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การสอบสวน
ความผิดอาญาบางประเภท
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

เล่ม ๒

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย
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คำ�นำ�
สำนวนการสอบสวนคดีอาญามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิสูจน์ความผิด หรือ
ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาในคดีอาญา และเป็นเอกสารหลักฐานแสดงว่าคดีนี้มีการสอบสวนโดย
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและการสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว พนักงานอัยการมีอำนาจ
ฟ้องคดีได้หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมตัวอย่างของสำนวนการสอบสวนคดีอาญาบางประเภททีอ่ ยูใ่ น
อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะฐานความผิดที่มักพบเป็นประจำ
ทั้งความผิดที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง และศาลจังหวัด ซึ่งมีทั้งกรณีที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
และกรณีที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
กรมการปกครองหวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สำ � หรั บ พนั ก งานสอบสวน
ฝ่ายปกครองสำ�หรับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญาบางประเภทที่อยู่ในอำ�นาจ
หน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำ�หนด ให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และอำ�นวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนต่อไป

(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)
อธิบดีกรมการปกครอง
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สารบัญ

เรื่อง										
๑. แนวทางการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน				

หน้า
๑

ตัวอย่างสำ�นวนคดีการพนัน (กรณีรับสารภาพ)
- ข้อหาลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย			

๓๘

- ข้อหาลักลอบเล่นการพนัน (ปั่นแปะ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย		

๕๑

- ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่รัมมี่) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

๖๔

- ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ตู้ม้า) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

๗๔

- ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

๘๔

- ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไพ่ป๊อกแปดเก้าพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

๙๘

- ข้อหาลักลอบเล่นการพนัน (สลากกินรวบ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๒๙

- ข้อหาลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอล) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๔๒

๒. แนวทางการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ		

๑๕๙

ตัวอย่างสำ�นวนสถานบริการ (กรณีรับสารภาพ)
- ข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต			

๑๘๖

- ข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต					

๑๙๘

ตัวอย่างสำ�นวนสถานบริการ (กรณีปฏิเสธ)
- ข้อหาเปิด-ปิดสถานบริการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำ�หนด				

๒๑๑

๓. แนวทางการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

๒๔๘

ตัวอย่างสำ�นวนขายทอดตลาดและค้าของเก่า (กรณีรับสารภาพ)			
- ข้อหาประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต				

๒๕๗

- ข้อหาประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต				

๒๗๐
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เรื่อง										

หน้า

- ข้อหาประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต				

๒๘๓

- ข้อหาประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต				

๒๙๗

ตัวอย่างสำ�นวนขายทอดตลาดและค้าของเก่า (กรณีปฏิเสธ)
- ข้อหาประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 				

๓๑๐

๔. แนวทางการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม			

๓๓๖

ตัวอย่างสำ�นวนโรงแรม (กรณีรับสารภาพ)
- ข้อหาเปิดกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต					

๓๔๓

๕. แนวทางการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
บัตรประจำ�ตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร 					

๓๕๘

ตัวอย่างสำ�นวนบัตรประจำ�ตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร (กรณีปฏิเสธ)			
- ข้อหาแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรใหม่ฯ ๓๗๑
- ข้อหาใช้หรือแสดงหลักฐานเท็จ เพื่อให้ตนเองมีรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในทะเบียนบ้านฯ ๔๑๕
๖. ภาคผนวก									

๔๕๘

- สาระสำ�คัญเกี่ยวกับอาวุธปืนฯ ในสภาวการณ์ที่ฝ่ายปกครองต้องทำ�หน้าที่เป็น
พนักงานสอบสวนในบางฐานความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐

๔๕๙
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แนวทางการสอบสวน
ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
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แนวทางการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แมจะเปนกฎหมายเฉพาะที่แยกตางหาก
จากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แตขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอบสวนความผิดก็มีลักษณะ
เชนเดียวกันกับการดําเนินคดีอาญาทั่วไปที่จะตองบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ลักษณะความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนันจะอยูตรงวิธีการเลนซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการพนันแตละ
ประเภทที่พนักงานสอบสวนจะตองเขาใจและสามารถดําเนินคดีเอาผิดกับผูกระทําความผิดได ดังนั้น จึงมีขอ
สังเกตและแนวทางการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการพนัน ดังนี้

๑. ฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนัน

๑.๑ ความผิดฐานจัดใหมีการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) จัดใหมีการเลน
(๓) อันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน
(๔) โดยมิไดรับอนุญาต
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ความผิดตามบัญชี ก. หมายเลข ๑-๑๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ป
และปรับตั้งแต ๕๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๒ (๑))
(๒) ความผิดตามบัญชี ก. นอกจาก (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๒ ความผิดฐานเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) เขาเลนหรือเขาพนัน
(๓) การเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน
(๔) อันขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข ๑-๑๖ ผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๑))
(๒) ความผิดในการเลนตามบัญชี ก. นอกจาก (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๓ ความผิดฐานจัดใหมีขึ้นซึ่งการพนันอันระบุไวในบัญชี ข. เพื่อเปนการนํามาซึ่งผลประโยชน
แกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมโดยไมไดรับอนุญาต
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คลายกัน

องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) จัดใหมีการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะ

(๓) เพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม
(๔) โดยมิไดรับอนุญาต
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ความผิดในการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ป และปรับตั้งแต ๕๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๑๒ (๑))
(๒) ความผิดในการเลนตามบัญชี ข. นอกจาก (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๔ ความผิดฐานเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. โดยไมชอบดวยกฎหมาย
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) เขาเลนหรือเขาพนันกัน
(๓) ในการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายกัน
(๔) อันขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบ
อนุญาต
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ความผิดในการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายกัน ผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๑))
(๒) ความผิดในการเลนตามบัญชี ข. นอกจาก (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๕ ความผิดฐานจัดใหมีเพื่อพนันกันในการเลนนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิไดระบุ
ชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) จัดใหมีการเลนนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิไดระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
(๓) เพื่อใหพนันกัน
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๖ ความผิดฐานเขาพนันกันในการเลนนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิไดระบุชื่อและ
เงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) พนันกัน
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(๓) ในการเลนนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิไดระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๗ ความผิดฐานเสนอขายหรือขายสลากกินแบงที่ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาที่กําหนด
ในสลาก
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) เสนอขายหรือขาย
(๓) สลากกินแบงที่ยังมิไดออกรางวัล
(๔) เกินกวาราคาที่กําหนดในสลาก
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๙ ตรี และมาตรา ๙ ทวิ)
๑.๘ ความผิดฐานทําอุบายลอ หรือชวยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออม
ใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) ทําอุบายลอ หรือชวยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) ความผิดตามบัญชี ก. หมายเลข ๑-๑๖ หรือการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะ
สลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ป และปรับ
ตั้งแต ๕๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๒ (๑))
(๒) ความผิดในการเลนอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
(๓) ความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑.๙ ความผิดฐานจัดใหมีการเลนพลิกแพลง
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานแลว
(๓) จัดใหมีการเลนพลิกแพลง
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้จะมีความผิดตอเมื่อเปนผูจัดที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานแลวแต
นําไปเลนพลิกแพลงแตกตางจากที่ไดรับอนุญาตซึ่งมีอัตราโทษเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) ความผิดตามบัญชี ก. หมายเลข ๑-๑๖ หรือการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะ
สลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ป และ
ปรับตั้งแต ๕๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๒ (๑))
(๒) ความผิดในการเลนอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
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(๓) ความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑.๑๐ ความผิดฐานเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
หรือกฎกระทรวงหรือขอความในใบอนุญาต
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) เขาเลนหรือเขาพนัน
(๓) การเลนอันขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือขอความในใบอนุญาต
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเปน ๒ ประเภท
(๑) ความผิดในการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมี
ลักษณะคลายกันตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา
๑๒ (๑))
(๒) ความผิดในการเลนตามบัญชี ข. นอกจาก (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒ (๒))
๑.๑๑ ความผิดฐานรับกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเลน
หรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔ วรรคสี่ อันวาดวยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยน
รางวัลนั้น
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งมาตรา ๔ วรรคสี่ มีองคประกอบ ดังนี้
(๑) การเลนบัญชี ข. หมายเลข ๕ – ๑๕ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใด
ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว
(๒) ใหรางวัลเปนเงินไมได
(๓) รับรางวัลที่ใหไปแลวกลับคืน หรือ
(๔) รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงาน
หรือการเลน
๑.๑๒ ความผิดฐานจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยไมไดรับอนุญาต
องคประกอบความผิด
(๑) ผูใด
(๒) จัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล
(๓) ดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
(๔) ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ
(๕) โดยไมไดรับอนุญาต
ขอสังเกต ความผิดฐานนี้ลงโทษเฉพาะผูจัดไมลงโทษผูเลน โดยมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับตั้งแต ๕๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)
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๒. บทสันนิษฐาน

กฎหมายวาดวยการพนันมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือมีบทสันนิษฐานเพื่อชวยเหลือเจาพนักงาน
ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดงายขึ้นโดยพนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงตาม
บทสันนิษฐานดังตอไปนี้
๒.๑ ผูใดจัดใหมีการเลนซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกันใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน (มาตรา ๕)
๒.๒ ผูใดเขาเลนอยูดวยตามขอ ๒.๑ ก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสิน
อยางอื่น (มาตรา ๕)
๒.๓ ผูอยูในวงการเลนอันขัดตอพระราชบัญญัตินี้หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวงหรือ
ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนผูเลนดวย เวนแตผูซึ่งเพียงแตดูการ
เลนในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ หรือในที่สาธารณสถาน (มาตรา ๖)

๓. การริบทรัพยสิน

การริบทรัพยสินของกลางตามกฎหมายวาดวยการพนัน แยกทรัพยสินของกลางที่ศาลตองริบ
หรือมีอํานาจใชดุลพินิจริบไดเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑ ทรัพยสินพนันกันซึ่งจับไดในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดตอ
ขอความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตทรัพยสินซึ่งมิได
เอาออกพนันกัน (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง)
๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการเลนนั้นศาลมีอํานาจริบไดตามประมวลกฎหมายอาญา(มาตรา ๑๐
วรรคสอง)

๔. หลักการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนัน
๔.๑ การเลนตามกฎหมายวาดวยการพนัน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนันเปนความผิดทางอาญาที่มีกฎหมายกําหนดไว
โดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายแยกการเลนการพนันออกเปน ๒ บัญชี คือ บัญชี ก. หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกัน
(มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง) เปนการพนันประเภทหามโดยเด็ดขาด และบัญชี ข. หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกัน
(มาตรา ๔ วรรคสองและวรรคสาม) เปนการพนันประเภทที่อนุญาตใหเลนได ดังนั้น ในการสอบสวนความผิด
ตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการพนัน พนักงานสอบสวนจะตองทราบถึงวิธีการเลนการพนันตามบัญชี ก. และ
บัญชี ข. ในแตละประเภทเสียกอนเพื่อใหทราบฐานความผิดของผูกระทําความผิดในเบื้องตนวาเปนการฝาฝน
การเลนตามบัญชีใด และเปนการเลนหมายเลขใด ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยการพนันแบงมาตรการควบคุมออก
เปน ๔ ประเภท คือ
๔.๑.๑ การพนันตามบัญชี ก. หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกัน
การเลนตามบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งมี
๒๘ ชนิด คือ ๑.หวย ก.ข. ๒.โปปน ๓.โปกํา ๔.ถั่ว ๕.แปดเกา ๖.จับยี่กี ๗.ตอแตม ๘.เบี้ยโบกหรือคูคี่หรือ
อีโจง ๙.ไพสามใบ ๑๐.ไมสามอัน ๑๑.ชางงาหรือปอก ๑๒.ไมดําไมแดงหรือปลาดําปลาแดงหรืออีดําอีแดง
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๑๓.อีโปงครอบ ๑๔.กำตัด ๑๕.ไมหมุนหรือลอหมุนทุกๆ อยาง ๑๖.หัวโตหรือทายภาพ ๑๗.การเลนซึ่งมีการ
ทรมานสัตว เชน เอามีดหรือหนามผูกหรือวางยาเบื่อเมา ใหสัตวชนหรือตอสูกัน หรือสุมไฟบนหลังเตาใหวิ่งแขงกัน
หรือการเลนอื่นๆ ซึ่งเปนการทรมานสัตวอันมีลักษณะคลายกับทีว่ า มานี้ ๑๘.บิลเลียดรู ตีผี ๑๙.โยนจิม่ ๒๐.สีเ่ หงาลัก
๒๑.ขลุกขลิก ๒๒.น้ำเตาทุกๆ อยาง ๒๓. ไฮโลว ๒๔.อีกอ ย ๒๕.ปน แปะ ๒๖.อีโปงซัด ๒๗.บาการา ๒๘.สลอทแมชีน
หมายเหตุ หมายเลข ๒๗. เพิ่มเติมโดยขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ หมายเลข ๒๘. เพิ่มเติมโดยขอ ๑ แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
๔.๑.๒ การพนันตามบัญชี ข. หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกัน
การเลนตามบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งมี ๒๘ ชนิด
คือ ๑.การเลนตางๆ ซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากทีก่ ลาวมาใน
อันดับ ๑๗ แหงบัญชี ก. ๒.วิง่ วัวคน ๓.ชกมวย มวยปล้ำ ๔.แขงเรือพุง แขงเรือลอ ๕.ชีร้ ปู ๖.โยนหวง ๗.โยนสตางค
หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะตางๆ ๘.ตกเบ็ด ๙.จับสลากโดยวิธใี ดๆ ๑๐.ยิงเปา ๑๑.ปาหนาคน ปาสัตวหรือสิ่งใดๆ
๑๒.เตาขามดาน ๑๓.หมากแกว ๑๔.หมากหัวแดง ๑๕.บิงโก ๑๖.สลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการเลนอยางใด
ทีเ่ สีย่ งโชคใหเงิน หรือประโยชนอยางอืน่ แกผเู ลนคนใดคนหนึ่ง ๑๗.โตแตไลเซเตอรสำหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
๑๘.สวีปสำหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๑๙.บุกเมกิงสำหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ๒๐.ขายสลากกินแบง
สลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไมใชออกในประเทศไทย แตไดจดั ใหมขี นึ้ โดยชอบดวยกฎหมายของประเทศทีจ่ ดั นัน้
๒๑.ไพนกกระจอก ไพตอ แตม ไพตา งๆ ๒๒.ดวด ๒๓.บิลเลียด ๒๔.ของออย ๒๕.สะบาทอย ๒๖.สะบาชุด
๒๗.ฟุตบอลโตะ ๒๘.เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส
เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธอี นื่ ใด ซึง่ สามารถทำใหแพชนะกันไดไมวา จะโดยมีการนับแตม
หรือเครือ่ งหมายใดๆ หรือไมกต็ าม
หมายเหตุ หมายเลข ๒๕ หมายเลข ๒๖ หมายเลข ๒๗ หมายเลข ๒๘ เพิม่ เติมโดยขอ ๒ แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
๔.๑.๓ การเลนตามมาตรา ๔ ทวิ
มาตรา ๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ เปนบทบัญญัติที่ใชอุดชองวางสําหรับ
การพนันอื่นใดที่ไมมีระบุไวในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไมมีลักษณะคลายกับบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือที่ยังไมมี
กฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว กลาวคือ เปนการกําหนดเผื่อเอาไวในอนาคต หากมีการเลนอื่นใดนอกจาก
บัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไมมีลักษณะคลายกับบัญชีทั้งสองนั้น ถามีผูเลนจะอางวาไมมีกฎกระทรวงระบุ
เพิ่มเติมไวไมได ดังนั้น การเลนตามมาตรา ๔ ทวิ จึงเปนการเลนที่ไมมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงระบุชื่อไว
หรือเลนกันอยางไร หรือพนันกันโดยวิธีใด จึงเปนขอเท็จจริงที่จะตองบรรยายไปในฟองดวย
๔.๑.๔ การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบ
กิจการคาหรืออาชีพ
การจัดใหมกี ารแถมพกหรือรางวัลดวยการเสีย่ งโชคโดยวิธใี ดๆ ในการประกอบกิจการคา
หรืออาชีพ ไมถอื วาเปนการเลนการพนัน แตเปนการกระทําทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ
กลาวคือตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ การจัดให
มีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานแลว ยอมกอใหเกิดผลในทางแพง
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เปนสัญญาผูกพันระหวางผูจัดและผูเขาเลนหรือผูเขาแขงขัน หากฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ จะทําใหมี
ความผิดทางอาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔
สาเหตุที่ทําใหการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคไมเปนการพนันและขันตอ
เนื่องจากไมมีการไดเสียระหวางคูสัญญาเหมือนกับการพนันและขันตอที่ตองมีทั้งทางไดและทางเสีย ถึงแมใน
การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลจะมีการเสี่ยงโชคเปนสวนประกอบที่สําคัญ แตในระหวางคูสัญญานั้นผูจัด
มีแตทางเสียไมมีทางได สวนผูเขาเลนก็มีแตทางไดไมมีทางเสีย ถาหากผูเขาเลนมีทางเสียจากการเสี่ยงโชค
ดวยแลวก็จะเปนการพนันและขันตอ

๔.๒ การพนันที่จัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต

ในการสอบสวนความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนัน จะมีการพนันบางประเภทที่มีกฎ
กระทรวงระบุยกเวนใหจัดใหมีขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาตซึ่งจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑระบุไว ดังนี้
๔.๒.๑ ไพบริดซ ซึง่ เลนในสมาคมระหวางสมาชิก หรือบุคคลทีส่ มาคมอนุญาตหรือเลนใน
บานระหวางญาติมติ ร โดยสมาคมผูจ ดั ใหมกี ารเลนหรือเจาบานแลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชน
ในทางตรงหรือทางออมจากการเลนนั้น
๔.๒.๒ บิดเลียด ซึง่ เลนในเคหสถานทีม่ บี ริเวณกวางขวาง และรัว้ รอบมิดชิดจำนวนไมเกิน
๑ โตะ โดยผูจ ดั ใหมกี ารเลนหรือเจาบาน แลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชนในทางตรงหรือทางออม
จากการเลนนั้น หรือซึ่งเลนเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จำนวน
ไมเกิน ๕ โตะ โดยสมาคมเก็บคาเกมตามสมควร และจัดใหมีการเลนในวันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหวาง
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬกา ของวันรุง ขึน้ และในวันหยุดราชการ ระหวางเวลา ๑๑.๐๐ นาฬกา
ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬกา ของวันรุงขึ้น ตลอดจนปฏิบัติตามลักษณะขอจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดไวในแบบ
ใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันบิดเลียดโดยอนุโลม
๔.๒.๓ วิง่ วัวคน ซึง่ ไมมกี ารเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุก เมกิง รวมอยูด ว ย ชกมวย
มวยปล้ำ ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในสวนภูมิภาคจัดใหมีขึ้นระหวางนักเรียน
(ขอ ๑๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ฯ)

