปนการกระทําที่กระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล ทั้งน้ีการคนตัวบุคคล ก็จะเปนการรบกวนเสรีภาพในรางกาย และกระทบ
ถึงสิทธิสวนบุคคล เปนการรบกวนชีวิตความเปนอยูอยางปกติของบุคคล

การคนบุคคลในที่สาธารณสถาน หมายถึงสิ่งของที่ตองการคนหาเปนการคนเฉพาะ
ภายในตัวบุคคลในที่สาธารณสถานเทาน้ัน ซึ่งในการคนหาเพื่อการรวบรวมพยามหลักฐาน หรือสิ่ง
ที่มีไวครอบครองในสวนตางๆ ของรางกาย การคนเปนภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของสังคมตลอดจนการอํานวยความยุติธรรมของตํารวจ อาจกลาวไดวาการคนเปนงานของตํารวจใน
สายตาของประชาชน ดังน้ัน ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเจาหนาที่ตํารวจจะตองดําเนินการไป
ภายใตและขอบเขต ที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเครงครัด การคนบุคคลในที่สาธารณสถานจะกระทํา
มิได เวนแตการอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตาม
มาตรา 93 บัญญัติวา

“หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการ
กระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด”

จะเห็นไดวามาตรา 93 น้ี มีหลักก็คือหามคนบุคคล แตถามีเหตุก็คนบุคคลไดตองมีเหตุ
อันควรสงสัย วาบุคคลน้ันซึ่งเปนบุคคลที่ตองสงสัยหรือควรเชื่อไดวาจะครอบครองสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ในการกระทําความผิดทางอาญา สิ่งของไดจากการคนบุคคลไมอาจถือไดวาเปนพยานวัตถุที่สําคัญ
ที่จะนํามาใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี เพื่อลงโทษผูกระทําความผิด เชน บุคคลที่ เสื้อเปอน
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เลือดแลวออกมายั งที่สาธารณสถานอาจจะมาจากการยิ งคนตายหรืออาจจะเปนผู เห็นเหตุการณ
ตอนที่คนถูกยิง แลวเขาไปกอดบุคคลน้ันไว เปนตน วัตถุประสงคของการคนบุคคลเพื่อหาสิ่งของ
เพื่อใชเปนพยานหลักฐาน และการคนหาสิ่งของที่มีการครอบครอง ซึ่งความหมายของคําวา
“สิ่งของ” ก็คือ สังหาริมทรัพยใดซึ่งอาจใชพยานหลักฐานในคดีอาญาได ใหรวมทั้ง จดหมาย โทรเลข
และเอกสารอยางอ่ืนๆ

ที่สาธารณสถาน คําวา “สาธารณสถาน” คือหมายถึงสถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความ
ชอบธรรมที่จะเขาไปได1 สถานที่สาธารณสถาน เชน ในปา ถนนสาธารณะ ปายรถเมล เปนตน ซึ่ง
การกําหนดขอบเขตในที่สาธารณสถานเหลาน้ี ยอมไมจําเปนที่กฎหมายจะกําหนดวิธีการคนแต
กําหนดเปนระเบียบของตํารวจเอาไว สวนที่รโหฐาน หมายถึงที่ใดๆ ซึ่งประชาชนไมมีความชอบ
ธรรมจะเขาไปหรือที่สวนตัวอันแสดงถึงเจตนาหวงกันของเจาของ ที่รโหฐานน้ันเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปในนานาอารยะประเทศแลววา โดยหลักทั่วไปจะตองมีหมายคนเสมอ 2 การคนบุคคลใน
บางสถานที่ก็ยังไมแนชัดวาจะเปนที่สาธารณสถาน หรือที่รโหฐาน เชน สถานบริการ รานอาหาร
โรงแรม ทาอากาศยาน หางสรรพสินคา เปนตน สถานที่ดังกลาวจัดมีไวเปนการเฉพาะเพื่อใหประชาชน
ไดใชเทาน้ัน แตเปนสถานที่ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวไดจัดมีไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนยิ่ง
กวาเพื่อใหเอกชนไดใชประโยชน3 ที่มีเวลาเปดปด และมีปายหามบุคคลภายนอกเขา โดยเหตุที่
สาธารณสถานไมมีกฎหมายกําหนดขอบเขตที่จะใหทําการคนบุคคลไดน้ีเอง จึงเปนปญหานาคิดวา
สาธารณสถานบางประเภทนาจะไดรับความคุมครองสิทธิของผูถูกคนบางพอสมควร การคนตัว
บุคคลในที่สาธารณสถาน ก็ตองมีเหตุอันควรสงสัย ในกรณีที่มีเหตุสงสัย หรือมีความผิดเกิดขึ้นแลว
เชน มีคนแจงความ เปนตน สวนกรณีการต้ังดานมีทั้งตรวจที่ไมมีเหตุอันควรสงสัย เชน ปายทะเบียน
หมดอายุ ขับรถปายแดงเมื่อเวลาพระอาทิตย หรือขับรถขณะมึนเมา หรือมีบุคคลแจงเบาะแสวามีสิ่ง
ครอบครองที่ผิดกฎหมายที่ใหอํานาจตํารวจกับพนักงานปกครอง เชน เจาหนาที่ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เปนตน

สวนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 (16) บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมาย
ใหอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพากร
กรมศุลกากร กรมเจาทา ตํารวจตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการ

1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3).
2 จุตติ  ธรรมมโนวานิช. (2532). การคน. หนา 54-55.
3 คณิต ณ นคร. (2538). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 75.
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จับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม ตามนิยามดังกลาว
อาจแบงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจออกเปน 2 จําพวก คือ (1) เจาพนักงานที่มีหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยทั่วไป และ (2) เจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการจับกุม
ผูกระทําความผิดปองกันหรือปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายใดกฎหมายหน่ึงโดยเฉพาะ

การคนในที่สาธารณสถานกระทําไดทั้งกลางวันและกลางคืน คนแลวอาจจะเจอสิ่งของ
ผิดกฎหมายตางๆ เชน ยาบา ปนเถื่อน ของที่ขโมยมาและอ่ืนๆ อีกมากมาย แตก็ตองคนโดยสุภาพ
และระมัดระวังมากดวย ถาเปนผูหญิงก็ตองเปนผูหญิงดวยกัน ที่กลาวมาเปนการคนในที่สาธารณะ
ทั่วๆไป

อํานาจการคนบุคคลในที่สาธารณสถานนับเปนการเปดชองใหใชอํานาจในการปอง
ปรามเหตุอาชญากรรมของพนักงานเจาหนาที่ เวนแตบุคคลน้ันมีพิรุธอยางรายแรง จนนาสงสัยก็
เปนเหตุใหตรวจคนได การคนบุคคลในที่สาธารณสถาน ไมอาจออกหมายคนไดเน่ืองจากไมอาจให
รายละเอียดกับศาลในการออกหมายคน ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ดังกลาวได

จากที่กลาวมาทําใหมีขอสังเกตวาปญหาการคนบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93
มีความหมายและมีวัตถุประสงคอยางไร ครอบคลุมมากนอยเพียงใด อธิบายความหมายของบุคคล
ในการคนรวมถึงกระเปา รถยนต หรือเฉพาะตัวบุคคล การคนบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยใน
สนามบิน หรือในรถไฟซึ่งไมแนชัดวาเปนที่สาธารณสถานหรือรโหฐาน และมีเหตุผลใดบางใหทํา
การคนบุคคลได มีความผิดอยางไรบางถึงคนได ขอสงสัยในการคนบุคคลซึ่งบอกถึงเหตุแหงความ
สงสัย เชน ในกรณีที่ตํารวจจะกระทําการตรวจคนคนวิกลจริต ตํารวจจะอางที่จะเขาไปคนซึ่งอยูใน
ที่สาธารณสถาน สามารถขอคนตัวไดไหม และการคนแบบปกติทั่วไปจะแตกตางจากการคนตาม
มาตรา 93 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใชอํานาจจากกฎหมายใดในการคนบุคคล และแตกตาง
จากกรณีการต้ังดานตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดที่บัญญัติไวในกฎหมายหลายฉบับที่ใหอํานาจพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจสามารถต้ังดานได เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
การขนสงทางบกพ.ศ. 2522 เปนตน คําวารถยนตจัดอยูในประเภทที่รโหฐานหรือที่สาธารณสถาน
และใชมาตรา 93 ไดหรือไม ไมวาจะเปนการคนในรางกายโดยตรง วัสดุหีบหอที่ครอบครอง เพื่อ
เพิ่มความเขมงวดในการปองกันและปราบปราม ตามนโยบายปกปองสังคมเปนการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยนําระบบงานดานนิติ
วิทยาศาสตรที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน และ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน อํานาจของพนักงานฝายปกครอง และ

การต้ังดานตรวจของพนักงานฝายปกครอง
12.2 เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถานโดยทั่วไปเปรียบเทียบกับ

มาตรา 93
1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการคนบุคคลในที่สาธารณสถานกับตางประเทศ
1.2.4 เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุง แกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 93

ในสวนที่เกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถานที่เหมาะสมตอไป

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 แมจะ

มีการหามมิใหการทําคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน แตมีการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่คนกรณี
มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อหาพยานหลักฐานและเพื่อการปองปรามอาชญากรรม แตการคนบุคคลในที่
สาธารณสถาน คําวาสาธารณสถานจะจํากัดความอยางไร มีเหตุอันสมควรหรือไม เนนขอสงสัยและ
ขอบเขตแหงการสงสัยมีความชัดเจนแคไหน พนักงานเจาหนาที่จะเขาคนจะอางมาตรา 93 อยางไร
โดยไมมีหมาย เมื่อมีการคนเพราะมีการกระทําความผิด เชน ไดรับเบาะแสวามีการครอบครองสิ่ง
ผิดกฎหมาย และเปรียบเทียบกรณียังไมมีเหตุอันสงสัย กรณีการต้ังดานตรวจรถยนต ที่สงผลให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการถูกคุกคามหรือถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ จึงสมควรแกไข
ปรับปรุงเงื่อนไขในมาตรา 93 เกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน เพื่อใหเจาหนาที่ผูทําการ
ตรวจคนไดทราบและปฏิบัติการคนไดถูกตองอันเปนการคุมครองสิทธิประชาชน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษามาตรการเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 การใชเหตุอันควรสงสัยในการเลือกคน ขอสงสัยและ
ขอบเขตแหงการสงสัย กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่อนุญาตใหคนบุคคลในที่สาธารณสถาน
วิเคราะหถึงอํานาจการตรวจคนของพนักงานเจาหนาที่วามีหรือไมอยางไร เพื่อเปนแนวทางนําไปสู
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการต้ังดานตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของ
รถยนต
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยมีลักษณะเปนการวิจัยทาง

เอกสาร ทั้งขั้นปฐมภูมิ (Primary document) และขั้นทุติยภูมิ (Secondary document) โดยศึกษาและ
คนควารวบรวมขอมูล จากกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง คําสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 และมาตรการการต้ังดานตรวจ รวมทั้งตําราบทความ วิทยานิพนธ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน อํานาจของพนักงานฝาย

ปกครอง และการต้ังดานตรวจของพนักงานฝายปกครอง
1.6.2 ทําใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณะโดยทั่วไปเปรียบเทียบกับ

มาตรา 93
1.6.3 สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบการคนบุคคลในที่สาธารณสถานกับตางประเทศ
1.6.4 เปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 93 ใน

สวนที่เกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถานที่เหมาะสมตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน

ในการศึกษาถึงเร่ืองของการคนบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93 เปนการศึกษา
แนวความคิดการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน อํานาจของพนักงานฝายปกครอง โดยทั่วไปเปรียบเทียบ
กับมาตรา 93 หลักการใชเหตุอันควรสงสัยในการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน และหลักเกณฑการ
ตรวจคนยานพาหนะทางบก มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถาน
2.1.1 หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถาน

การคน เปนมาตรการบังคับในการดําเนินคดีอาญาของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐเทาน้ันมี
อํานาจดําเนินการ การคนเปนการกระทําเพื่อจับกุมผูตองสงสัย หรือเพื่อพบสิ่งของที่สามารถอาจใช
เปนพยานเอกสาร เปนของกลาง หรือเปนพยานวัตถุ หรือเปนการกระทําเพื่อชวยบุคคล1

2.1.1.1 ความหมายของการคนบุคคล
การคนบุคคล หมายความวาพยายามหาใหพบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวงหา เปนตน2

ในทางตํารากฎหมายไดใหความหมายของการคนบุคคลวา เปนมาตรการบังคับในการดําเนินคดี
อาญาของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐเทาน้ันมีอํานาจดําเนินการ การคนบุคคลเปนการกระทําเพื่อจับกุม
ผูตองสงสัยหรือเพื่อพบสิ่งของที่สามารถอาจใชเปนพยานเอกสารเปนของกลางหรือเปนพยานวัตถุ
หรือเปนการกระทําเพื่อชวยบุคคล3

Black’s Law Dictionary4 ไดใหความหมายของการคนบุคคลไววา การสอบถาม
บานคน อาคาร โรงเรือนตางๆ หรือตัวบุคคล หรือรถยนต อากาศยาน ดวยความมุงหมายที่จะพบของผิด
กฎหมายหรือของที่ถูกลักมา หรือเพื่อพบพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดจากการประกอบ
อาชญากรรมหรือการกระทําซึ่งถูกกลาวหา การเขาไปคนในสถานที่ใดๆ น้ัน ตองมีความมุงหมายวา

1 คณิต  ณ  นคร. เลมเดิม. หนา 164.
2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนา. หนา 217.
3 คณิต ณ นคร. เลมเดิม. หนา 94.
4 Bryan A. Garner. (1999). Black's Law Dictionary (7th ed.). West Group. p. 34.
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จะตองการพบอะไรโดยแนชัด การสอบถามหรือการสํารวจวัตถุสิ่งของ ซึ่งถูกปดบังหรือซอนเรน
จากผูคน การบุกรุกเขาไป การสืบหาโดยการใชกําลังในลักษณะตางๆ รวมทั้งการกระทําในลักษณะ
เดียวกันแมแตการสังเกตการณดวยสายตาในลักษณะที่เปนการละเมิดตอบุคคลในดานสิทธิสวน
บุคคล5

จิรนิติ หะวานนท6 ใหความหมายของการคนมีอยู 2 ประเภท คือ ความหมายโดยทั่วไป
กับความหมายในทางเทคนิคกฎหมาย

ความหมายโดยทั่วไป การคน คือ การที่เจาพนักงานลวงล้ําสิทธิสวนตัวของบุคคลโดย
อาศัยอํานาจกฎหมายเพื่อหาสิ่งของหรือบุคคล

เงื่อนไขประการแรกก็คือตองมีการลวงล้ําสิทธิสวนบุคคล จะเห็นวากฎหมายคุมครอง
สิทธิสวนตัวมากกวาสิทธิในทรัพยสิน ประการที่สองคือตองอาศัยอํานาจของกฎหมายและตองกระทํา
โดยเจาพนักงาน ประการที่สามคือเพื่อคนหาสิ่งของหรือบุคคล ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 69 ระบุเหตุออกหมายคนคือเพื่อพบและยึดสิ่งของ

ความหมายโดยทางเทคนิคของกฎหมาย ตองทําความเขาใจเสียกอนวาบทบัญญัติวาดวย
การคนมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองอะไร แตเดิมเขาใจกันวาหลักการคน คุมครองเคหสถาน คุมครอง
ทรัพยสิน เพราะฉะน้ันการเขาไปคนเปนการบุกรุกอยางหน่ึง เพียงแตวาเจาพนักงานมี อํานาจตาม
กฎหมายที่จะเขาไปได แตเดิมมาการคนการคนจึงยึดหลักบุกรุก เพราะเขาใจวาการคนจะตองมีการ
กระทําอันเปนการบุกรุกเขาไปในเคหสถานของบุคคล ถาเขาใจวาการคนเปนการบุกรุก การดักฟง
โทรศัพทไมใชการคน เพราะการดักฟงโทรศัพทไมไดเขาไปในบานของบุคคลแตตอโทรศัพทที่
ชุมสายโทรศัพท7

การใชสุนัขดมกลิ่นยาเสพติดกระเปาเดินทางในสนามบิน เปนการคนหรือไม กระเปา
สวนตัวเดินทางเปนเร่ืองสวนตัวอยางหน่ึง แตเผอิญกระเปาเดินทางต้ังอยูในที่สาธารณะ เพียงแตใช
สุนัขดมแลวบอกวาสงสัยในกระเปาใบน้ีมีเฮโรอีนอยู ยังไมมีการเปดออกคนเปนการคนหรือไม
หรือการตรวจถังขยะที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะเปนการคนหรือไม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมไดใหความหมายของ “การคน” ไว จึงตอง
ศึกษาและวิเคราะห จากบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ือง การคนและออกหมายคน และจากความหมาย
ตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวน้ัน อาจสรุปลักษณะความหมายการคนได ดังน้ี

5 จุตติ ธรรมมโนวานิช. เลมเดิม. หนา 20.
6 จิรนิติ หะวานนท. (2543). สิทธิในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูู. หนา 19.
7 ในคดี Olmstead v. (1928). U.S. 277 U.S. 438, 48 S. Ct. 564, 72 L. Ed. 944.
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1) เปนมาตรการของรัฐที่ใชบังคับตอประชาชนในการดําเนินคดีอาญา
2) เจาพนักงานของรัฐเทาน้ันที่มีอํานาจตรวจคน
3) ตองเปนการคนเพื่อพบสิ่งของซึ่งจะใชเปนพยานหลักฐาน สิ่งของที่หาย สิ่งของซึ่งมี

ไวเปนความผิด ไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือไดใชหรือต้ังใจใชในการกระทําความผิด เพื่อพบสิ่งของ
ตามคําสั่งศาล หรือเพื่อพบบุคคลที่ตองการจับ หรือพบและชวยเหลือบุคคล

การตรวจคน หมายถึงการคนหาวัตถุที่ซุกซอนอยูที่อาจใชเปนพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน
ความผิดและผูตองสงสัยวาไดกระทําความผิด8

การตรวจคนสถานที่ใดจะเปนสาธารณสถานหรือไม ไมตองคํานึงวาสถานที่น้ันจะเปน
สถานที่ผิดกฎหมาย เพียงแตพิจารณาวาสถานที่น้ันประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปไดหรือ
ไม และตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายๆ ไป ถาประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได สถานที่
น้ันก็ เปนสาธารณสถาน เชน สถานการคาประเวณี เจาของสถานการคาประเวณีหรือซองโสเภณีมิได
หวงหามผูหน่ึงผูใดที่จะไปหาความสุขกับหญิงโสเภณี หรือไปธุระอ่ืนที่จะเขาไปในหองโถง ซึ่งใช
เปนที่รับแขกในสถานการคาประเวณีหรือซองโสเภณีน้ัน หองโถงจึงเปนสถานที่ซึ่งประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเขาไปได เปนสาธารณสถานไมใชที่รโหฐาน9

จากที่กลาวมาคําวาการคนบุคคลเปนการคนหาสิ่งผิดกฎหมายที่อยูในครอบครอง และ
วัตถุที่ซุกซอนอยูที่อาจใชเปนพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดและสงสัยวาไดกระทําความผิด

2.1.1.2 วัตถุประสงคของการคนบุคคล
วัตถุประสงคของการคนบุคคลมี 2 ประการ คือ
1) คนเพื่อหาคน เชน คนหาคนรายเพื่อจับกุมหรือคนหาคนที่ถูกกักขังไวโดยไม

ชอบดวยกฎหมายเพื่อชวยเหลือ
2) คนเพื่อหาสิ่งของ คนหาสิ่งของที่มีไวเปนความผิด เชน เฮโรอีน ยาบา วัตถุ

ระเบิด หรือคนหาสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําความผิด เชน คนหาเงินที่ไดมาจากการปลนทรัพย
คนหารถยนตที่ไดมาจากการลักทรัพย หรือคนหาสิ่งของที่ไดใชในการกระทําความผิด เชน คนหา
ปนที่ใชฆาคน หรือคนหาสิ่งของที่มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด เชน คนหากุญแจผีที่ เตรียมไว
ไขตูเซฟเพื่อลักทรัพยในตูเซฟน้ัน หรือคนเพื่อหาสิ่งของที่เปนพยานหลักฐานในคดี10

8 สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจนพัฒน. (2549). “การคนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน.” ดุลพาห,
2, 53. หนา 194.

9 คําพิพากษาฎีกาที่ 883/2520.
10 ชมรมผูประกอบการอินเทอรเน็ตและเกม จังหวัดสมุทรปราการ.  (2009). ความรูวาดวยการ "คน" ใน

ที่สาธารณะ. สืบคนเม่ือ 13 พฤษภาคม 2554, จาก http://netcafe-sp.org/forum/ index.php?topic=266.0
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ในการคนหาสิ่งของไมวาจะเปนการคนโดยมีหมายหรือไมมีหมายก็ตาม
วตัถุประสงคหลักก็เพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญา วิธีการคนหาสิ่งของการกระทํา
ได 2 วิธี คือ11

1) วิธีการคนแบบเจาะจงคือ เปนการคนเพื่อหาสิ่งของหรือพยาน หลักฐานอยาง
ใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางที่ทราบอยูแลววา มีอยูและตองการพบและยึดเพื่อใชเปนพยาน
หลักฐานโดยเฉพาะ เชน เมื่อเกิดคดีอาญาขึ้นและมีพยานยืนยันวา เห็นผูตองหาใชอาวุธปนสั้นชนิด
ลูกโม สีดํา ขนาด .38 และเปนผูตองหาเองยิงผูตายจนถึงแกความตาย และหลังจากการกระทําผิด
แลวผูตองหาไดนําเอาอาวุธปนดังกลาวน้ันไปซุกซอนไวที่บานพักของผูตองเอง เมื่อจะทําการคนก็
จะตองคนหาเพื่อพบและยึดเฉพาะอาวุธปนกระบอกที่ผูตองหาใชกระทําความผิดเทาน้ัน

2) วิธีการคนหาสิ่งของโดยไมจํากัดหรืออาจจะเรียกวา เปนการคนแบบไม
เจาะจง หรือแบบสุมหา คือ เปนการคนหาสิ่งของที่จะใชเปนพยานหลักฐานแหงคดีหรือ สิ่งของที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญา แตยังไมทราบวา มีสิ่งของ หรือวัตถุพยาน หรือพยานเอกสาร
ชนิด หรือประเภทใด ที่จะใชเปนพยานหลักฐานแหงคดีไดบาง แตมีความจําเปนที่จะตองสืบหาให
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวา มีการกระทําความผิดจริงหรือไม หรือเพื่อพิสูจนการกระทํา
ความผิด เชน พบศพหญิงสาวทั้งสองคนมีลักษณะการกระทําความผิดคลายกันคือพบวา สภาพศพมี
รองรอยถูกของมีคมบาดลึกที่ลําคอจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย ขณะเกิดเหตุไมมีผูใดเห็น
เหตุการณ ไมทราบวาใครเปนคนราย และไมทราบอาวุธที่คนรายใชกระทําความผิด มีเพียงพยาน
แวดลอมซึ่งเห็นวา พบเห็นรถยนตเหตุที่ใกลกับที่เกิดเหตุ

กรณีเชนน้ี พนักงานสอบสวนก็จะตองทําหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดของคนรายเพื่อจะใชเปนพยานหลักฐานในการติดตามจับกุมตัวคนรายมา
ฟองลงโทษ แตยังไมทราบชนิดและประเภทของสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดที่แนนอน
ซึ่งการแสวงหาหลักฐานพยานในคดีน้ีก็ตองมีการคน โดยตองคนหารถยนตสีแดงที่คนรายใช หรือ
คนหาสิ่งของที่จะใชเปนพยานหลักฐาน เชน ของมีคมที่คนรายใชในการกระทําความผิด รอยคราบ
เลือดในรถของคนราย เสนผม เสนขน หรือของใชสวนตัวของผูตายหรือของคนราย หรือคนหา
จดหมายติดตอ หรือสมุดจดบันทึกสวนตัวของผูตายหรือผูตองสงสัยซึ่งอาจจะมีบันทึกเกี่ยวของซึ่ง
อาจใชเปนพยานหลักฐานได แตก็ยังไมรูวามีหรือไม และหากมีจะถูกเก็บหรือซุกซอนไวที่ไหน
เปนตน

11 สมศักดิ์ ถนอมบุญ (ร.ต.อ). (2541). อํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการคนยานพาหนะ.
หนา 19-20.
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ในบางคร้ังการที่บุคคลถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา หรือพบวามีการ
กระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น แตยังไมทราบวาผูใดเปนคนรายที่แทจริงหรือถูกกลาวหาไดกระทํา
ความผิดที่ถูกกลาวหาหรือไม จึงมีความจําเปนที่จะตองคนหาสิ่งของเพื่อจะนํามาเปนพยานหลักฐาน
ยืนยันการกระทําความผิด

2.1.2 ความจําเปนในการคน
การคนเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน ตามหลักธรรมชาติและยังเปนการละเมิด

สิทธิสวนบุคคลตามหลักเกณฑมาตรฐานขององคการสหประชาชาติและของประเทศตางๆ แตการ
คนก็มีความสําคัญทั้งตอความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงของสังคม และตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของบุคคล และยังมีความสําคัญตอการบังคับใชและรักษากฎหมายตางๆ ใหเกิดความ
ยุติธรรมในการบังคับใชตอคนทุกคนในสังคม การวางมาตรฐานเกี่ยวกับการคนมีมาอยางตอเน่ือง
ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศไทย

ปรัชญาตามความหมายของ Robert Peel Z  ไดกําหนด “หลักการสําหรับวิชาชีพตํารวจ”
ไวในป ค.ศ. 1822 ซึ่งยังเปนหลักการที่ทันสมัยเเละใชไดทั่วไปและเปนหลักการสากล เหมาะสม
อยางยิ่งสําหรับบุคคลที่เปนตํารวจ ที่ควรยึดถือไวในเบี้องตน หลักการดังกลาวประกอบดวยหลักการ
ปองกันอาชญากรรมเปนภารกิจพื้นฐานของตํารวจ ในฐานะตํารวจเปนผูบังคับใชกฎหมาย เพื่อให
สังคมเกิดความสงบสุขของประชาชนและปลอดภัยจากการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมน้ัน
ตํารวจมีการคนตามขั้นตอนการปฏิบัติ 3 ประการ ดังน้ี12

1) การปองกันอาชญากรรม โดยแทจริงแลวตํารวจแตผู เดียวยอมไมสามารถที่จะปองกัน
อาชญากรรมในสังคมได เปนหนาที่รับผิดชอบของสถาบันตางๆ ของสังคมที่ตองรวมมือกัน อยางไร
ก็ดี ตํารวจจะตองเปนเเกนกลางในการที่จะเปนผูริเร่ิมสงเสริมประชาชนใหเคารพตอกฎหมาย
บานเมือง เชน ฝกใหขาวสารอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมใหประชาชนไดรูเพื่อหาทางชวยกัน
ปองกัน

2) การปราบปรามถือไดวาเปนการยับยั้งอาชญากรรม เปนการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
ที่กอใหเกิดผลทางจิตวิทยาใหเปนที่นาเกรงขามของอาชญากร ใหยับยั้งชั่งใจไมกลาที่จะประกอบ
อาชญากรรม ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจที่มีลักษณะตอบสนองตออาชญากรรมที่
เกิดขึ้นโดยฉับพลันแลว ยอมมีผลในการยับยั้งอาชญากรรม

12 พิพากษ เกียรติกมเลศ (รอยตํารวจเอก). (2546). ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคน และการจับกุมโดย
มิชอบดวยกฎหมายศึกษาเฉพาะกรณีอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในช้ันกอนฟองคด.ี หนา 64-65.
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3) การจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุมตัวผูกระทําความผิดของเจา
หนาท็่ตํารวจเพื่อดําเนินการตอไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมน้ัน ตํารวจตองรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อชี้ใหเห็นวาผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหา สําหรับ
พยานหลักฐานแหงคดีน้ันถือวาเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการกับผูกระทําความผิด ตํารวจ
จะตองมีความรูพื้นฐานในการแยกเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ที่จะตองอาศัยการพิสูจนทางนิติ
วิทยาศาสตรดวย

ดังน้ันจึงเปนมาตรการบังคับในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ โดยเจาหนาที่ตํารวจกระทํา
ไป เพื่อคนหาสิ่งของที่อาจใชเปนพยานหลักฐานหรือเปนการกระทําเพื่อชวยบุคคล แยกออกเปน
สองสวน คือ การคนกอนจับกุมกับการคนภายหลังจับกุม กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานคนหา
บุคคลและสิ่งของโดยวิธีการ 2 กรณี คือ13

1) ในกรณีที่คนหาสิ่งของโดยไมจํากัดวาเปนสิ่งใด เจาพนักงานผูคนมีอํานาจยึดสิ่งของ
ใดๆ ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อประโยชนหรือยันผูตองหาหรือจําเลย

2) เจาพนักงานซึ่งทําการคนมีอํานาจจับบุคคลหรือยึดสิ่งของอ่ืนในที่คนน้ันไดเมื่อมี
หมายอีกตางหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา

สรุปแลวในฐานะตํารวจเปนผูบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุขของ
ประชาชนและปลอดภัยจากการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมน้ัน ตํารวจมีการคนตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 3 ประการ การปองกันอาชญากรรม การปราบปรามถือไดวาเปนการยับยั้งอาชญากรรม และ
การจับกุมและการรวบรวมพยานหลักฐานที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดดวย

2.1.3 หลักเกณฑของการคนบุคคลตามมาตรา 93
การคนตัวบุคคลซึ่งมิใชเปนผูตองสงสัยวากระทําความผิดในที่สาธารณสถาน ตามหลัก

กฎหมายมาตรา 93 ดังกลาวขางตน หมายความวาจะคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานไดตอเมื่อเขา
หลักเกณฑแหงเงื่อนไข 3 ประการดังน้ี

1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน ซึ่งแสดงวาราษฎรธรรมดา แมในบางกรณี
จะมีอํานาจจับแตไมมีอํานาจคน14 การคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานจึงเปนอํานาจของพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจโดยเฉพาะ เชน จําเลยเปนพลตํารวจลาราชการไปตางทองที่จําเลยทําการคน

13 พิพากษ เกียรติกมเลศ (รอยตํารวจเอก). เลมเดิม. หนา 64-65.
14 หยุด  แสงอุทัย.  (ม.ม.ป). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคําพิพากษาฎีกา.

หนา 617.
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ผูพกสนับมือแลว เอาสนับมือน้ันเสีย และไมนําตัวผูพกสนับมือสงตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อคดีมา
สูศาลฎีกา ศาลวินิจฉัยขอกฎหมายเห็นวาตํารวจที่ลาไปธุระตางทองที่น้ันคงเปนตํารวจอยูน่ันเอง
เมื่อไปทําการตรวจคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานยอมไดรับความคุมครองตามประมวลกฎ หมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 ดังน้ันการที่พลตํารวจ จําเลยไมนําสนับมือสงใหศาลจึงมีความผิด
ตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 131 และ14215

2) เปนการคนในที่สาธารณสถาน16 คําวาที่สาธารณสถานไมจําเปนจะตองเปนที่ซึ่งจัด
มีไวเปนการเฉพาะเพื่อใหประชาชนไดใชเทาน้ัน แตเปนสถานที่ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวไดจัดมีไว
เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน17 เชน การคนจําเลยกับพวกที่หลังสถานีรถไฟไมตองมีหมายคน18

3) มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของที่เขาลักษณะอยางหน่ึงอยางใดใน 3 อยางน้ี
(1) สิ่งของในความครอบครองเพื่อใชในการกระทําความผิดคือ สิ่งของที่ยังไมได

ใชแตมีเจตนาที่จะใชในการกระทําความผิด19

มีผูอธิบายวา การคนตามขอน้ี จะตองเปนการคนเพื่อดําเนินการตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 46 ซึ่งบัญญัติวา”ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวา
ผูใดจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนก็ดี ในการพิจารณาคดีความผิด
ผูใด ถาศาลไมลงโทษผูฟอง แตมีเหตุอันควรเชื่อวาถูกฟองอาจจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแก
บุคคลหรือทรัพยของผูน้ันก็ดี ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งผูน้ันใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไม
เกินกวาหาพันบาท วาผูน้ันจะไมกอเหตุดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาลกําหนด แตไมเกินสองป และ
จะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได ถาผูน้ันไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมไดใหศาลมีอํานาจ
สั่งกักขังผู น้ันจนกวาจะทําทัณฑบนหรือประกันได แตไมไดกักขังเกินกวาหกเดือน หรือสั่งหามผู น้ัน
เขาในเขตกําหนดตามมาตรา 45 ก็ได การกระทําของเด็กยังไมเกินสิบเจ็ดป มิใหอยูในบังคับแหง
บทบัญญัติตามมาตราน้ี ทั้งน้ีเพราะความมุงหมายของการคนก็เพื่อสอบสวนฟองรองคดีอาญาเทาน้ัน
จึงตองจํากัดเฉพาะกรณีที่สามารถจะฟองขอใหลงโทษอาญาหรือใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ได และสําหรับกรณีน้ีมีทางเปนไปไดก็เฉพาะการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 46 แหง
ประมวลกฎหมายอาญาเทาน้ัน20

15 คําพิพากษาฎีกาที่ 640/2492.
16 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 1 (3).
17 คณิต  ณ นคร. เลมเดิม. หนา 101.
18 คําพิพากษาฎีกาที่ 1082/2507.
19 หยุด  แสงอุทัย. เลมเดิม. หนา 617.
20 แหลงเดิม. หนา 690-691.
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แตผูเขียนเห็นวาการคนตามขอน้ีนาจะใชกับกรณีความผิดอาญาที่ประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติใหเปนความผิดแมจะอยูในขั้นตระเตรียมการดวย เชน ความผิดฐานวางเพลิง
เผาทรัพยผูอ่ืน ตามมาตรา 219 เปนตน และถาเปนการคนนอกจากเหตุผลดังกลาวแลวก็นาจะไมมี
อํานาจได เพราะถาการคนน้ันถาสามารถดําเนินคดีอาญาหรือใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผู ถูก
คนไดแลวคงไมใชเปนเจตนารมณของกฎหมายที่จะใหทําไดเน่ืองจากโดยปกติบุคคลยอมจะพกพา
สิ่งของที่ไมผิดกฎหมายติดตัวไปได

(2) สิ่งของในความครอบครองซึ่งไดมาโดยกระทําความผิด เชน ทรัพยที่ลักมา เงิน
ที่ไดจากการขายยาเสพติด เงินที่ไดจากการฉอโกง หรือทรัพยที่วิ่งราวมาจากเจาทรัพย เปนตน มีขอ
ควรสังเกตวาสําหรับการคนกรณีน้ีจะตองปรากฏแนชัดวาไดมีความผิดเกิดขึ้นแลวจริงๆ และผูคนมี
เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันจะมีสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิดไวในครอบครอง

(3) สิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไวเปนความผิด ซึ่งหมายความวาเปนสิ่งของที่
กฎหมายหามมิใหบุคคลใดมีไวในความครอบครองโดยเด็ดขาด21 หรือเปนทรัพยที่มีไวเปนความผิด
ไดในตัวเอง เชน ปนที่ไมไดจดทะเบียน ปนที่ทางราชการมาอนุญาตใหประชาชนมีไวในครอบครอง
เชน อาวุธปนที่ใชในการสงคราม ลูกระเบิด ฝนเถื่อน ธนบัตรปลอม เปนตน

ฉะน้ันโดยสรุป ความหมายของการคนบุคคลที่ใชในกระบวนการยุติธรรมทั่วไปมี
วัตถุประสงคเพื่อการคนหาบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อประโยชนในการ
สืบสวนรวบรวมประจักษพยานหลักฐานแหงคดี22 การคนบุคคลจึงเปนการคนที่เปนการกระทําที่
เปนมาตรการของรัฐในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งเอกชนไมมีอํานาจที่จะกระทําการคนได การคนน้ัน
เปนการกระทําตอบุคคลโดยทั่วไปอาจจะไมใชเปนผูตองสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดก็ได การคน
จึงเปนการกระทําที่ เปนมาตรการของรัฐในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งเอกชนไมมีอํานาจที่จะกระทําการ
คนได การคนน้ันเปนการกระทําตอบุคคลโดยทั่วไปอาจจะไมใชเปนผูตองสงสัยวาเปนผูกระทํา
ความผิดก็ได

2.1.4 ขอบเขตของท่ีสาธารณสถาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1 (3) ไดใหคํานิยามศัพทคําวา “ที่

สาธารณสถาน” หมายความวาสถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได

21 แหลงเดิม. หนา 618.
22 ประเสริฐ  เมฆมณี. (2523). ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม. หนา 166.
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คําวา “สาธารณสถาน” สามารถแยกองคประกอบออกเปน 2 ประการ
1) สถานที่ใดๆ
2) ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได
สถานที่ใดๆ หมายถึง อาคารบานเรือนหรือสิ่งปลูกสรางหรือที่วางเปลามีขอบเขตก็ได

แตขอสําคัญสถานที่น้ันประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได เชน บางเวลารานคาในขณะเปด
ขายของเปนที่สาธารณสถาน เปนสถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไป สถานที่หน่ึงอาจ
เปนสาธารณสถานในขณะหน่ึง แตอาจไมใชสาธารณสถานในอีกขณะหน่ึงก็ได เชน โรงภาพยนตร
ในเวลาฉายภาพยนตรเปนสาธารณสถานเพราะประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปไดแตในเวลา
ไมเปดฉายภาพยนตรปดโรงภาพยนตร ในขณะน้ันยอมไมใชที่สาธารณสถาน23

ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได กลาวคือ ชวงขณะหน่ึงอาจเปนที่สาธารณสถาน
แตอีกชวงขณะหน่ึงอาจไมเปนที่สาธารณสถานก็ได เชน โรงมหรสพ โรงแรม รานขายอาหาร ราน
ขายสินคา สถานที่ราชการขณะเปดทําการ หรือขายอาหารยอมเปนที่สาธารณสถาน หรือแมแตการ
ยินยอมใหประชาชนเขาไปไดแตตองอยูในเงื่อนไขบางประการก็ถือวา เปนสาธารณสถานดวยเชนกัน
เชน โรงภาพยนตร หรือโรงมหรสพตางๆ ที่ประชาชนตองเสียคาบัตรผานประตูเขาไป หรือสถานที่
บนขบวนรถไฟโดยสาร เปนตน

การที่กฎหมายใหความหมายคําวา “สาธารณสถาน” ไวไมชัดเจนน้ีเองจึงไดเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติขึ้นมากและบางคร้ังก็เปนการยากแกการตัดสินใจในการทํางานของเจาหนาที่ อยูไม
นอย อยางไรก็ตามศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยไวเปนแนวทางอยูบางเหมือนกัน แบงไดเปน 4 ประเภท
ไดแก

ประเภทที่ 1 บางสวนของสถานที่เหลาน้ีซึ่งประชาชนไมมีสิทธิเขาไป เชน วัดศาล
ยุติธรรม โรงละคร โรงแรม ตามปกติเปนสาธารณสถาน แตบางสวนของสถานที่ เหลาน้ีซึ่งประชาชน
ไมมีสิทธิเขาไปไมใชที่สาธารณสถาน24 หรือที่ตอนในของรานขายอาหารซึ่งเจาของแบงไวอาศัย
นอน และผูที่จะเขาไปตองขออนุญาตไมใชสาธารณสถาน25

ประเภทที่ 2 เจาของที่ดินยินยอมใหใชเปนที่สาธารณสถาน เชน เจาของที่ดินยอมใหเขา
ทําทานํ้า สําหรับลากซุงในที่ดินซึ่งอยูในโฉนดของคนเพียง 7 ป ถึงในขณะน้ันจะมีผูอ่ืนพลอยอาศัย

23 วัชรพงษ สังคะสิน. สืบคนเม่ือ มกราคม 2553, จาก www.oknation.net/blog/ outlet/2008/02/
24/entry-7

