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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  ปญหาขอกฎหมายกรณีการสืบสวนกอนรับคํารองทุกข  
   

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ตช ๐๐๐๑ (สส.๑)/๑๙๐ 

ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปญหาขอกฎหมาย
กรณีการสืบสวนกอนรับคํารองทุกข  สรุปความไดวา สืบเนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ไดมีคําวินิจฉัยวา  “เมื่อผูรองทุกขไดย่ืนคํารองทุกขโดยชอบแลว พนักงานสอบสวนตองรับคํารอง
ทุกขแลวดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและขอเท็จจริงในคดี แลวเสนอความเห็นตอ
พนักงานอัยการวาควรสั่งฟองหรือไมฟอง เวนแตจะเปนกรณีตามมาตรา ๑๒๒ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเปนเรื่องที่เห็นไดโดยชัดแจงวาเปนเรื่องทางแพง ซึ่งมิใชคํา
รองทุกขตามกฎหมาย จะลงประจําวันชี้แจงหลักกฎหมายไวเปนหลักฐานแลวแจงใหผูรองทุกข
ทราบก็ได  ดังนั้น ระเบียบกรมตํารวจ (เดิม) ที่ไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใช
ดุลพินิจที่จะพิจารณาวินิจฉัยในเบื้องตนวาคํารองทุกขใดไมเปนความผิดอาญา หรือไมมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น หรือเปนเรื่องทางแพง แลวลงประจําวันไวเปนหลักฐาน โดยไมตอง
ดําเนินการสอบสวนตอไปตามที่กฎหมายบัญญัติเทากับเปนการกําหนดใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจพิจารณาชี้ขาดคดีแทนพนักงานอัยการหรือศาล ซึ่งนาจะไมถูกตองและอาจทําใหเกิดความ
เดือดรอนเสียหายแกประชาชนได” ในการนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการแกไขระเบียบ
การตํารวจเกี่ยวกับคดีในเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ตามที่นายกรัฐมนตรีไดส่ังการแลว 

ตอมาไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง
ความในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาวไดบัญญัติวา “เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาหนาที่ หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ดังกลาว ถูกกลาวหาวากระทําความผิด
ในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนเสียกอน  ถาการสืบสวนตามคํากลาวหานั้นแนชัดวา
ไมเปนความผิดอาญา หรือไมมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น หรือเปนเรื่องทางแพง ให
พนักงานสอบสวนผูรับแจงความลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไวเปนหลักฐาน ถาการสืบสวน
ปรากฏขอเท็จจริงฟงไดวาเปนความผิดอาญาหรือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น ใหพนักงาน
สอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษนั้นไวดําเนินการสอบสวนตามระเบียบตอไป”  

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณาแลว เห็นวา แนวทางการปฏิบัติของ

                                                           
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

พนักงานสอบสวนเมื่อมีผูมารองทุกขตอพนักงานสอบสวนทั้งสองแนวทางไมสอดคลองกัน และ
อาจกอใหเกิดปญหาการปฏิบัติไมเสมอภาคกันตามกฎหมายตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงขอหารือวา แนวทางปฏิบัติใดของพนักงานสอบสวนเปนแนวทางที่ถูกตอง
ตามบทบัญญัติและเจตนารมณของกฎหมาย 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาประเด็นขอหารือดังกลาว 

โดยมีผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา ขอ ๑๑ วรรค
หนึ่ง๑ แหงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๓ บทที่ ๓ คํารองทุกขหรือคํา
กลาวโทษ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยคํารองทุกขหรือคํา
กลาวโทษ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดวางไว เก่ียวกับการดําเนินการกรณีมีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษตามกฎหมาย 
โดยขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา เมื่อมีผูมาแจงความกับพนักงานสอบสวน  ถาการแจงความนั้น
เปนคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตามบทนิยามในมาตรา ๒ (๗) หรือ (๘)๒ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานสอบสวนจะตองรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตาม
ระเบียบเพื่อดําเนินการสอบสวนดําเนินคดีตอไป  หากการแจงความนั้นไมใชคํารองทุกขหรือคํา
กลาวโทษ หรือเปนเรื่องทางแพง ใหพนักงานสอบสวนลงรายงานประจําวันชี้แจงหลักกฎหมายไว
เปนหลักฐานแลวแจงใหผูแจงความทราบ  แนวปฏิบัติตามขอ ๑๑  วรรคหนึ่ง แหงประมวล
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีดังกลาวเปนแนวทางที่ถูกตองสอดคลองกับหลักการดําเนินคดี
อาญาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และเปนแนวทางที่