๔.๓ การสอบสวนความผิดของผูกระทำความผิด
๔.๓.๑ ผูจัดใหมีการเลน หรือทำอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทาง
ตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
การสอบสวนผูจัดใหมีการเลน หรือทำอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวน
โดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันนี้ จะตองสอบสวนใหไดความวา
(๑) เปนการจัดโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
(๒) ถาสอบสวนไดความวาเปนการจัดโดยมีใบอนุญาต ก็ตองสอบสวนใหไดความวา
มีการเลนพลิกแพลง จึงจะเอาผิดกับผูจัดใหมีการเลนได
(๓) แตถา สอบสวนแลวพบวาผูจ ดั ไดรบั ใบอนุญาตจัดใหมกี ารเลนการพนันอยางหนึง่
แตไปเลนการพนันอีกอยางหนึ่ง ก็ถือไดวาผูจัดไดจัดใหมีการเลนโดยไมไดรับอนุญาตแลว
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(๔) กรณีที่ผูจัดมิไดเปนเจาบานในสถานที่จัดใหมีการเลนการพนัน การจะสอบสวน
เอาผิดกับเจาของบานได จะตองสอบสวนใหไดความวาเจาบานนั้นมีสวนเกี่ยวของในฐานะผูจัดใหมีการเลน
การพนันดวย มิฉะนั้น ไมอาจเอาผิดกับเจาบานฐานเปนผูจัดได
(๕) ในกรณีที่การกระทำความผิดนั้นเมื่อสอบสวนไดความวามีผูดูตนทางดวย
ก็สามารถเอาผิดกับผูดูตนทางฐานเปนผูจัดได
(๖) ในการสอบสวนหากพบวาผูจัดเปนผูเลนดวยก็ตองสอบสวนใหไดความ
วาเปนทั้งผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาตและเปนผูเขาเลนการพนันโดยฝาฝนตอกฎหมายดวย
เนื่องจากกรณีนี้มีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาเปน ๒ แนว คือ แนวแรกเห็นวา เปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมาย
หลายบท (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๙๖/๒๕๕๑) และแนวที่สองเห็นวา เปนความผิดหลายกรรมตางกัน
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๗๐/๒๕๔๖)
(๗) ในกรณีที่เปนการเลนนอกจากที่ระบุไวในบัญชี ก. บัญชี ข. การสอบสวน
จะตองสอบสวนใหไดความถึงชื่อการพนันชนิดนั้น รวมถึงใหไดขอเท็จจริงพอสมควรวาผูตองหาเลนการพนัน
อะไรและมีวิธีการเลนอยางใดอันเขาลักษณะเปนการพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน
๔.๓.๒ ผูจัดใหมีการเลน หรือทําอุบาย ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง
หรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ในกรณีมีการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนันเกิดขึ้นจะตองสอบสวน
ใหไดความวาผูจัดใหมีการเลนการพนันไดรับใบอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันหรือไม ถาไมมีก็ใหดําเนินการ
สอบสวนเอาผิดกับผูจัด หรือผูทําอุบายลอ ผูชวยประกาศโฆษณาหรือผูชักชวนโดยทางตรงหรือทางออม
ใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันตามขอ ๔.๓.๑ แตหากสอบสวนไดความวาเปนการจัดใหมีการเลนโดยไดรับใบ
อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันก็ใหดําเนินการสอบสวนโดยมีขอสังเกตดังนี้
(๑) หากเปนใบอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันอยางหนึ่ง แตผูจัดไดดําเนินการ
จัดใหมีการเลนการพนันอีกอยางหนึ่ง ถือไดวาผูจัดไดจัดใหมีการเลนโดยไมไดรับอนุญาตแลว ก็ใหดําเนินการ
ตามขอ ๔.๓.๑
(๒) หากสอบสวนไดความวาผูจัดไดจัดใหมีการเลนการพนันตามที่ไดรับใบอนุญาต
จัดใหมีการเลนการพนันประเภทนั้นแลว ผูจัดจะมีความผิดก็ตอเมื่อไดจัดใหมีการเลนพลิกแพลงเทานั้น
หากการเลนนั้นปรากฏวามีการเลนขัดตอพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือกฎกระทรวง หรือขัดตอขอความ
ในใบอนุญาต ผูจัดก็จะไมมีความผิดแตอยางใด ดังนั้น พนักงานสอบสวนหากจะสอบสวนเอาผิดกับผูจัดใหมี
การเลนตามขอนี้จะตองสอบสวนใหไดความวาไดมีการเลนพลิกแพลงเทานั้น
(๓) การเลนพลิกแพลงคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลนใหผิดปกติไปจากธรรมดา
หากพบวาการเลนนั้นเขาลักษณะเปนการเลนการพนันชนิดอื่นก็จะเขาลักษณะเปนการจัดใหมีการเลนโดย
ไมไดรับอนุญาตไมใชการเลนพลิกแพลง
๔.๓.๓ ผูเขาเลนหรือเขาพนัน
ในการสอบสวนความผิดของผูเขาเลนหรือเขาพนันจะตองเขาใจกอนวาผูเขาเลน
หรือเขาพนันจะตองทราบแลววาเปนการจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับใบอนุญาต หากผูเขาเลนหรือ
เขาพนันเขาใจผิดวาไดรับอนุญาตใหเลนไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีขอแกตัวอันควรยอมไมมีความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการพนัน ถือวาเปนเรื่องเขาใจผิดในขอเท็จจริงและจําเลยยอมแกตัวได เมื่อไดความวา
เปนการเขาเลนหรือเขาพนันโดยไมชอบแลวก็มีแนวทางการสอบสวนแยกเปน ๒ กรณี คือ
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(๑) กรณีที่การสอบสวนไดความวาเปนการจัดใหมีการเลนโดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาผูเขาเลนหรือเขาพนันไดทราบแลววาเปนการจัดใหมีการ
เลนโดยไมไดรับอนุญาต และการจัดใหมีการเลนนั้นตองไมมีกฎหมายยกเวนใหสามารถจัดใหมีการเลนไดโดย
ไมมีใบอนุญาต หากมีกฎหมายกําหนดไวก็ตองสอบสวนใหชัดเจนวาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
ไวหรือไม เพราะหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ถือไดวาไมไดรับการยกเวนใหจัดไดโดยไมมีใบอนุญาต
(๒) กรณีทเ่ี ปนการจัดใหมกี ารเลนซึง่ ไดรบั ใบอนุญาตจัดใหมกี ารเลนการพนันโดยปกติ
ผูเ ขาเลนหรือเขาพนันสามารถเขาเลนพนันได แตทั้งนี้ผูเขาเลนหรือเขาพนันอาจมีความผิดไดในกรณีตอไปนี้
(๒.๑) หากสอบสวนไดความวาผูจ ดั ไดรบั ใบอนุญาตจัดใหมกี ารเลนการพนัน
ประเภทหนึ่งแตไดจัดใหมีการเลนการพนันอีกประเภทหนึ่ง ผูเขาเลนหรือเขาพนันจะตองรูวาการจัดดังกลาว
เปนการจัดใหมีการเลนการพนันประเภทอื่นนอกจากที่ไดรับใบอนุญาต การสอบสวนจึงตองสอบสวนใหได
ความวาผูเขาเลนหรือเขาพนันทราบหรือไม
(๒.๒) กรณีผจู ดั ใหมกี ารเลนการพนันไดจดั ใหมกี ารเลนตามทีไ่ ดรบั ใบอนุญาต
จัดใหมีการเลนการพนัน ผูเขาเลนหรือเขาพนันจะมีความผิดในกรณีดังตอไปนี้
(๒.๒.๑) เขาเลนหรือเขาพนันอันขัดตอพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ หรือ
(๒.๒.๒) เขาเลนหรือเขาพนันอันขัดตอกฎกระทรวง หรือ
(๒.๒.๓) เขาเลนหรือเขาพนันอันขัดตอขอความในใบอนุญาต
๔.๓.๔ ผูจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบ
กิจการคาหรืออาชีพ
การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ เปนความผิดที่กําหนดไวโดยเฉพาะแตกตางจากความผิด
การพนันทั่วไป เนื่องจากความผิดดังกลาวเปนความผิดในทางการคาหรือการตลาด มิใชการกระทําผิดที่มี
ลักษณะเปนการพนันโดยตรงในการสอบสวนความผิดจะตองดําเนินการสอบสวนใหไดดังนี้
(๑) จะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวา เปนการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล
ดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ หากขอเท็จจริงพบวาไมใชวิธีการเสี่ยงโชค
หรือผูจัดมิไดนําวิธีการเสี่ยงโชคมาใช ก็ไมเปนความผิดฐานนี้ หรือหากขอเท็จจริงเปนวิธีการเสี่ยงโชคแตมิได
เปนไปในทางการคาหรืออาชีพอาจเขาขายลักษณะเปนการพนันไดหากมีลักษณะการเลนที่มีไดเสียอยางการพนัน
ซึ่งองคประกอบความผิดตามมาตรา ๘ มี ดังนี้
(๑.๑) จัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล
(๑.๒) ดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
(๑.๓) ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ
(๑.๔) ไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
(๒) ความผิดฐานนี้เอาผิดเฉพาะผูจัดไมเอาผิดกับผูเลนเหมือนการพนันทั่วไปดังนั้น
จะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาเปนการจัดโดยไมไดรับใบอนุญาตจัดใหมีการเลนแถมพกหรือรางวัลในการ
เสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ (พ.น.๓๖)
(๓) กรณีที่ผูจัดเปนผูประกอบกิจการคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือ
ผลิตภัณฑยา จะตองพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของดวยเพราะสินคาดังกลาวมีกฎหมายกําหนดโทษทางอาญา
ไวดวยสําหรับการจัดหรือโฆษณาโดยวิธีการแถมพกหรือออกรางวัลดวยการชิงโชค
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(๓.๑) หามผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะใหหรือเสนอ
ใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดงการใหบริการชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการ
ตอบแทนแกผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแกผูนําหีบหอหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ (๔))
หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑)
(๓.๒) หามโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกรางวัล (พระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๐) ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๒๔)

๕. ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพนัน๑
๕.๑ เจตนาในความผิดเกี่ยวกับการพนัน

๕.๑.๑ ตองกระทําไปโดยมีเจตนา
กรณีตัวอยาง นาย ก. ไดรับอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน ปรากฏวาในระหวาง
จัดใหมีการเลนนั้นมีการเลนการพนันผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตเกิดขึ้นในขณะ นาย ก. ผูไดรับอนุญาตใหเปดเลน
การพนันไมอยูโดยไปรับประทานขาวเสียที่อื่น เชนนี้ผูไดรับอนุญาตยังไมมีความผิด (เทียบเคียงคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๒๔๙/๒๔๗๙)
๕.๑.๒ ความสําคัญผิดในขอเท็จจริง
กรณีตัวอยางที่ ๑ นาย ก. เขาเลนการพนันโดยเขาใจผิดวาไดรับอนุญาตใหเลนได
โดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีขอแกตัวอันควรยอมไมมีความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนัน ถือวาเปนเรื่อง
เขาใจผิดในขอเท็จจริงและจําเลยยอมแกตัวได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๐/๒๔๘๖)
กรณีตัวอยางที่ ๒ นาย ก. เลนการพนันตามใบอนุญาตที่เจาพนักงานไดออกใหแตใน
ใบอนุญาตเจาพนักงานกําหนดเวลาใหเลนเกินอํานาจที่เจาพนักงานจะใหอนุญาตไดตามกฎกระทรวง ถือวา
นาย ก. ไดเลนโดยไดรับอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๒ แลว นาย ก. ไมมีความผิด
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๒/๒๔๘๘)

๕.๒ ขอสังเกตความผิดเกี่ยวกับการพนันสลากกินรวบ
แมแตพยายาม

๕.๒.๑ เขียนสลากกินรวบไวสําหรับขายแตยังไมไดลงมือขายยังไมเปนความผิดสําเร็จหรือ

กรณีตัวอยาง นาย ก. เขียนเลขสลากกินรวบไวสําหรับขาย แตยังไมทันลงมือขายก็ถูกจับ
ดังนี้ นาย ก. ยังไมผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔/๒๕๐๔)
๕.๒.๒ ขายสลากกินรวบไปแลวแมสลากยังไมไดออกก็เปนความผิดสําเร็จ
กรณีตัวอยางที่ ๑ นาย ก. ขายสลากกินรวบโดยถือเอาเลขทาย ๓ ตัวของรางวัล
ที่ ๑ แหงสลากกินแบงของรัฐบาลเปนการแพชนะ แมนาย ก. จะถูกจับเสียกอนสลากกินแบงของรัฐบาลนั้น
จะออก นาย ก. ก็มีความผิดฐานเปนเจามือรับกินรับใชเลนการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพยสินกันแลว
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔/๒๔๙๕)
๑

หนังสือ “อัยการนิเทศ” เรื่อง ฎีกาหมูวาดวยการพนัน เลม ๔๒ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๓
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กรณีตัวอยางที่ ๒ นาย ก. เปนเจามือเลนการพนันสลากกินรวบแลวและแมวา นาย ก.
จะถูกจับเสียกอนวันที่สลากกินแบงในงวดนั้นจะออก ก็ถือไดวาเปนความผิดสําเร็จแลวตั้งแตเมื่อนาย ก.
ขายสลากใหแกผูซื้อ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘/๒๔๙๖)
กรณีตัวอยางที่ ๓ เมื่อไดความวานาย ก. เลนการพนันสลากกินรวบเพื่อเอาทรัพยสินกัน
แมยังไมมีการไดเสียกันกลาวคือสลากกินแบงของรัฐบาลที่จะถือเปนหลักในการแพชนะจะยังไมออก ดังนี้ก็
เปนผิดแลว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔/๑๓๙๕)
๕.๒.๓ ขายสลากไปแลว แมผูซื้อยังไมไดซื้อแตตกลงวาจะซื้อขายภายหลังเปนความผิดสําเร็จแลว
กรณีตัวอยาง นาย ก. เปนเจามือรับกินรับใชสลากกินรวบโดยนาย ข. ไดจองเลข
สลากกินรวบไวแลวโดยกําหนดแนนอนวาจะชําระเงินกันในภายหลัง แมจะยังไมไดชําระเงินกัน ยอมถือไดวา
เปนการเลนพนันเอาทรัพยสินกันแลว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๙/๒๔๙๙)
๕.๒.๔ ขายสลากกินรวบใหแกผูอื่นแมผูซื้อจะเปนเจาหนาที่ตํารวจปลอมตัวใหลอซื้อก็ไมเปน
เหตุใหผูขายพนผิด
๕.๒.๕ เจาหนาที่ตํารวจปลอมตัวนําสลากกินรวบไปขายใหแกผูอื่น ผูที่ซื้อสลากกินรวบดังกลาว
เอาไวยังไมมีความผิด
กรณีตัวอยาง เจาหนาที่ตํารวจปลอมตัวเปนเจามือรับกินรับใชนําสลากไปขายใหแก
นาย ก. กรณีนี้นาย ก. ยังไมมีความผิดเพราะการพนันสลากกินรวบตองมี ๒ ฝายคือผูแทงฝายหนึ่ง และผูรับกิน
รับใชอีกฝายหนึ่งตกลงเลนการพนันสลากกินรวบกัน ในกรณีนี้มีแตนาย ก. ฝายเดียวที่เจตนาจะเลน ฝายเจา
พนักงานไมมีเจตนาจะเลน จึงไมอาจเปนการเลนการพนันสลากกินรวบได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๘๒๙/๒๕๐๐)
ขอสังเกต เจาพนักงานปลอมตัวเปนผูซื้อได แตจะปลอมตัวเปนผูจัดไมได การที่เจาหนาที่
ตํารวจปลอมตัวไปลอซื้อเปนการกระทําเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานแหงการกระทําความผิดของจําเลยตามที่
มีผูแจงความไว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๐/๒๕๐๔)
หมายเหตุ ความผิดฐานเลนการพนันสลากกินรวบจะเขาเปนลักษณะความผิดหรือไม
จะตองพิจารณาวาถึงขั้นลงมือตกลงซื้อขายกันแลวหรือยัง หากยังไมถึงขั้นลงมือซื้อขายแลวก็ไมอาจเปนความ
ผิดไดเลย ในการพิจารณาวาขั้นตอนใดจึงจะถึงขั้นลงมือกระทําความผิดแลวนั้น ตามแนวคําพิพากษาฎีกา
จะตองถึงขั้นเปนการตกลงซื้อขายกันแลว เมื่อไดมีการตกลงซื้อขายกันแนนอนแลวแมจะยังมิไดมีการจายเงิน
หรือยังมิไดออกรางวัลกันก็ถือวาเปนความผิดสําเร็จแลว แตถายังไมถึงขั้นลงมือกระทําความผิดเปนแตเพียง
เขียนเลขสลากไวสําหรับขายแตยังมิไดมีการขาย เชนนี้ก็ไมมีความผิดแมแตความผิดฐานพยายามก็ตาม
๕.๓ การเลนผิดขอความในใบอนุญาตและการเลนพลิกแพลง
๕.๓.๑ ไดรับอนุญาตใหเลนการพนันอยางหนึ่งแตไปเลนการพนันอีกอยางหนึ่งแมจะอยูในบัญชี
เดียวกันก็ถือวาเลนโดยไมไดรับอนุญาต
กรณีตัวอยางที่ ๑ นาย ก. ไดรับอนุญาตใหเลนการพนันไพผองจีน แตพวกนาย ก.
ไดเลนไพพลิกแพลงผิดแผกไปจากไพผองจีนมาก เชน ใชไพสี ใชลูกเตาทอดนับแตมเลือกเจามือทุกครั้ง
การใชเงินผูเลนออกเงินรวมใชเปนกองกลาง ใครกินก็เอาไป และมีจํานวนคนเลนมากกวา ๕ คน การเลนนั้น
เปนไพทํานองที่จีนเรียกวา “เกากีโปย” เปนการเลนผิดจากขอความในใบอนุญาตซึ่งใหเลนไพผองจีน ถือวา
นาย ก. เลนการพนันไพนั้นโดยไมไดรับอนุญาต (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐/๒๔๗๘)
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กรณีตัวอยางที่ ๒ นาย ก. ไดรับใบอนุญาตใหเลนการพนันไพนกกระจอก แตจําเลย
ไปเลนไพซีเซ็กพนันกัน ยอมมีความผิดฐานเลนพนันไพโดยมิไดรับอนุญาต แมการเลนไพซีเซ็กกับการเลนไพ
นกกระจอกอยูในหมาย ๒๑ ในบัญชี ข. อันเดียวกัน แตจะถือวาเปนการเลนชนิดเดียวกันไมได การเลนไพ
นกกระจอกอยางเดียวไมหมายความถึงวาอนุญาตใหเลนไพชนิดอื่น ๆ ดวย เพราะใบอนุญาตใหเลนการพนัน
หมายเลข ๒๑ ในบัญชี ข. มิไดหมายความวาอนุญาตใหเลนไพไดหมดทั้งประเภท (เทียบเคียงคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๔๒๗/๒๔๗๘)
๕.๓.๒ การชักไพออกเสียบางไมถือวาผิดตอขอความในใบอนุญาต
กรณีตัวอยาง นาย ก. ไดรับใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันไพเผ (พ.น. ๓๔)
แตนาย ก. กับพวกเลนเพียง ๕ คน จึงเอาไพรปู ๒ ถึงรูป ๖ ออกเสีย ๒๐ ใบ คงเลนเพียง ๓๒ ใบ แมเงือ่ นไข
หลังใบอนุญาตขอ ๔ ซึ่งมีวา “หามมิใหใชไพอื่น นอกจากไพปอกซึ่งมีจํานวน ๕๒ ใบ ฯลฯ” ถอยคําตาม
เงื่อนไขขางตนเปนเรื่องหามมิใหใชไพอื่นเลน นอกจากไพปอกซึ่งมีจํานวน ๕๒ ใบ เปนการระบุชนิดไพเทานั้น
มิไดหามถึงการชักไพออกดวย ดังนั้น การเลนของนาย ก. จึงไมผิดตอขอความในใบอนุญาต (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๗๒๘/๒๔๙๒)
ขอสังเกต ปจจุบนั กระทรวงมหาดไทยไมมนี โยบายอนุญาตจัดใหมกี ารเลนการพนัน
ไพเผ แตอยางใด
๕.๓.๓ การเลนพลิกแพลง
กรณีตัวอยาง นาย ก. กับพวกเลนไพผองจีนกันปรากฏวาการเลนไพผองจีนตามปกติ
มี ๑๔ ชนิด รวมไพ ๑๑๖ ใบ แตไพที่นาย ก. เลนนี้ใชไพเพียง ๗ ชนิด เติมไพขึ้นแตละอยางอีกเทาหนึ่ง จึงรวม
เปนไพ ๑๑๖ ใบ ดังนั้น การเลนของนาย ก. มิใชเลนไพผองจีนที่เคยเลนกันตามปกติวิสัย เปนการพลิกแพลง
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๗ – ๑๖๙๐/๒๔๗๙)
๕.๓.๔ เมือ่ ไดรบั อนุญาตไปแลวผูจ ดั ใหมกี ารเลนจะผิดก็ตอ เมือ่ ใหมกี ารเลนพลิกแพลงเทานัน้
หากการเลนนั้นขัดตอพระราชบัญญัติการพนันฯ กฎกระทรวง หรือขัดตอขอความในใบอนุญาต ผูจัดไมมี
ความผิด คงผิดเฉพาะผูที่เขาเลนหรือเขาพนันเทานั้น
กรณีตัวอยาง นาย ก. ไดรับอนุญาตจัดใหการเลนสะบาชุดไดหนึ่งวง โดยนาย ก.
ไดจดั ใหมกี ารเลนผิดเงือ่ นไขหลังใบอนุญาตจัดใหมกี ารเลนการพนันสะบาชุด (พ.น. ๓๓) กรณีนน้ี าย ก. ในฐานะ
ผูจ ดั ใหมกี ารเลนซึง่ ไดรบั อนุญาตแลว จะมีความผิดเฉพาะในกรณีเลนพลิกแพลง สวนการเลนผิดพระราชบัญญัติ
ก็ดีผิดกฎกระทรวงหรือขอความในใบอนุญาตก็ดี คงมีความผิดแตเฉพาะผูเขาเลนหรือเขาพนัน ไมรวมถึง ผูได
รับอนุญาต จัดใหมกี ารเลน แตมไิ ดเขาเลนดวย (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๓/๒๔๙๑)
๕.๓.๕ การเลนผิดขอความในใบอนุญาตผูเขาเลนทุกคนมีความผิดคลายกัน
กรณีตัวอยาง นาย ก. ไดรับใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนไพผองไทย (พ.น. ๒๔)
ซึ่งตามลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต ขอ ๖ กําหนดจํานวนผูเขาเลนในวงหนึ่งไมเกิน ๖ คน
แตปรากฏวานาย ก. กับพวกเลนกันรวม ๗ คน ดังนี้ ผูเลนทุกคนมีความผิดฐานเขาเลนโดยขัดตอใบอนุญาต
ทุกคนจะแกตัววาไมทราบขอจํากัดในใบอนุญาตไมได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๓/๒๔๗๘)
๕.๓.๖ เลนบิลเลียดเกินเวลาในใบอนุญาต แตไมไดพนันกันไมมีความผิด
กรณีตัวอยาง นาย ก. และนาย ข. ไดเลนบิลเลียดในที่ซึ่งเจาพนักงานผูออกใบ
อนุญาตออกใบอนุญาตใหจดั ใหมกี ารเลนการพนันบิลเลียด (พ.น. ๒๘) แตปรากฏวานาย ก. และนาย ข. ไดเลนกัน
จนเกินเวลาในใบอนุญาต แตไมไดเลนพนันเอาทรัพยสินกัน ไมมีความผิดเพราะจะเปนความผิดไดตอเมื่อการเลน
นั้นไดมีการพนันกัน (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒/๒๔๘๓)
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ขอสังเกต ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไมอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน
บิลเลียดเวนแตเปนการจัดใหมีขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต ตามขอ ๑๓ (๒)