24 คําพิพากษาฎีกา (631/รศ.121).
25 คําพิพากษาฎีกาที่ 606/2475 16 ขส.551.
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ขึ้นลงดวยก็ไมทําใหเปนทาสาธารณะ26 หรือที่นาที่ปลอยใหคนเดินผานไปมาไมใชสาธารณสถาน
เพราะยังมีเจาของหวงหามอยู 27

ประเภทที่ 3 ขณะที่เปดมีผู เขาออกไดตลอดเวลา เชน โรงบิลเลียดซึ่งในขณะที่เปดใหเลน
มีผูเขาออกไดตลอดเวลาถือเปนที่สาธารณสถาน28 หรือหองโถงในสถานที่คาประเวณีผิดกฎหมาย
เวลารับแขกมาเที่ยวเปนสาธารณสถานซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได 29 ประเภทที่ 4
พาหนะที่เปนสาธารณสถาน เชน สถานที่บนขบวนรถไฟโดยสาร เปนสาธารณสถาน30

ที่สาธารณสถาน จึงไมจําเปนตองเปนสถานที่ซึ่งจัดมีไวเปนการเฉพาะเพื่อใหประชาชน
ไดใชเทาน้ัน แตเปนสถานที่ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวไดจัดมีไวเพื่อประชาชนไดใชประโยชนยิ่งกวา
เพื่อใหเอกชนไดใชประโยชน สถานที่ซึ่งคนจํานวนมากไปเยี่ยมชมได เชน สวนสาธารณะ ชายหาด
สาธารณะ สถานที่ซึ่งประชาชนมีประโยชนเกี่ยวของในดานความมั่นคงปลอดภัย อนามัย ศีลธรรม
จรรยา และสวัสดิการ ก็จัดเปนที่สาธารณสถาน เชน หลุมหลบภัย โรงพยาบาล วัดวาอาราม สถานที่
ซึ่งเปดสําหรับประชาชนและสถานที่ซึ่งประชาชนมาชุมนุมกันหรือผานไปมาไดก็เปนที่สาธารณสถาน

การคนในที่สาธารณสถานน้ัน กฎหมายไมจํากัดอํานาจวาตองเปนเจาพนักงานตํารวจ
ตําเเหนงใด และมิไดจํากัดวาตองมีหมายคนหรือจํากัดเวลาใหทําการคน ดังน้ัน ใหพึงเขาใจวาเจา
พนักงานตํารวจทุกชั้นทุกตําแหนงมีอํานาจคนในที่สาธารณสถานได เมื่อกฎหมายเปดโอกาสใน
การคนที่สาธารณสถานกวางขวางเชนน้ี ในฐานะเจาพนักงานตํารวจจะทําการคน จึงจําเปนที่จะตอง
อยูในขอบเขตที่ไมกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน
2.1.5 ความแตกตางระหวางการตรวจคนบุคคลในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน

ที่สาธารณะ คือสถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ตามมาตรา 1 (3)
มีองคประกอบดังน้ี สถานที่ใดๆ และ/หรือประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได สถานที่ใดๆ
หมายถึง อาคารบานเรือนหรือสิ่งปลูกสรางหรือที่วางเปลามีขอบเขตก็ได แตขอสําคัญสถานที่น้ัน
ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได เชน รานคาในขณะเปดขายของเปนสาธารณสถาน เปน
สถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไป สถานที่หน่ึงอาจเปนสาธารณสถานในขณะหน่ึง แต
อาจไมใชสาธารณสถานในอีกขณะหน่ึงก็ได เชน โรงภาพยนตร ในเวลาฉายภาพยนตรเปนสาธารณสถาน

26 คําพิพากษาฎีกาที่ 21/2474 15 ขส.24.
27 คําพิพากษาฎีกาที่ 1080/2482  23  ขส. 1646.
28 คําพิพากษาฎีกาที่ 1362/2508  2508 ฎ. 2063.
29 คําพิพากษาฎีกาที่ 883/2520 2520 ฎ.503).
30 คําพิพากษาฎีกาที่ 2024/2497  2497 ฎ.1776 .
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เพราะประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได แตในเวลาไมเปดฉายภาพยนตรปดโรงภาพยนตร
ในขณะน้ันยอมไมใชสาธารณสถาน31 การคนบุคคลในที่สาธารณสถานตามปกติจะทําไมไดเลย เวน
แตจะมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของในครอบครอง เพื่อใชในการกระทําความผิด หรือซึ่ง
ไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิดและผูมีอํานาจคนจะ ตองเปนพนักงาน
ปกครองหรือตํารวจ เชน ตํารวจติดตามคนรายปลนทรัพยขามทองที่มาเห็นจําเลยกับพวกยืนซุบซิบ
กันที่หลังสถานีรถไฟ จึงรวมกับตํารวจทองที่ทําการตรวจคน เพราะสงสัยวาจะมีอาวุธปนและของ
ผิดกฎหมายยอมคนได32 ถาหากไมมีเหตุอันควรสงสัยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 93 กฎหมายหาม
เด็ดขาดไมใหคนบุคคลในที่สาธารณสถานจึงไมมีกรณีที่จะตองออกหมายคนบุคคลในที่สาธารณสถาน
ซึ่งตางกับการคนที่รโหฐานที่หมายความถึงที่ตางๆ ซึ่งมิใชที่สาธารณสถาน การคนที่รโหฐานจะ
กระทําไดตองมีหมายคนและเจาพนักงานผูมีชื่อในหมายคนหรือผูรักษาราชการแทนตามระเบียบ
ราชการเทาน้ันมีอํานาจเปนหัวหนาไปจัดการคนตามหมายน้ัน 33 เวนแตมีพฤติการณที่แสดงวามี
เหตุรายเกิดในที่รโหฐาน ปรากฏซึ่งหนาในที่รโหฐาน เชน เมื่อบุคคลที่ทําความผิดซึ่งหนา ขณะถูก
ไลจับหนีเขาไปซอน34 เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิดหรือไดมาโดย
การกระทําความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐาน
พิสูจนการกระทําความผิดไดซอนอยูในน้ัน โดยมีเหตุอันควรเชื่อวาหากรอไปดําเนินการขอหมาย
คน สิ่งของน้ันจะถูกโยกยายหรือทําลาย

สวนรถยนตที่แลนหรือจอดอยูในที่สาธารณสถานเปนที่รโหฐานหรือไม
ปญหาน้ีนักกฎหมายบางทานเห็นวารถยนต เปนที่รโหฐาน การคนรถยนตจะตองมีคําสั่ง

หรือหมายของศาล สวนผูเขียนเห็นวารถยนตไมใชที่รโหฐาน พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจเมื่อ
มีเหตุสงสัยตามสมควรวาในรถยนตน้ันมีสิ่งของผิด กฎหมายยอมมีอํานาจคนรถยนตน้ันไดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 โดยถือวาเปนการคนบุคคลที่ครอบครองรถยนต
น้ันในที่สาธารณสถาน

การคนรถยนตในที่สาธารณสถานคงไมแตกตางอะไรกับการคนกระเปาใสเอกสาร
หรือกระเปาใสเสื้อผา หากแปลวารถยนตเปนที่รโหฐาน ตองไปขอหมายคนจากศาลมากอน จึงจะ

31 วัชรพงษ สังคะสิน. (2551, 24 กุมภาพันธ). สาธารณสถาน. สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2553, จาก
www.oknation.net/blog/ outlet/2008/02/24/entry-7

32 คําพิพากษาฎีกาที่ 1082/2507.
33 ประมวลระเบียบการตรวจเก่ียวกับคดีขอ 73.
34 ประมวลระเบียบการตรวจเก่ียวกับคดีขอ 74.
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คนได คนรายก็คงจะเต็มบานเต็มเมือง เพราะกวาจะขอหมายคนมาจากศาลไดรถยนตคงแลนไปไกล
เกินกวาจะตามไปตรวจคนไดทัน คร้ันจะกักรถยนตไวรอหมายคนของศาล ประชาชนผูบริสุทธิ์ก็จะ
เดือดรอน ถาแปลวารถยนตไมใชที่รโหฐาน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีความสงสัยวาจะมี
ของผิดกฎหมายอยูในรถยนต ก็คนไดทันที คนไมพบของผิดกฎหมาย รถยนตน้ันก็สามารถแลนไป
ไหนมาไหนไดโดยไมตองเสียเวลารอหมายคนจากศาล และแนวศาลฎีกาก็ตีความวา เปนตํารวจตอง
รูวากฎหมายใดทําไดไมได จะอางวาปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาทุกเร่ืองไมได มีบันทึกของ
กระทรวงดวนที่สุด ที่ ยธ.053/ว 180 ลง 13 ต.ค.40 ขอ 1.3 บอกวา การคนรถยนต นาจะ มิใชการคน
ในที่รโหฐานเพราะเปนยานพาหนะเสมือนหน่ึงเปนสิ่งของที่ติดตัวไปกับบุคคล และตํารวจทุกคนมี
อํานาจคนรถยนตในที่สาธารณสถานได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 9335

จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญของประเทศไทย พ.ศ. 2550 กําหนดสิทธิและเสรีภาพของคน
ไทยไวอยางชัดเจนแลววาการตรวจคนตัวบุคคล หรือกระทําการอยางใดอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพเหลาน้ันจะกระทํามิได นอกจากมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ และการคนน้ันเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคล ดังน้ัน การคนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการที่จะคนไดน้ัน จะตองมีเหตุในการคน และหามมิใหคนใน
ที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน ดังน้ัน คนธรรมดา
หรือผูที่ตํารวจขอความชวยเหลือจึงไมมีสิทธิที่จะคนได

2.2 อํานาจของพนักงานฝายปกครองและตํารวจในการคนในท่ีสาธารณสถาน
2.2.1 การคุมครองและจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

2.2.1.1 สิทธิเสรีภาพบุคคล
การใชอํานาจตามกฎหมายจะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย

ทั่วไปและเจาหนาที่ ดังน้ันจึงตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ใน
เบื้องตน เพื่อใหทราบถึงสิทธิพี้นฐานอันมีที่มาจากสิทธิตามธรรมชาติ และไดพัฒนาตอมาเปนหลัก
สิทธิมนุษยชน ไดแก สิทธิในชีวิต รางกาย เสรีภาพ ซึ่งหลักการน้ีเปนขอผูกมัดไมใหผูมีอํานาจ
กระทําตามอําเภอใจ หรือใชอํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิเสรีภาพ ตามความหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 หมายถึง
การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและ

35 คําพิพากษาฎีกา 2281/2534.
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เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย36

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สิทธิ” (Rights) หมายถึง
อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ37

“สิทธิ” ตามความหมายทั่วไป หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองคุมครองใหแก
บุคคลในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอ่ืนกระทําการอยางใดอยางหน่ึง สิทธิจึงกอใหเกิดอํานาจอัน
ชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญหนาที่แกบุลคลอ่ืนดวย38 มีความหมาย
ในทางคุมครองบุคคลไมใหผูอ่ืนลวงละเมิดเจาของสิทธิ39

“สิทธิ” (Right) คือ อํานาจที่กฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันที่จะกระทําการ
เกี่ยวของกับทรัพยหรือบุคคลอ่ืน เชน สิทธิทางหน้ี กรรมสิทธิ์ ฯลฯ เปนตนวา อํานาจที่กฎหมายรับรอง
ใหแกบุคคลคนหน่ึง  ในอันที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนอีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการบางอยางบาง
ประการใหเกิดประโยชนแกตนหรือใหละเวนการกระทําการอยางใดอยางหน่ึง40

สิทธิความเปนสวนตัวในเอกสารหรือเคร่ืองใชสวนตัว ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 38 สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัว
ยอมไดรับความคุมครอง และสิทธิความเปนสวนตัว (right to privacy) ไมไดครอบคลุมอยูแตเพียง
เร่ืองการใชชีวิตความเปนสวนตัวอยูในบาน ยังรวมไปถึงเอกสารสวนตัว เชน สมุดบันทึกประจําวัน
เอกสารอ่ืน เอกสารในทางธุรกิจตางๆ ก็ถือวาเปนเอกสารที่ไดรับการคุมครองจากสิท ธิความเปน
สวนตัว

อีกประการหน่ึงคือเคร่ืองใชสวนตัว คําน้ีมีความหมายแคบกวาคําวาทรัพยสิน
เชน เสื้อผา ถาเปนเสื้อผาสวมใสอยูเกี่ยวกับสิทธิในชีวิตรางกาย แตเสื้อผาเคร่ืองใชสอยสวนตัวแม
จะแขวนอยูในตูเสื้อผาเปนสิทธิสวนตัว กระเปาเดินทาง หองเก็บของเกี่ยวของกับสิทธิความเปน
สวนตัว การคนกระเปาเดินทางเปนการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวอยางหน่ึง

36 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550, มาตรา 28.
37 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. หนา 193.
38 จิรนิติ หะวานนท. เลมเดิม. หนา 13.
39 แหลงเดิม. หนา 13.
40 วรพจน วิศรุตพิชญ. (2538). “รายงานการวิจัยสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ศึกษารูปแบบการ

จํากัดสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญใหไวอยางเหมาะสม.” หนา 16.
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สิทธิพื้นฐานอันสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับวิธีพิจารณาความอาญามี 3 ประการ คือ
สิทธิในชีวิตรางกาย สิทธิในเคหสถาน สิทธิในความเปนสวนตัว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติถึงสิทธิอยางอ่ืนๆ อีก เชน สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในคลื่นความถี่ สิทธิเสมอกันในการศึกษา สิทธิในการชุมชนกันโดยปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการ
จัดต้ังพรรคการเมือง เปนตน แตไมไดมุงมาในวิธีพิจารณาความอาญาโดยตรง กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเปนเร่ืองอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน การจับ การคน การควบคุม การยึดสิ่งของไว การ
สอบสวน การสืบสวนซึ่งเกี่ยวของกับสิทธิ 3 ประการดังกลาวขางตน41

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง
ทําโดยปลอดอุปสรรค มีสิทธิที่จะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน หรือความมีเสรี

“เสรีภาพ” หมายถึงภาวะของมนุษยที่ไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน ภาวะที่
ปราศจากการถูกหนวงเหน่ียวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหน่ึงยอมมีเสรีภาพอยูตราบเทาที่เขาไมถูก
บังคับใหกระทําในสิ่งที่เขาไมประสงคจะทํา หรือไมถูกหนวงเหน่ียวขัดขวางไมใหกระทําในสิ่งที่
เขาประสงคจะกระทํา กลาวโดยสรุป เสรีภาพ คืออํานาจของบุคคลในอันที่จะกําหนดตนเอง (Self-
determination) โดยอํานาจน้ีบุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเอง เสรีภาพจึงเปนอํานาจที่
บุคคลมีอยูเหนือตนเอง42

ดังน้ันเสรีภาพจึงแตกตางกับสิทธิซึ่งเปนอํานาจที่บุคคลใชในความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับผูอ่ืน โดยการเรียกรองใหผูอ่ืนกระทําการหรือละเวนการกระทําการอยางใดอยาง
หน่ึงใหเปนประโยชนแกตน จริงอยูการที่กฎหมายรับรองเสรีภาพอยางใดอยางหน่ึงใหแกบุคคล
ยอมมีผลกอใหเกิดหนาที่แกผูอ่ืนดวยเหมือนกัน แตหนาที่ที่จะตองเคารพเสรีภาพของเขา ผูทรง
เสรีภาพคงมีอํานาจตามกฎหมายแตเพียงที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนละเวนจากการรบกวนขัดขวางการใช
เสรีภาพของตนเทาน้ัน หาไดมีอํานาจตามกฎหมายที่จะเรียกรองใหผู อ่ืนกระทําการอยางใดอยาง
หน่ึง ซึ่งมีลักษณะเปนการสงเสริมการใชเสรีภาพของตน หรือเอ้ืออํานวยใหตนใชเสรีภาพไดสะดวก
ขึ้น

ในปจจุบัน ไดมีการใชคําวา “สิทธิ” และคําวา “เสรีภาพ” ปนๆ กันไป เชน เรียก
บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มนุษยแตละคนพึงจะมีในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยรวมๆ กันไปวา “สิทธิ
มนุษยชน” (Human Rights) ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติรับรองใหแกบุคคลรวมๆ กันวา “สิทธิขั้นพื้นฐาน” (Basic Rights หรือFundamental Constitu-

41 จิรนิติ หะวานนท. เลมเดิม. หนา 17-18.
42 วรพจน  วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 17.
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tional Rights)43 แตกระน้ันก็ตามสิ่งที่เรียกวา “สิทธิมนุษยชน” หรือ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ก็ดี สวนใหญ
แลวจะเปน “สิทธิในเสรีภาพ” (Rights of Liberty) กลาวคือ เปนอํานาจตามกฎหมายในอันที่จะ
กระทําการตางๆ โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางของรัฐน่ันเอง

2.2.1.2 สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant
on Civil and Political Rights, 1966)

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมืองเปน
กฎหมายระหวางประเทศที่มีเน้ือหาสาระเปนการรับรองหลักการวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
โดยมีบทบัญญัติรวมทั้งสิ้น 53 ขอ ในขอ 1 ถึงขอ27 เปนการรับรองสิทธิเสรีภาพ สวนในขอ28 ถึงขอ
53 เปนวิธีการดําเนินงานเพื่อบังคับการใหเปนไปตามสิทธิเสรีภาพที่รับรองไวไดวางหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาโดยมีใจความสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนหลาย
ประการ อาทิ

1) หลักเกณฑในการกําหนดมาตรการควบคุมการใชอํานาจของรัฐที่จะจับกุม
คุมขังบุคคลวาจะตองทําภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และไดรับการสอบโดยองคกรภายนอก
ไดแก ศาลโดยการสงตัวผูถูกจับแกศาลเพื่อสอบถึงเหตุที่ จับทันทีที่ถูกจับและมีสิทธิรองขอตอศาล
ใหสอบความชอบธรรมของการจับหรือควบคุมได และมีสิทธิรองขอใหปลอยกรณีที่มีการควบคุม
ตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย และมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในกรณีการควบคุมจะทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายซึ่งบัญญัติไวใน ขอ 9 (1)-(5) สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มาตรา
9 ซึ่งองคการสหประชาชาติไดใหคําจํากัดความของคําวา “จับกุม คุมขัง โดยพลการ” วาหมายถึง
การจับกุม คุมขังที่ผิดกฎหมาย และไมยุติธรรมตามกฎหมายสากล

2) สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมในระหวางการดําเนินคดี และสิทธิที่จะตอสู
คดีอยางเต็มที่ไดมีการรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะไดรับการพิจารณาของศาลในคดีอาญาไว
ในขอ 14 เชน บุคคลจะไดรับการพิจารณาคดีอาญาอยางเสมอภาคและเปนธรรมโดยเปดเผยในศาล
ที่มีอํานาจอิสระและเปนกลาง และไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวากระทํา
ผิดตามกฎหมาย และไดรับหลักประกันขั้นตํ่าอยางเสมอภาคเต็ม อาทิ สิทธิไดรับแจงขอหา, สิทธิใน
การพิจารณาตอหนา เปนตน44

43 รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมัน ค.ศ. 1946, หมวด 1 มาตรา 1 ถึงมาตรา 19.
44 อริยา มนูสุข. (2548). การจับ: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดซึ่งหนา. หนา 11.
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เน่ืองจากหลักเกณฑในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ ถือเปนหลัก
สากลที่ไดรับการยอมรับมาเปนเวลานานโดยเฉพาะการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูที่ตกเปนผูตองหา
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมวาการคน, การจับ, การคุมขัง ซึ่งมาตรการดังกลาวสงผลกระทบ
ตอเน้ือตัวรางกายรวมถึงทรัพยสิน และชื่อเสียงของผูถูกใชมาตรการดังกลาวโดยตรง ดังน้ันจึงไดมี
การวางหลักเกณฑในการใชมาตรการดังกลาวใหเปนบรรทัดฐาน เพื่อใหเกิดความสมดุล เพื่อใหการ
ใชอํานาจของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกใชมาตรการ
ดังกลาวดวย โดยวางหลักที่สําคัญในการคุมครองสิทธิของผูถูกจับหลายประการอาทิ หลักในการ
ไมเลือกปฏิบัติ, การจับตองไมกระทําโดยพลการ และจะใชกําลังไดตอเมื่อมีเหตุจําเปนเรงดวน
เทาน้ัน นอกจากน้ียังไดวางมาตรการในการสอบการใชอํานาจดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ไดวางไว

2.2.1.3 สิทธิเสรีภาพทางวิธีพิจารณาความอาญา
สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่กระทบจากการใหอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจในการ

คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กลาวไวมีดังน้ี45

1) บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายการทรมาน ทารุณกรรม
หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม

2) การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ

3) การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทํา
มิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

2.2.2 อํานาจของพนักงานฝายปกครองและตํารวจในการคนในท่ีสาธารณสถาน
ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติใหเจาพนักงานตามกฎหมาย เปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อใหมีอํานาจเขาไปในเคหสถาน
สถานที่สาธารณสถาน หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจคน และการจับกุมผูกระทําความผิดตาม
กฎหมาย เปนตน ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกในการบัญญัติกฎหมายโดยไมตองบัญญัติอํานาจของ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไวในกฎหมายเฉพาะ
แตละฉบับอีก โดยใหเจาพนักงานตามกฎหมายเฉพาะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพื่อเชื่อมโยงไปใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต

45 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550, มาตรา 32,34.
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อยางไรก็ตาม การใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน จะตองใหเพียงเทาที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการบังคับใชกฎหมายเทาน้ัน

2.2.2.1 เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ

การใชกฎหมายอาญา เปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินกระบวนการยุติธรรม เพื่อบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายอาญา เพื่อพิสูจนความผิดของผูตองหาหรือจําเลย และนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษ เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงประกอบดวยพนักงาน
สอบสวน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญพนักงาน
อัยการ และศาล อยางไรก็ตาม การพิจารณาอํานาจของเจาพนักงานตามกฎหมายเฉพาะที่กําหนดให
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความน้ัน โดยทั่วไปจะจํากัดเฉพาะการใชอํานาจ
ในลักษณะเชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน แตจะไมรวมถึง
การใชอํานาจของพนักงานอัยการหรือศาล46 การใชอํานาจดังกลาวของเจาพนักงานตามกฎหมาย
เฉพาะ โดยสวนมากแลวจํากัดเฉพาะการเขาตรวจคนในสถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบ
ตรวจคนจับกุมตัวบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย หรือยึดทรัพยสินที่มีไวเปนความผิดตามกฎหมาย หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามกฎหมายน้ันๆ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
น้ัน มิไดหมายความถึงเฉพาะนายอําเภอ ปลัดอําเภอ หรือตํารวจเทาน้ัน พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจตามมาตรา 2 (16) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทาน้ัน แตยังหมายรวมถีง
เจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําความผิดปองกันหรือปราบปรามการกระทํา
ผิดตามกฎหมายใดกฎหมายหน่ึงเฉพาะ เชน พัศดี เจาพนักงานสรรพสามิต เจาพนักงานศุลกากร
เจาพนักงานตรวจคนเขาเมือง เปนตน ดังน้ัน หากเจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืนๆ มีอํานาจในการ
จับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ยอมถือเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในตัวดวย การ
ใชอํานาจของเจาพนักงานตามกฎหมายเฉพาะในการจับกุมจะกระทําไดเฉพาะกับผูกระทําความผิด
ตามกฎหมายฉบับน้ันเทาน้ัน จะจับกุมในเร่ืองอ่ืนไมได47

46 เกียรติกอง กิจการเจริญดี. (2550). การกําหนดใหเจาพนักงานตามกฎหมายเฉพาะเปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา 1.

47 แหลงเดิม. หนา 2.
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2.2.2.2 อํานาจในการคนในท่ีสาธาณสถานของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
การคนเปนการกระทําเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานในการ

ดําเนินคดี เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทําความผิด ชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหน่ียวหรือกักขังโดย
มิชอบดวยกฎหมาย เพื่อจับกุมบุคคล โดยสภาพแลวการเขาคนของเจาพนักงานจึงเปนการกระทําที่
กระทบตอสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในรางกาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดวาง
กฎเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการคนไว โดยกําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะใน
กรณีมี เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่ งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด
หรือซึ่งไดมาโดยการความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด48 แตการคนในที่รโหฐาน เจาพนักงานตอง
ขอหมายคนจากศาล เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายที่ใหอํานาจเจาพนักงานคนไดโดยไมตองมีหมาย
จากศาลกําหนด49

ดังน้ันการคนจะตองเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเทาน้ัน ราษฎร
ธรรมดาจะทําการตรวจคนบุคคลใดในที่สาธารณสถานไมได กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของเจา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเฉพาะ

2.3 เหตุอันควรสงสัยในการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถาน
ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา ถาหากไมสงสัยหรือไมมีเหตุที่จะสงสัยยอม

คนไมไดทุกกรณี จะเปนการ "สงสัย" ตามกฎหมายหรือไม ยอมดูจากพฤติกรรมแวดลอม เหตุอันควร
สงสัยในที่สาธารณะ เหตุจําเปนซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ คือ
เมื่อพบบุคคลอันมีพฤติการณอันควรสงสัยวา ผูน้ันนาจะกอเหตุรายใหเกิดภัยอันตรายแกบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผู อ่ืนโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืน อันสามารถใชในการกระทําความผิดหรือ
มีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เสื้อผาหรือเน้ือตัวของผูน้ัน หรือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใด
นาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อถือวานาจะหลบหนี หรือจะยุงเหยิงกับพยาน
หลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืน แตมีความจําเปนเรงดวนไมอาจขอใหศาลออกหมายจับ
บุคคลน้ันได

48 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 93.
49 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 92.
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2.3.1 ท่ีมาของเหตุอันควรสงสัย
ที่มาของเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลน้ันมีสิ่งของซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอ

ไปน้ี
1) มีสิ่งของอยูในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด เชน กุญแจผีใช

สําหรับไขในการลักทรัพย กรรไกรที่ไดทําไวเพื่อลอบตัดสรอยคอ อาวุธที่ใชในการชิงทรัพย ทําราย
รางกาย หรือประทุษรายตอชีวิต

2) สิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไวเปนความผิด คือ ทรัพยที่มีไวเปนความผิดใน
ตัวเอง เชน ยาเสพติด ธนบัตรปลอม ปนเถื่อน

เมื่อที่สาธารณสถานเปนสถานที่ซึ่งบุคคลใดๆ เขาไปได จึงมีความเปนไปไดวา อาจจะ
ถูกใชเปนที่ซุกซอนสิ่งของซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานแหงคดีได และก็ไมมีบทบัญญัติของ
กฎหมายใดหามมิใหการคนในที่สาธารณสถานไว ดังน้ัน เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจึง
สามารถทําการตรวจคนในที่สาธารณสถานไดโดยไมตองมีหมายคน เชน ตํารวจที่ลาราชการไปธุระ
ตางทองที่คงมีอํานาจตรวจคนบุคคลในที่สาธารณไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 9350 เจาพนักงานสรรพสามิตคนจับฝนในที่ดังกลาวไดโดยไมตองมีหมายคน51 หองโถงใน
สถานการคาประเวณีผิดกฎหมายเวลารับแขกมาเที่ยวเปนสาธารณสถานซึ่งประชาชนมีความชอบ
ธรรมที่จะเขาไปได พลตํารวจมีอํานาจคนโดยไมตองมีหมายคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 9352 วัยรุนกําลังเดินอยูในทางสาธารณะคนหน่ึงเปนผูตองหาของตํารวจมีผูแจงวา
บุคคลน้ันจะไปทําผิด เปนเหตุอันควรสงสัยวา จะทําผิด และมีอาวุธที่จะนําไปใชทําผิดนายตํารวจ
คนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 9353

แตสําหรับกรณีที่เปนการคนตัวบุคคลซึ่งอยูในสถานที่ซึ่งเปนที่สาธารณะน้ัน เจาพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจจะทําการตรวจคนบุคคลไดก็จะตองมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรด วยจึง
จะคนได เชน คนจําเลยกับพวกขณะยืนซุบซิบที่หลังสถานีรถไฟโดยผูคนเปนเจาพนักงานตํารวจได
ติดตามคนรายปลนทรัพยหนีขามทองที่มาและไดรวมกับตํารวจในทองที่ทําการติดตามและมีเหตุ
สงสัยอันควรที่จะทําการคนคือ สงสัยวา มีอาวุธปนและของผิดกฎหมาย เชนน้ีทําการคนจําเลยได
โดยไมจําตองมีหมายคน54

50 คําพิพากษาฎีกาที่ 640/2492.
51 คําพิพากษาฎีกาที่ 2024/2497.
52 คําพิพากษาฎีกาที่ 883/2520.
53 คําพิพากษาฎีกาที่ 1152/2521.
54 คําพิพากษาฎีกาที่ 1082/2507.
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2.3.2 เหตุแหงการคนบุคคล
เหตุแหงการคนบุคคลที่ทําใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจคนบุคคลได

ตามมาตรา 93 คือ เปนการคนเมื่อมี “เหตุอันควรสงสัย” ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดเพียงคําวา
“เหตุอันควรสงสัย” ไวเทาน้ันโดยที่ไมมีการขยายความวาลักษณะอยางไร จึงจะเปนเหตุที่ถือวาเปน
“เหตุอันควรสงสัย” จึงมีการอางเหตุอันควรสงสัยกันโดยงาย ซึ่งทําใหการกระทําที่กระทบ กระเทือน
ถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดโดยงาย ทําใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ไดมีการเสนอใหมีการแกไข
เพื่อจะไดดีขึ้น โดยไดเสนอคําวา “เหตุอันควรเชื่อ” ขึ้นมาใชแทนก็มีทั้งผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
ผูที่ไมเห็นดวยไดแก กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของกรมตํารวจซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ในกา รปฏิบัติ
โดยตรง โดยผูคัดคานไดใหความเห็นสนับสนุน ปญหาน้ีฝายตํารวจไดมีการถกเถียงกันเปนเวลาชา
นานแลววา การต้ังจุดตรวจยามค่ําคืนควรพยายามระวังวาตองมีเหตุอันควรสงสัยจึงจะตรวจคน
บุคคล ถามองในดานรักษาความสงบเรียบรอย ก็เปนเร่ืองจําเปนและตองกระทําตามคําสั่งผูบังคับ
บัญชา จึงอาจมีการคนรถยนตทุกคันก็ได แตก็มีไมบอยนัก ในระยะหลังน้ีจะเห็นไดวาตํารวจจะไม
ตรวจคนรถยนตทุกคันแตจะเลือกเฉพาะที่สงสัยเทาน้ัน ดังน้ัน การเขียนไวกวางๆ เชนน้ีจึงเปน
ประโยชนดีกวา เพราะปญหาอยูที่ตัวบุคคล ซึ่งทางตํารวจก็ไดพยายามกําชับใหตรวจคนเฉพาะที่
สงสัย และตองกระทําโดยสุภาพ และผูแทนของกรมตํารวจ ยังไดยกคดีตัวอยางประกอบดวยวา
“เร่ืองน้ีมีตัวอยางตํารวจไปตรวจจับเฮโรอีนเพียงเรียกใหผูตองสงสัยหยุดเพื่อตรวจคนก็ถูกยิงตาย
และมีอีกตัวอยางหน่ึง นายตํารวจเพิ่งเรียนจบไปจับเฮโรอีนพอเรียกใหผูตองสงสัยหยุดเพื่อตรวจคน
ก็ถูกยิงตายเชนกัน ดังน้ัน การมีมาตรการทางกฎหมายจนทําใหตํารวจมีความปลอดภัยนอยลง ก็อาจ
หาคนทํางานเชนน้ีไดยาก ซึ่งจะเปนผลเสียแกประชาชน ทําใหกรรมการที่ประชุมอยูในวันน้ัน
เห็นชอบดวยและมีมติผานการพิจารณาโดยไมมีการแกไข 55

จากเหตุแหงการคนน้ันจะทําใหเห็นวาการคนมีวัตถุประสงคก็เพื่อเปนการคนตัวบุคคล
และคนสถานที่ที่เปนสาธารณสถาน เปนการคนที่เหตุซึ่งหนา เชน พบเห็นผูกระทําความผิด หรือ
ไดรับแจงและติดตามทัน สวนการคนสถานที่เปนสาธารณสถานน้ันก็เพื่อที่จะหาบุคคลและสิ่งของ
ซึ่งตามหลักทั่วไปแลวจะคนไดเฉพาะเพื่อหาบุคคลหรือสิ่งของเทาน้ันจะคนหาอยางอ่ืนไมได

55 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์. (2528). รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ 153-11/2528. วันพุธที่ 20 มีนาคม. หนา 4.
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2.3.3 หลักของเหตุอันควรสงสัยในการคนบุคคล
เงื่อนไขการคนเปนองคประกอบที่จะทําใหทําการคนไดโดยไมผิดกฎหมายจึงเปนสวน

สําคัญที่ตองพิจารณามีดังน้ี56

เหตุอันสมควร (Probable cause) คือเหตุที่เปนไปได มีขอสงสัยกันวาในกฎหมายไทย
การคนจะตองมีเหตุอันเปนไปไดหรือไม ถาเจาพนักงานจะคนสิ่งของก็ตองมีเหตุอันเปนไปไดวา
สิ่งของจะอยูในตัวบุคคลที่จะเขาไปคนในที่สาธารณสถาน เปนการคนโดยมีหมายหรือไมมีหมายก็
ตาม

คําวาเหตุสมควรมีลักษณะอยางไรน้ัน ในนิติวิธีของไทยคําวาเหตุผลสมควรถือวาเปน
ดุลพินิจของผูอํานาจ จะใชดุลพินิจอยางไรก็ได แตในระบบกฎหมายอ่ืนๆ ก็จะมีศาสตรอธิบายคําวา
เหตุสมควรวาอยางไร ไมใชปลอยใหเปนไปตามอําเภอใจ เหตุอันสมควร (Probable cause) จึงมี
ลักษณะ57

1) เปนกฎเกณฑเชิงปฏิบัติ ไมมีความหมายทางเทคนิคที่แนนอน คือมีลักษณะเปน
ดุลพินิจอยางหน่ึง เพื่อยืดหยุนกฎหมายที่จะปรับใชแกขอเท็จจริงแตละเร่ืองไป

2) เปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการเขาแทรกแซงของรัฐ
ลักษณะตามธรรมชาติของเหตุอันควร จึงถือวาเปนหลักคุมครองสิทธิของปจเจกชนจากการกระทํา
ของเจาพนักงาน

การคนที่จะถือวามี Probable Cause ตองประกอบสาระสําคัญ ดังน้ี58

1) ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่ เจาพนักงานรูและทําใหเจาพนักงานเชื่อโดยสุจริต
เพียงพอวาจะออกหมาย ถาเปนกรณีหมายคน จะตองเชื่อวาจะพบสิ่งของหรือบุคคลในสถานที่น้ัน
คําวาเจาพนักงานเชื่อโดยสุจริตหมายความวา ตัวเจาพนักงานเชื่อวาเปนไดที่จะมีสิ่งของอยูใน
สถานที่น้ัน เปนความหมายในทางอัตวิสัย (Subjective)59

2) ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่วิญูชนทั่ วๆ ไปพอจะเห็นไดวาเปนไปไดที่ของ
สิ่งน้ันอยูในสถานที่น้ัน เปนความหมายทางภาวะวิสัย เปนความหมายทางภาวะวิสัย (objective)60

56 จิรนิติ หะวานนท. เลมเดิม. หนา 23.
57 แหลงเดิม. หนา 24.
58 พิพากษ เกียรติกมเลศ (รอยตํารวจเอก). เลมเดิม. หนา 159.
59 คดี Brinegar v. U.S., 338 U.S. 160, 1949
60 คดี Back v. Ohio, 379 U.S. 89, 1964
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หลักเกณฑการใชพยานหลักฐานเขามาพิสูจน น้ีไดนําหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังที่พิพากษ เกียรติกมเลศ ไดอธิบายถึงการพิสูจน Probable Cause จะตองพิสูจนทั้งสองประการคือ
พิสูจนทั้งอัตวิสัยและภาวะวิสัย โดยมีหลักเกณฑ 3 หลักเกณฑ คือหลักเกณฑแรกการใชพยาน
หลักฐานเขามาพิสูจนเพียงใดจึงจะเปนการเพียงพอน้ัน เกณฑที่เขมงวดที่สุดถือหลักวาตองมีพยาน
หลักฐานเพียงพอใชเชื่อวาของสิ่งน้ันอยูในสถานที่น้ัน (mere evidence) คําวาเพียงพอจะไมมาก
เทากับพิสูจนจนสิ้นเหตุสงสัย หรือไมมากเทากับพิสูจนจนมีนํ้าหนักมากเทากับตองพิสูจนเพียงพอ
นับวาออนกวาคดีมีมูล แตยังถือวาน่ีคือหลักเกณฑที่เขมงวดที่สุด61

อีกหลักหน่ึง ถือหลักวามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงใหเห็นก็เปนการเพียงพอแลว
หมายความวามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสื่อใหเห็นไดวาของชิ้นน้ันอยูในสถานที่น้ันไมใช
พยานหลักฐานพิสูจนความผิด แตเปนพยานหลักฐานเพียงพิสูจนแหลงที่อยู62 อาจจะเปนพยานบอก
เลา เชน ตํารวจจับเฮโรอีนมาไดถามวาเอามาจากไหน ผูถูกจับบอกวาซื้อมาจากนาย ก. แคน้ีพยาน
หลักฐานก็เชื่อมโยงได

อีกหลักหน่ึงถือหลักความเปนไปได (Fair Probability) วามีความเปนไปไดไมไชวัดโดย
ปริมาณ ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณีไป63

ขอมูลที่จะนํามาสนับสนุน Probable Cause มิใชจะใชไดทุกอยาง แตจะตองมีลักษณะ
เฉพาะ กลาวคือตัวขอมูลตองมีความนาเชื่อ และตัวขอมูลจะตองมีนํ้าหนัก ถาตัวขอมูลเปนคนตอง
เปนคนที่นาเชื่อถือกอน แลวจึงพิจารณาวาสิ่งที่เขาพูดมีนํ้าหนักหรือไม ถาตัวขอมูลเปนเอกสาร
ตัวเอกสารตองนาเชื่อถือ เชนเปนตนฉบับหรือเปนคูฉบับ แลวจึงพิจารณาวาขอความในเอกสารน้ัน
มีนํ้าหนักที่จะฟงไดเพียงไร ตองเขาใจความหมายสองอันน้ีวาตางกัน เวลาเกิดคดีที่ตองพิสูจนกัน
ดวยพยานหลักฐานจะตองแสดงทั้งสองอยาง แมจะเปนการนําสืบพยานในชั้นพิจารณาก็ตองแสดง
ทั้งสองอยางในพยานหลักฐานแตละคนหรือแตละชิ้น บางคร้ังไมไดแสดงความนาเชื่อถือพยานก็จะ
ทําใหพยานหลักฐานน้ันกลับกลายเปนมีนํ้าหนักนอยไป เชน นําสืบวาประจักษพยานเห็นอยางน้ัน
เห็นอยางน้ี แตไมไดนําสืบวาประจักษพยานคนน้ีไปยืนอยูตรงน้ันไดอยางไร ทําใหตัวประจักษ
พยานคนน้ันไมมีความนาเชื่อถือ

61 คดี Wong Sun v. U.S. 371 U.S. 471.1963.
62 คดี Warden v. Hayden, 387 U.S. 294, 1967
63 พิพากษ เกียรติกมเลศ.  แหลงเดิม. หนา 156-157.

