
 

โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบั

กระทรวงมหาดไทย เรื�องการปฏิบติัและประสานงานเกี�ยวกบักรณีที�ทหารเป็น

ผูเ้สียหายหรือเป็นผูต้อ้งหาในความผดิคดีอาญา เนื�องจากบดันี* มีการโอนกรมตาํรวจ

จากกระทรวงมหาดไทยไปจดัตั*งเป็นสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และมีการปรับปรุง

แกไ้ขกฎหมายในส่วนที�เกี�ยวกบัตาํรวจ ทหาร พนกังานฝ่ายปกครอง และวิธีพิจารณา

ความอาญาใหม่แลว้ ประกอบกบัขอ้ตกลงบางขอ้ไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนิน

กระบวนการยติุธรรมในเวลาปกติอนัมิใช่ภาวะสงคราม จึงสมควรปรับปรุงแกไ้ขให้

สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม และกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อีกทั*งควรกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัให้

ชดัเจน สะดวกต่อผูป้ฏิบติัและสามารถดาํเนินการไดร้วดเร็วไม่เสียหายต่อรูปคดีโดย

คาํนึงถึงหลกัความสามคัคีปรองดอง และหลกัการประสานงานระหวา่งตาํรวจ ทหาร

กบัพนกังานฝ่ายปกครองในการร่วมมือและอาํนวยความสะดวก เพื�อป้องปราม 

ป้องกนัหรือระงบัเหตุวิวาทมิใหลุ้กลามต่อไป อนัจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สงัคมไดป้ระการหนึ�ง ขณะเดียวกนักค็าํนึงถึงแบบธรรมเนียมของแต่ละฝ่าย ตลอดจน

ความจาํเป็นขององคก์รในการดูแลรักษาสถานที� ยานพาหนะ และอาวธุยทุโธปกรณ์

ของตนใหป้ลอดภยัและปกครองดูแลบุคลากรใหอ้ยูใ่นวินยัและไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

มีศกัดิ9 ศรี เป็นธรรมตามควรแก่กรณี แต่ทั*งนี*ตอ้งมิใหก้ระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอื�น หรือฝ่าฝืนกฎหมายที�มีเพื�อคุม้ครองบุคคลทั�วไปโดยเสมอกนั อนัเป็นการ

ตอ้งหา้มตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ 



(๘) และ (๙) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี*  

 

>>ขอ้ ๑ ระเบียบนี* เรียกวา่ “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิบติัและ

ประสานงานกรณีทหารถูกหาวา่กระทาํความผดิอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

>>ขอ้ ๒ ระเบียบนี* ใหใ้ชบ้งัคบัตั*งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป 

>>ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

.............. ๓.๑ ขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย เรื�องการ

ปฏิบติัและประสานงานเกี�ยวกบั 

กรณีที�ทหารเป็นผูเ้สียหายหรือเป็นผูต้อ้งหาในความผดิอาญา พ.ศ.๒๔๙๘ 

.............. ๓.๒ ขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย เรื�องการ

ปฏิบติักระสานงานเกี�ยวกบักรณีที�ทหารเป็นผูเ้สียหายหรือ 

เป็นผูต้อ้งหาในความผดิอาญา พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบบัที� ๑) พ.ศ.๒๕๐๗ 

.............. ๓.๓ ขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย เรื�องการ

ปฏิบติัและประสานงานเกี�ยวกบักรณีที�ทหารเป็นผูเ้สียหายหรือเป็นผูต้อ้งหาใน

ความผดิอาญา พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบบัที� ๒)พ.ศ.๒๕๑๒ 

.............. ๓.๔ ขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย เรื�องการ

ปฏิบติัและประสานงานเกี�ยวกบักรณีที�ทหารเป็นผูเ้สียหาย 

หรือเป็นผูต้อ้งหาในความผดิอาญา พ.ศ.๒๔๙๘(ฉบบัที� ๓) พ.ศ.๒๕๑๘ 

.............. ๓.๕ ขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย เรื�องการ

ปฏิบติัและประสานงานเกี�ยวกบั 



กรณีที�ทหารเป็นผูเ้สียหายหรือเป็นผูต้อ้งหาในความผดิอาญา พ.ศ.๒๔๙๘(ฉบบัที� ๔) 

พ.ศ.๒๕๒๕บรรดาขอ้ตกลง ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือคาํสั�งอื�นใดในส่วนที�กาํหนดไว้

แลว้ในระเบียบนี*  หรือขดัแยง้กบัระเบียบนี* ใหใ้ชร้ะเบียบนี*แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>>ขอ้ ๔ ในระเบียบนี*  

.............. “เขตที�ตั*งทหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานที�หรือบริเวณซึ�งมีหน่วยทหาร

ตั*งอยู ่

.............. “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏิบติัและ

ประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิอาญา 

.............. “ตาํรวจ” หมายความวา่ ขา้ราชการตาํรวจตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ขา้ราชการตาํรวจ 

.............. “ทหาร” หมายความวา่ ขา้ราชการทหาร ทหารกองประจาํการ และนกัเรียน

ในสงักดักระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการทหาร 

.............. “พนกังานฝ่ายปกครอง” หมายความวา่ เจา้พนกังานซึ�งมิใช่ตาํรวจและทหาร 

แต่มีอาํนาจหนา้ที�ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื�น 

.............. “สิ�งสื�อสาร” หมายความรวมถึง จดหมาย โทรศพัท ์โทรเลข โทรสาร โทร

พิมพ ์วิทย ุและการติดต่อสื�อสารส่งขอ้ความทางอิเลก็ทรอนิกส์ทุกชนิด 

 

>>ขอ้ ๕ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี*  

 

 

 

 



..............หมวด ๑ คณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏิบติัและประสานงานกรณีทหาร

ถูกหาวา่กระทาํความผดิอาญา 

>>ขอ้ ๖ องคป์ระกอบของคณะกรรมการใหมี้คณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏิบติัและ

