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ข้อคิดบางประการของผู้ท าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
                           นายนิธิต ภูริคุปต์ 

ผู้บัญชาการส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
         จากการที่เคยได้เคยร่วมการท างานในฐานะคณะท างานสืบสวน คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน       
คดีพิเศษ ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่กับข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้เคยมีโอกาสร่วมเป็นคณะท างานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
พบว่า ยังมีปัญหาบางประการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะท างานควรต้องค านึงถึง จริงอยู่แม้ว่าสิ่งที่จะยกมา
ให้เห็นในเอกสารนี้ เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป แต่บางครั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในคณะท างานไม่ว่าคณะท างาน
สืบสวนหรือคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษก็อาจพลั้งเผลอ โดยไม่ตั้งใจซึ่งบางครั้งความพลั้งเผลอโดยไม่ได้ตั้งใจ
เหล่านี้ อาจเป็นผลเสียต่อรูปคดีและอาจท าให้บุคคลที่อยู่ในคณะท างานต้องถูกกล่าวหาในฐานะปฏิบัติหน้าที่
โดยบกพร่องได้  
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงขอยกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจคณะพนักงานสืบสวน
สอบสวน จะได้มีความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
          ๑. ผู้เสียหายในคดีอาญา โดยหลักแล้วการเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ซึ่งจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง     
รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจจัดการแทนได้ดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๔, ๕ และ ๖ ซึ่งมาตรา ๓ ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคล
ที่ระบุไว้ในมาตรา ๔, ๕ และ๖ สามารถจะจัดการในกิจการต่าง ๆ ตามมาตรา ๓ ได้แก่ การร้องทุกข์ เป็นโจทก์
ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ถอนฟ้อง
คดีอาญาหรือถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ยอมความในความผิดต่อส่วนตัว ได้นั้นให้ไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในมาตรานั้น ๆ  
              ในการด าเนินคดีอาญาต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผู้ที่มาร้องทุกข์นั้นเป็นผู้เสียหายที่ได้รับ    
ความเสียหายจากการกระท าผิดอาญาในฐานความผิดที่มาร้องทุกข์หรือไม่ หรือแม้จะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่
หากเป็นผู้จัดการแทนผู้เสียหายได้ ก็สามารถร้องทุกข์ได้ หากไม่ใช่ผู้เสียหายก็ท าได้โดยท าเป็นค ากล่าวโทษ     
ในบางกรณีมักมีปัญหาความผิดที่เป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง ในกฎหมายเหล่านั้นจะระบุตัวผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบเหล่านี้ก็มีอ านาจเข้ามาร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษได้ด้วย 
           ๒. อายุความที่จะด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดนั้น ต้องพิจารณาด้วยว่า คดีนั้นขาดอายุความไปแล้ว
หรือไม่ ซึ่งอายุความนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบให้แน่ชัด 
หากเป็นคดีอาญาที่ขาดอายุความก็ไม่อาจด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้   
          ๓. อายุความความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๑๕๗   
เจ้าพนักงานกับราษฎรทั่วไปท าผิดร่วมกัน แต่จะลงโทษราษฎรทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานในฐานะตัวการร่วมตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ไม่ได ้เพราะราษฎรทั่วไปที่ร่วมท าผิดไม่ใช่เจ้าพนักงานจึงไม่ครบ             
 

