


•  พิมพ์ครั้งที่ 1	 33,000	เล่ม

•  ปีที่พิมพ์	 เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558

•  จัดทำ�โดย	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	กองกลาง

	 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	

	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

	 ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	

	 กรุงเทพมหานคร	10210

	 โทรศัพท์	:	0	2141	5100

	 โทรสาร	:	0	2143	8289-90

	 www.moj.go.th

	 Facebook.com/Ministry	of	Justice,	Thailand

•  ออกแบบและจัดพิมพ์โดย

	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	สำานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

	 เลขที่	40,47	ถนนจรัญสนิทวงศ์	40

	 ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางยี่ขัน

	 เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	10700

	 โทรศัพท์	:	0-2433-7705

	 โทรสาร	:	0-2433-7755

บทบ�ทภ�รกิจกระทรวงยุติธรรม
และคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยแก่ประช�ชน

หนังสือกฎหม�ยส�มัญประจำ�บ้�น



วสิยัทศัน์

“หลกัประกนัความยตุธิรรม	ตามมาตรฐานสากล”

ค่�นยิมร่วมขององค์กร

ยตุธิรรมถ้วนหน้า	ประชามสี่วนร่วม

อำ�น�จหน้�ที่กระทรวงยตุธิรรม

มาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	ซึ่งกำาหนดอำานาจหน้าที่ของกระทรวง

ยตุธิรรมไว้ว่า	“ให้มอีำานาจหน้าที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ

กระบวนการยุติธรรม	 เสริมสร้างและอำานวยความยตุธิรรม 

ในสังคม	 และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำาหนดให้เป็น 

อำานาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด

กระทรวงยตุธิรรม”



คณะกรรมการพฒันาการ

บรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาติ

จดัตั้งตามพระราชบญัญตัพิฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2549

จดัตั้งตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั้งสถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	 

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554

จดัตั้งตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอนญุาโตตลุาการ	พ.ศ.	2550

สถาบนัเพื่อการยตุธิรรม

แห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)

สำานกังานปลดั

กระทรวงยตุธิรรม

สำานกังานกจิการยตุธิรรม

กรมสอบสวนคดพีเิศษ

สถาบนันติวิทิยาศาสตร์

กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ

กรมบงัคบัคดี

โครงสร้�งกระทรวงยตุธิรรม

กลุ่มภารกจิ

ด้านบรหิารความยตุธิรรม
หน่วยงานอำานวยการ

กลุ่มภารกจิ

ด้านอำานวยความยตุธิรรม



กรมคมุประพฤติ

กรมพนิจิและคุ้มครองเดก็ 

และเยาวชน

กรมราชทณัฑ์

สำานกังานรฐัมนตรี

สำานกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพตดิ

สำานกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

กลุ่มภารกจิ

ด้านพฒันาพฤตนิสิยั

ส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม 

ขึ้นตรงต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม

กระทรวงยตุธิรรม

สถาบนัอนญุาโตตลุาการ

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมรกัษาการ	

ตามพระราชบญัญตัเินตบิณัฑติยสภา	พ.ศ.	2507

ส่วนราชการไม่สงักดักระทรวงยตุธิรรม	ขึ้นตรงต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม

ส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม	ขึ้นตรงต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม

ปลดักระทรวงยตุธิรรม

สำานกังานป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงนิ

เนตบิณัฑติยสภา

สภาทนายความ



กระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักงำนรัฐมนตรี : Office of The Minister

ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์	 กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ

รัฐมนตรี	 รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตร	ี

สนับสนุนการทำางานของรัฐมนตรีในการดำาเนินงานทางการเมืองระหว่าง 

รัฐมนตรี	 รัฐสภาและประชาชน	 ประสานงานการตอบกระทู้	 ชี้แจงญัตติ	 

ร่างพระราชบัญญัติ	 และกิจการอื่นทางการเมือง	

ดำาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	 ร ้องเรียน	 

หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี	 ปฏิบัติการ

อื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่

ของสำานักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรฐัมนตรมีอบหมาย

โทรศพัท์ 0 2141 6535 โทรส�ร 0 2141 9883

เวบ็ไซต์ www.om.moj.go.th

 ภ�รกจิส่วนร�ชก�ร   

ในสงักดักระทรวงยตุธิรรม



 หน่วยง�นอำ�นวยก�ร

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม :  
Office of The Permanent Secretary

ดำาเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 

จดัทำาข้อมลูเพื่อใช้ในการกำาหนดนโยบายเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ของกระทรวง	 

แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและ 

แผนปฏบิตักิารของกระทรวง	กำากบั	เร่งรดั	ตดิตามประเมนิผล	รวมทั้งประสาน 

การปฏบิตัริาชการของหน่วยงานในสงักดักระทรวง	และพฒันาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน	 ดูแล 

งานประชาสมัพนัธ์	การต่างประเทศ	พฒันากฎหมายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ 

กจิกรรมข่าวของกระทรวง	สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรจดัสรร	และบรหิาร

ทรพัยากรให้เกดิการประหยดัและคุ้มค่า

โทรศพัท์ 0 2141 5100 โทรส�ร 0 2143 8289 - 90, 0 2143 8242

เวบ็ไซต์ www.ops.moj.go.th

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม : Office of Justice Affairs

มีภารกิจในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ	 

ผ่านการศึกษา	 วิจัย	 และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อเสนอให้ 

คณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต	ิส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ	 

ในกระบวนการยุติธรรมมีการประสานงานกันและมีประสิทธิภาพ 

ในการอำานวยความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ	และเป็นไป 

ในทศิทางเดยีวกนั

โทรศพัท์ 0 2141 3666 โทรส�ร 0 2143 8933

เวบ็ไซต์ www.oja.go.th



 กลุ่มภ�รกจิด้�นอำ�นวยคว�มยตุธิรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ :  
Department of Special Investigation

เป็นหน่วยงานในการดำาเนินการปราบปราม	 สืบสวน	

สอบสวน	 โดยพนักงานสอบสวนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสอบสวนคดพีเิศษ	เช่น	คดทีี่ผูก้ระทำาผดิมโีครงข่ายโยงใยระหว่างประเทศ	 

ลักษณะเป ็นองค ์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพลสนับสนุนและมีความรู ้	 

ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยรีะดบัสงู	หรอืคดทีี่มกีารกระทำาความผดิก่อให้เกดิ 

ความเสียหายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ	 และประชาชนส่วนใหญ่	 ซึ่งแตกต่าง 

จากคดอีาญาโดยทั่วไป

โทรศพัท์ 0 2831 9888 โทรส�ร 0 2975 9888

หรอืศนูย์ช่วยเหลอืด้�นกฎหม�ยแก่ประช�ชน

กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ศชป. ดเีอสไอ) 0 2831 9888 ต่อ 3103

เวบ็ไซต์ www.dsi.go.th

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ :  
Central Institute of Forensic Science

เป็นหน่วยงานในการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง

นติวิทิยาศาสตร์	 การตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคล	 เพื่อตดิตามบคุคลสญูหาย 

และศพนรินาม	รวมทั้งการรวบรวมข้อมลูสารพนัธกุรรม	(DNA)	เข้ามาตรวจพสิจูน์ 

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร ์	 เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ 

กระทำาความผดิในด้านต่างๆ	ส่งผลให้คดตี่างๆ	คลี่คลายได้ง่ายขึ้น

โทรศพัท์ 0 2142 3475-8 โทรส�ร 0 2143 9068

เวบ็ไซต์ www.cifs.moj.go.th



 กลุ่มภ�รกจิด้�นบรหิ�รคว�มยตุธิรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ :  
Rights and Liberties Protection Department

เป็นหน่วยงานในการส่งเสรมิ	คุม้ครอง	และสร้างหลกัประกนั 

สทิธแิละเสรภีาพตามหลกัสทิธมินษุยชน และให้ประชาชนได้รบัความช่วยเหลอื 

ทางกฎหมาย	 โดยประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 ขอรับเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว	 

การจ้างทนายความ	 ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล	 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 จาก	 

“กองทนุยตุธิรรม”	หรอืกรณถีกูยงิ	ถกูแทง	ถกูฆ่า	ถกูระเบดิ	โดนทำาร้ายร่างกาย 

หรือถูกข่มขืน	 โดยที่ตัวเองไม่มีส ่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิด	 

สามารถขอรับการเยียวยาได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ 

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย	 ในคดีอาญา	 พ.ศ.	 2544	 สายด่วนคุ้มครอง 

สทิธแิละเสรภีาพ	1111	กด	77

โทรศพัท์ 0 2141 2794 และ 0 2141 2817-8 โทรส�ร 0 2143 9681

เวบ็ไซต์ www.rlpd.moj.go.th

กรมบังคับคดี : Legal Execution Department

เป็นหน่วยงานในการดำาเนนิการบงัคบัคดแีพ่ง	คดลี้มละลาย	

และการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคำาสั่งศาล	 การวางทรัพย์	 การประเมินราคา

ทรพัย์สนิ	โดยดำาเนนิการยดึ	อายดั	จำาหน่ายทรพัย์สนิ	และรวบรวมทรพัย์สนิของ

ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย	 ตลอดจนมีหน้าที่ในการกำากับฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 

เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มสี่วนได้เสยี	ได้รบัการชดใช้จากลกูหนี้อย่างเป็นธรรม

โทรศพัท์ 0 2881 4999 โทรส�ร 0 2433 0801

เวบ็ไซต์ www.led.go.th



 กลุ่มภ�รกจิด้�นพฒัน�พฤตนิสิยั

กรมคุมประพฤติ :  
Department of Probation

เป็นหน่วยงานที่มภีารกจิสบืเสาะ	พนิจิ	ควบคมุและสอดส่อง	

แก้ไข	ฟื้นฟแูละสงเคราะห์		ผู้กระทำาความผดิในชั้นก่อนฟ้อง	ชั้นพจิารณาคดี

ของศาล	 และภายหลงัที่ศาลมคีำาพพิากษา	 รวมถงึการบำาบดัสมรรถภาพของ 

ผู้ตดิยาเสพตดิอกีด้วย

ศนูย์รบัฟังคว�มคดิเหน็ 0 2141 4749

โทรส�ร 0 2143 8822

เวบ็ไซต์ www.probation.go.th

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน :  
Department of Juvenile Observation and Protection

เป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ดแูล	บำาบดั	แก้ไขฟื้นฟ	ูและพทิกัษ์ 

คุม้ครองสทิธเิดก็และเยาวชน	ที่ครั้งหนึ่งเคยก้าวพลาดเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม 

ให้กลบัตนเป็นคนดแีละเป็นอนาคตของชาติ

โทรศพัท์ 0 2141 6470 โทรส�ร 0 2143 8472

เวบ็ไซต์ www.djop.moj.go.th

MOJ



 กลุ่มภ�รกจิด้�นพฒัน�พฤตนิสิยั

กรมรำชทัณฑ์ :  
Department of Corrections

ทำาหน้าที่ควบคมุ	ดแูลปฏบิตัติ่อผู้กระทำาผดิตามคำาพพิากษา 

ของศาล	 โดยมีการศึกษา	 ฝึกวิชาชีพ	 พัฒนาจิตใจ	 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ 

ผู้ต้องขงั	เพื่อฟื้นฟ	ูแก้ไข	ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมให้เป็นพลเมอืงที่ดขีองสงัคม

โทรศพัท์ 0 2967 2222 โทรส�ร 0 2967 3305

เวบ็ไซต์ www.correct.go.th



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ : Office of Public Sector  
Anti-Corruption Commission

ดำาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครฐั	ซึ่งเป็นภารกจิโดยตรง โดยมอีำานาจหน้าที่ในการรบัเรื่องร้องเรยีน

ข้าราชการ	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับตำ่ากว่าผู้อำานวยการกองหรือ 

เทยีบเท่าลงมา	ซึ่งมพีฤตกิรรมใช้ตำาแหน่งหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ให้แกต่นเอง 

และพวกพ้องกระทำาการทจุรติ	ประพฤตมิชิอบ

โทรศพัท์ 0 2502 6670 - 80 ส�ยด่วน 1206 โทรส�ร 0 2502 8289

เวบ็ไซต์ www.pacc.go.th

 ภ�รกจิส่วนร�ชก�รในบงัคบับญัช�รฐัมนตรวี่�ก�ร
กระทรวงยตุธิรรม

• ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ : 
Office of The Narcotics Control Board

ดำาเนินการด้านการประสานงาน	 อำานวยการด้านนโยบาย	 

แผนงาน	งบประมาณ	และบรูณาการ	ปฏบิตังิานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	 

ทั้งภาครฐัและเอกชน	รวมทั้งประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	ตรวจสอบ	 

ยึด	 อายัดทรัพย์สิน	 ประชาสัมพันธ์	 และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศพัท์ 0 2247 0901 – 19 ส�ยด่วน 1386

โทรส�ร 0 2245 9350

เวบ็ไซต์ www.oncb.go.th



สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ 
สธท : Thailand Institute of Justice - TIJ

เป็นองค์การมหาชน	จดัตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎกีา 
จดัตั้งสถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554	 
เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2554	 โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ	 
Enhancing	Lives	of	Female	Inmates	(ELFI)	ในพระดำารขิองพระเจ้าหลานเธอ	 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนด 
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำาและมาตรการ 
ที่มใิช่การคมุขงัสำาหรบัผูก้ระทำาความผดิหญงิ	หรอื	ข้อกำาหนดกรงุเทพ	ตลอดจน 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนการวิจัย
และฝึกอบรม	 เพื่อรองรับการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ	 และการส่งเสริม 
หลกันติธิรรม	และยกระดบัภาพลกัษณ์กระบวนการยตุธิรรมไทยในระดบัสากล	
โดยทำางานกับภาคีทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมอาเซยีน	

โทรศพัท์ 0 2118 9400 โทรส�ร 0 2118 9425-26
เวบ็ไซต์ www.tijthailand.org

• ส่วนรำชกำรไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน :  
Anti-Money Laundering Office

มีภารกิจในการดำาเนินการติดตาม	 ตรวจสอบ	 ศึกษา	 
วิเคราะห์	 และประมวลผลรายงานและข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับการทำาธุรกรรม 
ทางการเงนิ	เพื่อเป็นการตดัวงจรอาชญากรรมการฟอกเงนิ	การตรวจสอบแหล่งที่มา 
ของทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดว่าได้มาโดยสุจริตหรือไม่	 หากไม่สามารถระบุ 
แหล่งที่มาได้จะมกีารยดึ	อายดัทรพัย์สนิเหล่านั้นให้ตกเป็นของแผ่นดนิ

โทรศพัท์ 0 2219 3600 ส�ยด่วน 1710 โทรส�ร 0 2219 3700
เวบ็ไซต์ www.amlo.go.th
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1

ตอนที่ 1
ก�รเช่�บ้�น

ปัจจุบันที่ดินในเมืองหลวงมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	

สำาหรบัผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศยั	จงึจำาเป็นต้องใช้เงนิจำานวนมาก

ในการมบ้ีานเป็นของตนเอง	หรอืบางคนที่มาจากต่างจงัหวดั	เพื่อมาเรยีน 

หนังสือหรือทำางานในเมืองหลวง	 จำาเป็นต้องเช่าหอพัก	 ห้องพัก	 หรือ 

เช่าบ้านของผูอ้ื่น	ดงันั้น	ในการตดิต่อขอเช่า	ผูเ้ช่าจะต้องทำาการศกึษาข้อมลู 

เกี่ยวกบัสญัญาเช่าให้เข้าใจอย่างละเอยีด	และผู้เช่าจงึจะมสีทิธทิี่จะอยู่อาศยั 

และใช้ประโยชน์จากบ้าน	 

หรือห้องพักที่ตนเช่านั้นได้	 

รวมทั้งผู ้ เช ่ามีหน ้าที่ต ้อง 

จ่ายค่าเช่าตามกำาหนดระยะเวลา 

ที่ ได ้ตกลงไว ้กับผู ้ ให ้ เช ่ า	

เช ่น	 ระยะเวลา	 3	 เดือน,	 

1	 ป ี , 	 5	 ป ี , 	 20	 ป ี 	 หรือ 

แม้แต่ตลอดอายุของผู ้เช่า

หรือผู ้ ให ้ เช ่า	 ซึ่ง เป ็นไป

ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	 มาตรา	 541	 

ประกอบมาตรา	560
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ตอนที่ 2
หลกัฐ�นก�รเช่� (1)

โดยทั่วไปในชวีติประจำาวนั	เรามกัพบเหน็หนงัสอืสญัญาเช่าอยูบ่่อยครั้ง	 

เช่น	 การเช่ารถ	 การเช่าบ้าน	 การเช่าที่ดิน	 เป็นต้น	 ซึ่งปกติแล้ว 

การเช่าสิ่งของต่างๆ	ที่สามารถเคลื่อนย้ายหรอืเคลื่อนที่ได้	ตามบทกฎหมาย 

เรยีกว่า	สงัหารมิทรพัย์	ทั้งนี้ในการเช่าสงัหารมิทรพัย์ไม่จำาเป็นต้องทำาหลกัฐาน 

เป็นหนังสือสัญญาเช่าก็ได้	 แต่เพื่อความปลอดภัย	 ถ้าทรัพย์สิน 

มรีาคาค่างวดสงู	ควรทำาสญัญาเช่าไว้เป็นหลกัฐาน	นอกจากนี้กรณกีารเช่าบ้าน	 

เช่าที่ดิน	 เช่าตึกแถว	 และเช่าห้องพัก	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการเช่า 

อสงัหารมิทรพัย	์ตามกฎหมายหากไม่มหีลกัฐานเปน็หนงัสอืลงลายมอืชื่อ 

ฝ่ายที่ต้องรับผิดจะไม่สามารถนำาไปฟ้องร้องให้ศาลบังคับตามสัญญาได้	

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	538
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ตอนที่ 3
หลกัฐ�นก�รเช่� (2)

โดยทั่วไป	สญัญาเช่าทรพัย์ต่างๆ	ถ้าทรพัย์สนิมมีลูค่าไม่มาก	เช่น	

การเช่าหนงัสอื	การเช่าวดิโีอ	สามารถตกลงปากเปล่าได้	 โดยไม่ต้องทำา 

หนังสือสัญญาเช่า	 แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์	 หรือทรัพย์สิน 

ที่มมีลูค่ามาก	 ได้แก่	 เช่าบ้าน	 เช่าที่ดนิ	 เช่าตกึแถว	 เช่าคอนโดมเินยีม	 

เช่ารถยนต์	เช่าเครื่องบนิ	จะต้องมหีลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อ 

ของฝ่ายที่ต้องรับผิด	 ไม่เช่นนั้น	 จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับในศาลได	้ 

โดยเฉพาะฉบับที่เราถือไว้นั้น	 จะต้องมีลายเซ็นของคู่สัญญาอีกฝ่าย	 

ตวัอย่างเช่น	ถ้าผู้ให้เช่าจะไปฟ้องเรยีกค่าเช่าในหนงัสอืสญัญาเช่าจะต้อง 

มลีายมอืชื่อของผูเ้ช่า	หรอืผูเ้ช่าจะไปฟ้องผูใ้ห้เช่าที่ผดิสญัญามาไล่ที่ก่อนกำาหนด	 

ในหนังสือสัญญาเช่าก็จะต้องมีลายมือชื่อของผู ้ให้เช ่าปรากฏอยู ่ 

เช่นกนั	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	538
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ตอนที่ 4
จดทะเบยีนก�รเช่�

การไปเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน	 ที่ดิน	 ตึกแถว	 ห้องชุด	 

เพื่อความปลอดภัยให้ทำาสัญญาเช่าเป็นหนังสือและให้ฝ่ายผู้ให้เช่า

เซ็นชื่อกำากับไว้ทุกครั้ง	 แต่จะใช้ได้เฉพาะการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ม ี

ระยะเวลาไม่เกนิ	3	ปี	เท่านั้น	ถ้าเป็นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์เกนิ	3	ปี	 

เพยีงทำาสญัญาเช่าอย่างเดยีวยงัไม่พอ	 แต่ต้องนำาสญัญาเช่านั้นไปจดทะเบยีน 

กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำานักงานที่ดิน	 ในเขตที่ที่ดิน	 บ้าน	 หรือ 

คอนโดมเินยีม	ตั้งอยู่	เพราะถ้าไม่ไปจดทะเบยีน	เช่น	ในสญัญาเช่าระบวุ่า 

เช่าบ้านนานสบิปี	แต่ไม่ได้นำาสญัญานั้นไปจดทะเบยีน	หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

เปลี่ยนใจ	เมื่อนำาเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาล	ศาลจะรบัรูแ้ละบงัคบัตามสญัญา 

เช่านั้นให้เพียง	 3	 ปี	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

มาตรา	538
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ตอนที่ 5
บงัคบัให้จดทะเบยีนเช่�

ในบางกรณทีี่ผูใ้ห้เช่าบางรายนำาความรูท้างกฎหมายเอารดัเอาเปรยีบ 

ผู้เช่า	 ตัวอย่างเช่น	 นายแดงให้นางสาวเขียวเช่าบ้านเป็นเวลานาน 

ถงึ	10	ปี	และมกีารทำาสญัญาเช่า	ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเซน็ชื่อไว้โดยถกูต้อง	 

แต่ไม่ได้ทำาการจดทะเบยีนสญัญาเช่า	 โดยในทางกฎหมายถอืว่า	 สญัญา 

เช่าบ้านฉบับนี้จะบังคับจริงได้เพียง	 3	 ปีเท่านั้น	 ภายหลังนางสาวเขียว 

ทราบเรื่องดงักล่าว	จงึขอร้องให้นายแดงไปจดทะเบยีนการเช่า	แต่นายแดง 

ปฏิเสธ	 เมื่อนางสาวเขียวนำาเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาล	 ศาลได้ 