ประสานงานกรณีทหาร 

ถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิอาญาคณะหนึ�ง ประกอบดว้ย 

.............. (๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ  

.............. (๒) ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ 

.............. (๓) ปลดักระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ 

.............. (๔) ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 

.............. (๕) ปลดักระทรวงยติุธรรม เป็นกรรมการ 

.............. (๖) ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด หรือผูบ้ญัชาการเหล่าทพัที�ผูบ้ญัชาการทหาร

สูงสุดมอบหมายเป็นกรรมการ 

.............. (๗) รองอยัการสูงสุดคนหนึ�งตามที�อยัการสูงสุดมอบหมายเป็นกรรมการ 

.............. (๘) ขา้ราชการตาํรวจระดบัผูบ้ญัชาการขึ*นไปคนหนึ�งตามที�ผูบ้ญัชาการ

ตาํรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรรมการ 

.............. (๙) อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการ 

.............. (๑๐) เจา้กรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



>>ขอ้ ๗ อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ 

               คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที� ดงันี*  

.............. (๑) วางมาตราการป้องกนั แกไ้ข วินิจฉยั สั�งการหรือใหค้าํแนะนาํแก่

เจา้หนา้ที�หรือผูเ้สียหายที�ตอ้งร้องเรียนเมื�อมีปัญหาใน 

ทางปฏิบติัอนัเกิดจากการใชร้ะเบียบนี*  ในกรณีที�เห็นวา่ปัญหาใดเป็นเรื�องสาํคญัอนั

ควรไดรั้บคาํวินิจฉยัหรือสั�งการใหมี้ผลเป็นการทั�วไป 

ใหเ้สนอนายกรัฐมนตรีเพื�อพิจารณา 

.............. (๒) ออกขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัแบบของหนงัสือ ขั*นตอนหรือรายละเอียดในการ

ปฏิบติัและ 

ประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิอาญา ตลอดจนขอ้กาํหนดวา่ดว้ย

การประพฤติปฏิบติัตนของทหาร  

พนกังานฝ่ายปกครอง และตาํรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

ขอ้กาํหนดดงักล่าวใหมี้ผลเมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

.............. (๓) เสนอนายกรัฐมนตรีใหพิ้จารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎ ระเบียบ คาํสั�ง หรือ

ขอ้บงัคบั ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัและ 

ประสานงานกรณีทหารถูกหาวา่กระทาํความผดิอาญา 

.............. (๔) แต่งตั*งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดช่วยใน

การปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

                     บุคคลใดเห็นวา่ตนหรือสมาชิกในครอบครัวของตนไดรั้บความเสียหาย

หรือความไม่เป็นธรรม เนื�องจากการที�ทหาร พนกังานฝ่ายปกครอง 

หรือ ตาํรวจ  อา้งการปฏิบติัตามระเบียบนี*   หรือละเลยการปฏิบติัตามระเบียบ

นี*      บุคคลนั*นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการหรือผูที้�คณะกรรมการมอบ 



หมายเพื�อแนะนาํ วินิจฉยัหรือสั�งการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�คณะกรรมการ

กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.............. หมวด ๒ การประสานงานระหวา่งทหารกบัพนกังานฝ่ายปกครอง

หรือตาํรวจ 

 

>>ขอ้ ๘ การประสานงานก่อนเกิดเหตุ 

              ใหผู้บ้งัคบับญัชาของทหาร พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที�ทุกฝ่ายมีความสามคัคีระหวา่งกนั และ 

พยายามป้องกนัหรือระงบัความขดัแยง้เพื�อมิใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยขึ*นโดยเฉพาะ

ในบริเวณนอกเขตที�ตั*งทหารในการนี*  พนกังานฝ่ายปกครองหรือ 

ตาํรวจอาจขอใหฝ่้ายทหารจดัส่งสารวตัรทหารหรือเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารไปร่วมรักษา

ความสงบเรียบร้อยในบางสถานที�หรือบางโอกาสเพื�อป้องปรามหรือ ป้องกนัเหตุร้าย

ไดต้ามความจาํเป็น 

 

>>ขอ้ ๙ พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจขอความร่วมมือจากทหารในกรณีที�

พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจสืบทราบวา่ทหารจะกระทาํความผดิ 

อาญา ใชอิ้ทธิพลในทางมิชอบ ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนหรือจะมีการก่อ

เหตุวิวาทนอกเขตที�ตั*งทหารไม่วา่จะเป็นการกระทาํโดยฝ่ายทหาร 

ทั*งหมดหรือมีทหารร่วมอยูด่ว้ย ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตกัเตือนหา้ม

ปรามไปตามอาํนาจหนา้ที�ถา้เกรงวา่จะไม่เป็นผลใหแ้จง้เหตุแก่ฝ่าย 

ทหารโดยด่วนเพื�อขอความร่วมมือ ในการสอดส่องตรวจตรา ระงบัยบัย ั*งหรือป้องกนั

มิใหมี้เหตุร้ายเกิดขึ*น 

               เมื�อมีการร้องขอหรือแจง้เหตุดงักล่าว ใหฝ่้ายทหารใหค้วามร่วมมือตามความ



จาํเป็น ทั*งนี*  ทหาร พนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจที�ปฏิบติั 

หนา้ที�เพื�อระงบัเหตุตอ้งสวมเครื�องแบบ ส่วนจะนาํอาวธุไปดว้ยหรือไม่ ใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นหวัหนา้หน่วยของฝ่ายนั*นๆ แต่มิให ้

ใชอ้าวธุ เวน้แต่จะมีความจาํเป็นอนัมิอาจหลีกเลี�ยงได ้หวัหนา้ชุดของแต่ละฝ่ายที�จะ

ควบคุมไปตอ้งเป็นขา้ราชการ นายทหาร หรือนายตาํรวจชั*น 

สญัญาบตัร หา้มมิใหท้หาร พนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจที�มิไดรั้บคาํสั�ง ไปยงั

สถานที�นั*นเองเป็นอนัขาด 

 