๕.๔ ผูจัดใหมีการเลนการพนัน

๕.๔.๑ จะลงโทษเจาบานฐานเปนผูจัดใหมีการเลนไดจะตองไดความวาจําเลยเกี่ยวของในการ
เลนการพนันในฐานะผูจัดใหมีการเลนขึ้น
กรณีตวั อยางที่ ๑ นาย ก. เปนเจาของบาน ขณะเกิดเหตุนาย ก. นอนเปนไขอยูช น้ั บน
ไมไดลงมาเกี่ยวของในการเลนการพนันโปปนเอาทรัพยสินกัน แมจะรูวามีการเลนการพนันกัน หากไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวานาย ก. ไดชว ยเหลือเกีย่ วของอยางไร ยังถือไมไดวา นาย ก. เปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนการพนันโปปน นี้
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๑/๒๔๙๓)
กรณีตัวอยางที่ ๒ นาย ก. เปนสามีนาง ข. ซึ่งอาศัยอยูในบานรวมกัน ในขณะเกิดเหตุ
มีการลักลอบเลนการพนันกันที่บานดังกลาว เมื่อศาลพิพากษาลงโทษนาย ก. ฐานเปนเจาสํานักแลว หากไม
สามารถแสดงขอเท็จจริงไดวา นาง ข. ไดเกีย่ วของในการจัดใหมกี ารเลน จะถือวานาง ข. เปนเจาสํานักดวยไมได
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๒/๒๔๗๘)
๕.๔.๒ ผูรูเห็นดูตนทางมีฐานะเปนผูจัดใหมีการเลนดวย
กรณีตัวอยาง นาย ก. นาย ข. นาย ค. นาย ง. และนาย จ. รวมกันเลนการพนันโปกํา
ซึ่งเปนการพนันตามบัญชี ก. หมายเลข ๓ โดยมีนาย ฉ. เปนคนคอยดูตนทางมิใหตํารวจมาจับ เชนนี้ นาย ฉ.
อยูในฐานะเปนผูจัดการใหการเลนการพนัน (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๓/๒๔๗๙)
๕.๔.๓ เมื่อตกเปนผูจัดใหมีการเลนแลวยอมไมมีฐานะเปนผูสนับสนุนการเลนการพนันอีก
กรณีตวั อยาง นาย ก. จัดใหมกี ารเลนการพนันไพผอ งไทยตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๑
โดยไมไดรับอนุญาต ดังนี้ นาย ก. ไมมีความผิดฐานเปนผูสนับสนุนผูกระทําผิดการเลนการพนันอีก (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔/๒๕๐๒)
๕.๔.๔ การจัดใหมีการเลนการพนันหลายวงในสถานที่เดียวกันและในวาระเดียวกันเปน
ความผิดแตเพียงกรรมเดียว
กรณีตวั อยาง นาย ก. เปนเจาสํานักจัดใหมกี ารเลนการพนัน ๒ อยางอันเปนความผิดกรรม
เดียววาระเดียวตองลงโทษฐานเปนเจาสํานักสําหรับการเลนที่มีโทษหนักสุด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๓๗๙/๒๔๘๖)
๕.๔.๕ เจาบานไมใชผูจัดใหมีการเลน
กรณีตวั อยาง นาย ก. เปนเจาบานและเขาเลนการพนันโดยไมมพี ฤติการณทแ่ี สดงวา
นาย ก. จัดใหมกี ารเลนพนัน นาย ก. จึงมีความผิดฐานเปนผูเ ลนเทานัน้ การเปนเจาบานแตเพียงอยางเดียวไมมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐/๒๕๓๘)
ขอสังเกต คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐/๒๕๓๘ มีหมายเหตุทายคําพิพากษาดังนี้
พระราชบัญญัติการพนันฯ มีวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามมิใหมีการ
ฝกใฝในการเลนการพนันทัง้ นีเ้ พราะการพนันเปนบอเกิดแหงมิจฉาชีพดังจะเห็นไดจากมาตรา ๖ ซึง่ บัญญัตวิ า
“ผูใดอยูในวงเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวยเวนแตผูซึ่งเพียงแตดูการเลนในการรื่นเริง
สาธารณะหรืองานนักขัตฤกษหรือในที่สาธารณสถาน”จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นชัดถึงวัตถุประสงค
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ของพระราชบัญญัติการพนันฯตามที่กลาวมาโดยบุคคลใดที่อยูในวงเลนการพนันกฎหมายใหสันนิษฐานไว
กอนวาเปนผูรวมเลนดวยคือเปนผูกระทําความผิดฐานเลนการพนันขันตอ ผูที่อยูในวงเลนการพนันมีหนาที่
ตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายแตกตางจากกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นๆ ซึ่งปกติพนักงาน
อัยการโจทกมีหนาที่ตองนําสืบวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดขอสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
มีผลบังคับไดไมขัดตอรัฐธรรมนูญ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙/๒๔๙๔ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่
ต.๒/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๔ วินิจฉัยวาความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ ไมขัด
ตอบทรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ ฉะนั้นศาลจึงอาศัยขอความตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๖ วินิจฉัย
ลงโทษจําเลยได
จะเห็นไดวาแมแตผูเลนซึ่งมีอัตราโทษต่ำกวาผูจัดใหมีการเลนกฎหมายยังสันนิษฐาน
ผูที่อยูรวมวงวาเปนผูเลนดวย ดังนั้นผูจัดใหมีการเลนกฎหมายยิ่งจะตองเด็ดขาดลงโทษหนักกวาผูเลนทั้งนี้
เพราะจะมีการเลนไดตองขึ้นอยูกับผูจัดใหมีการเลนหากไมมีผูจัดใหมีการเลนก็จะมีผูเลนไมได เพื่อใหเห็นชัด
ผูเขียนใครขอยกอุทาหรณดังนี้หากมีผูเดินไปพบกลุมคนกำลังเลนการพนันอยูผูที่พบเห็นไมไปแจงพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจโดยอางวาไมใชหนาทีย่ อ มมีเหตุผลรับฟงไดหากผูท พี่ บเห็นการเลนการพนันเปนเจาบาน
ทีม่ บี คุ คลเลนการพนันอยูใ นบานจะอางวาไมมหี นาทีท่ จี่ ะไปแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจวามีการเลน
การพนันหรือไมมหี นาทีห่ า มไมใหมกี ารเลนการพนันนัน้ คงจะฟงไดยาก ทัง้ นีเ้ พราะเจาบานยอมเปนผูค รอบครอง
ดูแลรักษารวมทั้งใชสอยบานเรือนที่อยูอาศัยหากใครมารบกวนการครอบครองก็มีความผิดฐานบุกรุก ดังนั้น
เจาบานจะอางวาไมรูเห็นในการเลนการพนันซึ่งมีขึ้นในบานของตนนั้นยอมฟงไมขึ้นและยิ่งหากเจาบาน
พบเห็นการเลนการพนันภายในบานของตนแลวเขารวมเลนดวยดังเชนขอเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่หมายเหตุนี้เจาบานจะกลาวอางวามิไดรูเห็นในการจัดใหมีการเลนการพนันขึ้นในบานตนนั้นยิ่งไมสามารถ
ที่จะกลาวอางไดเลยเพราะเมื่อนึกถึงหลักแหงความเปนจริงแลวหากเจาบานไมรูเห็นการจัดใหมีการเลนการ
พนันแลวก็ไมมีบุคคลอื่นที่จะมากลามาเลนการพนันดวย การที่เจาบานรวมเขาเลนดวยแสดงใหเห็นชัดวา
เจาบานตองมีสวนรวมในการจัดใหมีการพนัน ดังนั้นดวยความเคารพตอคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้
อยางสูงผูเขียนเห็นวาผูที่เปนเจาบานไมวาจะเขาเลนการพนันหรือไมเขาเลนการพนันถือไดวาเปนผูจัดใหมี
การเลนการพนันแลว ไมจำเปนตองมีพฤติการณอื่นมาประกอบอีกเพียงแตเจาบานที่รวมเลนการพนันดวย
จะตองรับผิดชอบทุกกรณีไมสามารถนำสืบหักลางได สวนเจาบานทีม่ ไิ ดรว มเลนการพนันดวยหากแตอยูภ ายใน
บริเวณบานมีสทิ ธิทจี่ ะนำสืบหักลางวาตนเองมิไดเปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนไดเชนเจาบานนอนเปนไขอยูช นั้ บนไมได
ลงมาเกีย่ วของในการเลนเชนนี้ยังถือไมไดวาเจาบานเปนผูจัดใหมีการเลนการพนัน (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๘๖๑/๒๕๓๖)
อยางไรก็ตามในการยืน่ ฟองพนักงานอัยการจะตองฟองดวยวาจาใหชดั วาจําเลยในฐานะ
เปนเจาบานไดจัดใหมีการเลนมิใชฟองแตเพียงวาจําเลยเปนเจาบานแลวขอใหลงโทษโดยไมกลาววาเปนผูจัด
ใหมีการเลนก็ไมสามารถที่จะลงโทษจําเลยฐานจัดใหมีการเลนไดมิฉะนั้นจะเปนการพิพากษาเกินคําขอ
๕.๔.๖ ผูชักชวนใหผูอื่นเขาเลน
กรณีตวั อยาง การทีน่ าย ก. นําใบใบหวยซึง่ เปนสิง่ พิมพโดยมีเจตนาเพือ่ ชักชวนใหผอู น่ื
เลนการพนันสลากกินรวบ จึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๒ (๑) (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๔๗/๒๕๓๖)
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๕.๕ การบรรยายฟอง

๕.๕.๑ การฟองการพนันประเภททีต่ อ งไดรบั อนุญาตกอนนัน้ (บัญชี ข.) จะตองบรรยาย
วาเลนโดยมิไดรับอนุญาตเอาไวใหชัดแจงดวย
กรณีตัวอยาง ฟองวานาย ก. บังอาจจัดใหมีการเลนและชักชวนใหผูอื่นเขาเลนการ
พนันสลากกินรวบขอใหลงโทษ เปนการบรรยายฟองไมครบองคประกอบความผิด เพราะการเลนพนันสลากกิน
รวบนัน้ จะเปนความผิดตอเมือ่ เลนโดยไมไดรบั อนุญาต ถาเลนโดยไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงานก็หาผิดไม
เมื่อไมไดบรรยายฟองวาเลนโดยไมไดรับอนุญาต จึงไมอาจเขาใจวาจําเลยกระทําความผิดได (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๙/๒๔๙๔)
๕.๕.๒ การพนันตามมาตรา ๔ ทวิ และการเลนชนิดนั้นยังไมไดกําหนดในกฎกระทรวง
แลวใหฟองไมจําตองบรรยายวาเลนโดยมิไดรับอนุญาต
กรณีตวั อยาง การพนันอันเปนการเลนนอกจากทีก่ ลาวไวในบัญชี ก. และบัญชี ข.
ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ นัน้ จะพนันกันหรือจะจัดใหมเี พือ่ ใหพนันกันได เฉพาะการเลนทีร่ ะบุชอ่ื และ
เงื่อนไขไวในกฎกระทรวง เมื่อการพนันชนิดนั้นยังมิไดระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง เจาพนักงานก็ไมมี
อํานาจที่จะอนุญาตใหเลนไดฉะนั้นการบรรยายฟองหาวาจําเลยเลนการพนันดังกลาวแลวโดยผิดกฎหมาย
แมโจทกจะมิไดกลาวคําวา โดยไมไดรับอนุญาตลงไปในฟองก็ไมขาดองคสําคัญแหงความผิด (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๐/๒๔๙๖)
๕.๕.๓ การพนันชนิดทีก่ ฎกระทรวงระบุหา มไวตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ
การพนันฯ ใหฟองไมจําตองบรรยายวิธีการเลนโดยละเอียด
กรณีตัวอยางที่ ๑ คําบรรยายฟองหาวาจําเลยเลนการพนันสลากกินรวบโดย
ไมไดรับอนุญาตถือวาเปนฟองที่สมบูรณตามกฎหมาย เพราะการพนันสลากกินรวบเปนการพนันชนิดที่
กฎหมายระบุไวตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ แลว จึงไมจาํ ตองบรรยายถึงวิธกี ารเลนโดยละเอียดอีก (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๗/๒๔๙๔)
กรณีตัวอยางที่ ๒ คําฟองฐานจัดใหมีการเลนการพนันสลากกินรวบโดยไมไดรับ
อนุญาตนั้น โจทกไมจําตองบรรยายวาจําเลยขายสลากราคาสลากละเทาใด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๒๗๗/๒๕๐๖)
๕.๕.๔ การพนันตามมาตรา ๔ ทวิ จะตองกลาวถึงชื่อการพนันชนิดนั้นและวิธีการเลน
มาพอสมควรที่จะทําใหเขาใจไดวาจําเลยเลนการพนันอะไรและอยางใด
กรณีตัวอยาง ฟองวานาย ก. สมคบกันเลนการพนันขันตออันเปนการเลนนอกจาก
ที่กลาวในมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการพนันฯ และไมใชการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต โจทกจึงตองบรรยายฟองใหนาย ก. รูวา ขันตอ นั้นคืออยางไร
เพื่อนาย ก. จะไดเขาใจขอหาได มิฉะนั้นนาย ก. ก็รูไมไดวาตองหาเรื่องไหน (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๒๔๒/๒๔๙๓)
๕.๕.๕ การฟองการพนันที่มีลักษณะคลายกับการพนันชนิดที่ระบุในบัญชีทายพระราช
บัญญัติการพนันฯ จะตองบรรยายฟองในศาลใหชัดวาคลายการพนันประเภทหนึ่ง ประเภทใด จะคลาย
ทั้งสองชนิดไมได
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กรณีตัวอยาง บรรยายฟองวา นาย ก. ลักลอบเลนการพนันซึ่งมีลักษณะคลายจับยี่กี
(บัญชี ก. หมายเลข ๖) และหวย ก.ข. (บัญชี ก. หมายเลข ๑) ถือวาฟองไมไดกลาวถึงการกระทําของนาย ก.
ใหชดั เจนพอ และไมมขี อ เท็จจริงทีแ่ นนอนทีน่ าย ก. จะเขาใจขอหาไดดแี ละแกขอ หาได จึงเปนการฟองเคลือบคลุม
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗/๒๔๘๕)
๕.๕.๖ การฟองวาจําเลยเลนการพนันโดยผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตจะตองระบุใหชัดเจนวา
ผิดเงื่อนไขอยางไร
กรณีตัวอยาง บรรยายฟองวา นาย ก. เลนไพผองจีนโดยเลนผิดเงื่อนไขหลังใบอนุญาต
ใหจัดใหมีการเลนการพนันไพผองจีน (พ.น.๒๕) แตมิไดระบุวาผิดเงื่อนไขอยางไร เมื่อเงื่อนไขในการเลนไพ
ผองจีนกําหนดไวถึง ๗ ขอแตฟองกลาววา เลนผิดเงื่อนไขเทานั้น ไมไดกลาววาผิดเงื่อนไขอยางไร สวนฟอง
ที่วาคนไหนเลนและทําอะไรบางก็ไมเปนขอแสดงวา โจทกกลาวหาวาเลนผิดเงื่อนไขเพราะเลนเกิน ๕ คน จึง
เปนฟองเคลือบคลุม (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘/๒๔๘๘)
๕.๕.๗ การพนันทีต่ อ งมีเจามือแมจะไมไดบรรยายวาผูใ ดเปนเจามือก็ถอื วาเปนฟองทีส่ มบูรณ
กรณีตัวอยาง ฟองวา จําเลยทั้ง ๓ รวมกันเลนการพนันปอก (๒๑ แตม) อันเปน
ประเภทหามขาดตามบัญชี ก. หมายเลข ๑๑ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ แมโจทกไมไดบรรยายฟองวา
ผูใ ดเปนเจามือในการเลนพนันปอก แตไดบรรยายมาวาจําเลยทัง้ ๓ บังอาจรวมกันเลนการพนันปอก (๒๑ แตม)
อันเปนการพนันประเภทหามขาดตามบัญชี ก. หมายเลข ๑๑ พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยมิไดมพี ระราชกฤษฎีกา
อนุญาตใหเลนได ดังนี้ ก็เปนฟองที่สมบูรณ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐/๒๔๐๘)
๕.๕.๘ หากประสงคจะใหศาลลงโทษจําเลยฐานเปนเจาสํานักผูจัดใหมีการเลนพนันขึ้นนั้น
จะตองระบุในฟองใหชัดวาเปนผูจัดมิฉะนั้นจะลงโทษไดเพียงเปนลูกคาผูเขาเลนเทานั้น
กรณีตัวอยาง โจทกฟองวา นาย ก. สมคบกันเลนการพนันโปปนซึ่งเปนการเลนตาม
บัญชี ก. หมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยพนันเอาทรัพยสินกันที่บานนาย ก. ซึ่งนาย ข.
เปนเจามือ นาย ค. เปนคนปนโป โดยจําเลยนอกนั้นเปนลูกคาผูแทง ขอใหลงโทษ ดังนี้ ถือไดวาโจทกหาวา
นาย ก. เปนคนแทงดวย (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๗/๒๔๙๑)
๕.๕.๙ การพนันตามบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ กอนจะฟองขอใหศาลลงโทษ
จําเลยฐานเปนผูจัดจะตองระบุใหชัดเจนในการฟองวาจําเลยจัดใหมีการเลนดังกลาวขึ้นเพื่อเปนการนํามา
ซึ่งผลประโยชนแหงตน
กรณีตวั อยางที่ ๑ กรณีทจ่ี ดั ใหมกี ารเลนพนันตามบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ
ผูตองขออนุญาตจัดใหมีการเลนจะตองเปนการจัดขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมจึงจะมีความผิด เมือ่ ฟองหาวาจําเลยเปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนพนันไพผอ ง ตองระบุวา จําเลยจัดขึน้ เพือ่ นํามา
ซึ่งผลประโยชนแกตน มิฉะนั้นลงโทษจําเลยไมได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๔/๒๔๙๑)
กรณีตวั อยางที่ ๒ ฟองโจทกกลาววา จําเลยทัง้ หมดบังอาจสมคบกันเลนการพนันสะบาทอย
ซึ่งเปนการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๕ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพยสินกันโดยมิได
รับอนุญาต โดยจําเลยที่ ๑, ๒, ๓ เปนผูจ ดั ใหมกี ารเลน จําเลยนอกนัน้ เปนผูเ ขาพนันในการเลน ดังนี้ ฟองของโจทก
ยอมสมบูรณไมทําใหจําเลยหลงเขาใจผิดแตอยางใด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๗/๒๔๙)
ขอสังเกต แมคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๗/๒๔๙๒ จะวินิจฉัยในทํานองวาไมตอง
บรรยายใหชดั ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๔/๒๔๙๑ ก็ตาม แตเพือ่ ตัดปญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ การบรรยายฟอง
ประเภทนี้ควรจะบรรยายใหชัดเจนตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๔/๒๔๙๑
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๕.๖ บทสันนิษฐานตามกฎหมายวาดวยการพนัน