ตดัสนิว่า	หากยงัอยู่ในช่วงระยะเวลา	3	ปีแรกของการเช่า	คู่สญัญาไม่ว่า 

ฝ่ายผูใ้ห้เช่า	หรอืผูเ้ช่าสามารถฟ้องร้องบงัคบัให้อกีฝ่ายไปจดทะเบยีนการเช่าได้	 

ดงันั้น	นางสาวเขยีวจงึชนะคดนีี้
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ตอนที่ 6
หน้�ที่ของผู้ให้เช่� (1)

เมื่อผู้ให้เช่าและผู้เช่ามกีารตกลงเช่าทรพัย์สนิ	ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์ 

ประเภทใดก็ตาม	 ฝ่ายผู ้ที่ให้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู ้เช่า	 

หากเป็นการเช่าบ้าน	ผูใ้ห้เช่าควรเตรยีมบ้านให้เรยีบร้อย	พร้อมที่จะให้ผูเ้ช่า 

เข้าอยู่ได้ตามที่ตกลงทำาสัญญาเช่าไว้	 ไม่ใช่ว่าตกลงเช่าแล้ว	 แต่ถ้า 

คนเช่าที่อยู่ก่อนยังไม่ย้ายออก	 ผู้เช่ารายใหม่จะย้ายเข้าไปเอง	 อย่างนี้ 

ไม่ถูกต้อง	 นอกจากนั้น	 จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าตามที่ตกลงไว้ด้วย	 

ตวัอย่างเช่น	ถ้าตกลงเช่ารถตู้	เพื่อพาสมาชกิในครอบครวั	7	-	8	คน	ไป

ท่องเที่ยวพกัผ่อน	แต่เมื่อถงึเวลารบัรถกลายเป็นรถยนต์ส่วนบคุคล	ซึ่งมี

ที่นั่งไม่เพยีงพอ	อย่างนี้ถอืว่าฝ่ายผู้ให้เช่าผดิสญัญา	ทั้งนี้ผู้เช่าจะใช้สทิธ ิ

เลิกสัญญา	 และอาจเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย	 ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	548
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ตอนที่ 7
หน้�ที่ของผู้ให้เช่� (2)

เมื่อมีการตกลงเช่าทรัพย์สินแล้ว	 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์ 

ตามที่ได้ตกลงไว้	 จะส่งมอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้	 ที่สำาคัญ	 แม้จะเป็นทรัพย์ 

อย่างเดยีวกนั	แต่ไร้คณุภาพ	ผูเ้ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์	 

ตัวอย่างเช่น	 การเช่าวีซีดีเพื่อชมภาพยนตร์	 แต่แผ่นไม่ดีไม่มีคุณภาพ	 

ภาพไม่คมชัด	 เครื่องเล่นแผ่นสะดุดเสียอรรถรสในการชม	 หรือกรณี 

การเช่ารถตูเ้ดนิทางไปต่างจงัหวดั	ขณะเดนิทางยงัไปไม่ไกลจากกรงุเทพฯ	 

รถเกดิอาการเสยีระหว่างทางเนื่องจากไม่มกีารซ่อมบำารงุ	กรณเีช่นนี้	ถอืว่า 

ผู้ให้เช่าทำาผดิสญัญา	ผู้เช่าสามารถเรยีกร้องให้ซ่อมแซมทรพัย์นั้นให้อยู่ 

ในสภาพให้ใช้การได้	หรอืให้เปลี่ยนทรพัย์ชิ้นใหม่ที่ใช้แทนกนัได้	หรอือาจ 

บอกเลกิสญัญาพร้อมเรยีกค่าเสยีหายได้	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณชิย์	มาตรา	546	และ	มาตรา	548
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ตอนที่ 8
สิ่งของที่เช่�ชำ�รดุเสยีห�ย (1)

ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ	 มีอายุการใช้งาน	 จึงต้องมีการบำารุงรักษา	 

ต้องมีการซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพดีพร้อมการใช้งานตามปกต	ิ 

เมื่อต้องการเช่าทรัพย์สิน	 ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใหญ่ๆ	 เช่น	 การเช่าบ้าน	 

เช่าห้องพกั	หรอืสิ่งอื่นๆ	ได้แก่	การเช่าคอมพวิเตอร์	เช่ารถ	หากทรพัย์สนิ 

สิ่งของที่เช่าเหล่านั้น	 เกิดชำารุดเสียหายจะต้องมีการซ่อมแซม	 ซึ่งเป็น 

เหตถุกเถยีงกนัว่า	 ใครจะมหีน้าที่ซ่อมแซมทรพัย์สนิ	 จะเป็นหน้าที่ของ 

ฝ่ายผูเ้ช่าหรอืเป็นหน้าที่ของฝ่ายผูใ้ห้เช่านั้น	ขึ้นกบัว่าความชำารดุเสยีหาย 

ของทรัพย์สินสิ่งนั้น	 จำาเป็นต้องมีการซ่อมแซมมากน้อยเพียงใด	 

และเป็นการชำารุดตามอายุหรือเพราะการใช้งานตามปกติ	 ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	547
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ตอนที่ 9
เมื่อสิ่งของที่เช่�ชำ�รดุเสยีห�ย (2)

สมมตวิ่า	 เราไปเช่าบ้านหลงัหนึ่ง	และได้อาศยัอยู่ในบ้านหลงันั้น	 

ด้วยความร่มเยน็สงบสขุเสมอมา	แต่วนัดคีนืดขีื่อคานของบ้านได้พงัลงมา	 

หรือเกิดมีพายุพัดผ่านหอบหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งหลัง	 อย่างนี้	 

ในฐานะผู้เช่าต้องทำาอย่างไร	 ตามกฎหมายในเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์ 

ได้กำาหนดไว้อย่างชดัแจ้งว่า	กรณทีี่ทรพัย์สนิเสยีหาย	ต้องมกีารซ่อมแซม	 

โดยหลักเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า	 ถ้าเป็นการซ่อมแซมใหญ่	 อย่างเช่น	 

การซ่อมคานบ้าน	หรอืตดิกระเบื้องมงุหลงัคาทั้งหลงั	ต้องเป็นหน้าที่ของ 

ฝ่ายผู้ให้เช่า	และเมื่อมเีหตกุารณ์เช่นนี้เกดิขึ้น	ขอแนะนำาให้ผู้เช่ารบีแจ้ง 

อกีฝ่ายหนึ่งทราบโดยเรว็ที่สดุ	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์	มาตรา	547	ประกอบมาตรา	550	มาตรา	551	และ	มาตรา	557
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ตอนที่ 10
เมื่อสิ่งของที่เช่�ชำ�รดุเสยีห�ย (3)

ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ	 มีอายุในการใช้งาน	 จึงต้องมีการบำารุง 

รักษา	 มีการซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพดีที่พร้อมใช้งาน	 ตามปกติ 

ผู้เช่าทรัพย์สิน	 ไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้าน	 เช่ารถ	 ผู้เช่าควรใช้สินทรัพย์	 

ด้วยความระมัดระวัง	 โดยให้คิดว่าของสิ่งนั้นเป็นของของตน	 และ 

วิญญูชนคนปกติทั่วไป 

จะใช้สอยอย่างไร	 ให้ทำา 

อย่างนั้น	 ต้องมีการบำารุง 

รั กษาตามควร 	 เ ช ่ น	 

ถ้าเช่ารถยนต์มาใช้ครึ่งปี	 

ระหว่างนี้	เป็นหน้าที่ของ 

ผู ้เช่า	 ที่ต้องเติมนำ้ามัน	 

ล ้างรถ	 ดูแลรักษาสีรถ	

และเปลี่ยนถ่ายนำ้ามนัเครื่อง 

เมื่อถงึระยะเวลาที่กำาหนด	 

เพราะถือว่าเป็นการบำารุงรักษาปกติ	 และหากรถเสียเล็กๆ	 น้อยๆ	 

เช่น	หวัเทยีนบอด	ต้องเปลี่ยนหวัเทยีน	ซึ่งการซ่อมแซมเลก็ๆ	น้อยๆ	 

เป็นหน้าที่ของผู้เช่า	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

มาตรา	553
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ตอนที่ 11
ค่�เช่�

สัญญาเช่า	 เป็นสัญญาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน	 อย่างเช่น	 

การเช่าบ้าน	 ฝ่ายผู้เช่ามีบ้านอาศัยเป็นที่พักพิงหลับนอน	 ส่วนผู้ให้เช่า

กไ็ด้ค่าเช่าเป็นการตอบแทน	โดยปกตคิ่าเช่าจะเป็นไปในรปูแบบเงนิตรา	 

หรือบางครั้งอาจจะมีการตกลงเอาทรัพย์สินอย่างอื่นมาเป็นค่าเช่าแทน	

เช่น	การชำาระค่าเช่าเป็นข้าวเปลอืก	ซึ่งสามารถทำาได้ไม่มกีฎหมายห้ามไว้	 

ทั้งนี้	 ค่าเช่าจัดเป็นสิ่งสำาคัญของสัญญาเช่า	 แต่ถ้าเป็นการให้อีกฝ่าย 

ใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าเช่า	 ตัวอย่างเช่น	 มีญาติย้ายมาจากต่างจังหวัด 

เพื่อเรยีนหนงัสอืในกรงุเทพฯ	ได้ขออาศยัพกัที่บ้านของเรา	แม้ว่านานๆ	ครั้ง 

จะมนีำ้าใจช่วยเหลอืออกค่านำ้า	ค่าไฟบ้าง	การกระทำาเช่นนี้ไม่ใช่สญัญาเช่า	

เป็นเพยีงการให้อาศยัเท่านั้น
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ตอนที่ 12
ก�รชำ�ระค่�เช่�

ในสัญญาเช่า	 ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำาระค่าเช่าให้ถูกต้องครบถ้วน 

ตรงตามกำาหนดเวลาที่ได้ตกลงกนัไว้	เช่น	เช่าบ้านเป็นเวลา	1	ปี	จะจ่ายค่างวด 

ครั้งเดียว	 หรือจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน	 โดยปกติจะต้องจ่ายทุก 

สิ้นเดือน	 แต่ถ้ากำาหนดวันเวลาไว้	 ตัวอย่างเช่น	 ให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 

ทกุวนัที่	10	ของเดอืน	จะจ่ายตั้งแต่วนัที่	1	กไ็ด้	แต่ขอให้จ่ายก่อนวนัที่	10	 

ของเดอืน	 เป็นต้น	และหากผู้เช่าเกดิขดัสนเงนิทองไม่มเีงนิชำาระค่าเช่า	 

ฝ่ายผู้ให้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาเช่าได้	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์	มาตรา	559
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ตอนที่ 13
ถ้�ไม่จ่�ยค่�เช่�เลกิสญัญ�ได้

ถ้าหากผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า	 ผู้ให้เช่าคงจะไม่ยอมให้ผู้เช่า 

ใช้ทรพัย์สนิไปอย่างฟรีๆ 	ตามกฎหมายได้ให้สทิธแิก่ผู้ให้เช่าที่จะบอกเลกิ 

สญัญาเช่าได้	ซึ่งถ้าเป็นการเช่าเป็นครั้งคราว	เช่น	เช่าที่ขายของในตลาดนดั 

ที่เปิดเฉพาะบางวนั	เช่าแผงลอยในตลาดสดด้วยการจ่ายค่าเช่าเป็นรายวนั	 

กรณีเช่นนี้	 เมื่อผู้เช่าไม่ชำาระค่าเช่า	 ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญา 

ได้โดยทันที	 แต่ถ้าเป็นการเช่าที่ได้ตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน	 

รายไตรมาส	หรอืทกุๆ	สามเดอืน	หรอืรายปี	เมื่อผู้เช่าชำาระค่าเช่าล่าช้า	 

ฝ่ายผู้ให้เช่าจะบอกเลกิสญัญาโดยทนัทไีม่ได้	แต่จะต้องทวงผู้เช่าให้ชำาระ 

ค่าเช่าอกีครั้ง	โดยทอดเวลาให้ฝ่ายผู้เช่ามโีอกาสหาเงนิเป็นเวลา	15	วนั	 

30	วนั	แต่ถ้าผู้เช่ายงัไม่จ่าย	ฝ่ายผู้ให้เช่าสามารถบอกเลกิสญัญาได้ทนัที	
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ตอนที่ 14
เช่�ช่วง (1)

ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการเช่าตึก	 เช่าบ้าน	 

แต่อาคารหลงันั้นมขีนาดใหญ่โตเกนิไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เตม็ที่	เช่น	การเช่า 

อาคารพาณิชย์ทั้งหลัง	 แต่ใช้เฉพาะพื้นที่ข้างล่างเพื่อทำามาค้าขาย	 

ส่วนด้านบนได้กั้นห้องเลก็ๆ	ให้ผู้อื่นมาเช่าอาศยัอยู่	นอกจากเราจะเป็น 

ผู้เช่าอาคารจากเจ้าของแล้ว	 เรายังเป็นผู้ให้เช่าห้องเล็กๆ	 กับผู้เช่า 

คนอื่นๆ	ด้วย	ลกัษณะเช่นนี้ทางกฎหมายเรยีกว่า	การเช่าช่วง	โดยปกต	ิ 

ไม่สามารถทำาได้	 แต่หากฝ่าฝืนให้คนอื่นเช่าช่วง	 จะถือว่า	 ผู้เช่าอาคาร 

เป็นฝ่ายผดิสญัญา	เจ้าของ 

อาคารผู้ให้เช่าสามารถ 

บอกเลกิสญัญาได้	เว้นแต่ 

ในสัญญาเช่าระบุอนุญาต

ให้ผู้เช่านำาไปให้เช่าช่วงได้	 

ผูเ้ช่าจงึจะสามารถนำาไปให้ 

เช่าช่วงได้	 โดยไม่ผดิสญัญา	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 

มาตรา	544



15

ตอนที่ 15
เช่�ช่วง (2)

ในการเช่าทรัพย์สิน

สิ่งใดมา	ถ้าเป็นการเช่าบ้าน	

เช่าอาคารพาณิชย์	 หรือ

เช่าที่ดนิ	บางครั้งผู้เช่าอาจ 

จะใช ้สอยประโยชน ์ ได ้ 

ไม่เตม็ที่	ดงันั้น	ควรจะมกีาร 

ตกลงกนัไว้ให้ชดัในสญัญาเช่า 

ว่า	 ผู ้ให้เช่ายินยอมให้ม ี

การเช่าช่วงได้	เช่นนี้	ผู้เช่า

จะสามารถนำาทรัพย์สินนั้น 

ไปหาประโยชน์ต่อได้	 ทั้งนี้การยินยอมหรืออนุญาตให้เช่าช่วงได้นั้น	 

จะระบอุนญุาตไว้ตั้งแต่การทำาสญัญาเช่าฉบบัแรกกไ็ด้	หรอืจะตกลงให้การยนิยอม 

กนัภายหลงักไ็ด้	แต่ข้อสำาคญัคอื	ให้ทำาคำายนิยอมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	 

นอกจากนั้น	อย่าลมืว่าจะเช่าช่วง	หรอืเช่าตรง	ต่างเป็นสญัญาเช่าประเภทหนึ่ง	 

ดงันั้น	การเช่าช่วงบ้าน	ที่ดนิ	อสงัหารมิทรพัย์	ถ้ามรีะยะเวลาเช่ายาวนาน 

กว่า	3	ปี	ควรไปจดทะเบยีนเช่า	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์	มาตรา	538	ประกอบมาตรา	544
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ตอนที่ 16
เซ้ง (1)

คำาว่า	“เซ้ง”	เป็นภาษาจนี	แต่คนไทยนยิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย	

จนกลายเป็นคำาไทยที่เข้าใจกนัทั่วไปโดยไม่ต้องแปลความหมาย	ซึ่งปกติ

การเซ้งจะใช้กบัแผงลอย	พื้นที่ค้าขาย	และอาคารพาณชิย์	เช่น	จะไปเช่า

แผงลอยขายของที่มาบญุครอง	ซึ่งค้าขายดมีกีำาไร	มเีงนิพอที่จะหาที่ทาง

ค้าขายเป็นการถาวร	จงึโอนสทิธกิารใช้ประโยชน์ในแผงลอยขายของนั้น

ให้แก่ผู้อื่น	และได้เกบ็เงนิบางส่วน	ซึ่งการกระทำาเช่นนี้เรยีกว่า	การเซ้ง	

หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่า	 การโอนสิทธิการเช่า	 เมื่อมีการเซ้งจึงถือ 

เสมอืนหนึ่งว่า	ผู้รบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืผู้เซ้งเข้าไปแทนที่เราในสญัญาเช่า	 

และมีสถานะเป็นผู้เช่าแทนเราโดยปริยาย	 รวมทั้งมีหน้าที่ชำาระค่าเช่า 

ให้แก่เจ้าของทรพัย์สนิผู้ให้เช่าโดยตรง
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ตอนที่ 17
เซ้ง (2)

การเซ้ง	หรอืการโอนสทิธกิารเช่า	มผีลทำาให้ผูเ้ซ้งเข้าไปแทนที่ผูเ้ช่า 

ในสัญญาเช่าเดิม	 ส่วนผู้เช่าเดิมมีหน้าที่ต้องทำาอย่างไร	 ต้องจ่ายค่าเช่า 

เท่าไร	 ผู้ที่เป็นผู้เซ้งก็ต้องทำาตามนั้นเช่นกัน	 และเมื่อใดที่ท่านผู้อ่าน 

จะเซ้งตกึ	เซ้งแผงลอย	หรอืเซ้งอะไรกต็าม	ขอแนะนำาให้ตรวจสอบข้อมลู 

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้	ได้แก่	สญัญาเช่าเดมิอนญุาตให้มกีารเซ้งต่อหรอืไม่	 

แม้สญัญาจะไม่เปิดช่องไว้	แต่อาจมคีวามยนิยอมจากผู้ให้เช่าในภายหลงัได้	 

จากนั้น	 ตรวจสอบว่าสัญญาเช่าเดิมมีกำาหนดเวลาเช่าเหลืออีกกี่ปี	 

คุ้มค่าที่จะเซ้งต่อหรือไม่	 เมื่อตกลงได้แล้ว	 อย่าลืมทำาเป็นหนังสือและ 

แจ้งให้เจ้าของตกึผู้ให้เช่าทราบ	
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ตอนที่ 18
ก�รเช่�ไม่มกีำ�หนดเวล�

ท่านผู้อ่านเคยได้พบปัญหากรณีตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม	่

มกีารตกลงเช่าบ้านระยะเวลา	1	ปี	 เริ่มตั้งแต่	 1	มถินุายน	2556	ถงึ	 30	

พฤษภาคม	2557	กำาหนดจ่ายค่าเช่าทกุเดอืน	และด้วยความเป็นผู้เช่าที่ดี	

ได้จ่ายค่าเช่าสมำ่าเสมอจนครบ	1	ปี	ผู้ให้เช่ากไ็ม่ได้กระทำาอะไร	ปล่อยให้ 

ผูเ้ช่าจ่ายค่าเช่าเรื่อยมา	 กรณเีช่นนี้	 กฎหมายถอืว่าสญัญาเช่านั้นถกูต่อออกไป 

โดยอัตโนมัติ	 กลายเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีกำาหนดเวลา	 หากเจ้าของบ้าน 

ผู้ให้เช่าต้องการจะให้ผู้เช่าออกนั้น	 ไม่สามารถทำาการไล่ผู้เช่าออกไป 

ได้ทนัที	แต่จะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	1	ช่วงเวลาชำาระ

ค่าเช่า	แต่ไม่จำาเป็นต้องเกนิ	2	เดอืน	เช่น	ถ้ากำาหนดจ่ายค่าเช่าทกุเดอืน	 

แล้วบอกเลิกในวันที่	 10	 ของเดือนนี้	 อย่างเร็วที่สุดจะต้องย้ายออกคือ 

วนัที่	10	ของเดอืนถดัไป	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	

มาตรา	566
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ตอนที่ 19
ผู้ให้เช่�ต�ย

ถ้าหากเราไปเช่าทรัพย์สินของผู้อื่น	 ต่อมาผู้ให้เช่าได้เสียชีวิตลง	

ซึ่งปกตทิรพัย์สนิชิ้นนั้นย่อมเปลี่ยนกรรมสทิธิ์เป็นของทายาท	แล้วเราที่

เป็นผูเ้ชา่จะทำาอยา่งไร	คำาตอบคอื	กรณอีสงัหารมิทรพัย์	ถา้เจ้าของทรพัย์

ผู้ให้เช่าได้เสยีชวีติไป	ทรพัย์นั้นย่อมตกทอดสู่ทายาท	และทายาทจะต้อง 

รบัพนัธะผกูพนัตามสญัญาเช่าต่อไปจนครบอายสุญัญาเช่า	เช่น	ในสญัญาเช่า 

ผูเ้ช่าได้เช่าบ้านจากนายแดงจนถงึเดอืนธนัวาคม	2557	แต่เมื่อต้นเดอืนนี้เอง	 

นายแดงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต	 นายเอกลูกของนายแดงได้รับมรดก 

เป็นบ้านหลังนี้	 จึงต้องยอมให้ผู้เช่าอยู่ต่อไปจนครบสัญญาเช่าจนถึง 

เดือนธันวาคม	 2557	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

มาตรา	569
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ตอนที่ 20
สงัห�รมิทรพัย์ที่เช่�ต้องเปลี่ยนมอื

คำาโบราณกล่าวว่า	 สมบัติผลัดกันชม	 หมายถึงทรัพย์สินข้าวของ

ต่างๆ	 อาจมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของได้	 ถ้าเป็นสิ่งของทั่วไปไม่ม ี

พันธะอะไรคงไม่มีปัญหา	 แต่หากสิ่งของนั้น	 เจ้าของเดิมให้คนอื่นเช่า 

ก่อนจะขายเปลี่ยนมอื	อย่างนี้เป็นปัญหาที่น่าหนกัใจสำาหรบัผูเ้ช่า	สมมตว่ิา	 

ถ้าผู้เช่าได้เช่ารถยนต์หนึ่งคัน	 ต่อมาเจ้าของรถได้ให้คนอื่นไป	 ทั้งที่ 

สัญญาเช่ารถยนต์ยังไม่สิ้นสุดลง	 กรณีเช่นนี้เป็นการเช่ารถยนต์ที่เป็น 

สงัหารมิทรพัย์	เมื่อมกีารถ่ายโอนเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ	เจ้าของคนใหม่ 