DPU



28

ความนาเชื่อถือของขอมูลหรือนํ้าหนักของขอมูลดังกลาวขึ้นอยูกับ64

1) เปนขอมูลโดยตรง (direct information) คือ ตัวพนักงานไดรูเห็นเองมาโดยตรงวา
เห็นของสิ่งน้ันอยูในถังขยะสถานที่สาธารณะ คิดวานาจะเปนการวางระเบิด

2) เปนขอมูลบอกเลา (Hearsay information) พยานบอกเลาแมจะมีนํ้าหนักนอยในชั้น
สืบพยาน แตในชั้นที่ เจาพนักงานอางอิงเพื่อขอหมายหรือเพื่อที่จะเขาไปคนก็เพียงพอ เพราะวาไมใช
การพิสูจนความผิด เพียงแตพิสูจนความเปนไปได แตจะตองแสดงความนาเชื่อถือกับความมีนํ้าหนัก
ของพยานวา (1) ไดขอมูลมาอยางไร (2) มีนํ้าหนักนาเชื่อถืออยางไร

ดังน้ันตามกฎหมายไดบัญญัติเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยการที่จะคนตัวบุคคลเพื่อพบ
สิ่งของไว 3 ประการ เทาน้ัน คือ สิ่งของเพื่อใชในการกระทําผิด, สิ่งที่ไดมาโดยการกระทําผิด, และ
สิ่งของที่มีไวเปนความผิด เหตุอันควรสงสัยตองมีขอเท็จจริง หลักเกณฑการใชพยานหลักฐานเขา
มาพิสูจน และความนาเชื่อถือของขอมูลหรือนํ้าหนักของขอมูล แตในความจริงแลวบุคคลที่จะถูก
คนตัวในที่สาธารณสถานน้ีอาจมีพยานหลักฐานอยางอ่ืนหรือสิ่งของที่ไดใชในการกระทําผิดติดตัว
มาดวยก็เปนได แตกฎหมายก็มิไดใหอํานาจเจาพนักงานที่จะคนได จึงอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
วาจะตองทําอยางไร ปญหาน้ีผูเขียนเห็นวา ควรจะตองใชหมายคน โดยอาศัยเหตุผลตามมาตรา 69 (1)
ในกรณีตองการคนหาสิ่งของที่เปนพยานหลักฐาน หรือมาตรา 69 (2) ในกรณีตองการคนหาสิ่งของ
ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด เปนตน

2.4 การตรวจคนยานพาหนะทางบก
2.4.1 การคนบุคคลในกรณีการตั้งดานตรวจยานพาหนะทางบก

การตรวจคนยานพาหนะทางบกตามกฎหมายตํารวจ ตํารวจเปนผู รักษาการตามกฎหมาย
หลายฉบับ แตกฎหมายตํารวจในที่น้ี ไดแก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามลักษณะ
18 อํานาจของเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น
ทําใหไมปลอดภัย หรือไมสะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรและจําเปนเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณน้ัน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร (1) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคน
เดินเทาเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด (2) หามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะ
ทางตอนใด (3) หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด และ (4)

64 แหลงเดิม. หนา 157.
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กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดใหรถเดินไดทางเดียวทั้งน้ี ชั่วระยะเวลาเทาที่จําเปน 65 เมื่อ
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราช
บัญญัติน้ี หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถน้ันๆ จะวากลาว ตักเตือนผูขับขี่ หรือออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระ
คาปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได ในกรณีที่ไมพบตัวผูขับขี่ก็ใหติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถที่ผูขับขี่เห็นได
งาย66 และเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถในเมื่อรถน้ันมี
สภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 และเห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถน้ันไดฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถน้ันๆ 67 เชน เจาพนักงานจราจร
ต้ังดานเพื่อตรวจผูขับขี่ดังกลาววาหยอนความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอยาง
อ่ืนหรือไม หรือเรียกใหหยุดรถกรณีฝาสัญญาณไฟจราจร หรือเขียนใบสั่งกรณีหามจอดรถในชวง
เวลาที่คับขัน เปนตน สวนพระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522 โดยหลักแลวมีจุดประสงคที่
สําคัญก็เพื่อต้ังดานรถยนตตามหมวด 6 ที่ใชในการขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเคร่ืองอุปกรณ
และสวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง68 รถที่จะนํามาจดทะเบียนและเสียภาษีตองผาน
การตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ69 เชน เจาพนักงานจราจรต้ังดานเพื่อขอดูใบขับขี่ หรือ
ตรวจสภาพรถวาสิ่งใดชํารุด หรือการตออายุภาษีรถยนต รถจักรยานยนต เปนตน

2.4.2 การตรวจคนยานพาหนะทางบกตามประมวลกฎหมายอาญา
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตองการคนบุคคลหรือตองการทราบตัว

บุคคลที่เปนเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะวาครอบครองสิ่งของผิดกฏหมายหรือไมและเพื่อ
ตองการตรวจคนหาวัตถุพยานหลักฐานที่อยูในยานพาหนะหรืออาจเพื่อตรวจดูวายานพาหนะน้ัน
ขโมยมาหรือไมอันจะไดนําไปสูการจับกุม70 ซึ่งกรณีน้ีผู เขียนเห็นวา การเคลื่อนที่ของยานพาหนะใน
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายบัญญติไวเปนการเฉพาะ เจาพนักงานของรัฐจะใชหลักการคนบุคคลในที่
สาธารณสถานมาปรับใชเพื่อทําการตรวจคน และไดรับความยินยอมจากเจาของหรือผูครอบครอง
ยานพาหนะกอน โดยเจาพนักงานของรัฐที่มีอํานาจตรวจคนไดแก ก็จะเรียกใหหยุดเพื่อทําการตรวจ
คน การปฏิบัติของเจาพนักงานน้ันบางคร้ังมิใชเร่ืองงายที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรัฐและ

65 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 138.
66 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 140.
67 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 142.
68 พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 71.
69 พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522, มาตรา 72.
70 อํานาจ อินทรศวร (ร.ต.อ). (2540). การตรวจคนยานพาหนะทางบก. หนา 93.
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ประชาชนไปพรอมกัน โดยจําตองศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับเร่ือง
ของอํานาจของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ เกี่ยวกับการคนยานพาหนะตองอาศัยการ
ตัดสินใจของผูปฏิบัติอยูมากเพราะไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษ อยางเชน ในบางตางประเทศ
คงมีเพียงถอยคําที่บัญญัติวา “มีเหตุอันควรสงสัย” เทาน้ัน ดังน้ันการใหความสําคัญของการคนจึง
ควรอยูบนพื้นฐานและหลักเกณฑของสิ่งตอไปน้ี71

1) การคนยานพาหนะทางบกตองอยูบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนซึ่งสิทธิดังกลาวน้ีเกิดจากบทบัญญัติของ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” โดยมีการ
จําแนกถึงสิทธิตางๆ ที่จะไดรับการคุมครองเปน 2 ประการคือสิทธิทางการเมือง หรือสิทธิของ
พลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม

ตามธรรมดากฎหมายคุมครองสิทธิของประชาชนไมใหรัฐเขาไปลวงละเมิดโดยไม
มีเหตุอันควรหรือไมมีเหตุ การจับเพราะขับรถเร็วแลวตํารวจคนรางกายพบยาเสพติดจะเปนการลวง
ละเมิดสิทธิโดยไมมีเหตุผลหรือไม การตบกระเปาคนรางกายเปนเร่ืองที่ตองทําในขณะจับกุมถาพบ
ยาเสพติดก็ไมไดลวงละเมิดสิทธิมากเกินไปกวากรณีปกติ เพราะฉะน้ันกฎหมายไมตองคุมครอง
ตรงน้ี กฎหมายคุมครองเทาที่รัฐไมมีเหตุผลที่จะไปลวงละเมิดสิทธิ เมื่อรัฐไมไดเข าไปลวงละเมิด
สิทธิเกินกวาที่ควรจะเปนหรือเกินกวาความสมเหตุสมผลกฎหมายก็ไมตองคุมครอง ขอน้ีเปน
มุมมองจากรัฐธรรมนูญที่สําคัญเพราะมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2550 แลวจะมีความ
รูสึกวารัฐธรรมนูญคุมครองเพิ่มขึ้นมากมาย แทจริงรัฐธรรมนูญคุมครองไมใหรัฐเขาลวงละเมิดสิทธิ
ของปจเจกชนเกินกวาเหตุผล ในกรณีน้ีรัฐไมไดลวงละเมิดสิทธิเกินไป เมื่อมีการจับกุมตองมีการคน
รางกาย พบอะไรที่ยึดเปนหลักฐานได เสร็จแลวจึงคนในหองผูโดยสารซึ่งถือวาเปนบริเวณที่อาจ
เอ้ือมถึงเขาไปคนได หรือเปดประตูรถไดกลิ่นกัญชา คนหองผูโดยสารพบกัญชาพบโคเคนก็ยึดไว
เปนหลักฐานได เพราะเปนการคนในขณะทําการจับกุม ดังน้ันจะเห็นวาแมจะใชมุมมองจากรัฐธรรมนูญ
ที่คุมครองสิทธิของปจเจกชนก็ไมไดทําใหเจาพนักงานตองทํางานลําบากมากขึ้น ปกติที่ทําอยู
อยางไรก็ยังทําตอไปได เมื่อมีการจับโดยชอบแลวกฎหมายใหเขาไปลวงละเมิดสิทธิของปจเจกชน
ได ขอบเขตอันสมควรของการจับทําใหสามารถคนไดจึงไมไดเปนการลวงละเมิด72

นอกจากน้ีการคนโดยความยินยอม (Consent to Search) เปนมาตรการคุมครองสิทธิ
ที่บุคคลพึงมีอยูโดยธรรมชาติหรือโดยกฎหมาย บุคคลมีสิทธิอะไรอยูจะไมใชสิทธิก็ไดถือวาเปน
ลักษณะธรรมดาของสิ่งที่เรียกวาสิทธิ จึงสามารถที่จะสละหรือจํากัดสิทธิของตัวเองไดโดยการให

71 อํานาจ  อินทรศวร. เลมเดิม. หนา 94-95.
72 แหลงเดิม. หนา 36.
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ความยินยอม เมื่อรัฐหรือเจาพนักงานของรัฐจะเขาลวงละเมิดสิทธิของบุคคลโดยการคน ถาบุคคล
น้ันสละสิทธิหรือจํากัดสิทธิของตัวเองก็ทําใหการกระทําของรัฐหรือเจาพนักงานน้ันไมเปนการลวง
ละเมิดสิทธิ การใหความยินยอมจึงเปนขอยกเวนทั้งหมายคนและ probable cause ดวย คือ ไมจําเปน
จะตองมีเหตุอันเปนไดวาจะมีวัตถุสิ่งน้ันอยูในสถานที่ที่จะเขาไปคน เน่ืองจากจะอางเหตุเปนไปได
ตอเมื่อเขาไปลวงละเมิดสิทธิ เมื่อเจาพนักงานเขาไปในเคหสถานไดเพราะความยินยอม เขาไปพบ
อะไรก็ยึดไดโดยใชหลักวาสิ่งที่เห็นไดโดยทันทีวาเปนของผิดกฎหมายหรือใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิสูจนความผิด73

การใชอํานาจของรัฐในการคนยานพาหนะทางบกยอมตองกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ในทางเศรษฐกิจและสังคมเน่ืองจากบุคคลยอมมีสิทธิที่จะหวงแหนในทรัพยสินของตนมิใหผูใดมา
รบกวนสิทธิในการใชชีวิตอยางเสรีโดยปกติสุข มิใหผูใดมาขัดขวางการเดินทาง การเคลื่อนไหว
ฉะน้ันการใชอํานาจของรัฐที่จะกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวจะตองมีความ
จํากัดแหงการใชอํานาจ โดยจะตองอยูภายใตหลักเกณฑดังน้ี

(1) เพื่อประโยชนของสวนรวม เชนการตรวจคนยานพาหนะทางบก เพื่อหาพยาน
หลักฐานในทางคดีอาญาหรือตรวจคนเพื่อการปองกันปราบปรามอาชูากรรม เปนตน

(2) ตองมีกฎหมายระบุถึง การใชอํานาจไว เชนในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในเร่ืองการคนตองระบุไวถึงอํานาจการคนยานพาหนะหากไมมีระบุไวตองมีการแกไข
เพิ่มเติมหรืออาจจะระบุไวในระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีก็ได

(3) หลักสุจริต เชน การตรวจคนยานพาหนะทางบก ตองมีเหตุตามที่กฎหมายใหอํานาจ
ไว และเจาพนักงานของรัฐตองกระทําดวยความสุจริต ใสสะอาด การแสดงความบริสุทธิ์กอนและ
หลังการตรวจคน และการตรวจคนตองกระทํามิใหเกิดความเสียหายแกยานพาหนะที่ถูกตรวจคน
ดวย

2) การตรวจคนยานพาหนะทางบก ตองอยูบนพื้นฐานของความตองการพยานหลักฐาน
ทางคดีอาญาเทาน้ัน

การคนรถยนตมีหลักดังตอไปน้ี
(1) ตองคนในเหตุการณขณะน้ัน เจาพนักงานเรียกรถยนตใหหยุดบนถนนสาธารณะ

ก็ตองคนในขณะน้ัน แมวารถน้ันจะจอดอยูในที่ที่ไมใชถนนสาธารณะแตรถสามารถแลนออกสูถนน

73 พิพากษ เกียรติกมเลศ. เลมเดิม. หนา 164.
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สาธารณะได เจาพนักงานก็เรียกคนได เชน จอดอยูในปมนํ้ามันหรือจอดอยูในลานจอดรถ เจาพนักงาน
เรียกใหคนได74

(2) ตองมีเหตุอันเปนไปไดวามีสิ่งผิดกฎหมาย หรือรถยนตน้ันไดถูกใชในการ
กระทําความผิด เชน เจาพนักงานไดรับแจงวามีรถยนตแบบน้ีหายไป พบวิ่งอยูในทองถนนก็เรียกให
หยดุตรวจคนได หรือมีการขนยาเสพติดจากทางเหนือลงมา จับไดอยูเร่ือยๆ ก็มีเหตุอันนาเชื่อวารถที่
วิ่งมาอาจมีการขนยาเสพติดก็ขอตรวจคน ไมไดเปนการละเมิดอะไรอันเกินสมควรทั้งไมไดเขาไป
ละเมิดสิทธิในเคหสถานที่เขาอยูอาศัย

(3) ขอบเขตของการคนในกรณีน้ีคนไดทั้งคัน ตางจากการคนผูถูกจับ เพราะการคน
ผูถูกจับคนไดเฉพาะในหองผูโดยสารที่ผูถูกจับจะสามารถเอ้ือมหยิบจับอะไรได เหตุที่เขาถูกจับแลว
จะคนทั่วไปเพราะมีเปาหมายอยู แตการคนรถยนตในกรณีน้ี เชน ต้ังดานตรวจคนยาเสพติดก็ไม
จําเปนวาจะตองดูเฉพาะในตัวรถเพราะยาเสพติดอาจซุกซอนไดทั่วทั้งคันรถ เปาหมายคือคนยาเสพ
ติด อาจจะซอนอยูตรงสวนไหนของรถก็ไดก็ตองคนตรงน้ันดวย เมื่อคนแลวก็สามารถยึดสิ่งของที่
ผิดกฎหมายน้ันได โดยไมจําเปนตองมีหมาย

ต้ังแตมีรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ขอโตแยงกันวาคนรถยนตไมไดเพราะรถยนตเปนที่
รโหฐานตองมีหมายคน เชน การทําผิดกฎจราจรเราะขับรถเร็ว ก็เขียนใบสั่ง ไมนาจะเขาไปคนอะไร
ไดมากกวาน้ัน แตหลักเกณฑของการคนผูถูกจับดังกลาวขางตนไมไดคนเพราะตองการหาพยาน
หลักฐาน เหตุผลของการคนในขณะจับกุมคือคนเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายแกเจาพนักงานหรือ
แกผูอ่ืน เพราะฉะน้ันการคนเน่ืองจากมีการทําผิดกฎจราจร เจาพนักงานอาจคนอยางอ่ืนไดดวย เชน
คนรางกาย คนหองผูโดยสาร เปนตน จะเห็นในภาพยนตรเวลาตํารวจเรียกใหรถยนตหยุดบนไฮเวย
ตํารวจขับรถอยูขางหลังบอกใหคันหนาหยุด ก็สั่งใหคนขับและผูโดยสารลงมาจากรถยนตเอามือ
พาดบนหลังคาไวกอน ตํารวจถึงจะยอมลงจากรถไปที่คนขับและผูโดยสารตบกระเปาวามีอาวุธ
หรือไม ซึ่งเปนการคนรางกาย เปนขั้นตอนปกติ

การตรวจคนยานพาหนะทางบกของเจาพนักงานตํารวจน้ัน จะตองกระทําอยางมีเหตุผล
และการตรวจคนก็ตองสามารถปฏิบัติได เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจเกิดความมั่นใจวาเมื่อทําการตรวจ
คนแลว จะไมถูกผูบังคับบัญชาตําหนิ ถูกแจงความดําเนินคดี หรือถูกรองเรียนวารับผลประโยชน
จากผูใชรถใชถนนในการสัญจรไปมาตามถนนหลวงและกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
โดยทั่วไป โดยจะตองสามารถอธิบายใหแกประชาชนทราบไดวามีความจําเปนอยางไรที่จะตองทํา
การตรวจคนยานพาหนะทางบก

74 Colorado v. Bannister ,449 U.S. 1, 1980.
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โดยหลักการทั่วๆ ไปการคนรถยนตไมไดใชหลักเร่ืองที่อยูอาศัย ศาลสูงสุดของสหรัฐ
เคยวินิจฉัยไวในคดีกรณีการตรวจคนรถยนตเพราะรถยนตเลื่อนหนีไปไดงาย พาพยานหลักฐานหนี
ไปก็งาย จึงตองคนไวเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไวกอน75 ตางกับที่อยูอาศัยหนีไปไหนไมได
เมื่อหนีไปไหนไมไดถาไมมีเหตุจําเปนเรงดวนก็ไปขอหมายมาคน หลักเกณฑจึงตางกัน

เจาพนักงานตํารวจเปนผูที่ใชประโยชนจากการตรวจคนซึ่งตนมีอํานาจสืบสวนเพื่อการ
แสวงหาพยานหลักฐาน เชน การต้ังดานตรวจคนบนทางหลวงก็ตองมีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจคน
พยานหลักฐานอันจะนําไปสูการจับกุมผูกระทําผิดกฏหมาย โดยศึกษาจากมาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การต้ังดานตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด ตามหลักเกณฑของกรมตํารวจ มาตรการควบคุมการตรวจคน
ยานพาหนะทางบกของเจาพนักงานตํารวจตามที่ไดกลาวมาแเลววาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย ไมไดบัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองที่เกี่ยวกับการคนยานพาหนะทางบกไวเปนการ
เฉพาะ ทําใหเปนปญหาในทางปฏิบัติของเจาพนักงานตํารวจที่จะตองตีความกันตอไป แตอยางไรก็ดี
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบัญญัติหลักเกณฑทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการใหหลักประกัน
แกประชาชนจากการถูกจับกุม ตรวจคน โดยไมชอบธรรม ซึ่งไดบัญญัติไวในเร่ืองการรับฟงพยาน
หลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ (Exclusionary Rule) ของสหรัฐอเมริกา ไดแก การกระทําอยางใดอยาง
หน่ึงจะเปนการสืบหา การตรวจตรา หรือการคนหาอันเปนการกระทําที่ละเมิดตอกฎหมาย76

ฉะน้ันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวกรมตํารวจจึงไดกําหนดความหมายเกี่ยวกับการต้ังดาน
ตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เพื่อใหเจาพนักงานตํารวจยึดถือเปนหลักปฏิบัติดังไดกลาวตอไปในบท
ที่ 3

75 Carrol v. U.S.267.U.S. 132, 1925.
76 จุตติ  ธรรมมโนวานิช. เลมเดิม. หนา 21.
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บทที่ 3
กฎหมายการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน

การคนบุคคลในที่สาธารณสถานนับเปนแนวทางที่สําคัญเปนสิ่งจําเปนในการปอง
ปราม หรือการหาหลักฐานเพื่อนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เปนการคนบุคคล แตการคนก็เปนการ
รบกวนสิทธิของประชาชนทั่วไป หากทําเกินกวาเหตุ แตการคนก็เปนแนวทางที่ทุกประเทศยอมรับ
แมอาจจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันไปบาง

3.1 กฎหมายการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถานของตางประเทศ
3.1.1 สหรัฐอเมริกา

การคนเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่ไดกําหนดไวใน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. (International Covenant
on Civil and Political Rights, 1966) ประเทศตางๆ หลายประเทศทั่วโลกยอมรับในกติกาดังกลาว
คงยังมีบางประเทศเทาน้ันที่ยังไมยอมรับในหลักสิทธิมนุษยชน แตการตรวจคนเปนความจําเปนเพื่อ
ใชในการหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิด หรือปองกันการกระทําความผิด ประเทศที่มีการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยจึงตองมีการกําหนดเปนกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับการตรวจคน1

3.1.1.1 การคนตัวบุคคลในท่ีสาธารณะ (Stops and Frisks)
การคนตัวบุคคลในที่สาธารณะของสหรัฐอเมริกาน้ี ณรงค ใจหาญ และคณะ2 ได

อธิบายถึงพัฒนาหลักการคนตัวบุคคลของสหรัฐอเมริกามาจากหลักคอมมอนลอวของอังกฤษ ซึ่ง
เดิมใหคนตัวไดเพราะเหตุที่สงสัยวาจะมีการกระทําความผิด และถือเปนดุลพินิจของเจาหนาที่
ตํารวจที่จะตรวจคนและสามารถควบคุมไดหน่ึงวัน โดยในกลางป ค.ศ. 1960 สหรัฐอเมริกาถือวา
การคนตัวบุคคลในที่สาธารณะเปนบุคคลในที่สาธารณะเปนดุลพินิจของตํารวจที่จะสามารถตรวจ
คนไดและไมอยูในหลักประกันสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวรางกายและไมตองขอหมายจาก

1 ณรงค ใจหาญ และคณะ. (2553). การคนตัวบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ. หนา
63-64.

2 แหลงเดิม. หนา 63-64.
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ศาล3 อยางไรก็ดี ในปจจุบันศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดวินิจฉัยวา การเรียกใหหยุดเพื่อตรวจคนในที่
สาธารณะน้ัน ถือเปนการละเมิดตอหลักประกันในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ตาม The Fourth
Amendment และการควบคุมตัวเพื่อตรวจคนตองมีเหตุอันควรและควบคุมไดเทาที่จําเปน โดยมี
หลักการที่ศาลไดวางหลักไวดังน้ี4

1) ผูอํานาจเรียกใหหยุด คือ เจาพนักงานผูมีอํานาจบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย
2) เงื่อนไขในการคน

ตองเปนการกระทําเพื่อปองกันอาชญากรรม ในกรณีที่เห็นวาบุคคลใดจะ
กระทําผิด

(1) เงื่อนไขที่จะใหอํานาจในการเรียกใหหยุดเพื่อตรวจคนน้ี ศาลวางหลักไว
วาตองมีเหตุอันควรสงสัย (reasonable suspicion) วาจะมีการกระทําความผิด ทั้งน้ี มาตรฐานของ
ความสงสัยน้ัน ไมจําเปนตองถึงขนาดมีหลักฐานที่นาเชื่อถือวาจะมีการกระทําความผิด (probable
cause) อันเปนมาตรฐานในการจับบุคคลหรือการคนในที่รโหฐาน

(2) หลักการในการพิจารณาวา เจาพนังงานมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการ
กระทําความผิดหรือไมน้ัน ใชหลักการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานที่มีมาตรฐานนอยกวาการวินิจฉัย
วาผูน้ันกระทําความผิดและมีความชัดเจนนอยกวาการวินิจฉัยวาเขามีเหตุอันควรจับหรือไม ทั้งน้ี
การพิจารณาหลักฐานเพื่อจะเปนเหตุที่จะเรียกใหหยุดน้ัน เจาหนักงานจะตองพิจารณาจากหลักฐาน
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะและมีหลักฐานที่ไดมาจากการสังเกต หรือขอมูลที่ไดมาจากสายลั บ หรือขอมูล
อ่ืนๆ รวมถึงลักษณะที่ผูกระทําผิดในความผิดน้ันๆ ไดเคยกระทํามาประกอบ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีอาจมา
เปนขอพิจารณาในการตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณแลความรูไดจากการฝกอบรมของเจาพนักงาน
ประกอบดวย อยางไรก็ดี มาตรฐานในการตัดสินใจวามีเหตุอันควรสงสัยหรือไมน้ัน เกณฑการพิจารณา
ตามมาตรฐานใหเทียบกับคนทั่วไปหรือคณะลูกขุนที่สามารถใชสามัญสํานึกในการวินิจฉัยวา
หลักฐานดังกลาวควรมีความสงสัยวาผูน้ันจะกระทําผิดหรือไม

หลักเกณฑในเร่ืองการคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน ซึ่งมิใชเปนผูตองสงสัยวา
กระทําความผิดน้ีจากคูมือการคนและยึดซึ่งเผยแพรโดยกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี5

3 John N. Ferdiico, Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional, ninth edition, (Belmont:
Thomson Wadsworth, 2005). p. 286. อางถึงในณรงค ใจหาญ และคณะ.  (2553). การคนตัวบุคคล: ศึกษาเปรียบ
เทียบกับนานาประเทศ. หนา 63.

4 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 64.
5 จุตติ  ธรรมมโนวานิช. เลมเดิม. หนา 52-53.
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การคนตัวบุคคล
1) การคนตัวบุคคลโดยมีหมาย

ถาหากเจาพนักงานไดรับขอมูลลวงหนาเพียงพอวาบุคคลใดบุคคลหน่ึงมี
ทรัพยสินที่ผิดกฎหมายติดตัวมา เจาพนักงานควรขอหมายคนได และไมควรเชื่อความเห็นของบุคคล
มาเปนอํานาจในการคน

2) กรณีที่บุคคลอาจถูกควบคุมตัวเพื่อใชหมายคน
ถาหากบุคคลปฏิเสธไมยอมใหคนตามหนาที่ หรือมีเหตุวาไมควรคนที่

สาธารณะ เชน การคนที่ตองถอดเสื้อผา เจาหนาที่อาจใชกําลังเทาที่จําเปนเพื่อควบคุมตัว และพาเขา
ไปยังสถานที่ที่อาจทําการคนไดโดยเหมาะสม และการคนดังกลาวอาจใชกําลังเทาที่จําเปนได

3) การยึดตามหมายคน
ขณะทําการตรวจคนสิ่งของตามที่ระบุไวในหมาย หากขณะทําการคนน้ันเจา

พนักงานไดพบหลักฐานอ่ืนในความผิดอันเดียวกันหรือผิดหลักฐานในความผิดฐานอ่ืนก็อาจทําการ
ยึดได

(1) หากเปนอาวุธที่ใชในการกระทําผิดกฎหมายเจาพนักงานอาจยึดไวได
(2) หากเปนอาวุธที่ถูกกฎหมาย เจาพนักงานก็อาจเอาไปไดแตผูถูกคนอาจ

ขอทราบไดวาจะเอาคืนไดที่ไหน
3.1.1.2 หลักการคนของเจาหนาท่ีตํารวจ

ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแกไขเพิ่มเติมที่ 4 (The Fourth Amendment)
บัญญัติวา “สิทธิของประชาชนที่จะไดรับความปลอดภัยในตัวบุคคล เอกสารตางๆ จากการคนและยึด
โดยไมมีเหตุผลจะไมถูกลวงละเมิด และจะไมมีการออกหมายเวนแตจะมีเหตุอันควรเชื่อไดวา...”
(The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects against unreason-
nable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable
cause....) ซึ่งประธานศาลสูงสุด Earl Warren ตีความการคนและการยึด รวมถึงสิทธิและผลประโยชน
ที่ปจเจกชนมีความคาดหวังอันสมเหตุสมผลที่จะไดรับความเปนสวนตัวการละเมิดสิทธิสวนตัว6

จากการตีความของศาลสูงสุดการคนและการยึดโดยไมสมเหตุสมผลจะใชควบคู
ไปกับการออกหมาย โดยถือวาเปนการคนและการยึดไมมีหมาย และไมผานการตรวจสอบของศาล
เปนเร่ืองที่ไมสมเหตุสมผลในตัว ยกเวนเฉพาะกรณีที่จําเปนๆ เทาน้ัน เชน การตรวจคนยานพาหนะ

6 ประธานศาลฎีกา. (2547). ขอพิจารณาประกอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22). หนา 48.
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โดยมีเหตุอันควรสงสัย เพื่อหาเคร่ืองไมเคร่ืองมือเและผลพวงจากการประกอบอาชญากรรม การคน
ที่สืบเน่ืองจากการจับกุมโดยชอบดวยกฎหมาย การคนในกรณีการติดตามอยางกระชั้นชิด และการ
คนโดยความยินยอม (Consent search) เปนตน7

กฎหมายสหรัฐอเมริกาใชคําวา Probable cause หมายถึงมีพยานหลักฐานเพียง
พอที่จะเชื่อไดวา ผูน้ันนาจะไดกระทําความผิด8 การคนโดยมีเหตุอันสมควร (probable cause) ตอง
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี9

1) ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เจาพนักงานรูและทําใหเจาพนักงานเชื่อโดย
สุจริตเพียงพอวาจะออกหมายได  ถาเปนกรณีหมายคน จะตองเชื่อวาจะพบสิ่งของหรือบุคคลใน
สถานที่น้ัน คําวา เจาพนักงานเชื่อโดยสุจริต หมายความวา ตัวเจาพนักงานเชื่อวาเปนไปไดที่จะมี
สิ่งของอยูในสถานที่น้ัน เปนความหมายในทางอัตวิสัย (subjective)

2) ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณ พอจะเห็นไดวาปนไปไดที่ของสิ่งของน้ันจะ
อยูในสถานที่น้ัน เปนความหมายทางภาวะวิสัย (objective) เพราะฉะน้ันการพิสูจนการคนโดยมีเหตุ
อันสมควรจะตองพิสูจนทั้งสองประการ คือพิสูจนทั้ง อัตวิสัยและภาวะวิสัย เคยพิสูจนวาเจาพนักงาน
เชื่อและคนทั่วๆ ไปก็เห็นเชนเดียวกับเจาพนักงานวามีสิ่งของน้ันอยูในน้ัน

การคนโดยไมมีหมายคนศาลสหรัฐอเมริกาไดกําหนดแนวทางไวดังตอไปน้ี
1) กรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉินเปนขอยกเวนที่สามารถคนไดโดยไมตองมีหมายคนเจาหนาที่
สามารถคนไดโดยไมมีหมาย หากเหตุน้ันๆ จะทําใหวิญูชนเชื่อวาการเขาไปคน เปนเร่ืองจําเปน
เพื่อปองกันอันตรายแกกายของเจาหนาที่ หรือบุคคลอ่ืนๆ หรืออาจเกิดการทําลายพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของกับอาชญากรรม หรือเพื่อปองกันการหลบหนีของผูตองสงสัย หรืออาชญากร หรือกรณีอ่ืน
ใดอันอาจเปนผลใหเกิดการขัดขวางการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย

ในการพิจารณาวาเปนกรณีฉุกเฉินหรือไม เจาหนาที่ควรพิจารณาจาก
(1) ระดับของความฉุกเฉิน เชน มีการไลลากันมา แลวหลบไปซอนตัวอยูใน

เคหสถาน
(2) ระยะเวลาที่จะไดหมาย เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการยักยาย หรือทําลาย

พยานหลักฐาน

7 แหลงเดิม. หนา 47.
8 แหลงเดิม. หนา 50.
9 จิรนิติ หะวานนท. เลมเดิม. หนา 25-43.
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(3) ความเปนไปไดที่จะเกิดภยันตรายทันทีทันใด ณ จุดเกิดเหตุ10

2) กรณีพยานหลักฐานปรากฏประจักษชัดเจน (plain view)
กรณีพยานหลักฐาน ในเหตุความผิดตามกฎหมายปรากฏชัดเจน การคนโดย

ไมตองมีหมายคนก็อาจกระทําได พยานหลักฐานที่เจาหนาที่พบเห็นโดยชัดเจน วาเปนหลักฐานที่
สามารถนํามาใชประกอบเปนพยานหลักฐานประกอบการลงโทษ ตามหลักขอยกเวนจึงตองให
อํานาจเจาหนาที่ในเขาถึงพยานหลักฐานไดทันที ที่ปรากฏขึ้น11 เชนหากเจาพนักงานกระทําการคน
ฮารดไดรอยางถูกตอง และไดพยานหลักฐานในคดีอาญาที่ไมเกี่ยวของกับเร่ืองที่คนในขณะทําการ
คน เจาหนาที่อาจจะยึดพยานน้ันไดตามหลักเกณฑเร่ืองพยานหลักฐานที่ประจักษแจง12

3) ความยินยอม
การคนบุคคลโดยความยินยอม เปนขอยกเวนประการหน่ึงที่เจาพนักงานผู บังคับ

ใชกฎหมายสามารถทําการคนไดโดยไมตองมีหมายคน หากบุคคลผูน้ันไดใหความยินยอมในการ
คน

4) กรณีคนเพื่อจับกุมโดยชอบดวยกฎหมาย
เมื่อไดมีการจับกุมผูใดตามกฎหมายแลว เจาหนาที่ ที่จับกุมมีอํานาจตรวจคน

บุคคลน้ันๆเจาพนักงานมีอํานาจคนรางกายเพื่อยึดอาวุธ หรือพยานหลักฐานที่อาจถูกซอนเรน หรือ
อาจถูกทําลายได หรืออาจตรวจคนพื้นที่รอบๆ ในบริเวณที่มีการจับกุมตามสมควรโดยไมตองมี
หมาย

5) การคนทรัพยสิน
ปกติแลวเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายจะทํารายการทรัพยสินที่ยึดไวเปน

“การคนทรัพยสิน” (Inventory searches) และจะอยูในขอยกเวนคนไดโดยไมมีหมายคน หากเขา
เงื่อนไข 2 ประการคือ

(1) การคนตองทําเพื่อวัตถุประสงคที่ไมใชการสอบสวน เชน เพื่อรักษา
ทรัพยสินของบุคคลในขณะที่อยูในความควบคุม เพื่อไมใหมีการกลาวอ างเร่ืองทรัพยสินหาย การ

10 United States v. Reed, 935 F. 2d 641, 642 (4th Cir. 1991).
11 Horton v. California, 496 U.S. 128 (1990).
12 สํานักงานคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมแหงสหรัฐอเมริกา. (2002, กันยายน). การคนและยึด

คอมพิวเตอร และการไดมาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสในการสอบสวนคดีอาญา. หนา 23-24.
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ลักขโมย หรือการทําลายทรัพยสิน หรือเพื่อปองกันเจาหนาที่ตํารวจจากภยันตราย ซึ่งไมถือวาเปน
การละเมิดสิทธิของบุคคลที่ไดรับการคุมครองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับแกไขคร้ังที่ 413

(2) การคนจะตองกระทําตามกระบวนการที่ไดมาตรฐาน14

6) การคน ณ จุดผานแดน
เพื่อประสิทธิภาพในการจับตาดูสิ่งที่ผิดกฎหมายตลอดจนทรัพยสินอ่ืนๆ ที่

อาจนําเขาหรือสงออกโดยไมชอบดวยกฎหมายของสหรัฐ ศาลสูงสุดไดวางขอยกเวนของการมี
หมายคนเปนพิเศษในกรณีการคนที่เกิดขึ้น ณ จุดผานแดนของสหรัฐอเมริกา โดยศาลไดวินิจฉัยวา
การคนที่ทําเปนปกติ ณ จุดผานแดน หรือการคนอ่ืนในทํานองเดียวกันน้ีไมตองมีหมาย เหตุอันควร
ออกหมายคน หรือแมแตเหตุอันควรสงสัย ซึ่งการคนอาจจะทําใหพบของผิดกฎหมาย หรือพยาน
หลักฐานในการกระทําความผิด15 อยางไรก็ตาม การคนซึ่งลวงละเมิดตอสิทธิของบุคคลเปนอยาง
มากควรจะตองมีเหตุอันควรสงสัย หลักเกณฑเหลาน้ีนํามาใชกับการคนบุคคล หรือทรัพยสินทั้งที่
เขามาและออกไปจากสหรัฐ16

3.1.1.3 การคนพาหนะ
การพิจารณาวาขอเท็จจริงอยางไรถือวามีเหตุผลอันควรสงสัยน้ัน ศาสตราจารย

La Fave ไดใหขอพิจารณา 6 ประการ คือ17

1) ลักษณะเฉพาะของผูกระทําผิดหรือยานพาหนะ
2) บริเวณพื้นที่ที่อาจจะพบผูกระทําความผิด โดยอนุมานจากเวลาที่ เกิดการกระทํา

ความผิดและเวลาที่เจาพนักงานไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
3) จํานวนของบุคคลที่เกี่ยวของในบริเวณที่เกิดเหตุ
4) ชองทางที่ผูกระทําความผิดจะหลบหนีหรือกระทําความผิด
5) การกระทําของบุคคลที่จะเรียกใหหยุดที่มีขอผิดสังเกต
6) ลักษณะของผูที่ตองอาศัยหรือยานพาหนะที่จะเรียกใหหยุดโดยพิจารณาถึง

รูปแบบของการกระทําความผิดที่เคยเกิดขึ้น

13 Illinois v. Lafayette, 462 U.S. 640, 644 (1983), South Dakota v. Opperman, 428 U.S. 364, 369-370
(1976).

14 Colorado v. Bertine, 479 U.S. 367,374 n. 6 (1987), Florida v. Wells, 495 U.S. 1, 4-5 (1990).
15 United States v. Montoya De Hernandez, 473 U.S. 531, 538 (1985).
16 United States v. Oriakhi, 57 F. 3d 1290, 1297 (4th Cir. 1995).
17 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 64-65.
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หลักการทั้งหกประการน้ี ศาลของสหรัฐอเมริกาในคดี State v. Guzy, 407 N.W.
2d 548 (Wis. 1987) นํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณาวาเจาพนักงานมีเหตุอันควรเรียกใหหยุด
เพื่อตรวจคนหรือไม โดยเพิ่มขอพิจารณานอกเหนือจากที่กลาวมาหกประการน้ัน อีกสามขอคือ
ประการแรก มีแนวทางอ่ืนที่เจาพนักงานจะสามารถไดขอมูลในการเรียกใหหยุดหรือไม ประการที่
สอง โอกาสที่จะสืบสวนในเร่ืองน้ีตอไปหากไมมีการเรียกใหหยุด และประการสุดทาย ลักษณะของ
ผูกระทําความผิดที่เจาพนักงานจะทําการตรวจคน รวมถึงความรายแรงของความผิดที่ไดรับการ
รายงานมา18

การคนพาหนะมีขั้นตอนการคนดังน้ี19

1) ระยะเวลาในการตรวจคน แมวาการเรียกใหหยุดของเจาพนักงานจะชอบดวย
กฎหมายแลว แตการควบคุมตัวไวเพื่อสอบถามขอเท็จจริงตางๆ น้ัน จะตองกระทําเทาที่จําเปนเพื่อ
ตรวจสอบถึงเหตุอันสงสัย และเคยมีคดีที่วินิจฉัยวา หากเปนการเรียกใหหยุดเพื่อตรวจคนเกี่ยวกับ
ยาเสพติด การที่เจาพนักงานใชเวลาประมาณ 20-25 นาที ถือไดวาเปนเวลาที่จําเปนเพื่อการตรวจคน

2) การตรวจคนตองกระทําดวยความสุภาพ และไมทําใหผูถูกเรียกใหหยุดเกิด
ความโกรธที่ตองประสบกับการใชกําลังบังคับใหถูกตรวจคน หากมีความจําเปนตองใชเวลาในการ
ตรวจคนนานกวาที่มีเหตุอันควร เจาพนักงานตองมีเหตุอันควรที่จะตองยืดเวลาในการตรวจคนวามี
เหตุจําเปนเพื่อประโยชนของสาธารณะที่จะไดสิ่งของที่ตองการตรวจคน