>>ขอ้ ๑๐ ทหารขอความร่วมมือจากพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ 

                 เมื�อฝ่ายทหารจบักมุตวัทหารที�ถูกหาวา่กระทาํผดิวินยัทหารหรือ กระทาํ

ความผดิอาญาได ้และประสงคจ์ะใชส้ถานที� สิ�งสื�อสาร หรือ 

ยานพาหนะของพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ เพื�อการสอบสวน หรือดาํเนินการ

ในส่วนของทหาร ใหข้อความร่วมมือจากพนกังานฝ่ายปกครอง 

หรือตาํรวจไดต้ามความจาํเป็น 

 

>>ขอ้ ๑๑ หน่วยประสานงานการร้องขอ  

                 การขอความร่วมมือหรือการแจง้เหตุใดๆต่อฝ่ายทหารตามระเบียบนี*  

นอกจากการประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดัของทหารผูเ้กี�ยวขอ้ง 

หรือหน่วยทหารในเขตที�ตั*งทหารซึ�งใกลที้�สุดกบับริเวณที�เกิดเหตุ หรือเชื�อวา่จะเกิด

เหตุโดยใชสิ้�งสื�อสารแลว้ พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจอาจ 

ประสานโดยใชสิ้�งสื�อสารกบัหน่วยทหารอื�นในพื*นที�ไดต้ามความจาํเป็น 



>>ขอ้ ๑๒ การรายงานคดี 

                 ในกรณีที�นายทหารชั*นสญัญาบตัรประจาํการหรือขา้ราชการกลาโหมพล

เรือนชั*นสญัญาบตัรตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญาอนัมิใช่ความผดิ 

ลหุโทษ ความผดิประเภทที�พนกังานสอบสวนมีอาํนาจเปรียบเทียบได ้หรือคดีที�เสร็จ

สิ*นหรือระงบัไปในชั*นพนกังานสอบสวนแลว้ ใหพ้นกังานสอบสวน 

รายงานคดีตามลาํดบัถึงผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเพื�อแจง้ให้

กระทรวงกลาโหมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.............. หมวด ๓ การจบักมุ การควบคุมและการรับตวัทหารไปควบคุม 

>>ขอ้ ๑๓ การจบักมุทหาร 

                 ในกรณีมีคาํสั�งหรือหมายของศาลใหจ้บัทหารผูใ้ด ใหพ้นกังานฝ่ายปกครอง

หรือตาํรวจแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของทหารผูน้ั*นทราบใน 

โอกาสแรก เวน้แต่เป็นการกระทาํความผดิซึ�งหนา้ หรือมีเหตุจาํเป็นอยา่งอื�นที�กฎหมาย

ใหจ้บัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมาย หรือมีเหตุอนัควรเชื�อวา่ทหารผูน้ั*น 

จะหลบหนีการจบักมุตามหมาย 

                  ในการจบักมุทหารผูใ้ด ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจแจง้ใหท้หารผู ้

นั*นไปยงัที�ทาํการของพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ หากไม่ยอมไป ขดัขวาง หรือมี

เหตุอนัควรเชื�อวา่จะหลบหนี ใหจ้บักมุไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๗ โดยอาจร้องขอใหส้ารวตัรทหารช่วยควบคุมตวัผู ้

นั*น ไปส่งพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจกไ็ด ้หากทหารมีจาํนวนมาก ใหพ้นกังาน

ฝ่ายปกครอง 

หรือตาํรวจรีบแจง้ใหฝ่้ายทหารทราบ โดยเร็วเพื�อมาช่วยระงบัเหตุและร่วมมือในการ

จบักมุทหารผูก้ระทาํความผดิไปดาํนเนินคดีในการจบักมุตาม 

วรรคหนึ�ง หากทหารผูน้ั*นสวมเครื�องแบบอยู ่ใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๑๔ โดยอนุโลม และ

หลีกเลี�ยงการใชเ้ครื�องพนัธนาการ เวน้แต่มีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง 

และมิใหใ้ชอ้าวธุระหวา่งการจบักมุโดยไม่จาํเป็นถา้เป็นกรณีทหารและตาํรวจหรือ 

พนกังานฝ่ายปกครองกาํลงัก่อการวิวาทกนั ใหรี้บรายงาน 

ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละฝ่ายทราบทนัทีและใหผู้บ้งัคบับญัชาที�เกี�ยวขอ้ง รีบออกไป

ระงบัเหตุโดยเร็วส่วนการดาํเนินการขั*นต่อไปใหป้ฏิบติัตามความ 

ในวรรคก่อน 



>>ขอ้ ๑๔ การควบคุมตวัทหาร 

..............   การควบคุมตวัทหารที�ถูกหาวา่กระทาํความผดิอาญาและถกูจบักมุตวัไปยงัที�

ทาํการของพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

               ถา้ทหารที�ถูกจบักมุและควบคุมตวัสวมเครื�องแบบ ใหพ้นกังานฝ่ายปกครอง 

หรือตาํรวจดาํเนินการดงันี*  

.............. (๑) แนะนาํใหท้หารผูน้ั*นทราบถึงเกียรติของเครื�องแบบทหาร และขอให้

พิจารณาวา่จะถอดเครื�องแบบหรือไม่ 

.............. (๒) ถา้ทหารไม่ยอมถอดเครื�องแบบ ใหแ้จง้ฝ่ายทหารทราบ เพื�อจดัส่ง

เจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารมา 

แนะนาํใหถ้อดเครื�องแบบแลว้ดาํเนินการตามวรรคแรก หากฝ่ายทหารไม่มาภายใน

ระยะเวลาอนัสมควรหรือระยะเวลาที�กาํหนด หรือดาํเนินการใดๆ แลว้ไม่เป็นผล ให้

พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจมาปฏิบติัตามวรรคแรกได ้และบนัทึกเหตุผลไว ้แลว้

แจง้เหตุนั*นใหฝ่้ายทหารทราบ 

 