จะไม่ผูกพันตามสัญญาเช่า	 และสามารถเรียกคืนรถยนต์จากผู้เช่าได้	 

แต่ถ้าผู้เช่าเสียประโยชน์ก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของ

รถยนต์คนัเดมิซึ่งเป็นผู้ให้เช่าได้	
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ตอนที่ 21
อสงัห�รมิทรพัย์ที่เช่�ต้องเปลี่ยนมอื

ทรพัย์สนิต่างๆ	อาจมกีารถ่ายโอนเปลี่ยนเจ้าของได้	ดั่งคำาโบราณ

ที่ว่า	สมบตัผิลดักนัชม	ซึ่งหากเป็นสิ่งของทั่วไปที่ไม่มพีนัธะ	กไ็ม่มปีัญหา	

แต่ถ้าของสิ่งนั้นเจ้าของเดมิให้ผู้อื่นเช่า	ก่อนที่จะขายเปลี่ยนมอื	ตวัอย่าง 

เช่น	ถ้าผูเ้ช่าได้เช่าบ้านเป็นระยะเวลา	3	ปี	ทำาหลกัฐานสญัญาเช่าอย่างถกูต้อง	 

ผ่านไปหนึ่งปี	 ผู้ให้เช่ามีความจำาเป็นต้องขายบ้านหลังดังกล่าว	 ผู้เช่า 

จะทำาอย่างไร	สำาหรบักรณเีช่นนี้	คอืการเช่าอสงัหารมิทรพัย์	และการเช่า 

ที่ถกูต้องย่อมมผีลผกูพนัผู้ซื้อบ้านหลงันั้น	จนกว่าจะครบอายสุญัญาเช่า	 

ดังนั้น	 ผู้เช่ายังคงมีสิทธิอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปอีก	 2	 ปี	 ตามที่ระบุไว้ 

ในสญัญา	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	569
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ตอนที่ 22
สทิธขิองผู้ถกูจบักมุ

ต�มประมวลกฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ�ใหม่ (1)

การแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาที่มผีล

ใช้บงัคบั	ตั้งแต่วนัที่	24	ธนัวาคม	2547	นั้น	สาระสำาคญัที่ประชาชนทั่วไป

ควรรู้	 คือ	 สิทธิต่างๆ	 ของผู้ถูกจับกุม	 โดยเจ้าพนักงานที่จับกุมจะต้อง 

แจ้งให้บคุคลที่กำาลงัจะถกูจบักมุทราบว่า	บคุคลนั้นได้ถกูจบักมุเรยีบร้อยแล้ว	 

รวมทั้งหากมหีมายจบัเจ้าพนกังานต้องแสดงหมายจบัพร้อมกบัแจ้งข้อหา 

และอธิบายถึงสิทธิต่างๆ	 ที่บุคคลนั้นพึงมีตามกฎหมาย	 ประกอบด้วย	 

สิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้	 เนื่องจากถ้อยคำาต่างๆ	 สามารถ 

ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณาคดไีด้	นอกจากนี้ยงัมสีทิธทิี่จะพบ 

และปรกึษาทนายความ	และสามารถตดิต่อญาตหิรอืบคุคลอื่นที่ไว้วางใจได	้ 

หากการตดิต่อนั้นไม่เป็นการขดัขวางการจบักมุ	ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	83	วรรค	2
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ตอนที่ 23
สทิธขิองผู้ถกูจบักมุ

ต�มประมวลกฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ�ใหม่ (2)

เมื่อผูถ้กูจบักมุถกูควบคมุตวัไปยงัสถานตีำารวจอนัเป็นที่ทำาการของ

พนักงานสอบสวน	 ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ให้

ความไว้วางใจ	เพื่อแจ้งให้บคุคลดงักล่าวเป็นธรุะจดัหาทนายความ	หรอื

เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำาเป็นต้องใช้ในการประกันตัว	 หรือมาติดต่อ

ขอพบที่สถานตีำารวจนั้นๆ	หากผู้ถกูจบักมุไม่สะดวกที่จะตดิต่อญาตหิรอื

บุคคลที่ให้ความไว้วางใจ	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 สามารถร้องขอ 

ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นผู้ประสานงานแทนได้	 โดยที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

จะไม่สามารถปฏเิสธได้	และต้องดำาเนนิการในทนัที	ทั้งนี้การดำาเนนิการ 

ดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	84	วรรค	2
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ตอนที่ 24
สทิธขิองผู้ถกูจบักมุ

ต�มประมวลกฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ�ใหม่ (3)

เมื่อมีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำาความผิดแล้ว	 เจ้าหน้าที่

ตำารวจต้องนำาตัวผู้ถูกจับกุมนั้นไปยังสถานีตำารวจ	 อันเป็นที่ทำาการของ 

พนกังานสอบสวนโดยทนัท	ีและเจ้าพนกังานผู้จบักมุต้องแจ้งให้ผู้ถกูจบักมุ 

ทราบถึงข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง	 พร้อมทั้งต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 

เหตุแห่งการจับกุม	 และหากมีหมายจับต้องแสดงให้ผู้ถูกจับกุมทราบ	 

พร้อมทั้งมอบสำาเนาบันทึกการจับกุมให้แก่ผู ้ถูกจับกุมไว้	 จากนั้น 

เจ้าหน้าที่ตำารวจที่รบัมอบตวัจะแจ้งสทิธต่ิางๆ	ให้ผูถ้กูจบักมุทราบ	อาท	ิสทิธิ 

ที่จะพบและปรกึษาทนายความเป็นการเฉพาะตวั	รวมทั้งจดัให้ผู้ต้องหา 

ได้ติดต่อญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจ	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	83	
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ตอนที่ 25
สทิธขิองผู้ถกูจบักมุ

ต�มประมวลกฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มอ�ญ�ใหม่ (4)

สำาหรับกระบวนการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ	เมื่อนำาตวัผูต้้องหาไปยงัสถานตีำารวจและส่งมอบตวัให้กบัพนกังาน

สอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ผู้ต้องหาจะมีสิทธิติดต่อญาติหรือบุคคล

ที่ให้ความไว้วางใจ	 นอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังต้องแจ้งสิทธิต่างๆ	

ที่กฎหมายกำาหนดไว้ให้ผู้ต้องหาทราบด้วย	 อันได้แก่	 สิทธิที่จะพบและ

ปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว	 หรือเป็นการส่วนตัว	 สิทธิที่จะ 

ให้ทนายความหรอืคนที่ให้ความไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาในชั้นสอบสวน	 

สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติตามสมควร	 และประการสุดท้าย	

เมื่อผู้ต้องหามีอาการป่วย	 ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาล

โดยเรว็ที่สดุ
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ตอนที่ 26
คำ�รบัส�รภ�พในชั้นจบักมุ (1)

หลกัการที่สำาคญัในการแก้ไขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 24	 ธันวาคม	 2547	 คือ	 ถ้อยคำาที่เป็นการ 

รบัสารภาพของผู้ถกูจบักมุในขณะที่ถกูจบักมุโดยเจ้าหน้าที่	โดยเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย	เกี่ยวกบัการรบัฟังคำาสารภาพของ

ผู้ถกูจบักมุ	ซึ่งจะนำามาใช้เป็นพยานหลกัฐานเอาผดิกบับคุคลนั้น	ในการ 

พจิารณาคดไีม่ได้	 เหตทุี่กฎหมายบญัญตัไิว้เช่นนี้	 เพื่อไม่ให้ต้องมาถกเถยีงกนั 

ในกรณีที่รับสารภาพในตอนถูกจับกุมไปนั้น	 เพราะถูกทำาร้ายหรือ 

ถูกซ้อม	 อย่างไรก็ตามถ้าเป็นถ้อยคำาอื่นๆ	 ที่มิใช่การรับสารภาพแล้ว	 

กอ็าจรบัฟงัเปน็พยานหลกัฐานในการพสิจูน์ความผดิได้	ถา้หากวา่ในการ 

จับกุมได้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับกุมทราบโดยถูกต้องแล้ว	 ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	84	วรรค	3
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ตอนที่ 27
คำ�รบัส�รภ�พในชั้นจบักมุ (2)

เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้อยคำารับสารภาพในชั้นการจับกุมของ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจตั้งแต่วันที่	 24	 ธันวาคม	 2547	 ไม่สามารถนำามาใช้ 

เป็นพยานหลกัฐานเอาผดิกบัจำาเลยในการพจิารณาคดไีด้	ซึ่งส่งผลให้จำาเลย 

ในคดีอาญาบางคนที่ถูกจับกุมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ้างบทบัญญัติ 

ดังกล่าว	 เพื่อให้หลุดพ้นจากความผิด	 แม้ว่าได้กระทำาความผิดจริง 

จนเป็นเหตใุห้ถกูจบักมุและรบัสารภาพในขณะที่ถกูจบักมุ	จากกรณดีงักล่าว 

ศาลฎกีาได้พพิากษาโดยวางหลกัไว้ว่า	คำารบัสารภาพในชั้นจบักมุที่ได้ทำาขึ้น 

โดยชอบ	 และพนักงานอัยการได้อ้างเป็นหลักฐานในคดีก่อนวันที่	 24	 

ธนัวาคม	 2547	 อนัเป็นวนัที่กฎหมายที่แก้ไขใหม่มผีลใช้บงัคบั	 สามารถ

รบัฟังเป็นพยานหลกัฐานที่สามารถเอาผดิกบัจำาเลยได้
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ตอนที่ 28
หม�ยจบั (1)

การจบักมุคมุขงับคุคลเป็นการจำากดัสทิธเิสรภีาพในชวีติ	ร่างกาย

ที่ค่อนข้างรนุแรง	แต่หากปล่อยให้ผู้กระทำาผดิลอยนวล	บคุคลในสงัคมจะ

ดำาเนนิชวีติไปอย่างลำาบาก	อย่างไรกต็าม	เพื่อการคุม้ครองสทิธขิองจำาเลย	

ผู้ต้องหา	และการคุ้มครองสงัคมเป็นไปอย่างสมดลุ	ประมวลกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่จึงกำาหนดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

ว่า	 โดยหลักเจ้าพนักงานจะจับกุมบุคคลใดๆ	 ได้ก็ต่อเมื่อมีอำานาจ 

ตามหมายจบัที่ออกโดยศาล	เพื่อให้ศาลเป็นผูก้ลั่นกรองว่า	มพียานหลกัฐาน 

และเหตผุลที่หนกัแน่น	ควรเชื่อได้ว่าบคุคลนั้นได้กระทำาความผดิอาญาจรงิ	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 49	

ประกอบมาตรา	66
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ตอนที่ 29
หม�ยจบั (2)

การออกหมายจับเป็นอำานาจของศาล	 ซึ่งศาลจะพิจารณา 

อย่างรอบคอบว่ามเีหตทุี่จะออกหมายจบัตามที่กฎหมายกำาหนดไว้หรอืไม่	 

ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำารวจผูข้อออกหมายจบัจะต้องแสดงพยานหลกัฐาน 

ตามสมควรว่า	บคุคลที่จะถกูออกหมายจบัน่าจะได้กระทำาความผดิอาญา	 

ที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงเกิน	 3	 ปี	 เช่น	 ความผิดฐานฆ่าคนตาย	 

ความผดิฐานวางเพลงิ	หรอืความผดิฐานข่มขนื	แต่หากเป็นความผดิที่โทษ 

จำาคกุขั้นสงูไม่เกนิ	3	ปี	เช่น	ลกัทรพัย์	ยกัยอกทรพัย์	ฉ้อโกง	หมิ่นประมาท	 

ศาลจะไม่ออกหมายจับ	 เว้นแต่จะมีเหตุผลอื่น	 ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	66	(1)
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ตอนที่ 30
หม�ยจบั (3)

โดยหลักแล้วศาลจะออกหมายจับก็ต่อเมื่อมีพยานหลักฐาน 

ตามสมควรว่าบคุคลที่จะถกูออกหมายจบั	น่าจะกระทำาความผดิอาญาที่อตัราโทษ 

จำาคุกอย่างสูงเกิน	 3	 ปี	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุทำาให้ศาล 

เชื่อได้ว่า	 ผู้ต้องสงสัยมีพฤติการณ์จะหลบหนี	 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	 

ไม่เข้ารายงานตัวตามหมายเรียก	 หมายนัด	 โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม	 

หรอืมพีฤตกิารณ์ที่จะทำาลาย	เปลี่ยนแปลงพยานหลกัฐาน	ทำาให้เสยีรปูคดี	 

หรืออาจจะก่อภยันตรายอื่นๆ	 ได้	 แม้ว่าผู้นั้นจะต้องสงสัยว่าได้กระทำา 

ความผดิที่โทษจำาคกุขั้นสงูไม่เกนิ	3	ปี	เช่น	ความผดิฐานลกัทรพัย์	ความผดิ 

ฐานยกัยอกทรพัย์	ศาลอาจมดีลุยพนิจิที่จะออกหมายจบับคุคลดงักล่าวได้	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	66	(2)
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ตอนที่ 31
หม�ยจบั (4)

เมื่อศาลได้ออกหมายจบับคุคลใดเพราะเหตตุามที่กฎหมายกำาหนดไว้แล้ว	 

เ จ ้ าหน ้ าที่ตำ า รวจจะมีหน ้ าที่ ในการสืบสวนจับกุมบุคคลนั้น 

มาดำาเนนิคด	ีโดยหมายจบันั้นมผีลใช้ได้ตลอดเวลา	และทั่วราชอาณาจกัร 

คำาว่าตลอดเวลาในที่นี้	หมายถงึหมายจบัมผีลบงัคบัใชจ้นกวา่จะจบักมุตวั 

บุคคลตามหมายได้	 เว้นแต่ความผิดนั้นได้ล่วงเลยมาจนขาดอายุความ 

ไปแล้ว	หรอืศาลที่ออกหมายจบัได้สั่งถอนหมายคนื	หมายจบัจะสิ้นผลไป	 

ทั้งนี้นอกจากหมายจับฉบับจริงที่เป็นต้นฉบับ	 เจ้าหน้าที่อาจจะสำาเนา 

เอกสารหมายจบัที่รบัรองสำาเนาถกูต้องส่งผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	โทรสาร	 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	77
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ตอนที่ 32
จบัโดยไม่ต้องมหีม�ย (1)

ก า ร คุ ม ขั ง บุ ค ค ล

ใดนั้นจะต ้องกระทำาโดย 

หมายที่ศาลเป็นผู้ออกคำาสั่ง	 

มิเช ่นนั้น	 ย ่อมเป ็นการ 

ละเมดิสทิธเิสรภีาพของผู้อื่น	 

และเจ ้าหน ้าที่ที่ทำาการ 

จับกุมอาจมีความรับผิด 

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา	 

อย่างไรก็ตาม	 ในบางกรณี	 

การขอให้ศาลออกหมายจบั 

อาจมคีวามล่าช้า	และก่อให้เกดิ 

ความเสียหายแก ่สังคม 

โดยรวมเช่น	หากเจ้าหน้าที่

ตำารวจพบเหตุการณ์เช่นนี้ 

ถือเป็นความผิดซึ่งหน้า	 เจ้าหน้าที่ตำารวจผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถ 

แสดงตนเข้าจบักมุผูก้ระทำาผดิได้ทนัท	ี โดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายจบัก่อน	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	78
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ตอนที่ 33
จบัโดยไม่ต้องมหีม�ย (2)

ทราบหรอืไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจ	เมื่อพบบคุคลที่มท่ีาทางต้องสงสยั 

น่าจะก่อเหตรุ้าย	ที่อาจจะสร้างภยนัตรายให้แก่ผู้อื่นหรอืทรพัย์สนิของผู้อื่น	 

เช่น	 พบเห็นบุคคลมีอาวุธหรือสิ่งของที่สามารถทำาร้ายบุคคลอื่นได้	 

และมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ	 ถึงแม้บุคคลนั้นจะยังไม่ก่อเหตุร้าย	 

แต่พฤตกิารณ์เช่นนี้	สามารถอนมุานได้ว่าจะมกีารก่อเหตไุด้	ซึ่งลกัษณะ 

ดังกล่าวนี้	 เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 78	

ประกอบมาตรา	80
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ตอนที่ 34
จบัโดยไม่ต้องมหีม�ย (3)

โดยหลักกฎหมาย	 การจับกุมคุมขังบุคคลจะกระทำาไม่ได้	 เว้นแต่ 

มีหมายที่ออกโดยศาล	 แต่ในบางครั้งหากจะรอให้ศาลออกหมายจับ	 

จะเป็นการล่าช้าและไม่ทนัการ	ดงันั้น	จงึมขี้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สามารถจับกุมผู ้กระทำาผิดได ้โดยไม่ต ้องมีหมายจับ	 ในกรณีที่มี 

ความจำาเป็นเร่งด่วนไม่สามารถขอให้ศาลออกหมายจับได้ทัน	 ทั้งนี้ 

ต้องมหีลกัฐานอนัควรเชื่อได้ว่าบคุคลที่จะจบักมุนั้น	 น่าจะกระทำาความผดิ 

และมพีฤติการณ์จะหลบหนี	 หรืออาจทำาลายพยานหลักฐาน	 นอกจากนี้	 

ถ้าเป็นผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่ได้รับการประกันตัว	 แต่หลบหนีไม่มาพบ 

เจ้าพนกังาน	หรอืไม่มาตามที่ศาลกำาหนดนดั	 เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถ 

จบักมุได้โดยไม่ต้องมหีมายจบั	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญา	มาตรา	66	วรรค	2
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ตอนที่ 35
ห้�มจบักมุ

การจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีการ 

แก้ไขใหม่นั้น	หากมหีมายจบัเจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถเข้าไปจบักมุบคุคล 

ที่มีชื่อตามหมายจับนั้นได้	 แต่ยกเว้นการจับกุมในสถานที่รโหฐาน	 เช่น	

บ้านพกั	ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจจะไม่สามารถเข้าไปจบักมุได้	เนื่องจากการ 

เข้าไปในสถานที่รโหฐานนั้นต้องมีหมายค้นด้วย	 ดังนั้น	 หากเจ้าหน้าที่ 

ตำารวจจะจับกุมบุคคลที่มีชื่อตามหมายจับในสถานที่รโหฐานนั้นต้องมี

หมายค้นด้วย	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

มาตรา	81
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ตอนที่ 36
ก�รจบัในสถ�นที่รโหฐ�น

สถานที่รโหฐานเป็นสถานที่ส่วนบคุคล	 เช่น	บ้านเรอืน	ห้องแถว	

ห้องเช่า	 เป็นต้น	 ซึ่งมเีจ้าของหรอืผู้ที่ครอบครองอาศยัอยู่	 บคุคลทั่วไป

จึงไม่สามารถเข้าไปได้หากไม่ได้รับอนุญาต	 แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจจะมี

หมายจบั	แต่บคุคลที่มชีื่อในหมายจบันั้นอยู่ในสถานที่รโหฐาน	เจ้าหน้าที่

ตำารวจจะไม่สามารถเข้าจับกุมได้	 ดังนั้น	 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจทราบว่า

บุคคลตามหมายจับหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใด	 เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องขอให้ศาล

ออกหมายค้น	และเมื่อศาลออกหมายค้นสถานที่แห่งนั้นแล้ว	เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจจะสามารถเข้าไปในสถานที่รโหฐานเพื่อจบักมุบคุคลนั้นได้	ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	81
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ตอนที่ 37
สถ�นที่รโหฐ�น

สถานที่รโหฐานเป็นสถานที่ส่วนบุคคล	 ไม่ใช่สถานที่สาธารณะที่ 

บคุคลทั่วไปจะสามารถเข้าไปได้แต่ยกเว้น	โรงแรม	โรงภาพยนตร์	ร้านอาหาร 

อาคารหน่วยงานราชการ	 ไม่ถือเป็นสถานที่รโหฐาน	 แม้มีเงื่อนไข 

ว่าจะต้องชำาระค่าบตัรของโรงภาพยนตร์	หรอืชำาระค่าอาหารของร้านอาหาร 

ก็ตาม	 สถานที่ดังกล่าวถือเป็นสถานที่สาธารณะ	 อย่างไรก็ตามพื้นที่ 

บางบรเิวณของสถานที่เหล่านี้ถอืเป็นสถานที่รโหฐาน	ไม่อนญุาตให้บคุคล

ทั่วไปเข้าโดยไม่รบัอนญุาต	เช่น	ห้องพกัในโรงแรม	หรอืพื้นที่ชั้นบนของ

ร้านอาหารที่ใช้เป็นสถานที่พกัของพนกังาน	เป็นต้น
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ตอนที่ 38
ก�รจบักมุเจ้�บ้�น

การจบักมุบคุคลที่มชีื่อตามหมายจบัในสถานที่รโหฐานนั้น	เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจจะไม่สามารถจับกุมได้เว้นแต่จะมีหมายค้น	 และนำาหมายค้น 

เข้าไปค้นในสถานที่นั้น	นอกจากนี้กฎหมายยงัมขี้อยกเว้นเป็นบางกรณี	 

เช่น	 หากบุคคลที่กำาลังจะถูกจับตามหมายจับเป็นเจ้าบ้าน	 หมายถึง	 

บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบ	 ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของบ้าน	 และบุคคล 

ภายในบ้าน	 ทั้งนี้	 เจ้าบ้านยังมีความหมายรวมถึงสามีหรือภรรยาของ 

บคุคลนั้นๆ	 ด้วย	 ดงันั้น	 ถ้าเป็นการจบักมุบคุคลที่เป็นเจ้าบ้านดงักล่าว	

แม้มีเพียงหมายจับ	 แต่ไม่มีหมายค้น	 เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถเข้าไป 

จับกุมในที่รโหฐานนั้นได้	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	มาตรา	92	(5)
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ตอนที่ 39
ห้�มจบัในพระร�ชวงั