3) การตรวจคนยานพาหนะ สามารถกระทําไดโดยอาศัยหลักการตรวจคนบุคคล
ในที่สาธารณะ ทั้งน้ี เจาพนักงานมีอํานาจสงใหคนขับรถและคนที่อยูในยานพาหนะอยูในยานพาหนะ
น้ันในระหวางที่ตรวจคนได ในทางตรงกันขาม เจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหคนขับรถออกมาจากรถ
เพื่อตรวจคน โดยมีเหตุดังตอไปน้ี

(1) มีเหตุอันควรสงสัยวาผูมีอาวุธและมีลักษณะที่จะกออันตรายและ
(2) ไดรับความยินยอมในการตรวจคนรถยนต ไมวาพนักงานจะประสงคจะ

จับหรือออกใบสั่งจราจรหรือไมก็ตาม
หลักในคดีน้ีนําไปใชกับการตรวจคนผูโดยสารในรถที่ถูกตรวจคนดวยหากมี

เหตุอันควรสงสัยวาผูโดยสารน้ันมีอาวุธหรือจะกอใหเกิดอันตราย

18 John N. Ferdico.  (2005). Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional, ninth edition,
(Belmont:Thomson Wadsworth). pp. 303-304

19 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 65-68.
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ตอมาไดมีแนววินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐอเมริกาวา หากมีการตรวจคนแลว พบวา
ผูที่ถูกเรียกใหหยุดและตรวจคนไมมีบัตรประจําตัวมาแสดงตามที่กฎหมายกําหนดผูน้ันอาจถูกจับ
ในฐานที่ไมมีบัตรประจําตัวได

4) การใชกําลังเพื่อคน มีเหตุที่จะใชกําลังเพื่อตรวจคนตางจากการใชกําลัง เพื่อ
จับ เพราะการตรวจคนตองการที่จะใหเจาพนักงานไดตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะวามีพฤติการณ
ที่จะกอใหเกิดการกระทําความผิดหรือมีสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือไม ดังน้ัน การใชกําลังจึงเพียง
เพื่อใหการตรวจคนสามารถกระทําได แตไมอาจใชกําลังถึงขั้นทําใหตายไดเหมือนในกรณีผูถูกจับ
ขัดขืนการจับและใชกําลังตอสูขัดขวางเจาพนักงานผูจับ

ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา ศาลไดวางแนววินิจฉัยไวดังน้ี
(1) จํานวนของเจาพนักงานและรถยนตที่เกี่ยวของ
(2) ลักษณะของความผิดและเหตุอันควรสงสัยวาผูตองสงสัยมีอาวุธอยูใน

ความครอบครอง
(3) ความมั่นใจของเจาพนักงานในหลักฐานในการตรวจคน
(4) ความจําเปนที่จะตองตรวจคนในทันทีทันใด
(5) พฤติกรรมของผูถูกตรวจคนที่เจาพนักงานไดสังเกตเห็น
(6) โอกาสของเจาพนักงานที่จะเรียกใหหยุดโดยไมจําตองใชกําลังบังคับ

5) หลังจากเรียกใหบุคคลหยุดเพื่อตรวจคนแลว โดยปกติเจาพนักงานจะถามชื่อ
หรือที่อยู และถามวาจะไปที่ใด หากไมมีขอพิรุธอยางใดก็จะอนุญาตใหผูน้ันเดินไปตามที่ประสงค
แตในกรณีที่มีขอพิรุธหรือสงสัยวาจะมีอาวุธหรือจะกอเหตุราย เจาพนักงานจะดําเนินการตรวจคน
ตัว ซึ่งศาลสหรัฐอเมริกาไดวางแนวทางในการใชดุลพินิจวามีเหตุอันควรตรวจคนตอไป โดยอาศัย
เหตุอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี

(1) ความผิดอาญาที่เปนที่สงสัยน้ันจะมีการใชอาวุธ
(2) ผูถูกเรียกใหหยุดมีอาการต่ืนตระหนกเมื่อเจาพนักงานเรียกใหหยุด
(3) มีรองรอยที่เสื้อผาของผูน้ัน
(4) ผูน้ันซุกมือไวในเสื้อของผูน้ัน
(5) ผูน้ันไมไดแสดงชื่อ หรือไมอาจแจงขอสงสัยใหผูเรียกอยางเพียงพอ
(6) บริเวณที่ผูน้ันดําเนินการอยูเปนพื้นที่ที่มีการใชอาวุธ
(7) ผูน้ันมีพฤติการณที่จะขัดขืนหรือตอสูเจาพนักงานในการตรวจคน
(8) เจาพนักงานเชื่อวาผูตองสงสัยมีอาวุธเพราะเคยมีประวัติการครอบครอง

อาวุธมากอน
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6) กระบวนการในการคนตัวหลังจากเรียกใหหยุดน้ี กฎหมายไมตองใหเจาพนักงาน
ผูตรวจคนแจงสิทธิแกผูที่ตรวจคน ทั้งน้ีเพราะบุคคลดังกลาวยังไมไดถูกจับ แตการตรวจคนน้ี มีแนว
ปฏิบัติวาจะตองใชผูคนที่มีเพศเดียวกับผูถูกตรวจ และการตรวจคนกระเปาถือหรือกระเปาสะพาย
กระทําไดโดยไมตองเปดกระเปาแตใหจับดูภายนอกวามีอาวุธหรือไมหากเปนที่สงสัยจึงขอเปด
กระเปาดูสวนการยึดสิ่งของที่ไดจากการคนตัว เปนไปตามหลักการคนตัวบุคคลหลังจับ

นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติของการตรวจคน เจาพนักงานจะตองไมเลือกปฏิบัติใน
การตรวจคนบุคคล เพราะเหตุความแตกตางทางเชื้อชาติ เผาพันธุหรือสีผิวดวย

7) การคนตัวบุคคลผูถูกจับ
การคนตัวบุคคลหลังจับ มีวัตถุประสงคในการคนหาอาวุธที่ซุกซอนอยูในตัว

ของผูถูกจับและการตรวจคนหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวพันกับความผิดที่ถูกจับเพื่อปองกันการถูกจับ
จะทําลายหลักฐาน หรือซุกซอนพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือไดมาจาก
กระทําความผิด และถือเปนอํานาจที่เจาพนักงานผูจับสามารถกระทําไดหลังจับเน่ืองจากการจับตอง
มีเหตุอันควรจับตามหลัก probable cause ดังน้ันหากเปนการจับโดยชอบ แลวเจาพนักงานยอมมี
อํานาจในการตรวจคน และเมื่อผูถูกจับไปที่สถานีตํารวจ ก็จะมีอํานาจในการที่จะคนตัวเพื่อหา
สิ่งของหรือการตรวจคนตัวของผูถูกจับได

3.1.2 สหราชอาณาจักร
3.1.2.1 การคนตัวบุคคลในท่ีสาธารณสถาน

การคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน เปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่ได
กําหนดไวในกฎบัตรสหประชาชาติ และในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) เร่ืองการ
ตรวจคนนับไดวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล20 สิทธิมนุษยชนรัฐบาลอังกฤษเชื่อมั่นอยางยิ่งวา
พลเมืองทุกคนควรรูจักใชสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่ สิทธิและอิสรภาพอันเปนสิ่งที่มนุษย
ทุกคนไดรับในชีวิตประจําวัน การเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนทําใหเกิดพื้นฐานชีวิตใน
อังกฤษ รัฐบาลอังกฤษ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรการกุศลยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนทั่วโลก สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง พระราชบัญญัติสิทธิ
มนุษยชนป 1998 วางสิทธิของพลเมืองอังกฤษในดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งครอบคลุมถึง
การปองกันอาชญากรรม อิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาและการเมือง การปองกันการใช

20 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Retrieved 18 December 2009, from
ww2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
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ระบบกฎหมายในทางที่ผิด เชน การจับกุมหรือจําขังโดยไมมีการพิจารณาคดี สิทธิความเสมอภาคในการ
รับประกันวาจะไมมีการแบงแยกใดๆ สิทธิทางเศรษฐกิจ เชน การศึกษาและการปองกันความยากจน
หรือความอดอยาก21

3.1.2.2 หลักการตรวจคนบุคคลของเจาหนาท่ีตํารวจ
ในสหราชอาณาจักร คําวาตํารวจยืมจากภาษาฝร่ังเศส ในรัฐสภาแหงบริเตนมา

จาก House of Lords ซึ่งมีอํานาจออกกฎหมาย พระราชบัญญัติถูกเสนอโดย House of Commons
กอนศตวรรษที่ 19 มีการใชอยาง เปนทางการเฉพาะ คําวาตํารวจมีการบันทึกในสหราชอาณาจักรได
รับการแตงต้ังเปนกรมตํารวจ

ตํารวจสามารถหยุดทุกคนในสถานที่สาธารณะ และใหแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน

การคนของเจาหนาที่ตํารวจ ตาม The Police and Criminal Evidence Act 1984
เรียกวา “PACE” การคนในที่สาธารณะ โดยกฎหมายอังกฤษใชคําวา “Reasonable grounds for
believing that” หมายถึง มีเหตุผลตามสมควรที่ทําใหเชื่อไดวาผูน้ันนาจะไดกระทําความผิด22 มีเหตุ
อันควรสงสัยตามสมควร ตามมาตรา 1 ที่ เจาหนาที่ ตํารวจจะเรียกใหบุคคล หรือยานพาหนะหยุดเพื่อ
ตรวจคน เพื่อหาทรัพยที่ถูกลักทรัพย หรือของตองหามตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งหมายรวมถึงอาวุธหรือ
สิ่งที่สามารถใชอยางอาวุธ ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือใชในการทํารายบุคคล มาตรการ
ในการควบคุมการใชอํานาจการคนของเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจคนในที่สาธารณะมี 3 ประการ
ดังน้ี23

(1) กอนที่จะคน เจาหนาที่ตํารวจตองแจงแกผูตรวจคนวาผูคนเปนใครและ
วัตถุประสงคในการตรวจคน นอกจากน้ีตองแจงใหทราบถึงเหตุที่จะทําการตรวจคนไดตามกฎหมาย
ถาเจาหนาที่ตํารวจมิไดแตงเคร่ืองแบบจะตองแสดงบัตรประจําตัววาเปนเจาหนาที่ตํารวจ

(2) หลังการตรวจคนแลวจะตองทําบันทึกภายในเวลาเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดย
จะตองระบุ วัน เวลา สถานที่เหตุแหงการคนชื่อของผูคนและผูถูกคน

(3) บันทึกน้ีจะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา และผูถูกตรวจคนสามารถขอสําเนา
บันทึกดังกลาวได24

21 Wikipedla.  (1998). Police, Retrieved 18 December 2009, from
www.en.wikipedia.org/wiki/The_Police.

22 ประธานศาลฎีกา. เลมเดิม. หนา 47.
23 พิพากษ เกียรติกมเลศ. เลมเดิม. หนา 177-178.
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เมื่อเปรียบกับกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการคนและการยึด จะเห็นวาเหมือนกับ
ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายอังกฤษ เน่ืองมาจากไดกําหนดไวในกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and
Political Rights, 1966) ประเทศตางๆ หลายประเทศทั่วโลกยอมรับในกติกาดังกลาว วิธีการคน
กอนที่จะคน เจาหนาที่ตํารวจตองแจงแกผูตรวจคนวาผูคนเปนใครและวัตถุประสงคในการตรวจคน
นอกจากน้ีตองแจงใหทราบถึงเหตุที่จะทําการตรวจคนไดตามกฎหมาย  ถาเจาหนาที่ตํารวจมิไดแตง
เคร่ืองแบบจะตองแสดงบัตรประจําตัววาเปนเจาหนาที่ตํารวจ และหลังการตรวจคนแลวจะตองทํา
บันทึกภายในเวลาเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดยจะตองระบุ วัน เวลา สถานที่เหตุแหงการคน ชื่อของผู
คนและผูถูกคน ทั้งน้ีก็การคุมครองสิทธิสวนตัวเปนการละเมิดสิทธิสวนตัว

3.1.2.3 การคนรถยนตในท่ีสาธารณะ25

การต้ังดานแลวปดกั้นถนนไดตลอดเวลา กฎหมายอังกฤษจะกําหนดอยู 2
ประการคือ เหตุในการตรวจคนในการปดถนนตรวจคน และระยะเวลาในการปดถนนตรวจคน เหตุ
ขอสําคัญที่มักจะอางเปนเหตุคือ เมื่อมีการกอวินาศกรรมหรีอเหตุที่มีผูกออาชญากรรมรายแรงกําลัง
อยูในระหวางหลบหนี ระยะเวลาในการตรวจคน โดยหลักการแลวไมกี่ชัวโมง ในระยะเวลาที่ปดกั้น
ถนนตรวจคน การตรวจคนในลักษณะเชนน้ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนคอนขาง
มาก ผูที่จะสั่งใหมีการตรวจคนในลักษณะ Road check ตองเปนตํารวจในระดับสูง เพราะฉะน้ันจะ
เห็นวามีความเเตกตางกันอยู 2 จุด ถาเปนการตรวจคนตามธรรมดาเจาพนักงานตํารวจระดับผูนอย
สามารถกระทําไดทันที่แตถาเปนการตรวจคนแบบปดถนนจะตองเปนนายตํารวจระดับสูง26

ในเร่ืองการตรวจคนยานพาหนะของประเทศอังกฤษ ซึ่งกลาวมาแลวขางตนจะ
เห็นไดวาเปนการกลาวถึงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐซึ่งไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ ตํารวจ
ไวใหเห็นถึงอํานาจคอนขางจะชัดเจน โดยศึกษาจากอํานาจในการดําเนินการตรวจคนยานพาหนะ
ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยตํารวจแเละพยานหลักฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1984 และใน
พระราชบัญญัติวาดวยความยุติธรรมในคดีอาญและการรักษาความสงบเรียบรอย ค.ศ. 1994 ในเร่ือง
“การปองกันการกระทําอันรุนแรง” ซึ่งกฎหมายดังกลาวใหอํานาจตํารวจในการใหหยุดและตรวจ
คนบุคคลยานพาหนะ

25 Adviceguide. (2002). Legal system - In England Police powers, Retrieved 18 December 2009,
from www.adviceguide.org.uk/index/your.../ legal_system.htm.

26 วิศิษฐ วิศิษฐสรอรรถ. (2539, กรกฏาคม). การสัมมนาเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศ
อังกฤษ. เอกสารสงเสริมวิชาการ ตํารวจ, ปท่ี 32 ฉบับท่ี 358. หนา 42-56.
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อํานาจ อิทรศวร ไดกลาวถึงมาตรการการตรวจคนพาหนะทางบกตามพระราช
บัญญัติวาดวยตํารวจแเละพยานหลักฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1984 ดังน้ี27

มาตรา 1 อํานาจของตํารวจในการใหหยุดและตรวจคนบุคคล ยานพาหนะ ฯลฯ
โดย (1) ตํารวจอาจใชอํานาจ เขาทําการตรวจคนในที่สาธารณสถาน หรือสวนหน่ึงสวนใดของสาธารณ
สถาน ไมวาในเวลาใดๆ โดยการจายเงินหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามอํานาจที่ตํารวจจะพึง
กระทําได และอาจตรวจคนบุคคลใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ทุกสิ่งที่อยูในหรือบนยานพาหนะ เชน
สิ่งของที่ถูกขโมยหรือของตองหามตามกฎหมาย หรือสิ่งของใดๆ

มาตรา 2 บทบัญญัติวาดวยการตรวจคนตามมาตรา 1 ใหตํารวจหนวงเหน่ียว
กักกันบุคคลใด หรือกักกันยานพาหนะ โดยการใชอํานาจที่ใหไวในมาตรา 1 หรือการใชอํานาจอ่ืนๆ
ไดแก เพื่อตรวจคนตัวบุคคลใด โดยยังไมไดทําการจับกุมในเบื้องตน หรือเพื่อตรวจคนโดยยังไมได
ทําการจับกุมไมจําเปนตองทําการตรวจคน

ขอกําหนดตามที่กําหนดไวในอนุมาตรา (2) (ขอ 2) ขางตนตองแจงชื่อของ
ตํารวจผูน้ัน และชื่อของสถานีตํารวจซึ่งตนสังกัดอยู วัตุประสงคในการตรวจคน และเหตุผลในการ
ตรวจคน

มาตรา 3 หนาที่ในการทําบันทึกการตรวจคน ตํารวจตองทําบันทึกการตรวจคน
เปนลายลักษณอักษร เวนแตในทางปฏิบัติไมสามารถจะทําได การบันทึกการตรวจคนยานพาหนะ
ตองระบุวัตถุประสงคในการตรวจคน เหตุผลในการตรวจคน วันและเวลาในการตรวจคน สถานที่
ซึ่งทําการตรวจคน วตัถุสิ่งของที่ตรวจคนพบ และมีบุคคลใดไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินใดเสียหาย
อันเน่ืองจากการตรวจคนหรือไม

พระราชบัญญัติน้ืใหอํานาจแกเจาหนาที่ตํารวจในการหยุดและตรวจคนซึ่ งให
สิทธิตํารวจโดยไมตองอยูในเงื่อนไขวาตองมีเหตุ อันควรสงสัยวาบุคคลหรือยานพาหนะน้ันจะ
บรรทุกอาวุธที่ใชในการกระทําความผิดบุคคลที่ไมหยุดยานพาหนะเมื่อมีคําสั่งจากเจาหนาที่ตํารวจ
ใหหยุด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว

อํานาจ อินทรศวร ไดศึกษาเฉพาะอํานาจของตํารวจในการใหหยุดและตรวจคน
การกระทําอันรุนแรงเทาน้ัน ตามพระราชบัญญัติวาดวยความยุติธรรมในคดีอาญาและการรักษา ความ
สงบเรียบรอย ค ศ. 1994 (Criminal Justice md public order Act 1994) ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 60 มี
รายละเอียดดังน้ี คือ28

27 อํานาจ อินทรศวร.  เลมเดิม. หนา 114-118.
28 แหลงเดิม. หนา 122.
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(1) หากเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ตํารวจที่มียศต้ังแตระดับผูอํานวยการมี
เหตุอันควรเชื่อไดวา

(ก) จะมีการใชกําลังรุนแรงในพื้นที่ที่ตนดูแลรับผิดชอบและ
(ข) มีความเรงดวนที่จะตองปองกันเหตุรายดังกลาว
เจาหนาที่ตํารวจมีสิทธิในการใชอํานาจหยุดและตรวจคนบุคคลและยานพาหนะ

ในสถานที่ใดๆ ภายในพี้นที่รับผิดชอบเปนเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง
(2) เจ าหนาที่ ตํ ารวจระดบผูกํ ากับการหรือสารวัตรมี อํานาจตามอนุ มาตรา (1)

ขางตนหากมีเหตุผลเชื่อไดวาจะมีเหตุการณรุนแรงและในขณะน้ันตํารวจผูรับผิดชอบไมอยู
(3) หากปรากฏเเกเจาหนาที่ซึ่งเปนผูใหอํานาจหรืออนุญาตหรือตํารวจระดับ

ผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนการดวนที่จะตองปองกันการกระทําผิดที่ใชกําลังรุนแรง
จะเห็นไดวาในเร่ืองการตรวจคนยานพาหนะของประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่

เกี่ยวของ 2 ฉบับ พระราชบัญญัติวาดวยตํารวจแเละพยานหลักฐานในคดีอาญา ค.ศ. 1984 ใหอํานาจ
แกเจาหนาที่ตํารวจในการหยุดและตรวจคนซึ่งใหสิทธิตํารวจโดยไมตองอยูในเงื่อนไขวาตองมีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลหรือยานพาหนะน้ันจะบรรทุกอาวุธที่ใชในการกระทําความผิดบุคคลที่ไม
หยุดยานพาหนะเมื่อมีคําสั่งจากเจาหนาที่ตํารวจใหหยุด สวนพระราชบัญญัติวาดวยความยุติธรรม
ในคดีอาญาและการรักษาความสงบเรียบรอย ค.ศ. 1994 ใหอํานาจกับตํารวจที่มียศต้ังแตระดับ
ผูอํานวยการ

3.1.3 สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี
3.1.3.1 การคนตัวบุคคลในท่ีสาธารณสถาน

การตรวจคนจะตางจากกรณีของมาตรการบังคับอ่ืนๆ ตรงที่การตรวจคนไมได
ถูกจํากัดอยูเฉพาะความสงสัยวาไดมีการกระทําความผิดอาญาที่รายแรง ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีได
วางกรอบไววาการปฏิบัติการตรวจคนจะตองไดสัดสวนกับระดับของความสงสัยวาไดมีมีการ
กระทําความผิด ดวยเหตุน้ีจึงถือวาไมสามารถตรวจคนได และการตรวจคนในเวลากลางคืนมีขอ
จํากัด ยกเวนที่สาธารณสถาน29

ศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักไววา เทาที่เปนไปไดและไมเปนการขัดขวางตอการ
สืบหาตัวผูกระทําความผิด หมายคนทุกฉบับที่ออกโดยศาลจะตองระบุถึงลักษณะของความนาสงสัย
วามีการกระทําความผิด (die Art des Taiverdachis) และพยายามหลักฐานที่ตองการคนหา (die
gesuchten Beweismittel) ในทางปฏิบัติแลว สิ่งดังกลาวก็ไมคอยจะไดรับการถือปฏิบัติในกรณีดังกลาว

29 สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจนพัฒน. เลมเดิม. หนา 198.
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รวมทั้งในกรณีของการตรวจคนตามมาตรา 103 (1) มาตรา 106 (2) พนักงานอัยการและเจาพนักงาน
ตํารวจก็มีหนาที่ที่จะตองแจงใหทราบถึงเหตุผลของการตรวจคนในกรณีที่คําสั่งใหทําการตรวจคน
ไมไดระบุถึงรายละเอียดของขอเท็จจริงเกี่ยวกับเน้ือหาของการกระทําความผิด (den inhalt des
Tatvorwurfs) เพียงแตระบุฐานความผิด ในกรณีดังกลาวถือวาขัดตอหลักนิติรัฐ ไมจําเปนที่จะตอง
ออกหมายคนเปนการเฉพาะในกรณีที่การคนเปนการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีอาญาที่
ถึงที่สุดแลว รวมทั้งกรณีที่ไดมีการคนหาตัวจําเลยโดยไดมีการออกหมายจับจําเลยแลว30

3.1.3.2 หลักการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถาน
อาจารย ดร. ปกปอง ศรีสนิท กลาวถึงการคนตัวบุคคล กฎหมายเยอรมนีได

กําหนดหลักการคนตัวบุคคลไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 102 คือการคนตัว
บุคคล การคนทรัพยสิน การคนสถานที่ สวนการต่ืนตัวของบุคคลซึ่งเปนผูตองสงสัยวาไดกระทํา
ความผิด อาจกระทําไดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยและการคนน้ันจะเปนประโยชนในการพบพยาน
หลักฐาน มาตรา 102 เปนหลักการกวางๆ เกี่ยวกับการคนตัวบุคคล31

การคนบัญญัติไวในหมวด 8 เลม 1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
ในหมวดดังกลาวบัญญัติเร่ืองการยึดทรัพย (Beschiagnahme) และมาตรการบังคับอ่ืนๆ บางประการ
ไวดวย

การคนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหลายกรณี
ดวยกัน เชน การคนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะเปนการยืนยันตัวบุคคลตามที่บัญญัติไวในมาตรา
163b (1) ประโยคที่ 3, (2) ประโยคที่ 2 แตในบทความน้ีจะจํากัดเฉพาะกรณีของการคนเพื่อเปนการ
คนหาพยานหลักฐานและรองรอยการกระทําผิด ตามกฎหมายเยอรมนีไดวางหลักการเร่ืองการคน
บุคคลไวดังน้ี32

1) ทั้งผูตองสงสัย เชน ในกรณีที่ตองสงสัยวากระทําความผิดฐานลักทรัพยก็
สามารถที่จะถูกตรวจคนหาทรัพยที่ลักมาหรืออุปกรณที่ใชในการลักทรัพย และผูที่ไมตองสงสัยวา
ไดกระทําความผิดสามารถที่จะถูกตรวจคนได สําหรับผูไมตองสงสัยวาไดกระทําความผิด ยังเปนที่
ถกเถียงกันอยูเพราะมาตรา 103 (ซึ่งตางจากมาตรา 102) เปนเร่ืองเฉพาะเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่จะ
ถูกตรวจคนแตเพราะวามาตรา 810 อนุญาตใหทําการตรวจรางกายของผูที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของได
หรืออีกนัยหน่ึงก็คือผูไมตองสงสัยน่ันเอง ดวยเหตุน้ีการตรวจคนรางกายซึ่งเปนมาตรการซึ่ งเปน
มาตรการบังคับที่มีความรุนแรงนอยกวาจึงเปนสิ่งที่ทําได

30 แหลงเดิม. หนา 200.
31 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 148.
32 แหลงเดิม. หนา 204-205.
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2) การตรวจคนรางกายรวมถึงการตรวจคนทรัพยสินซึ่งเปนของผูที่ถูกตรวจคน
ดวย  (มาตรา 102) ซึ่งไมจํากัดเฉพาะการเปนเจาของกรรมสิทธิ์แตรวมถึงการมีสิทธิ์แตรวมถึงการมี
สิทธิครอบครองดวย ในกรณีที่ทรัพยสินอยูในความครอบครองของทั้งผูตองสงสัยและผูไมตอง
สงสัยแลวใชหลักเกณฑในการตรวจคนตามมาตรา 102 แตถาในทางขอเท็จจริงแลว ผูไมตองสงสัย
มีอํานาจที่จะจําหนายจายโอนทรัพยสินเพียงผูเดียวแลว หลักเกณฑที่ใชในการตรวจคนเปนไปตาม
มาตรา 103 ซึ่งเปนหลักเกณฑที่เขมงวดกวามาตรา 102

3) การตรวจคนบุคคลเปนคนละกรณีกับการตรวจรางกาย การตรวจคนบุคคล
เปนเร่ืองของการตรวจคนตามเสื้อผาและตามรางกายภายนอก รวมทั้งสวนของรางกายที่สามารถ
เปดออกไดโดยไมตองใชความชวยเหลือทางการแพทย อยางเชน ปาก และกน ดวยเหตุน้ีการตรวจ
คนรางกายไมอาจกระทําไดดวยการลวงล้ําสิทธิในทางรางกาย เชน ถาจะตองมีการตรวจดูวาผูตอง
สงสัยไดกลืนสิ่งของไปหรือไม ดวยการลางทองของผูตองสงสัยแลวเปนกรณีของมาตรา 810

การตรวจคน หมายถึงการคนหา วัตถุที่ซุกซอนอยูที่อาจใชพยานหลักฐานเพื่อ
พิสูจนความผิด และผูตองสงสัยวาไดกระทําความผิด สิ่งที่ถูกตรวจคน อาจจะเปนบุคคลผูตองสงสัย
บุคคลที่ไมตองสงสัยและทรัพยสินที่เปนของบุคคลดังกลาว33

ถาการตรวจคนเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ผูที่ถูกตรวจคนมีสิทธิที่จะ
ตอตาน (Widerstand) หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ไมถือวาเปนความผิดฐานขัดขวางตอเจาหนาที่ในการ
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 11334

4) การตรวจรางกายผูหญิง
หากการตรวจรางกายผูหญิงจะเปนการละเมิดความรูสึกและทําใหเกิดความ

อับอาย การตรวจดังกลาวตองกระทําโดยเพศเดียวกันหรือผูหญิงหรือโดยนักเทคนิคการแพทย เมื่อ
ผูหญิงที่ถูกตรวจรองขอกฎหมายอนุญาตใหผูหญิงอ่ืนหรือญาติเขาอยูดวยขณะตรวจได และการ
ตรวจดังกลาวผูหญิงตองยินยอมใหมีการตรวจดวย (section 81d)35

33 แหลงเดิม. หนา 195.
34 แหลงเดิม. หนา 206.
35 THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE StPO Retrieved 14 October  2011, from

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html. Section 81d [Physical Examination]
(1) If the physical examination may violate the sense of shame of the person to be examined, it

shall be carried out by a person of the same sex or by a female or male physician. Where there is a legitimate
interest, a request that a physician of a particular gender be appointed to perform the examination shall be
granted. Upon the request of the person concerned, a trusted person is to be admitted. The person concerned is
to be instructed as to the provisions of the second and third sentences.

(2)This provision shall also be applicable where the person concerned consents to the examination.
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3.1.3.3 การคนพาหนะ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมนี คําวา “พาหนะ”หมายถึง

รถยนตสวนบุคคลเปนทรัพยและไมใชที่พักอาศัยแตมีไวเพื่อการเดินทาง36 ก็แสดงถึงเปนที่รโหฐาน
การคนพาหนะน้ีขึ้นอยูกับกฎหมาย THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE STPO
ไดบังคับใชในวันที่ 7 เมษายน 1987 เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางถนน (Road Traffic Controls)
ดังตอไปน้ี37

มาตรา 111 เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางถนน (Road Traffic Controls)
มีขอยอยอยู 3 ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิสูจนขอสงสัยที่เปนความผิดตาม

มาตรา 129a ของประมวลกฎหมายอาญา ความผิดที่กําหนดไวในบทบัญญัติหรือความผิดตาม
มาตรา 250 ขอยอย (1) ของประมวลกฎหมายอาญาที่ใหมีการต้ังจุดตรวจที่ต้ังขึ้นตามถนน สี่แยก
และสถานที่ที่สาธารณชนสามารถเขาถึงได หากปรากฏตามขอเท็จจริงมาตรการน้ีอาจนําไปสูการ
จับกุมผูกระทําผิดหรือการรักษาความปลอดภัยของพยานหลักฐานซึ่งอาจจะทําหนาที่ใหชัดเจนขึ้น
ในความผิดน้ัน ที่จุดตรวจเจาหนาที่ทุกคนควรจะตองมีขอตกลงเพื่อสรางเอกลักษณของตนเองหรือ
วัตถุที่พบในการคนหาและในการต้ังจุดตรวจควรตองกระทําโดยผูพิพากษา สํานักงานอัยการสาธารณะ
และเจาหนาที่ใหความชวยเหลือน้ัน (มาตรา 152 ตามรัฐธรรมนูญ) จะตองเปนผูมีอํานาจที่จะทําให
คําสั่งดังกลาวในสถานการณฉุกเฉิน

มาตรา 111a บทบัญญัติการถอนชั่วคราวของการอนุญาตในการขับขี่ (Provi-
sional Withdrawal of Permission to Drive) มีขอยอยอยู 6 ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับถามีเหตุผลที่นา
เชื่อไดวาใหถูกถอนใบอนุญาต (มาตรา 69 ตามประมวลกฎหมายอาญา) จะมีคําสั่งถอนใบอนุญาต
ชั่วคราวของบุคคลที่ถูกกลาวหา บางประเภทของยานยนตอาจจะยกเวนการถอนใบอนุญาตในการ
ขับขี่ชั่วคราวถาหากสถานการณน้ันมีวัตถุประสงคของการจะไมเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน

มาตรา 111b การคุมครองความปลอดภัยของวัตถุที่ไดมาจากการครอบครอง
(Securing of Objects) มีขอยอยอยู 5 ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุที่ครอบครองอาจจะมีความ
คุมครองจากการยึด จับตามมาตรา 111c ถามีเหตุผลตามมีเงื่อนไขสําหรับการจายคาปรับหรือการยึด
ใบขับขี่มาตรา 94 ขอ (3) จะยังคงไมไดรับผลกระทบ

36 สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจนพัฒน. เลมเดิม. หนา 195.
37 Bandesministerim der justiz.  (2011). THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

stpo, Retrieved 14 October  2011, from http://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_stpo/ englisch_
stpo.html.
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มาตรา 111c การคุมครองการจับหรือการยึด (Securing Seizure) มีขอยอยอยู 6
ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดของสินทรัพยที่เคลื่อนยายไดจะตองไดรับผลกระทบในกรณีที่อาง
ถึงตามมาตรา 111 B โดยการยึดทรัพยสินหรือโดยระบุการยึดโดยประทับตราหรือในทางอ่ืนๆ

มาตรา 111 d การอายัดสําหรับการเทียบมูลคา; คาปรับหรือคาใชจาย (Attach-
ment for Equivalent Value; Fine or Costs) มีขอยอยอยู 3 ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ การอายัดที่
อาจจะมีคําสั่งโดยอาศัยอํานาจของการริบหรือยึดที่มีมูลคาเทียบเทาโดยอาศัยอํานาจตามคาปรับหรือ
คาใชจายที่คาดการณไวของการดําเนินคดีอาญา การอายัดมาอาจจะถูกสั่งโดยอาศัยอํานาจของการ
ปรับหรือคาใชจายที่คาดการณไว กรณีการตัดสินมีผลตอการลงโทษจําเลย การอายัดจะตองไมควร
มีคําสั่งในคาใชจายในการดําเนินการ

มาตรา 111 e คําสั่งใหมีการยึดหรืออายัด (Order for Seizure or Attachment) มี
ขอยอยอยู 4 ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับในการตัดสินของสํานักงานอัยการสาธารณะควรจะออก
คําสั่งในการยึด และอายัด และเจาหนาที่ผูชวยของสํานักงานอัยการสาธารณะควรจะออกคําสั่งใน
การยึดทรัยพสินที่เคลื่อนที่ได

มาตรา 111 f ผลของยึด จับกุม และการบังคับใหอายัด (Effecting Seizure and
Enforcing Attachment) มีขอยอยอยู 3 ขอเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับผลของยึด จับกุมควรจะเปนหนาที่
ของสํานักงานอัยการสาธารณะ ในกรณีทรัพยสินที่เคลื่อนที่ได รวมทั้งเจาหนาที่ผูชวยของสํานักงาน
อัยการสาธารณะ

มาตรา 111 g การดําเนินการบังคับ การบังคับถึงการอายัดโดยบุคคลที่ทําใหผิดหวัง
(Compulsory Execution; Enforcement of Attachment by the Aggrieved Person) มีขอยอยอยู 5 ขอ
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดของวัตถุที่ครอบครองตามมาตรา 111 C ไมไดจะมีผลตอการจัดการ
โดยบุคคลที่ทําใหผิดหวังโดยวิธีการของการดําเนินการบังคับหรือการบังคับใชของที่อายัดบนพื้นฐาน
ของการเรียกรองที่เกิดจากความผิดทางอาญา

มาตรา 111 h ลําดับความสําคัญของความพอใจของการเรียกรองของบุคคลที่ถูก
อาอายัด (Prior Satisfaction of Claims of the Aggrieved Person on Attachment) มีขอยอยอยู 3 ขอ
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับถาบุคคลที่ไดรับการดําเนินการในคดี มีการเรียกรองไดจากความผิดทางอาญา
หรืออายัด จะไดรับการบังคับตามมาตรา 111 D จัดลําดับความสําคัญของสิทธิน้ันจะตองไมสูญหาย
ไปโดยอาศัยอํานาจของการเพิกถอนของที่อายัด ไดรับความยินยอมโดยเจาของไมจําเปนตอง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของลําดับความสําคัญ ตามมาตรา 880 ของประมวลกฎหมายแพงจะตองใช
บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 111 i การใหคงอยูของการยึด จับ (Maintenance of Seizure) เปนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการตัดสินที่ไมไดสั่งริบหรือริบที่มีมูลคาเทียบเทาเพียงเพราะการเรียกรองของบุคคลที่ ถูก
ดําเนินการในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา อาจการใหคงอยูของที่ยึด จับ ไวเปนระยะเวลา
ไมเกินสามเดือน

มาตรา 111 k การใหทรัพยสินที่เคลื่อนยายไดกลับไปยังบุคคลที่ดําเนินคดี
(Return of Movable Assets to the Aggrieved Person)

3.2 กฎหมายการตรวจคนบุคคลในท่ีสาธารณะของไทย
การตรวจคนจับกุมเปนภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมตลอดจน

การอํานวยความยุติธรรมของตํารวจ อาจกลาวไดวาการตรวจคนจับกุมเปนสัญลักษณของงานตํารวจ
ในสายตาของประชาชน อยางไรก็ตามการตรวจคนจับกุมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยางมาก ดังน้ัน ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเจาหนาที่ตํารวจจะตองดําเนินการไปภายใต
และขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเครงครัด จิรนิติ หะวานนท38 ไดใหความหมายของการตรวจ
คน มี 2 ประเภท คือความหมายทั่วไป กับความหมายในทางเทคนิคกฎหมาย การตรวจคน คือการที่
เจาพนักงานลวงล้ําสิทธิสวนตัวของบุคคลโดยอาศัยอํานาจกฎหมายเพื่อหาสิ่งของหรือบุคคล
เงื่อนไขประการแรกคือตองมีการลวงสิทธิสวนบุคคล ประการที่สองคือตองอาศัยอํานาจกฎหมาย
และตองกระทําโดยเจาพนักงาน ประการที่สามคือเพื่อคนหาสิ่งของหรือบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถานของไทยอาจแบงแยกไดดังน้ี
3.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

การคนบุคคลในที่สาธารณสถาน ไดมีสวนที่เกี่ยวของและมีบทบัญญัติไวในหมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพ39 และการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
น้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได40

สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย ตามวรรคสาม การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตาม
วรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

38 จิรนิติ หะวานนท. เลมเดิม. หนา 52.
38 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 26.
40 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 29.
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สรุปแลวการตรวจคนบุคคลในที่ สาธารณะตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 อนุญาตใหกระทําไดแตตองมีกฎหมายบัญญัติ และตองคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย แตเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา 26 และมาตรา 29

3.2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93
การคนบุคคลในหนาที่ของตํารวจ ซึ่งขอกฎหมายดังกลาวไดบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ที่บัญญัติไว วา “หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณ
สถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมี
สิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด
หรือซึ่งมีไวเปนความผิด” การคนบุคคลจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บัญญัติวา หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่
สาธารณสถาน (สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1 (4)) เวนแตพนักงานฝาย ปกครองหรือตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคล
น้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทํา
ความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด

3.2.2.1 การคนบุคคล
การคนบุคคล เปนเคร่ืองมือการคนหาความจริง โดยการแสวงหาขอเท็จจริง หรือ

พยานหลักฐานของเจาพนักงานหรือศาลผูมีอํานาจ เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลผูกระทําความผิดหรือเพื่อ
ชวยเหลือบุคคล หรือเพื่อพบสิ่งของหรือเปนของกลางที่สามารถนําไปใชอางเปนพยานหลักฐานใน
ชั้นศาล41 ตามบทบัญญัติที่คุมครองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ผูมีอํานาจการคน ตองเปนผูมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม ตามกฎหมาย
น้ันๆ เทาน้ัน หากไมใชผูมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม ตามกฎหมายน้ันก็ไมมีอํานาจตรวจคน
ไดมีคําพิพากษาวา “ฟองวาจําเลยเมาสุราประพฤติวุนวาย ตํารวจจับจําเลยจําเลยตอสูและทําราย
ตํารวจผูกระทําการตามหนาที่ ไดความวาจําเลยไมเมาสุราแตไมยอมเสียคาเขาดูภาพยนตรตํารวจขอ
คนเปจําเลยไมยอมใหคนแลวทํารายตํารวจ จึงไมใชการที่ตํารวจทําการตามหนาที่ตามฟอง ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เทาน้ัน”42 จากคําพิพากษาน้ี จะเห็นไดวาศาลฎีกาไดวินิจฉัย
วา เพียงแคการที่ตํารวจขอคนเป จะยังไมถือวา ตํารวจไดกระทําการตามหนาที่

41 พิพากษ เกียรติกมเลศ. เลมเดิม. หนา 96.
42 คําพิพากษาฎีกาที่ 1793/2522.
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3.2.2.2 ท่ีสาธารณสถาน
ตามบทบัญญัติในมาตรา 93 จะมีคําวา "ที่สาธารณสถาน" ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 1 (3) หมายความถึงสถานที่ใดๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ซึ่งความหมาย
ของสถานที่ใดๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปไดน้ัน ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาไปในทิศทาง
วา สาธารณสถาน อาจเปนที่สาธารณะ หรือที่สวนบุคคลที่ยินยอมใหประชาชนทั่วไปเขาไปได การ
คนในที่สาธารณสถาน กฎหมายไมไดบังคับใหตองมีหมายคน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจึง
มีอํานาจคนไดโดยไมตองมีหมายคน เชน ขบวนรถไฟ รานอาหาร รานคาทั่วไปที่เปดให บริการ
ฯลฯ