/องค์ประกอบ... 
องค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ แต่เมื่อเจ้าพนักงานกับราษฎรทั่วไปท าผิดร่วมกัน  ถึงแม้ตาม
พฤติการณจ์ะร่วมกันท า ก็ด าเนินคดีกับราษฎรทั่วไปในฐานะผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖  
ได้เท่านั้น โดยการระวางโทษของราษฎรในฐานะผู้สนับสนุนการกระท าความผิดของเจ้าพนักงาน ต้องระวาง
โทษสองในสาม ซึ่งการนับอายุความในความผิดฐานสนับสนุนของราษฎรนี้จะมีระยะเวลาน้อยกว่า ความผิด
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ของเจ้าพนักงาน เช่น หากเป็นความผิดตามาตรา ๑๕๗ อายุความที่จะด าเนินคดีกับเจ้าพนักงานมีก าหนด ๑๕ 
ปี แต่อายุความท่ีจะด าเนินคดีกับราษฎรในฐานะผู้สนับสนุนมีระยะเวลา ๑๐ ปี 
           ๔. ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการนั้น หากมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐให้มีการด าเนินคดีพิเศษกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา ๒๑/๑ วรรค
หนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ หลังจากส่งเรื่องไปแล้วระหว่างรอมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจท าการสอบสวนไปพลางก่อนได้ แต่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับคดีไว้
ด าเนินการ ก็ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งส านวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ได้ไปยัง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซึ่งแตกต่างกับพนักงานสอบสวนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งระยะเวลา ๓๐ วันตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษนี้ สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต    
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๙ ที่ก าหนดให้พนักงานสอบสวนต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้เสียหายร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อพนักงานสอบสวน 
               ระยะเวลา ๓๐ วันนี้  แม้ไม่มีการระบุผลของการละเว้นไม่ปฏิบัติตามว่ า หากไม่ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันนับแต่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษจะมีผลอย่างไร แต่ถ้าหากพนักงาน
สอบสวนไม่ปฏิบัติตามภายในก าหนดเวลา ก็อาจถูกกล่าวหาร้องเรียนได้  
           ๕. ในคดีที่มีการกล่าวหานิติบุคคลว่ากระท าความผิด ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ขณะกระท าผิดใน
ข้อหาที่กล่าวหานั้น ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ใด ในกรณีสมาคมผู้รับผิดชอบของสมาคมคือกรรมการสมาคม มูลนิธิ
ผู้รับผิดชอบคือกรรมการมูลนิธิ  กรณีนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบคือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีบริษัทคือ
กรรมการบริษัทที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณหส์นธิ  
                พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้รับผิดชอบขณะที่มีการกระท าผิดนั้นเป็นผู้ใด    
เพราะผู้รับผิดชอบของนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา  บางครั้งอาจเผลอเลอไป
ด าเนินคดีกับผู้รับผิดชอบคนใหม่ที่เข้ามามีหน้าที่รับผิดชอบภายหลังจากที่ได้มีการกระท าผิดเสร็จสิ้นไปแล้ว 
หรือด าเนินคดีกับผู้รับผิดชอบในนิติบุคคลนั้นก่อนมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ดังนั้น พนักงานสอบสวนต้อง
ตรวจสอบให้ชัดเจน ทางที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบกับหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
และควรต้องมีการสอบปากค าพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทะเบียนพาณิชย์ไว้เป็นพยานประกอบส านวนการ
สอบสวนด้วย  
           ๖. ระยะเวลาการควบคุมและการฝากขังผู้ต้องหาในคดีอาญาทั่วไป ต้องดูอัตราโทษของความผิดว่า
พนักงานสอบสวนจะมีอ านาจการควบคุมของพนักงานสอบสวนว่ามีเพียงใด ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย 
 

/วิธีพิจารณาความอาญา... 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ ซ่ึงก าหนดห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 
ในกรณีท่ีไม่ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราว และมีเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวนหรือฟ้องคดี    ต้องน าตัวผู้ถูกจับไป
ศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่ที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวมาถึงที่ท างานของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลออกหมายขัง
ผู้ต้องหานั้นไว้ ซึ่งศาลจะอนุญาตให้ขังได้หรือไม่นั้นเป็นไปตามอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายก าหนดไว้ หาก
อัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ศาลสั่งขังได้ครั้งเดียวและไม่เกิน ๗ วัน ถ้าอัตรา
โทษอย่างสูงเกิน ๖ เดือน แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี ศาลสั่งขังได้หลายครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๒ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๘ 
วัน หากอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ศาลสั่งขังได้หลายครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๒ วัน แต่รวมแล้วไม่
เกิน ๘๔ วัน  
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               พนักงานสอบสวนจึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดถึงฐานความผิด อัตราโทษของความผิดที่มีการ
กล่าวหา ว่ามีอัตราโทษเพียงใด เพราะหากเกินก าหนดที่ศาลจะอนุญาตให้ขังได้ แม้การสอบสวนจะไม่เสร็จสิ้น 
ศาลก็ไม่อาจสั่งขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนต่อไปได้ จะเกิดความยุ่งยากในการน าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน
อัยการเพ่ือฟ้องผู้ต้องหา            
           ๗. การสอบสวนคดีความผิดที่มี อัตราโทษที่อยู่ ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง ฯ ในมาตรา ๗ ก าหนดให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบต้องส่งตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้พร้อมส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาลให้ทันภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ หรือกรณีไม่มีการจับกุมตัวก็ต้องสั่งให้
ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลให้ทันภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้แจ้งข้อหา 
กรณีจ าเป็นหากไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้ทันภายในก าหนด ๔๘ ชั่วโมง ต้องยื่นค าร้องต่อศาลผัดฟ้องได้อีก
คราวละไม่เกิน ๖ วัน แต่ต้องไม่เกิน ๓ คราว หากมีความจ าเป็นก็อาจยื่นค าร้องต่อศาลขอผัดฟ้องได้อีกโดยอ้าง
ความจ าเป็นกรณีนี้ศาลจะอนุญาตให้ผัดฟ้องได้คราวละไม่เกิน ๖ วัน แต่ไม่เกิน ๒ คราว  
                ในกรณีที่ผู้ต้องหาตกอยู่ในความควบคุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวน
ต้องน าผู้ต้องหามาส่งศาลพร้อมกับการยื่นค าร้องขอผัดฟ้องและขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาพร้อมกันด้วย  
                พนักงานสอบสวนในคดีความผิดที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงต้องพึงระวัง       
ที่หากด าเนินการส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการฟ้องไม่ทันภายในเวลา ต้องยื่นค าร้องขอผัดฟ้องและหากมี
การจับกุมผู้ต้องหาต้องขอให้ศาลออกหมายขังไปพร้อมกันด้วย   
            ๘. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๐ บัญญัติไว้ให้เริ่มการสอบสวนโดย     
มิชักช้า จะท าการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่จ าต้องอยู่ด้วย การที่จะอ้างว่า พนักงาน
สอบสวนอาจใช้วิธีการสอบสวนพยานทางโทรศัพท์ โดยไม่มีการบันทึกและให้พยานลงลายมือชื่อ โดยอ้าง
มาตรา ๑๓๐ นี้ไม่อาจท าได้ ซึ่งแนวทางที่ถูกต้องนั้น ต้องมีการบันทึกปากค าพยานและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
เอกสาร เพ่ือประกอบส านวน  
            ๙. การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา (การให้ประกันผู้ต้องหา) ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
มาตรา ๑๑๓ ได้ระบุให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวได้ไม่เกิน ๓ เดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่อยตัวชั่วคราว ในกรณี
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจสอบสวนได้เสร็จในเวลา ๓ เดือน จะยืดเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน ๖ เดือน  