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติต่อกันมายาวนานในด้านการ

แสดงความเคารพ	และไม่ล่วงละเมดิที่ประทบัของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

ดังนั้น	 กฎหมายจึงห้ามมิให้มีการเข้าไปจับกุมบุคคลใดๆ	 ในเขตชั้นใน

ของพระบรมมหาราชวงั	พระราชวงั	พระราชนเิวศน์	พระตำาหนกั	หรอื 

ในที่ประทบัของพระมหากษตัรย์ิ	พระราชนิ	ีพระรชัทายาท	และพระบรมวงศ์ 

ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป	 รวมทั้งที่พำานักของผู้สำาเร็จราชการแทน 

พระองค์	แม้ว่าจะมหีมายจบักต็าม	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากนายกรฐัมนตรี	 

และได้แจ้งให้เลขาธิการพระราชวัง	 หรือสมุหราชองครักษ์ได้ทราบแล้ว	 

หรอืเป็นการจบักมุโดยเจ้าพนกังานผูถ้วายการอารกัขาหรอืถวายความปลอดภยั	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	81/1
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ตอนที่ 40
เจ้�พนกัง�น

การจับกุมบุคคลใดๆ	 นั้น	 จะต้องมีหมายจับที่ออกโดยศาล	 

และผู้ที่มอีำานาจหน้าที่จบักมุตามหมายจบั	คอื	เจ้าพนกังาน	ซึ่งโดยทั่วไป

หมายถงึ	 เจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 เช่น	 นายอำาเภอ	

ปลดัอำาเภอ	ทั้งนี้	รวมถงึเจ้าพนกังานที่มอีำานาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง	 

เช่น	เจ้าหน้าที่ศลุกากร	ซึ่งมอีำานาจจบักมุบคุคลที่ลกัลอบขนสนิค้าหนภีาษ ี

ตามที่กฎหมายศลุกากรระบไุว้	สำาหรบัประชาชนทั่วไปไม่มอีำานาจจบักมุได้	 

เนื่องจากไม่ใช่เจ้าพนกังาน	มฉิะนั้นอาจถกูจบักมุดำาเนนิคดไีด้	นอกจาก	 

พบการกระทำาผิดซึ่งหน้า	 ตามมาตรา	 80	 หรือเจ้าพนักงานผู้จัดการ 

ตามหมายจบัขอความช่วยเหลอื	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญา	มาตรา	82
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ตอนที่ 41
ก�รจบักมุเมื่อเจ้�พนกัง�นร้องขอ

โดยปกตปิระชาชนทั่วไป 

จะไม่มีอำานาจในการจับกุม 

บุคคลอื่น	 แม้ว ่าบุคคลนั้น 

จะเป็นผู้กระทำาความผิดก็ตาม	 

แต่หากเป็นกรณทีี่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ร้องขอให้ช ่วยเหลือในการ

จับกุมตัวผู ้กระทำาความผิด 

ตามหมายจับที่ออกโดยศาล	 

ป ร ะ ช า ชนทั่ ว ไ ป ค ว ร ใ ห ้ 

ความร่วมมอืแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

อีกทางหนึ่ง	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ตำารวจนำาหมายจับมาแสดง	 เพื่อเตรียม 

เข้าจบักมุคนร้ายขณะกำาลงัซื้อของภายในห้างสรรพสนิค้า	โดยขอความร่วมมอื 

ให้เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั	และพนกังานของห้างสรรพสนิค้านั้น	 

ร่วมกนัปิดทางหลบหน	ีจากกรณดีงักล่าวเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั 

และพนักงานของห้างสรรพสินค้า	 สามารถเข้าช่วยเหลือเพื่อจับกุม 

คนร้ายได้โดยไม่ผดิกฎหมาย	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา	มาตรา	82
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ตอนที่ 42
ก�รจบักมุคว�มผดิซึ่งหน้�

การจบักมุผู้กระทำาความผดิมาลงโทษตามกฎหมายนั้น	เป็นหน้าที่ 

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 แต่บางกรณีบุคคลทั่วไปสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ 

ตำารวจในการจบักมุคนร้ายได้	หากพบเหน็การกระทำาความผดิอาญาซึ่งหน้า	 

เช่น	 พบเห็นเหตุการณ์คนร้ายวิ่งราวทรัพย์สินของบุคคลอื่น	 ผู้พบเห็น 

เหตกุารณ์สามารถเข้าช่วยเหลอืผู้เสยีหายในการจบักมุตวัคนร้ายได้เช่นกนั	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	80
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ตอนที่ 43
น�ยประกนัจบักมุผู้ต้องห�

บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป 

ส า ม า ร ถ จั บ กุ ม ตั ว 

ผูก้ระทำาความผดิทางอาญา 

ได ้ อย ่ า งถู กต ้ อ งตาม 

กฎหมาย	 หากเจ้าหน้าที่ 

ร ้ อ ง ข อ ใ ห ้ ช ่ ว ย จั บ 

ผู้กระทำาผิดตามหมายจับ	 

หรือพบเห็นผู ้กระทำาผิด 

กำาลงักระทำาความผดิซึ่งหน้า	 

นอกจากนี้บุคคลทั่วไป 

ที่เป็นนายประกันไปประกันตัวผู้ต้องหา	 หรือจำาเลยกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

อยัการ	หรอืศาล	หากพบเหน็ว่าผู้ต้องหา	หรอืจำาเลยคนนั้นกำาลงัหลบหน	ี

แต่ไม่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทัน	 หรือผู้ต้องหา	

หรือจำาเลยคนนั้นได้หลบหนีไปแล้ว	 และบังเอิญไปพบตัว	 หากจะขอให้

เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าจับกุมอาจเกิดความล่าช้า	 กรณีเช่นนี้	 นายประกัน 

สามารถจบักมุตวัผู้ต้องหา	หรอืจำาเลยผู้นั้นส่งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ใกล้ที่สดุ 

ได้เช่นกนั
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ตอนที่ 44
ร�ษฎรเป็นผู้จบั ต้องแจ้งสทิธหิรอืไม่

ในกรณีที่ประชาชนทั่วไปเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจับกุม 

ผู้กระทำาความผิด	 โดยพลเมืองดีผู้นั้นอาจไม่สามารถแจ้งข้อหาและสิทธ ิ

ต่างๆ	 ให้ผู้ถูกจับกุมรับทราบได้	 เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

ในการแจ้งข้อหาหรอืแจ้งสทิธติ่างๆ	ให้ผู้ถกูจบักมุรบัทราบ	อย่างไรกต็าม 

ก่อนที่เจ้าพนกังานและประชาชนทั่วไปจะดำาเนนิการจบักมุผู้กระทำาผดินั้น	 

ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าจะต้องถูกจับกุม	 และขอให้ไปยังสถานีตำารวจ	 

หรอืที่ทำาการของพนกังานสอบสวนในทนัที	 ทั้งนี้หากมกีารต่อสู้	 ขดัขนื	

อาจมีการใช้กำาลังเท่าที่จำาเป็นเพื่อป้องกันการหลบหน	ี หรือเพื่อป้องกัน 

ตนเองได้	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	83
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ตอนที่ 45
ก�รควบคมุตวัผู้ถกูจบั

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจจบักมุผู้กระทำาความผดิได้	จะต้องควบคมุตวั 

ผูถ้กูจบักมุไปยงัที่ทำาการของพนกังานสอบสวนในทนัท	ีซึ่งการควบคมุตวันั้น 

ต้องกระทำาอย่างเหมาะสม	 และจำาเป็น	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกจับกุมนั้น 

หลบหนี	 เช่น	 อาจใช้เชือกมัดมือ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ 

ที่ไม่เหมาะสม	และละเมดิสทิธเิสรภีาพผู้ถกูจบักมุมากเกนิไป	หรอืกระทำา 

ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่การกระทำาเพื่อป้องกันการหลบหนีถือเป็น 

ความผดิทางอาญาฐานทำาให้เสื่อมเสยีอสิรภาพได้
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ตอนที่ 46
ก�รตรวจค้น

ในการค้นหาพยานหลกัฐานพสิจูน์หาความผดิของคนร้าย	เพื่อนำาไป 

ประกอบการพิจารณาของศาล	 เจ้าพนักงานจำาเป็นต้องมีเครื่องมือ 

ในการสบืค้นหาพยานหลกัฐานดงักล่าวอย่างรดักมุ	ด้วยเหตนุี้	ประมวล 

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	จงึบญัญตัใิห้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ให้สามารถเข้าตรวจค้นทั้งตัวบุคคลและสถานที่ได้	 ทั้งนี้เพื่อการป้องกัน	 

ระงับเหตุร้าย	 และช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจาก 

การกระทำาความผิด	 ตลอดจนติดตามค้นหาตัวผู้กระทำาความผิด	 และ

พยานหลกัฐานเพื่อพสิจูน์ความผดิของคนร้ายนั้นให้ปรากฏ



47

ตอนที่ 47
หลกัทั่วไปในก�รค้น

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาได้แบ่งประเภทและลกัษณะ 

ของการค้นออกเป็น	2	ประเภท	ดงันี้	1)	การค้นในสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ 

รโหฐาน	และ	2)	การค้นตวับคุคล	ทั้งนี้รฐัธรรมนญูได้รบัรองหลกัฐาน	ในการ 

ตรวจค้นตัวบุคคล	 การค้นเคหสถาน	 หรือที่รโหฐานไว้ว่าจะกระทำามิได้	 

เว้นแต่อาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 ซึ่งหากเป็นการค้น 

สถานที่รโหฐาน	 อันเป็นที่ส่วนบุคคลนั้น	 จำาเป็นต้องมีหมายหรือคำาสั่ง 

ที่ออกโดยศาลในการสั่งให้ค้นสถานที่นั้นด้วย
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ตอนที่ 48
เหตอุอกหม�ยค้น (1)

การตรวจค้นสถานที่ซึ่งเป็นที่รโหฐาน	 เช่น	 บ้านพกั	 หรอือาคาร

สำานักงานที่ประชาชนทั่วไปมิได้มีสิทธิที่จะเข้าไปได้โดยชอบ	 เจ้าหน้าที่ 

จะสามารถกระทำาได้ก็ต่อเมื่อมีคำาสั่งหรือหมายค้นของศาล	 ซึ่งเมื่อ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจขอให้ศาลออกหมายค้น	 ศาลจะมีการตรวจสอบว่าการ 

ออกหมายค้นนั้นมวีตัถปุระสงค์เพื่อเหตใุด	และมเีหตผุลเพยีงพอหรอืไม่	 

ในการออกหมายค้นดงักล่าว	เช่น	มเีหตกุารณ์เดก็ถกูลกัพาตวัเพื่อเรยีกค่าไถ่	 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ดำาเนนิการสบืหาหลกัฐานจนทราบว่าเดก็คนนั้น 

ถกูขงัในสถานที่แห่งหนึ่ง	จงึขอออกหมายค้นเพื่อช่วยเหลอืเดก็คนดงักล่าว	 

เป็นต้น	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	59/1	ประกอบมาตรา	69
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ตอนที่ 49
เหตอุอกหม�ยค้น (2)

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจขอให้ศาลออกหมายค้น	 เพื่อนำาไปตรวจค้น 

ในที่รโหฐาน	 ศาลจะดำาเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์ถึงความจำาเป็น 

ในการออกหมายค้นว่าจะนำาหมายค้นไปค้นที่ใด	มวีตัถปุระสงค์ใด	ในการ 

เข้าค้นนั้น	มเีหตผุลเพยีงพอหรอืไม่	เช่น	เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องการหมายค้น 

ไปตรวจค้นอู่ซ่อมรถยนต์	 ซึ่งสืบทราบว่า	 เป็นสถานที่ซุกซ่อนรถที่ถูก 

โจรกรรมมาเพื่อดดัแปลง	หรอืแยกชิ้นส่วนไปจำาหน่าย	เป็นต้น	เมื่อมเีหต ุ

เช่นนี้ศาลจะใช้ดลุยพนิจิในการออกหมายค้นให้	ซึ่งเป็นไปตามประมวล 

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	59/1	ประกอบมาตรา	69
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ตอนที่ 50
เหตอุอกหม�ยค้น (3)

การพจิารณาออกหมายค้นของศาล	มวีตัถปุระสงค์เพื่อตรวจค้นหา

พยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาหรือจำาเลย	 หรือค้นหา

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำาความผิด	 หรือเพื่อค้นหาและช่วยเหลือ

ผู้ที่ถูกกักขัง	 หน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึงเพื่อไปตรวจ

ค้นหาทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ยึด	 และเพื่อเข้าตรวจค้นหาผู้กระทำาผิดตาม 

หมายจับที่ออกโดยศาล	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา	มาตรา	59/1	ประกอบมาตรา	69
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ตอนที่ 51
ค้นโดยไม่ต้องมหีม�ย (1)

การตรวจค้นในสถานที่รโหฐาน	เจ้าพนกังานจำาเป็นต้องมหีมายค้น 

ที่ออกโดยศาล	 แต่บางกรณีการขอให้ศาลออกหมายค้นตามระเบียบนั้น	 

อาจไม่ทนัการณ์	เช่น	อาจมกีารบาดเจบ็เสยีชวีติ	หรอืผู้กระทำาความผดิ 

หลบหนไีปเสยีก่อน	เป็นต้น	ดงันั้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

จึงมีข้อยกเว้นบางกรณ	ี ให้สามารถตรวจค้นสถานที่รโหฐานได้โดยไม่ม ี

หมายค้นได้	 หากประสบกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า	 เช่น	 ในขณะที่ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจสายตรวจ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่อำานวย 

ความสะดวกแก่ประชาชน	 

และได้ยินเสียงขอความ 

ช่วยเหลือดังออกมาจาก

บ้านหลงัหนึ่ง	เหตกุารณ์ 

เช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำารวจ

สามารถเข้าไปในสถานที่

รโหฐานนั้นได้แม้จะไม่มี

หมายค้นกต็าม

51
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ตอนที่ 52
ค้นโดยไม่ต้องมหีม�ย (2)

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะเข้าไปตรวจค้นในที่รโหฐานได้	 ต้องเมื่อมี

หมายค้นของศาลอนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นสถานที่แห่งนั้น	 บางกรณี

เจ้าพนักงานจะสามารถเข้าไปค้นในที่รโหฐานได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น	 

เนื่องจากอยูใ่นข้อยกเว้น	เช่น	เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ยนิเสยีงขอความช่วยเหลอื 

ออกมาจากที่รโหฐาน	เป็นต้น	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญา	มาตรา	92

52
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ตอนที่ 53
ค้นโดยไม่ต้องมหีม�ย (3)

การเข้าตรวจค้นในสถานที่รโหฐาน	เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องมหีมายค้น 

ของศาลอนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นสถานที่แห่งนั้น	 ยกเว้นกรณีจำาเป็น 

เร่งด่วน	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับรายงานว่า	 ได้พบสถานที่เก็บของ 

ผิดกฎหมาย	 หากเจ้าหน้าที่ตำารวจต้องดำาเนินการขอหมายค้นจากศาล 

จะเป็นการล่าช้าไม่ทนัการณ์	อาจส่งผลให้ผู้กระทำาผดิลกัลอบย้ายสถานที่ 

เกบ็สนิค้าเหล่านั้นได้	กรณดีงักล่าวจงึเป็นเหตยุกเว้นให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สามารถเข้าตรวจค้นโดยไม่ต้องใช้หมายค้น	 ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	92
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ตอนที่ 54
ค้นโดยไม่ต้องมหีม�ย (4)

ในกรณีที่ตรวจค้นสถานที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลนั้น	 

ในกรณทีี่เจ้าหน้าที่ตำารวจมพียานหลกัฐานว่าในสถานที่รโหฐานแห่งนั้น 

มสีิ่งผดิกฎหมาย	และมเีหตทุี่เชื่อได้ว่าหากรอหมายค้นจากศาล	เพื่อเข้าไปค้น 

ในสถานที่ดังกล่าวอาจทำาให้สิ่งผิดกฎหมายถูกสถานที่เก็บ	 หรือถูก 

ทำาลายไป	 เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถที่จะเข้าตรวจค้นที่รโหฐานนั้นได้	 

โดยไม่ต้องมหีมายค้น	อย่างไรกต็าม	 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าตรวจค้นสถานที่ 

แห่งนั้นแล้ว	 ต้องส่งมอบสำาเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สิน 

ที่ได้จากการตรวจค้น	ตลอดจนบนัทกึเหตผุลของการเข้าตรวจค้นให้แก่ 

ผู้ครอบครองสถานที่แห่งนั้นไว้ด้วย	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	92
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ตอนที่ 55
ค้นในเวล�กล�งวนั

การตรวจค้นที่รโหฐานนั้น	 นอกจากจะมีหมายค้นที่ออกโดย 

ศาลแล้ว	 เจ้าพนักงานยังต้องกระทำาการค้นในเวลากลางวัน	 กล่าวคือ	

ตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ขึ้น	 จนถึงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเท่านั้น	 และ

ไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นในช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดินได	้ 

อย่างไรกต็าม	หากเจ้าหน้าที่ตำารวจได้เข้าไปตรวจค้นตั้งแต่เวลากลางวนั 

จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินแต่การตรวจค้นยังไม่เสร็จสิ้น	 เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจสามารถดำาเนนิการตรวจค้นต่อเนื่องได้	นอกจากนี้	ในกรณเีร่งด่วน	 

เพื่อป ้องกันการกระทำา 

ความผิดอุจฉกรรจ์	 หรือ 

มกีฎหมายพเิศษอื่นๆ	หรอื

เป็นการค้นเพื่อจับผู้ร ้าย

หรือผู้กระทำาความผิดราย

สำาคัญ	 สามารถตรวจค้น	 

ในเวลากลางคืนได้เช่นกัน	 

ซึ่งเป ็นไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา	มาตรา	96
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ตอนที่ 56
ค้นได้เฉพ�ะสิ่งที่ต้องก�รห�เท่�นั้น

ทราบหรอืไม่ว่า	“หมายค้น”	จะระบถุงึสถานที่ที่จะตรวจค้น	ชื่อและ 

รูปพรรณสัณฐานของคน	 หรือลักษณะของสิ่งของที่จะเข้าไปค้นหา 

ในที่รโหฐานแห่งนั้น	รวมทั้งกำาหนดวนั	เวลา	ตลอดจนชื่อและตำาแหน่ง	 

ของเจ้าหน้าที่ที่จะทำาการตรวจค้นด้วย	 ดังนั้น	 หากหมายค้นระบุว่า	 

“เพื่อค้นหาอาวธุที่ใช้ในการกระทำาความผดิ	 เจ้าหน้าที่กไ็ม่มอีำานาจที่จะรื้อค้น 

เอกสารหรือจดหมายของบุคคลในสถานที่นั้น”	 เว้นเสียแต่ว่าเป็นการ

ค้นหาสิ่งของไม่จำากดัสิ่ง	เจ้าหน้าที่จงึมอีำานาจยดึสิ่งของใดๆ	ที่อาจจะใช้ 

เป็นหลักฐานได้	 เช่น	 

ผูต้้องหาในคดก่ีอการร้าย	 

ถูกออกหมายค้นแหล่ง 

ที่พัก	 เพื่อค้นหาตัวและ

ยึดเอกสาร	 เครื่องมือ	 

เครื่องใช ้ 	 หรืออาวุธ	 

กรณเีช่นนี้	ถอืว่าเจ้าหน้าที่ 

มีอำานาจค้นได้ไม่จำากัด	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	มาตรา	98
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ตอนที่ 57
ค้นและจบัได้เฉพ�ะคนที่ต้องก�รห�เท่�นั้น

โดยทั่วไปการตรวจค้นสถานที่รโหฐานต้องเป็นไปตามเหตทุี่ระบไุว ้

ในหมายค้น	เช่น	หากระบเุหตทุี่ค้นเพื่อตรวจหาอาวธุที่ใช้ในการกระทำา 

ความผดิ	เจ้าหน้าที่ตำารวจจะไม่สามารถรื้อค้นหนงัสอืหรอืเอกสารอื่นๆ	ได้	 

ทั้งนี้	การค้นเพื่อหาและจบักมุบคุคลกเ็ช่นเดยีวกนั	ดงันั้น	หากหมายค้นระบวุ่า 

เพื่อจับกุมตัวนายเอ	 ผู้ต้องหาคดีปล้นทรัพย์	 แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไป 

ตรวจค้นภายในสถานที่ที่กำาหนดไว้	 กลับไปไม่พบตัวนายเอ	 แต่พบตัว 

นายบ	ีซึ่งเป็นผูต้้องหาคดอีื่น	หากเป็นเช่นนี้	เจ้าหน้าที่จะจบักมุตวันายบไีด้ 

กต็่อเมื่อมหีมายจบัสั่งให้จบันายบดี้วย	หรอืในขณะที่กำาลงัค้นบ้านนายดำา 

เพื่อหาหลกัฐานในคดฉ้ีอโกง	พบนายแดงกำาลงัเผาทำาลายเอกสาร	ซึ่งเป็น 

หลกัฐานในคดเีพื่อช่วยให้นายดำาไม่ต้องรบัโทษ	กรณเีชน่นี้ถอืวา่นายแดง 

กระทำาความผดิซึ่งหน้า	สามารถจบักมุนายแดงได้ทนัที
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ตอนที่ 58
วธิปีฏบิตัใินก�รค้น

ในการตรวจค้นที่รโหฐาน	 เช่น	 ที่พักอาศัยของประชาชนทั่วไป	

เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องแสดงหมายค้น	หรอืถ้าเป็นกรณทีี่ค้นได้โดยไม่ต้อง

มหีมาย	 เช่น	ได้ยนิเสยีงร้องขอความช่วยเหลอืดงัออกมาจากที่รโหฐาน	

ซึ่งในกรณนีี้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งชื่อ	ตำาแหน่งของตน	และต้องสั่งให้เจ้าของ