สถานที่ใดๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ก็เปนสาธารณสถานทั้งสิ้น
เชน หองนํ้าในสนามบิน ที่จอดรถในสนามบิน และทุกๆ พื้นที่ในสนามบินในสวนที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเดินเขาไปได เปนสาธารณสถาน ทั้งสิ้น โรงพยาบาล โรงภาพยนตร โรงแรม สถานีรถไฟ
สถานีรถไฟฟา สถานีรถไฟฟาใตดิน สถานีรถไฟ ขบวนรถไฟ หางสรรพสินคา รานเลนเกม รานคา
รานอาหาร หองอาหาร ฯลฯ ทุกสถานที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ถือวาเปน
สาธารณสถาน ทั้งสิ้น

จากที่กลาวมาผูเขียนไดใหคําจํากัดของ “ที่สาธารณสถาน” หมายถึง สถานที่ใดๆ
ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไป ไมจําเปนตองมีหมายคน แตสถานที่ใดๆ ที่ประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเขาไปตองมีเวลาเปดปด หรือเปนเขตหวงหามที่จะเขาไป หรือสถานที่ที่พนักงาน
ไดกําหนดไวใหสามารถเขาไปได

3.2.2.3 เหตุอันควรสงสัย
คําวา เหตุอันควรสงสัย หมายถึงบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะ

ใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด ในกรณี
คนหาสิ่งของน้ันจะเปนการรวบรวมพยานฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา
สิ่งของน้ันมีไวเปนความผิด หรือไดมาจากการกระทําความผิดหรือมีเหตุมีเหตุอันสมควรสงสัยวา
ไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทําความผิด หรือเปนสิ่งของซึ่งตองยึดหรือริบตามคําพิพากษาหรือ
ตามคําสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีอ่ืนไมไดแลว43 เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของ
ที่ตองการหา การคนบุคคลในที่สาธารณสถานตามปกติจะทําไมได ถาหากไมมีเหตุอันควรสงสัย
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 93 กฎหมายหามเด็ดขาดไมใหคนจึงไมมีกรณีที่จะตองออกหมายคน

43 อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ. (2545). ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติในการ
ออกหมายจับและหมายคนในคดีอาญา พ.ศ. 2545. หนา 50.
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บุคคลในที่สาธารณสถาน ซึ่งตางกับการคนที่รโหฐานที่กฎหมายบังคับใหตองมีหมายคน เมื่อการ
คนโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแลว ก็ยังตองมีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งการพิจารณาเหตุการณ
ตัวบุคคล สิ่งแวดลอมใดวามีเหตุอันควรสงสัยใหคนหรือไมพนักงานปกครองหรือตํารวจ ตองใช
ดุลพินิจอยางมีเหตุมีผล และประสบการณ

จากที่กลาวมาผูเขียนไดใหคําจํากัดของ “เหตุอันควรสงสัย” หมายถึง ตองมีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของ หรือสิ่งของที่สงสัย ตองเปนสิ่งของอยางใดอยางหน่ึง ในครอบครอง
เพื่อจะใชในการกระทําความผิด ซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด และสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด
เหตุอันควรสงสัยเปนเหตุที่เกี่ยวพันกับความผิดที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลวและเปนสิ่งของที่ศาลมี
อํานาจริบตามประมวลกฎหมายอาญา แตอาจใชเปนพยานหลักฐานในคดีอาญาไมได

3.2.3 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
เน่ืองจากโดยทั่วไปแลวการคนมักจะกระทําโดยเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งมีอํานาจตาม

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547และตามพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่ไดใหอํานาจกับเจาพนักงาน
ตํารวจมีอํานาจเปนเจาพนักงานตามกฎหมายน้ันๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีความจําเปนตองมี
กฏเกณฑและระเบียบตางๆ ที่จะกําหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ตํารวจในเร่ืองตางๆไว

สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ

2) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (และกฎหมายอ่ืนๆ)

3) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
4) รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ

ราชอาณาจักร
5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจ

หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
6) ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตาม

(1) (2) (3) (4) หรือ (5) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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การดําเนินคดีอาญาผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดในหนาที่ตํารวจน้ัน นอกจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะไดบัญญัติอํานาจหนาที่หลักใหตํารวจปฏิบัติแลว ก็ยังมี
ความจําเปนจะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติให เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ
รัดกุม เปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และนโยบายการรักษาความสงบเรียบรอยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย
ยึดหลักความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายและใหความสําคัญกับการปองกันควบคูไปกับการปราบปราม
อาชญากรรมและเพื่อใหการสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเปนกระบวนการยุติธรรม
ขั้นตนสามารถพิสูจนใหเปนความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาและเปนหลักฐานเบื้องตนใน
การพิจารณาชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจทั่วไปมีดังน้ี
1) ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย และการใหความ

ปลอดภัยแกประชาชน ตลอดจนการใหบริการชวยเหลือประชาชน
2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนอัน

เกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตรับผิดชอบ
3) ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจ

รับผิดชอบ
5) ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ
6) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
7) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามที่ไดรับมอบหมาย
จากอํานาจหนาที่ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และของเจาพนักงานตํารวจ การคนน้ัน

เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งที่จะตองถูกนํามาใชเปนประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไดกําหนดแนว
ทางการคนไวในหลักการปฏิบัติงานของตํารวจ ดังน้ี44

ขอ 1 เจาพนักงานผูทําการตรวจคนพึงระลึกเสมอวาบุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในรางกาย
และในเคหสถาน การตรวจคนตัวบุคคล หรือที่รโหฐาน ไมวากรณีใดๆ จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัย

44 กรมตํารวจ, บันทึกหลักการปฏิบัติงานของตํารวจในลักษณะ 3 การตรวจคน.
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อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ผูถูกตรวจคนจะตองไดรับแจงเหตุและรายละเอียดตามสมควร
ในการถูกตรวจคนโดยไมชักชา

ขอ 2 กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจทําการตรวจคน เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะ
ใชเปนพยานหลักฐาน ประกอบการสอบสวน หรือเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดหรือ
ไดมาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทําความผิด หรือ
เพื่อพบและชวยบุคคลที่ถูกหนวงเหน่ียวกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมาย
ใหจับหรือเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล

ขอ 3 การตรวจคนแยกออกไดเปน 2 ประการ คือ
1) การตรวจคนตัวบุคคล
2) การตรวจคนสถานที่
ขอ 4 การตรวจคนตัวบุคคลที่ยังไมถูกจับในคดี เจาพนักงานตํารวจจะกระทําไดเมื่อมี

เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่ง
ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด

การตรวจคนตัวบุคคลผูถูกจับ  เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจตรวจคนตัวผูตองหาและยึด
สิ่งของตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได

การตรวจคนจะตองทําดวยความสุภาพ ละมุนละมอม ถาตรวจคนผูหญิงตองใหหญิงอ่ืน
เปนผูตรวจคน

ขอ 5 การตรวจคนสถานที่ แยกออกไดเปน 2 ประการ คือ
1) การตรวจคนในที่รโหฐาน
2) การตรวจคนในที่สาธารณสถาน
ขอ 6 ถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซึ่งอยูในที่ซึ่งตรวจคน หรือจะถูกตรวจคน จะ

ขัดขวางถึงกับทําใหการตรวจคนไรผล เจาพนักงานตํารวจผูตรวจคนมีอํานาจเอาตัวผูน้ันควบคุมไว
หรือใหอยูในความดูแลของเจาพนักงานตํารวจในขณะที่ทําการตรวจคนเทาที่จําเปน เพื่อมิใหขัดขวาง
ถึงกับทําใหการตรวจคนน้ันไรผล

ถามีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลน้ันไดเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย เจาพนักงาน
ตํารวจผูตรวจคนมีอํานาจตรวจคนตัวผูน้ันไดโดยตองปฏิบัติตามขอ 4

ขอ 7 ในการตรวจคนน้ัน เจาพนักงานตํารวจตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัด
กระจายเทาที่จะทําได

ขอ 8 สิ่งของซึ่งยึดไดในการตรวจคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทํา
เคร่ืองหมายไวเปนสําคัญ
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ขอ 9 สิ่งของใดที่ยึดไดตองใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว
ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยานดู เพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชนกลาวน้ันรับรองหรือไม
ยินยอมรับรองก็ใหบันทึกไว

ขอ 10 ใหเจาพนักงานผูตรวจคนบันทึกรายละเอียดการคนและสิ่งของที่คนไดน้ันตองมี
บัญชีรายละเอียดไว

บันทึกการตรวจคนและบัญชีสิ่งของที่ไดจากการยึดใหอานใหเจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่บุคคลในครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยานฟง แลวแตกรณี แลวใหผู น้ันลงลายมือชื่อ
รับรองหากไมยินยอมใหบันทึกเหตุผลไว บันทึกการตรวจคนและบัญชีสิ่งของ

ขอ 11 ในกรณีเจาพนักงานตํารวจหนวยอ่ืนนอกจากเจาพนักงานตํารวจทองที่ จะทําการ
ตรวจคนผูกระทําผิดในเขตทองที่ของสถานีตํารวจใด จะตองแจงใหเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่
ที่จะทําการตรวจคนน้ันทราบลวงหนากอน ถาไมสามารถจะแจงใหทราบลวงหนาได ใหรีบแจงใน
ขณะเขาทําการตรวจคน ถาไมสามารถแจงในขณะน้ันได ก็ใหรีบแจงโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ไดทํา
การตรวจคนแลว  เวนแตเปนการตรวจคนผูกระทําผิดซึ่งหนา และใหลงบันทึกประจําวันพรอมลง
ลายมือชื่อ ณ สถานีตํารวจเจาของทองที่เปนหลักฐาน ทั้งน้ีเพื่อปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิดอันอาจ
เปนผลรายขึ้นได

3.2.3.1 การคนบุคคลใดในท่ีสาธารณสถาน
จากบันทึกหลักการปฏิบัติงานของตํารวจ กําหนดวิธีการตรวจคนบุคคลใดในที่

สาธารณสถานไววา หามมิใหเจาพนักงานตํารวจตรวจคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตมีเหตุ
อันควรสงสัยตอไปน้ี

1) บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไวเปนความผิด เชน ยาเสพติดให
โทษ วัตถุระเบิด เปนตน หรือ

2) บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด เชน
อาวุธที่ไดใชทําราย หรือจะนําไปทํารายผูอ่ืน เปนตน หรือ

3) บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด เชน
สรอยคอทองคําที่ไดมาจากการวิ่งราวทรัพย เปนตน

การตรวจคนในที่สาธารณสถานน้ันกฎหมายไมจํากัดอํานาจวาตองเปนเจาพนักงาน
ตํารวจตําแหนงใด และมิไดจํากัดวาตองมีหมายคนหรือจํากัดเวลาใหทําการตรวจคน ดังน้ัน ใหพึง
เขาใจวาเจาพนักงานตํารวจทุกตําแหนงมีอํานาจตรวจคนในที่สาธารณสถานได แตตองเขาใจวาจะ
ทําการตรวจคนไดในเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเทาน้ัน
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เมื่อกฎหมายเปดโอกาสในการคนที่สาธารณะกวางขวางเชนน้ี ในฐานะเจาพนักงาน
ตํารวจจะทําการคน จึงจําเปนที่จะตองอยูในขอบเขตที่ไมกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน
ลักษณะและวิธีการที่จะปฏิบัติในการคนน้ี ใหเจาพนักงานตํารวจพยายามปฏิบัติในหลักการทํานอง
เดียวกับการคนในที่รโหฐานเทาที่สามารถปฏิบัติได ตามความจําเปนที่จะตองการตรวจคนหาตัว
บุคคลหรือสิ่งของที่จะประกอบคดี

3.2.3.2 การคนยานพาหนะในท่ีสาธารณสถาน
การคนยานพาหนะในที่สาธารณสถาน เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจตรวจคน

บุคคลที่อยูในยานพาหนะและคนยานพาหนะไดเชนเดียวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถานหรือ
ตรวจคนในที่สาธารณสถาน การคนบุคคลในที่สาธารณะ ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับการคนยานพาหนะดวย
จะเปนเร่ืองของการใชอํานาจของเจาหนาที่ โดยมีวัตถุประสงคในการคนเพื่อหาสิ่งของตางๆ จาก
ตัว45

3.2.3.3 การตรวจคนในเขตรัฐสภาหรือสถานท่ีราชการอื่น
เน่ืองจากเขตรัฐสภาหรือสถานที่ราชการอ่ืนมีพื้นที่ตางๆที่ประชาชนสามารถเขา

ไปได จึงตองถือวาเปนสาธารณสถานดวย ในเร่ืองน้ี จากบันทึกหลักการปฏิบัติงานของตํารวจ กําหนด
วิธีการตรวจคนในเขตรัฐสภาหรือสถานที่ราชการอ่ืนไววา

ขอ 1 การตรวจคนในเขตรัฐสภา ไมวาจะมีหมายคนหรือไมก็ตาม กอนทําการ
ตรวจคนเจาพนักงานตํารวจจะตองดําเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานใหไดความแนชัดและ
มีเหตุที่จะตรวจคนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อจะเขาทําการตรวจคนใหผู
บังคับการตํารวจหรือผูรักษาราชการแทนแจงใหเลขาธิการรัฐสภาทราบกอน จึงจะเขาทําการตรวจ
คนได สวนหัวหนาในการตรวจคนจะตองมีนายตํารวจยศต้ังแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปเปนผูควบคุม
ทําการตรวจคน

ขอ 2 การตรวจคนในสถานที่ราชการน้ัน ไมวาจะมีหมายคนหรือไมก็ตาม กอน
ทําการตรวจคนเจาพนักงานตํารวจจะตองดําเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานใหไดความแน
ชัดและมีเหตุที่จะตรวจคนไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อจะเขาทําการตรวจ
คนใหหัวหนาสถานีตํารวจหรือหัวหนาหนวยงานแจงขอความรวมมือไปยังหัวหนาสวนราชการน้ัน
เพื่อขอเขาทําการตรวจคน กรณีที่มีความจําเปนไมสามารถแจงกอนทําการตรวจคนได ก็ใหรีบแจง
โดยเร็วที่สุดภายหลังที่ไดทําการตรวจคนแลว ทั้งน้ีเพื่อปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิดอันอาจเกิดผล

45 ณรงค ใจหาญ และคณะ. เลมเดิม. หนา 143.
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เสียหายขึ้นได สวนหัวหนาในการตรวจคนจะตองมีนายตํารวจยศต้ังแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปเปนผู ผู
ควบคุมทําการตรวจคน

ขอ 3 การตรวจคนสถานที่และที่รโหฐานอันเปนเขตที่ต้ังของทหารหรือของทาง
ราชการทหารนอกจาก จะตองปฏิบัติตามกฎหมายแลวใหผูมีอํานาจหนาที่ในการตรวจคนปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทํา
ความผิดอาญา

3.2.3.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคนบุคคลพกพาอาวุธปนไปในท่ีสาธารณสถาน46

ตามหนังสือ กองวิจัยและวางแผน สวนราชการกรมตํารวจ ที่ 0503 (ส)/27663
วันที่ 30 กันยายน 2525 โดยพล.ต.ท.ณรงค มหานนท รองอ.ตร.ปป.ปร.ท.อ.ตร. เร่ือง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจคนบุคคลพกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณสถาน ที่มีคําสั่งไปถึง ผบช., ผบก., หรือ
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาทุกหนวยงาน และตามบันทึก ตร.ที่ 0501/30476 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2517
เน้ือความ กําหนดแนวทางในการปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ใหใชดุลพินิจในการตรวจคน จับกุม
ผูพกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณสถานใหเปนการถูกตองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371
ไดบัญญัติไว ตอมาไดมีคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.2490 ขึ้นอีกในทางปฏิบัติของเจาหนาที่
ตํารวจในปจจุบันยังคงมีปญหา เมื่อเจาหนาที่ตรวจคนพบบุคคลพกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณะ
โดยมีเพียงใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน แตยังไมไดรับใบอนุญาตใหพกพาอาวุธปนติดตัวก็มักจะ
ควบคุมตัวมาดําเนินคดีทุกรายไป ทําใหเปนที่เดือดรอนแกผูบริสุทธิที่ถูกตรวจคนและจับกุม เพื่อให
การปฏิบัติของเจาพนักงานตํารวจเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง จึงขอซักซอมความเขาใจ
ในการปฏิบัติเพิ่มเติมดังน้ี ตามบทบัญญัติ มาตรา 8 ทวิ แหง พ.ร.บ.อาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ขอ 3
กําหนดวา หามมิใหผูใดพกพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ โดยไมไดรับ
ใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตกรณีตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแก
พฤติการณ ไมวากรณีใด

หามมิใหพกพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยหรือพาไปในที่ชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อนมัสการ การร่ืนเริง การมหรสพ หรือการอ่ืนใด

46 กองวิจัยและวางแผน สวนราชการกรมตํารวจ ที่ 0503 (ส)/27663 วันที่ 30 กันยายน 2525 เรื่อง การ
ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคนบุคคลพกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณสถาน.
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ดังน้ันจะเห็นวากฏหมายยังคงเปดโอกาสใหประชาชนผูบริสุทธิ์นําอาวุธปนที่
ตนมีไวโดยชอบดวยกฎหมาย แตยังไมไดรับอนุญาตใหพกพาติดตัวไปเพื่อปองกันตัวและทรัพยสิน
ไดภายในขอบเขตที่กฎหมายใหกระทําไดตามแนวคําชี้ขาดไมฟองของอธิบดีกรมอัยการเกี่ยวกับ
การพกพาอาวุธปนไปในเมืองหมูบาน หรือทางสาธารณะ โดยที่ยังไมไดรับอนุญาตใหพกพาจาก
เจาพนักงาน ซึ่งถือวาโดยสถาพเปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนเรงดวนตามสมควรแก
พฤติการณ มีแนวทางพอสรุปไดดังน้ีคือ

1) ถาไดนําอาวุธปนใสกระเปาเก็บไวในชองเก็บของทายรถ ซึ่งไมสามารถหยิบ
ใชไดทันทีทันใด

2) เอาอาวุธปนใสกระเปาใสกุญแจแลววางไวในรถซึ่งไมสามารถหยิบใชได
ทันทีทันใด

3) ไปเก็บเงินจากลูกคาตางจังหวัด จํานวนเปนหมื่นๆ นําติดตัวมาแลวมีอาวุธปน
ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลวใสในชองเก็บของหนารถยนตเพื่อปองกันตัวและทรัพยสิน

4) ไปเก็บเงินจากลูกคาตางจังหวัด นําอาวุธปนติดตัวมาดวย โดยแยกอาวุธปน
และเคร่ืองกระสุนออกจากกัน ใสกระเปาเอกสารไวที่พนักเบาะหลังรถยนต

5) หออาวุธปน และแหนบบรรจุลูกกระสุน (แม็กกาซีน) แยกออกคนละหอเก็บ
ไวในกระโปรงรถยนตซึ่งใสกุญแจ

3.3 กฎหมายพิเศษการคนยานพาหนะ
สวนในกฎหมายพิ เศษบางฉบับมีหลักเกณฑที่กํา หนดเจาพนักงานสามารถคน

ยานพาหนะไวชัดเจน เชน47

3.3.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
มาตรา 14 (2) ซึ่งบัญญัติวา คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตาม

สมควรวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมายและในกระบวนการตรวจคนตัวบุคค ล
หรือยานพาหนะตามมาตรา 14 (2) น้ัน เจาพนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑขอ 16 ของระเบียบคณะกรรมการปองกันเเละปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ
แตงต้ังการปฏิบัติหนาที่แลวการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 ดังน้ี

47 ณรงค ใจหาญ และคณะ.  เลมเดิม. หนา 75-79.
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ขอ16 การคนบุคคล หรือยานพาหนะตามมาตรา 14 (2) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ
ดังน้ี

1) กอนลงมือตรวจคน ตองแสดงความบริสุทธิ์และแสดงบัตรประจําตัวตอผูที่จะถูกคน
หรือผูครอบครองยานพาหนะ

2) เมื่อคนเสร็จใหบันทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชีสิ่งของที่ดินไดแลวอานให
บุคคลตาม 1) ฟงและลงลายมือชื่อรับรองไว หากบุคคลดังกลาวไมยอมลงลายมือชื่อใหหมายเหตุไว
ในบันทึกการคน แลวรายงานการคนใหผูบังคับบัญชาทราบ

3.3.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 49 (3) ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ที่มี

เหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติดใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย
3.3.3 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

มาดรา 24 (1) (2) ดังน้ี
มาตรา 24 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษมีอํานาจดังตอไปน้ีดวย
2) คนบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรวามีทรัพยสินซึ่งมีไวเปน

ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใช หรือจะใชในการกระทําความผิด ที่เปนคดี
พิเศษ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได การใชอํานาจตามวรรคหน่ึง (1)นอกจากพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษตองดําเนินการเกี่ยวกับวิธีการคนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวให
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคน
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทํา
ใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน แตถาไมมีผู
ครอบครองอยู ณ ที่น้ันใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสงมอบสําเนาหนังสือน้ันใหแกผูครอบครอง
ดังกลาวในทันทีที่กระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิ ตยตก
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงต้ังแต
ระดับ 7 ขึ้นไปดวย ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผูเปนหัวหนาในการเขาคนสงสําเนาบันทึกเหตุ
สงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อตามวรรคสาม และสําเนาบันทึกการตรวจคนและบัญชีทรัพยที่
ยึดหรืออายัดตอศาลจังหวัดที่มีอํานาจเหนือทองที่ที่ทําการคน หรือศาลอาญาในเขต กรุงเทพมหานคร
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคน เพื่อเปนหลักฐาน”
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3.3.4 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม พ.ศ. 2534
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรา 25 (3) บัญญัติใหอํานาจกรรมการ อนุกรรมการ

และเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจในการตรวจสอบทรัพยสิน
โดยการเขาไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
หรือมีทรัพยสินตามมาตรา 22 ซุกซอนอยูเพื่อทําการตรวจคน และเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินในเวลากลางวันระหวางอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาหากไมดําเนินการในทันทีทรัพยสินน้ันจะถูกยักยายก็ใหมีอํานาจคนในเวลากลางคืน

3.3.5 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
มาตรา 36 (1) ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่หรือ

ยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจคนและจับตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ฝาฝนมาตรา
29 หรือมาตรา 31 เมื่อมีเหตุอันควร ตามสมควรวาบุคคลดังกลาวหลบซอนอยู ประกอบกับมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาหากเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลน้ันจะหลบหนีไป

3.3.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
มาตรา 54 (1) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ประกอบการ

เกี่ยวกับวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวาน้ันในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกหรือใชเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตราย
หรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี
เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย

3.3.7 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
มาตรา 38 (3) ใหอํานาจกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ

มอบอํานาจเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจในการเขาไปคนในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะ
ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพื่อประโยชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ หรือยึด หรืออายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
หากเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวน้ันจะถูกยักยาย ซุกซอน
ทําลายหรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

จากบทบัญญัติในกฎหมายพิเศษขางตน จะเห็นไดวากฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานคน
ยานพาหนะในสองลักษณะ กลาวคือในกฎหมายบางฉบับ เชน กรณี 3.4.1 และ 3.4.3ใหอํานาจคน
เชนเดียวกับการคนบุคคลในที่สาธารณะ สวนในบางฉบับ เชน กรณี 3.4.4 – 3.4.8 ใหอํานาจคน
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เชนเดียวกับการคนในที่รโหฐาน แตมีเหตุที่จะคนไดโดยไมตองมีหมายคน แตโดยทั่วไปจะตองมี
เหตุอันควรสงสัยวามีสิ่งของที่ตองการคนในกฎหมายเฉพาะน้ัน

แตกฎหมายพิเศษบางฉบับใหอํานาจ ในการที่เจาพนักงานจะเรียกใหยานพาหนะหยุด
และตรวจคน เชนเดียวกับการเรียกใหหยุดและตรวจคนเหมือนในกฎหมายสหราชอาณาจักรและ
กฎหมายสหรัฐอเมริกา เชน

3.3.8 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 142 ใหอํานาจเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่

หยุดรถ ในเมื่อ
1) รถน้ันมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวไนมาตรา 6
2) เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถน้ันไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัติ

น้ี หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถน้ันๆ
3.3.9 พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

ใหอํานาจเจาหนาที่ศุลกากรคนบุคคลและยานพาหนะในมาตรา 18 และมาตรา 19 ดังน้ี
“มาตรา 18 พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใดๆ ในเรือกําปนลําใดๆ ในเขตทาหรือ

บุคคลที่ขึ้นจากเรือกําปนลําใดๆ ก็ได แตตองมีเหตุอันสมควรสงสัยวาบุคคลน้ันๆ มีหรือพาไปกับ
ตนซึ่งของอันยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม จึงใหตรวจคนได อน่ึงกอนที่
จะตรวจคนบุคคลผูใด บุคคลผูน้ันอาจรองขอใหนําตนอยางเร็วตามควรแกเหตุไปยังพนักงาน
ศุลกากรผูใหญมีตําแหนงไมตํ่ากวาสารวัตรหรือนายดาน นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสถานีตํารวจที่ใกลที่สุด สวนพนักงานที่มีผูนําบุคคลเชนน้ีมาสงน้ัน
จะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม และจะควรใหตรวจคนหรือไม ถาบุคคลน้ันเปน
หญิงก็ใหใชหญิงเปนผูตรวจคน

ถาพนักงานผูใดตรวจคนบุคคลใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ทานวาพนักงานผูน้ันมีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท

“มาตรา 19 พนักงานศุลกากรอาจสงใหหยุดรถ เกวียน หรือยานพาหนะอยางอ่ืนๆ และ
ตรวจคนเพื่อใหทราบวามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม แตตองมีเหตุอันควรสงสัยวารถ เกวียน
หรือยานพาหนะน้ันไดใช หรือกําลังใชเน่ืองกับเรือกําปน หรือคลังสินคา หรือโรงเก็บสินคา หรือที่
ขนของขึ้น หรือทําเนียบทาเรือ หรือทางนํ้า หรือทางผานพรมเเดน หรือทางรถไฟ ผูใดไมยอมหรือ
ขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางตอการตรวจเชนน้ี ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท”
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3.4 มาตรการเกี่ยวกับการตั้งดานตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
กองบังคับการตํารวจจราจร และกองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตํารวจจราจร 1999 (Police Traffic Enforcement Manual) ไวใชในกิจการ
โดยมีใจความที่ เกี่ยวกับการต้ังดานตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เพื่อใหมีหลักเกณฑในการปฏิบั ติ
เปนแบบมาตรฐานเดียวกัน การต้ังดานตรวจ, จุดตรวจ และจุดสกัด กระทําเมื่อตองการคนบุคคล
หรือยานพาหนะที่ผานเขาออกพื้นที่ เปนการบีบบังคับไมใหคนรายมีโอกาสหลบหนีออกจากพื้นที่
ที่ปดลอม ตรวจคนอาวุธ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการกระทําผิด คนหาสิ่งผิดกฎหมายในยานพาหนะ
ตองสงสัย เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด และตัดชองโอกาสในการประกอบ
อาชญากรรมของคนราย48 การต้ังดานแบงออกเปนจุดตรวจชั่วคราว กับจุดตรวจถาวร จุดตรวจถาวร
ก็คือจุดตรวจใหญๆ ซึ่งสวนใหญจะเนนตรวจยาเสพติด สวนชั่วคราวก็คือต้ังไมนานอาจจะต้ังสัก 2-3
ชั่วโมง แลวเลิก โดยการต้ังจุดตรวจชั่วคราวขึ้นอยูกับการพิจารณาจุดหรือสถานที่ของนายตํารวจ
ผูควบคุมจุดตรวจ โดยจะตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนพลเมือง
ดีเปนหลัก และการต้ังจุดตรวจจุดสกัดที่เปนมาตรฐานตองมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนผูควบคุม
ดังน้ันการต้ังจุดตรวจจุดสกัดจะต้ังที่ใดก็ไดแลวแตดุลพินิจของนายตํารวจผูควบคุมหรือแลวแต
คําสั่งของผูบังคับบัญชา

3.4.1 ความหมาย
1) ดานตรวจ

คือสถานที่ทําการที่เจาพนักงานตํารวจ ออกปฏิบัติหนาที่ในการตรวจคน เพื่อจับกุม
ผูกระทําผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2521 หรือทางหลวง ความหมาย
ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535) โดยระบุสถานที่ไวชัดแจงเปนทางการ การต้ังดานตรวจจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยทางหลวง หรือกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) แลวแตกรณี

กรณีการตรวจคนรถยนตตามพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2521 หรือทางหลวง ความหมาย
ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535

รอยตํารวจโท ณัฐพล ผองสุขสกุล รอยเวรเปดเผยวา ปจจุบันมีอัตตราการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักคือการที่ประชาชนไมเคารพกฎจราจร ละเลย ที่จะระวังความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินทาง สภ.เมืองนครสวรรค โดยสวนงานจราจร จึงไดมีการต้ังดานตรวจ เพื่อ

48 สุรสิทธ์ิ  การทิพย. (2550). การศึกษาลักษณะการตั้งดานตรวจของตํารวจและแนวทางในการศึกษา
ผลกระทบ. หนา 3.
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สนองนโนบายของรัฐบาล ซึ่งรณรงคใหประชาชน เล็งเห็นความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อก
ในการขับขี่รถจักรยานยนต และการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต ซึ่งหากมีการตรวจจับ ผูละเมิด
กฎจราจรอยางจริงจังแลว ประชาชนจะใสใจเร่ืองความปลอดภัยมากขึ้น รอยตํารวจโท ณัฐพล ผองสุขสกุล
กลาวตอไปวา การต้ังดานตรวจแตละคร้ัง จะชวยลดปญหาอาชญากรรม ไมใหมีการกอเหตุแบบอุกอาจ
ซึ่งที่ผานมาไดมีประชาชนเขาแจงความ กรณีคนรายวิ่งราวทรัพยโดยใชรถจักยานยนตเปนพาหนะ
ทาง สภ.เมืองนครสวรรค จึงมีการกระจายกําลัง เฝาระวังความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงต างๆ ทั่วเมือง
ปากนํ้าโพอีกดวย49

กรณีการตรวจคนรถยนตและยึด
ศูนยขาวทานตะวันขอนแกนรับแจง กระทั่งชวงดึกตํารวจสายตรวจรถยนตและ

รถจักรยานยนต สภ.เมืองสงขลา ไดทําการตรวจยึดใบกระทอมสดพันธุกานแดงนํ้าหนักรวม 14 .5
กิโลกรัม มูลคากวา 1 หมื่นบาท ซึ่งบรรจุอยูในลังกระดาษรวม 2 กลอง และจับกุมผูตองหาได 2 คน
คือ นายสมบัติ ศรีสวัสด์ิ และนางพิน เรืองเพ็ชร ขณะที่ทั้งสองคนกําลังขนใบกระทอมทั้งหมดมา
กับรถจักรยานยนตรับจาง และถูกเจาหนาที่ชุดสายตรวจ ตรวจคนบริเวณถนนราษฎรอุทิศ 2 เขต
เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา50

พ.ต.อ.ศักด์ิชัย ลิ้มเจริญ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทาฉัตรไชย ต.ไมขาว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต กลาวถึงการจับกุมผูตองหาคดียาเสพติดในพื้นที่ วา จากการต้ังดานตรวจเขมของเจาหนาที่
ประจําดานตรวจภูเก็ต เพื่อปองกันการลักลอบนําเขายาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต ปรากฏวา ลาสุด เจาหนาที่ตํารวจประจําดานตรวจภูเก็ตไดทําการจับกุมผูตองหา 1 ราย พรอมดวย
ของกลางพืชกระทอมจํานวน 21 กิโลกรัม ซึ่งซุกซอนมาในรถบรรทุกผักที่จะนํามาสงใหกับลูกคา
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต51

2) จุดตรวจ
คือสถานที่ทําการที่เจาพนักงานตํารวจออกปฏิบัติหนาที่ในการตรวจคน เพื่อจับกุม

ผูกระทําผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2521 หรือทางหลวง ความหมาย

49 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรค.  (2551). ตํารวจตั้งดานตรวจเขม ตามจุด
เส่ียงภัย ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม. สืบคนวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 จาก
www.bangkiean.go.th/index.php?options=newsall&mode=detail&id.

50 ศูนยขาวทานตะวัน จังหวัดขอนแกน.  (2011). ความคืบหนากรณีตั้งดานตรวจ. สืบคนวันที่ 13
พฤษภาคม 2554, จาก http://www.tawannews.com/index.php?topic=1024.0

51 ศักดิ์ชัย  ล้ิมเจริญ.  (2554).  ตํารวจทาฉัตรไชยยึดกระทอม 21 กก.เตรียมสงลูกคาในภูเก็ต. สืบคนเม่ือ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554, จาก ผูจัดการออนไลน.
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ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535) ในกรณีปกติเปนการชั่วคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาเทาที่มี
ความจําเปน ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตองไมเกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลวจะตอง
ยุบยกเลิกจุดตรวจดังกลาวทันที เชน ดวยกรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางความเจริญที่สําคัญที่สุดใน
ประเทศและเปนแหลงรวมปญหามลพิษตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษทางอากาศสงผลตอ
สุขภาพของประชาชน สาเหตุหลักๆ ของมลพิษทางอากาศมาจากการจราจร ในรูปของฝุนละออง เขมา
ควันดํา จากรถยนตดีเซล ควันขาวจากรถจักยานยนต กองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจจราจร มี
บทบาทหนาที่ในการตรวจจับรถที่กอมลพิษทางอากาศและเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม
กับกรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแตป 2541 เปนตนมา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจพิสูจนรถที่กอเกิดมลภาวะ
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (แกไขเพิ่มเติม)
2) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522
3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
4) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
5) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514 หรือตัวอยาง นางกอง

กาญจน สุบรรณ ณ อยุธยา ผูอํานวยการเขตสาทร กลาววา เขตโดยฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
รวมกับฝายเทศกิจ และเจาหนาที่ตํารวจจราจรกลาง กรมการขนสงทางบก กรมควบคุมมลพิษ และ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กําหนดตรวจวัดรถควันดํา ในวันที่ 19 และ 21 เมษายน 2554 เวลา
10.00-12.00 น. ที่บริเวณจุดตรวจ หนาโรงเรียนเซ็นตหลุยสศึกษา ถ.สาทรใต52

3) จุดสกัด
คือสถานที่ทําการที่เจาพนักงานตํารวจออกปฏิบัติหนาที่ในการตรวจคน เพื่อจับกุม

ผูกระทําผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2521 หรือทางหลวง ความหมาย
ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือจําเปนเรงดวนเกิดขึ้น ใหจัดต้ังเปน
การชั่วคราว และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลวจะตองยุบยกเลิกจุดตรวจดังกลาวทันที กรณีการลดปญหา
อาชญากรรมในพื้นที่

ตํารวจพัทยาสมหลนต้ังดานตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในรางกายเพื่อลดปญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ พบหนุมเมืองยาโมปสสาวะสีมวงเช็คประวัติพบหมายจับขอหาฆาคนตายที่
ตลาดดานขุนทด เมืองโคราช ยึดอาชีพ รภป.หมูบานดังยานจอมเทียน เปนที่กลบดานกอนถูกจับตัว

52 กองกาญจน  สุบรรณ ณ อยุธยา.  (2554). เขตสาทรตั้งจุดตรวจควันดํา ฐานเศรษฐกิจ. สืบคนเม่ือ
วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2554, จาก www.praffic police.co.th/view_news.hp?.id=6095
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ไดเมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 6 ม.ค. 2554 พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ไดรับรายงานจาก ร.ต.อ.ธนสิทธิ์ แกนลืม รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา วาไดรวมกันจับกุมนายวุฒิศักด์ิ
ทองสวัสด์ิ ซึ่งเปนผูตองหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสีคิ้ว หมายจับที่ 115/2553 ลงวันที่ 30 ต.ค.
2553 ขอหารวมกันฆาผูอ่ืนตายโดยเจตนา มีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปนไวในครอบครอง โดยไม
ไดรับอนุญาต พาอาวุธปนไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตยิงปนโดยใช
เหตุในเมือง หมูบาน หรือที่ชุมชน

พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง เปดเผยวา ไดสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจชุดสายตรวจ
ทุกเขตทุกนายในพื้นที่ รวมกันตรวจตราความสงบเรียบรอยในพื้นที่ และตรวจจับบุคคลที่ลักลอบ
เสพยาเสพติดในพื้นที่ เน่ืองจากบุคคลที่ติดสารเสพติด 90% ของผูติดยาเสพติดมักจะกอเหตุราย
โดยเฉพาะคดีเกี่ยวการประทุษรายตอทรัพย จึงไดสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจทั้ งชุดสายตรวจ และ
เจาหนาที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ ลงพื้นที่ต้ังดานและติดตามบุคคลตองสงสัยที่มักจะกอเหตุรายใน
พื้นที่กระทั่งพบนายวุฒิศักด์ิ ทองสวัสด์ิ ขับขี่รถจักรยานยนตผานจุดตรวจสกัดของเจาหนาที่ตํารวจ
และทาทางมีพิรุธ จึงไดแสดงตัวของเขาทําการตรวจคนสิ่งผิดกฎหมาย และตรวจสอบสารเสพติดใน
รางกาย ซึ่งพบวามีปสสาวะเปนสีมวง จึงไดตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม ก็พบวาผูตองหามีหมายจับ
คดีฆาคนตาย จึงควบคุมไวสอบสวน โดยนายวุฒิศักด์ิ ทองสวัสด์ิ ใหการรับสารภาพวาไดกอเหตุฆา
คนตายตามหมายจับดังกลาว53

การต้ังดานตรวจ, จุดตรวจ และจุดสกัด กระทําเมื่อตองการคนบุคคล หรือยานพาหนะ
ที่ผานเขาออกพื้นที่ เปนการบีบบังคับไมใหคนรายมีโอกาสหลบหนีออกจากพื้นที่ที่ปดลอม ตรวจ
คนอาวุธ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการกระทําผิด คนหาสิ่งผิดกฎหมายในยานพาหนะตองสงสัย เพื่อ
เปนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด และตัดชองโอกาสในการประกอบอาชญากรรมของ
คนราย

3.4.2 ลักษณะพื้นฐาน
1) ใชเมื่อกรณีเกิดมีเหตุจําเปน หรือเหตุการณฉุกเฉินเรงดวน
2) ปฏิบัติในการตรวจคน จับกุม ตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีวาดวยการน้ันโดยเครงครัด
3) ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
4) มีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร เปนหัวหนาควบคุม

53 นันทวุฒิ สุวรรณละออง.  (2554). ตั้งดานตรวจฉี่มวง ฟลุคพบผูตองหาหลบหนีหมายจับคดฆีาคนตาย.
สืบคนเม่ือ 13 พฤษภาคม 2554, จาก www.patrolnews.net/2011/02/ตั้งดานตรวจฉี่มวง-ฟลุ/
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5) แตงเคร่ืองแบบในการปฏิบัติหนาที่
6) ที่จุดตรวจตองมีแผงกั้นที่มีเคร่ืองหมายการจราจรวา “หยุดตรวจ” โดยใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่จุดตรวจจะตองมี ในการติดต้ังปายและเคร่ืองหมายจราจร ควรจัดใหมีสิ่งกีดขวาง หรือ
สัญญาณอ่ืนใดใหเปนที่สังเกตไดงายในระยะไกล เชน กรวยยางคาดแถบสะทอนแสงเพื่อชวย
ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