๕.๖.๑ ขอสันนิษฐานตามมาตรา ๖
(๑) คําวา “วงเลน” มีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไวดังตอไปนี้
กรณีตวั อยางที่ ๑ จําเลยสมคบกันเลนการพนันสีเ่ หงาลักซึง่ เปนการเลนตามบัญชี ก.
หมายเลข ๒๐ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ โดยมิไดรบั อนุญาต ขอเท็จจริงพบวานาย ก. ยืนขางวงเลน หันหนา
เขาวงติดกับวงเลน ถือไดแลววาจําเลยอยูในวงการเลน จึงตองดวยขอสันนิษฐานตามมาตรา ๖ แหงพระราช
บัญญัติการพนันฯ ซึ่งมีความวา “ผูใดอยูในวงเลน ฯลฯ ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นเลนดวย ฯลฯ” แลว
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๙/๒๘๔๘)
กรณีตวั อยางที่ ๒ ขอเท็จจริงในคดีฟง ไดเพียงวาจับนาย ก. ไดในหองเลนการพนัน
เทานั้น แตหองเลนการพนันตางกับวงเลนการพนัน เมื่อไมปรากฏวาจําเลยอยูในวงเลนการพนัน ก็ไมเขา
ขอสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๐๐๘/๒๔๘๗)
กรณีตัวอยางที่ ๓ มีการจัดใหมีการเลนการพนันปอก ๒๑ ซึ่งเปนการพนันตาม
บัญชี ข. หมายเลข ๑๑ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ เอาทรัพยสนิ กันโดยนาย ก. เปนเจาสํานักและเปนเจามือ
เมื่อขอเท็จจริงไดความวาขณะเขาทําการจับกุมผูลักลอบเลนการพนันที่บานนาย ก. เจาพนักงานเห็นนาย ข.
ยืนอยูค นเดียวทีช่ านเรือนนาย ก. หางวงเลนประมาณ ๕ วา และจับนาย ข. ได ณ ทีน่ าย ข. ยืนอยูน ้ี ยังฟงไมได
วานาย ข. อยูใ น “วงการเลน” แมนาย ข. อยูใ นบริเวณอาคารหลังเดียวใกลเคียงกันกับทีม่ กี ารเลนการพนันก็ตาม
เมื่อไมปรากฏวานาย ข. ไดอยูในวงหรือกลุมคนที่กําลังเลนการพนันกัน ก็จะถือวานาย ข. อยูใน “วงการเลน”
ไมได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๔/๒๕๐๖)
(๒) เมือ่ ขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยอยูใ นวงเลนการพนัน จําเลยยอมตกอยูใ นขอสันนิษฐานวา
เปนผูเลนดวย และจําเลยจะตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐาน
กรณีตัวอยาง การนําสืบขอเท็จจริงวานาย ก. อยูในวงเลนการพนันแลว คดีก็เขา
อยูใ นขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา ๖ เปนหนาทีข่ องจําเลยตองนําสืบหักลาง (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๘/๒๕๐๓)
(๓) รานคาทีป่ ระชาชนมีความชอบธรรมทีจ่ ะเขาไปไดเปนสาธารณสถานเขาขอยกเวน
ตามมาตรา ๖ ซึ่งมิใหสันนิษฐานวาจําเลยเปนผูเลนดวย
กรณีตวั อยาง นายแดงกับพวกเลนการพนันโดยอาศัยโทรทัศนซง่ึ แพรภาพการถายทอด
สดชกมวยไทยเปนเครือ่ งมือในการเลนพนันเอาทรัพยสนิ กัน โดยสถานทีเ่ กิดเหตุเปนรานขายกาแฟทีป่ ระชาชนมี
ความชอบธรรมทีจ่ ะเขาไปไดจงึ เปนสาธารณสถาน ตองดวยขอยกเวนตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา ๖
ตอนทายซึ่งมิใหสันนิษฐานวานายแดงเปนผูเลนดวย (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๓๔/๒๕๑๖)
(๔) ขอสันนิษฐานของมาตรา ๖ ไมขดั ตอบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙/๒๔๙๔)
๕.๖.๒ ขอสันนิษฐานตามมาตรา ๕
เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาจําเลยเลนการพนัน จําเลยยอมตกอยูในบทสันนิษฐานวา
พนันเอาทรัพยสินกันและจําเลยจะตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐานนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒/๒๔๙๐)
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ขอสังเกต แตมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๓๓/๒๕๐๐ วินิจฉัยแตกตางกันออกไป
คือในคดีเรือ่ งลักเลนการพนัน จําเลยขอรับสารภาพวาไดกระทําผิดตามฟอง แตแลวไดกลาวบรรยายในคําให
การตอไปเปนความวา การเลนรายนีก้ โ็ ดยพนันวาจะซือ้ โคลามาเลีย้ งกันรอบวงเทานัน้ และเลนกันเล็ก ๆ นอย ๆ
เพื่อเอาเงินรวมซื้อโคลา เชนนี้ จะฟงวาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟองยังไมได ซึ่งถาหากเปนความจริง
ตามที่จําเลยบรรยายไวในคําใหการ การกระทําของจําเลยก็ไมเปนผิดตามฟอง กลาวคือ เพียงแตเลนพนัน
เพื่อเอาเงินไปซื้อโคลามาเลี้ยงระหวางกันเทานั้น ไมใชเปนการพนันเอาทรัพยสินกัน เมื่อโจทกไมสืบพยาน
ศาลก็ลงโทษจําเลยไมได

๕.๗ ขอเท็จจริงในการพิจารณากับที่กลาวใหฟอง

๕.๗.๑ ฟองวาการเลนการพนันโดยมิไดรบั อนุญาตทางพิจารณาวาไดรบั อนุญาตแลวแตเลน
กอนหรือเกินกําหนดเวลาในใบอนุญาตจะฟองลงโทษจําเลยไมไดตองยกฟอง
กรณีตวั อยางที่ ๑ โจทกฟอ งวานาย ก. เลนการพนันไพโดยมิไดรบั อนุญาต ทางพิจารณา
ปรากฏวาจําเลยเลนการพนันไพโดยมีใบอนุญาตหากแตวาเลนเกินเวลาใบอนุญาตไป ดังนี้ลงโทษ นาย ก. มิได
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๔/๒๔๗๙)
กรณีตวั อยางที่ ๒ โจทกบรรยายฟองวานายดําจัดใหมกี ารเลนการพนันไพผอ งไทยพนัน
เอาเงินกันโดยไมไดรบั อนุญาต ในทางพิจารณาพบวานายดําไดรบั ใบอนุญาตจัดใหมกี ารเลนไพผอ งไทย (พ.น.๒๔) แลว
แตไดเลนกันกอนเวลาทีก่ าํ หนดไวในใบอนุญาต ดังนี้ จะลงโทษนายดําไมได ศาลตองยกฟองโจทก (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๕- ๔๗๗/๒๔๘๘)
กรณีตัวอยางที่ ๓ โจทกบรรยายฟองวานายแดงจัดใหมีการเลนการพนันไพผองไทย
พนันเอาเงินกันโดยไมไดรบั อนุญาต ในทางพิจารณาพบวานายแดงไดรบั ใบอนุญาตจัดใหมกี ารเลนไพผอ งไทย
(พ.น.๒๔) แลว แตไดเลนกันเกินเวลาทีก่ าํ หนดไวในใบอนุญาต ดังนี้ จะลงโทษนายแดงไมได ศาลตองยกฟองโจทก
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๔/๒๕๐๑)
กรณีตัวอยางที่ ๔ จําเลยที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันไพผองไทย
แตจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๗ ไดเลนการพนันกันกอนกําหนดในใบอนุญาต ๓ ชั่วโมง โจทกจึงฟองกลาวหาจําเลยวา
เลนการพนันโดยไมรบั อนุญาต การเลนพนันกอนกําหนดเวลาในใบอนุญาตเปนการเลนผิดเงือ่ นไขในใบอนุญาต
โจทกกลาวหาจําเลยวาเลนการพนันไมรบั อนุญาต ขอเท็จจริงตามทีป่ รากฏในทางพิจารณาจึงแตกตางกับขอเท็จจริง
ที่กลาวในฟอง ทั้งเปนขอเท็จจริงที่โจทกไมประสงคใหลงโทษ จึงตองยกฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๙๒ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๕๓/๒๕๑๖)
๕.๗.๒ ฟองวาเลนการพนันประเภทหนึง่ หากพิจารณาวาเปนการเลนการพนันอีกประเภท
หนึง่ จะฟองลงโทษจําเลยไมไดตองยกฟอง
กรณีตัวอยาง โจทกฟองวานายขาวเลนการพนันดวดซึ่งเปนการเลนตามบัญชี ข.
หมายเลข ๒๒ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ แตทางพิจารณาไดความวานายขาวเลนสกาพนัน การเลนดวด
เปนความผิดตามมาตรา ๔ สวนการเลนสกาพนันเปนความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ซึ่งเปนคนละบทมาตรา
กัน จึงตองถือวาขอเท็จจริงทีป่ รากฏตามทางพิจารณาไมใชเปนเรือ่ งทีโ่ จทกประสงคจะใหลงโทษ ศาลจะลงโทษ
จําเลยในขอเท็จจริงนั้น ๆ ไมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรค ๓
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗/๒๕๑๓)
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๕.๗.๓ ฟองวาการเลนการพนันประเภทหนึง่ ทางพิจารณาไมไดความวาเปนการพนันชนิดใด
เปนการสืบไมสมฟอง ตองยกฟอง
กรณีตวั อยางที่ ๑ โจทกฟอ งวานายแดงเลนพนันไพผอ งไทยซึง่ เปนการเลนตามบัญชี ข.
หมายเลข ๒๑ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ ไดความเพียงวาพยานโจทกเห็นแตนายแดงนัง่ วงลอมเลนไพ
แตไมไดความวาเลนไพชนิดใด ถือวาไมสมฟองทีว่ า นายแดงเลนไพผอ งไทย จึงเอาผิดแกนายแดงไมได (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๕/๒๔๘๕)
กรณีตวั อยางที่ ๒ โจทกฟอ งขอใหลงโทษนายมวงฐานเลนการพนันจับยีก่ ซี ง่ึ เปนการเลน
ตามบัญชี ก. หมายเลข ๖ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ ประเภทหามเด็ดขาด พนันเอา ทรัพยสนิ กัน และขอ
ใหรบิ ของกลาง ทางพิจารณาฟงไมไดวา นายมวงเลนจับยีก่ แี ตเปนการเลนการพนันไพผอ งจีนซึ่งเปนการเลนตามบัญชี ข.
หมายเลข ๒๑ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ ศาลพิพากษายกฟอง สวนของกลางที่จับได มิใชเปนสิ่งมีไวผิด
กฎหมาย ใหคืนแกเจาของไป (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๕/๒๔๙๒)
๕.๗.๔ ฟองวาเลนการพนันซึ่งมีวิธีการเลนอยางหนึ่ง ทางพิจารณาปรากฏวามีวิธีการเปน
อีกอยางหนึ่งตองยกฟอง
กรณีตวั อยางที่ ๑ โจทกบรรยายฟองวานายเอกลักลอบเลนพนันไพ ๓ ใบ ซึง่ เปนการเลน
ตามบัญชี ก. หมายเลข ๙ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยมีเจามือรับกินรับใช แตทางพิจารณาปรากฏวา
นายเอกเลนไพชนิดหนึง่ ซึง่ รวมอยูใ นประเภทไพตา ง ๆ ตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๑ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ
โดยไมมีเจามือรับกินรับใชและไมใชการเลนอยางวิธีไพ ๓ ใบ ดังนี้ ศาลจะลงโทษนายเอกไมได (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๓/๒๔๗๙)
กรณีตวั อยางที่ ๒ โจทกฟอ งวานายทองเลนการพนันไมหมุนซึง่ เปนการพนันตามบัญชี ก.
หมายเลข ๑๕ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ โดยไมไดรบั อนุญาต แตทางพิจารณาไดความวานายทองไดรบั อนุญาต
ใหเลนการพนันประเภทยิงเปา ซึ่ง ร.ต.ต.เงิน ใหการวาถาไมเลนโดยวิธีหมุนเปาก็ไมผิดที่ผิดเพราะหมุนเปาให
คนเลนยิง แตผชู าํ นาญการพิเศษของโจทกวา เลนการพนันยิงเปากับลอหมุนไมสาํ คัญทีห่ มุนเปาหรือไมและพยาน
โจทกอีกคนหนึ่งเบิกความวาเห็นนายทองยิงเปาเทานั้น ดังนี้พยานหลักฐานโจทกยังไมพอรับฟงวานายทอง
กระทําผิดตามฟอง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๗/๒๔๙๐)
๕.๗.๕ ฟองวาเปนหัวเบีย้ หรือเจามือทางพิจารณาวาเปนลูกคาถือวาขอเท็จจริงในทางพิจารณา
ไมแตกตางกันฟอง
กรณีตวั อยางที่ ๑ โจทกฟอ งหาวานางสวยสมคบกันเลนการพนันโปปน ซึง่ เปนการเลนตาม
บัญชี ก. หมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนัน ในฐานะเปนเจามือและเปนหัวเบีย้ รับกินรับใช แตโจทกไมมี
พยานมาสืบใหฟงไดวา นางสวยเปนเจามือและหัวเบี้ยดังฟอง ไมมีเหตุที่จะถือวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามทาง
พิจารณาตางกับฟอง ศาลลงโทษนางสวยฐานเปนลูกคาได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๒/๒๔๘๙)
กรณีตัวอยางที่ ๒ ฎ. ๓๘๔/๒๔๙๓
๕.๗.๖ ฟองวาเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันหากพิจารณาวามีสวนเปนผูจัดถือวาขอเท็จจริง
ในทางพิจารณาไมแตกตางกันฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๗/๒๗๙๙)
๕.๗.๗ ฟองวาเลนการพนันโดยใชอุปกรณอยางหนึ่งทางพิจารณาวาเลนโดยใชอุปกรณ

อยางอืน่ แทน

กรณีตวั อยางที่ ๑ โจทกฟอ งวานายดําเปนขุนบาล เลนการพนันหวย ก.ข. ซึง่ เปนการเลน
ตามบัญชี ก. หมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ ประเภทหามขาดโดยไมไดรบั อนุญาต ทางพิจารณา
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ไดความวา นายดําเปนขุลบาลออกหวยรายนีโ้ ดยใชตวั เลขแทนตัวอักษร แตวธิ กี ารเปนการเลนหวย ก.ข. การที่
จะเปนความผิดฐานเลนการพนันหวย ก.ข.หรือไม ความสําคัญอยูต รงทีว่ ธิ กี ารเลน ไมใชสาํ คัญตรงทีใ่ ชอกั ษร ก.ข.
หรือไม เพียงแตการใชตวั เลขแทนตัวอักษร ก.ข. ไมเรียกวาวิธกี ารเลนตางกันจึงเปนการเลนพนันอยางเดียวกับ
ทีโ่ จทกฟอ ง ขอเท็จจริงตามทีป่ รากฏในทางพิจารณาไมตา งกับฟอง ลงโทษนายดําตามฟองโจทกได (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๑/๒๔๙๑)
กรณีตวั อยางที่ ๒ โจทกฟอ งขอใหลงโทษนายดําฐานเลนการพนัน มีลกั ษณะคลายกับ
หวย ก.ข. โดยใชตวั เลข ๑ ถึง ๓๔ แทนพยัญชนะ พนันเอาทรัพยสนิ กัน การทีพ่ ยานบางคนจะใหการวา การเลน
การพนันใชตวั เลขตางอักษร เปนการเลนหวย ก.ข. โดยตรงนัน้ ก็เปนความเขาใจของพยาน พยานจะเขาใจอยางไร
ก็ตาม ขอเท็จจริงยังฟงไดวา ไดใชตัวเลขเลนหวย ก.ข. ตรงตามที่โจทกฟอง ไมถือวาขอเท็จจริงตางกับฟอง
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๘๑/๒๔๙๑)
๕.๘ ขอสังเกตเกี่ยวกับโทษ
๕.๘.๑ เฉพาะแตความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข ๑ – ๑๖ และความผิดในการเลน
สลากกินรวบตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกันและผูกระทำ
ความผิดมิใชลูกคา กฎหมายจึงจะกำหนดโทษขั้นต่ำเอาไว ตามมาตรา ๑๒ (๑)
กรณีตวั อยาง โจทกฟอ งวาจำเลยทัง้ สามสมคบกันเลนการพนันไฮโลวซงึ่ เปนการเลนตาม
บัญชี ก. หมายเลข ๒๓ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ เอาทรัพยสนิ กัน โดยทุกคนผลัดกันเปนเจามือรับกินรับใช
เปนการพนันชนิดทีร่ ะบุไวในบัญชี ก. หมายเลข ๒๓ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มีอตั ราโทษตามมาตรา ๑๒ (๒)
ซึง่ ไมมโี ทษขัน้ ต่ำ เฉพาะการเลนทีร่ ะบุไวในบัญชี ก. หมายเลข ๑ ถึง ๑๖ เทานัน้ ซึง่ กำหนดอัตราโทษขัน้ ต่ำเอาไว
ตามมาตรา ๑๒ (๑) (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔๕/๒๕๐๓)
๕.๘.๒ การเพิ่มโทษผูเคยตองโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาแลว
จะตองใชวธิ กี ารตามมาตรา ๑๔ ทวิ พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เทานัน้ จะใชวธิ กี ารเพิม่ โทษ
ทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาไมได (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖/๒๔๘๗)
๕.๘.๓ การบรรยายฟองขอใหเพิม่ โทษฐานเลนการพนันมาแลวนัน้ ตองบรรยายใหไดความวา
ในคดีกอนที่จำเลยเคยถูกลงโทษนั้นเปนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
กรณีตวั อยาง โจทกฟอ งวาจำเลยกับพวกทีศ่ าลพิพากษาลงโทษไปแลวสมคบกันเลนการ
พนันโปปน กอนคดีนจี้ ำเลยเคยตองโทษฐานเลนการพนันโปปน มาแลวครัง้ หนึง่ ศาลจำคุกและปรับ พนโทษมา
ไมครบ ๓ ปมากระทำผิดตอพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ นีอ้ กี ขอใหลงโทษและเพิม่ โทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ
การพนันฯ หมายความวาโจทกประสงคขอใหเพิม่ โทษจำเลยตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ ทีโ่ จทกฟอ งนัน้ เองอีก
เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายนั้นได (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๕/๒๔๘๘)
๕.๘.๔ ตองบรรยายฟองใหไดความวาจําเลยพนโทษในคดีกอนมาแลวยังไมครบกําหนด
๓ ป (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๔/๒๔๘๘ และ ๑๗๔/๒๔๘๗)
๕.๘.๕ แมจะไดความวาจําเลยตองโทษตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาแลว
ยังไมครบกําหนด ๓ ป ก็ตาม หากโทษในคดีกอ นเปนโทษจําคุกและศาลทําการลงโทษแลวจําเลยมากระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ อีกในระหวางทีท่ าํ การลงโทษจําคุกกอนจะเพิม่ โทษจําเลยไมได
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๘/๒๕๐๖)
๕.๘.๖ ในระหวางรอการลงโทษจําคุกคดีกอ น นอกจากจะขอเพิม่ โทษไมไดแลวจะเอาโทษจําคุก
ที่รอไวนั้นมาลงโทษดวยไมได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๔/๒๕๑๙ แล ๖๐๑/๒๕๕๐)
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๕.๘.๗ เมื่อโจทกฟองขอใหเพิ่มโทษจําเลยตามมาตรา ๑๔ ทวิ และศาลพิพากษาวาจําเลยผิด
ตามฟองของโจทกเหลานั้น โจทกจะตองตรวจสอบคําพิพากษามาวาศาลลงโทษจําเลยเปนไปตามที่มาตรา
๑๔ ทวิ บัญญัติเอาไวหรือไม หากเห็นวาไมถูกตองโจทกจะตองอุทธรณคําพิพากษานั้นโดยขอเพิ่มเติมโทษ
จําเลยใหถกู ตองตามกฎหมายเอาไวดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๐/๒๕๐๘)