>>ขอ้ ๑๕ การปล่อยชั�วคราว 

..............   การปล่อยชั�วคราวหรือการพิจารณาคาํขอประกนัทหารผูต้อ้งหาใหเ้ป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา และระเบียบปฏิบติั

วา่ดว้ยการนี* เช่นเดียวกบัผูต้อ้งหาทั�วไป 

 



>>ขอ้ ๑๖ การรับตวัทหาร 

..............  เมื�อควบคุมตวัทหารไวต้ามขอ้ ๑๔ แลว้ ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ

แจง้การจบักมุใหฝ่้ายทหารที�เป็นผูบ้งัคบับญัชา 

ของทหารผูน้ั*นทราบทางสิ�งสื�อสาร หรือหนงัสือโดยไม่ชกัชา้ และใหด้าํเนินการ

ดงัต่อไปนี*  

.............. (๑) หากฝ่ายทหารแจง้วา่ไม่ประสงคจ์ะรับตวัผูต้อ้งหานั*นไปหรือไม่มาขอรับ

ตวัภายในระยะเวลาที�กาํหนด ใหพ้นกังานสอบสวนควบคุมตวัและดาํเนินการไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ฝ่ายทหารอาจแจง้ขอรับตวัมาภายหลงั

จากนั*นได ้ในกรณีเช่นนี* ใหด้าํเนินการตาม (๒) 

.............. (๒) หากฝ่ายทหารแจง้วา่ประสงคจ์ะรับตวัผูต้อ้งหาไปจากพนกังาน

สอบสวนกใ็หน้าํหนงัสือขอรับตวัผูต้อ้งหามาแสดงต่อพนกังานสอบสวน ในกรณีนี* ให้

พนกังานสอบสวนทาํหนงัสือส่งมอบตวั และใหบ้นัทึกเป็นหลกัฐานรวมเขา้สาํนวนไว ้

พร้อมกบัลงบนัทึกในรายงานประจาํวนัดว้ย 

.............. (๓) หากพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจเห็นวา่มีความจาํเป็นในทางคดีที�

จะตอ้งนาํตวัทหารไป 

ดาํเนินการเพื�อประโยชน์แก่การรวบรวมพยานหลกัฐานนอกจากการสอบปากคาํ เช่น 

การนาํชี*สถานที�เกิดเหตุ การชี*ตวั การทาํแผนประทุษกรรม อาจขอดาํเนินการก่อนที�จะ

ส่งมอบตวัทหารผูต้อ้งหาใหฝ่้ายทหารรับตวัไปกไ็ด ้ในกรณีเช่นนี*ถา้ผูต้อ้งหาตอ้งการ

ใหฝ่้ายทหาร ทนายความ หรือผูอื้�นซึ�งตนไวว้างใจอยูใ่นสถานที�นั*นดว้ย กใ็หอ้นุญาต

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๑ และ

มาตรา ๒๔๒ 

                หนงัสือขอรับตวัและหนงัสือส่งมอบตวัผูต้อ้งหาตามขอ้นี* ใหเ้ป็นไปตาม



แบบที�คณะกรรมการกาํหนด 

                ในการรับตวัทหารไปจากพนกังานสอบสวน หากพนกังานสอบสวนเห็น

ควรใหฝ่้ายทหารควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวเ้พื�อประโยชน์ทางคดี กใ็หแ้จง้เป็นหนงัสือและ

ใหฝ่้ายทหารดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหารการรับตวัทหารที�ไดรั้บ

บาดเจบ็และถูกควบคุมตวัไว ้ณ สถานพยาบาลใหด้าํเนินาการดงักล่าวขา้งตน้ แต่ให้

พนกังานสอบสวนแจง้ผูมี้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งทราบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.............. หมวด ๔ การตรวจคน้ 

 

>>ขอ้ ๑๗ การตรวจคน้ตวับุคคล 

..............   การตรวจคน้ตวัทหาร ใหผู้มี้อาํนาจหนา้ที�ปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

 

>>ขอ้ ๑๘ การตรวจคน้สถานที�และที�รโหฐาน 

..............   การตรวจคน้สถานที�และที�รโหฐานของทหารที�ไม่เกี�ยวกบัราชการทหารให้

เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๘  

                 การตรวจคน้สถานที�และที�รโหฐานอนัเป็นเขตที�ตั*งทหารหรือของทาง

ราชการทหาร นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ ใหผู้มี้อาํนาจหนา้ที�ในการ

ตรวจคน้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บผดิชอบเขตที�ตั*งทหารนั*น ส่งผูแ้ทนไปอยูใ่น

การตรวจคน้ดว้ย 

 

>>ขอ้ ๑๙ การตรวจคน้ยานพาหนะ 

                 การตรวจคน้ยานพาหนะของทหารไม่วา่จะเป็นของส่วนตวัหรือทางราชการ

ทหารหรือ 

การคน้ตวัทหารที�อยูใ่นยานพาหนะนั*นไม่วา่จะสวมเครื�องแบบหรือไม่กต็าม ใหผู้มี้

อาํนาจหนา้ที�ปฏิบติัตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญ และใหท้หารผูค้รอบครองหรือผูค้วบคุม

ยานพาหนะใหค้วามร่วมมือและความสะดวกจนกวา่ 



การตรวจคน้จะเสร็จสิ*น 

                  การตรวจคน้ยานพาหนะของทางราชการทหาร เช่น รถสงคราม เครื�องบิน 

เรือซึ�งชกัธงราชนาวี  

ขณะปฏิบติัหนา้ที�ราชการ และมีนายทหารชั*นสญัญาบตัรควบคุมยานพาหนะนั*นมา ผู ้

มีอาํนาจหนา้ที�ตรวจคน้จะตรวจคน้ไดต่้อเมื�อ 

มีหนงัสืออนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชายานพาหนะนั*น ๆ ตั*งแต่ชั*นผูบ้งัคบับญัชากองพล

หรือเทียบเท่าขึ*นไป 

                  การตรวจคน้ยานพาหนะของทางราชการทหารอนัผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายทหาร

ผูเ้ป็นหวัหนา้ของหน่วยนั*นมีหนงัสือรับรองวา่จะเป็นเหตุให ้

การปฏิบติัการยทุธพึงเสียเปรียบใหง้ดการตรวจคน้ 

 

>>ขอ้ ๒๐ การตรวจคน้สิ�งของราชการลบั 

                  ในการตรวจคน้ ถา้ไดรั้บแจง้จากฝ่ายทหารวา่สิ�งของใดเป็นของราชการลบั

ทางทหาร ใหด้าํเนินการ ดงันี*  

.............. (๑) เมื�อนายทหารชั*นสญัญาบตัรที�เป็นเจา้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งทาํหนงัสือรับรอง

กาํกบัสิ�งของนั*นและแจง้ใหพ้นกังานฝ่ายปกครอง 

หรือตาํรวจทราบ ใหผู้มี้อาํนาจหนา้ที�ตรวจคน้งดเวน้การตรวจเฉพาะสิ�งของดงักล่าว 

แลว้ทาํบนัทึกเหตุงดเวน้การตรวจคน้ พร้อมทั*งลงชื�อ 

รับรองทุกฝ่ายแลว้รีบรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

.............. (๒) ถา้ผูมี้อาํนาจหนา้ที�ตรวจคน้ซึ�งมีตาํแหน่งตั*งแต่ชั*นปลดัอาํเภอหรือ

หวัหนา้สถานีตาํรวจขึ*นไปยงัติดใจสงสยัที�จะตรวจคน้ ใหท้าํเครื�องหมายลงชื�อทุกฝ่าย

ปิดผนึกหรือกาํกบัไวที้�หีบห่อหรือภาชนะบรรจุสิ�งของนั*นแลว้จดัส่งสิ�งของนั*นไปยงั



สถานที�ปลายทางตามที�ตกลงกนั 

เพื�อร่วมกนัแต่งตั*งคณะกรรมการเปิดตรวจสิ�งของนั*นต่อไป 

                ถา้สิ�งของใดอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูต้รวจคน้หรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

อนัจะทาํใหท้างราชการไดรั้บความเสียหาย ไม่วา่จะเป็นสิ�งของราชการลบัหรือไม่ก็

ตาม ใหด้าํเนินการตามวรรคก่อนโดยอนุโลม 

                การตรวจคน้สิ�งของใดอนัผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายทหารผูเ้ป็นหวัหนา้ของหน่วย

นั*นมีหนงัสือรับรองวา่จะเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติัการยทุธ 

พึงเสียเปรียบใหง้ดการตรวจคน้ 

 

>>ขอ้ ๒๑ การประสานการตรวจคน้ 

                ในการตรวจคน้ตวับุคคล สถานที�และที�รโหฐาน ยานพาหนะหรือสิ�งของ

ตามหมวดนี*  ใหก้ระทาํในเวลาและสถานที�อนัสมควร 

โดยใชค้วามสุภาพนุ่มนวลตามควรแก่กรณี ถา้มีสารวตัรทหารอยู ่ณ สถานที�หรือ

บริเวณที�จะตรวจคน้ ใหผู้มี้อาํนาจหนา้ที�ตรวจคน้ประสาน โดยขอสารวตัรทหาร

มาร่วมเป็นพยานในการตรวจคน้ดว้ย แต่ถา้ไม่มีหรือมีแต่สารวตัรทหาร 

ไม่ยนิยอมร่วมเป็นพยานกใ็หบ้นัทึกไว ้และเมื�อผูมี้อาํนาจหนา้ที�ตรวจคน้ดาํเนินการ

เสร็จแลว้ ใหท้าํบนัทึกพร้อมกบัใหทุ้กฝ่ายลงชื�อรับรอง 

และต่างยดึถือไวฝ่้ายละหนึ�งฉบบั 

 

 

 



.............. หมวด ๕ การสอบสวน 

 

>>ขอ้ ๒๒ การสอบสวนคดีทหาร 

                 ฝ่ายทหารจะทาํการสอบสวนการกระทาํความผดิของทหารตามกฎหมายวา่

ดว้ยธรรมนูญศาลทหารไดเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปนี*  

.............. (๑) คดีที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร 

.............. (๒) คดีที�ผูก้ระทาํผดิและผูเ้สียหายต่างอยูใ่นอาํนาจศาลทหารดว้ยกนัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร ไม่วา่จะเกิดขึ*นในเขตที�ตั*งทหารหรือไม่กต็าม 

.............. (๓) คดีอาญาทีเกี�ยวดว้ยวินยัทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร 

.............. (๔) คดีอาญาที�เกี�ยวดว้ยความลบัของทางราชการทหาร 

   

              ในกรณีที�ฝ่ายทหารร้องขอใหพ้นกังานสอบสวนทาํการสอบสวน โดยลาํพงั

หรือร่วมกบัฝ่ายทหารหรือช่วยดาํเนินการอยา่งอื�นเพื�อประโยชน ์

ในการรวบรวมพยานหลกัฐานเช่น การสืบสวน การคน้หรือการจบักมุ ใหพ้นกังาน

สอบสวนใหค้วามร่วมมือตามที�ฝ่ายทหารร้องขอ 

คดีตามวรรคหนึ�ง ถา้ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจไดรั้บคาํร้องทุกขห์รือคาํกล่าวโทษไว้

ก่อนแลว้ หรือไดป้ระสบเหตุและมีความจาํเป็นตอ้งสอบสวน ใหพ้นกังานสอบสวนทาํ

การสอบสวนแลว้รีบแจง้ใหฝ่้ายทหารทราบ ถา้ฝ่ายทหารขอรับตวัทหารผูต้อ้งหาไป

ดาํเนินการ ใหม้อบตวัและ 

สาํนวนการสอบสวนใหไ้ป แต่ถา้ฝ่ายทหารไม่มารับตวัและไม่แจง้ขอ้ขดัขอ้งใหท้ราบ 

ใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการสอบสวนต่อไปไดจ้นเสร็จสิ*น 