7) ในเวลากลางคืนตองใหมีไฟสองสวางใหมองเห็นอยางชัดเจนไดในระยะไกล ไดไม
นอยกวา 150 เมตร กอนถึงจุดตรวจ และใหมีแผนปายแสดง ยศ ชื่อ นามสกุล และตําแหนงของ
หัวหนาเจาหนาที่ตํารวจที่ประจําดานตรวจ และจะตรวจดังกลาว และใหแผนปายแสดงขอความวา
“หากพบเจาหนาที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบใหแจงผูบังคับการ โทร xx-xxxx-xxxx” (ใหใสหมายเลข
โทรศัพทของ ผบก. ไว) ขอความดังกลาวใหมองเห็นไดชัดเจนไดในระยะไมนอยกวา 15 เมตร

8) กําหนด “เขตพื้นที่ปลอดภัย” ไวสําหรับเปนบริเวณตรวจคน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ทั้งแกผูตองสงสัยที่ถูกตรวจคน และเจาหนาที่ตํารวจระหวางทําการตรวจคน

9) ควรวางกําลังสวนหน่ึงไวในบริเวณทางแยก หรือจุดกลับรถกอนถึงจุตรวจ หรือจุด
สกัดเพื่อไวทําหนาที่สกัดกั้น หรือไลติดตามผูที่เลี้ยวหรือกลับรถยอนหลบหนีการตรวจคน และควร
มีชุดติดตามอยางนอยอีก 1 ชุด บริเวณเลยจุดตรวจ และจุดสกัดในระยะพอสมควรเพื่อติดตาม
ยานพาหนะที่ไมหยุดตรวจคน

10) การต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด ใหมีการประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยใกลเคียง
ใหชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบติดตอกัน โดยมิใหเกิดการต้ังจุดตรวจ
หรือจุดสกัดซ้ําซอน อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนผูสัญจรไปมาเปนอันขาด

11) พึงใชความระมัดระวัง และต้ังอยูในความไมประมาททุกขณะทําการตรวจคน
12) พึงเปนผูมีมารยาทที่ดีงาม และรักษากิริยาวาจาระหวางทําการตรวจคน เชน ไมสอง

ไฟฉายไปบริเวณใบหนาประชาชนผูถูกตรวจคนโดยตรง และรูจักใชคําพูดที่สุภาพ เชน “สวัสดี
ครับ” “ขอโทษครับ” และ “ขอบคุณครับ”

13) ใชความสังเกตและใหความสนใจเปนพิเศษแกยานพาหนะที่มีลักษณะพิรุธ เชน
รถจักรยานยนตไมติดแผนปายทะเบียน หรือพับงอแผนปายทะเบียน เพื่อปดบังอําพรางหมายเลข
หรือพาหนะที่มีการดัดแปลงสภาพ

14) ในการปฏิบัติต้ังจุดตรวจ หรือจุดสกัด ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาที่
ตํารวจผูปฏิบัติงาน และประชาชน และไมกอความเดือดรอนแกประชาชนผูใชถนนโดยไมจําเปน
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3.4.3 การควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี
เมื่อเร่ิมตน หรือเลิกปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจ หรือจุดสกัด ใหรายงานทางวิทยุสื่อสาร

ใหผูบังคับบัญชา ผูสั่งอนุมัติใหต้ังจุดตรวจ หรือจุดสกัดดังกลาวทราบ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
แลวใหหัวหนาเจาหนาที่ประจําจุดตรวจ หรือสกัดดังกลาวรายงานผลปฏิบัติ เปนลายลักษณอักษร
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูสั่งอนุมัติภายในวันถัดไปเปนอยางชา

ใหผูบังคับบัญชาต้ังแตระดับสารวัตรขึ้นไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจ
ผูบังคับบัญชา ตองดูแลเอาใจใสกวดขัน ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจผูใตบังคับบัญชาของ
ตน มิใหฉวยโอกาสขณะปฏิบัติหนาที่ประจําดานตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด เรียก หรือรับผลประโยชน
จากผูใชรถที่กระทําความผิดกฎหมาย หรือไปดําเนินการต้ังจุดตรวจ หรือจุดสกัด ในแนวเขต
ทางเดินรถ หรือทางหลวง โดยมิไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

และหากตรวจพบวามีเจาหนาที่ตํารวจผูใด ประพฤติมิชอบลักษณะดังกลาวใหรีบ
พิจารณาดําเนินการกับเจาหนาที่ผูน้ันไปตามอํานาจหนาที่ ทั้งทางคดีอาญา และคดีวินัย แลวรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง ผบ.ตร. ทราบโดยมิชา การรายงานใหระบุ ยศ นาม ตําแหนงของ
ขาราชการตํารวจผูกระทําผิด พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ และพฤติการณแหงการกระทํา
ความผิดใหละเอียดชัดเจน

การต้ังดานตรวจจราจรทุกคร้ังปฏิบัติตามแผนที่ออกรวมโดย 4 หนวยงาน ประกอบ
ดวย ตํารวจจราจร, ตํารวจทางหลวง, กรมการขนสงทางบก และกรมควบคุมมลพิษ

พล.ต.ท. วันชัย ศรีนวลนัด กลาววาปกติการต้ังดานตรวจควรจะตองมีนายตํารวจอยูควบคุม
หรือกํากับดูแล เพื่อคอยแกไขปญหาหรือตัดสินใจเมื่อเกิดภาวะวิกฤตตางๆ การที่มีตํารวจชั้นผูนอย
เพียง 2 คน ไปต้ังดานน้ันไมนาจะถูกตอง แตถาเปนกรณีฉุกเฉินเพื่อการตรวจจับเหตุซึ่งหนา หรือ
เหตุไดรับแจงเรงดวน เชนน้ีถือเปนขอยกเวนที่ทําไดเปนคร้ังๆ ไปเทาน้ัน
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บทที่ 4
วิเคราะหกฎหมายการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน

การคน ไมวาจะเปนการคนบุคคล หรือตรวจคนหาสิ่งของ ตางก็เปนการรบกวนสิทธิของ
ผูถูกตรวจคนทั้งสิ้น ในบทน้ีเปนการวิเคราะหกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 93 เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับการคนบุคคลในที่สาธารณสถาน ปญหาสิทธิและเสรีภาพของ
การคนบุคคลในที่สาธารณสถาน เหตุอันควรสงสัยในการคนบุคคล การคนปกติทั่วไปกับขอบเขต
อํานาจการใชมาตรา 93 รวมทั้งการเปรียบเทียบมาตรา 93 กับการคนยานพาหนะ โดยแตละหัวขอ
ไดเปรียบเทียบกับตางประเทศ ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไปน้ี

4.1 การคนบุคคลในท่ีสาธารณสถานของพนักงานเจาหนาท่ี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 ที่สาธารณสถานหมายถึงสถานที่ใดๆ

ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได กฎหมายกําหนดไมใหมีการตรวจคนบุคคล สวนกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาถือวา การตรวจคนบุคคลที่สาธารณะเปนบุคคลในที่สาธารณะเปนดุลพินิจของตํารวจ
ที่จะสามารถตรวจคนไดและไมอยูในหลักประกันสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวรางกายและ
ไมตองขอหมายจากศาล ขณะที่ประเทศอังกฤษตํารวจสามารถหยุดทุกคนในสถานที่สาธารณะ และ
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน ดังน้ันพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหากมีความสงสัยวาจะมี
ของผิดกฎหมายอยูในบุคลน้ันๆ ก็คนบุคคลน้ันไดทันที และหากคนแลวไมพบของผิดกฎหมาย ผูทําการ
คนจะมีความผิดก็ได โดยบุคคลที่ถูกคนก็ไปรองเรียนกับระดับสารวัตร สารวัตรก็จะเรียกมาสอบสวน
ตามรัฐธรรมนูญที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ถาการคนน้ัน “มีเจตนาพิเศษ” ที่ตองการ
กระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด ซึ่งรวมถึงความเสียหายในทุกๆ ดานโดยไมจํากัด
เฉพาะความเสียหายที่เปนทรัพยสินเทาน้ัน เชน ความเสียหายแกชื่อเสียงหรือเสียหายแกเสรีภาพ
เปนตน ก็ตองไดรับโทษตามมาตรา 157 หลักการกระทําความผิดตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมาย
อาญาน้ี ตองมีองคประกอบดังน้ี ผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน และที่สําคัญตองเปนเจาพนักงานที่มี
หนาที่กระทําการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และในการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่น้ันเปน
การกระทําโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
ทุจริต ดังน้ันหากขาดองคประกอบขอใดขอหน่ึงไปก็ไมอาจถือไดวาเปนการกระทําความผิด ตามมาตรา
157 แหงประมวลกฎหมายอาญา สวนจะเปนความผิดตามกฎหมายอ่ืนหรือไมน้ัน คงตองพิจารณา

DPU



71

ขอเท็จจริงแตละเร่ืองไป ตัวอยางเชน รอยตํารวจเอก ค.มีหนาที่ควบคุมดานตรวจ ไดเรียกรถคันที่
นาย ก. ขับมาใหหยุดและตรวจพบ ชาวกัมพูชาหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แทนที่จะดําเนิน
การจับกุม แตกลับไมทํา รอยตํารวจเอก ค.ผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตาม ปอ.
มาตรา 157 ซึ่งตํารวจมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไดตรวจคนรถของ นาย ก.วามีคนตาง
ดาวหลบหนีเขาเมืองมา แทนที่จะจับไปดําเนินคดี กลับปลอยตัวไปเสีย ถือไดวารอยตํารวจเอก ค.
ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตามมาตรา 157
และยังเปนการกระทําการใน ตําแหนงโดยมิชอบเพื่อชวย นาย ก ซึ่งเปนคนรายมิใหตองโทษตาม
มาตรา 200 วรรคแรก เปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 157

ถาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ไมอยูในหนาที่หรืออยูในหนาที่ แตเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยหนาที่โดยสุจริต ก็ไมเปนความผิด ดังน้ัน ถามีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนก็เปนการกระทําความผิด เชน เจาพนักงานตํารวจ
จับผูที่กระทําผิดความฐานมีสุราผิดกฎหมายไวในครอบครอง แลวทํารายรางกายผูถูกจับกุม การทํา
รายน้ีไมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจขณะจับกุม แตเปนทํารายหลังการจับกุมแลว จึงไมมี
ความผิดฐานปฏิบั ติหนาที่โดยมิชอบ แตถาเปนพนักงานสอบสวน ในระหวางสอบสวนไปทําราย
ผูตองหาเพราะไมยอมรับสารภาพ เชนน้ี เปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เมื่อเกิดความเสียหายแก
ผูตองสงสัยยอมมีความผิดตามมาตราน้ี

และการหามมิใหเจาพนักงานตํารวจตรวจคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตมีเหตุ
อันควรสงสัยตอไปน้ี คําวาเหตุอันสมควรตองประกอบดวย

1) บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งมีไว เปนความผิด เชน ยาเสพติดใหโทษ
วัตถุระเบิด เปนตน หรือ

2) บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด เชน อาวุธที่
ไดใชทําราย หรือจะนําไปทํารายผูอ่ืน เปนตน หรือ

3) บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด เชน สรอยคอ
ทองคําที่ไดมาจากการวิ่งราวทรัพย เปนตน

การคนบุคคลน้ันมิใชเปนผูตองสงสัยซึ่งมีความผิดแลว เกี่ยวกับหลักเกณฑในเร่ืองการ
คนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานซึ่งมิใชเปนผูตองสงสัยวากระทําความผิดน้ี ในประเด็นน้ีผูเขียนขอ
ยกตัวอยางจากคูมือการคนและยึดซึ่งเผยแพรโดยกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลัก
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นแนวทาง พบวา การคนตัวบุคคล กรณีที่บุคคลอาจ
ถูกควบคุมตัวเพื่อใชหมายคน ถาหากบุคคลปฏิเสธไมยอมใหคนตามหนาที่ หรือมีเหตุวาไมควรคน
ที่สาธารณะ เชน การคนที่ตองถอดเสื้อผา เจาหนาที่อาจใชกําลังเทาที่จําเปนเพื่อควบคุมตัว และพา
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เขาไปยังสถานที่ที่อาจทําการคนไดโดยเหมาะสม และการคนดังกลาวอาจใชกําลังเทาที่จําเปนได
สหรัฐอเมริกาจะใหความสําคัญกับเร่ืองการคนโดยเสมอภาค เชน การเขาไปตรวจคนบุคคลในที่
สาธารณะน้ันจะเลือกคนเฉพาะบางคน บางกลุม ซึ่งโดยหลักการไมสามารถทําได ฉะน้ันมีบางกรณี
ที่เจาพนักงานไปเลือกคนเฉพาะคนบางกลุมซึ่งอาจจะกระทบกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนได ซึ่งกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยไมไดบัญญัติไว

ขณะทําการตรวจคนสิ่งของของบุคคลตามที่ระบุไวในหมาย หากขณะทําการคนน้ันเจา
พนักงานไดพบหลักฐานอ่ืนในความผิดอันเดียวกันหรือผิดหลักฐานในความผิดฐานอ่ืนก็อาจทําการ
ยึดได

1) หากเปนอาวุธที่ใชในการกระทําผิดกฎหมายเจาพนักงานอาจยึดไวได
2) หากเปนอาวุธที่ถูกกฎหมาย เจาพนักงานก็อาจเอาไปได แตผูถูกคนอาจขอทราบได

วาจะเอาคืนไดที่ไหน
หลักการในกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับหลักการคนในที่สาธารณสถานซึ่งมีอยูในมาตรา 93

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแลวพบวาเปนการคนในที่สาธารณสถานใหอํานาจเฉพาะพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจเปนผูคนน้ัน สามารถคนอะไรไดบาง หากเปนการคนยานพาหนะจะตองกระทํา
อยางไร เพราะในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไว แตในกฎหมายบางฉบับไดบัญญัติ
วาการคนยานพาหนะน้ันสามารถทําไดโดยไมตองมีหมาย ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 93 ของกฎหมายไทยใหอํานาจตํารวจ หรือพนักงานฝายปกครองเปนผูคน และเหตุที่
คนคือเปนกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลซึ่งมีสิ่งของอยูในความครอบครองเพื่อใชในการ
กระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด โดยทั้งสามขอน้ีเปน
การคนเพื่อหาสิ่งของซึ่งอาจจะริบได แตมาตรา 93 มิไดบัญญัติในเร่ืองคนผูหญิงไว

ประเด็นในเร่ืองการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะในตางประเทศน้ัน สวนใหญจะใหคน
ทั้งกรณีที่เปนพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีหรือหลักฐานซึ่งอาจจะนําไปสูการกระทําความผิดก็ได
เพราะหลักเร่ืองการคนตัวบุคคลน้ันจะเนนเร่ืองการปองกันอาชญากรรมดวย ฉะน้ันการตรวจคนจึง
อาจมีขอสงสัยวากรณีน้ีจะมีการซุกซอนเพื่อกระทําความผิดในการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย ก็จะ
เปนการคนเพื่อริบสิ่งของ หรือหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีซึ่งเปนเร่ืองการสืบสวนสอบสวนดวย
ฉะน้ันขอน้ีจึงอาจกวางกวากฎหมายไทยในมาตรา 93

ดังน้ันการใชกําลังเพื่อคนตัวบุคคลเปนสิ่งจําเปน ขณะที่ทําการคนตัวบุคคลโดยเหตุอัน
ควร ไมวาจะเปนการคนบุคคลในที่สาธารณสถานอันเกี่ยวเน่ืองกับการจับกุม เจาพนักงานอาจใช
กําลังเทาที่จําเปนเมื่อปองกันตนเอง ปองกันการหลบหนี ปองกันการทําลายหลักฐาน ขอทดสอบใน
การตัดสินใจวาการใชกําลังดังกลาวเพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเจาพนักงานรูสึก
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วาจําเปนตองใชกําลังดังกลาว เพราะการจะใชอํานาจโดยใชกําลังเปนไปอยางเครงครัดโดยใหใช
นอยที่สุดเทาที่ทําได ขอนาสังเกตของหลักเกณฑการคนตัวบุคคลของสหรัฐอเมริกาก็คือ ไดยืนยัน
หลักการมีหมายคนตัวบุคคลไวเปนประการแรก และบัญญัติไวชัดเจนวา “การคนตัวบุคคลโดยมี
หมาย” ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมิไดบัญญัติไวชัดเจนเชนน้ี

4.2 ปญหาสิทธิและเสรีภาพของการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถาน
โดยทั่วไป สิทธิในตัวบุคคล จะหมายถึง สิทธิที่ติดตรึงอยูในตัวของบุคคลน้ันๆ ต้ังแต

เกิดมีสภาพเปนบุคคล และแมหลังเกิดตาย เชน สิทธิความสมบูรณของรางกาย การเจริญเติบโต
อนามัย ชื่อเสียง ความคิดเห็น สิทธิในการใชทรัพยสินของตนเอง เปนตน สวนเสรีภาพน้ัน หมายถึง
สถานภาพของมนุษยที่จะไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของใคร เปนอํานาจที่จะกระทําการอยาง
หน่ึงอยางใดหรือที่จะไมกระทําการอยางหน่ึงอยางใด เปนสิ่งที่สามารถทําอะไรก็ไดโดยไมมีใครมา
ปองปดขัดขวาง หรือหาวาลวงละเมิดคนอ่ืนได หากการกระทําน้ันไมรบกวนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน

แตในขณะเดียวกันการปฏิบัติของเจาพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ันๆ ก็ตอง
ดําเนินการรักษากฎหมาย ตองกระทําการใหเปนไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาพนักงาน
ตํารวจที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม มีหนาที่นําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
ซึ่งการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได เจาพนักงานตํารวจจะตองหาหลักฐาน มาใหพนักงานอัยการ
เพื่อใหพนักงานอัยการนําเสนอตอศาล ใหศาลเห็นวาผูกระทําผิดน้ันกระทําผิดจริงๆ จนปราศจากขอ
สงสัย

การหาหลักฐานเพื่อใชในการนํามาลงโทษผูกระทําผิด อาจจะริบมาจากผูกระทําผิดเอง
หรือจากการเสาะหาในสถานที่เกิดเหตุที่ผูกระทําผิดทําตกหลนไว และพยานหลักฐานสวนใหญจะ
ไดจากการคนบุคคลในที่สาธารณะ

การตรวจคนบุคคลในที่สาธารณสถานเปนการละเมิดสิทธิของผูถูกตรวจคน หรือมีการ
ยินยอมหรือไม เปนความจําเปนตองหาจุดเหมาะสมระหวางสิทธิของประชาชน กับหนาที่ตรวจคนหา
พยานหลักฐานในการกระทําผิด

ดังน้ันปญหาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการตรวจคนบุคคลในที่สาธารณสถาน มี
ขอบเขตในการคนบุคคล ทั้งกระเปา เน้ือตัวรางกาย มากนอยเพียงไร ความเหมาะสมอยูที่ใด ผูเขียน
เห็นวาในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันใหความคุมครองในเร่ืองการคน บุคคลและยานพาหนะ ทั้ง
กระเปา เน้ือตัวรางกาย โดยศึกษาจากตัวอยางการตีความรัฐธรรมนูญและคําพิพากษาของศาลอันที่
จริงปญหาเร่ืองความคุมครองสิทธิเสรีภาพจากการถูกคนบุคคลและยานพาหนะในประเทศสหรัฐ
อเมริกาน้ันมิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญโดยตรง แตศาลสูงของรัฐบาลกลางไดตีความจากบท
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บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1971 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติไวแปลความเปนภาษาไทย
ไดวา

“สิทธิของบุคคลที่จะมีความปลอดภัยในรางกาย เคหสถาน เอกสารและทรัพยสิ่งของ
จากการตรวจคนหรือยึดโดยไมมีเหตุผลอันควร จะถูกลวงละเมิดมิได และหามมิใหการออกหมาย
เวนแตจะมีเหตุอันควร (Probable cause) ซึ่งไดรับการยืนยันดวยคําสาบานหรือคําปฏิญาณและ
โดยเฉพาะหมายน้ันตองระบุสถานที่ที่จะคนหรือบุคคลที่จะจับกุม หรือสิ่งของที่จะยึด”

คําวา ความปลอดภัยในรางกาย เคหสถาน เอกสาร และทรัพยสิ่งของน้ัน ศาลสูงสุดของ
สหรัฐยังแปลความกวางออกไปอีกคือ คําวาการคนและยึดสิ่งของในที่โลง (Open Field) ดังน้ันการ
คนและยึดในที่โลงไมจําเปนตองไดรับหมายคน หรือยึดตามนัยของศาลสูงสุดในสหรัฐ แตอยางไร
ก็ตาม การคนและยึดตองทําเฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันควรเทาน้ัน หากไมมีเหตุอันควรเจาพนัก งาน
ของรัฐไปทําการคนและยึดโดยมุงที่จะกลั่นแกลง หรือทําการโดยขาดความรอบคอบแลว เจาพนักงาน
ของรัฐตองรับผิดชอบตอผูเสียหายดวย

กฎหมายสหราชอาณาจักรเขียนเปนกฎหมายชัดเจนคือ เร่ืองการคนบุคคลในที่สาธารณะ
การคนยานพาหนะ ซึ่งอยูใน The police and criminaI Evidence Act 1984 และในลักษณะของการ
คนแตละเร่ืองจะมีแนวปฏิบัติของตํารวจ ซึ่งพยายามทําใหการคน หรือการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
เสรีภาพของผูตองหาในเร่ืองจับ เร่ืองควบคุมมีหลักประกันที่ดีขึ้น และใน code เหลาน้ีไดมีการ
ปรับปรุง 2-3 ป ตอคร้ังเพื่อใหสามารถนามาใชเปนแนวทาง ซึ่งทําใหเปนขอสังเกตของประเทศไทย
วาแนวทางพวกน้ีนาจะนํามาใชในกฎหมาย หรือเอามาเปนระเบียบปฏิบัติ

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ตองกระทบกับสิทธิ เกียรติยศและศักด์ิศรีของ
ประชาชน ดังน้ัน จึงเกิดความไมพอใจเปนธรรมดา ความจริง "ตํารวจ" ควรจะแสดงตน การปฏิบั ติ
ราชการตามหนาที่ของตํารวจ หมายความวา แทนที่ตํารวจจะเสียเวลาอธิบายขอกฎหมาย อธิบาย
วิธีการทํางาน อธิบายวัตถุประสงคของการทํางานใหประชาชนทราบ เชน เมื่อประชาชนถูกจับกุม
เจาหนาที่ตํารวจก็ตองชี้แจง อธิบายใหประชาชนเขาใจวาถูกจับกุมเร่ืองอะไร ทําผิดกฎหมายขอไหนผิด
เร่ืองอะไร ตองถูกดําเนินการอยางไรบาง ควรทําอยางไรหลังจากน้ี และบุคคลที่ถูกจับน้ัน มีวัตถุประสงค
เพื่ออะไร ทําใหประชาชนรูสึกเสียสิทธิและเสรีภาพ ดังน้ันตํารวจควรเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
ใหม อยาใหประชาชนรูสึกเสียสิทธิและเสรีภาพ
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4.3 เหตุอันควรสงสัยในการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถานของพนักงานเจาหนาท่ี
บุคคลจะเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ที่เปนสาธารณสถานได องคประกอบที่สําคัญและ

อาจทําใหเกิดปญหาอยูที่เงื่อนไขที่วาเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของที่ตองการหา ก็ให
สามารถคนบุคคลในที่สาธารณสถานได

แตการพิจารณาวามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของที่ตองการหา ผูที่มีอํานาจใน
การตรวจคน แลวทําการตรวจคนสิ่งน้ัน จะเปนอยางไร เหตุการณน้ันๆ สิ่งที่พบเห็นน้ันๆ จึงมีเหตุ
อันควรสงสัย ในเหตุการณที่ควรสงสัยน้ันๆ ควรเปนอยางไร ขอสงสัยในการคนอธิบายความหมาย
แลวบอกถึงเหตุแหงความสงสัย เชน แตงตัวไมดีสามารถคนไดไหม ถือของพะรุงพะรังสามารถเปน
เหตุแหงการสงสัยไดไหม ถาบุคคลน้ันแตงตัวไมดีแตถาเหตุอันควรสงสัย เชน วิ่งราวทรัพยมา
พนักงานเจาหนาที่ก็สามารถเรียกใหหยุดและตรวจคนได สวนการถือของพะรุงพะรังสามารถเปน
เหตุแหงการสงสัยได กรณีน้ีถาบุคคลน้ันมีสิ่งผิดกฎหมายอยูในครอบครอง เชน กัญชา พนักงาน
เจาหนาที่ก็สามารถเรียกใหหยุดและตรวจคนได

ดังน้ันปญหาก็คือเหตุอันควรสงสัยหมายความวาอยางไร กรณีน้ีเหตุอันควรสงสัยมิได
บัญญัติเอาไว เหตุอันควรสงสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน นาจะมีความ
หมายถึง มีอะไรที่เปนพิรุธ หรือไมแนใจในขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งมีบัญญัติไวในหลาย
มาตรา เชน ป.วิ.อาญา มาตรา 69 (2) หรือ ป.วิ.อาญา มาตรา 93 ฯลฯ แตในกรณีน้ีผูเขียนเห็นวาเหตุ
อันควรสงสัยตามมาตรา 93 บุคคลอ่ืนเปนที่ตองสงสัยแลว มีความผิดเกิดขึ้น และเปนบุคคลที่เดิน
ออกมาในที่สาธารณสถาน และไดรับรายงานหรือตองสงสัยที่อาจพัวพันในคดีก็เขาทําการคนตัว
บุคคลคนน้ัน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 ซึ่งบัญญัติวา “หามมิใหทําการคน
บุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดย
การกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด”

บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิดเปนการคนที่เจาพนักงาน
จะตองแสดงความบริสุทธิ์ของผูคนดวยการแสดงตัว ชื่อหรือตําแหนง และยื่นหมายคน แลวทําการ
คนตอหนาผูครอบครอง ถาไมมี ใหคนตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสองคน และตองทําการบันทึก
รายละเอียดรวมถึงบัญชีสิ่งของที่คนหรือยึด แลวใหบุคคลที่อยูรวมดวยในการคนดังกลาวลงลายมือ
ชื่อรับรองไว

หากในระหวางการคนน้ัน เมื่อเกิดมีการขัดขวาง หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใน
สถานที่คนหรือจะถูกคนจะขัดขวางถึงกับทําใหการคนไรผล ผูคนก็มีอํานาจควบคุมตัวผูน้ันไวเทาที่
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จําเปน ทั้งน้ี การคนตองกระทําโดยสุภาพ ไมกาวราวและหากเปนการคนบุคคลจะตองใชผูทําการ
คนที่เปนเพศเดียวกันเทาน้ัน ตามที่กฎหมายสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรไดมีการบัญญัติไว
ในกฎหมาย การออกหมายคนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับบุคคลใดจะกระทํามิได เวนแตจะมีหมายจับ
บุคคลน้ัน

อีกทั้งในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14 (2) ซึ่ง
บัญญัติวา เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหกรรมการ
เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจ คนบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ที่มี เหตุอันควร
สงสัยตามสมควรวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 49 (3) ซึ่งบัญญัติไววา ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ (3) คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา
มียาเสพติดใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณการตรวจคนรถยนตดังที่
ไดกลาวขางตนน้ัน ในทางกฎหมายน้ันถือวาเปนการคนในที่สาธารณะน่ันเอง เพราะมีลักษณะ
เปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการเคลื่อนไหวรางกายมากกวาเปนการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพยโดยปกติสุข ดังน้ันการคนในลักษณะน้ีจึงไมอยูในบังคับที่จะตองขอหมายคน
จากศาล อยางไรก็ดีแมวา การเรียกใหรถหยุดเพื่อตรวจคน จะทําไดโดยมิตองมีหมายจากศาล ซึ่ง
พนักงานตํารวจก็อาจกระทําการต้ังดานตรวจคนได แตทั้งน้ีทั้งน้ันเจาพนักงานตํารวจผูคนก็ ควร
ใหความสําคัญกับองคประกอบของกฎหมายที่บัญญัติวา การคนน้ันตองมี “ความจําเปน” กลาวคือ
มี “เหตุอันควรสงสัย” หรือ “มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควร” ดวย มิใชเปนการคนตามอําเภอใจ,
ตามคําสั่งเจานาย, ตามนโยบายของผูนํา หรือสุมๆ คนๆ เอาตามใจชอบ เพราะการกระทําดังกลาว
ทําใหประชาชนไดรับการรบกวนซึ่งเปนการกระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามที่ รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหการรับรองเอาไว

ดังน้ันเจาพนักงานตํารวจจึงควรสนใจถึงคําวา “มีเหตุอันควรสงสัย” หรือ” เหตุอันควร
สงสัยตามสมควร” ดวย ถึงแมประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่กลาวขางตน จะไมไดกําหนดนิยามของคําวา เหตุอันควร
สงสัยหรือเหตุอันควรสงสัยตามสมควร เอาไวก็ตาม ซึ่งทําใหเกิดปญหาการใชดุลพินิจที่ไมมีขอบเขต
อํานาจของพนักงานตํารวจ ในการต้ังดานตรวจคน โดยในบางคร้ังก็มิไดมีเหตุอันควรสงสัยเลย

ดังน้ีเพื่อที่มิใหมีการต้ังดานตรวจคนโดยไมจําเปน จึงควรบัญญัติในเร่ืองการคนยานพาหนะ
ไวเปนพิเศษในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังเชนในกฎหมายคอมมอนลอวจะกําหนด
ถึงขั้นตอนบางเร่ืองที่ละเอียด ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักเร่ือง Stop and Frisk จะเห็นไดวา
กฎหมายไทยจะเนนเร่ืองมีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งไดวางกรอบไววาจะตองมีเหตุอันควรสงสัย แตวา
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ในกรณีของกฎหมายคอมมอนลอวโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา กรณีเหตุอันควรสงสัยจะ
แยกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเรียกใหหยุด การเรียกใหหยุดน้ันอาจใชหลักฐานไมมาก แตใน
สหรัฐอเมริกาจะใหเวลาอยูชั่วระยะหน่ึงในการเรียกใหหยุด และขั้นตอนที่สอง คือการคน ถามีเหดุ
อันควรสงสัยตํารวจก็สามารถคนภายในรถหรือหลังรถได ซึ่งขั้นตอนน้ีอาจชวยผูปฏิบัติการไดมาก
เน่ืองจากไมอาจทราบไดวายานพาหนะที่ขับมาน้ันมีขอสงสัยใดบางจึงมีอํานาจเรียกใหหยุดได
หลังจากสอบถามแลวหากเห็นวาไมมีขอสงสัยจึงปลอยไป แตหากเห็นวามีขอพิรุธสงสัยก็ทําการคน
ตอไป จึงเห็นไดวากฎหมายอเมริกามีการกําหนดเปน 2 ขั้นตอน แตกฎหมายไทยกําหนดเปนภาพ
รวมวาจะมีอํานาจการคนในที่สาธารณะไดจะตองมีเหตุอันควรสงสัยการไดมาโดยการกระทํา
ความผิด

สวนประเทศอังกฤษมีหลักเร่ือง Road Check ซึ่งไดวางแนวการคนไววา ตองมีเหตุอัน
ควรคนอันเน่ืองมาจากการไดรับรายงานอันนาเชื่อวามีการกระทําความผิดอาญา มิใชเพียงแตสงสัย
วาจะมีการกระทําความผิด และตองเปนคดีรายแรง มีเหตุอันควรเชื่อวาการกระทําผิดอยูในบริเวณที่
ปดถนน หรือต้ังดานเพื่อตรวจคนดวย ซึ่งมีเหตุที่เขมงวดในการตรวจคนบุคคลโดยทั่วไปในที่
สาธารณะ นอกจากน้ีการต้ังดานที่ถูกตองน้ันยังมีกระบวนการขั้นตอนที่กําหนดไวอยางชัดเจน
ดังน้ันมีขอพิจารณาวาการคนตัวบุคคลที่จะถือวามีเหตุอันควรสงสัยเปนอยางไร มีพยานหลักฐาน
อะไรบาง เมื่อเรียกหรือตรวจคนแลวจะตองแจงเหตุแหงการคน สวนใหญในกฎหมายไทยจะมีแต
เร่ืองการจับ และแจงเหตุแหงการจับ แตไมมีการแจงเหตุแหงการคน จึงควรทําใหผูที่ถูกตรวจคน
ทราบขอบเขตที่ตนจะถูกคน หรือกรณีการตรวจคนที่จําเปนตองถอดเสื้อ ควรไปในที่ที่เปนสวนตัว
ในกรณีน้ีกฎหมายคอมมอนลอวไดกําหนดรายละเอียดวาตองทําอยางไร แตมาตรา 93 ของไทยไมมี
การกําหนดรายละเอียดไว

4.4 การคนปกติท่ัวไปกับขอบเขตอํานาจการใชมาตรา 93
การคนโดยทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนการคนในที่สาธารณสถานหรือที่รโหฐาน ซึ่งเมื่อยังไม

สามารถที่จะยืนยันไดอยางชัดเจนวาสาธารณสถานหรือที่รโหฐานยังไมสามารถคนได การคนจึง
ตองมีความหมายเชนเดียวกับการคนทั่วไป คือเปนมาตรการบังคับของรัฐที่จะกระทําตอบุคคลซึ่ง
อยูในสาธารณสถานหรือที่รโหฐาน หรือยานพาหนะ เพื่อจะเสาะแสวงหาสิ่งของเพื่อจะใชเปนพยาน
หลักฐานในคดีอาญาไมว าจะเปนพยานเอกสาร พยานวัตถุ  เปนของกลาง หรือสิ่ งของที่หาย ซึ่ ง
พนักงานของรัฐไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม หรือเพื่อจะ
ทราบรายละเอียดขอเท็จจริงแหงความผิดตามขอกลาวหาและเพื่อเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
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หรือเปนการกระทําเพื่อพบและจับกุมบุคคลซึ่งอยูในที่สาธารณสถานหรือที่รโหฐาน หรือเพื่อ
ชวยเหลือบุคคลซึ่งถูกหนวงเหน่ียวกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย

เมื่อพิจารณาเหตุแหงการคนตามอํานาจมาตรา 93 แลวจะเห็นวาสถานการณที่ใชเพื่อเปน
การคนเปนการแสวงหาพยานหลักฐานอยางหน่ึง ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 เพื่อเปน
การปองกันการกระทําความผิดโดยการกออาชญากรรมอยางหน่ึงและเปนการปรามป ราบการกอ
อาชญากรรมอีกอยางหน่ึง ความสําคัญของการคน จึงเปนอีกวิธีการหน่ึงที่มุงเพื่อรักษาผลประโยชน
โดยตรงตอรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม และเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน
บางคร้ังการคนอาจใหประโยชนตอรัฐมากกวาประชาชน เมื่อเปนการคนที่มีความมุงหมายเพื่อ
พยานหลักฐาน การคนเพื่อชวยเหลือบุคคลผูที่ตองการความชวยเหลือ หรือคนเพื่อจับบุคคลผูกระทํา
ความผิดซึ่งเปนการคนที่มีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาซึ่งก็ลวนแตเปนประโยชนโดยตรงตอ
รัฐทั้งสิ้น

กรณีคนวิกลจริตจะใชมาตรา 93 อยางไรในการอางที่ที่จะเขาไปคน ผูเขียนเห็นวาสามารถ
เขาไปคนตัวบุคคลได ถามีรับแจงเหตุ ตัวอยางเชน คนวิกลจริตไดเขาไปขโมยของในรานแหงหน่ึง
ก็สามารถคนตัวบุคคลได และมาตรา 93 สามารถมีหมายคนไดหรือไม ผูเขียนเห็นวาไมสามารถออก
หมายคนได ในกรณีถารูตัวผูตองสงสัยในที่สาธารณสถานน้ันๆ อันเปนเหตุซึ่งหนา

4.5 การเปรียบเทียบมาตรา 93 กับการคนยานพาหนะ
ความหมายของการคนยานพาหนะจากการต้ังดานตรวจ ซึ่งเปนไปตาม หนังสือ ตร. ที่

0625.23/3779 ลง 13 มี.ค. 2540 เร่ือง มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการต้ังดานตรวจ จุดตรวจ และจุด
สกัดดังที่ไดกลาวถึงความหมายของการคนไวแลววา เปนมาตรการบังคับของรัฐที่กระทําตอบุคคล
หรือครอบครองสถานที่ เพื่อพบและยึดสิ่งของที่จะนํามาใชเปนพยานหลักฐานไมวาจะเปน
พยานหลักฐานเอกสาร พยานวัตถุ เปนของกลางหรือหาสิ่งของที่หายเพื่อพบและจับบุคคลหรือเพื่อ
พบและชวยเหลือบุคคลซึ่งถูกหนวงเหน่ียวกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งพนักงานของรัฐได
กระทําไปตามอํานาจหนาที่ เพื่อความสงบสุขของประชาชน และเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคม หรือเพื่อที่จะทราบรายละเอียดขอเท็จจริงแหงความผิดเพื่อพิสูจนความผิดและเพื่อเอาตัว
ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ พบวามีสองแนวทาง

แนวทางแรกมีความเห็นวา รถยนตน่ังสวนบุคคลเปนที่รโหฐานหรือเปนที่
สาธารณสถาน โดยผูที่มีแนวความคิดสนับสนุนแนวทางน้ี เชน

วินัย ดูวิเชียร ไดกลาวเปนขอสังเกตไวในเอกสารชุดวิชากฎหมายวิธีบัญญัติ 3 ในสวนที่
เกี่ยวกับการคนวา
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“การคนในรถยนตเกงสวนบุคคลซึ่งพนักงานตํารวจไดดําเนินการคนเปนประจําอยูน้ัน
นาจะถือวา เปนการคนในที่รโหฐานมิใชสาธารณสถาน เพราะรถยนตเกงเปนรถสวนตัวซึ่งไมใช
ใคร ๆ จะเขาไปได อันทําใหไดความเปนสาธารณสถาน

ธวัชชัย  สุวรรณพาณิช ซึ่งเปนอาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการคนรถยนต ไวดังน้ี

“มีขอสังเกตวา การคนรถยนตน้ันถือวาเปนการคนในที่รโหฐาน เพราะรถยนตน้ันเปน
สถานที่ซึ่งประชาชนไมมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได”

หรือ “สิ่งอ่ืนที่ไมใชตัวบุคคล แมจะอยูในที่สาธารณสถานก็คนไมได เชน จะคนสิ่งของ
ในเรือยนต เรือเดินทะเล เรือรบ ฯลฯ หรือจะคนสิ่งของในรถยนต เปนตน เห็นวา จะคนโดยไมมี
หมายคนน้ันไมได เพราะไมใชตัวบุคคลประการหน่ึง อีกประการหน่ึง สถานที่ในรถ, เรือ ดังกลาว
อาจเปนที่รโหฐานดวยก็ได แตถาสิ่งของน้ันเปนของเล็กๆ จนถึงขนาดวาเปนสวนหน่ึงของการคน
ตัวบุคคลแลวนาจะคนได เชน คนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานก็มีอํานาจคนกระเปาเดินทางไดดวย
แตสําหรับรถยนตน้ัน เห็นวา เปนที่รโหฐานก็โดยอาศัยหลักกฎหมายที่วา ในรถยนตของเอกชนน้ัน
ไมใชสถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได คําวา “ที่” น้ันเห็นวา ไมจําเปนจะตอง
เปนอสังหาริมทรัพย เสมอไป อาจเปนสังหาริมทรัพย  ดังฎีกาที่ 2024/2497 สถานที่บนขบวนรถไฟ
โดยสารไมใชที่รโหฐานแตเปนที่สาธารณสถาน เปนตน กรณีตามตัวอยาง เมื่อบุคคลใดน่ังอยูใ น
รถยนตสวนตัวหรือรถเอกชนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะคนโดยไมมีหมายคนนาจะไมได
เพราะไมใชที่สาธารณสถาน ซึ่งความรูสึกแลวก็ไมนาจะเปนเชนน้ัน”

นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2540 สถานบันพัฒนาขาราชการตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรมกับปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ไดมีการสรุปผลการสัมมนาของที่ประชุม
ดวยวา “รถยนตถือเปนที่รโหฐาน การคนของตํารวจจะตองขอหมายศาล”