                                                           
๑ ขอ ๑๑  เม่ือมีผูมาแจงความกับพนักงานสอบสวน ถาการแจงความนั้นเปนคํารองทุกขหรือ

คํากลาวโทษตามกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตามระเบียบ เพ่ือทําการ
สอบสวนดําเนินคดีตอไป หากการแจงความนั้นมิใชเปนคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษหรือเปนเรื่องทางแพง ให
พนักงานสอบสวนลงรายงานประจําวันชี้แจงหลักกฎหมายไวเปนหลักฐาน แลวแจงใหผูแจงความทราบ เวนแต
กรณีท่ีการแจงความนั้น ไมเปนคํารองทุกข แตเปนความผิดอาญาแผนดิน พนักงานสอบสวนควรจะตอง
สอบสวนวามีมูลความผิดเปนอาญาแผนดินหรือไม ถาปรากฏเปนความผิดอาญาแผนดินแลว เปนหนาท่ีของ
พนักงานสอบสวนที่จะตองดําเนินการตอไป 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๗) “คํารองทุกข” หมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําใหเกิดความ
เสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ 

(๘) “คํากลาวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ี
วามีบุคคลรูตัวหรือไมก็ดี ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓

กําหนดขึ้นตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ที่ ๓๓/๒๕๔๐ และคํา ส่ังของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล๓ ที่ไดส่ังการในเรื่องรองทุกขดังกลาวตามมาตรา ๔๙๔ แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒  

สวนขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ ง๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  มีขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ หรือผูชวยเหลือ
พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ดังกลาว ถูกกลาวหาวากระทําความผิดในทางอาญาอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดย
กําหนดใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนเสียกอน ถาการสืบสวนตามคํากลาวหานั้นแนชัดวาไม
เปนความผิดอาญา หรือไมมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น หรือเปนเรื่องทางแพง ใหพนักงาน
สอบสวนผูรับแจงความลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไวเปนหลักฐาน ถาการสืบสวนปรากฏ
ขอเท็จจริงฟงไดวาเปนความผิดอาญา หรือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น ใหพนักงาน
สอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษนั้นไวดําเนินการสอบสวนตามระเบียบตอไป ซึ่งแนว
ปฏิบัติตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาวเปนการกําหนดหลักการเกี่ยวกับการรับคํารอง
ทุกขและคํากลาวโทษที่ขัดหรือแยงกับขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง๖ แหงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับ
คดี ลักษณะ ๑๓ บทที่ ๓ คํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงาน
                                                           

๓ คําสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนที่สุดแลว  ไมสามารถหยิบยกใหพิจารณาใหมเปน
อยางอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลงแกไขในประเด็นดังกลาวไดอีก  ท้ังนี้ ตามแนวการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(ท่ีประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ในเรื่องรองทุกขของบริษัท หงษสวัสดิ์ หาดใหญ จํากัด ขอเปดดําเนิน
กิจการโรงแรมวิวิลลา ๒ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ท่ี ๑๐๖/๒๕๒๘) และบันทึกของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ( ท่ีประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) เรื่อง การดําเนินการตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรี (กรณีบริษัท หงษสวัสดิ์ หาดใหญ จํากัด  ขอเปดดําเนินกิจการโรงแรมวิวิลลา ๒) 

๔ มาตรา ๔๙  เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเรื่องใดแลว ให
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอคําวินิจฉัยไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดมีคําวินิจฉัยเชนนั้น 

เม่ือนายกรัฐมนตรีไดรับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขแลว ใหนายกรัฐมนตรี
สั่งการโดยเร็ว ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมเห็นชอบดวยกับคําวินิจฉัยที่สงมาไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการไดตามที่เห็นสมควร พรอมทั้งแสดงเหตุผลแหงการสั่งการนั้นไวดวย 

๕ ขอ ๑๓  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ี หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาท่ีหรือ
เจาหนาท่ีดังกลาวถูกกลาวหาวากระทําความผิดในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนเสียกอน ถาการสืบสวนตามคํา
กลาวหานั้นแนชัดวาไมเปนความผิดอาญา หรือไมมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น หรือเปนเรื่องทางแพง ให
พนักงานสอบสวนผูรับแจงความ ลงรายงานประจําวันเก่ียวกับคดีไวเปนหลักฐาน ถาการสืบสวนปรากฏ
ขอเท็จจริงฟงไดวาเปนความผิดอาญา หรือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น ใหพนักงานสอบสวนรับคํารอง
ทุกขหรือคํากลาวโทษนั้นไวดําเนินการสอบสวนตามระเบียบตอไป 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 ๔

ตํารวจแหงชาติ วาดวยคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒  และเปนการ
กําหนดหลักการเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขและคํากลาวโทษที่ไมถูกตองสอดคลองกับหลักการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  นอกจากนั้น 
โดยที่หลักการตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาวกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการ
ดําเนินคดีอาญาระหวางพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาหนาที่ดังกลาวที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ
บุคคลอื่นที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา จึงขัดหรือแยงตอมาตรา ๓๐๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาว  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา เมื่อมีผูมา
รองทุกข หรือกลาวโทษพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ หรือผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาหนาที่ดังกลาว วากระทําความผิดในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานสอบสวนตองปฏิบัติตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง๘ 
แหงประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๓ บทที่ ๓ คํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนแนวทางที่ถูกตอง 

 
 

(ลงช่ือ )   ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 
(ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
        พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

                                                           
๗ มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา

เทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 