>>ขอ้ ๒๓ การสอบสวนคดีอาญาในกรณีที�ทหารเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา ใหพ้นกังาน

สอบสวนแจง้ผูบ้งัคบับญัชาของทหารผูน้ั*นทราบ แลว้ดาํเนินการสอบสวนไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหแ้จง้สิทธิของผูต้อ้งหาตาม

รัฐธรรมนูญ ใหผู้ต้อ้งหาทราบ ดงันี*  

.............. (๑) สิทธิที�จะขอประกนัตวัตามมาตรา ๒๓๙ 

.............. (๒) สิทธิที�จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตวัในกรณีถูกควบคุม

หรือคุมขงัตามมาตรา ๒๓๙ 

.............. (๓) สิทธิที�จะไดรั้บการเยี�ยมตามสมควรในกรณีถูกควบคุมหรือคุมขงัตาม

มาตรา ๒๓๙ 

.............. (๔) สิทธิที�จะไดรั้บการสอบสวนดว้ยความรวดเร็ว ต่อเนื�องและเป็นธรรม

ตามมาตรา ๒๔๑ 

.............. (๕) สิทธิที�จะใหท้นายความหรือผูซึ้� งตนไวว้างใจ เช่น นายทหารพระ

ธรรมนูญ หรือนายทหารชั*นสญัญาบตัร เขา้ฟังการสอบปากคาํของตนไดต้ามมาตรา 

๒๔๑ 

.............. (๖) สิทธิที�จะตรวจหรือคดัสาํเนาคาํใหก้ารของตนในชั*นสอบสวนหรือ

เอกสารประกอบคาํใหก้ารของตนตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย เมื�อพนกังานอยัการได้

ยื�นฟ้องคดีต่อศาลแลว้ตามมาตรา ๒๔๑ 

.............. (๗) สิทธิที�จะไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐดว้ยการจดัหาทนายความใหต้าม

หลกัเกณฑข์องกฎหมายตามมาตรา ๒๔๒ 

.............. (๘) สิทธิที�จะไม่ใหถ้อ้ยคาํเป็นปฏิปักษต่์อตนเองอนัอาจทาํใหต้นถูกฟ้อง

คดีอาญาตามมาตรา๒๔๓ 

.............. (๙) สิทธิที�จะไดรั้บการเตือนวา่ถอ้ยคาํซึ� งเกิดจากการจูงใจ มีคาํมั�นสญัญา ขู่



เขญ็ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชก้าํลงับงัคบัหรือ 

กระทาํโดยมิชอบประการใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไดต้ามมาตรา ๒๔๓ 

                ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ทหารผูต้อ้งหา 

ไดก้ระทาํหรือจะกระทาํความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาทหารหรือกฎหมายวา่

ดว้ยวินยัทหารดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาของทหาร 

ผูต้อ้งหาอาจส่งนายทหารพระธรรมนูญ หรือนายทหารชั*นสญัญาบตัรอื�นใดเขา้ฟังการ

สอบปากคาํทหารผูต้อ้งหากไ็ด ้

ใหน้าํขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ และขอ้ ๑๖ มาใชก้บัการควบคุมตวัและการปล่อยชั�วคราวทหาร

ผูต้อ้งหาในระหวา่งการสอบสวนโดยอนุโลม ทั*งนี*  ใหค้าํนึงถึงกาํหนดเวลาควบคุมตวั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร และประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

ดว้ย ในกรณีที�ฝ่ายทหารเห็น 

วา่การสอบสวนล่าชา้ จะขอใหพ้นกังานสอบสวนเร่งรัดหรือชี*แจงเหตุผลกไ็ด ้

 

>>ขอ้ ๒๔ คดีในอาํนาจศาลแขวงและคดีที�เปรียบเทียบได ้

                 ถา้ทหารผูต้อ้งหาคดีอาญาซึ�งอยูใ่นอาํนาจศาลแขวงใหก้ารรับสารภาพตลอด

ขอ้หาใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธี 

พิจารณาความอาญาในศาลแขวง โดยแจง้ใหฝ่้ายทหารทราบการจบักมุและการฟ้องคดี

ดว้ย 

                 ถา้คดีอาญาที�ทหารตอ้งหาวา่กระทาํความผดินั*นอยูใ่นอาํนาจของพนกังาน

สอบสวนที�จเปรียบเทียบไดต้ามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นคดี 

ที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่กต็าม และทหารผูต้อ้งหายนิยอมใหเ้ปรียบเทียบได ้ให้

พนกังานสอบสวนทาํการเปรียบเทียบตาม อาํนาจหนา้ที� ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมให้



เปรียบเทียบ กใ็หส่้งสาํนวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการหรืออยัการทหารเพื�อ

ดาํเนินการต่อไป 

 

>>ขอ้ ๒๕ การสอบสวนกรณีทหารและตาํรวจก่อการวิวาทกนั 

.............. ในกรณีที�ทหารและตาํรวจก่อการวิวาทกนัไม่วา่จะมีบุคคลอื�นร่วมกระทาํ

ความผดิหรือไดรั้บความเสียหายดว้ยหรือไม่กต็าม ใหฝ่้ายตาํรวจรายงานตามลาํดบัชั*น

ถึงผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาลหากเหตุเกิดในกรุงเทพมหานคร หรือหวัหนา้ตาํรวจภูธร

จงัหวดั หากเหตุเกิดในจงัหวดัอื�น เพื�อใหแ้ต่งตั*งคณะพนกังานสอบสวนร่วมกนั

ระหวา่งฝ่ายตาํรวจกบัฝ่ายทหารมีจาํนวนตามความจาํเป็นแห่งรูปคดี โดยใหแ้ต่ละฝ่าย

มีจาํนวนเท่ากนั เมื�อการสอบสวนเสร็จสิ*น ใหพ้นกังานสอบสวนฝ่ายตาํรวจสั�งคดีไป

ตามอาํนาจหนา้ที�ประกอบกบัผลการสอบสวนนั*น แต่ถา้ความเห็นของคณะพนกังาน

ร่วมกนัของฝ่ายตาํรวจไม่ตรงกบัฝ่าย ใหผู้บ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูไ้ดรั้บ