๕.๙ การริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
๒๔๖/๒๕๑๖)

๕.๙.๑ ทรัพยสนิ ทีจ่ ะตองริบแบงออกเปน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๒/๒๕๐๘ และ

ซึ่งมิไดเอาออกพนัน

(๑) ทรัพยสนิ พนันหากจับไดในวงการเลนพนันแลวตองริบโดยเด็ดขาด เวนแตทรัพยสนิ

(๒) เครื่องมือที่ใชในการเลน อยูในดุลพินิจศาลวาจะริบหรือไม
ขอสังเกต ทรัพยสินที่จะตองริบตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ ไดกําหนด
ทรัพยสินไวเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ทรัพยสินพนันกันที่จับไดในวงการเลน
(๒) เครื่องมือที่ใชในการเลนการพนัน
กรณีตวั อยางที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลากลางวันนายดํากับพวกลักลอบ
เลนการพนันบิลเลียด อันเปนการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๓ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ พนันเอา
ทรัพยสินกัน โดยนายดําเปนผูจัดใหมีการเลนและรวมเลนดวยเจาพนักงานจับนายดําไดพรอมดวยโตะ
บิลเลียดขนาด ๔ x ๘ ฟุต จํานวน ๑ ตัว ไมควิ จํานวน ๓ อัน ไมเรต ๑ อัน เงินสด ๑๐๐๐ บาท เปนของกลาง
โดยมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ บัญญัตใิ หเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเลนใหศาลมีอาํ นาจริบ
ไดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ การริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) เปนดุลพินจิ ของศาล
จะริบหรือไมกไ็ ด เมือ่ โตะบิลเลียดซึง่ เปนของกลางคดีนไ้ี มใชมไี วเฉพาะการเลนการพนันโดยตรง แตอาจจะนําไป
ใชในทางอืน่ ไดเชน การกีฬา จึงยังไมสมควรริบ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๙๒/๒๕๓๖)
กรณีตัวอยางที่ ๒ ในคดีรองขอคืนของกลาง เมื่อไดความวาโทรทัศนของกลางมิใช
ทรัพยที่ใชในการกระทําผิด ซึ่งศาลไมมีอํานาจสั่งริบ จึงตองคืนโทรทัศนของกลางใหแกผูรองซึ่งเปนเจาของ
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๓/๒๕๓๔)
๕.๙.๒ ทรัพยสินพนัน
(๑) แมจะฟงไดวา เปนทรัพยสนิ พนันแตหากจับไดภายหลังนอกวงการเลนแลวจะริบไมได
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๐/๒๕๐๑)
(๒) เอาทรัพยออกเปนรางวัลในการขายสลากกินรวบทรัพยนน้ั ยอมเปนทรัพยสนิ พนัน
และสถานที่ซื้อขายสลากไมเปนวงเลน
กรณีตวั อยาง นางขาวจัดใหมกี ารเลนพนันสลากกินรวบและเปนผูข ายสลากซึง่ เปนการ
เลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ โดยจําหนายสลาก ๑๐๐ ฉบับๆ ละ ๑๐ บาท
จัดใหมี ๓ รางวัล ๆ ที่ ๑ เปนสายสรอยคอทองคํา ๑ สาย ราคา ๖,๐๐๐ บาท โดยมิไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาต นายอําเภอจับนางขาวไดพรอมสายสรอยของกลาง ซึ่งขณะจับกุมนางขาวกําลังเอาสลาก
ออกเรขายโดยเอาสายสรอยนัน้ แสดงใหผซู อ้ื สลากดู ขายสลากยังไมทนั หมดก็ถกู จับ การทีน่ างขาวเอาสายสรอย
ของกลางออกแสดงแกบุคคลทั่วไปวา ใครซื้อสลากและสลากถูกรางวัลที่ ๑ นางขาวจะใหสายสรอยของกลาง
แกผนู น้ั นายดําจึงตางซือ้ สลากของนางขาวโดยเสีย่ งโชคหวังจะไดสายสรอยของกลางดังนีย้ อ มเปนการทีน่ างขาว
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กับนายดําไดเลนการพนันกันแลว โดยนางขาวเอาสายสรอยของกลางออกเปนทรัพยสนิ พนัน เพือ่ ใชใหแกผถู กู
สลากรางวัลที่ ๑ และในกรณีนถ้ี อื ไดวา สถานทีท่ เ่ี ลนซือ้ ขายสลากกันนัน้ เองเปนวงเลนการพนันตามความมุงหมาย
ของพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ แลว ศาลริบทรัพยของกลางได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๓๖๗/๒๔๙๓)
๕.๙.๓ เครื่องมือที่ใชในการเลน
(๑) กฎหมายใหอาํ นาจศาลทีจ่ ะใชดลุ พินจิ สัง่ ริบเครือ่ งมือทีใ่ ชในวงการเลนพนันหรือไมกไ็ ด
กรณีตัวอยางที่ ๑ จําเลยสมคบกันเลนการพนันไพผองไทยพนันเอาทรัพยสินกัน
ซึง่ เปนการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๑ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ ศาลมีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติ
การพนันฯ มาตรา ๑๐ ใหรบิ ของกลางเวนแตตะเกียงเจาพายุ ๑ ดวงไมควรริบ เพราะโดยสภาพไมใชเปนเครือ่ ง
ประกอบในการเลนการพนันไพ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๘/๒๔๙๓)
กรณีตวั อยางที่ ๒ นายแดงไดรบั ใบอนุญาตใหจดั ใหมกี ารเลนการพนันไพผอ งไทย (พ.น.๒๔)
ไดรว มกับพวกเลนการพนันไพผอ งไทยเกินเวลาในใบอนุญาตทีก่ าํ หนดไว ๓๐ นาที เจาพนักงานจับกุมนายแดง
กับพวกพรอมของกลางไดแก ไพไทย ไมเขี่ยไพ อับสังกะสี เสื่อกก ตะเกียง เจาพายุ ธนบัตร อันเปนเครื่องมือ
ที่ใชเฉพาะในการเลนและทรัพยสินพนันจับไดในวงเลนพนันเปนของกลาง โดยเสื่อกก ๑ ผืนกับตะเกียง
เจาพายุ ๑ ดวง เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเลน ศาลจะใชดลุ พินจิ ใหรบิ ก็ได ไมรบิ ก็ได ตามความใน พระราชบัญญัติ
การพนันฯ มาตรา ๑๐ วรรค ๒ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๒๒๗/๒๔๙๔)
กรณีตัวอยางที่ ๓ นายแดงกับพวกสมคบกันเลนการพนันบิลเลียดชนิดตีผีซึ่งเปนการ
เลนตามบัญชี ก. หมายเลข ๑๘ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ เจาพนักงานจับกุมนายแดงกับพวกพรอม
ของกลาง ไดแก โตะบิลเลียด ไมควิ และลูกบิลเลียดของกลาง การริบเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเลนการพนัน ดังกลาวนัน้
ศาลมีอํานาจริบไดตามความในพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ วรรค ๒ และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓ (๑) ซึ่งหมายความวา อยูในดุลยพินิจของศาลจะริบหรือไมริบ ก็ได (เทียบเคียงคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๒๙๖/๒๔๙๗)
(๒) กรณีศาลใชดุลพินิจสั่งไมริบเครื่องมือที่ใชในการเลน
กรณีตัวอยางที่ ๑ การพนันที่เลนโดยผิดกฎหมายไดอาศัยแสงวางจากตะเกียงนั้น
เมื่อไมปรากฏวาจําเลยไดนําตะเกียงมาใชเปนอุปกรณแกการเลนเปนพิเศษอยางไรแลว จะริบตะเกียงไมได
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๐/๒๔๘๙)
กรณีตัวอยางที่ ๒ จําเลยเลนไพโดยไมรับอนุญาต พนักงานจับไดพรอมดวยไพ เสื่อ
ตะเกียง ซึง่ เปนเครือ่ งอุปกรณในการเลน และจับไดในวงเลนเปนของกลาง ศาลมองวาเสือ่ และตะเกียงเปน
ของใชธรรมดาในบาน ไมมีสภาพเปนเครื่องใชในการเลนการพนัน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๗/๒๔๘๙)
กรณีตัวอยางที่ ๓ ไพปอกของกลางที่ฟงไมไดวาไดใชเลนการพนันไมควรริบ และเงินของ
กลางที่ไดจากตัวจําเลยภายหลังจากที่ไดมีการเลนแลว ๑ วัน ไมไดจับไดในวงเลน จึงริบไมได (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๓๐๐/๒๕๐๑)
กรณีตัวอยางที่ ๔ นายทองกับพวกไดรวมกันเลนการพนันไพผสมสิบพนันเอาทรัพยสิน
กันที่ทุงนาในเวลากลางคืนโดยใชตะเกียงของกลางจุดใหแสงสวางในการเลนการพนัน แตตะเกียงของกลาง
ใหเพียงแสงสวางเพือ่ ใหจาํ เลยกับพวกเลนการพนันไดถนัดหรือสะดวกขึน้ เทานัน้ จึงไมใชเปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
เลนการพนันอันจะริบไดตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๕๕๒/๒๕๐๘)
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กรณีตัวอยางที่ ๕ นายดําเลนการพนันชกมวยทางโทรทัศนโดยมิไดรับอนุญาตโดย
นายดําเปนเจาสํานักผูจ ดั ใหมกี ารเลนพนันและรวมเลนการพนันดวย เมือ่ เจาพนักงานจับกุมนายดํากับพวกได
ยึดเงินและโทรทัศนของกลาง ซึง่ ศาลวินจิ ฉัยวา เครือ่ งรับโทรทัศนเปนแตเพียงเครือ่ งรับภาพการชกมวยจากสถานี
โทรทัศน ซึง่ เปนผูส ง ภาพนัน้ มาเทานัน้ การทีผ่ ดู โู ทรทัศนทา พนันผลของการแขงขันการชกมวย หาไดทาํ ใหเครือ่ ง
รับโทรทัศนเปนเครื่องมือเครื่องใชในการเลนการพนันการชกมวยตามความหมายแหงพระราชบัญญัติ
การพนันฯ โดยแทจริงไม (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๔๖/๒๕๒๑)
(๓) กรณีที่ศาลใชดุลพินิจสั่งริบเครื่องมือเครื่องใชในการเลนการพนัน
กรณีตวั อยางที่ ๑ ตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา ๑๐ บัญญัตวิ า “เครือ่ งมือทีใ่ ช
ในการเลนนัน้ ใหศาลมีอาํ นาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา” ขอเท็จจริงทีป่ รากฏในคดีนก้ี ม็ วี า เสือ่ ของกลางนัน้
จําเลยใชในการกระทําผิดในวงเลนการพนัน แมเสือ่ นัน้ โดยสภาพจะใชปรู องนัง่ นอนก็ดี แตผเู ลนการพนันนํามาใช
ในการเลนการพนันแลว เสือ่ นัน้ ก็อาจเปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเลนได แมโจทกจะไมไดกลาววาไดใชปเู ปนทีร่ องรับ
การเลนการพนันโดยเฉพาะศาลก็มอี าํ นาจริบไดในฐานะทีเ่ ปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการกระทําผิด (คําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๓๖๖/๒๔๙๐)
กรณีตวั อยางที่ ๒ ตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา ๑๐ บัญญัตวิ า “เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการเลนนัน้ ใหศาลมีอาํ นาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา” และขอเท็จจริงเกีย่ วกับเสือ่ ของกลาง
รายนีฟ้ ง ไดตามคําฟองของโจทกและคําใหการรับของจําเลยวา ไดใชปรู องเลนการพนันรายนีบ้ นพืน้ ดินอยูใ ตรม
มะขาม เปนเครื่องมือที่จําเลยใชในการกระทําผิดในวงเลนการพนัน ดังนี้ จึงเห็นไดวาเสื่อของกลางดังกลาว
แมโดยสภาพจะใชรองนั่งนอนก็ดี แตเปนทรัพยสินที่จําเลยไดใชเปนเครื่องมือประกอบในการกระทําผิดเลน
การพนัน ศาลยอมมีอํานาจสั่งใหริบไดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) (คําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๑๒๓๘/๒๕๑๗)
(๔) หากเครื่องมือที่ใชในการเลนการพนันเครื่องมือที่จัดทําขึ้นไวสําหรับเลนการพนัน
โดยเฉพาะ (เชน เครื่องสลอทแมชีน) แลว ศาลยอมจะสั่งริบเครื่องมือนั้นเสีย
กรณีตวั อยางที่ ๑ นายแดงเปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนและเปนเจามือรับกินรับใชและเขารวม
เลนการพนันสลอทแมชีนซึง่ เปนการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข ๒๘ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ เจาพนักงาน
จับกุมนายแดงกับพวกพรอมเงินและเครื่องสลอทแมชีนของกลาง ศาลพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องสลอทแมชีน
ของกลางวา ตามบันทึกหลักฐานการฟองดวยวาจาของโจทกในสํานวน มีขอ ความปรากฏวา เครือ่ งเลนการพนัน
ของกลางไดสรางขึน้ เพือ่ ใชในการเลนการพนันโดยเฉพาะ จะเลนเปนเกมอยางอืน่ ไมไดบนั ทึกดังกลาวของโจทกน้ี
ศาลฎีกาเห็นวาเปนหลักฐานแหงคําฟองดวยวาจาของโจทกดวยสวนหนึ่ง เพราะเมื่อศาลชั้นตนบันทึกคําฟอง
คําใหการ และคําพิพากษาของศาล ก็ไดกลาวเทาถึงบันทึกของโจทกดวย เมื่อนายแดงใหการรับ ขอเท็จจริง
ก็ยอ มฟงไดวา ของกลางรายนีไ้ ดสรางขึน้ เพือ่ ใชในการเลนการพนันโดยเฉพาะ จะเลนเปนอยางอืน่ ไมได เครือ่ ง
สลอทแมชีนของกลางจึงเปนของที่ควรริบ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๗๗/๒๕๑๕)
กรณีตัวอยางที่ ๒ จําเลยใหการรับสารภาพตลอดขอหาซึ่งบรรยายวา ของกลางคือ
โตะเครือ่ งเลนไฟฟาจักรกลปริง (บิลเลียดไฟฟา) อันเปนอุปกรณใชในการเลนพนันสลอทแมชีน จับไดใน
วงการเลนพนัน จึงตองริบของกลางนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๐/๒๕๑๘)
๕.๙.๔ เงินทีไ่ ดจากการขายสลากกินแบงเกินราคาทัง้ หมดถือวาเปนทรัพยทไ่ี ดมาจากการกระทํา
ผิดศาลมีอํานาจริบได
กรณีตวั อยาง นายดําขายสลากกินแบงรัฐบาลทีย่ งั มิไดออกรางวัลใหแกนายแดงในราคา
ฉบับละ ๑๒๐ บาท เกินกวาราคาที่กําหนดในสลาก ๔๐ บาท เชนนี้เงินทั้งจํานวน ๑๒๐ บาท ยอมมีสวนกอ
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ใหเกิดความผิด มิใชเฉพาะเงินจํานวนสวนที่เกิน ๔๐ บาท ศาลมีอํานาจริบเงิน ๑๒๐ บาท ซึ่งเปนทรัพยที่นาย
ดําไดมาโดยการกระทําความผิด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๓๙/๒๕๑๖)
๕.๙.๕ แมผกู ระทําผิดฐานเลนการพนันจะไมตอ งรับโทษเพราะขอยกเวนโทษตามกฎหมายก็ตาม
หากศาลเห็นวาพนันของกลางที่พนันที่ควรริบศาลก็มีอํานาจสั่งริบทรัพยนั้นไดเพราะการริบทรัพยเปนโทษ
ชนิดหนึ่งที่มุงตัวทรัพยสินเปนสําคัญ
กรณีตวั อยาง นายแดงรวมกันเลนการพนันทายเลขหลังรูปภาพอันเปนการเลนทีม่ ลี กั ษณะ
คลายการเลนการพนันไฮโลว ตามบัญชี ก. หมายเลข ๒๓ ทายพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ พนันเอาทรัพยสนิ กัน
โดยนายแดงเปนเจามือรับกินรับใช และเปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนเพือ่ นํามาซึง่ ผลประโยชนแหงตนทัง้ นีโ้ ดยไมไดรบั อนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ และไมไดมพี ระราชกฤษฎีกากําหนดอนุญาตใหเลนได เจาพนักงานฝายปกครองจับได
พรอมดวยรูปภาพเขียนตัวเลขดานหลัง ๕๐ ใบ กระดาษเขียนตัวเลขสําหรับใหลกู คาแทง ๑ แผน เงินสด ๑๒ บาท
ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเลนและเปนทรัพยสนิ พนันในวงการเลนเปนของกลาง ตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ
มาตรา ๑๐ แยกไดเปน ๒ อยาง คือ ทรัพยสินพนันกันซึ่งจับไดในวงการเลนอยางหนึ่งและเครื่องมือที่ใช
ในการเลน อีกอยางหนึง่ โดยทรัพยสนิ พนันกันซึง่ จับไดในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตนิ ห้ี รือขัดตอ
ขอความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตทรัพยสินซึ่งมิได
เอาออกพนัน เหตุนี้เงินสด ๑๒ บาท ของกลางซึ่งเปนทรัพยสินพนันกันที่เอาออกพนันซึ่งจับไดในวงการเลน
จึงเปนทรัพยสินที่ตองริบโดยเด็ดขาด สวนรูปภาพและกระดาษเขียนตัวเลขของกลาง ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชใน
การเลนนั้น ความในมาตรา ๑๐ วรรค ๒ ไดบัญญัติวา ใหศาลมีอํานาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังนี้
เฉพาะทรัพยสนิ ทีเ่ ปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเลนพนัน ศาลจึงมีอาํ นาจใชดลุ พินจิ ทีจ่ ะสัง่ ริบหรือไมกไ็ ด (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๖/๒๕๑๖)
๕.๙.๖ พนันที่ศาลริบไปแลวนั้นเจาของทรัพยที่มิไดรูเห็นยินยอมในการกระทําความผิดรองขอ
พนันคืนได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๑/๒๔๙๕)