แนวทางที่สองเปนแนวความคิดที่เชื่อวา รถยนตน่ังสวนบุคคลไมใชที่รโหฐาน ดังมีผูที่
มีแนวความคิดสนับสนุนแนวทางน้ี เชน

พล.ต.อ. สุพาสน  จีรพันธ อดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณดานการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการคนรถยนตไวในหนังสือพิมพรายวัน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 ดังน้ี

“รถยนตไมวา จะเปนสวนบุคคลหรือรับจางก็ดี ลวนแตไมถือเปนที่รโหฐานทั้งสิ้นโดย
ถือวา รถยนตคงเปนเพียงทรัพยสิ่งของอยางหน่ึงเชนเดียวกับ กระเปาเดินทาง หรือกลองขนาดใหญ
ที่บุคคลแบกหามมาในที่สาธารณสถานน่ันเอง หากถือวา รถยนตสวนบุคคลเปนที่รโหฐานแลว จะ
มีผลกอใหเกิดความยุงยากแกการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม”
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ประดิษฐ เอกมณี ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการคนรถยนตไปในแนวทางเดียวกัน โดยไดให
ความเห็นวา

“รถยนตสวนบุคคลไมถือเปนที่รโหฐาน ตํารวจจึงไมตองขอใหศาลออกหมายคนแต
อยางใด ในการตรวจคนรถยนตในที่สาธารณะตํารวจสามารถต้ังดานตรวจไดตามปกติเพราะรถยนต
เหมือนกระเปาถือใบหน่ึง”

พล.ต.ต. จงรัก  จุฑานนท  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจนครบาล ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่โดยตรง
ในการปฏิบัติในการคน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการคนรถยนตตามรัฐธรรมนูญใหมน้ีไวดังน้ี

“การคนซึ่งวิธีเดิมคงทําไมไดตองใชวิธีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมกําหนด ที่เปนหวงคือ
เร่ืองคนรถยนต ตองพิจารณาดูวาเปนที่รโหฐานหรือไม หากไมใชความผิดซึ่งหนาจะกระทําไมได
โดยเด็ดขาด ซึ่งจะทําใหมีปญหาเกี่ยวกับการขนของหนีภาษีตางๆ และอาจต้ังดานตรวจคนไมได
ดวย”

หรือแมแต พล.ต.ต. สุวัณชัย ใจหาญ ก็เคยต้ังขอสงสัยเกี่ยวกับอํานาจการคนรถยนตไว
ดวย โดยไดกลาวไวในเอกสารคําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา

ปญหา รถยนตโดยสารสวนบุคคลที่วิ่งมาตามถนน และตํารวจต้ังดานทําการตรวจคนตัว
บุคคลและรถยนตน้ันโดยไมมีหมายจะกระทําไดเพียงใด

1) รถยนตโดยสารสวนบุคคลจะเปนที่รโหฐานหรือไม ประชาชนไมมีความชอบธรรม
ที่จะเขาไปน่ังของคนอ่ืนเขาได ถาเขาไมยินยอม

2) การคนตัวบุคคลซึ่งน่ังอยูในรถยนตสวนบุคคล แมวิ่งมาตามถนนหลวง แตเขาไมลง
มาใหตรวจคนตัวเขา ตํารวจจะกระทําไดเพียงใด รถยนตสวนบุคคลไมใชอสังหาริมทรัพย แตเปน
สังหาริมทรัพย กรณีไมเขาตาม ป. อาญา มาตรา 362 ทั้งไมใชเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพยหรือ
สํานักงานในความครอบครองของผูอ่ืน กรณีไมเขาตามมาตรา 364 การเปดประตูรถเขาไปน่ังใน
รถยนตไมผิดฐานบุกรุก

3) รถยนตแทกซี่ จะถือเปนสาธารณสถาน ดังเชน รถยนตประจําทาง หรือขบวนรถไฟ
ได แตทั้งน้ีรถยนตแทกซี่ หรือขบวนรถไฟที่จอดอยูในอูก็ไมสามารถเขาไปคนในที่สาธารณสถาน
ได จําเปนตองมีหมายคน

4) การต้ังจุดตรวจเปนการที่ ตํารวจเรียกใหรถหยุด และใหเปดกระโปรงทายรถยนตเพื่อ
ตรวจคนวาจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซอนมา ผูเขียนเห็นวาเปนการคนโดยอาศัยมาตรา 93 ถา
ตํารวจไมไดพบเห็นสิ่งที่ครอบครองอยู จะมีความผิดตอเสรีภาพ ทําใหผูอ่ืนอับอายหรือเดือดรอน
รําคาญ และทําใหผูถูกคนดังกลาวเกิดความลาชาได
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การพิจารณาวา ยานพาหนะเปนที่รโหฐานหรือไม จะตองเร่ิมพิจารณาจากคําจํากัดความ
หรือคํานิยามของคําวา “ที่รโหฐาน” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวยซึ่งก็จะไดจาก
มาตรา 2 (13) ที่บัญญัติวา “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ตางๆ ซึ่งมิใชที่สาธารณสถานดังที่บัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ัน จึงยอนกลับไปดูความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “สาธารณ
สถาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา 1 (3) ซึ่งบัญญัติไววา “สาธารณสถาน” หมายความวา สถานที่ใดๆ
ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ดังน้ัน ความหมายของคําวา “ที่รโหฐาน” จึงหมายถึง
ที่ใดๆ ซึ่งประชาชนไมมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได หรือหมายความถึง สถานที่ซึ่งเจาของ หรือผู
ครอบครองแสดงเจตนาหวงกันมิใหบุคคลภายนอกเขาไป การแสดงเจตนาหวงกันน้ันอาจเปนไป
โดยชัดแจงหรือปริยายก็ได

สถานที่ตามความหมายของสาธารณสถานน้ัน มิไดหมายความถึงเฉพาะสถานที่ซึ่งติด
ตรึงอยูกับที่ หรืออสังหาริมทรัพยเทาน้ัน สังหาริมทรัพย หรือทรัพยที่เคลื่อนที่ไดก็อยูในความหมาย
ของสถานที่ตามความหมายของ”สาธารณสถาน” ดวยเชน หองพักในเรือเดินทะเล หรือเรือรบ หรือ
พื้นที่บนขบวนรถไฟโดยสาร ดังฎีกาที่ 2024/2497 “สถานที่บนขบวนรถไฟโดยสารไมใชที่รโหฐาน
แตเปนที่สาธารณสถาน” ซึ่งก็แปลความไดวา หากเปนที่บนขบวนรถไฟโดยสาร เชน บนขบวน
รถไฟขนสงสินคา ตูพักบนขบวนรถไฟของเจาหนาที่ประจําขบวนรถไฟ เปนตน ก็จะไมเปนที่
สาธารณสถาน ที่ซึ่งไมเปนสาธารณสถานก็เปนที่รโหฐานตามความหมายของ “ที่รโหฐาน” ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (13)

ดังน้ัน แมวาจะเปนทรัพยที่เคลื่อนที่ไดก็จัดเปนสถานที่ตามความหมายของ “ที่รโหฐาน”
และ “สาธารณสถาน” ไดเชนกัน ยานพาหนะบางชนิด เชน เรือเดินทะเล เรือประมง เรือรบ สถานที่
บนขบวนรถไฟ หรือรถยนต เปนตน ก็จะมีพื้นที่ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองจัดเปนที่หวงหามไว
เปนการเฉพาะ ซึ่งบุคคลภายนอกจะเขาไปโดยไมไดรับอนุญาตไมได เชน หองพักบนเรือโดยสาร
หรือเรือทองเที่ยว บนเรือรบ หรือหองพักของเจาหนาที่ประจําขบวนรถไฟ พื้นที่บนรถที่จัดทําขึ้น
เปนพิเศษโดยจัดเปนที่พักหลับนอนบนรถไดดวย เปนตน และมีบางพื้นที่ที่ จัดใหบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนเขาไปไดโดยอิสระแตตองเสียเงิน เชน รถไฟโดยสาร รถโดยสารประจําทาง หรือรถรับจาง
เรือเดินทะเล หรือเรือโดยสาร เปนตน เมื่ อยานพาหนะเปนได ทั้ งที่ รโหฐานและสาธารณสถาน
จึงตองมาพิจารณาวาพื้นที่สวนใดของยานพาหนะที่เปนรโหฐาน และสวนใดที่เปนที่สาธารณสถาน

ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ไดใหความหมายของรถยนตตามคํานิยามศัพทตามที่กฎหมายได
บัญญัติความหมายของที่รโหฐานและที่สาธารณสถาน ในเร่ืองการคนรถยนต ไวดังน้ี

“สําหรับรถยนต หากนําเอานิยามคําศัพทของไทยมาปรับใชอยางเครงครัดก็จะตอบได
งายๆ วารถยนตน้ันเปนที่สาธารณสถาน หรือที่รโหฐานกันแน กลาวคือ รถยนตคันใดที่ประชาชนมี
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สิทธิโดยชอบธรรมที่จะเขาไปได เชน รถเมล รถไฟ รถสองแถว รถทัวร รถแท็กซี่ ฯลฯ ยอมเปนที่
สาธารสถาน การคนในที่ดังกลาวตองใชหลักการคนในที่สาธารณะตามมาตรา 93 มาใช

แตหากรถยนตคันใดประชาชนไมมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได ซึ่งก็ไดแก รถยนต
สวนบุคคล ก็ตองถือวารถยนตน้ันเปนที่รโหฐาน หากการจะคนรถดังกลาวก็ตองใชหลักเกณฑใน
การคนที่รโหฐาน”

ยานพาหนะบางชนิดดังกลาวมาแลวน้ันมีพื้นที่ที่เปนทั้งบริเวณที่จัดเปนที่หวงหาม
เฉพาะไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาไปโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองเสียกอน
และมีบางพื้นที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปไดดวย เชนน้ีแลววิธีการคนยานพาหนะจึง
ตองกําหนดใหชัดเจน

ผูเขียนเห็นความชัดเจนเพื่อผูปฏิบัติและถูกปฏิบัติจะไดทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตน
เพื่อจะไดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวเดียวกัน ในความเปนจริงยานพาหนะทุกชนิด โดยเฉพาะรถยนต
เปนสิ่งของที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไดสะดวกและรวดเร็วประชาชน สวนใหญจึงไดใช
รถยนตทั้งที่เปนสวนบุคคล และรับจางเปนพาหนะในการเดินทาง และก็มีอยูไมนอยที่ไดกระทําผิด
ไดใชยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนตในการกระทําความผิด และหลบหนีหรือซุกซอน และนําพา
ทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือสิ่งของที่ใชในการกระทําความผิดหลบหนีไป รัฐจึงตอง
ใหอํานาจพนักงานของรัฐทําการคนยานพาหนะไดเพื่อจับบุคคล หรือเพื่อพบและยึดสิ่งของที่ใช
เปนพยานหลักฐานในคดีอาญาหรือเพื่อดําเนินกระบวนการยุติธรรมตอไป แตโดยที่เจตนารมณของ
การออกหมายคนน้ันก็เพื่อใชคนในสถานที่ หรือบุคคลที่อยูในสถานที่ที่จะคน ซึ่งเปนสถานที่ซึ่ง
ปกหลักแนนอนไมอาจเคลื่อนยายไดเทาน้ัน แตก็ไมไดหมายความวา ยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต
สวนบุคคลซึ่งสามารถเคลื่อนยายที่ไปไดเร่ือยๆ ตามที่เจาของหรือผูขับขี่จะพาไปน้ัน จะตองถูกเจา
พนักงานของรัฐทําการตรวจคนไดโดยไมมีขอจํากัด

ปญหาการคนยานพาหนะ โดยเฉพาะปญหาที่นาสนใจอยูในปจจุบันอยางมากก็คือ
ปญหาการคนยานพาหนะ ผูเขียนเห็นวาการจะปรับเอามาตรา 93 มาใชกับการคนยานพาหนะดวย
การคนดังกลาว พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจจะกระทําการคนตัวบุคคลไดโดยไมตองขออํานาจ
ศาล แมจะตองยอมแลกกับสิทธิความเปนสวนตัวของเจาของยานพาหนะบางก็ตาม กฎหมายบาง
ประเทศ เชน กฎหมายสหรัฐอเมริกา ไมอนุญาตใหพนักงานตํารวจทําการคนยานพาหนะของบุคคล
โดยอําเภอใจ เพราะถือวากฎหมายที่อนุญาตเปนการทั่วไปใหตํารวจคนยานพาหนะไดเปนกฎหมาย
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากเปนการขัดตอสิทธิความเปนสวนตัว เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติขึ้นมาต้ังแตป พ.ศ. 2477 เปนเวลา 55 ปมาแลว ถายอนหลังกลับไป
สมัยเมื่อ 50 ปกวามาน้ี ยานพาหนะยังไมมีความเจริญกาวหนามากนักโดยเฉพาะรถยนตมีนอย และ

DPU



83

ถึงแมจะมีรถยนตในสมัยน้ันก็เปนรถยนตที่มีรูปแบบไมพิสดารซับซอนเหมือนในปจจุบัน ถนน
หนทางก็ยังมีนอยไมเกิดปญหาในเร่ืองการตรวจคนรถยนต เมื่อกลับมามองถึงปจจุบัน มีถนน
หนทางมากมายอาจเรียกไดวามีนอยกวาจํานวนรถยนตที่มากมาย ที่สําคัญคือ รถยนตกลายเปนสิ่ง
สําคัญและจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันไปเสียแลว นอกจากน้ันในบางคร้ังยังใชรถยนตเปนที่เก็บ
สิ่งของสัมภาระเอกสาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ บางคันยังดัดแปลงเปนที่อยูอาศัยดวย ลักษณะ
ดังกลาวจะเห็นวาผูครอบครองรถยนตตองการความเปนสวนตัวอยางแทจริง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองการคนรถยนต
หรือยานพาหนะไวเปนการเฉพาะ ดังน้ันในทางปฏิบัติเจาพนักงานจึงอาจใชกฎหมายที่มีอยูปรับใช
ไปโดยถือวาถามีสิทธิคนตัวบุคคลในรถก็ตองคนรถยนตของผูน้ันดวย เพราะถือวารถยนตมิใชเปน
ที่รโหฐาน ดังน้ันเมื่อเจาพนักงานมีเหตุสงสัยผูขับขี่รถยนตคันใดวาเปนผูตองสงสัยวาไดกระทํา
ความผิดก็คนไดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 93 น่ันเอง

ผูเขียนจะยกตัวอยางหลักเกณฑในการคนรถยนตในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไดมีการ
วางหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะดังที่ปรากฏตามคูมือวาดวยการคนและยึด การคนยานพาหนะ ใน
กรณีที่ตองมีหมาย หลักทั่วไป ถาหากมีโอกาสขอหมายคนไดก็ควรจะใชหมาย แมวาบางคร้ังการ
คนอาจจะกระทําไดโดยชอบทั้งๆ ที่ไมมีหมายก็ตาม ศาลมักจะเห็นชอบกับการคน หากไดกระทํา
โดยอาศัยอํานาจตามหมายคน ในขณะที่ยานพาหนะอันเคลื่อนไหวไดรวดเร็วยิ่งทําใหไมเปดโอกาส
ใหขอหมายได ในบางกรณีจึงไดกําหนดไววาหากพอจะมีเวลาจึงจะขอหมายได ตัวอยางเชน ทุกๆ
วันรถบรรทุกนมไดเคลื่อนไปเสนทางเดิม มีสาเหตุที่อาจเปนไปไดวาจะเชื่อวารถดังกลาวอาจบรรทุก
ยาเสพติด ควรขอหมายในที่ที่รถคันดังกลาวไดแลนไปตามเสนทางปกติ

การคนเร่ิมเมื่อเพียงแตการสั่งใหหยุดเทาน้ันมิใชการคน ดังน้ันการยอมใหรถ ยนตผาน
หรือเหตุการณอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาที่สั่งใหหยุดรถ กับเวลาที่ไดทําการตรวจคนพาหนะจริงๆ
อาจนํามาใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงเหตุที่เปนไปไดที่จะทําการคน โดยนําทฤษฎี “สิ่งที่อยูในที่โลง” อาจ
นํามาใชกับยานพาหนะได ยิ่งกวาน้ันสิ่งใดก็ตามที่อาจเปดเผยไดโดยใชไฟฉายสองเขาไปในรถใน
เวลากลางคืนก็ถือเปนสิ่งที่อยูในที่โลง

ในการต้ังดานตรวจของพนักงานเจาหนาที่ กรณีที่มีเหตุอันเปนไปไดใหเชื่อวารถยนต
คันน้ันมีความจําเปนตามกฎหมายที่จะตองดูลักษณะรถ การตรวจดูหมายเลขรถและหมายเลข
เคร่ืองยนตรไมถือวาเปนการคนหรือการยึดแตประการใด

การใชกําลังในการคน หากเจาพนักงานมีอํานาจตามกฎหมายที่ตรวจคนพาหนะ แต
เจาของปฎิเสธ มิใหเขาคนเจาพนักงานอาจใชกําลังเทาที่จําเปน และเหมาะสมเพื่อคนหาพาหนะได
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การใชกําลังอันไมเหมาะสมเพื่อหยุดรถอาจทําใหการคนน้ันไมชอบดวยกฎหมายแมวาจะมีเหตุอัน
เปนไปไดที่จะทําการคนก็ตาม

ตัวอยางเชน
เจาพนักงานผูหน่ึงไดยิงลอรถคันหน่ึงเพื่อหยุดรถน้ัน แมเขาจะมีเหตุที่เปนไปไดที่จะคน

การใชกําลังในลักษณะดังกลาวน้ีนับวาไมสมเหตุสมผล ดังน้ันจึงนับวาการคนดังกลาวไมชอบดวย
กฎหมาย

การคนที่ตองกระทําอยางจํากัดตอผูครอบครองพาหนะ พยานหลักฐานอันมีเหตุเปนไป
ไดที่จะใชเปนเหตุผลใหทําการคนพาหนะไมจําเปนตองใหอํานาจแกเจาพนักงานที่จะทําการตรวจ
คน ผูครอบครองรถที่มิไดถูกจับกุมดวยเจาพนักงานควรทําการคนบุคคลก็ตอเมื่อมีความเชื่ออยางยิ่ง
วาบุคคลน้ันๆ กําลังพกพาอาวุธหรือพยานหลักฐานที่อาจถูกทําลายได ในการตรวจคนดังกลาว โดย
ทั่วไปก็ยอมใหมีการตรวจคนแบบ “ตบๆ” (patting down) ทั้งน้ี เพราะวิธีดังกลาวอาจเผยใหเห็นอาวุธ
หรือพยานหลักฐานในการกระทําผิดได ในกรณีตรวจยาเสพติดอาจจําเปนตองคนจนทั่วตัวทั้งน้ีเพื่อ
ปองกันการทําลายหลักฐาน

การกั้นถนนเพื่อคนรถยนตบางคัน เวนแตการตรวจคนบริเวณชายแดนระหวางประเทศ
การกั้นถนนเพื่อกักรถทุกคันเพื่อตรวจคนไมอาจกระทําได แตอาจสนับสนุนการกั้นถนนเพื่อกักรถ
เพื่อทําการคนรถบางคันที่ไดระบุไว หรือรถยนตคันที่ไดบรรทุกผูครอบครองตามที่ระบุไวซึ่งเจา
พนักงานมีเหตุอันเปนไปไดที่จะทําการตรวจคน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ซึ่งวางหลักไว
วา การคนโดยไมมีเหตุอันควร (Unreasonable Search) จะกระทํามิไดแตความหมายของคําวา “ไมมีเหตุ
อันควร” น้ี ไมมีคําอธิบายไวในรัฐธรรมนูญจึงเปนหนาที่ของศาลที่จะเปนผูวินิจฉัยวางบรรทัดฐาน
ซึ่งก็มีคดีที่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดอธิบายหลักเกณฑไวเกี่ยวกับเร่ืองน้ี เชนในคดี Carroll V.
U.S. 1925 คดี Chambers v.Maroney, 1970 ทั้ง 2 คดีสรุปไดวา ถาเจาพนักงานมีเหตุอันควรที่จะคน
รถยนตที่กําลังแลนอยูบนทางสาธารณะแมการคนจะไมมีหมาย ก็คือเปนการคนที่ชอบดวยกฎหมาย
ในทางกลับกันถาเปนรถยนตที่จอดอยูกับที่ การคนก็จะตองมีหมายคน ทั้งน้ีเปนไปตามหลักในคดี
Coolidge v. New Hanpshire, 1971 แตหลักดังกลาวน้ีเองก็ยังมีขอยกเวนอยูวา หากมีเหตุจําเปนอยาง
ยิ่งก็อาจทําการคนโดยไมมีหมายได คําวา “เหตุจําเปนอยางยิ่ง” น้ี ศาลสูงสุดเองก็มิไดเคยใหคําอธิบาย
ไวแตมีคดีที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยอยูคดีหน่ึงคือ คดี Scater v. State 284.A 2d 45 1971 ศาลชั้นตนไดตีความ
กรณี “เหตุจําเปนอยางยิ่ง” ไววา ถามีตํารวจอยูคนเดียวและเปนเวลากลางคืน ถาจะทิ้งรถเพื่อไปขอ
หมายรถจะถูกเคลื่อนยาย กรณีน้ีการคนอาจกระทําไดโดยไมมีหมาย

DPU



85

สําหรับปญหาน้ีผู เขียนเห็นวา ยานพาหนะน้ีควรจัดอยูในประเภทสิ่งของที่มีการ
ครอบครองมากกวาการใชมาตรการในการคนตัวบุคคล แตถายานพาหนะที่ไมมีคนอยู การคนตอง
รอจนกวาจะพบเจาของหรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหเจาของไดรับรู เสียกอน ถายึดหลักการ
เชนน้ีแลวปญหาก็ลดนอยลง ในทางตรงกันขามถาถือวาเปนที่รโหฐานอาจทําใหเกิดปญหาไดวา
ยานพาหนะรูปแบบใดขนาดใดถือวาเปนที่รโหฐาน และปญหาเร่ืองการเคลื่อนที่ของตัวยานพาหนะ
เองก็นาจะเกิดปญหายุงยากได

ยานพาหนะทุกชนิดสามารถเปนพาหนะที่นําพาบุคคลหรืออาชญากรไปในที่ตางๆ และ
อาจมีการพบพาอาวุธหรือเคร่ืองมือที่จะใชในการกระทําความผิดติดตัวไปไดอยางรวดเร็ว โดย
เฉพาะอยางยิ่งยานพาหนะที่เปนรถยนตสวนบุคคล เมื่อกระทําความผิดแลวก็สามารถหลบหนีการ
จับกุมของเจาพนักงานตํารวจไดอยางรวดเร็วอีกดวย ดังไดกลาวมาแลววา ยานพาหนะที่เปนรถยนต
สวนบุคคลน้ัน เปนยานพาหนะที่ประชาชนใชในการเดินทางในชีวิตประจําวันเปนจํานวนมาก และ
เปนยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาไดอยางรวดเร็ว ทําใหบุคคล หรืออาชญากรไดใชรถยนต
เปนยานพาหนะในการกระทําความผิดหรืออาชญากรรมแลวใชรถยนตเปนพาหนะในการหลบหนี
หากเจาพนักงานของรัฐไมมีอํานาจ หรือไมสามารถทําการคนรถยนตเพื่อจับบุคคลผูกระทําผิด หรือยึด
สิ่งของที่ เกี่ยวกับการกระทําความผิดไดทันทวงทีแลวน้ัน การปองกัน หรือปราบปรามอาชญากรรม
หรือแมแตการแสวงหา หรือรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินการคดีอาญาก็จะไรผล หรือดอย
ประสิทธิภาพ

การคนยานพาหนะน้ันก็มีวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับการคนทั่วไป คือ เพื่อเปนการ
ปองกันการกอคดีอาชญากรรม เพื่อระงับเหตุมิใหเกิดขึ้น เพื่อคนหาสิ่งของผิดกฎหมายในขณะที่
คนรายกําลังกระทําความผิดซึ่งหนาและเพื่อคนหาพยานหลักฐานที่ผูกระทําความผิดไดกระทําขึ้น
แลว เพื่อนํามาประกอบในการพิจารณาดําเนินคดีดําเนินคดีในชั้นศาลตอไป แตการใชอํานาจตรวจ
คนน้ันก็จะตองกระทําไปโดยตองสอดคลองกันระหวาง หลักการควบคุมและปองกันอาชญากรรม
(Crime Control Model) และหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Due Process Model)

จากปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของผูที่เรียกตัวเองวาเจาพนักงานตํารวจ
หรือผูพิทกัษสันติราษฎร ไมวาจะเปนการต้ังดานตรวจรถยนตในที่คับขัน หรือในจุดที่ลอแหลมตอ
การเกิดอุบัติเหตุ เชน ทางโคง ทางลงทางดวน หรือแมกระทั่งการต้ังดานเพื่อทําการตรวจคนรถยนต
โดยอางวาขอตรวจยาเสพติด ตรวจอาวุธ ที่พบวา มีการตรวจคนบาง ไมคนบาง อยากคนก็สั่งใหลง
มาจากรถเพื่อเจาพนักงานตํารวจทําการตรวจคนตามอํานาจที่ตนอางวาตนถืออยู จึงเปนกรณีที่นา
สงสัยวาการตรวจคนรถยนตที่จูๆ ก็สั่งใหหยุดรถ ลงมาจากรถ ขอดูบัตรประจําตัว ใบขับขี่  แลวตํารวจ
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ก็ทําการตรวจคนโดยมิไดมีแจงเร่ืองตอผูที่ถูกตรวจคน ไมไดแสดงหมายหรือสิ่งใดในการกระทําน้ัน
เปนการคนที่ถูกตองและสมควรตามกฎหมาย

ในเร่ืองน้ีตองพิจารณาจากกฎหมายที่น าจะเกี่ ยวของกล าวคือ รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 สวนที่ 3 ที่วาดวยสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ในมาตรา 32 ซึ่ง
บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย” และในวรรคสามและวรรคสี่ที่บัญญัติ
วา “การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได
เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ” “ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตาม
วรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอ
ศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวาน้ัน รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได”

กฎหมายอเมริกาน้ันจะพัฒนามาจากหลัก Amendment โดยวางหลักเร่ือง stop and frisks
ซึ่งเปนการเรียกใหหยุดแลวตรวจ อันเปนสวนของการคนในที่สาธารณะสําหรับสหรัฐอเมริกา การ
ตรวจคนยานพาหนะ สามารถกระทําไดโดยอาศัยหลักการคนบุคคลในที่สาธารณะ โดยเจาพนักงาน
มีอํานาจสั่งใหคนขับรถและคนที่อยูในยานพาหนะน้ันลงมาจากรถเพื่อตรวจคนบุคคล หรือระหวาง
ที่ตรวจคนในยานพาหนะได

การนํากฎหมายเหลาน้ีมาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจะพบวา ประการที่หน่ึง เร่ืองการ
คนตัวบุคคลกับการคนยานพาหนะน้ัน ทั้งกฎหมายสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพยายามเรียก
หรือเขียนหลักเกณฑไวอยางชัดเจนวา สองกรณีน้ีมีความแตกตางกัน แตไมตองมีหมายทั้งคู สวน
กฎหมายไทยน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะไมกําหนดเร่ืองการคนยานพาหนะไว
แตมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ใหการคนยานพาหนะน้ันถือวาเปนการคนตัวบุคคลในที่สา ธารณะ
แตบางความเห็นการคนยานพาหนะเปนการคนในที่รโหฐาน เปนตน

การคนยานพาหนะเปนการคนที่มีความคาบเกี่ยวกันระหวางการคนในที่รโหฐานและ
การคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ เหตุผลที่สนับสนุนวาการคนยานพาหนะนาจะเปนลักษณะหน่ึงของ
การคนในที่รโหฐาน เพราะยานพาหนะมีอาณาเขตที่แสดงสิทธิความเปนสวนตัว (privacy right)
ของเจาของ หรือผูครอบครองยานพาหนะเชนกัน บุคคลอ่ืนยอมไมมีความชอบธรรมที่จะเขาไปใน
ยานพาหนะของเจาของหากเจาของไมยินยอม อยางไรก็ตาม เหตุผลที่สนับสนุนวาการคนยานพาหนะ
ไมนาจะเปนการคนในที่รโหฐาน คือหากเร่ิมตนจากการคนในที่รโหฐานตองกระทําโดยอาศัยอํานาจศาล
ตามหมายคนเปนหลัก เพราะที่รโหฐานเปนสิทธิในความเปนสวนตัวของผูเปนเจาของสถานที่น้ัน
แตยานพาหนะไมใชสถานที่ที่แสดงสิทธิความเปนสวนตัวอยางชัดแจง การคน ยานพาหนะจึงนาจะ
เปนการกาวลวงเสรีภาพในการเดินทางของเจาของยานพาหนะ นอกจากน้ียานพาหนะโดยสวนมาก
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ก็ไมได เปนสถานที่กินอยูหลับนอนของเจาของยานพาหนะ ในขณะที่รโหฐานเปนที่กินอยูหลับนอน
ที่มีความเปนสวนตัวสูงกวายานพาหนะ ทายที่สุด หากพิจารณาถึงความเสียหายตอสังคมแลว การ
คนยานพาหนะน้ันจะไมเหมือนกับการคนในที่รโหฐาน เพราะหากมีวัตถุที่เปนอันตรายอยูในที่รโหฐาน
แลวยอมกอใหเกิดอันตรายนอยกวาวัตถุแบบเดียวกันอยูในยานพาหนะที่แลนไปมาและเสี่ยงตอการ
กออันตรายแกประชาชน

ศาลฎีกาไทยก็ไดตอบปญหาเร่ืองการคนยานพาหนะไวโดยตรง โดยเมื่อมีปญหาวาการ
คนยานพาหนะเปนการคนในที่รโหฐานหรือไม ศาลฎีกาจะไมตอบในปญหาน้ีโดยตัดสินวาแมวา
การคนจะมีปญหาวาอาจจะมิชอบดวยกฎหมายแตก็ไดมีผลใหการสอบสวนเสียไป พนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองคดี

อยางไรก็ตาม ทางปฏิบัติในการคนยานพาหนะตามกฎหมายไทยถือเปนเร่ืองของการ
คนตัวบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 ทั้งน้ีการคนดังกลาว พนักงาน
ฝายปกครอง หรือตํารวจจึงทําการคนตัวบุคคลไดโดยไมตองขออํานาจศาล การเลือกแนวทางดังกลาว
ยอมสงผลดีในการปองกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ แมจะตองยอมแลกกับสิทธิความเปน
สวนตัวของเจาของยานพาหนะบางก็ตาม

กฎหมายบางประเทศ เชน กฎหมายสหราชอาณาจักร กฎหมายสหรัฐอเมริกา ไมอนุญาต
ใหพนักงานตํารวจทําการคนยานพาหนะของบุคคลโดยอําเภอใจ เพราะถือวากฎหมายที่อนุญาตเปน
การทั่วไปใหตํารวจคนยานพาหนะได เปนกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากเปนการขัดตอ
สิทธิความเปนสวนตัว ทั้งน้ี การกําหนดใหการคนยานพาหนะเปนอํานาจโดยทั่วไปของเจาหนาที่
หรือฟองขออํานาจเฉพาะจากศาลจึงเปนเร่ืองนโยบายทางอาญาในการปองกันปรามปรามอาชญากรรม
ในเเตละประเทศ ซึ่งอาจไมสอดคลองกัน

การคนยานพาหนะเมื่อพบสิ่งของที่ครอบครองไวเปนความผิดหรือลักลอบนําเขามา
โดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงการที่เจาพนักงานตํารวจจราจรยังคุนเคยกับการทําใบสั่งจราจรใหกับผู
ขับขี่ที่ฝาฝนกฎจราจรอีกดวย ดังน้ัน การกําหนดใหมีการจัดทําบันทึกการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ
จึงไมนาจะสรางภาระเกินสมควรใหกับเจาพนักงาน รายละเอียดในบันทึกการคนควรประกอบดวย
ชื่อเจาพนักงานผูคน ชื่อผูถูกคน เหตุแหงการคน วัตถุประสงคในการคน วัน เวลา สถานที่ดําเนินการ
คน เปนตน ซึ่งรายละเอียดตางๆ ในบันทึกการจับกุม ซึ่งอาจระบุไวในระเบียบเพื่อใหงายตอการ
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงแกไข
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุป
การศึกษาการคนบุคคลในที่สาธารณะ ตามมาตรา 93 ไมวาจะเปนการตรวจคนในรางกาย

โดยตรง วัสดุหีบหอที่ครอบครอง ทั้งที่เปนการคนบุคคลในที่สาธารณะจากสายตรวจ และยังรวม
ความไปถึงการตรวจคนบุคคลในยานพาหนะทางบก ไมวาจะเปนรถสวนบุคคล รถสาธารณะ รถ
รับจาง ซึ่งคนบุคคลในที่สาธารณะไดมีกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 93 รองรับเทาน้ัน
ดังมีบทบัญญัติดังน้ี

“หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูคนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการ
กระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด”

จากที่กลาวมาทําใหมีขอสังเกตวาปญหาการคนบุคคลในที่สาธารณสถานตามมาตรา 93
มีความหมายอยางไร ครอบคลุมมากนอยเพียงใด อธิบายความหมายของบุคคลในการคนรวมถึง
กระเปา รถยนต หรือเฉพาะตัวบุคคลเปนอยางไร ขอบเขตในการคนมากนอยแคไหน การคนบุคคล
ที่มี เหตุอันควรสงสัยในสนามบิน การตรวจคนในรถไฟฯ ที่ เปนที่สาธารณสถาน และมีวัตถุประสงค
อยางไร พนักงานปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจจะมีความผิดอยางไรบางในคนรถยนต หรือบุคคลใน
ที่สาธารณสถาน และมาตรา 93 ใชในสถานการณอยางไร และสามารถมีหมายคนไดหรือไมและการ
คนแบบปกติทั่วไปแตกตางจากการคนตามมาตรา 93 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใชอํานาจจาก
กฎหมายใดในการคน และมาตรา 93 โดยทั่วไปแลวไมใหคนบุคคลในที่สาธารณสถาน และกฎหมาย
ประมวลวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 93 แตกตางจากกรณีการต้ังดานตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด โดยคําวา
รถยนต ใชที่รโหฐานหรือที่สาธารณสถาน และใชมาตรา 93 ไดหรือไม ไมวาจะเปนการคนในรางกาย
โดยตรง วัสดุหีบหอที่ครอบครอง เพื่อเพิ่มความเขมงวดในการปองกันและปราบปราม

ผลการศึกษาพบวา
การคนบุคคลในท่ีสาธารณสถานของพนักงานเจาหนาท่ี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 93 ที่สาธารณสถานหมายถึงสถานที่ใดๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได
ดังน้ันพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหากมีความสงสัยวาจะมีของผิดกฎหมายอยูในบุคคลน้ันๆ
ก็คนไดทันที และหากคนแลว คนไมพบของผิดกฎหมาย ผูทําการคนจะมีความผิดก็ไดเปนการ
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ละเมิดสิทธิสวนบุคคล ขณะที่ทําการคนตัวบุคคลโดยเหตุอันควร ไมวาจะเปนการคนอันเกี่ยวเน่ือง
กับการจับกุมหรือโดยมีหมายคน เจาพนักงานอาจใชกําลังเทาที่ จําเปนเมื่อปองกันตนเอง ปองกันการ
หลบหนี ปองกันการทําลายหลักฐาน ขอนาสังเกตของหลักเกณฑการคนตัวบุคคลของสหรัฐอเมริกา
ก็คือ ไดยืนยันหลักการมีหมายคนตัวบุคคลไวเปนประการแรก และบัญญัติไวชัดเจนวา “การคนตัว
บุคคลโดยมีหมาย” ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมิไดบัญญัติไวชัดเจนเชนน้ี

ปญหาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการคน มีขอบเขตในการคนบุคคลในที่สาธารณ
สถานมากนอยเพียงไร ความเหมาะสมอยูที่ใด โดยศึกษาจากตัวอยางการตีความรัฐธรรมนูญและคํา
พิพากษาของศาลอันที่จริงปญหาเร่ืองความคุมครองสิทธิเสรีภาพจากการถูกคนยานพาหนะในประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันมิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญโดยตรง แตศาลสูงของรัฐบาลกลางไดตีความจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1971 มาตรา 4

ดังน้ันการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ตองกระทบกับสิทธิ เกียรติยศและศักด์ิศรี
ของประชาชนเกิดความไมพอใจเปนธรรมดา "ตํารวจ" ควรจะแสดงตน การปฏิบัติราชการตามหนาที่
ของตํารวจ หมายความวา ประชาชนถูกจับกุม ตํารวจก็ตองชี้แจง อธิบายใหประชาชนเขาใจวาถูก
จับกุมเร่ืองอะไร ทําผิดกฎหมายขอไหน ผิดเร่ืองอะไร ตองถูกดําเนินการอยางไรบาง ควรทําอยางไร
หลังจากน้ี และบุคคลที่ถูกจับน้ันมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร ทําใหประชาชนรูสึกเสียสิทธิและเสรีภาพ
ดังน้ันตํารวจควรเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหม อยาใหประชาชนรูสึกเสียสิทธิและเสรีภาพ

เหตุอันควรสงสัยในการคนบุคคลในท่ีสาธารณสถานของพนักงานเจาหนาท่ี เมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของที่ตองการหา ก็ใหสามารถคนบุคคลในที่สาธารณสถานได ทั้งน้ี
กรณีเหตุอันควรสงสัยมิไดบัญญัติเอาไว เหตุอันควรสงสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาน้ัน นาจะความหมายถึง มีอะไรที่เปนพิรุต หรือไมแนใจในขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง กรณี
คนโดยอาศัย “เหตุอันควรสงสัย” ไดแก บุคคลน้ันมีสิ่งของไวในความครอบครองเพื่อใชในการ
กระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด ตามมาตรา 93 บุคคล
อ่ืนเปนที่ตองสงสัยแลว มีความผิดเกิดขึ้น และเปนบุคคลที่เดินออกมาในที่สาธารณสถาน หรือได
รับรายงานหรือตองสงสัยที่อาจพัวพันในคดีก็เขาทําการคนตัวบุคคลคนน้ัน ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักเร่ือง Stop and Frisk ซึ่งศาลสูงของสหรัฐ
ไดวางแนวการคนไววา ตองมีเหตุอันควรคนอันเน่ืองมาจากการไดรับรายงานอันน าเชื่อวามีการ
กระทําความผิดอาญา มิใชเพียงแตสงสัยวาจะมีการกระทําความผิด และตองเปนคดีรายแรง มีเหตุอัน
ควรเชื่อวาการกระทําผิดอยูในบริเวณที่ปดถนน หรือต้ังดานเพื่อตรวจคนดวย ซึ่งมีเหตุที่เขมงวดใน
การตรวจคนบุคคลโดยทั่วไปในที่สาธารณสถานนอกจากน้ีการต้ังดานที่ถูกตองน้ันยังมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่กําหนดไวอยางชัดเจนดวย
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กรณีการคนตัวบุคคลโดยไมมีหมายดังกลาวผูเขียนจะเสนอแนะมาตรการในการ
ควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานที่จะวินิจฉัยวา พฤติการณเชนไรจะถือวาเปน “เหตุอันควร
สงสัย” โดยวิธีใหมีการบันทึกพฤติการณกอนที่จะทําการคนใหปรากฏเพราะเหตุใด จึงสงสัย