หรอืผู้ครอบครองดแูลสถานที่แห่งนั้น	ยอมให้เข้าไปตรวจค้นและอำานวย 

ความสะดวกตามสมควร	 แต่หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลสถานที่

ไม่ให้ความร่วมมอื	หรอืต่อสู้ขดัขวาง	เจ้าหน้าที่อาจใช้กำาลงัเพื่อเข้าไปใน 

สถานที่รโหฐานนั้นได้	อย่างไรกต็ามต้องทำาเท่าที่จำาเป็น	เพื่อเข้าไปข้างใน	 

และหากเจ้าหน้าที่ได้กระทำาไปพอสมควรแก่เหตุด้วยความสุจริตใจแล้ว	 

เจ้าหน้าที่ย่อมไม่มคีวามผดิ	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา	มาตรา	94
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ตอนที่ 59
ก�รค้นตวับคุคล

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจมเีหตตุ้องสงสยัว่า	บคุคลใดมสีิ่งของผดิกฎหมาย 

อยู่กับตัว	 เช่น	 พบนักเรียนวัยรุ่นรวมกลุ่มกันโดยมีท่าทางน่าสงสัย 

ว่าจะพกอาวุธเพื่อก่อการทะเลาะวิวาท	 หรือได้รับรายงานว่าจะมีการ 

ส่งยาเสพตดิและพบเหน็บคุคลมพีริธุตามที่ได้รบัรายงาน	แม้ว่าโดยหลกั

กฎหมายจะห้ามมิให้ตรวจค้นบุคคลใดในที่สาธารณะ	 แต่หากเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ตำารวจมเีหตตุ้องสงสยัดงัที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 

กส็ามารถแสดงตนเข้าตรวจค้นบคุคลนั้นๆ	ได้
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ตอนที่ 60
ก�รควบคมุตวั (1)

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

จั บ กุ ม บุ ค ค ล ใ ดๆ 	 ไ ด ้	 

ไม ่ว ่าจะเป ็นการจับกุม 

ตามหมายจับ	 หรือจับกุม 

ผู้กระทำาความผิดซึ่งหน้า	

หรือเหตุอื่นๆ	 ที่เจ้าหน้าที่

สามารถจับกุมได้แม้ไม่มี 

หมายจับ	 จะต ้องนำาตัว 

ผูถ้กูจบักมุไปยงัสถานตีำารวจ 

ซึ่งเป็นท้องที่ที่ได้มกีารจบักมุ	 

หรอืสถานตีำารวจอนัเป็นที่ทำาการของพนกังานสอบสวน	ซึ่งรบัผดิชอบคดนีั้นๆ	 

จากนั้นพนกังานสอบสวนที่รบัมอบตวัผู้ถกูจบักมุอาจจะควบคมุตวับคุคล

นั้นต่อไป	เพื่อการสอบสวน	หรอือาจจะปล่อยตวัไปเป็นการชั่วคราวกไ็ด้	 

แต่หากเป็นการจับกุมตามหมายจับจะต้องส่งตัวบุคคลนั้น	 ไปยังศาลที่

ออกหมายจับหรือส่งไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในหมายจับ	 ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	83
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ตอนที่ 61
ก�รควบคมุตวั (2)

การจบักมุ	หรอืควบคมุตวับคุคลนั้น	เป็นการกระทำาที่ละเมดิสทิธิ 

เสรภีาพในร่างกายของผู้อื่น	ซึ่งกฎหมายได้กำาหนดมาตรการคุ้มครองไว้	 

ดังนั้น	 เมื่อมีการจับกุมบุคคลใดๆ	 แล้ว	 เจ้าหน้าที่ตำารวจจะควบคุมตัว 

บุคคลนั้นไว้ได้เท่าที่จำาเป็นตามพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีเท่านั้น	

แต่หากผู้ถกูจบักมุกระทำาความผดิเลก็ๆ	น้อยๆ	ประเภทความผดิลหโุทษ	

อำานาจของเจ้าหน้าที่ในการควบคมุตวักจ็ะมจีำากดั	แต่หากเป็นคดอีาญา 

ร้ายแรงมีอัตราโทษสูง	 อำานาจของเจ้าหน้าที่	 รวมทั้งอำานาจของศาล 

ในการสั่งควบคมุตวักจ็ะมรีะยะเวลายาวนานขึ้นตามไปด้วย
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ตอนที่ 62
ก�รควบคมุตวัคดลีหโุทษ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจได้จบักมุตวัผู้กระทำาความผดิ	กฎหมายได้ให้

อำานาจเจ้าหน้าที่ในการควบคมุตวับคุคลนั้นไว้เพื่อการสอบสวนได้เท่าที่ 

จำาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี	 หากความผิดนั้นเป็นความผิดลหุโทษ	 

ซึ่งมโีทษจำาคกุไม่เกนิ	1	เดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ	1,000	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	 

เช่น	 การทิ้งซากสัตว์ริมถนนสาธารณะซึ่งก่อความเดือดร้อนรำาคาญ 

ให้แก่ประชาชนผู้สญัจรไปมาถอืเป็นความผดิลหโุทษ	เจ้าหน้าที่จะมอีำานาจ 

ควบคมุตวัไว้ได้เท่าที่จะใช้ในการสอบถามคำาให้การ	เพื่อให้ได้ข้อเทจ็จรงิ 

เท่านั้น	 แต่จะไม่สามารถควบคุมตัวไว้นานกว่านี้ได้	 ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	87	วรรค	1
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ตอนที่ 63
ต้องนำ�ตวัไปศ�ลภ�ยใน 48 ชั่วโมง

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจได้จบักมุตวัผู้กระทำาความผดิ	กฎหมายได้ให้

อำานาจในการควบคมุตวับคุคลนั้นไว้เท่าที่จำาเป็นตามพฤตกิารณ์แห่งคดี	

และโดยปกติเมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนจะต้องปล่อยตัวผู้กระทำาความผิด

เป็นการชั่วคราว	หรอืให้ประกนัตวั	แต่หากมเีหตจุำาเป็นในการสอบสวน	 

หรอืเพื่อการสั่งฟ้องคด	ีเจ้าหน้าที่จะไม่อนญุาตให้ประกนัตวั	ทั้งนี้	เจ้าหน้าที่ 

จะต้องนำาตัวผู้กระทำาผิดไปศาลภายใน	 48	 ชั่วโมง	 นับตั้งแต่เวลาที่ 

ผู้กระทำาผดินั้นถกูนำาตวัมายงัสถานตีำารวจ	ซึ่งเป็นที่ทำาการของพนกังาน 

สอบสวน	 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำาเป็นอื่นๆ	 ที่ทำาให้ไม่สามารถ 

มาศาลได้ภายใน	48	ชั่วโมง	เช่น	นำ้าท่วม	ถนนขาด	เป็นต้น	ซึ่งเป็นไป

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	87	วรรค	2
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ตอนที่ 64
ก�รฝ�กขงั

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจได้จบักมุตวัผูต้้องหาที่กระทำาความผดิทางอาญา	 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะสามารถควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อสอบสวน 

ได้เท่าที่จำาเป็นตามพฤตกิารณ์แห่งคดี	ซึ่งหากเป็นคดลีหโุทษจะสามารถ 

ควบคุมตัว	 เพื่อซักถามคำาให้การและให้รู้ว่าเป็นใคร	 อยู่ที่ไหนเท่านั้น	 

แต่หากเป็นความผิดอื่นๆ	 ระยะเวลาการควบคุมตัวจะขายออกไปตาม 

ความร้ายแรงและความซบัซ้อนของคด	ีทั้งนี้	จะสามารถควบคมุตวัผูต้้องหา 

ไว้ได้ไม่เกิน	 48	 ชั่วโมง	 แต่หากมีเหตุจำาเป็นต้องควบคุมตัวเกินกว่า	 

48	 ชั่วโมง	 เพื่อทำาการสอบสวนต่อไปให้แล้วเสร็จ	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

หรือพนักงานอัยการที่ทำาสำานวนการสอบสวนอยู่ขณะนั้น	 สามารถขอ 

ให้ศาลออกหมายขัง	 หรือที่เรียกว่าการฝากขังผู้ต้องหาคนดังกล่าวไว้ได้	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	87
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ตอนที่ 65
อำ�น�จศ�ลสั่งขงั (1)

ในกรณทีี่เจ้าหน้าที่ตำารวจหรอืพนกังานอยัการมคีวามจำาเป็นต้อง 

ควบคมุตวัผู้ต้องหาไว้	เพื่อให้การสอบสวนหรอืการพจิารณาสำานวนการ 

สอบสวนเสร็จสิ้น	 เนื่องจากหากปล่อยตัวผู้ต้องหาไปในขณะที่ยังไม่ได้ 

สอบสวนพยานสำาคญั	หรอืยงัค้นหาวตัถพุยานสำาคญัไม่พบ	อาจส่งผลให้ 

ผู้ต้องหามีโอกาสไปทำาลายพยานหลักฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปคด	ี 

ด้วยเหตนุี้	พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการสามารถขออำานาจศาล 

ฝากขังได้	 ซึ่งระยะเวลาสั่งขังจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอัตราโทษ 

ของคดนีั้นๆ	 เช่น	หากเป็นคดทีี่มโีทษจำาคกุสงูสดุไม่เกนิ	 6	 เดอืน	ปรบั

ไม่เกนิ	500	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	ศาลจะสั่งขงัได้เพยีงครั้งเดยีว	โดยมี

กำาหนดไม่เกนิ	7	วนั
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ตอนที่ 66
อำ�น�จศ�ลสั่งขงั (2)

ทราบหรอืไม่ว่า	ระยะเวลาในการสั่งขงัผูต้้องหาตามอำานาจของศาล	 

เมื่อพนกังานสอบสวนหรอือยัการร้องขอ	เนื่องจากจำาเป็นต้องควบคมุตวั 

ผู้ต้องหาไว้เพื่อให้การสอบสวนหรือการพิจารณาสำานวนการสอบสวน 

เสร็จสิ้นนั้น	 ขึ้นอยู่กับอัตราโทษของคดีนั้นๆ	 เช่น	 หากเป็นคดีที่ม ี

โทษจำาคกุมากกว่า	6	เดอืน	แต่ไม่เกนิ	10	ปี	หรอืปรบัสงูกว่า	500	บาท	 

หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	ศาลจะสั่งขงัหลายๆ	ครั้งตดิต่อกนัได้	ซึ่งในการสั่งขงั 

แต่ละครั้งต้องไม่เกนิครั้งละ	12	วนั	และเมื่อรวมระยะเวลาสั่งขงัทั้งหมด 

ต้องไม่เกนิ	48	วนั
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ตอนที่ 67
อำ�น�จศ�ลสั่งขงั (3)

ในกรณทีี่เจ้าหน้าที่ตำารวจหรอืพนกังานอยัการยื่นคำาร้องขอฝากขงั

ผู้ต้องหาต่อศาล	เพื่อนำาตวัผู้ต้องหากลบัมาสอบปากคำาให้แล้วเสรจ็	และ

สรุปสำานวนส่งฟ้องศาลต่อไปนั้น	 อำานาจของศาลในการสั่งขังผู้ต้องหา 

จะขึ้นอยู่กับอัตราโทษของคดีนั้นๆ	 ซึ่งหากเป็นคดีอาญาที่มีอัตราโทษ 

จำาคกุสงูเกนิกว่า	10	ปีขึ้นไป	เช่น	คดข่ีมขนืกระทำาชำาเราที่มอีตัราโทษจำาคกุ 

ตั้งแต่	 4	ปี	ถงึ	20	ปี	คดปีล้นทรพัย์ที่มโีทษจำาคกุ	10	ปี	ถงึ	15	ปี	และ 

คดฆ่ีาคนตายที่มโีทษประหารชวีติ	เป็นต้น	โดยศาลจะมอีำานาจสั่งขงัหลายๆ	ครั้ง 

ติดต่อกันได้	 ทั้งนี้	 ในการสั่งขังแต่ละครั้งต้องไม่เกินครั้งละ	 12	 วัน	 

และเมื่อรวมระยะเวลาสั่งขังทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	 84	 วัน	 ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	87	วรรค	6
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ตอนที่ 68
ก�รปล่อยตวัชั่วคร�ว (1)

ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีหลักการ 

เป็นหลกัสากล	คอื	การสนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูต้้องหาหรอืจำาเลยในคดอีาญา 

ไม่มีความผิด	 และก่อนมีคำาพิพากษาถึงที่สุดตัดสินว่า	 บุคคลนั้นกระทำา

ความผดิ	จะปฏบิตัติ่อผู้นั้นเป็นผู้กระทำาความผดินั้นมไิด้	ซึ่งประเทศไทย 

ได้นำาหลกัการดงักล่าวบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู	 โดยเมื่อบคุคลใดตกเป็น 

ผู้ต้องหาหรอืจำาเลย	บคุคลนั้นอาจจะถกูควบคมุตวัโดยเจ้าพนกังานหรอื 

ถกูขงัตามหมายของศาล	ดงันั้น	 กฎหมายจงึมชี่องทางในการช่วยเหลอื 

ตามหลกัการดงักล่าว	คอื	การปล่อยตวัผูต้้องหาหรอืจำาเลยให้ได้รบัอสิรภาพ 

เป็นการชั่วคราว	หรอืการปล่อยตวัชั่วคราว	หรอืการประกนัตวัก่อนการ

พจิารณาคดเีสรจ็สิ้นจนถงึที่สดุได้	
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ตอนที่ 69
ก�รปล่อยชั่วคร�ว (2)

การประกันตัวผู ้ต ้องหาหรือจำาเลยตามกฎหมาย	 เรียกว ่า 

การปล่อยตวัชั่วคราว	ซึ่งมหีลายลกัษณะ	และหลายขั้นตอน	อาท	ิการปล่อยตวั 

ชั่วคราวโดยไม่มกีารประกนัตวัสามารถทำาได้เพยีงให้ผูต้้องหา	หรอืจำาเลยนั้น 

สาบานหรอืปฏญิาณตน	ว่าจะมารายงานตวัตามหมายนดัหรอืหมายเรยีก 

เท่านั้น	 หรือหากเป็นการปล่อยตัว	 โดยมีการประกันตัวทำาได้โดย 

ให้ผู้ต้องหา	จำาเลย	หรอืบคุคลอื่นทำาสญัญาประกนักบัเจ้าพนกังาน	หรอื 

ศาลวา่	ตนจะมาตามนดั	หรอืจะนำาตวัผูต้้องหา	หรอืจำาเลยนั้นมารายงานตวั 

ตามนัด	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	111
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ตอนที่ 70
ก�รปล่อยตวัชั่วคร�ว (3)

การปล่อยตวัชั่วคราวตามกฎหมาย	ม	ี3	ลกัษณะ	คอื	การปล่อยตวั 

ชั่วคราวโดยไม่มีประกัน	 การปล่อยตัวโดยมีประกัน	 และการปล่อยตัว 

แบบมีประกันและหลักประกัน	 ซึ่งการปล่อยตัวแบบมีประกันและ 

หลกัประกนันั้นมคีวามเข้มงวดและรดักมุ	นอกจากจะทำาสญัญาประกนัแล้ว	 

ยงัต้องมกีารนำาหลกัประกนัมาใช้ประกนัตวัผู้ต้องหาหรอืจำาเลยอกีทางหนึ่ง	 

ซึ่งหลักประกันที่สามารถนำามาประกอบการขอปล่อยตัวมีหลายประเภท	 

เช่น	 เงินสด	 โฉนดที่ดิน	 พันธบัตร	 สมุดบัญชีเงินฝาก	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ 

ยงัหมายรวมถงึการให้บคุคลอื่นมาเป็นประกนั	กล่าวคอื	การนำาเอาหลกัทรพัย์	 

หรอืตำาแหน่งหน้าที่การงานของบคุคลที่น่าเชื่อถอื	มาใช้เป็นหลกัประกนัได้	 

เป็นต้น	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	111	ประกอบ	มาตรา	114
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ตอนที่ 71
ก�รปล่อยตวัชั่วคร�ว (4)

ในการปล่อยตวัชั่วคราวหรอืการประกนัตวันั้น	หากเป็นความผดิ 

เล็กน้อย	 เช่น	 การรับประทานอาหารแต่ไม่จ่ายค่าอาหาร	 ในกรณีนี้	 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยเพียงแค่สาบาน	 หรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัด 

เท่านั้น	 หากข้อหาความผิดร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นที่กฎหมายกำาหนด 

อตัราโทษจำาคกุอย่างสงูเกนิ	5	ปีขึ้นไป	เช่น	การปลอมธนบตัร	การข่มขนื 

กระทำาชำาเรา	 การชิงทรัพย์	 เป็นต้น	 ในกรณีนี้การปล่อยตัวชั่วคราว 

จะต้องมกีารทำาสญัญาประกนัตวั	และจะมหีลกัประกนัด้วยหรอืไม่กไ็ด้	และ 

หากมีความผิดที่ซับซ้อน 

และมีโทษสูงมากขึ้นเท่าใด	 

เจ้าพนกังานหรอืศาลจะต้อง 

ให้มีการทำาสัญญาประกัน 

พร้อมทั้งมหีลกัประกนั	เช่น	 

เงนิสด	โฉนดที่ดนิ	เพื่อเป็น 

หลกัประกนัว่าผู้ต้องหาหรอื 

จำาเลยจะมาตามกำาหนดนัด	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	110
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ตอนที่ 72
ก�รปล่อยตวัชั่วคร�ว (5)

การประกันตัวผู ้ต้องหาหรือจำาเลย	 ตามกฎหมายจะเรียกว่า 

การปล่อยตัวชั่วคราว	 อาจมีขึ้นได้หลายขั้นตอน	 และหลายลักษณะ	 

หากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นฟ้องต่อศาล	 ผู้ต้องหาหรือ 

ผู้มปีระโยชน์เกี่ยวข้อง	 เช่น	ญาตพิี่น้อง	นายจ้าง	หรอืทนายความของ 

ผูต้้องหา	จะสามารถยื่นคำาขอให้ปล่อยชั่วคราวได้	โดยยื่นต่อพนกังานสอบสวน 

หรือพนักงานอัยการ	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู ่ว ่าสำานวนนั้นอยู ่ในขั้นตอนใด	 

หากผูต้้องหาถกูขงัตามหมายขงัของศาล	แม้ว่ายงัไม่ได้ถกูฟ้องคด	ีหรอืถ้า 

ถกูฟ้องคดแีละเป็นจำาเลยแล้ว	ทั้งสองกรณนีี้ให้ยื่นคำาขอให้ปล่อยตวัชั่วคราว 

ต่อศาลชั้นต้นที่รบัผดิชอบชำาระคดนีั้นๆ	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	106	(2)	(3)
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ตอนที่ 73
ก�รควบคมุตวัเดก็ที่กระทำ�ผดิ

ผู้กระทำาความผดิแต่ละรายถงึแม้จะเป็นผู้กระทำาความผดิในประเภท 

เดียวกัน	 แต่มีสภาพร่างกาย	 สภาพจิตใจ	 และวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน	

กฎหมายจึงได้กำาหนดกระบวนการต่างๆ	 เกี่ยวกับเด็กที่กระทำาความผิด 

เป็นพิเศษกว่าผู ้ใหญ่	 รวมถึงต้องมีการแจ้งให้ผู ้ปกครองของเด็ก 

ทราบถึงการควบคุมตัวจะต้องแยกออกจากผู ้ต ้องหาที่เป็นผู ้ใหญ่	 

ไม่สามารถควบคมุตวัในห้องขงั 

บนสถานีตำารวจได ้ 	 และ

จะควบคุมตั ว ได ้ ไม ่ เ กิน	

24	 ชั่ว โมง	 หลังจากนั้น 

ต้องส่งตัวให้สถานพินิจและ

คุ ้มครองเด็กและเยาวชน

เป็นผู ้ดูแลต่อไป	 หากการ 

ควบคมุตวัเดก็อยูใ่นอำานาจของ 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน	 พ่อแม่	 หรือ 

ผู ้ปกครองของเด็กสามารถมาประกันตัวเด็กได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปล่อยตวัชั่วคราวโดยไม่มหีลกัประกนั	ซึ่งเป็นไป 

ตามนยัพระราชบญัญตัจิดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครวั	และวธิพีจิารณา

คดเียาวชนและครอบครวั	พ.ศ.	2534
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ตอนที่ 74
ประกนัตวัเดก็

ในคดอีาญา	กฎหมายจะสนันษิฐานไว้ก่อนว่า	ผูต้้องหาหรอืจำาเลยทกุคน 

เป็นผู ้บริสุทธิ์	 จนกว่าศาลจะตัดสินว่าบุคคลนั้นมีความผิด	 ดังนั้น	 

กระทรวงยตุธิรรม	โดยกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	จงึมนีโยบาย 

ให้เดก็และเยาวชนได้รบัการประกนัตวัในระหว่างการสอบสวนและดำาเนนิคดี 

ใหไ้ดม้ากที่สดุ	โดยกำาหนดว่าความผดิที่มโีทษสงูสดุไมเ่กนิ	5	ป	ีผูป้กครอง

สามารถประกันตัวได้	 โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ประกันตัว	 และในกรณี

ที่มีโทษจำาคุกอย่างสูงเกินกว่า	 5	 ปี	 ต้องมีการวางหลักทรัพย์ประกันตัว	 

หากผู้ปกครองของเดก็ไม่มหีลกัทรพัย์เพยีงพอ	แต่เหน็ว่าเดก็จะไม่หลบหน ี

ในระหว่างประกนัตน	ผู้อำานวยการสถานพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 

สามารถลดหย่อนหลกัทรพัย์ได้ตามความเหมาะสม
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ตอนที่ 75
สถ�นพนิจิฯ 24 ชั่วโมง

โดยปกตทิั่วไป	หน่วยงานราชการจะทำาการในวนั	และเวลาราชการ	

กล่าวคือ	 วันจันทร์ถึงศุกร์	 ระหว่างเวลา	 08.30	 –	 16.30	 น.	 เท่านั้น	 

ซึ่งลกัษณะงานที่เกี่ยวข้องกบัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลจะรอเวลาทำาการ 

ของหน่วยงานมิได้	 ด้วยเหตุนี้	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยกรมพินิจและ 

คุ้มครองเด็กและเยาวชน	 จึงมีโครงการให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชนเปิดทำาการตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ควบคมุตวัเดก็และเยาวชน	สามารถนำาส่งตวัเดก็ 

และเยาวชนต่อสถานพินิจฯ	 ได ้ทันทีตลอด	 24	 ชั่วโมง	 อีกทั้ง 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนที่ถกูคบคมุตวั	สามารถประกนัตวัได้ทนัททีั้งในและ 

นอกเวลาราชการ	ทั้งนี้	ยงักำาหนดให้แจ้งผลการพจิารณาให้ประกนัตวัเดก็ 

และเยาวชนแก่ผู้ปกครอง	หรอืผู้ประกนัตวัทราบภายใน	30	นาที
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ตอนที่ 76
ตำ�รวจตรวจจบัคว�มเรว็

ในช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว	ผูท้ี่ขบัรถเดนิทางไปพกัผ่อนต่างจงัหวดั	 

อาจสังเกตเห็นความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ในเรื่อง

กฎหมายจราจร	 เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่	 หรือการตรวจจับความเร็ว 

รถยนต์	ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจทางหลวง	 ได้นำาเทคโนโลยกีล้องตรวจจบั 

ความเร็วนำามาใช้ในเส้นทางหลักทั่วประเทศ	 หากรถคันใดขับด้วย

ความเร็วเกินกำาหนด	 อุปกรณ์ดังกล่าวจะบันทึกภาพรถที่ใช้ความเร็ว 

เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดโดยอัตโนมัติ	 ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที่ตำารวจจะส่ง

ภาพถ่ายดังกล่าวที่มีภาพรถ	 สถานที่เกิดเหตุ	 วันเวลาที่เกิดเหตุ	 และ

ความเรว็ที่จดุนั้น	ส่งไปยงัที่อยู่ของผู้ครอบครองรถยนต์	พร้อมใบแสดง

การกระทำาความผดิ
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ตอนที่ 77
ถกูจร�จรจบั (1)

ตำารวจจราจรมหีน้าที่ในการกวดขนัผู้ขบัขี่ยานพาหนะบนท้องถนน 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หากผู้ขับขี่ทุกคนเคารพกฎจราจร	 จะส่งผลให้

อบุตัเิหตบุนท้องถนนลดลงด้วย	แต่หากผูใ้ดฝ่าฝืนกฎจราจร	เช่น	การขบัรถ 

โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่	 หรือฝ่าสัญญาณไฟจราจร	 ถือเป็นการกระทำา

ความผิด	 ต้องได้รับโทษตามความผิดที่ได้กระทำาไว้	 ซึ่งเป็นไปตาม 

นยัพระราชบญัญตัริถยนต์	พ.ศ.	2522
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ตอนที่ 78
ถกูจร�จรจบั (2)

ทราบหรอืไม่ว่า	เมื่อขบัขี่ยานพาหนะบนท้องถนนแล้วพบด่านตำารวจ	 

หรือเจ้าพนักงานจราจรเรียกให้หยุดรถ	 จะต้องหยุดรถและอำานวย 

ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานจราจรเพื่อดำาเนินการตรวจสอบ	 แต่หาก 

ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 ถือเป็นการ

กระทำาความผิดมีโทษจำาคุกไม่เกิน	 10	 วัน	 หรือปรับไม่เกิน	 500	 บาท	 

หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	ทั้งนี้	หากผู้ขบัขี่ได้ขบัรถพุ่งชนสิ่งกดีขวางแล้วหลบหนี	 

อาจต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ	1	ปี	ปรบัไม่เกนิ	2,000	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั
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ตอนที่ 79
ถกูจร�จรจบั (3)

เมื่อเจ้าพนกังานจราจรพบเหน็รถที่มสีภาพหรอืลกัษณะไม่ถกูต้อง	

เช่น	 สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเป็นอันตราย	 หรือผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัต ิ

ตามกฎจราจร	ได้แก่	ไม่คาดเขม็ขดันริภยัขณะขบัรถ	ไม่สวมหมวกนริภยั 

ตลอดจนขบัรถเรว็เกนิกว่าที่กฎหมายกำาหนด	เจ้าหน้าที่ตำารวจมอีำานาจ

สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ	 หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจพบเห็นว่า	 มีการ

ขับรถส่ายไปมา	 หรือผู้ขับขี่หลับขณะรถติดไฟแดง	 เจ้าหน้าที่มีอำานาจ

สั่งให้ผู้ขับขี่ทดสอบว่าหย่อน 

ความสามารถในการขบัขี่หรอืไม่	 

โดยการเป่าเครื่องตรวจวัด

ปริมาณแอลกอฮอล ์ 	 ทั้งนี้	 

หากผู ้ขับขี่ไม ่ยอมทดสอบ	 

เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถกกัตวัไว้ 

เพื่อทดสอบความสามารถ 

ในการขับขี่ได้	 และภายหลัง

จากการทดสอบแล้ว	 หากผูข้บัขี่ 

ไม่ได้ทำาผิดกฎหมายจราจร	 เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องปล่อยตัวทันท	ี 

แต่หากผิดจริงจะต้องดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป	 ซึ่งเป็นไปตามนัย

พระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	2522	มาตรา	142
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ตอนที่ 80
ถกูจร�จรจบั (4)

ในกรณีที่ตำารวจจราจรเรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจค้นตามปกต	ิ

หรอือาจแจ้งขอ้หาในกรณทีี่ฝ่าฝืนกฎจราจร	หรอืขอตรวจใบอนญุาตขบัขี่ 

ผู ้ขับขี่ควรปฏิบัติตาม	 เพราะหากฝ่าฝ ืนหรือพยายามติดสินบน 

เจ้าหน้าที่ตำารวจ	จะถอืเป็นการกระทำาที่ผดิกฎหมาย	เนื่องจากมคีวามคดิว่า 

การจ่ายเงนิให้กบัเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาไปที่สถานตีำารวจ	แต่ถ้าไป 

สถานตีำารวจต้องเสยีเวลารอ
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ตอนที่ 81
ถกูจร�จรจบั (5)

เมื่อตำารวจจราจรเรยีกให้หยดุรถ	เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา	เช่น	ขบัรถ 

ฝ่าสญัญาณไฟจราจร	จอดรถในที่ห้ามจอด	หรอืในทางคบัขนั	กลบัรถในที่ 

ที่ไม่มีป้ายอนุญาตให้กลับรถ	 ขับรถสวนทางวันเวย์	 หรือขับรถแซง 

บนผวิถนนจราจรที่เป็นเส้นทบึห้ามแซง	ซึ่งผู้ขบัขี่หลายคนที่กระทำาผดิ 

ข้อหาเหล่านี้	บางคนจะไม่ยอมรบัผดิโดยอ้างว่าไม่รูบ้้าง	อ้างว่ามองไม่เหน็ 

ป้ายจราจรบ้าง	 หรือป้ายจราจรแสดงเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ	 

ไม่ชดัเจน	หรอืบางคนอ้างเส้นสาย	ชอบเบ่ง	ซึ่งน่าเหน็ใจเจ้าหน้าที่ที่พบเจอ 

พฤติกรรมอย่างนี้	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้จะลดน้อยลง	 

หากนำากล้องโทรทศัน์มาใช้บนัทกึภาพจราจรให้มากขึ้น
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ตอนที่ 82
สนิบนจร�จร

เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนกระทำาผิดกฎจราจร	 เช่น	 

ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร	 ขับขี่สวนเลน	 หรือกลับรถในจุดที่ไม่ได้

อนญุาตไว้	หากถกูเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรจบักมุและพยายามเสนอสนิบน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่	เพื่อให้ละเว้นการจบักมุ	การกระทำาดงักล่าวถอืเป็นความผดิ 

ทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน	 โดยมีโทษถึงขั้นจำาคุก	 รวมทั้งเป็นการสร้าง

วฒันธรรมการคอรปัชั่นในสงัคมไทย
82
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ตอนที่ 83
อำ�น�จของตำ�รวจจร�จร

เจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรมอีำานาจหน้าที่ในการลงโทษผูก้ระทำาความผดิ 

กฎจราจร	 โดยเมื่อพบเห็นการกระทำาผิดกฎจราจร	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

มอีำานาจว่ากล่าวตกัเตอืน	หรอืออกใบสั่งให้ไปชำาระค่าปรบั	และมอีำานาจหน้าที่ 

เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราวได้	 รวมถึงในกรณีที่ไม่พบตัว 

ผู้ขับขี่	 เจ้าหน้าที่ตำารวจอาจจะเขียนใบสั่ง	 ซึ่งจะติดไว้ในจุดที่ผู้ขับขี่

สามารถมองเห็นได้สะดวก	 เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งแล้วนั้น	 ควรไปชำาระ 

ค่าปรับตามวันเวลาที่กำาหนดไว้ในใบสั่ง	 ทั้งนี้	 ได้กำาหนดให้ใช้ใบแทน 

ใบอนญุาตขบัขี่ชั่วคราว	(ใบสั่ง)	ไม่เกนิ	7	วนั	ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	140	

วรรค	2	แห่งพระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	2522
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ตอนที่ 84
ยดึบตัร ยดึรถไม่ได้ (1)

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า	 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรจับกุม 

ผู้กระทำาผิดกฎจราจร	 ในกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย	 หรือหมวกกันน็อค	 

ขับรถโดยไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่	 เจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรจะมีอำานาจ 

ยดึบตัรประชาชน	บตัรเครดติ	และบตัรอื่นๆ	รวมทั้งการยดึรถ	ยดึกญุแจรถ 

ไว้ได้หรอืไม่นั้น	ซึ่งจากการพจิารณาในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กฎหมาย 

จราจรทางบก	 กฎหมายรถยนต์	 กฎหมายบัตรประชาชน	 ไม่ปรากฏว่า 

มมีาตราใดให้อำานาจเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรยดึบตัรประชาชน	หรอืบตัรอื่นๆ	ไว้ได้	 

โดยเฉพาะการยึดรถหรือกุญแจรถไว้	 เพราะเหตุเพียงแค่กระทำาผิด 

กฎจราจรเลก็ๆ	น้อยๆ	เจ้าหน้าที่ตำารวจจงึไม่มอีำานาจกระทำาการดงักล่าวได้
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ตอนที่ 85
ยดึบตัร ยดึรถไม่ได้ (2)

ในกรณทีี่ผู้ขบัขี่กระทำาผดิกฎจราจรและได้รบัใบสั่ง	หากเจ้าหน้าที่

ตำารวจจราจรยึดกุญแจรถ	 หรือบัตรอื่นๆ	 โดยอ้างว่าต้องให้ผู้กระทำาผิด 

กฎจราจรไปชำาระค่าปรับตามที่ระบุในใบสั่งก่อน	 และให้นำาใบเสร็จ 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 จึงจะคืนกุญแจรถ	 หรือคืนบัตรอื่นๆ	 ให้	 

ซึ่งตามบทกฎหมายจราจรทางบก	และกฎหมายรถยนต์ไม่ได้ให้อำานาจแก่ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจให้กระทำาการเช่นนั้นได้	เนื่องจากกฎหมายจราจรทางบก	 

ให ้อำ านาจเจ ้ าพนักงานจราจรจับกุมผู ้ ขับขี่ที่ฝ ่ าฝ ืนกฎหมาย	 

มีอำานาจว่ากล่าวตักเตือน	 ออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำาระค่าปรับหรือเรียกเก็บ

ใบอนญุาตขบัขี่ไว้เป็นการชั่วคราว	โดยต้องออกใบรบัแทนใบอนญุาตขบัขี่

ให้แก่ผู้ขบัขี่ไว้เท่านั้น
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ตอนที่ 86
ยดึบตัร ยดึรถไม่ได้ (3)

หลกันติริฐัเป็นหลกัการพื้นฐานสำาคญั	ที่มรีฐัธรรมนญูไทยรองรบัไว้	 

โดยหลักการมุ ่งคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ซึ่งรัฐและ 

เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่สามารถใช้อำานาจก้าวล่วงในการจำากดัสทิธเิสรภีาพของ

ประชาชน	 หากไม่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเขียนระบุให้อำานาจไว้	 

อย่างเช่น	กรณผีูข้บัขี่รถยนต์บนท้องถนนขบัรถโดยไม่พกพาใบอนญุาตขบัขี่ 

เป็นความผิดตามกฎหมาย	 ซึ่งกฎหมายได้กำาหนดโทษและอำานาจ 

ของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน	 คือ	 การออกใบสั่งให้ชำาระค่าปรับภายใน 

ระยะเวลาที่กำาหนด	 และไม่มีกฎหมายมาตราใดที่ระบุให้อำานาจแก่ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถยดึกญุแจรถ	หรอืบตัรอื่นๆ	ไว้ได้
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ตอนที่ 87
ถกูยดึใบขบัขี่ (1)

เมื่อผู้ขบัขี่ทำาผดิกฎจราจร	ถกูตำารวจจบักมุ	และได้รบัใบสั่งถกูยดึ

ใบขบัขี่	ผูข้บัขี่มหีน้าที่ชำาระค่าปรบัที่สถานตีำารวจในเขตท้องที่และภายใน

กำาหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง	 หรืออาจชำาระทางไปรษณีย์ธนาณัติได้	 

เมื่อได้ชำาระค่าปรบัเรยีบร้อยแล้ว	ตำารวจจะคนืใบขบัขี่ให้	ในกรณทีี่ถกูยดึ

ใบขบัขี่	ผู้ขบัขี่อาจใช้ใบรบัแทนใบขบัขี่ได้	แต่ไม่เกนิ	7	วนั	อย่างไรกต็าม	

หากได้รบัใบสั่งแล้วไม่ได้ไปชำาระค่าปรบั	ด้วยไม่มเีหตอุนัสมควร	ผู้ขบัขี่

อาจถูกหมายเรียกให้ไปโรงพัก	 หรืออาจไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ 

จนกว่าจะชำาระค่าปรบัให้ถกูต้อง	ที่สำาคญัอาจต้องโทษปรบัเพิ่มขึ้นอกีด้วย	 

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	2522	มาตรา	141	ทวิ
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ตอนที่ 88
ถกูยดึใบขบัขี่ (2)

หากผู ้ขับขี่ยานพาหนะถูกตำารวจออกใบสั่งและยึดใบขับขี่	 

ผู้ขบัขี่สามารถใช้ใบรบัแทน	(แทนใบขบัขี่)ได้	ไม่เกนิ	7	วนั	ซึ่งหากเกนิ 

ระยะเวลาที่กำาหนดไว้	 ถือเป็นความผิดฐานขับรถในขณะถูกยึดใบขับขี่	 

ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ	2,000	บาท	และหากผูข้บัขี่ไม่ยอมไปชำาระค่าปรบั	 

แต่กลับแจ้งความว่าใบขับขี่หายเพื่อขอทำาใบอนุญาตขับขี่ฉบับใหม่	 

จะถอืเป็นความผดิฐานแจ้งความเทจ็	มโีทษจำาคกุสงูสดุ	6	เดอืน	ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	137
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ตอนที่ 89
ขั้นตอนก�รยดึทรพัย์ (1)

ลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้	 หากลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้	

เจ้าหนี้สามารถไปฟ้องศาลขอให้ศาลบงัคบัให้ลกูหนี้ชำาระหนี้ได้	ซึ่งเจ้าหนี้

ไม่อาจยดึทรพัย์สนิของลกูหนี้โดยพลการได้	แต่หากภายหลงัศาลมคีำาสั่ง 

พพิากษาให้ลกูหนี้ชำาระหนี้	แต่ลกูหนี้ยงัเพกิเฉย	ศาลจะออกหมายบงัคบัคดี	 

และเป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์	 ผู้เป็นเจ้าหนี้ที่ต้องสืบหาทรัพย์สินลูกหนี้	 

จากนั้นให้มาแจ้งเจ้าพนกังานบงัคบัคดไีปดำาเนนิการยดึอายดัทรพัย์ต่อไป	 

ทั้งนี้ทรพัย์ที่จะยดึได้นั้นต้องเป็นของลกูหนี้	โดยฝ่ายเจ้าหนี้ต้องตรวจสอบ

หลกัฐานต่างๆ	ให้แน่ชดัก่อน	
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ตอนที่ 90
ขั้นตอนก�รยดึทรพัย์ (2)

เมื่อศาลพพิากษาให้ลกูหนี้ชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้	ไม่ว่าจะเป็นการ

ชำาระเงนิ	เช่น	ค่าสนิค้าที่ค้างจ่ายต้นเงนิพร้อมดอกเบี้ย	หรอืค่าเสยีหาย 

ที่ต้องจ่ายเพราะได้ทำาละเมดิหรอืผดิสญัญา	แม้แต่การสั่งให้ลกูหนี้กระทำาการ 

บางอย่าง	 เช่น	 ให้ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า	 ศาลจะออก 

คำาบงัคบัคดส่ีงไปถงึตวัลกูหนี้ให้ดำาเนนิการต่างๆ	ตามกำาหนดเวลาที่ระบไุว้	 

เมื่อพ้นระยะเวลาดงักล่าวแล้ว	แต่ลกูหนี้ยงัคงเพกิเฉยไม่ยอมปฏบิตัติาม 

เจ้าหนี้ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี	 ซึ่งก็คือคำาสั่งศาลที่แต่งตั้ง 

เจ้าพนกังานให้ไปดำาเนนิการบงัคบัคด	ีจากนั้นเจ้าหนี้จะแจ้งให้พนกังาน

บังคับคดีในเขตท้องที่นั้นๆ	 ทราบถึงการออกหมายบังคับคดีเพื่อให้ 

ดำาเนนิการต่อไป
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ตอนที่ 91
ขั้นตอนก�รยดึทรพัย์ (3)

ในขั้นตอนการยดึทรพัย์บงัคบัคดนีั้น	เมื่อศาลออกหมายบงัคบัคดี 

หรอืคำาสั่งแต่งตั้งเจ้าพนกังานบงัคบัคดแีล้ว	โจทก์เจ้าหนี้ต้องไปขอตั้งสำานวน 

วางเงินค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี	 และยื่นคำาขอยึดทรัพย์	 ซึ่งหาก 

เจ้าพนกังานบงัคบัคดพีจิารณาแล้วอนญุาตคำาขอ	จงึจะสามารถดำาเนนิการ 

ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำาพิพากษาได้	 ทั้งนี้	 ในการบังคับคดีนั้น 

จะทำาได้เฉพาะแต่ในเวลากลางวันเท่านั้น	 และต้องทำาในวันทำาการปกติ 

ไม่สามารถยึดทรัพย์ในวันหยุดราชการได้	 เว ้นแต่มีเหตุฉุกเฉิน 

ซึ่งต้องขออนญุาตจากศาลก่อน	เช่น	ลกูหนี้กำาลงัขนย้ายทรพัย์สนิหลบหนี	 

หรือมีเหตุอื่นๆ	 ที่ทำาให้ไม่สามารถไปดำาเนินการในวันทำางานปกติได้	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	279	วรรค	1
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ตอนที่ 92
อำ�น�จของเจ้�พนกัง�นบงัคบัคดี

กฎหมายให้อำานาจแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี	 เพื่อให้การบังคับคดี

เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 มีอำานาจค้นสถานที่ซึ่งเป็นของลูกหนี้

ตามคำาพพิากษา	หรอื	สถานที่ของลกูหนี้ตามคำาพพิากษาได้ครอบครองอยู่	 

เช่น	 ที่อยู่อาศัย	 คลังสินค้า	 โรงงาน	 และร้านค้าขาย	 ทั้งยังมีอำานาจที่ 

จะยดึและตรวจสมดุบญัช	ีแผ่นกระดาษ	หรอืเอกสารใดๆ	ซึ่งอยูใ่นสถานที่ 

ดังกล่าว	 รวมทั้งกระทำาการ

ตามสมควร	เพื่อเปิดสถานที่	 

ที่อยู่อาศยั	 โรงเรอืน	 แม้แต่ 

ตูน้ริภยั	รวมถงึที่เกบ็ของอื่นๆ	 

หากมีผู้ใดขัดขวาง	 อาจจะ 

ขอความช ่วย เหลือจาก 

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้	 แต่ทั้งนี้	 

อำานาจต่างๆ	ที่กล่าวมาทั้งหมด	 

เ จ ้ า พนั ก ง า นบั ง คั บ ค ด ี

จะต้องกระทำาเพียงเท่าที่ 

จำาเป็นเท่านั้น	 ซึ่งเป็นไป 

ตามปร ะมวลกฎหมาย 

วิ ธีพิ จ า รณาความแพ ่ ง	

มาตรา	279	วรรค	2
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ตอนที่ 93
ทรพัย์ที่เจ้�หนี้ยดึได้

การบงัคบัคดแีพ่งตามคำาพพิากษาของศาลนั้น	เมื่อศาลออกหมาย 

บังคับคดีแล้ว	 เจ้าหนี้จะแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ	 และเจ้าหนี้ 

ต้องเป็นผู้นำายึดทรัพย์โดยต้องสืบให้รู้แน่ชัดว่า	 ลูกหนี้ตามคำาพิพากษา	 

มทีรพัยส์นิอะไรบ้าง	เกบ็ไว้ที่ไหน	และใครเป็นผูค้รอบครอง	ทั้งนี้	ทรพัย์ที่ 

เจ ้าหนี้จะนำายึดได ้นั้น	 ต ้องเป ็นทรัพย์ของลูกหนี้	 หรือที่ลูกหนี้ 

เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเท่านั้น	 เช่น	นายเอกชยัลกูหนี้ตามคำาพพิากษา 