/เมื่อการปล่อยตัว… 
  เมื่อการปล่อยตัวชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ 

ต่อไป ให้ส่งผู้ต้องหามาศาล และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ถึงวรรคเก้ามาใช้ 
          ๑๐. การจับกุมและตรวจค้น เมื่อมีการปฏิบัติตามหมายแล้ว ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๓ ก าหนดให้ต้องมีการรายงาน
ไปยังศาลที่ออกหมายถ้าเป็นหมายจับต้องรายงานไม่ช้ากว่า ๗ วัน หมายค้นต้องไม่ช้ากว่า ๕ วัน 
           นอกจากข้อที่ควรค านึงดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น บุคคลที่เป็นคณะท างานสืบสวนสอบสวนต้องมีความ
อดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องคิดค านึงตลอดเวลาว่า ตนเป็นเพียงแค่คนกลางในการแสวงหาข้อเท็จจริง    
ควรปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายที่ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องค านึงบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ระบุไว้ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าท่ีสามารถ
จะท าได้ เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัว
ผู้กระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา  
            จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการสอบสวนมิใช่เพียงแค่แสวงหาพยานหลักฐาน
เพ่ือมาสนับสนุนข้อกล่าวหา เพ่ือให้มีการฟ้องร้องลงโทษผู้ถูกกล่าวหาแต่เพียงอย่างเดียว การให้ความเป็นธรรม
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กับผู้ถูกกล่าวหาด้วย การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนด้วยส่วนหนึ่ง 
ดังนั้น การก าหนดสติและจิตใจให้เป็นกลางในการท าหน้าที่จะเป็นการดีที่สุด  
            นอกจากนั้น พนักงานสอบสวนที่ดี ควรมีคุณสมบัติที่รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ต้องมีส านึกในการที่
ตนเองมีหน้าที่รับใช้ประชาชน เป็นหน้าที่ที่จะท าให้สังคมสงบสุข พนักงานสอบสวนต้องมีปฏิภาณไวพริบ 
พยายามเรียนรู้พฤติกรรมของคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ต้องมีความสุภาพต่อประชาชนทุกฝ่าย มีเมตตาธรรมกับ
ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ มีความละเอียดรอบคอบในการเก็บข้อมูลพยานหลักฐาน ต้องฝึกตนให้
เป็นคนช่างสังเกต รู้จักจดจ าในข้อมูลเป็นอย่างดี ต้องรู้จักคาดเดาและตั้งข้อสมมุติฐาน ต้องไม่เกรงกลัวและไม่
ยอมให้มีการใช้อ านาจโดยมิชอบในการมาท าให้ความเป็นธรรมผิดเพ้ียนไปจากหลักการแห่งความเป็นธรรม 
และต้องค านึงถึงด้วยว่า ความเป็นธรรมนั้นเป็นจิตวิญญาณของกฎหมายด้วย   
              
                 
          
 
  