๖. คําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของกับการพนัน

๖.๑ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๙๕/๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ (๑) ลงโทษทัง้ ผูเ ลนและผูจ ดั ถาผูจ ดั
เลนดวยเปนการกระทํากรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดคือความผิดฐานเปนเจามือ
รับกินรับใช
๖.๒ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑๐/๒๕๕๑ ฟองวารวมกันเลนการพนันสี่เหงาลัก ตาม
บัญชี ก.หมายเลข ๒๐ แตทางพิจารณาวาเปนการพนันโปปน ซึง่ เปนการพนันในบัญชี ก. หมายเลข ๒ ไมถอื วา
ขอเท็จจริงตามทางพิจารณาแตกตางจากฟอง และมิใชขอสาระสําคัญ เมื่อจําเลยไมหลงตอสูศาลยอมลงโทษ
จําเลยทั้งสองตามฐานความผิดที่ไดความได
๖.๓ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๓/๒๕๕๐ บรรยายฟองวาจําเลยเปนเจาบานและรวมเลนดวย
โดยไมไดบรรยายวาจําเลยเปนผูจัดใหมีการเลน ถือไดวา คําฟองของโจทกมิไดบรรยายถึงการกระทําทั้งหลาย
ที่อางวา จําเลยไดกระทําความผิด จะลงโทษจําเลยฐานเปนผูจัดใหมีการเลนดวยไมได
๖.๔ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐๙/๒๕๔๙ เปนเจามือรับกินรับใชในการเลนการพนันสลาก
กินรวบหลายงวด ถือไดวากระทําเปนอาชีพ พฤติการณแหงคดีนับวาเปนเรื่องรายแรง
๖.๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๗/๒๕๔๙ การเลนการพนันทายผลฟุตบอลเปนการเลนอืน่ ใด
นอกจากที่กลาวไวในบัญชี ก.และบัญชี ข. จะพนันกันหรือจะจัดใหมีเพื่อใหพนันกันได เฉพาะการเลนที่ระบุ
ชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๔ ทวิ
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๖.๖ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๖๖/๒๕๔๘ เลนการพนันสลากกินรวบโดยถือเอาผลการออก
สลากกินแบงรัฐบาลประจํางวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๔๗ เปนเลขถูกรางวัลสลากกินรวบ เปนการกระทําความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกตางแยกจากกันได แมจะ
ถูกจับกุมพรอมดวยกระดาษโพยสลากกินรวบทั้ง ๓ งวด ในคราวเดียวกันก็เปนความผิดหลายกรรม
๖.๗ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๔๗/๒๕๔๘ การพนันทายผลฟุตบอลแตละครัง้ เปนผลแพชนะ
เปนการกระทําความผิดซึง่ อาศัยเจตนาแยกจากกันไดตามผลการแขงขันของฟุตบอลแตละครัง้ ทีจ่ าํ เลยกับพวก
เขาเลนการพนันทายผลฟุตบอล เมื่อรวมกันเลนการพนันทายผลฟุตบอล รวม ๒๑๑ ครั้ง จึงเปนความผิด
รวม ๒๑๑ กรรม ตางวาระกัน
๖.๘ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๐๐/๒๕๔๗ เครื่องหยิบจับตุกตาอัตโนมัติ เปนเครื่องเลนไฟฟา
อัตโนมัติซึ่งผูเลนตองหยอดเหรียญ ๑๐ บาท และกดปุมใหเครื่องคนตุกตา จากนั้นจึงบังคับคันโยกเลื่อนหา
ตําแหนงเพือ่ คีบตุก ตา หากจับไดถอื วาผูเ ลนเปนผูช นะไดตกุ ตามีมลู คามากกวาเงินทีต่ อ งเสียไป เปนแรงจูงใจใน
การเลน หากคีบไมไดถือวาเปนผูแพจะไดเพียงคูปองไปใชแลกสิ่งของ ซึ่งมีมูลคาไมเกินราคาเหรียญที่หยอด
ดังนัน้ ถึงแมจะเลนคนเดียวก็สามารถทําใหแพชนะกันไดระหวางผูเ ลนกับเจาของเครือ่ ง เพราะหากผูเ ลนชนะก็จะ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากเครื่องเลน โดยสภาพเครื่องเลนจึงมิใชเปนการใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
แกผูเลนเทานั้น จึงเขาลักษณะเปนเครื่องเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๘
เจาของเครื่องเลนไดประโยชนจากเงินที่ผูเลนใชหยอดใสลงในเครื่องเลน ถือไดวาเปนผูจัดใหมี
การเลนพนันดังกลาวขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน
ผูเ ขาเลนจะมีความผิดตอเมือ่ ทราบวา เครือ่ งเลนของกลางไมไดรบั อนุญาตใหจดั ใหมกี ารเลนขึน้
๖.๙ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕-๕๓๖/๒๕๔๐ ตูวีดีโอเกมสซึ่งเปนเครื่องเลนเกมสที่มุง
ประสงคจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแกผูเลนเพียงอยางเดียวมิไดมุงประสงคใหใชเปน
เครือ่ งเลนการพนันแตอยางใดแมผเู ลนจะตองหยอดเหรียญชนิดราคา ๕ บาทหรือ ๑๐ บาท เขาไปในเครือ่ งกอน
ที่ผูเลนจะเริ่มเลนเพื่อใหเครื่องทํางานแตการหยอดเหรียญดังกลาวก็ถือไดวาผูเลนไดจายเงินเปนคาตอบแทน
การเลนหาใชเงินสินพนันไม สวนที่เกมสมีการตอสูและมีการแพชนะกันระหวางตัวเลน ทั้งมีจํานวนแตมหรือ
จํานวนคะแนนปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องเลนก็เปนเรื่องเนื้อหาของเกมสการเลนแตละประเภทที่ผูคิด
สรางสรรคเกมสประดิษฐขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อฝกทักษะของผูเลน หากผูเลนไมนําเอาผลแพชนะ
ของตัวเลนเกมสดังกลาวไปเลนพนันเพื่อการแพชนะระหวางบุคคลซึ่งเปนผูเลนดวยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต
๒ ฝายขึ้นไป เกมสนั้นก็มิใชเกมสการพนันแตอยางใด ตูวิดีโอเกมสจึงมิใชเครื่องเลนการพนันที่ผูเลนจะตองมี
ความผิดตามที่ระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข ๒๘ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ
๖.๑๐ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๔๔/๒๕๓๘ เครือ่ งเลนเกมไฟฟาทีส่ ามารถเลนคนเดียวก็ได
หากผูเ ลนมีความสามารถหรือมีทกั ษะก็จะไดคะแนนดี ซึง่ คะแนนทีป่ รากฏบนจอภาพเปนคะแนนความสามารถ
ของผูเลนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเลนดังกลาว โดยสภาพของเครื่องเปนการใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ของผูเลน โดยผูเลนจะตองจายคาเลนดวยการหยอดเหรียญ ๕ บาท ลงไปในตูการใชผลคะแนนดังกลาวเพื่อ
เลนการพนันกันไดนั้นเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับความประสงคของบุคคลที่เกี่ยวของตางหากหาใชเปนคุณสมบัติ
ปกติของเครื่องเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๘
๖.๑๑ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๗๐/๒๕๔๖ ผูจัดใหมีการเลนการพนัน เขารวมเลนการ
พนันดวยเปนความผิดหลายกรรมตางกันคือความผิดฐานจัดใหมีการเลน เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน
กรรมหนึ่งและเปนความผิดฐานเขาการพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอีกกรรมหนึ่ง

29
๖.๑๒ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๙๘/๒๕๔๓ จําเลยยืนอยูหางเพียง ๒ ถึง ๓ กาว ตอนที่
เจาหนาที่ตํารวจมาจับกุมคนเลนการพนันนับวาใกลชิดกับวงการพนันตองดวยขอสันนิษฐานวาจําเลยเลน
การพนันตามมาตรา ๖
๖.๑๓ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๔/๒๕๔๓ เขาเลนหรือเขาพนันในการเลนการพนันปอก
แปดปอกเกา โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจามือรับกินรับใชและเปนผูเลน หรือลูกคาคนแทงมีเพียง
เจตนาเดียวกัน คือ เขาเลนหรือเขาพนันในการเลนการพนันปอกแปดปอกเกา เปนการกระทํากรรมเดียวเปน
ความผิดการขัดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักฐานเปนเจามือรับกินรับใช
๖.๑๔ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖๒/๒๕๔๔ การเลนการพนันทายผลฟุตบอลไมใชการเลน
ทีม่ ลี กั ษณะคลายกับการเลนการพนันสลากกินแบงหรือสลากกินรวบ แตเปนการเลนอืน่ ใดตามมาตรา ๔ ทวิ
๖.๑๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๑/๒๕๔๓ โพยเปนเพียงของกลางที่ยึดไดในขณะจับกุมและ
เปนพยานหลักฐานอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา มีการเลนการพนันสลากกินรวบ สวนยอดเงินในใบโพยจะมี
มากนอยเพียงใดเปนรายละเอียดที่โจทกสามารถสืบไดในชั้นพิจารณา โพยของกลางและยอดเงินตามโพยจึง
ไมใชองคประกอบของความผิดฐานการเลนการพนันสลากกินรวบ
๖.๑๖ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔/๒๕๔๒ มีพยานมาเบิกความยืนยันวา ขณะพยานเขาไป
ในบานเกิดเหตุ คนในบานกําลังเลนการพนันกัน โดยมีจําเลยอยูในบานที่เกิดเหตุ เปนการที่โจทกนําเสนอขอ
เท็จจริงไดครบตามขอสันนิษฐาน มาตรา ๖ แลว
๖.๑๗ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๗/๒๕๔๑ การจัดใหมีการเลนตามบัญชี ข. ทายพระราช
บัญญัติการพนันฯ จะตองเปนการจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่งประโยชนแกผูจัด ดังนั้น ขอความที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๔ วรรค ๒ ที่วาจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม จึง
เปนองคประกอบความผิด
ขอสังเกต การบรรยายองคประกอบความผิดตามบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ
กรณีผูจัดใหมีการเลนจะตองบรรยายดวยวา เปนการจัดใหมีการเลนเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม จึงจะครบองคประกอบความผิด เชน จัดใหมีการเลนบิลเลียดและสนุกเกอร ซึ่งเพื่อ
เปนทางนํามาซึง่ ผลประโยชนแหงตนโดยทางตรงหรือทางออม หรือจัดใหมกี ารเลนชกมวยขึน้ เพือ่ เปนการนํามา
ซึ่งผลประโยชนแกตนโดยทางตรงหรือทางออม หรือจัดใหมีการเลนการพนันชนไกขึ้นเพื่อเปนทางนํามา
ซึ่งผลประโยชนแกตนโดยทางตรงหรือทางออม เปนตน
๖.๑๘ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๕๔/๒๕๔๐ การจัดใหมีการเลนการพนันเพื่อนํามาซึ่งผล