มรีถยนต์อยู่หนึ่งคนั	ซึ่งเอกชยัซื้อมาด้วยเงนิของตวัเอง	หรอือาจเข้าหุ้น

กบัเพื่อนซื้อ	ถ้าเป็นเช่นนี้	เจ้าหนี้สามารถนำายดึรถคนันั้นได้	และเพื่อนที่

เป็นเจ้าของร่วมอกีคนสามารถขอกนัส่วนที่เป็นของตนได้	แต่หากเปน็รถ 

ของผูอ้ื่น	เชน่	เปน็รถที่เอกชยั	เช่ามา	เจ้าหนี้จะนำารถคนัดงักลา่วยดึไมไ่ด้
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ตอนที่ 94
ร้องขดัทรพัย์

เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษา	 จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ 

นำามาขายทอดตลาดใช้หนี้ได ้	 ซึ่งเฉพาะทรัพย์ที่เป ็นของลูกหนี้ 

ตามคำาพิพากษา	 หรือที่ลูกหนี้ตามคำาพิพากษาเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย

เท่านั้น	ไม่สามารถไปยดึทรพัย์ของคนอื่นได้	เช่น	นายเอกชยัได้เช่าซื้อ 

รถยนต์	 1	 คัน	 จ่ายค่าเช่าซื้อตรงกำาหนดทุกเดือนจนครบถ้วนแล้ว	 

แต่ยงัไม่ได้ดำาเนนิการเปลี่ยนชื่อผูถ้อืกรรมสทิธิ์	ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำาพพิากษา 

ของผู้ให้เช่าซื้อได้ยึดรถคันดังกล่าวเสียก่อน	 ในทางกฎหมายถือว่า	 

เมื่อนายเอกชยั	ผู้เช่าซื้อชำาระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว	ย่อมได้กรรมสทิธิ์

ในรถคนัดงักล่าวโดยอตัโนมตั	ิ ดงันั้น	 นายเอกชยัสามารถร้องขัดทรพัย์	

ขอให้ศาลพจิารณาสั่งให้ปล่อยรถคนัดงักล่าวที่ถกูยดึไปได้

94
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ตอนที่ 95
ทรพัย์ที่ยดึไม่ได้ (1)

เจ ้าหนี้ตามคำาพิพากษาสามารถนำาเจ ้าพนักงานบังคับคดี 

ไปยดึทรพัยส์นิของลกูหนี้มาขายทอดตลาด	และนำาเงนินั้นมาใชห้นี้คนืให้ 

แก่ตนได้	 แต่สำาหรับทรัพย์สินบางอย่างที่เป็นปัจจัยสี่	 ซึ่งจำาเป็นต่อการ 

ดำารงชวีติของลกูหนี้	เช่น	เครื่องนุ่งห่ม	เครื่องใช้ในครวัเรอืนของลกูหนี้	

โดยที่แต่ละประเภทมมีลูค่ารวมไม่เกนิ	50,000	บาท	หรอืเครื่องมอืเครื่องใช้ 

ในการประกอบอาชีพของลูกหนี้	 เช่น	 ถ้าเป็นชาวประมง	 ได้แก่	 เรือ	 

อวน	 แห	 ซึ่งมีราคารวมกันไม่เกิน	 100,000	 บาท	 ทรัพย์เหล่านี้	 

ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับคดีก็ได้	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

วธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	285	(1)	(2)
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ตอนที่ 96
ทรพัย์ที่ยดึไม่ได้ (2)

แม้เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาจะสามารถนำาเจ้าพนักงานบังคับคด ี

ยดึทรพัย์ของลกูหนี้มาขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ของตนได้	แต่ถ้าทรพัย์ดงักล่าว 

เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่แทนอวัยวะของลูกหนี้	 เช่น	 มือเทียม	 

แขนเทียม	 ขาเทียม	 หรือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือการทำางานของอวัยวะ

ต่างๆ	 ในร่างกายลกูหนี้	อาทิ	แว่นตา	 เครื่องช่วยฟัง	 เครื่องช่วยหายใจ	 

เป็นต้นเหล่านี้	 ไม่ว่าจะมรีาคาเท่าใด	 

เจ้าหนี้จะนำายึดดังกล่าวไม่ได้	 

เนื่องจากเป็นสิ่งของที่จำาเป็น 

ต ่ อ ก า ร ใ ช ้ ชี วิ ต ข อ ง ลู ก ห นี้	 

แต่ในกรณีที่ลูกหนี้มีของสะสม

เป็นแว่นตาสวยงามที่มีมูลค่าสูง	 

เจ้าหนี้สามารถนำายึดทรัพย์สิน 

ดังกล่าวได้	 เนื่องจากแว่นตา 

ในกรณีนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยเหลือ 

ที่จำาเป็นแต่เป็นของสะสม	 ซึ่ง 

เป ็นไปตามประมวลกฎหมาย	 

วธิพีจิารณาความแพ่ง	มาตรา	285	(3)



97

ตอนที่ 97
ก�รข�ยทอดตล�ด

ในกระบวนการบงัคบัคดนีั้น	เมื่อเจ้าหนี้ตามคำาพพิากษานำาเจ้าพนกังาน 

บังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา	 เจ้าพนักงานบังคับคด ี

จะยื่นคำาขอต่อศาลเพื่อให้สั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น	 

โดยจะมีการส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่บุคคลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 

เช่น	 เจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำาพิพากษา	 ผู้ร้องขัดทรัพย์	 ผู้รับจำานอง 

ทรพัย์สนินั้น	หรอืผู้ที่เป็นเจ้าของร่วมในทรพัย์สนินั้น	และภายหลงัจาก 

ขายทอดตลาดแล้ว	เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะหกัค่าธรรมเนยีมการขายทอดตลาด 

และค่าใช้จ่ายต่างๆ	 จากนั้นจะนำาเงินคงเหลือชดใช้คืนให้แก่เจ้าหนี้ 

ตามคำาพพิากษาหรอืบคุคลอื่นๆ	ที่มสีทิธติามกฎหมายและหากภายหลงั 

การชำาระหนี้มเีงนิคงเหลอืจะส่งมอบแก่ลกูหนี้ต่อไป
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ตอนที่ 98
คว�มผดิเกี่ยวกบัเพศ

สื่อมวลชนแขนงต่างๆ	อาท	ิสื่อหนงัสอืพมิพ์	สื่อโทรทศัน์	ได้นำาเสนอ 

ข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับ	 การกระทำาชำาเราเด็กหญิง	 อายุ	 14	 ปี	 

ซึ่งถูกคนร้ายทำาร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส	 

ดงันั้น	เพื่อป้องปรามการกระทำาผดิดงักล่าว	กฎหมายจงึได้กำาหนดบทลงโทษ 

สำาหรับผู้กระทำาความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราเด็กอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 

ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนเองไม่ว ่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	 

ต้องระวางโทษจำาคกุ	4ปี	ถงึ	20	ปี	ปรบัตั้งแต่	8,000	–	40,000	บาท	ซึ่งเป็นไป 

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	277	วรรคแรก
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ตอนที่ 99
ข่มขนื

ตามประมวลกฎหมายอาญา	 ความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเรา	

กำาหนดไว้ว่า	 ผู้ที่ข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่น	 เช่น	 ขู่เข็ญให้ร่วมหลับนอน 

โดยการทำาร้ายร่างกาย	หรอืทำาให้อยูใ่นสภาวะจำายอมไมส่ามารถขดัขนืได้	 

หรือทำาทีปลอมเป็นผู้อื่นเข้าไปร่วมหลับนอนด้วย	 ถือเป็นความผิดฐาน 

ข่มขนืกระทำาชำาเรา	ต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	4	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบั 

ตั้งแต่	 8,000	บาท	ถงึ	 40,000	บาท	แต่หากเป็นการข่มขนืกระทำาชำาเรา	 

โดยใช้อาวธุ	หรอืรมุโทรมหญงิหรอืชายในลกัษณะเดยีวกนั	ต้องระวางโทษ 

จำาคกุ	15	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบั	30,000	บาท	ถงึ	40,000	บาท	หรอืจำาคกุ

ตลอดชวีติ	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	276



100

ตอนที่ 100
โทรมหญงิหรอืช�ย

ทราบหรือไม่ว่า	 พฤติกรรมร่วมกันข่มขืนกระทำาชำาเรา	 เรียกว่า	

การโทรมหญิงหรือกระทำากับชายในลักษณะเดียวกัน	 จะมีโทษหนักกว่า 

การข่มขืนกระทำาชำาเราโดยบุคคลเพียงคนเดียว	 โดยผู ้กระทำาผิด 

ต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	15	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบัตั้งแต่	30,000	บาท	ถงึ	

40,000	บาท	แต่หากมพีฤตกิรรมร้ายแรงมากอาจมโีทษจำาคกุตลอดชวีติ



101

ตอนที่ 101
หญงิหรอืช�ยกผ็ดิฐ�นข่มขนืได้

ความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเรานั้น	 โดยปกติผู้กระทำาความผิด 

มกัจะเป็นผูช้าย	และผูเ้สยีหายมกัจะเป็นผูห้ญงิ	แต่ปัจจบุนักฎหมายได้คุม้ครอง 

ผู้เสียหายทั้งผู ้หญิงและผู ้ชาย	 ซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบังคับขืนใจ 

ข่มขืนกระทำาชำาเรา	 ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกระทำาการดังกล่าว	 

ถอืเป็นความผดิฐานข่มขนืกระทำาชำาเราเช่นกนั



102

ตอนที่ 102
กระทำ�ชำ�เร�เดก็อ�ยไุม่เกนิ 15 ปี

จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู ้คนต่างให้ความสำาคัญกับวัตถุ

มากกว่าศีลธรรม	 จึงส่งผลให้สังคมเสื่อมโทรมลง	 ดังจะเห็นได้จากข่าว

การกระทำาชำาเราเดก็อายไุม่ตำ่ากว่า	15	ปี	ซึ่งมจีำานวนคดเีพิ่มมากขึ้น	ทั้งนี้

กฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรบัผูท้ี่กระทำาชำาเราเดก็อายไุม่เกนิ	15	ปี	 

ซึ่งมใิช่ภรรยาหรอืสามขีองตน	โดยเดก็จะยนิยอมหรอืไม่กต็าม	 ต้องระวางโทษ 

จำาคกุตั้งแต่	4	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบัตั้งแต่	8,000	บาท	ถงึ	40,000	บาท



103

ตอนที่ 103
กระทำ�ชำ�เร�เดก็อ�ยไุม่เกนิ 13 ปี

ปัจจุบันแนวโน้มปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กๆ	 นั้น	 

ได้ทวคีวามรนุแรงขึ้น	โดยเฉพาะการกระทำาชำาเราเดก็อายไุม่เกนิ	13	ปี	 

ซึ่งมใิช่ภรรยาหรอืสามขีองตน	ทั้งนี้เดก็จะยนิยอมหรอืไม่กต็าม	ผูก้ระทำาผดิ 

ต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	7	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบัตั้งแต่	14,000	บาท	ถงึ	 

40,000	บาท	หรอืจำาคกุตลอดชวีติ	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา	

มาตรา	277	วรรค	3



104

ตอนที่ 104
อน�จ�ร

การอนาจาร	 เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

โดยกระทำาต่อเนื้อตวัร่างกายโดยตรง	เช่น	การกอด	การสมัผสั	การจบัต้อง 

อวัยวะเพศ	 หรืออวัยวะส่วนอื่นในร่างกาย	 ซึ่งต้องระวางโทษจำาคุก 

ไม่เกนิ	10	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	20,000	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั



105

ตอนที่ 105
ช�ยกบัช�ย

ในกรณีถูกข่มขืนกระทำาชำาเรา	 ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็น 

ผู้เสยีหาย	แต่ผู้ชายกส็ามารถถกูล่วงละเมดิทางเพศได้	เช่น	การข่มขนืใจ 

และใช้กำาลงั	เพื่อให้ยอมร่วมเพศทางทวารหนกั	เช่นนี้	ผูก้ระทำากม็คีวามผดิ 

ฐานข่มขืนกระทำาชำาเรา	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา	 

ตามมาตรา	276



106

ตอนที่ 106
ส�มขี่มขนื

ความผดิฐานข่มขนืกระทำาชำาเรา	หมายถงึ	ผู้ใดข่มขนืกระทำาชำาเรา

ผู้อื่น	 โดยการขู่เข็ญ	 หรือใช้กำาลัง	 ทำาร้าย	 ซึ่งมีความผิดตามประมวล 

กฎหมายอาญา	 มาตรา	 276	 แม้เป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสกับภรรยา 

โดยถูกต้องตามกฎหมาย	 แต่ผู้เสียหายพิสูจน์ได้ว่าเป็นการบังคับฝืนใจ 

ร่วมหลบันอน	โดยผูเ้สยีหายมไิด้ยนิยอมพร้อมใจด้วย	กเ็ปน็ความผดิฐาน 

ข่มขนืกระทำาชำาเรา	ตามมาตรา	276	เช่นกนั



107

ตอนที่ 107
อน�จ�รเดก็

สังคมที่มีแต่การพัฒนาด้านวัตถุ	 โดยลืมการพัฒนาด้านจิตใจ	 

มกัก่อให้เกดิปัญหาสงัคมอย่างมากมาย	โดยเฉพาะปัญหาการล่วงละเมดิ 

ทางเพศต่อผูห้ญงิและเดก็ที่มมีากขึ้นในสงัคมไทย	ดงัเช่นการนำาเสนอข่าว 

ผู้ร้ายนำาขนมและของเล่นมาใช้ล่อลวงเดก็อายไุม่เกนิ	15	ปี	 เพื่อกระทำา 

มิดีมิร้ายกับเด็กเหล่านั้น	 โดยไม่คำานึงว่าเด็กจะยินยอมด้วยหรือไม่	 

ซึ่งการกระทำาดงักล่าว	ถอืเป็นความผดิฐานอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา	 

มาตรา	279	ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกนิ	10	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	20,000	บาท	 

หรอืทั้งจำาทั้งปรบั



108

ตอนที่ 108
ก�รข่มขนืบคุคลที่อยู่ในคว�มปกครอง

เหตกุารณท์ี่ครสูอนคอมพวิเตอร์ในโรงเรยีนมธัยมแห่งหนึ่ง	หลอกให้ 

เด็กนักเรียนหญิงชั้น	 ม.1	 อายุเพียง	 12	 ปี	 มาดูคะแนนกับตนในห้อง 

คอมพวิเตอร์และให้ดื่มนำ้าผสมยานอนหลบั	ซึ่งทำาให้เดก็ง่วงและหลบัไป	 

โดยเมื่อตื่นขึ้นมาไม่มเีสื้อผ้าปิดบงัร่างกาย	รวมถงึมเีลอืดออกจากอวยัวะเพศ	 

จงึสนันษิฐานว่าอาจจะถกูข่มขนื	ซึ่งการกระทำาดงักล่าว	ถอืเป็นความผดิ 

ฐานกระทำาชำาเราเด็กหญิงอายุไม ่เกิน	 13	 ป ี	 ที่ไม ่ใช ่ภรรยาตน	 

ต้องระวางโทษสงูขึ้นกว่าปกตอิกี	1	ใน	3	เนื่องจากผู้กระทำาผดินั้นเป็นครู	 

และได้กระทำาต่อศษิย์ที่อยู่ในความปกครองดแูล	กฎหมายจงึกำาหนดโทษ 

ให้หนกัขึ้นอกี	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	285



109

ตอนที่ 109
คว�มผดิท�งเพศที่ยอมคว�มได้ (1)

เรื่องอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคล	 หากบุคคลนั้น 

มอีายมุากกว่าที่กำาหนดไว้	กฎหมายจะไม่เข้าไปแทรกแซง	ดงันั้น	แมจ้ะม ี

การกระทำาความผิดทางเพศเกิดขึ้น	 เช่น	 การข่มขืนกระทำาชำาเราผู้อื่น	 

หรือมีการกระทำาอนาจารแก่คนที่อายุมากกว่า	 15	 ปี	 เช่นนี้	 หากไม่ได้ 

กระทำาต่อหน้าธารกำานัล	 และผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ	 ไม่ว่าจะเป็น 

เพราะอีกฝ่ายหนึ่งยอมจ่ายค่าเสียหาย	 หรือกลับมาอยู่กินกันฉันสามี 

ภรรยา	แม้จะมกีารแจ้งความร้องทกุข์เพื่อให้ดำาเนนิคดแีล้วกต็าม	ผูเ้สยีหาย 

ก็สามารถยอมความโดยการถอนแจ้งความได้	 ซึ่งเป็นไปตามประมวล

กฎหมายอาญา	มาตรา	281



110

ตอนที่ 110
คว�มผดิท�งเพศที่ยอมคว�มได้ (2)

แม้ความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราผู ้อื่นจะค่อนข้างรุนแรง	 

แต่แท้จรงิแล้ว	กรณดีงักล่าวเป็นเรื่องส่วนบคุคล	ซึ่งหากการกระทำาความผดิ 

ไม่ได้ใช้อาวุธหรือระเบิด	 ไม่มีลักษณะที่เป็นการรุมโทรม	 ไม่ได้กระทำา 

ต่อเด็กอายุไม่ถึง	 15	 ปี	 ไม่ได้ทำาให้เหยื่อผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือ 

ได้รบับาดเจบ็สาหสั	ไม่ได้กระทำาต่อคนที่อยูใ่นความปกครองดแูล	และมไิด้ 

เกิดขึ้นต่อหน้าธารกำานัล	 กรณีดังกล่าวถือเป็นความผิดที่สามารถ 

ยอมความกนัได้	ถงึแม้จะมกีารแจ้งความร้องทกุข์แล้ว	แต่หากผู้เสยีหาย 

ไม่ตดิใจเอาความสามารถถอนแจ้งความได้



111

ตอนที่ 111
คว�มผดิท�งเพศที่ยอมคว�มได้ (3)

การทำาความผดิฐานกระทำาอนาจารโดยการขู่เขญ็	ใช้กำาลงัทำาร้าย	 

หรอืทำาให้บคุคลนั้นอยูใ่นลกัษณะที่	ไม่สามารถขดัขนืหรอืป้องกนัตนเองได้	 

ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นชายหรือหญิง	 แต่หากมีอายุเกิน	 15	 ปี	 รวมทั้ง 

ไม่ได้กระทำาอนาจารในที่สาธารณะหรอืต่อหน้าธารกำานลั	และผู้เสยีหาย 

ไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิต	 หรือได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหัส	 ย่อมถือว่า 

เป็นความผดิที่ยอมความกนัได้	อย่างไรกต็าม	หากผูเ้สยีหายเปน็บคุคลใน 

ความปกครองดแูลของผู้กระทำาความผดิเอง	 เช่น	ลกูบญุธรรม	ลกูศษิย์	

นักโทษ	 หรือผู้ต้องขังในความควบคุมของผู้กระทำาผิด	 กฎหมายถือว่า

เป็นการใช้อำานาจที่เหนอืกว่ามาข่มเหงรงัแก	จงึไม่สามารถยอมความได้



112

ตอนที่ 112
พ�ไปเพื่อก�รอน�จ�ร

ทราบหรือไม่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 283	 ทว	ิ

กำาหนดให้ผูท้ี่กระทำาการโดยใช้อบุายหลอกลวง	ขูเ่ขญ็	ใช้กำาลงัประทษุร้าย	 

หรอืข่มขนืใจผูอ้ื่นด้วยวธิกีารอื่นใด	เพื่อพาไปกระทำาอนาจาร	ต้องระวางโทษ 

จำาคกุไม่เกนิ	5	ปี	และปรบัไม่เกนิ	10,000	บาท



113

ตอนที่ 113
เจ้�น�ยกบัลกูน้อง

ทราบหรือไม่ว่า	 หากผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ	

โดยการลวนลามผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานที่ทำางาน	 ผู้เสียหายสามารถ 

แจ้งความดำาเนนิคดใีนความผดิฐานกระทำาอนาจารได้	ทั้งนี้	หากผูก้ระทำาผดิ	 

ได้แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ	 ให้ถือว่าม ี

ความผดิทางวนิยัอกีด้วย



114

ตอนที่ 114
คว�มผดิเกี่ยวกบัก�รค้�ประเวณี

การตกลงซื้อขายบริการทางเพศหรือการค้าประเวณี	 ถ้าฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งผดิข้อตกลง	เช่น	ไม่ยอมจ่ายค่าบรกิาร	ผู้เสยีหายจะไม่สามารถ 

ไปฟ้องร้องบังคับคดีกันได้	 เนื่องจากมาตรการทางแพ่งไม่ยอมรับ 

การค้าประเวณ	ีเพราะการค้าประเวณเีป็นการกระทำาความผดิทางอาญา	



115

ตอนที่ 115
เร่ค้�ประเวณี

การซื้อขายบรกิารทางเพศ	ไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิที่มพีฤตกิรรม

เข้าไปตดิต่อ	ชกัชวน	ให้ผู้อื่นซื้อบรกิารทางเพศตามถนนสาธารณะ	หรอื 

ที่อื่นๆ	โดยมลีกัษณะเปิดเผยโจ่งแจ้งเป็นการน่าอบัอาย	หรอืเป็นที่เดอืดร้อน 

รำาคาญแก่ประชาชนทั่วไป	ถอืเป็นความผดิตามกฎหมายต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	5
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ตอนที่ 116
มั่วสมุค้�ประเวณี 

ผู้ขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมมั่วสุมในสถานการค้าประเวณ	ี 

เพื่อให้ตนหรือผู้อื่นได้ค้าประเวณี	 เช่น	 เข้าไปมั่วสุมกันในโรงนำ้าชา	 

คลบับาร์ต่างๆ	เพื่อค้าประเวณ	ีถอืเป็นการกระทำาผดิ	ต้องระวางโทษจำาคกุ 

ไม่เกนิ	1	เดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิ	1,000	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	ซึ่งเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ	ี พ.ศ.	 2539	

มาตรา	6
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ตอนที่ 117
ถกูบงัคบัไม่ผดิ

กฎหมายกำาหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมค้าประเวณี	 หรือ 

ชักชวนผู้อื่นให้ค้าประเวณี	 ถือเป็นความผิดต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	 

1	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 หรือทั้งจำาทั้งปรับ	 อย่างไรก็ตาม 