การคนปกติท่ัวไปกับการคนตามมาตรา 93 การคนทั่วไป คือ เปนมาตรการบังคับของ
รัฐที่จะกระทําตอบุคคลซึ่งอยูในสาธารณสถานหรือที่รโหฐาน หรือยานพาหนะ เพื่อจะเสาะแสวงหา
สิ่งของเพื่อจะใชเปนพยานหลักฐานในคดีอาญาไมวาจะเปนพยานเอกสาร พยานวัตถุ เปนของกลาง
หรือสิ่งของที่หาย ซึ่งพนักงานของรัฐไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ของสังคม บุคคลที่จะถูกคน อาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ บุคคลผูตองสงสัยวากระทําความผิด ใน
เร่ืองการคนตัวผูตองสงสัยวากระทําความผิดน้ันเปนผูที่ถูกจํากัดสิทธิมากกวาบุคคลอ่ืน และการคน
มักจะอาศัยอํานาจจากการจับหรือเปนผลที่ตามมาจากการจับ ซึ่งผูถูกจับจะไมมีอํานาจที่จะไดแยง
สิทธิไดอยูแลว แตสําหรับการคน บุคคลอ่ืนที่มิใชผูตองสงสัยวากระทําความผิดน้ัน จะเห็นไดวาเขา
ไมควรที่จะตองไดรับผลกระทบจากการกระทําของรัฐแตอยางใดเลย แตก็ตองยอมรับในหนาที่ของ
ตนที่ตองยินยอมใหกระทําไดเชนน้ัน ดังน้ันผูเขียนจึงเห็นไดวา ควรใหความลําดับกับการคนโดยไมมี
หมายกับบุคคลวาในลักษณะที่จะตองมีการกําหนดกรณีที่จะตองถูกคนไวใหชัดเจนวา กรณีใดตอง
ใชหมายคน กรณีใดไมตองใชหมายคน โดยเฉพาะกรณีที่มิไดบัญญัติไวในมาตรา 93 ใหคนโดยมี
เหตุผลอันควรสงสัยเทาน้ัน ขอบเขตตามมาตรา 93 แลวจะเห็นวาสถานการณที่ใชเพื่อเปนการคน
เปนการแสวงหาพยานหลักฐานหรือบุคคลตองสงสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อเปนการปองกันการกระทําความผิดโดยการกออาชญากรรมและเปนการปรามปราบการกอ
อาชญากรรมอีกอยางหน่ึง

การเปรียบเทียบมาตรา 93 กับการคนยานพาหนะ หนังสือ ตร.ที่ 0625.23/3779 ลง 13
มี.ค. 2540 เร่ือง มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการต้ังดานตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดดังที่ไดกลาวถึง
ความหมายของการคนไวแลววา เปนมาตรการบังคับของรัฐที่กระทําตอบุคคลหรือครอบครองสถานที่
เพื่อพบและยึดสิ่งของที่จะนํามาใชเปนพยานหลักฐาน โดยมี 2 แนวทางคือ

แนวทางแรกมีความเห็นวา รถยนตน่ังสวนบุคคลเปนการคนในที่รโหฐานมิใชสาธารณ
สถาน เพราะรถยนตเกงเปนรถสวนตัวซึ่งไมใชใครๆ จะเขาไปได

แนวทางที่สองมีความเห็นวา รถยนตคันใดที่ประชาชนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเขาไป
ได เชน รถเมล รถไฟ รถสองแถว รถทัวร รถแท็กซี่ ฯลฯ ยอมเปนที่สาธารสถาน การคนในที่
ดังกลาวตองใชหลักการคนในที่สาธารณะมาใช แตหากรถยนตคันใดประชาชนไมมีความชอบธรรม
ที่จะเขาไปได ซึ่งก็ไดแก รถยนตสวนบุคคล ก็ตองถือวารถยนตน้ันเปนที่รโหฐาน หากการจะคนรถ
ดังกลาวก็ตองใชหลักเกณฑในการคนที่รโหฐาน
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ปญหาการคนยานพาหนะ โดยเฉพาะปญหาที่นาสนใจอยูในปจจุบันอยางมากก็คือปญหา
การคนรถยนต ผูเขียนเห็นวาการจะปรับเอามาตรา 93 มาใชกับการการต้ังดานการคนรถยนตโดย
ตรงที่ยังไมมีความผิด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติหลักเกณฑใน
เร่ืองการคนรถยนตหรือยานพาหนะไวเปนการเฉพาะ ดังน้ันในทางปฏิบัติเจาพนักงานจึงอาจใช
กฎหมายที่มีอยูปรับใชไปโดยถือวาถามีสิทธิคนตัวในรถก็ตองคนรถยนตของผูน้ันดวย เพราะถือวา
รถยนตมิใชที่รโหฐาน ดังน้ันเมื่อเจาพนักงานมีเหตุสงสัยผูขับขี่รถยนตคันใดวาเปนผูตองสงสัยวา
ไดกระทําความผิดก็คนไดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 93 ตามหลักเกณฑในการคนรถยนตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ซึ่งวางหลักไววา การคนโดย
ไมมีเหตุอันควร (Unreasonable Search) แตการใชอํานาจตรวจคนน้ันก็จะตองกระทําไปโดยตอง
สอดคลองกันระหวางหลักการควบคุมและปองกันอาชญากรรม (Crime Control Model) และหลักการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Due Process Model)

5.2 ขอเสนอแนะ
ผูเขียนเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดวิธีการตรวจคนตัวบุคคลใหชัดแจง

และรัดกุม เพื่อใหเจาหนาที่ผูทําการตรวจคนไดทราบและปฏิบัติการคนไดถูกตองอันเป นการ
คุมครองสิทธิของประชาชน โดยการกําหนดวิธีการใหครอบคลุมในเร่ือง ดังตอไปน้ี

5.2.1 การปรับปรุงแกไขกฎหมายเร่ืองการคนตัวบุคคลในท่ีสาธารณสถาน
กฎหมายไทยเร่ืองการคนตัวบุคคลบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา 93 ซึ่งกําหนดใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจอาจคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน
ไดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด ซึ่ง
ไดมาโดยการกระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิดหลักกฎหมายไทยเร่ืองการคนตัวบุคคลในที่
สาธารณะดังกลาวยังมีความบกพรองในเร่ืองเงื่อนไขการใชอํานาจของพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจ รวมทั้งความไมชัดเจนในเร่ืองของวิธีการปฏิบัติในการคน

การศึกษาถึงกฎหมายตางประเทศเร่ืองการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ จะเห็นไดวาประเทศ
สวนใหญไดกําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ และกําหนดวิธีการที่รัดกุมซึ่ง
นาจะเปนตัวอยางที่ดีในการปรับปรุงแกไขกฎหมายไทย

ผูเขียนขอนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายเร่ืองการคนตัวบุคคลดวยการปรับปรุง
เงื่อนไขการใชอํานาจคนตัวบุคคลของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ

หากพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 กฎหมายไทยกําหนด
เงื่อนไขการใชอํานาจคนไวเพียงกรณีเดียวคือ การคนเพื่อยึดวัตถุที่เปนความผิดเทาน้ัน กลาวคือเมื่อ
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มีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลมีสิ่งของที่ผิดกฎหมายในความครอบครอง โดยในอีกหลายกรณีไมมีการ
กําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจคนไว เชน การคนเพื่อหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิด รวมทั้ง
การคนเพื่อปองกันเหตุรายอ่ืนๆ การกําหนดเงื่อนไขการใชอํานาจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะดังกลาว
อาจทําใหประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมไมไดผลดีเทาที่ควร และอาจทําให
เกิดความยากลําบากกับเจาพนักงานในการใชอํานาจวากรณีใดบางที่จะคนได

ผูเขียนจึงเสนอเงื่อนไขการใชอํานาจคนของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ โดยกําหนด
เงื่อนไขการใชอํานาจใหชัดเจนและครอบคลุมกรณีตางๆ ดังน้ี

1) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีวัตถุ หรือสิ่งใดเพื่อใชในการกระทําความผิด
ไดโดยการกระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิดซุกซอนอยูในรางกาย

2) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลผูถูกคนอยูในสภาพที่ไมอาจควบคุมตนเองได และมี
ความจําเปนที่จะตองคนตัวบุคคลน้ันเพื่อคุมครองความปลอดภัยแกบุคคลน้ันเองและสังคม

3) เมื่อมีความจําเปนเพื่อพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญา
หากมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขการคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานในมาตรา 93 นาจะทําใหการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพดีขึ้น

5.2.2 การปรับปรุงวิธีการคนตัวบุคคลตามกฎหมายไทย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 ไมไดกําหนดวิธีการคนตัวบุคคลใน

ที่สาธารณะไวแตอยางใด ทั้งๆ ที่ผูถูกคนตัวตามมาตรา 93 ยังไมใชผูตองหา หรือไมใชผูถูกจับใน
คดีอาญา อาจทําใหคิดไดวากฎหมายไทยกําหนดมาตรฐานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อยางไมสอดคลองกับเหตุผลของเร่ือง กลาวคือ ประชาชนผูบริสุทธิ์ที่ถูกเจาพนักงานทําการตรวจ
คนตัวในที่สาธารณะไมไดรับหลักประกันเร่ืองวิธีการตรวจคนที่เพียงพอ ในกฎหมายของสหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดไวชัดเจนวา การคนตัวบุคคลในที่สาธารณะโดยหลักแลวตอง
ดําเนินการโดยเจาพนักงานเพศเดียวกันกับผูถูกคน หรือโดยนายแพทย เวนแตจะมีเหตุจําเปน
เรงดวน นอกจากน้ี เจาหนาที่ที่ทําการการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ บางกรณีอาจกระทําดวยความ
รุนแรงและกอใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจของผูถูกคน หรืออาจทําการละเมิดศักด์ิศรีความ
เปนมนุษยของผูถูกคน เชน บังคับใหถอดเสื้อผาในที่สาธารณะ บังคับใหนอนราบลงกับพื้น หรือ
เลือกปฏิบัติในการตรวจคน หรือเลือกตรวจคนเฉพาะคนกลุมใดกลุมหน่ึง หรือชนเชื้อชาติใดเชื้อ
ชาติหน่ึง โดยเฉพาะเจาะจง

ผูเขียนจึงการปรับปรุงวิธีการคนตัวบุคคลตามกฎหมายไทยใหชัดเจนและครอบคลุม
กรณีตางๆ ดังน้ี
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1) เจาพนักงานตองแจงใหผูถูกคนทราบถึงเหตุแหงการตรวจคนและรายละเอียดตางๆ
ในการคนเจาพนักงานจะตองแจงขอกลาวหารวมทั้งสิทธิตางๆ ในวิธีพิจารณาความอาญา การคนตัว
บุคคลในที่สาธารณะก็เปนการกระทบสิทธิในเน้ือตัวรางกายของประชาชนรูปแบบหน่ึง ดังน้ัน
กฎหมายควรกําหนดใหเจาพนักงานผูทําการคนตัวบุคคลตองแจงใหผูถูกคนทราบถึงเหตุแหงการ
ตรวจคน เชน เหตุที่วาผูถูกตรวจคนนาจะมีอาวุธ เปนตน นอกจากน้ีเจาพนักงานผูคนควรจะตองแจง
ใหผูถูกตรวจคนทราบถึงรายละเอียดตางๆ ในการตรวจคน การแจงใหทราบวาเจาพนักงานจะดําเนินการ
ตรวจคนลักษณะใด เชน ขอดูกระเปา ขอใหถอดเสื้อนอก เปนตน

2) การตรวจคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานควรจะมีการทําบันทึกการตรวจคนเพื่อ
เปนพยานหลักฐานที่นาเชื่อถือ

กฎหมายสหราชอาณาจักรไดกําหนดใหเจาพนักงานทําบันทึกการตรวจคนตัวบุคคลใน
ที่สาธารณะ ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกคน และเปนวิธีการที่ดานการสราง
พยานหลักฐานที่นาเชื่อถือไวใหผูบังคับบัญชาของเจาพนักงานตรวจสอบ อีกทั้งผูถูกคนสามารถ
รองขอสําเนาบันทึกการคนตัวบุคคลจากเจาพนักงานได

ในเร่ืองการทําบันทึกของเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไทยน้ันก็มีอยู
หลายกรณีที่เจาพนักงานไทยคุนเคย เชน การจับบุคคลตามกฎหมายไทยก็กําหนดใหเจาพนักงาน
ตองทําบันทึกการจับกุม และเจาพนักงานตองทําบันทึกรายละเอียดการคนในที่สาธารณสถาน

3) การตรวจคนที่เน้ือตัวรางกายในที่สาธารณะควรมีการดําเนินการโดยเจาหนาที่
ที่เปนเพศเดียวกับผูถูกคน เวนแตจะไมอาจกระทําได

กฎหมาย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา กําหนดใหการตรวจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะ
ใหกระทําโดยเจาพนักงานซึ่งมีเพศเดียวกับผูถูกตรวจคน ในขณะที่กฎหมายเยอรมนีใหผูหญิงเปน
ผูตรวจคนผูหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะตามกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ไทยไมไดกําหนดเร่ืองเพศของเจาพนักงานผูคนกับเพศของผูถูกคนไวแตอยางใด ทําใหการคนตัว
เพศหญิงอาจถูกกระทําไดโดยเจาพนักงานเพศชายซึ่งการคนดังกลาว เปนการสุมเสียงที่จะละเมิด
สิทธิของสุภาพสตรีเกินสมควร ดังน้ัน จึงควรยึดแนวทางของกฎหมายตางประเทศโดยการกําหนด
ใหการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะตองกระทําโดยเจาพนักงานที่เปนเพศเดียวกันกับผูถูกคน
อยางไรก็ตาม การคนในเหตุฉุกเฉินบางกรณีไมอาจหาเจาพนักงานเพศเดียวกับผูถูกคนมาทําการคน
ได กฎหมายควรกําหนดใหเจาพนักงานรองขอใหบุคคลอ่ืนที่เปนเพศเดียวกันกับผูถูกคนเปนผูทํา
การคนแทนเจาพนักงาน ภายใตการควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งเปนทางออกที่ทําใหการคนสามารถ
ทําไดโดยไมกระทบสิทธิของผูถูกคนเกินสมควร
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4) เจาพนักงานตองแสดงตนโดยทําการคนในเคร่ืองแบบหรือแสดงบัตรในกรณีเจา
พนักงานทําการคนนอกเคร่ืองแบบ

การคนบุคคลในที่สาธารณะโดยเจาพนักงานที่ไมสวมเคร่ืองแบบอาจทําใหผูถูกคน
เขาใจผิดวาเจาพนักงานเปนผูราย ดังน้ัน กฎหมายควรกําหนดไวใหชัดเจนวาเจาพนักงานตองแสดง
ตนโดยการสวมเคร่ืองแบบขณะคน หรือแสดงบัตรในกรณีทําการคนนอกเคร่ืองแบบ

5) การกําหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแนวที่กําหนดไวในกฎหมายอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เพื่อให
เจาพนักงานผูตรวจคนมีแนวทางในการดําเนินการและไมละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูถูก
คนไดอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ

กฎหมายสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวระเบียบ ซึ่งทํา
ใหเจาพนักงานผูคนทราบแนวทางการคนที่ถูกตอง นอกจากน้ีขอดีอีกประการหน่ึงของการกําหนด
รายละเอียดการคนไวในระเบียบปฏิบัติคือ ระเบียบอาจถูกปรับปรุงแกไขใหทันกับสถานการไดงาย
กวาการกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

6) เน่ืองจากการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานในศาลที่ไดจากการคนตัวบุคคล หากการคน
ตัวบุคคลในที่สาธารณะไดกระทําขึ้นในสถานที่ลับ หางไกลจากสถานที่ที่เจาพนักงานเรียกใหหยุด
หรือกระทําโดยไมมีพยานรูเห็น พยานหลักฐานที่ไดจากการคนดังกลาวอาจมีปญหาในเร่ืองความ
นาเชื่อถือของพยานหลักฐานน้ันๆ นอกจากน้ี การคนตองทําในบริเวณที่เรียกใหผูถูกคนหยุด หรือ
บริเวณที่ไมหางจากสถานที่น้ันเกินไปตามแนวทางของประเทศอังกฤษ เพื่อปองกันขอครหาวาเจา
พนักงานไดทําการนําพยานหลักฐานมาซุกซอนในตัวผูถูกคน เพื่อใหเกิดความโปรงใสจึงปรับปรุง
กฎหมายดังน้ี

(1) ควรกําหนดใหเจาพนักงานทําการคนอยางเปดเผย เพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบ
การทํางานของเจาพนักงานได

(2) การคนตัวบุคคลตองกระทําโดยเปดเผยในบริเวณที่เจาพนักงานเรียกใหหยุด
หรือไมหางจากสถานที่น้ันเกินสมควร และจะตองมีทําการคนตอหนาพยานอยางนอยหน่ึงคน โดย
บันทึกพยานลงในบันทึกการคนตัวบุคคลในที่สาธารณะดวย เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคนตอหนา
พยานได ใหเจาพนักงานบันทึกไวในบันทึกการคนตัวบุคคล

5.2.3 การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการคนตัวบุคคล
การคนตัวบุคคลเปนการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางหน่ึงโดยเฉพาะสิทธิ

เสรีภาพทางเน้ือตัวรางกาย ดังน้ัน กฎหมายควรสรางสมดุลการใชอํานาจคนของเจาพนักงานเพื่อ
ไมใหอํานาจคนกวางจนเกินไปจนกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรและขณะเดียวกัน
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ตองไมตีกรอบอํานาจคนของเจาพนักงานจนแคบเกินไปจนไมสามารถปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมได

การกําหนดวิธีการคนในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเปนความจําเปนเพื่อใหเจา
พนักงานทราบถึงขอบเขตในการใชอํานาจคนตัวบุคคลและทําใหประชาชนทราบถึงการใชอํานาจ
ของเจาพนักงานอีกดวย โดยวิธีการคนของเจาพนักงานจะตองทําดวยความระมัดระวังไมกอใหเกิด
อันตรายและเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยและทายที่สุดตองไมเลือกปฏิบัติ

การคนตัวบุคคลเพราะเหตุแหงการเลือกปฏิบัติเปนการคนที่ไมชอบดวยกฎหมายหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากวัฒนธรรมในสังคมของประเทศ
ดังกลาวจะใหความสําคัญกับการกําจัดการเลือกปฏิบัติ แมวาประเทศไทยจะไมคอยมีปญหาในดาน
การเลือกปฏิบัติ แตการกําหนดวิธีการคนเพื่อปองกันการคนที่เปนการเลือกปฏิบัติยอมจะสงผลดีตอ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานใหมีมาตรฐานสากล และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 ที่มีบทบัญญัติรับรองในเร่ืองความเสมอภาคตามมาตรา 26 และมาตรา 32

5.2.4 การปรับปรุงการคนยานพาหนะตามกฎหมายไทย
เมื่อประเทศไทยเลือกที่จะกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจคน

ยานพาหนะเเลว ซึ่งมีผลดีในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม กฎหมายไทยก็ควรมีการกําหนด
เงื่อนไขและวิธีการคนยานพาหนะที่เหมาะสม เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย เมื่อการ
คนยานพาหนะในที่สาธารณสถานมีความใกลเคียงกับการคนตัวบุคคลในที่สาธารณสถานมากกวา
การคนในที่รโหฐาน จึงควรเเทรกเร่ืองการคนยานพาหนะไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 93 เพื่อสรางความชัดเจนซึ่งทําใหเจาพนักงานเเละผูถูกคนทราบถึงหลักเกณฑของ
กฎหมายซึ่งจะมีผลดีกับทั้งสองฝาย

ดังน้ัน ผูเขียนเห็นวาควรจะมีการแกไขเพิ่มเติมวิธีการคนในมาตรา 93 ทั้งในเร่ืองเงื่อนไข
และวิธีการคนตัวบุคคลและยานพาหนะในที่สาธารณสถาน โดยกําหนดขอความตอไปน้ี

มาตรา 93 “หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถานหรือยานพาหนะที่อยู ในที่
สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจเปนผูคนเมื่อปรากฏเหตุโดยชัดแจง ดังตอ
ไปน้ี

1) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีวัตถุเพื่อใชในการกระทําความผิด ไดมาโดยการ
กระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิดซุกซอนอยูในรางกาย หรือในยานพาหนะที่บุคคลน้ันเปน
เจาของ หรือผูครอบครอง

2) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลผูถูกคนอยูในสภาพที่ไมอาจควบคุมตนเองได และ
การคนตัวบุคคลน้ันเปนสิ่งจําเปนเพื่อคุมครองบุคคลน้ันและสังคม
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3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูกคนหรือยานพาหนะมีสิ่งของ หรือเอกสาร หรือพยาน
หลักฐานที่อาจใชในการพิสูจนความผิดทางอาญา

การคนน้ันจักตองทําโดยสุภาพ และตองไมทําใหผูถูกคนไดรับอันตรายแกรางกายและ
จิตใจ หรือไดรับความอับอายจากการถูกตรวจคน รวมทั้งตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูถูกคน

พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจผูทําการคนจะตองแจงใหผูถูกคนทราบกอนวาจะทํา
การคนตัว และจะตองแจงเหตุแหงการคนอันเปนเงื่อนไขแหงการใชอํานาจคน การตรวจคนตัว
บุคคลใหกระทําโดยบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน เวนแตในกรณีจําเปน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
อาจรองขอใหบุคคลเพศเดียวกันกับผูถูกคนเปนผูทําการคนภายใตการควบคุมของพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ หากเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจฟงไมไดสวมเคร่ืองแบบในขณะ
ตรวจคนจะตองแสดงบัตรประจําตัวกอนการคน

การใชกําลังกายภาพเพื่อการตรวจคนตัวบุคคลจะกระทําไดเพียงเทาที่จําเปนในกรณี
ผูถูกคนขัดขืน หรือไมใหความรวมมือและจะใชไดก็ตอเมื่อเปนมาตรการสุดทาย

การคนตัวบุคคลตองกระทําโดยเปดเผยในบริเวณที่ถูกเรียกใหหยุด หรือไมหางจาก
สถานที่น้ันเกินสมควร และจะตองมีพยานอยางนอยหน่ึงคนอยูดวยขณะทําการคน เวนแตมีเหตุ
จําเปนใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจบันทึกไวในบันทึกการตรวจคน

ในการคนยานพาหนะ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะตองดําเนินการคนตอหนา
เจาของ หรือผูครอบครองยานพาหนะน้ัน เวนแตเจาของ หรือผูครอบครองน้ันจะหลบหนี

ใหจัดทําบันทึกการตรวจคนตัวบุคคล หรือบันทึกการตรวจคนยานพาหนะทุกคร้ังเพื่อ
การตรวจสอบและสงสําเนาใหผูถูกคนเมื่อไดรับการรองขอ เวนแตกรณีจําเปนไมอาจทําบันทึกการ
ตรวจคนไดในทันที ใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจผูทําการคนจดทําบันทึกดังกลาวเมื่อกลับ
ถึงที่ทําการของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ

รายละเอียดในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตราน้ีใหออกเปนระเบียบของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ”
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THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE StPO
published on 7 April 1987

Section 111. [Road Traffic Controls]
(1) If certain facts substantiate the suspicion that an offense pursuant to section 129a of the Penal
Code, one of the offenses designated in this provision or an offense pursuant to section 250
subsection (1), number 1, of the Penal Code has been committed, checkpoints may be established
on public roads, squares and at other publicly accessible places, if facts justify the assumption that
this measure may lead to the perpetrator's apprehension or to the securing of evidence which may
serve to clear up the offense. At a checkpoint all persons shall be obliged to establish their
identity and to subject themselves or objects found on them to a search.
(2) The order to establish a checkpoint shall be made by the judge; the public prosecution office
and the officials assisting it (section 152 Courts Constitution Act) shall be authorized to make
such order in exigent circumstances.
(3) Section 106 subsection (2), first sentence, Section 107, first half of the second sentence,
Sections 108, 109, 110 subsections (1) and (2) shall be applicable to the search and establishment
of the identity pursuant to subsection 1; Sections 163b, 163c shall apply mutatis mutandis.
Section 111a. [Provisional Withdrawal of Permission to Drive]
(1) If there are cogent reasons for the assumption that permission to drive will be withdrawn
(section 69 Penal Code), the judge may, by order, provisionally withdraw the accused's permis-
sion to drive. Certain types of motor vehicles may be exempted from the provisional withdrawal
of permission to drive if special circumstances justify the assumption that the purpose of the
measure will not be jeopardized thereby.
(2) The provisional withdrawal of permission to drive shall be set aside if the reason for it no
longer applies or if the court does not withdraw permission to drive in the judgment.
(3) Provisional withdrawal of permission to drive shall have the effect of an order or confirmation
of the seizure of the driver's license issued by a German authority. This shall also apply if the
driver's license was issued by an authority of a Member State of the European Union or of another
contracting party to the Agreement on the European Economic Area insofar as the license holder's
place of ordinary residence is located in Germany.
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(4) If a driver's license has been seized because it may be confiscated pursuant to section 69
subsection (3), second sentence, of the Penal Code, and if a judicial decision concerning seizure is
required, the latter shall be replaced by the decision on the provisional withdrawal of permission
to drive.
(5) A driver's license which has been impounded, secured or seized because it may be confiscated
pursuant to section 69 subsection (3), second sentence, of the Penal Code, shall be returned to the
accused if the judge refuses to provisionally withdraw permission to drive due to the absence of
the prerequisites designated under subsection (1) or revokes the withdrawal, or if the court does
not withdraw permission to drive in the judgment. However, where a driving ban is imposed in
the judgment pursuant to section 44 of the Penal Code, the return of the driver's license may be
postponed if the accused does not protest.
(6) Provisional withdrawal of permission to drive shall be endorsed on foreign driver's licenses
other than those referred to in subsection (3), second sentence. Pending this endorsement the
driver's license may be seized (Section 94 subsection (3) and Section 98).
Section 111b. [Securing of Objects]
(1) Objects may be secured by seizure pursuant to Section 111c if there are reasons for assuming
that the conditions have been fulfilled for their forfeiture or for their confiscation. Section 94
subsection (3) shall remain unaffected.
(2) If there are reasons for assuming that the conditions have been fulfilled for forfeiture of

equivalent value or for confiscation of equivalent value attachment in rem may be ordered
pursuant to Section 111 d in order to secure such equivalent value.
(3) If there are no cogent reasons for such assumption the judge shall revoke the measures refer-
red to in the first sentence of subsection (1) and in subsection (2) after a maximum period of six
months. Where the time limit referred to in the first sentence is not sufficient, given the special
difficulties or special extent of the investigations or for another important reason, the judge may,
upon application by the public prosecution office, extend the measures by a maximum of three
months provided the grounds referred to justify their continuation.
(4) Sections 102 to 110 shall apply mutatis mutandis.
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(5) Subsections (1) to (4) shall apply mutatis mutandis so far as forfeiture may not be ordered
only for the reason that the conditions under section 73 subsection (1), second sentence, of the
Penal Code have been fulfilled.
Section 111c. [Securing Seizure]
(1) Seizure of a movable asset shall be effected in the cases referred to under Section 111 b by

impounding the asset or by indicating the seizure by seal or in some other way.
(2) Seizure of a plot of land or of a right subject to the provisions on compulsory execution in

respect of immovable property shall be effected by making an entry on the seizure in the Land
Register. The provisions of the Act on Compulsory Sale by Public Auction and Compulsory
Administration in respect of the extent of seizure on compulsory sale by public auction shall
apply mutatis mutandis.
(3) Seizure of a claim or any other property right not subject to the provisions on compulsory
execution in respect of immovable property shall be effected by attachment. The provisions of the
Civil Procedure Code on compulsory execution in respect of claims and other property rights
shall apply mutatis mutandis. The request to make the declarations referred to in section 840
subsection (1) of the Civil Procedure Code shall be linked to seizure.
(4) Seizure of ships, ship constructions and aircraft shall be effected pursuant to subsection (1).
The seizure shall be entered in the Register in respect of those ships, ship constructions and
aircraft that are entered in the Register of Ships, in the Register of Ship Constructions or in the
Register of Liens on Aircraft. Application for such entry may be made in respect of ship construc-
tions or aircraft that have not been entered, but are capable of being entered, in the Register; the
provisions governing an application by a person who is entitled to request entry in the Register by
virtue of an executory title shall apply mutatis mutandis.
(5) Seizure of an object pursuant to subsections (1) to (4) shall have the effect of a prohibition of
alienation within the meaning of section 136 of the Civil Code; the prohibition shall also cover
other directions besides alienation.
(6) A movable asset that has been seized may:
1. be handed over to the person concerned against immediate payment of its value or
2. be retained by the person concerned, subject to revocation at any time, for further use in the
interim until conclusion of the proceedings.
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The sum paid pursuant to the first sentence, number 1, shall be substituted for the asset. The
measure pursuant to the first sentence, number 2, may be made dependent on the person
concerned providing security or fulfilling certain conditions.
Section 111d. [Attachment for Equivalent Value; Fine or Costs]
(1) Attachment in rem may be ordered by virtue of forfeiture or of confiscation of equivalent

value, by virtue of a fine or of the anticipated costs of criminal proceedings. Attachment may only
be ordered by virtue of a fine or of the anticipated costs if judgment has been passed against the
defendant imposing punishment. Attachment shall not be ordered to secure execution costs or
negligible amounts.
(2) Sections 917 and 920 subsection (1) as well as sections 923, 928, 930 to 932, and 934 subsec-
tion (1) of the Civil Procedure Code shall apply mutatis mutandis.
(3) If attachment has been ordered by virtue of a fine or of the anticipated costs, an enforcement
measure shall be revoked upon application by the defendant if the defendant needs the object of
attachment to pay the costs of his defense, his maintenance or the maintenance of his family.
Section 111e. [Order for Seizure or Attachment]
(1) Only the judge, and in exigent circumstances also the public prosecution office, shall be

competent to order seizure (Section 111 c) and attachment (Section 111 d). Officials assisting the
public prosecution office (section 152 Courts Constitution Act) shall also be competent to order
seizure of a movable asset (Section 111 c subsection (1)) in exigent circumstances.
(2) If the public prosecution office has ordered seizure or attachment, it shall apply for judicial
confirmation of the order within one week. This shall not apply when seizure of a movable asset
has been ordered. In all cases the person concerned may apply for a judicial decision at any time.
(3) The order for seizure or attachment shall be communicated without delay to the person who is
aggrieved as a result of the act, insofar as he is known or becomes known during the course of
proceedings.
(4) If it is assumed that other aggrieved persons have claims arising from the act, notice shall be
given of the seizure or attachment by insertion once in the Federal Gazette or in some other
suitable manner.
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Section 111f. [Effecting Seizure and Enforcing Attachment]
(1) Effecting seizure (Section 111 c) shall be incumbent on the public prosecution office, in the

case of movable assets (Section 111 c subsection (1)) also on the officials assisting them. Section
98 subsection (4) shall apply mutatis mutandis.
(2) The required entries in the Land Register as well as in the registers referred to in Section 111 c
subsection (4) shall be made upon application by the public prosecution office or by the court that
ordered seizure. The same shall apply mutatis mutandis to the applications referred to in Section
111 c subsection (4).
(3) If enforcement of attachment is to be effected pursuant to the provisions on attachment of
movable assets, the authority designated in section 2 of the Ordinance on the Collection of Court
Fees shall have jurisdiction. Subsection (2) shall apply mutatis mutandis. The judge, and in
exigent circumstances also the public prosecution office, shall be competent to order attachment
of a registered ship or ship construction and to order attachment of a claim.
Section 111g. [Compulsory Execution; Enforcement of Attachment by the Aggrieved
Person]
(1) Seizure of an object pursuant to Section 111 c shall not take effect against a disposition made

by the aggrieved person, by way of compulsory execution or of enforcement of attachment, on the
basis of a claim arising from the criminal offense.
(2) Compulsory execution or enforcement of attachment pursuant to subsection (1) shall require
the approval of the judge who is competent to order seizure (Section 111 c). The decision shall be
given in an order that may be contested by the public prosecution office, the accused and the
aggrieved person by means of an immediate complaint. Approval shall be refused if the aggrieved
person cannot furnish prima facie evidence that the claim has arisen from the criminal offense.
Section 294 of the Civil Procedure Code shall be applied.
(3) The prohibition of alienation pursuant to Section 111 c subsection (5) shall apply from the
moment of seizure also for the benefit of aggrieved persons who, during seizure, pursue compul-
sory execution in respect of the object seized or who enforce attachment. Entry of the prohibition
of alienation in the Land Register, for the benefit of the state, shall also apply, in respect of the
application of section 892 subsection (2), second sentence, of the Civil Code, as an entry for the
benefit of those aggrieved persons who, during seizure, are entered in the Land Register as

DPU



108

beneficiaries of the prohibition of alienation. Proof that the claim arose from the criminal offense
can be furnished to the Land Registry by submission of the order granting approval. The second
and third sentences shall apply mutatis mutandis to the prohibition of alienation in the case of
ships, ship constructions and aircraft referred to in Section 111 c subsection (4). The legal force of
the prohibition of alienation for the benefit of the aggrieved person shall not be affected by
revocation of seizure.
(4) If the object seized is not subject to forfeiture on grounds other than those referred to in
section 73 subsection (1), second sentence, of the Criminal Code or if approval was wrongfully
granted, the aggrieved person shall be obliged to compensate third persons for the damage caused
to them due to the fact that the prohibition of alienation applies for his benefit pursuant to
subsection (3).
(5) Subsections (1) to (4) shall apply mutatis mutandis if forfeiture of an object has been ordered
but the order has not yet entered into force. They shall not apply if the object is subject to
confiscation.
Section 111h. [Prior Satisfaction of Claims of the Aggrieved Person on Attachment]
(1) If the aggrieved person applies for compulsory execution in respect of a claim arising from

the criminal offense or if he enforces attachment in respect of a plot of land where attachment has
been enforced pursuant to Section 111 d, he may demand that his right shall have priority over the
collateral mortgage established by enforcement of that attachment. The priority of such right shall
not be lost by virtue of revocation of the attachment. Consent by the owner shall not be required
for the change of priority. In all other respects section 880 of the Civil Code shall be applied
mutatis mutandis.
(2) The change of priority shall require approval by the judge who is competent to order attach-
ment. Section 111 g subsection (2), second to fourth sentences, and subsection (3), third sentence,
shall apply mutatis mutandis.
(3) If approval was wrongfully granted, the aggrieved person shall be obliged to compensate third
persons for the damage caused to them due to the change of priority.
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Section 111i. [Maintenance of Seizure]
If the judgment does not order forfeiture or forfeiture of equivalent value simply because claims
of an aggrieved person within the meaning of section 73 subsection (1), second sentence, of the
Criminal Code negate this, or because the proceedings pursuant to Sections 430 and 442 are
confined to the other legal consequences, seizure pursuant to Section 111 c may be maintained for
a period of not more than three months so far as immediate revocation would be unjust in respect
of the aggrieved person.
Section 111k. [Return of Movable Assets to the Aggrieved Person]
Movable assets which have been seized or otherwise secured pursuant to Section 94 or which
have been seized pursuant to Section 111 c subsection (1) should be handed over to the aggrieved
person, from whom they have been taken as a result of the criminal offense, if he is known, if the
claims of third persons are not an obstacle and if the assets are no longer required for the purposes
of the criminal proceedings.
Section 111l. [Emergency Sale]
(1) Objects which have been seized pursuant to Section 111c as well as objects which have been
attached (Section 111d) may be sold prior to the entering into force of the judgment, if they are
subject to deterioration or substantial reduction of their value, or if their preservation, care or
maintenance results in disproportionately high costs or difficulties. The proceeds shall be
substituted for the objects.
(2) The emergency sale shall be ordered by the public prosecution office in the preparatory
proceedings. The officials assisting it (section 152 Courts Constitution Act) shall have the authority
to order such sale if the object is subject to deterioration before the decision of the public
prosecution office can be obtained.
(3) Upon preferring public charges the order shall be made by the court seized of the case. The
public prosecution office shall have the authority to make such order if the object is subject to
deterioration before the decision of the court can be obtained; subsection (2), second sentence,
shall apply mutatis mutandis.
(4) The accused, the owner and other persons who have rights in relation to the object shall be
heard prior to the order. The order, as well as time and place of the sale, shall be made known to
them as far as this appears to be practicable.
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(5) The emergency sale shall be made according to the provisions of the Civil Procedure Code
concerning the use of an attached object. The public prosecution office shall take the place of the
court responsible for execution (Section 764 Civil Procedure Code) in the cases of subsections (2)
and (3), second sentence; in the cases of subsection (3), first sentence, the court seized of the case.
The use admissible pursuant to section 825 of the Civil Procedure Code may be ordered at the
same time as the emergency sale or subsequently, either propio motu or upon application of the
persons designated in subsection (4), or in the case of subsection (3), first sentence, also upon
application of the public prosecution office.
(6) The person concerned may request a court decision pursuant to Section 161a subsection (3)
regarding orders of the public prosecution office or the officials assisting it in the preparatory
proceedings (subsections (2) and (5)). In respect of orders by the public prosecution office or the
officials assisting it after preferring public charges (subsection (3), second sentence, subsection
(5)) the person concerned may request the decision of the court seized of the case (subsection (3),
first sentence). The court -- in urgent cases the presiding judge -- may order suspension of the
sale.
Section 111m. [Writings and Printing Devices]
(1) Seizure of printed material, of any other writing or object within the meaning of section 74d of
the Penal Code, may not be ordered pursuant to Section 111b subsection (1), if its prejudicial
consequences, especially the endangering of the public interest in immediate dissemination, is
obviously disproportionate to the importance of the matter.
(2) Severable parts of the writing which do not contain anything of a criminal nature shall be
excluded from seizure. Seizure may be further restricted in the order.
(3) Those passages of the writing giving rise to seizure shall be designated in the order for
seizure.
(4) Seizure may be averted if the person concerned excludes that part of the writing giving rise to
seizure from reproduction or dissemination.
Section 111n. [Seizure Order; Time Restriction]
(1) Seizure of periodically printed material or of another object within the meaning of section 74d
of the Penal Code, may be ordered by the judge only. Seizure of other printed material or of
another object within the meaning of section 74d of the Penal Code may, in exigent circum-
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stances, also be ordered by the public prosecution office. The order of the public prosecu-tion
office shall become ineffective if it is not confirmed by the judge within three days.
(2) Seizure shall be revoked if public charges have not been preferred or independent confiscation
has not been applied for within two months. If the time limit set in the first sentence is not
sufficient due to the particular scale of the investigations the court may, upon application by the
public prosecution office, extend the time limit by another two months. The application may be
repeated once.
(3) As long as public charges have not been preferred or independent confiscation not been
applied for, seizure shall be revoked if the public prosecution office so requests.
Section 111o. [Attachment in Rem for a Property Fine]
(1) If there are reasons for assuming that the prerequisites for imposition of a property fine have
been fulfilled, attachment in rem may be ordered in respect thereof.
(2) Sections 917, 928, 930 to 932, and 934 subsection (1) of the Civil Procedure Code shall
apply mutatis mutandis. In the attachment order a sum of money shall be specified whose deposit
shall have the effect of hindering enforcement of attachment and of entitling the debtor to apply
for revocation of enforced attachment. The amount concerned shall be governed by the
circumstances of the case in question, namely by the anticipated amount of the property fine. This
may be assessed. The request for discharge of attachment should contain the facts required for
specifying the sum of money.
(3) Only the judge, and in exigent circumstances also the public prosecution office, shall be
competent to order attachment for a property fine. If the public prosecution office has made the
order, it shall apply for judicial confirmation of the order within one week. The accused may
apply for a judicial decision at any time.
(4) If for a property fine enforcement of attachment is to be effected in respect of movable assets
Section 111 f subsection (1) shall apply mutatis mutandis.
(5) Section 111b subsection (3), Section 111e subsections (3) and (4), Section 111f subsections
(2) and (3), second and third sentences, and Sections 111g and 111h shall otherwise apply.
Section 111p. [Seizure of Property]
(1) Under the conditions referred to in Section 111o subsection (1) the property of the accused
may be seized if execution of the anticipated property fine does not seem secure, having regard to
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the type and scale of the property concerned or for other reasons, by means of an attachment order
pursuant to Section 111o.
(2) Seizure shall be confined to individual property components if this is sufficient in the light of
circumstances, namely of the anticipated amount of the property fine, to ensure its execution.
(3) With the order for seizure of property the accused shall lose the right to administer the seized
property and to dispose thereof inter vivos. The time of seizure shall be indicated in the order.
(4) Section 111o subsection (3), Sections 291, 292 subsection (2) and Section 293 shall apply
mutatis mutandis.
(5) The administrator of the property shall notify the public prosecution office and the court of all
information acquired during the course of administering the property that may serve the purpose
of seizure.
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