ประโยชนแหงตนและการเปนเจามือรับกินรับใชในการเลนการพนันสลากกินรวบอาจเปนความผิด
หลายกรรมตางกัน การทีจ่ าํ เลยนัง่ ขายสลากกินรวบทีบ่ า นพักของจําเลย เมือ่ มีลกู คามาซือ้ จําเลยไดเขียน
โพยสลากใหแกผูซื้อแลวมอบโพยสลากใหผูซื้อเก็บไวเปนหลักฐาน สวนสําเนาโพยสลากจําเลยเก็บไว
จนถูกเจาพนักงานจับกุมไดพรอมเงินสดของกลาง ๔๐ บาท ดังนั้น การกระทําของจําเลยเปนความผิด
ทัง้ ฐานเปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนการพนันเพือ่ นํามาซึง่ ผลประโยชนแหงตนและฐานเปนเจามือรับกินรับใชดว ย
แตก็มีเจตนาอันเดียวกันคือขายสลากกินรวบ การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานเปนเจามือรับ
กินรับใชเพียงกรรมเดียวมิใชเปนความผิดหลายกรรมตางกัน
๖.๑๙ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๑๖/๒๕๔๐ เครื่องรับโทรทัศนและรีโมทคอนโทรล
ของกลางเปนแตเพียงเครื่องมือและอุปกรณรับภาพการแขงขันชกมวยจากสถานีโทรทัศนซึ่งเปนผูสงภาพ
นัน้ มาเทานัน้ การที่จําเลยกับพวกซึ่งเปนผูชมนําผลการแขงขันชกมวยมาใชเลนการพนันหาทําใหเครื่อง
รับโทรทัศนและรีโมทคอนโทรลของกลางเปนเครื่องมือเครื่องใชในการเลนการพนันชกมวยตามความ
หมายแหงพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยแทจริงไม
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๖.๒๐ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๑๖/๒๕๔๐ โตะสนุกเกอร ลูกสนุกเกอร และไมคิว
ของกลางมิใชมีไวเฉพาะการเลนการพนันสนุกเกอรโดยตรง แตอาจจะนําไปใชในการเลนซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนในทางอื่นได เชน การกีฬา หรือเพื่อการพักผอนหยอนใจ จึงเปนดุลพินิจของศาลที่จะริบหรือ
ไมก็ไดตามมาตรา ๑๐ พระราชบัญญัติการพนันฯ และมาตรา ๓๓ (๑) ประมวลกฎหมายอาญา
๖.๒๑ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๒/๒๕๔๐ โพยสลากกินรวบที่เปนภาพถายจาก
เครื่องถายเอกสารไมใชตนฉบับเปนบันทึกความจําเกี่ยวกับการเลนการพนันสลากกินรวบและมี
ลักษณะเหมือนเปนโพยสลากกินรวบที่คนเดินโพยหรือเจามือเปนผูทําเพื่อสงตอใหเจามือเหนือขึ้นไป
อีกทอดหนึ่งจึงตองถายสําเนาเก็บไวแตเปนหลักฐาน แมจะรับฟงเปนพยานเอกสารไมไดแตก็ฟงไดวา
เปนพยานวัตถุเกี่ยวแกการเลนการพนัน
๖.๒๒ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๙๕/๒๕๔๗ ในกรณีที่มีคําขอใหจายเงินสินบนนําจับ
แกผูนําจับ ตามมาตรา ๑๕ ศาลจะพิพากษาใหจายเงินสินบนนําจับแกผูนําจับไดก็ตอเมื่อมีการลงโทษ
ปรับจําเลยดวย เพราะจํานวนเงินคาปรับจะตองนํามาเปนเกณฑในการคํานวณวาจะตองจายเงิน
สินบนนําจับแกผูนําจับเปนจํานวนเทาใด ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกแตอยางเดียวโดยไมลงโทษปรับ
จึงไมจายเงินสินบนนําจับแกผูนําจับได
๖.๒๓ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐/๒๕๔๐ ความผิดฐานเปนผูจัดใหมีการเลนการ
พนันสลากกินรวบและความผิดฐานเปนเจามือรับกินรับใชการพนันสลากกินรวบตางเปนความผิดอยู
ในตัวเองไมเกี่ยวของกัน จึงเปนความผิด ๒ กรรมตางกัน
๖.๒๔ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐/๒๕๔๗ โจทกบรรยายฟองวา เมื่อระหวางวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวันถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เวลากลางวัน จําเลยรวมกับพวกที่หลบ
หนีเลนการพนันทายผลฟุตบอลอันเปนการพนันอื่นนอกจากที่กําหนดไวตามบัญชี ก. และ ข. ทาย
พระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพยสินกันโดยจําเลยเปนฝายเจามือจัดใหมีการแทงพนันผลการ
แขงขันฟุตบอลระหวางเวลาดังกลาวขางตน รวม ๕ ครั้ง โดยทุกครั้งมีลูกคานําเงินมาแทงพนันผลการ
แขงขันฟุตบอลกับจําเลยตามจํานวนที่ระบุมาในฟอง ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการบรรยายฟองเกี่ยวกับ
การกระทําของจําเลยครบองคประกอบความผิดฐานเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันการตามพระราช
บัญญัติพนันฯ มาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๑๒ (๒) แลว
๖.๒๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๐/๒๕๓๘ จําเลยเปนนายหนารับซื้อหรือขายสลาก
กินรวบใหแกลูกคาเปนการตัดตอนระหวางลูกคากับเจามือเพื่อความสะดวกในการเลนการพนัน
ประเภทนี้ หากจําเลยไมรับซื้อสลากกินรวบมาตั้งแตตน การเลนการพนันสลากกินรวบรายนี้ก็จะเกิด
ขึ้นไมได ฉะนั้นเพียงแตจําเลยไดรับซื้อหรือขายสลากกินรวบไปถือไดวาไดจัดใหมีการเลนการพนันตาม
มาตรา ๑๒ แลว
๖.๒๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐/๒๕๓๘ ผูเปนเจาบานเขาเลนการพนันแตไมมี
พฤติการณที่แสดงวาเปนผูจัดใหมีการเลน จึงมีความผิดฐานเปนผูเลนเทานั้น การเปนเจาบานแตเพียง
อยางเดียวไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
๖.๒๗ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๒/๒๕๓๗ โตะสนุกเกอรของกลางมิใชเปนของผู
กระทําความผิด แตมีการเชามาตามสัญญาเชาที่ระบุหามนําไปใชเลนการพนันหรือกระทําการใดๆ
เกี่ยวกับการพนันถือวาผูใหเชามิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
๖.๒๘ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๔๗/๒๕๓๖ ใบใบหวย เปนสิง่ พิมพทเ่ี จาพนักงานการ
พิมพหา มการขายหรือจายแจกมาเสนอขายอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๔*
มาตรา ๙ และมาตรา ๕๒ การกระทําดังกลาวก็โดยมีเจตนาเพื่อชักชวนใหผูอื่นเลนการพนันสลากกิน
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รวบอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๒ (๑) เปนการกระทํากรรมเดียวผิดตอ
กฎหมายหลายบท
* ปจจุบัน พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถูกยกเลิก โดย พระราชบัญญัติจดแจง
การพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐
๖.๒๙ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๙๓/๒๕๓๖ จําเลยเปนสมาคมไดจัดตั้งโตะบิลเลียด
๔ โตะ โดยจําเลยเก็บเงินคาเกมจากผูเลนในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท ตอ ๑ โตะ ซึ่งถือไดวาเปนคาเกม
ตามสมควร และไมปรากฏวามีการพนันเอาทรัพยสินกันจึงเปนการจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในสมาคม
การจัดใหมีการเลนในสมาคมของจําเลยจึงไมตองมีใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ขอ ๑๓ (๒)
๖.๓๐ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕๔/๒๕๓๔ โจทกฟองโดยบรรยายขอเท็จจริงที่มิได
บรรยายวาเครื่องเลนดังกลาวสามารถทําใหแพชนะกันไดยอมเปนฟองที่ขาดสาระสําคัญไมครบองค
ประกอบแหงความผิด นอกจากนี้หากมิไดบรรยายถึงวิธีการใชเครื่องเลนดังกลาววาใชวิธีสัมผัส เลื่อน
กด ดีด ดึง ยิง โยน หมุน หรือวิธีอื่นใด ถือวาฟองของโจทกไมมีขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําและ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะทําได จึงไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๕๘ (๕)
๖.๓๑ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๐/๒๕๓๔ โจทกไมมีพยานยืนยันวา จำเลยไดขาย
สลากกินรวบ แมเจาพนักงานตำรวจจะจับ ศ. ซึ่งเปนผูซื้อสลากกินรวบมาไดในขณะเกิดเหตุ ศ. ก็ให
การวา ไดมาซื้อสลากกินรวบที่บานจำเลยมิไดระบุวาซื้อจากจำเลย โจทกไมไดตัว ศ. มาสืบ คงสงแต
บันทึกคำใหการในชัน้ สอบสวนของ ศ. เปนพยานตอศาล บันทึกคำใหการดังกลาวเปนเพียงพยานบอก
เลาซึง่ มีนำ้ หนักนอย ไมพอฟงวา ศ. ซือ้ สลากกินรวบจากจำเลย โพยของกลางก็ไมไดความวาจำเลยเปน
ผูเขียนและขายโพยนั้น แมจะฟงวาจำเลยเขียนเลขสลากกินรวบไวเพื่อขาย แตยังไมทันลงมือขาย
ก็ถูกจับ ดังนี้ จำเลยยังไมมีความผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ เปนเพียงขั้นเตรียมการกระทำผิด
เทานั้น
๗. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพนันบางประเภท
๗.๑ การพนันสลากกินรวบ สลากกินแบง
๗.๑.๑ กรณีตัวอยางที่ ๑
ขอเท็จจริง เมื่อระหวางวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลากลางคืน ถึงวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๔๖ เวลากลางวัน วันเวลาใดไมปรากฏชัด นายดํากับพวกรวมกันเลนการพนันสลากกินรวบอัน
เปนการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพยสินกันโดยไม
ไดรับอนุญาต โดยถือเอาเลขทาย ๒ ตัว ๓ ตัว ของรางวัลที่ ๑ และเลขทาย ๒ ตัว ๓ ตัว ของเลขสลาก
กินแบงรัฐบาล งวดประจําวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ เปนหลักพนันโดยนายดําเปนเจามือรับกินรับใชอัน
เปนการฝาฝนตอกฎหมาย ในระหวางนั้นเจาพนักงานจับนายดําไดสวนคนอื่นๆ หลบหนีไป จากนั้นเจา
พนักงานไดตรวจยึดสมุดฉีก ๔ เลม เงินสด ๖๓๐ บาท และกระเปาถือ ๑ ใบ ซึ่งเปนเครื่องมือเครื่องใช
และทรัพยสินพนันที่ใชในการกระทําผิดเปนของกลาง
ความเห็นของศาล ฟองโจทกขอใหลงโทษนายดําตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
โดยบรรยายฟองในตอนตนวา นายดํากับพวกที่หลบหนีรวมกันเลนการพนันสลากกินรวบพนันเอา
ทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต และโจทกบรรยายฐานะของจําเลยผูเลนในตอนทายวา โดยจําเลย
เปนเจามือรับกินรับใช และขอใหลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๑๒
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ซึ่งครบองคประกอบความผิดตามมาตราที่ขอใหลงโทษจําเลยแลว สวนผูเลนที่หลบหนีจะเปนคนเดิน
โพยหรือ ผูเลน รวมทั้งชื่อผูเลนที่หลบหนีวาเปนใคร อยูที่ไหน เปนคนไทยหรือตางดาว มิใชองค
ประกอบความผิดที่โจทกจะตองกลาวมาในฟอง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๖๗/๒๕๕๐)
๗.๑.๒ กรณีตัวอยางที่ ๒
ขอเท็จจริง ในวันเวลาและสถานทีเ่ กิดเหตุ นายขาวกับพวกและนายดำซึง่ เปนผูเ สียหาย
ไดทำพิธปี ลุกเสกเหรียญ เพือ่ ใหไดเลขสลากกินรวบจนปรากฏเปนเลข ๙๖ ซึง่ อางวาเปนเลขทาย ๒ ตัว
ของรางวัลที่ ๑ สลากกินแบงรัฐบาล ความจริงเลขดังกลาวไมตรงกับเลขทาย ๒ ตัวของรางวัลที่ ๑ ใน
งวดดังกลาว ตอมาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ นายขาวกับพวกไดขับรถยนตกระบะมารับนายดำไปซื้อ
หวยใตดนิ (สลากกินรวบ) โดยตกลงกันวาจะไปซือ้ หวยใตดนิ ทีอ่ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพราะเจามือ
หวยใตดนิ ทีอ่ ำเภอดังกลาวกำลังดวงไมดเี มือ่ เดินทางมาถึงหลังโรงพยาบาลชุมพรไดมกี ารจอดรถนายดำ
ไดมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหนายขาวเพื่อซื้อหวยใตดิน หลังจากมอบเงินใหนายขาวแลว
นายขาวกับพวกก็หลบหนีไป
ความเห็นของศาล พฤติการณของนายดำซึ่งเปนผูเสียหายดังกลาวเปนการรวมกับ
นายขาวกับพวกเลนการพนันสลากกินรวบอันเปนการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญา นายดำจึง
ไมใชผูเสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิรองทุกขขอใหเจาพนักงานตำรวจดำเนินคดีแกนายขาวในความผิด
ฐานฉอโกงซึง่ เปนความผิดอันยอมความได พนักงานสอบสวนยอมไมมอี ำนาจสอบสวนคดีนี้ (เทียบเคียง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๓/๒๕๔๙)
๗.๑.๓ กรณีตัวอยางที่ ๓
ขอเท็จจริง โจทกบรรยายฟองวาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลาประมาณ
๑๘.๐๐ นาิกา จําเลยกระทําความผิดหลายกรรมตางกันคือ จําเลยเลนการพนันสลากกินรวบอัน
เปนการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยถือเอาเลขทายสามตัว
รางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบงรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ และถือเอาเลขทาย
สองตัวของดัชนีหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ปดในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนเกณฑใน
การแพชนะกัน โดยจําเลยเปนเจามือรับกินรับใช ขณะกระทําความผิดฐานเลนการพนันสลากกินรวบ
ของจําเลยแตละกรรมดังกลาว
ความเห็นของศาล ตามคำฟองของโจทกนนั้ แสดงวาในขณะกระทำความผิด ผูเ ลน
ไดถือเอาผลของเลขทายสามตัวรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบงรัฐบาลไทยในงวดที่ทราบผลมาแลว
และถือเอาดัชนีหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจะทำการปดตลาดหลักทรัพยแตละวันในชวง
เวลาเชา ๑๒.๓๐ นาฬกา และในชวงบายเวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา และทราบเลขทายสองตัวดัชนีในเวลา
ปดตลาดในแตละชวงไลเลี่ยกับเวลาปดตลาดดังกลาว ซึ่งในขณะที่เลนการพนันในเวลาประมาณ ๑๘
นาฬกา ก็ทราบผลการเลนแลวเชนกัน มาเปนเกณฑในการแพชนะในการเลนการพนัน ยอมเปนการ
ฟองที่ขัดตอสภาพและลักษณะของการกระทำความผิดฐานเลนการพนันอันจะตองเปนการเสี่ยงโชค
และอาศัยผลทีย่ งั ไมแนนอนเปนขอแพชนะกัน จึงเปนคำฟองทีไ่ มชอบดวยประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญามาตรา ๑๕๘ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๖/๒๕๔๙)
ขอสังเกต เรื่องนี้เปนการอางวาเลยกระทําความผิดเวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งการ
พนันสลากกินรวบโดยอาศัลผลของการออกสลากกินแบงรัฐบาลและผลของเลขทายสองตัวของดัชนี
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หุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยชวงเชาเวลา ๑๒.๓๐ น. กับชวงบายเวลา ๑๖.๓๐ น. จึงเปนการ
กลาวอางชวงเวลาที่จําเลยทราบผลแลว จึงไมเขาลักษณะเปนการเสี่ยงโชคที่อาศัยผลยังไมแนนอน
เปนขอแพชนะกันแตอยางใด
๗.๑.๔ กรณีตัวอยางที่ ๔
ขอเท็จจริง จําเลยกับพวกรวมกันเลนการพนันสลากกินรวบโดยถือผลการออก
สลากกินแบงรัฐบาลประจํางวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามลําดับเปนเลขถูกรางวัลสลากกินรวบโดยเจาพนักงานจับจําเลยไดในวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๔๗ และตรวจคนพบกระดาษโพยสลากกินรวบงวดประจําวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
จํานวน ๑ แผน กระดาษโพยสลากกินรวบงวดประจําวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๑ แผน ปะปน
อยูกับกระดาษโพยสลากกินรวบงวดประจําวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๗๔ แผน
ความเห็นของศาล การที่จําเลยกับพวกรวมกันเลนการพนันสลากกินรวบโดย
ถือผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลประจํางวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๔๗ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามลําดับเปนเลขถูกรางวัลสลากกินรวบเปนการกระทํา
ความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกตางแยกจากกันได แมจําเลยจะถูกจับกุมพรอมดวยกระดาษโพยสลาก
กินรวบงวดประจําวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๔๗ ในคราวเดียวกันและเปนความผิดตอบทบัญญัติของกฎหมายเดียวกันก็ตาม การกระทําความ
ผิดของจําเลยตามที่ปรากฏในคําฟองก็เปนความผิดหลายกรรมตางกัน หาใชเปนการกระทําอันเปน
กรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๖๖/๒๕๔๘)
๗.๑.๕ กรณีตัวอยางที่ ๕
ขอเท็จจริง นายแดงกับพวกรวมกันเลนการพนันสลากกินรวบซึ่งเปนการพนัน
ตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพยสินกัน โดยนายแดงเปน
เจามือ รับกินใช การเลนการพนันสลากกินรวบนี้ถือเอาเลขทาย ๒ ตัว และ ๓ ตัว ของรางวัลที่หนึ่ง
และเลขทาย ๒ ตัว ของสลากกินแบงรัฐบาล งวดประจําวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ เปนเลขถูกรางวัล
ทั้งนี้นายแดงกับพวกไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ในขณะที่นายแดงจําหนายสลากอยูนั้นไดมีผูนํา
เจาพนักงานจับนายแดงไดพรอมโพย ๗ แผน อันเปนอุปกรณในการเลนดังกลาวเปนของกลาง
ความเห็นของศาล โพยเปนเพียงของกลางที่เจาพนักงานยึดไดจากนายแดงใน
ขณะทําการจับกุม และเปนพยานหลักฐานอยางหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นวานายแดงเลนการพนันสลาก
กินรวบยอดเงินในโพยจะมีมากนอยเพียงใดเปนรายละเอียดที่สามารถนําสืบไดในชั้นพิจารณาหาก
นายแดงใหการปฏิเสธ ดังนั้น โพยของกลางและยอดเงินตามโพยจึงมิใชองคประกอบของความผิดฐาน
เลนการพนันสลากกินรวบตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๑/๒๕๔๓)
๗.๑.๖ กรณีตัวอยางที่ ๖
ขอเท็จจริง ในวันเกิดเหตุรอยตํารวจเอกดําและจาสิบตํารวจขาวไดไปตรวจคน
ที่บานจําเลยที่ ๑ และที่ ๓ พบจําเลยที่ ๑ อยูชั้นลางของบานเปนรานเสริมสวย และพบจําเลยที่ ๒
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และที่ ๓ อยูในหองชั้นสองนั่งอยูที่โตะทํางานคนละตัว จึงไดตรวจคนและยึดโพยสลากกินรวบซึ่งเปน
ภาพถายจากเครื่องถายเอกสารจํานวน ๖๕๖ แผน โดยโพยสลากดังกลาวจะลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗
โดยไมมีฉบับใดลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ซึ่งอยูในหองดังกลาว การเลนการพนันสลากกินรวบครั้ง
เกิดเหตุนเ้ี จามือผูร บั กินรับใชถอื เอาผลการออกสลากกินแบงของรัฐบาลประจํางวดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗
เปนเลขถูกสลากกินรวบ
ความเห็นของศาล แมโพยสลากกินรวบเปนภาพถายจากเครือ่ งถายเอกสารไมใช
ตนฉบับ แตภาพถายเอกสารดังกลาวเปนบันทึกความจำเกีย่ วกับการเลนการพนันสลากกินรวบมีจำนวน
ถึง ๖๕๖ แผนและมีลกั ษณะเหมือนเปนโพยสลากกินรวบทีค่ นเดินโพยหรือเจามือเปนผูท ำเพือ่ สงตอให
เจามือเหนือขึน้ ไปอีกทอดหนึง่ จึงตองถายสำเนาเก็บไวเปนหลักฐาน แมจะรับฟงเปนพยานเอกสารไมได
แตกฟ็ ง ไดวา เปนพยานวัตถุเกีย่ วแกการเลนการพนัน แมโพยสลากกินรวบจะลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗
โดยไมมีฉบับใดลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ก็ตาม แตการเลนการพนันสลากกินรวบครั้งเกิดเหตุนี้
เจามือผูรับกินรับใชถือเอาผลการออกสลากกินแบงของรัฐบาลประจำงวดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗
เปนเลขถูกสลากกินรวบและลูกคาผูเ ขาเลนจะไดรบั สินพนัน ดังนัน้ การทีม่ ผี แู ทงหรือผูเ ขาเลนลวงหนา
เปนเวลาสิบวันจึงเปนเรื่องปกติวิสัยหาเปนเรื่องนาระแวงสงสัยแตอยางใด (เทียบเคียงคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๒๕๗๒/๒๕๔๐)
๗.๑.๗ กรณีตัวอยางที่ ๗
ขอเท็จจริง นายเงินประกาศโฆษณาและชักชวนบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางออม
ใหผูอื่นซื้อซองปดผนึกภายในบรรจุกระดาษบอกตัวเลข ๒ ตัว ๓ ตัว และ ๔ ตัว ของเลขทายรางวัล
สลากกินแบงรัฐบาลรางวัลที่ ๑ เพื่อใหบุคคลนำไปเลนการพนันสลากกินรวบโดยมิไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงาน
ความเห็นของศาล ตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ นัน้
การชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนใหบคุ คลใดเขารวมในการเลนหรือเขาพนันในการเลนสลากกินรวบ
ซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเปนความผิดไมวาจะกระทำโดยทางตรงหรือทางออมและผูที่ชวย
ประกาศโฆษณาหรือชักชวนนั้นจะมีสวนเกี่ยวของกับการเลนสลากกินรวบดังกลาวหรือไมก็ตาม
แมนายเงินจะมิไดประกาศโฆษณาหรือชักชวนใหบุคคลอื่นเลนสลากกินรวบโดยตรงแตการที่นายเงิน
ประกาศโฆษณาและชักชวนใหบคุ คลอืน่ ซือ้ ผลการทำนายเลขทายของรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลรางวัล
ที่ ๑ เพือ่ ใหผซู อื้ นำไปใชเลนสลากกินรวบซึง่ มิไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงานยอมถือไดวา เปนการชักชวน
โดยทางออมใหผซู อื้ ผลการทำนายจากนายเงินเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนสลากกินรวบดังกลาวนัน้
นายเงินจึงมีความผิดฐานชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนใหบุคคลใดเขารวมในการเลนหรือเขาพนัน
ในการเลนสลากกินรวบซึ่งไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๙
และมาตรา ๑๒ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๕๖/๒๕๓๐)
๗.๒ การพนันทายเลขรถ
ขอเท็จจริง ในวันเกิดเหตุนายดํากับนายแดงสมคบกันเลนการพนันทายเลขทายเบอร
รถยนตที่แลนผานไปมาวา เปนเลขคูหรือคี่เอาทรัพยสินกัน
ความเห็นของศาล ไมใชเปนการเลนที่มีลักษณะคลายกับเลนการพนันคูคี่ตามบัญชี
ก. หมายเลข ๘ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๕/๒๔๘๕)
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ขอสังเกต การเลนการพนันทายเลขทายเบอรรถยนตดงั กลาวไมใชการเลนทีร่ ะบุไว
ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ แตเปนการเลนอื่นใดที่เปนการทายหรือการ
ทํานายที่ยังไมไดมีการระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง จึงเปนการเลนพนันกันที่เปนความผิดตาม
มาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๑๒ (๒) ตอนทาย แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ
๗.๓ การพนันบิลเลียดและสนุกเกอร
๗.๓.๑ กรณีตัวอยางที่ ๑
ขอเท็จจริง นายดำเปนเจาของโตะสนุกเกอรซึ่งซื้อโตะสนุกเกอรมาจากนายขาว
จากนัน้ ไดนำมาไวทบี่ า นของนายดำและใหบคุ คลภายนอกเลนโดยเก็บคาเลน ตอมานายดำยายไปเลีย้ ง
กุงกุลาดำที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไดยายโตะสนุกเกอรไปใหคนงานเลน
ที่บริเวณที่เลี้ยงกุง การเลี้ยงกุงขาดทุนนายดำจึงเลิกกิจการ และนำโตะสนุกเกอรของกลางไปฝาก
นายแดง ตอมานายแดง ไดทำสัญญาเชาโตะสนุกเกอรของกลางจากนายดำ สัญญาเชาระบุหามนำไป
ใชเลนการพนันหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน ตอมาเมื่อนายดำไปหานายแดง จึงทราบวา
นายแดงกับพวกถูกจับกุมขอหาเลนการพนันสนุกเกอรโดยไมไดรับอนุญาตและศาลมีคำสั่งริบโตะ
สนุกเกอรของกลาง
ความเห็นของศาล นายดำมีนายแดงมาเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของนายดำ
วา นายแดงไดเชาโตะสนุกเกอรของกลางจากนายดำจริง โดยนายแดงเชามาเพื่อนำออกใหบุคคลภาย
นอกเลนและเรียกเก็บคาเกม สวนพยานโจทกมีสิบตำรวจเอกมวงและรอยตำรวจโททองผูรวมจับกุม
นายแดงกับพวกและพนักงานสอบสวนเบิกความทำนองเดียวกันวาวันเกิดเหตุจบั กุมนายแดงกับพวกใน
ขอหาเลนการพนันสนุกเกอรโดยไมไดรับอนุญาตที่บานของบิดานายแดง พรอมกับยึดโตะสนุกเกอร
ของกลาง โดยพยานโจทกทั้งสองไมไดสอบถามนายแดงกับพวกวาโตะสนุกเกอรเปนของใครและทาง
สืบสวนก็ไมทราบวาเปนของใครเห็นวา ผูรองมีพยานบุคคลและพยานเอกสารประกอบยืนยันวาโตะ
สนุกเกอรของกลางเปนของนายดำและนายดำไมไดรเู ห็นเปนใจดวยในการกระทำความผิดของนายแดง
กับพวก และพยานโจทกเทาที่นำสืบมาไมปรากฏขอเท็จจริงใหรับฟงไดเปนอยางอื่น จึงฟงวาโตะ
สนุกเกอรของกลางเปนของนายดำและนายดำมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทำความผิดที่ศาลลาง
ทัง้ สองพิพากษาใหคนื โตะสนุกเกอรของกลางแกนายดำชอบแลว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๒/๒๕๓๗)
๗.๓.๒ กรณีตัวอยางที่ ๒
ขอเท็จจริง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๙ เวลาประมาณ ๒ นาิกา นายดํากับ
พวกรวมกันจัดใหมีการเลนบิลเลียดในสมาคมสงเคราะหชางเหมาไทย อันเปนการเลนตามบัญชี ข.
หมายเลข ๒๓ ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ จํานวน ๔ โตะ ซึ่งเกินเวลา ๑ นาิกาของวันรุงขึ้น อัน
เปนการเลนเกินกําหนดเวลาที่อนุญาตใหเลนไดตามขอกําหนดในกฎกระทรวง โดยมิไดปรากฏวามี
การพนันเอาทรัพยสินกัน
ความเห็นของศาล มาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ บัญญัตวิ า
“การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลน
อื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวจะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนำมาซึ่งผลประโยชน
แกผูจัด โดยทางตรงหรือทางออมได ตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็น
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สมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต” ซึ่งจะเห็น
ไดวา การจัดใหมีการเลนตามบัญชี ข.ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ นั้น จะตองเปนการจัดใหมีขึ้น
เพื่อเปนทางนำมาซึ่งประโยชนแกผูจัด ผูจัดจึงจะมีความผิด แมตามมาตรา ๑๒ ซึ่งเปนบทกำหนดโทษ
จะใชถอยคำวาผูจัดใหมีการเลนเทานั้น ก็ยอมหมายถึงผูจัดใหมีการเลนอันเปนการฝาฝนตอพระราช
บัญญัติการพนันฯ นั่นเอง ดังนั้น ขอความที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ วรรคสอง ที่วา จัดใหมีขึ้นเพื่อเปน
ทางนำมาซึ่งผลประโยชนแก ผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม จึงเปนองคประกอบความผิด เมื่อตามคำ
ฟองของโจทกไมปรากฏขอความวานายดำจัดใหมีการเลนบิลเลียดและสนุกเกอรซึ่งมีลักษณะคลายกับ
การเลนบิลเลียดขึน้ เพือ่ เปนทางนำมาซึง่ ผลประโยชนแหงตนโดยทางตรงหรือทางออม ถือไดวา คำฟอง
ของโจทกมไิ ดบรรยายถึงการกระทำทัง้ หลายทีอ่ า งวาจำเลยไดกระทำผิดตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕)
๗.๔ บัญชี ข. หมายเลข ๒๘
๗.๔.๑ เครื่องคีบตุกตา
เครื่องคีบตุกตาแบบหยอดเหรียญ แมจะเลนคนเดียวก็สามารถทำใหแพชนะกันได
ระหวางผูเลนกับเจาของเครื่อง เพราะหากผูเลนชนะก็จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากเครื่องเลน
โดยสภาพเครื่องเลนจึงมิใชเปนการใหความสนุกสนานเพลิดเพลินเขากับผูเลนเทานั้น เปนการเลนการ
พนันตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๘ ถือไดวาเปนเจาของเครื่องเลนและไดผลประโยชนจากเงินที่ผูเลนใช
หยอดเหรียญใสลงในเครือ่ งเลนกอนลงมือเลนเปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนการพนัน เพือ่ นำมาซึง่ ผลประโยชน
แหงตนสวนผูเขาเลนจะมีความผิดตอเมื่อทราบวาเครื่องเลนไมไดรับอนุญาตใหจัดใหมีการเลนขึ้น
เครื่องเลนซึ่งตั้งอยูในหางสรรพสินคาโดยเปดเผยบุคคลทั่วไปยอมเขาใจไดวาสามารถเขาเลนไดโดย
ไมผิดกฎหมายเมื่อไมปรากฎวาผูเลนรูวาผูจัดไมไดรับอนุญาตจึงขาดเจตนาในการกระทำความผิด
(ฎ. ๘๖๐๐/๔๗)
ขอสังเกตเกี่ยวกับการสอบสวน
๑. เครื่องคีบตุกตาแบบหยอดเหรียญเปนการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข ๒๘
๒. องคประกอบความผิด
๒.๑ กรณีผูจัด
(๑) ผูใด
(๒) จัดใหมีการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข ๒๘ (เครื่องเลนซึ่ง
ใชเครื่องกล พลังงานไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดึง ดัน ยิง
โยน หมุน หรือวิธีใด ซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใดๆ
หรือไมก็ตาม)
(๓) เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม
(๔) โดยไมไดรับอนุญาต
๒.๒ ผูเลน
(๑) ผูใด
(๒) เขาเลนหรือเขาพนันการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข ๒๘
(เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังงานไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด
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ดึง ดัน ยิง โยน หมุน หรือวิธีใด ซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่อง
หมายใดๆ หรือไมก็ตาม)
(๓) การเลนอันขัดตอกฎหมายหรือขอความในใบบัญชี
๓. กรณีสอบสวนความผิดของผูจัดจะตองแสดงใหเห็นวาผูจัดไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนํา
มาซึ่งผลประโยชนแกตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
๔. กรณีสอบสวนความผิดของผูเลนจะตองใหแสดงใหเห็นวาผูเลนไดเขาเลนโดยรู
วาผูจัดไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
๕. กรณีเครื่องคีบตุกตาแบบหยอดเหรียญซึ่งตองอยูในหางสรรพสินคาโดยเปดเผย
หากไมอาจแสดงพยานหลักฐานใหเห็นวาผูเลนรูวาผูจัดไมไดรับอนุญาตก็ถือไดวาผูเลนขาดเจตนาใน
การกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนัน
๖. ของกลางเครื่องเลนแบบหยอดเหรียญ(เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่
๔๑๙๒/๔๘ เชน
(๑) เครื่องเลน
(๒) เงินเหรียญที่ใชในการเลน
(๓) แผงวงจรไฟฟา
(๔) ตุกตา หรือพวงกุญแจ (ของรางวัล)
ขอสังเกต กรณีอุปกรณการพนันที่มีเครื่องกลไฟฟา ขางในจะตองมีเครื่องกล
ไฟฟาอยูดวยจึงจะเปนของกลาง หากตรวจยึดแลวภายหลังเครื่องกลไฟฟาถูกถอดชิ้นสวนออกไปแลว
ก็จะทําใหอุปกรณนั้นไมอาจใชเลนการพนันได ซึ่งจะทําใหของกลางดังกลาวไมอาจใชเปนพยานหลัก
ฐานที่จะชี้วาเปนเครื่องเลนที่ใชเลนการพนันไดเลย
๗.๔.๒ ตูวีดีโอเกมสหยอดเหรียญ
หากขอเท็จจริงเปนกรณีทกี่ อ นทีผ่ เู ลนตูว ดี โี อเกมสผเู ลนจะตองหยอดเหรียญ
เขาไปในตูแ ลวกดปุม และโยกดันบังคับเพือ่ เลือกตัวเลน จากนัน้ ก็จะใหตวั เลนตอสูก นั ตัวเลนอืน่ ทีก่ ำหนด
ไวในเครื่องเลน ขณะเลนจะมีจำนวนแตมหรือจำนวนคะแนนจะปรากฎขึ้นที่จอภาพของเครื่องเลนซึ่ง
จะมีฝายหนึ่งที่เปนฝายแพ ถาคะแนนของผูเลนเปนฝายชนะคอมพิวเตอรก็จะใหผูเลนไดเลนใหมอีก
๑ ครั้ง ถือไดวาสภาพของตูวีดีโอเกมสเปนเครื่องเลนเกมสที่ประสงคจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และทักษะใหแกผูเลนเพียงอยางเดียวมิไดมุงประสงคใหไวเปนเครื่องเลนการพนันแตอยางใด ในสวน
ของคะแนนปรากฎขึ้นที่จอภาพของเครื่องเลนก็เปนเรื่องเนื้อหาของเกมสการเลนแตละประเภทที่ผูคิด
สรางสรรคประดิษฐขนึ้ เพือ่ ความเพลิดเพลินหรือเพือ่ ฝกทักษะของผูเ ลน หากผูเ ลนไมนำเอาผลแพชนะ
ของตัวเลนเกมสดังกลาวไปเลนการพนันเพื่อการแพชนะกันระหวางบุคคลซึ่งเปนผูเลนดวยกันหรือ
บุคคลอื่นตั้งแต ๒ ฝายขึ้นไป เกมสนั้นก็มิใชการพนันแตอยางใด (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕๕๓๖/๒๕๔๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๔๔/๒๕๓๘)
ขอสังเกต ตูเ กมสไฟฟาทีม่ กี ารเลนโดยการหยอดเหรียญแลวทุบแปนทีต่ ลู กู บอล
ก็จะดีดออกไปใสในชองคะแนนตามลำดับมากนอยโดยจะไดรับเปนคูปองตามคะแนนที่สะสมและนำ
คูปองทีไ่ ดรบั มาแลกรับรางวัล เขาลักษณะเปนการเสีย่ งโชคตอการไดหรือเสียประโยชนเปนการพนันแลว
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ตัวอยางการทําสํานวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน
๑.ขอหารวมกันลักลอบเลนการพนันไฮโลพนันเอาทรัพยสินกัน ( พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา
๔ ,๑๐,๑๒(๒) และ ๑๕
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดรับแจงจากสายลับหวังสินบนนําจับวา มีการลักลอบเลนการพนันไฮโล
หนาหองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี จึงไดเขาทําการตรวจสอบ พบมีการเลน
พนันไฮโลกันอยูจริง เจาหนาที่จึงแสดงตัวเขาจับกุมตัวผูตองหาดังกลาวแตผูตองหาแยกยายกันหนีจึงจับตัว
ได ๑ คน พนักงานฝายปกครองจึงแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับกุมทราบวา รวมกันลักลอบเลนการพนันไฮโล
โดยพนันเอาทรัพยสินกันอันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และไดควบคุมผูตองหาพรอม
ของกลาง นําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ซึ่งผูตองหา นายไพฑูรย มูลใจ ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคํา
ใหการรับสารภาพของผูตองหา(ใบแดง)ไว และสงสํานวนพรอมผูตองหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาลจังหวัด
ธัญบุรี โดยฟองตาม พ.ร.บ. ใหนาํ วิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงั คับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่ง
ศาลจังหวัดธัญบุรีใชอํานาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สํานวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสํานวนการสอบสวนฟองคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคําใหการรับสารภาพของผูต อ งหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คํารองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ปท. ๐๑๒๙/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอลําลูกกา
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่
๑๘/๒๕๕๖
คดีระหวาง