หากบคุคลนั้น	ไม่ได้เตม็ใจเข้าไปมั่วสมุค้าประเวณ	ีเช่น	ถกูหลอก	ถกูบงัคบั 

ให้ค้าประเวณี	 หรือถูกล่อลวงจนต้องยอมค้าประเวณี	 กรณีเหล่านี้ 

ย่อมถอืว่าผูท้ี่ค้าประเวณโีดยไม่ได้เตม็ใจนั้น	 ไม่มคีวามผดิ	 เนื่องจากกลายเป็น 

ผู้เสียหาย	 แต่สำาหรับผู้ที่บังคับให้ผู้อื่นค้าประเวณีนั้น	 มีโทษถึงจำาคุก	 

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ	ี

พ.ศ.	2539	มาตรา	6
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ตอนที่ 118
โฆษณ�ก�รค้�ประเวณี

ผู ้ขายบริการทางเพศที่มีพฤติกรรมชักชวนให้บุคคลต่างๆ	 

ซื้อบรกิารทางเพศในที่สาธารณะ	ซึ่งก่อความเดอืนร้อนรำาคาญแก่ประชาชน 

ทั่วไป	 หรือมั่วสุมกันในสถานค้าประเวณีเพื่อขายบริการทางเพศ	 ถือว่า	 

มคีวามผดิตามกฎหมาย	และหากมกีารเผยแพร่โฆษณา	ชกัชวน	แนะนำา	 

เรยีกร้อง	หรอืตดิต่อขายบรกิารทางเพศเพื่อตนเองและผู้อื่น	โดยใช้สื่อที่ 

สามารถแพร่กระจายสู่สาธารณะชนได้	 เช่น	 เว็บไซต์	 การปิดประกาศ 

ในสถานที่สาธารณะ	 นิตยสาร	 เป็นต้น	 ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	6	เดอืน	ถงึ	2	ปี	หรอืปรบัตั้งแต่	10,000	บาท	ถงึ	 

40,000	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิ้องกนัและ 

ปราบปรามการค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	7
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ตอนที่ 119
ผู้ซื้อมคีว�มผดิ

ตามกฎหมายแล้ว	 การซื้อบริการทางเพศไม่ถือเป็นความผิด 

ทางอาญา	แต่อย่างไรกต็าม	การมเีพศสมัพนัธ์หรอืกระทำาการใดๆ	เพื่อสำาเรจ็ 

ความใคร่ของตนเอง	หรอืผู้อื่นที่เป็นการกระทำาต่อบคุคล	ซึ่งมอีายไุม่เกนิ	 

18	ปี	ในสถานการค้าประเวณ	ีไม่ว่าบคุคลนั้นจะยนิยอมด้วยหรอืไม่กต็าม	 

ถอืเป็นความผดิตามกฎหมาย	และหากเป็นการกระทำาต่อเดก็อายไุม่เกนิ	 

15	ปี	ต้องระวางโทษจำาคกุ	ตั้งแต่	2	ปี	ถงึ	6	ปีและปรบัตั้งแต่	40,000	บาท	 

ถงึ	 120,000	บาท	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิ้องกนัและปราบปราม 

การค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	8
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ตอนที่ 120
เจ้�ของกจิก�รค้�ประเวณี

กฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู ้เป ็นเจ้าของกิจการ 

ค้าประเวณ	ีผูด้แูลหรอืผูจ้ดัการสถานคา้ประเวณี	ต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	 

3	ปี	ถงึ	15	ปี	และปรบัตั้งแต่	60,000	บาท	ถงึ	300,000	บาท	แต่หากมเีดก็ 

อายุตำ่ากว่า	 15	 ปี	 เป็นผู้ค้าประเวณีร่วมอยู่ด้วยต้องรับโทษเพิ่มขึ้น	 

โดยตอ้งระวางโทษจำาคกุ	ตั้งแต่	10	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบัตั้งแต่	200,000	บาท	 

ถงึ	400,000	บาท	หรอืทั้งจำาทั้งปรบั	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิ้องกนั

และปราบปรามการค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	11
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ตอนที่ 121
บงัคบัให้ค้�ประเวณี 

ตามกฎหมายการปราบปรามการค้าประเวณีกำาหนดไว้ว่า	 ผู้ที่

หน่วงเหนี่ยว	กกัขงั	ทำาให้เสยีเสรภีาพ	ทำาร้ายร่างกาย	หรอืขู่เขญ็ว่าจะ 

ทำาร้าย	เพื่อขม่ขนืใจให้ผูอ้ื่นทำาการค้าประเวณ	ีต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	 

10	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบัตั้งแต่	200,000	บาท	ถงึ	400,000	บาท	และหาก 

มีการบังคับด้วยการใช้กำาลังทุบตีจนได้รับบาดเจ็บต้องระวางโทษจำาคุก 

ตลอดชีวิต	 และหากใช้กำาลังทำาร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	 

ผูก้ระทำาความผดิจะมโีทษถงึขึ้นประหารชวีติ	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ 

ป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	12
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ตอนที่ 122
คนในเครื่องแบบกบัธรุกจิค้�ก�ม

การบงัคบัข่มขนืใจ	หน่วงเหนี่ยวกกัขงั	บงัคบัทบุตเีพื่อให้ผู้อื่นยอม

ค้าประเวณนีั้น	ถอืว่าเป็นความผดิที่มโีทษหนกั	ยิ่งหากผู้กระทำาความผดิ

หรือผู้สนับสนุนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 ตำารวจ	 หรือเป็นเจ้าหน้าที่	

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเสียเอง	 ผู้นั้นย่อม 

ต้องรับโทษหนักกว่าบุคคลทั่วไปคือ	 ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่	 15	 ปี	 

ถึง	 20	 ปี	 หรือปรับตั้งแต่	 300,000	 บาท	 ถึง	 400,000	 บาท	 ซึ่งเป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ	ี พ.ศ.	 2539	

มาตรา	12	วรรค	4
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ตอนที่ 123
หลอกลวงผู้อื่นเพื่อก�รค้�ประเวณี

ผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นธุระจัดหา	 ล่อลวง	 ชักพา	 เป็นนายหน้า	 

พ่อค้าคนกลาง	หรอืเอเย่นต์	ซึ่งทำาหน้าที่จดัส่งเดก็หรอืผูอ้ื่นเพื่อการค้าประเวณี	 

แม้ว่าจะเป็นการยินยอมของตัวผู้ค้าประเวณีเอง	 ถือเป็นความผิด 

ตามกฎหมาย	ต้องระวางโทษจำาคกุตั้งแต่	1	ปี	ถงึ	10	ปี	หรอืปรบัตั้งแต่	

20,000	บาท	ถงึ	200,000	บาท	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิ้องกนัและ

ปราบปรามการค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	9	วรรค	1
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ตอนที่ 124
ข�ยลกูกนิ

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ	ีกำาหนดไวว้า่	บดิา	

มารดา	หรอืผูป้กครองของเยาวชนที่มอีายไุม่เกนิ	18	ปี	ไม่ว่าหญงิหรอืชาย 

ที่รู้เห็นเป็นใจให้นายหน้าเป็นธุระจัดหา	 ชักชวนให้ผู้อื่นไปค้าประเวณี 

มคีวามผดิ	ต้องระวางโทษจำาคกุ	ตั้งแต่	4	ปี	ถงึ	20	ปี	และปรบัตั้งแต่	80,000	บาท	 

ถึง	 400,000	 บาท	 นอกจากนี้บิดา	 มารดา	 หรือผู้ปกครองที่สนับสนุน 

การกระทำาดังกล่าว	 อาจถูกศาลสั่งเพิกถอนอำานาจในการปกครองบุตร	 

หรอืผู้ที่อยู่ในความปกครองได้	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิ้องกนัและ 

ปราบปรามการค้าประเวณ	ีพ.ศ.	2539	มาตรา	10
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ตอนที่ 125
เผยแพร่สื่อล�มก

วยัรุน่	เป็นวยัที่มคีวามอยากรู	้อยากลอง	ประกอบกบัความเจรญิก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยี	 ส ่งผลให้เยาวชนสามารถเข ้าถึงข ้อมูลข ่าวสาร 

ผ่านสื่อต่างๆ	 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์	 

แต่ในบางครั้งสื่อสงัคมออนไลน์	อาจเป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อลามก	 

หรอืเป็นสื่อกลางในการขายบรกิารทางเพศ	ทั้งนี้	กฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษ 

สำาหรบัเจ้าของเวบ็ไซต์ลามก	ต้องระวางโทษจำาคกุถงึ	3	ปี	และปรบั	6,000	บาท	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	287
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ตอนที่ 126
ก�ร Forward

โลกแห่งการสื่อสารในปัจจุบัน	 ส่งผลให้มีการส่งต่อข้อมูลต่างๆ	

บนเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็อย่างรวดเรว็	แต่ทราบหรอืไม่ว่า	การเผยแพร่	

หรอืส่งต่อภาพนิ่ง	หรอืภาพเคลื่อนไหวที่มเีนื้อหาลามกอนาจาร	ถอืเป็น

ความผิดทางอาญา	 เนื่องจากกฎหมายกำาหนดไว้ว่า	 ผู้ใดแจกจ่ายหรือ

แสดงอวดแก่ประชาชน	หรอืทำาให้เกดิการแพร่หลายด้วยเอกสาร	รปูภาพ	 

เสยีง	สิ่งลามก	ย่อมมคีวามผดิเช่นกนั	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา	 

มาตรา	287
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ตอนที่ 127
ห้�มสมรสซ้อน

ในอดตีชายไทยสามารถมภีรรยาได้หลายคน	โดยไม่ผดิขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีและกฎหมาย	 แต่เมื่อประมาณปี	 2478	 ได้มีการใช้ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ห้ามชายและหญิงทำาการสมรสโดยที่ตนเอง

มคีู่สมรสอยู่แล้ว	หรอืที่นกักฎหมายเรยีกว่า	ห้ามสมรสซ้อน	คอืให้ชาย 

มีภรรยาได้เพียงคนเดียวและหญิงก็สามารถมีสามีได้เพียงคนเดียว 

เช่นเดยีวกนั	ซึ่งตามหลกันตินิยั	คอื	สามภีรรยาที่จดทะเบยีนสมรสโดยถกูต้อง 

ตามกฎหมาย	อย่างไรกต็าม	การมภีรรยาน้อยโดยไม่ได้จดทะเบยีนสมรส	 

แม้จะไม่ขดัต่อกฎหมายแต่อาจเป็นสาเหตใุห้อกีฝ่ายฟ้องหย่าได้
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ตอนที่ 128
สมรสซ้อน

อุทาหรณ์สำาหรับชายที่มีภรรยาหรือหญิงที่มีสามีตามกฎหมาย

อยู่แล้ว	 แต่มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้อื่นให้มีการจดทะเบียนสมรสอีกครั้ง	 

เพื่อหวงัผลในเชงิชู้สาว	ซึ่งการกระทำาดงักล่าวส่งผลให้การสมรสครั้งหลงั 

เป็นโมฆะ	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1452	 

ประกอบ	1497
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ตอนที่ 129
ก�รหย่�มผีลเมื่อจดทะเบยีน

เมื่อสามีและภรรยาไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปได้	 ทั้งคู่จึง 

ตกลงที่จะหย่าขาดกนั	แต่การหย่าดงักล่าว	จะสมบรูณ์และมผีลทางกฎหมาย 

ก็ต่อเมื่อทั้งคู ่ได้จดทะเบียนหย่าแล้ว	 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณชิย์	มาตรา	1514	แต่หากยงัไม่ได้จดทะเบยีนหย่า	และสามหีรอื 

ภรรยามทีรพัย์สนิเพิ่มขึ้น	ให้ถอืว่าทรพัย์สนิดงักล่าวเป็นสนิสมรส	รวมถงึ 

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า	 อีกฝ่าย 

จะมสีทิธไิด้ทรพัย์สนิ	หรอืมรดก	ในฐานะคู่สมรส	ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1629	วรรค	2	
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ตอนที่ 130
ก�รหย่�มผีลเมื่อศ�ลพจิ�รณ�

เมื่อคู ่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงพฤติกรรมที่ทำาให้อีกฝ่าย 

ไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปได้	 เช่น	 สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น 

ฉนัภรรยา	หรอืภรรยามอีาการวกิลจรติตลอดมาเกนิ	3	ปี	และยากจะหาย	

อีกฝ่ายสามารถขออำานาจศาลในการพิพากษาให้หย่าขาดกันได้	 หากยัง 

ไม่มีเหตุอุทธรณ์ภายใน	 30	 วัน	 จะถือว่าเป็นการหย่าตามคำาพิพากษา 

มีผลผูกพัน	 และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนำาคำาพิพากษาไปจดทะเบียนหย่า	 

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1516	(1)	(7)
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ตอนที่ 131
อ�ยคุว�มฟ้องหย่�

ในกรณีที่สามีหรือภรรยามีความต้องการในการฟ้องหย่า	 

ด้วยเหตผุลต่างๆ	อาท	ิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอกใจ	หรอืสามทีำาร้ายทบุตภีรรยา

จนต้องนอนโรงพยาบาล	 ฯลฯ	 ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าจำาเป็นต้องนำาคด ี

มาฟ้องศาลภายใน	1	ปี	นบัตั้งแต่วนัที่รู้เหตุ	หากปล่อยไว้นานเกนิ	1	ปี	

ศาลจะต้องยกฟ้อง	 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

มาตรา	1516	(3)	และมาตรา	1529
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ตอนที่ 132
แบ่งสนิสมรสคนละครึ่ง

เมื่อสามภีรรยาหย่าขาดจากกนั	ตามกฎหมายต้องให้ทั้งคูแ่บ่งสนิสมรส	 

ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเจ้าของร่วมกัน	 แต่ถ้าสินสมรสที่มีได้ใช้จ่ายหนี้สิน 

หมดแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งทรัพย์สินกันอีก	 แต่หากไม่มีหนี้สินก็ต้อง 

นำามาแบ่งกนัไม่ว่าโดยวธิใีดกต็าม	โดยมเีงื่อนไขว่าหากจดทะเบยีนหย่าหรอื 

ศาลพิพากษาให้หย่าแล้วยังไม่สามารถแบ่งสินสมรสได้	 ตามกฎหมาย 

ต้องมาฟ้องภายในอายคุวาม	10	ปี
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ตอนที่ 133
แบ่งหนี้

ในระหว่างการเป็นสามภีรรยากนั	หากมทีรพัย์สนิใดงอกเงยขึ้นมา

ให้ถอืว่าเป็นสนิสมรส	 เช่นเดยีวกนักบัการก่อหนี้โดยประโยชน์ส่วนรวม 

ของครอบครัวหรือบุตรให้ถือเป็นหนี้ร่วมกัน	ซึ่งทั้งสามีและภรรยา 

ต้องเป็นผู้รบัผดิชอบร่วมกนั	ถงึแม้ว่าจะหย่าขาดกนัแล้วกต็าม
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ตอนที่ 134
ทรพัย์มรดก

“มรดก”	เป็นทรพัย์สนิที่ตกทอดมาจากบรรพบรุษุ	แต่ในทางกฎหมาย 

รวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาจากบุตรหลานด้วย	 โดยเป็นทรัพย์สินที่ 

สามารถจบัต้องได้	เช่น	แก้ว	แหวน	เงนิ	ทอง	รถยนต์	บ้าน	ที่ดนิ	รวมทั้ง

ทรพัย์สนิที่ไม่สามารถจบัต้องได้	หรอืที่เรยีกว่าสทิธหิน้าที่ของผู้ตาย	เช่น	

สทิธริบัเงนิตามสญัญาลขิสทิธิ์ในบทเพลงหรอืงานประพนัธ์เหล่านี้เรยีกว่า	

กองมรดก	เมื่อผูน้ั้นเสยีชวีติลงทรพัย์สนิเหล่านี้จะตกทอดแก่ทายาทต่อไป	

ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1599
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ตอนที่ 135
ผู้เย�ว์จะสมรส

แม้กฎหมายจะกำาหนดว่า	ชายและหญงิอาย	ุ17	ปี	สามารถสมรสกนัได้	 

แต่หากพจิารณาในความเป็นจรงิแล้ว	ชายและหญงิที่มอีายเุพยีง	17	ปี	ถงึ	18	ปี	 

อาจไม่มวีฒุภิาวะเพยีงพอและยงัอยูใ่นวยัศกึษา	ด้วยเหตนุี้	กฎหมายจงึกำาหนด 

ให้ผู้เยาว์ที่จะทำาการสมรสต้องได้รับความยินยอมจากบิดา	 มารดา	 

หรอืผูป้กครองเสยีก่อน	แต่หากบดิา	มารดา	หรอืผูป้กครอง	ไม่อยูใ่นสภาพ 

ที่จะให้ความยินยอมได้	 หรือไม่ยินยอมให้แต่งงานกัน	 ผู้เยาว์สามารถ 

ยื่นคำาร้องต่อศาลได้	และเมื่อศาลอนญุาตให้ทำาการสมรสได้แล้ว	จงึนำาคำาสั่งศาล 

มาดำาเนนิการจดทะเบยีนสมรสได้ทนัที	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1454	และ	มาตรา	1456
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ตอนที่ 136
ก�รอปุก�ระเลี้ยงดบูตุร

กรณทีี่คูส่มรสหย่าขาดกนัแล้ว	แต่หากมบีตุรร่วมกนัทั้งคูย่งัคงสถานะ 

ความเป็นบดิา	มารดาอยู่	จงึต้องมหีน้าที่อปุการะเลี้ยงดแูละให้การศกึษา 

แก่บุตรตามสมควรในระหว่างที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 โดยมีการ 

ตกลงไว้ในหนังสือหย่าว่าผู้ใดจะออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร	 และเป็น 

จำานวนเท่าใด	แต่หากไม่ได้ตกลงกนัไว้	ศาลมอีำานาจกำาหนดค่าเลี้ยงดบูตุร 

ได้ตามจำานวนที่เหน็สมควร	นอกจากนี้	ถ้าเป็นกรณหีย่าตามคำาพพิากษา 

ของศาล	จะกำาหนดจำานวนเงนิอปุการะเลี้ยงดบูตุร	โดยคำานงึถงึฐานะรายได้	 

และความสามารถในการเลี้ยงชพีของทั้งสองฝ่าย
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ตอนที่ 137
ก�รฟ้องเรยีกค่�อปุก�ระเลี้ยงดู

กฎหมายได้กำาหนดให้บดิา	มารดา	และบตุร	มหีน้าที่อปุการะเลี้ยงด ู

ซึ่งกันและกัน	 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำาหน้าที่ของตน	 อีกฝ่ายสามารถ 

ฟ้องร้องได้	 เช่น	 ถ้าบุตรไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดา	 มารดา	 ให้มีความสุข 

บดิา	มารดา	สามารถฟ้องเรยีกค่าอปุการะเลี้ยงดไูด้	แต่หากเป็นกรณบีตุรฟ้องเรยีก 

ค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา	 มารดา	 จะกระทำาไม่ได้	 เนื่องจากถือเป็น 

คดอีทุลมุ	ดงันั้น	กฎหมายจงึมแีนวทางให้อยัการยกคดขีึ้นว่ากล่าวแทน	

หรอืให้บดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องคดแีทนบตุรได้
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ตอนที่ 138
ก�รเลกิชำ�ระค่�เลี้ยงชพี

ในกรณีที่ศาลได้พิพากษาให้มีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงชีพให้แก่อดีต

สามีหรือภรรยา	 ตามจำานวนเงินและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้	 แต่หาก 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพ	 ได้เสียชีวิตลงหรือสมรสใหม่	 

สทิธกิารได้รบัค่าเลี้ยงดยู่อมสิ้นสดุลงเช่นเดยีวกนั	นอกจากนี้	 ในกรณทีี่ 

อดตีสามหีรอืภรรยา	ที่มสีทิธไิด้รบัค่าเลี้ยงชพีมรีายได้ฐานะความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น	 ฝ่ายที่จ่ายค่าเลี้ยงชีพสามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจ่าย 

ค่าเลี้ยงชพีได้	ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	1526
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ตอนที่ 139
บตุรนอกกฎหม�ย

การที่หญงิ-ชายอยู่กนิกนัฉนัสามภีรรยาโดยไม่จดทะเบยีนสมรสนั้น	 

ไม่ถือว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันในทางกฎหมาย	 และบุตรที่เกิดขึ้นมา 

ย่อมถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงแต่โดยลำาพัง 

โดยกฎหมายไม่ถอืว่าฝ่ายชายเป็นบดิา	ดงันั้น	เดก็จงึไม่สามารถรบัมรดกของ 

ฝ่ายชายได้	 เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นเรื่องบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง 

ตามความเป็นจรงิ	อย่างไรกต็าม	แม้ว่าเดก็จะไม่ใช่บตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ของฝ่ายชาย	 แต่หากภายหลังได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง 

กบัภรรยา	 ย่อมส่งผลให้บตุรที่เกดิมาก่อนหน้านั้นเป็นบตุรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ของฝ่ายสามไีปด้วย
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ตอนที่ 140
สทิธริะหว่�งบดิ�ม�รด�กบับตุร

เมื่อบดิา	มารดาสมรสกนั	และมกีารจดทะเบยีนรบัรองบตุร	หรอื 

ศาลพพิากษาให้เป็นบตุรทั้งคู่	ทั้งเดก็และบดิาจะมสีทิธหิน้าที่ระหว่างกนั	 

คือ	 บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา	 บุตรมีสิทธิได้สัญชาติไทยตามบิดา 

หรือมารดา	 โดยบุตรต้องอยู่ในอำานาจการปกครองของบิดามารดา	 

ซึ่งกฎหมายได้ห้ามบตุรฟ้องร้องบพุการ	ีอย่างไรกต็าม	บดิา	มารดา	และบตุร 

ต่างมหีน้าที่อปุการะเลี้ยงดซูึ่งกนัและกนั	รวมทั้ง	บดิา	มารดา	และบตุร 

มสีทิธริบัมรดกของกนัและกนั
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