มอบหมายเป็นผูมี้ความเห็น 

ทางคดีแลว้ส่งสาํนวนคดีใหพ้นกังานอยัการดาํเนินการต่อไป 

                 หากพนกังานสอบสวนฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไม่มาร่วมการสอบสวนตามกาํหนด

นดั ใหค้ณะพนกังานสอบสวนร่วมกนัเท่าที�มีอยูด่าํเนินการ 

สอบสวนต่อไป จนแลว้เสร็จเพื�อมิใหก้ารสอบสวนล่าชา้จนเกิดความเสียหายหรือเป็น

ผลใหผู้ต้อ้งหาถูกควบคุมตวัไวน้านทั*งนี*  ใหบ้นัทึกการที�ฝ่ายใด 

ไม่มาร่วมทาํการสอบสวนติดสาํนวนไวด้ว้ย 

                 ในระหวา่งรอการแต่งตั*งหรือรอการประชุมคณะพนกังานสอบสวนร่วมกนั

ตามวรรคหนึ�ง ใหพ้นกังานสอบสวนฝ่ายตาํรวจปฏิบติัหนา้ที� 

เท่าที�จาํเป็นก่อนไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื�อมิใหเ้สียหายแก่



รูปคดีหรือ เพื�อประโยชน์แก่ความเที�ยงธรรมของคดี 

 

>>ขอ้ ๒๖ การชนัสูตรพลิกศพ 

                ในกรณีที�ทหารตายโดยการกระทาํของเจา้พนกังานซึ�งอา้งวา่ปฏิบติัการตาม

หนา้ที� หรือตายในระหวา่งอยูใ่นความควบคุมของเจา้พนกังาน 

ซึ� งอา้งวา่ปฏิบติัการตามหนา้ที�ใหจ้ดัใหมี้การสอบสวนและชนัสูตรพลิกศพตาม

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และใหพ้นกังานสอบสวนแจง้ 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาฝ่ายทหารหรือหน่วยทหารตามขอ้ ๑๑ ทราบเพื�อส่งนายทหาร สญัญา

บตัรเขา้ฟังการสอบสวนและร่วมสงัเกตการชนัสูตรพลิกศพดว้ย 

 

.............. หมวด ๖ การส่งสาํนวนการสอบสวน 

 

>>ขอ้ ๒๗ การส่งสาํนวนและผูต้อ้งหาใหอ้ยัการ 

..............   เมื�อการสอบสวนเสร็จสิ*นลง ใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการ ดงันี*  

.............. (๑) ถา้เป็นคดีอาญาซึ�งอยูใ่นอาํนาจศาลทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญ

ศาลทหาร ใหส่้งสาํนวนการสอบสวนไปยงัอยัการทหาร 

เพื�อดาํเนินการตามหนา้ที�ต่อไปส่วนผูต้อ้งหานั*น ถา้ไดม้อบตวัใหผู้บ้งัคบับญัชารับไป

ควบคุมไวก่้อนแลว้ตามขอ้ ๑๖ กอ็าจไม่ตอ้งขอรับตวั 

มาดาํเนินการอีก แต่ใหบ้นัทึกและแจง้ใหอ้ยัการทหารทราบวา่ไดม้อบตวัผูต้อ้งหาให้

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดรับตวัไปแลว้ตั*งแต่เมื�อใด 

.............. (๒) ถา้เป็นคดีอาญาซึ�งอยูใ่นอาํนาจศาลยติุธรรม ใหส่้งสาํนวนการสอบสวน



พร้อมทั*งตวัทหารผูต้อ้งหาไปยงัพนกังานอยัการ 

เพื�อดาํเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป การส่งตวัทหาร

ผูต้อ้งหาที�อยูใ่นการควบคุมของผูบ้งัคบับญัชา ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้

ผูบ้งัคบับญัชาเพื�อส่งตวัทหารผูน้ั*นมายงัพนกังานสอบสวนตามสถานที�และเวลาที�

กาํหนดเพื�อส่งใหพ้นกังานอยัการ 

พร้อมกบัสาํนวน 

.............. ในกรณีที�พนกังานอยัการสั�งฟ้องไม่ทนัในวนันั*น หากมิไดมี้การสั�งใหป้ล่อย

ชั�วคราว ใหพ้นกังานอยัการมอบตวัผูต้อ้งหาใหอ้ยู ่

ในความควบคุมของพนกังานสอบสวนสาํหรับในกรุงเทพมหานคร ส่วนในจงัหวดัอื�น

ใหฝ้ากตวัผูต้อ้งหาใหเ้รือนจาํควบคุมไว ้

 

>>ขอ้ ๒๘ การส่งสาํนวนใหอ้ยัการทหาร 

..............   ใหพ้นกังานสอบสวนส่งสาํนวนการสอบสวนไปยงัอยัการทหารเพื�อ

ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหารต่อไปในกรณีดงัต่อไปนี*  

.............. (๑) คดีอาญาซึ�งพนกังานสอบสวนมีอาํนาจเปรียบเทียบไดแ้ละเปรียบเทียบ

เสร็จแลว้หรือทหารผูต้อ้งหาไม่ยอมใหเ้ปรียบเทียบ 

ตามขอ้ ๒๔ วรรคสอง 

.............. (๒) คดีอาญาซึ�งอยูใ่นอาํนาจศาลทหารและยงัจบัตวัทหารผูต้อ้งหาไม่ได ้

.............. (๓) คดีอาญาซึ�งอยูใ่นอาํนาจศาลทหารและจบัตวัทหารผูต้อ้งหาไดแ้ต่

หลกัฐานไม่พอฟ้องหรือพนกังานสอบสวนเห็นควรสั�งไม่ฟ้อง.............. .............. (๔) 

กรณีมีความตายเกิดขึ*นโดยการกระทาํของฝ่ายทหารซึ�งอา้งวา่ปฏิบติัการตามหนา้ที� 

.............. (๕) กรณีที�พนกังานสอบสวนทาํการสอบสวนคดีทหารตามที�ฝ่ายทหารร้อง



ขอตามขอ้ ๒๒ วรรคสอง เสร็จสิ*นแลว้ 

.............. ในกรณีที�ฝ่ายทหารเป็นผูท้าํการสอบสวนเกี�ยวกบัคดีที�ตอ้งทาํการชนัสูตร

พลิกศพเมื�อพนกังานสอบสวนชนัสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาเสร็จแลว้ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งสาํนวนชนัสูตรพลิกศพไป

ใหเ้จา้หนา้ที�สอบสวนฝ่ายทหารตามที�ไดรั้บการร้องขอ 

 

>>ขอ้ ๒๙ การแจง้ผลคดีเพื�อการประสานงาน 

..............   ในคดีอาญาซึ�งทหารเป็นผูต้อ้งหาและอยูใ่นอาํนาจศาลยติุธรรมใหพ้นกังาน

สอบสวนและ 

พนกังานอยัการแจง้ผลคดีเพื�อการประสานงาน ดงันี*  

.............. (๑) เมื�อพนกังานสอบสวนเห็นควรสั�งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ใหห้วัหนา้พนกังาน

สอนสวนหรือหวัหนา้สถานีตาํรวจที�เกี�ยวขอ้งแจง้ความเห็นทางคดีชั*นสอบสวนไปยงั

ฝ่ายทหาร 

.............. (๒) เมื�อพนกังานอยัการมีคาํสั�งฟ้องหรือมีคาํสั�งเดด็ขาดไม่ฟ้องแลว้ให้

พนกังานอยัการแจง้คาํสั�งดงักล่าวไปยงัฝ่ายทหาร 

.............. (๓) เมื�อศาลยติุธรรมมีคาํพิพากษาประการใด ใหพ้นกังานอยัการแจง้คาํ

พิพากษาของทุกชั*นศาลไปยงัฝ่ายทหาร 

.............. (๔) ในกรณีที�ทหารผูก้ระทาํผดิตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหล้งโทษจาํคุกและ

ฝ่ายทหารที�ไดรั้บแจง้ตอ้งการที�จะรับตวัทหารผูก้ระทาํ 

ความผดินั*น เมื�อพน้โทษใหแ้จง้การอายดัตวัใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํที�ทหารผูก้ระทาํผดิ

นั*นตอ้งคุมขงัอยูไ่ดท้ราบ และใหผู้บ้ญัชาการเรือนจาํ 

แจง้ใหฝ่้ายทหารที�แจง้การอายดัตวัทราบเมื�อใกลก้าํหนดวนัเวลาที�จะปล่อยตวัไป 



.............. (๕) เมื�อจะมีการปล่อยตวัทหารผูก้ระทาํความผดิ หากมีเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร

มารับตวั กใ็หม้อบตวัไป แต่ถา้ไม่มีกใ็หผู้ที้�มีอาํนาจ 

สั�งปล่อยหรือพนกังานอยัการในกรณีที�ศาบยติุธรรมเป็นผูส้ั�งปล่อย แจง้ใหท้หารผูน้ั*น

ไปรายงานตวัต่อผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั 

.............. (๖) ถา้ทหารผูน้ั*น ตอ้งหาในคดีอื�นซึ�งจะตอ้งนาํตวัไปฟ้องยงัศาลทหารอีก

ดว้ย หรือผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายทหารตอ้งการตวั ใหฝ่้ายทหารมีหนงัสืออายดัตวัไวก้บั

พนกังานสอบสวน และใหพ้นกังานสอบสวนบนัทึกไวใ้นสาํนวนการสอบสวนวา่ทาง

ทหารยงัตอ้งการตวั และใหผู้บ้งัคบับญัชาฝ่ายทหารติดต่อกบัพนกังานสอบสวนหรือ

พนกังานอยัการเพื�อรับตวัทหารนั*นไป 

 

>>ขอ้ ๓๐ การดาํเนินคดีกบับุคคลบางประเภท 

..............   การดาํเนินคดีอาญากบับุคคลบางประเภท ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี*  

.............. (๑) ในกรณีที�ทหารผูต้อ้งหาวา่กระทาํผดิคดีอาญาและอยูใ่นอาํนาจศาลทหาร

เป็นเดก็หรือเยาวชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดั 

ตั*งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ใหพ้นกังาน

สอบสวนดาํเนินการไปตามกฎหมายนั*นทุกประการ และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของ

ทหารผูต้อ้งหานั*นทราบ  

.............. (๒) ในกรณีที�ผูต้อ้งหาเป็นพลเรือนในสงักดัราชการทหาร แต่การกระทาํผดิ

คดีอาญาเกิดขึ*นในขณะที�บุคคลนั*นปฏิบติั 

หนา้ที�ยามรักษาสถานที�ราชการทหาร ใหน้าํความในขอ้ ๗ ขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๖ มาใช้

โดยอนุโลม 

.............. (๓) ในกรณีที�ผูต้อ้งหาเป็นอาสาสมคัรทหารพรานที�อยูใ่นความควบคุมดูแล



ของทางราชการทหาร และการกระทาํความผดิคดีอาญาเกิดในขณะที�บุคคลนั*นยงั

สงักดัอยูใ่นหน่วยอาสาสมคัรทหารพราน ใหน้าํความในขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้ ๙  

ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และขอ้ ๒๓ มาใชโ้ดยอนุโลม 

 

.............. ..............  .............. ..............   ประกาศ ณ วนัที� ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๔๔  

.............. .............. .............. .............. .............. ...........พนัตาํรวจโท ทกัษิณ.... ชินวตัร 

.............. .............. .............. .............. .............. ................. .( ทกัษิณ...ชินวตัร )  

.............. .............. .............. .............. .............. ............... ... ....นายกรัฐมนตรี 

 