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี
นายไพทูรย มูลใจ

ไทย/ไทย
ไทย/ไทย

โดยกลาวหาวา
เหตุเกิดที่
เมื่อวันที่

ผูกลาวหา
ผูตองหา

รวมกันลักลอบเลนการพนันไฮโลพนันเอาทรัพยสินกัน
ต.ลําลูกกา อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๓.๔๐ น.
คดีนพ้ี นักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิน้ แลวผูต อ งหาไดกระทําผิดจริงตามขอกลาวหา
และไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาซึ่งการกระทําของผูตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒(๒), ๑๕ มีความเห็นควรสั่งฟองผูตองหามายังทานตาม พระราช
บัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอลําลูกกา
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ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøćǰģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄǰó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

úĞćúĎÖÖć
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ĢĨ đéČĂî

úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
öÖøćÙö
ó.ý. ģĦĦħ

îć÷ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝǰǰĔÝéĊǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ5ħħ-5555
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ßĂïǰǰ÷čêĉíøøöǰóîĆ
ÜćîÿĂïÿüîòśาćเภอลํ
÷ðÖÙøĂÜĂĞ
พนักÖงานสอบสวนอํ
าลูกกาćđõĂúĞćúĎÖÖć

2-8938-78988-76-6 ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
ĂĂÖǰè เมื
îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
đöČอĂงกํ
Ü าแพงเพชร ßČęĂ

Ăć÷č

Ĥĥ

ðŘ

ćĒóÜđóßø
ĂĂÖđöČęĂ ÖĞģģ
đö.÷. ĦĤ
ĂĂÖđöČ
ęĂ ģģ
ĦĤ
ĀöéĂć÷č
Ģĩ đö.÷.
Ö.ó. ħġ

đßČĚĂßćêĉ

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ
úÜßČęĂǰǰǰǰßĂï ïĆîìċÖ

ĂćßĊóǰ(úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔéǰëšćđðŨî×šćøćßÖćøǰĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝǰïĞćîćâǰĀøČĂĕöŠǰĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ

úÜßČęĂǰǰǰǰßĂï ïĆîìċÖ

ĕì÷

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ

ĦĢ
-

ĕì÷

ĀöĎìŠ Ċę
Ģġ
ßČęĂÖĞćîĆî

ĂĞćđõĂ
đöČĂÜÖĞćĒóÜđóßø
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷õĎøĉ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú îÙøßčö
ĂĞćđõĂ đöČĂÜÖĞćĒóÜđóßø

ýćÿîć

óčìí

êĞćïú

îÙøßčö
-

ÖĞćĒóÜđóßø
îćÜ×Ýø

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงและขอหา แกขาพเจาวา ขาพเจาตองหาวา เมื่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๔๐ น. ขาฯกับพวกเลนการพนันไฮโล
กันที่หนาหองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต.ลําลูกกา อ. ลําลูกกา จ.ปทุมธานี อันเปน
ความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คําใหการของ
นายไพฑูรย มูลใจ เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิทจ่ี ะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคําทีใ่ หการนัน้ อาจใชเปนพยานหลักฐานในชัน้
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม
ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม
ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม
ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับ
สารภาพตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของ
ขาฯ เอง โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม
ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๔๐ น. ขณะที่ขาฯกับพวกเลนการพนันไฮโลกัน
ทีห่ นาหองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต.ลําลูกกา อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี ไดมเี จาหนาที่ อ. ลําลูกกาไดเขา
มาจับกุมขาฯกับพวกไดพรอมของกลาง ๑. กระดาษบอกแตม ๑ แผน ๒. เงินสดจํานวน ๒๐ บาท
๓. จานเชิงพรอมถวยครอบ ๑ ชุด เจาหนาทีไ่ ดแจงขอกลาวหาใหขา ฯทราบวา รวมกับพวกทีห่ ลบหนี
ลักลอบเลนการพนันไฮโลพนันเอาทรัพยสนิ กันโดยผิดกฎหมาย ซึง่ ขาฯใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา
จากนั้นจึงนําตัวขาฯสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ถาม
เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม
เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ หองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต.ลําลูกกา อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ถาม
เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟง แลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นายไพฑูรย มูลใจ.............ผูตองหา
(ลงชื่อ)............ชอบ ยุติธรรม.............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ).....................................................ลาม
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอําเภอลําลูกกา
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๔๐ น.

บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๔๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองภายใตการนําของ
นายอํานวย ความเปนธรรม นายอําเภอลําลูกกา ประกอบดวย
๑. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี
ปลัดอําเภอ
๒. นาย เกง กาจ
ปลัดอําเภอ
๓. นาย เขียว ชอุม
อส.
๔. นาย แดง ก่ำ
อส.
ไดจับกุมตัว
นายไพทูรย มูลใจ อายุ ๓๔ ป สัญชาติ ไทย อยูบานเลขที่ ๕๑ ต. นครชุม อ. เมือง จังหวัด กําแพงเพชร
ผูตองหา
โดยกลาวหาวา
รวมกับพวกที่หลบหนีเลนการพนันไฮโลพนันเอาทรัพยสินกัน
พรอมดวยของกลางคือ
๑. กระดาษบอกแตม ๑ แผน
๒. เงินสดจํานวน ๒๐ บาท
๓. จานเชิงพรอมถวยครอบจํานวน ๑ ชุด
พรอมทั้งแจงสิทธิใหกับผูถูกจับทราบดวยวา
๑. ผูถูกจับมีสิทธิจะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๒. ผูถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. สิทธิในการแจงใหญาติหรือผูซ่งึ ตนไววางใจทราบในการจับกุม
ในชั้นจับกุม ผูตองหาใหการ รับสารภาพ
วัน เดือน ป และสถานที่เกิดเหตุ
หองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต. ลําลูกกา อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา
ประมาณ ๒๓.๔๐ น.
พฤติการณในการจับกุม
เจาหนาที่ชุดจับกุมไดรับแจงจากพลเมืองดีวาหนาหองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต.ลำลูกกา อ. ลำลูกกา
จ. ปทุมธานี มีกลุม บุคคลกำลังเลนพนันไฮโลเจาหนาทีจ่ งึ ไปทีเ่ กิดเหตุเห็นมีบคุ คลกลุม หนึง่ นัง่ เลนพนันไฮโลกัน
ที่หนาหองเชาดังกลาวจึงไดแสดงตัววาเปนเจาหนาที่และเขาจับกุม กลุมคนดังกลาวไดแยกยายวิ่งหลบหนี
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ติดตามจับได ๑ คนพรอมของกลางดังกลาว เจาหนาทีจ่ งึ ไดแจงขอกลาวหา สิทธิตามกฎหมาย ใหผถู กู จับทราบ
และนำตัวสงพนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
อนึง่ ในการจับกุมครัง้ นี้ เจาพนักงานไดกระทําดวยความระมัดระวัง มิไดทาํ รายผูใ ด ตลอดจนมิได
บังคับขูเ ข็ญ หรือใหสญ
ั ญาดวยประการใดๆอีกทัง้ มิไดเอาทรัพยสนิ อยางใดอยางหนึง่ มาเปนประโยชนสวนตัว
หรือทําใหทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดเสียหาย สูญหาญ เสื่อมคาไรประโยชนแตอยางใด
อานใหผูถูกจับฟงและใหผูถูกจับอานเองรับวาถูกตองเปนความจริงทุกประการพรอมกันนี้ไดมอบ
สําเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับกุมไวแลวจึงใหลงลายมือชื่อไว
ลงชื่อ ไพฑูรย
ลงชื่อ
แดง
ลงชื่อ เขียว
ลงชื่อ
เกง
ลงชื่อ ศักดิ์สิทธิ์

ผูตองหา
ผูจับกุบ
ผูจับกุม
ผูจับกุม
ผูจับกุม/บันทึก/อาน
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.ĢĢ

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę Ģġ/ģĦĦħ
êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
ÙéĊìĊę Ģĩ/ģĦĦħ
úÜüĆîìĊę ĢĨ öÖøćÙö ģĦĦħ
ð.Ý.ü.×šĂ
Ģ
ýĆÖéĉĝÿÖìĉ éĉíĉĝÿĝ ĉìĔÝéĊ
ñĎšÖúŠćüĀć
îć÷ýĆ
íĉĝǰǰĔÝéĊǰǰǰǰ
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ĕóæĎ
ĕóæĎø÷Ť öĎø÷ŤúĔÝöĎúĔÝ
ñĎšêšĂÜĀć
åćîÙüćöñĉé øŠüöÖĆïóüÖúĆÖúĂïđúŠîóîĆîĕăēúóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ñĉéÖãĀöć÷

úĞćéĆï
øć÷Öćø
ìĊę
Ģ
ÖøąéćþïĂÖĒêšö
ģ
đÜĉîÿé
Ĥ
ÝćîđßĉÜóøšĂöëšü÷ÙøĂï

ÝĞćîüî
Ģ ĒñŠî
Ģßčé

øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø üĆî đéČĂî ðŘ
ïćì ÿê.
ìĊę÷ċé
- ñĎšêšĂÜĀć
Ģħ ö.Ù. Ħħ
ģġ
”
”
”
”

Āöć÷đĀêč

øüö Ĥ
øć÷Öćø
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî Ĥ øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îć÷ ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
( úÜßČęĂ ) îć÷ ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêíĉ øøö

ñĎšêšĂÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę Ģĩ/ģĦĦħ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

úĞćúĎÖÖć

îć÷ýĆ
ĉìíĉĝǰǰĔÝéĊǰǰǰǰ
ýĆÖéĉĝÿÖĉìéĉíĉĝÿĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ĕóæĎ
îć÷ ĕóæĎøø÷Ť÷ŤöĎöĎúúĔÝĔÝ
êšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîóîĆîĕăēúóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ñĉéÖãĀöć÷
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö Öćø ÙüïÙč ö ĢĨ ö.Ù.ĢĨ
Ħħö.Ù.
đüúćĦħ
ġġ.ĢĦ
đüúć î.
ġġ.ĢĦ î.

ñĎšêšĂÜĀć

ÙüïÙč ö
üĆî đéČĂî ðŘ

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî

ĢĨö.Ù.
๑๗
ม.ค. Ħħ
๕๖

øĆïêĆüñĎšêšĂÜĀć ĒÝšÜ×šĂÖúŠćüĀć Ēúą
ÿĂïÿüî óĉöóŤöČĂ ĒúąðúŠĂ÷êĆü

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

ßĆęüÙøćüēé÷öĊðøąÖĆî
Ģĩ ö.Ù. Ħħ

îĞćêĆüñĎšêšĂÜĀćÿŠÜĂĆ÷Öćø

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุม
แลวลงรายการชัน้ ศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวนตองลงทุกวันที่มีการแสดงราบการ

46
บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอําเภอลําลูกกา
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อ
สอบสวน คือ นายไพฑูรย มูลใจ โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนันไฮโลกันโดยพนันเอาทรัยสินกัน
เหตุเกิดที่หองเชาแชประเสริฐ ม.๔ ต.ลําลูกกา อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
เวลาประมาณ ๒๓.๔๐ น.
บัดนี้ ๑. นายดี ใจ อายุ ๕๔ ป สัญชาติ ไทย อยูบานเลขที่ ๒๔ ต. ในเมือง อ. เมือง จังหวัด นครสวรรค
ขอยื่นคํารองขอประกันตัวผูตองหามีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐,
๑๒(๒), ๑๕ โทษจําคุกไมเกิน ๒ ป ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรอง
ประกันตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาที่ไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหาไดพรอมดวย
ของกลาง สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทําใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
ชอบ ยุติธรรม
(นายชอบ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อําเภอลําลูกกา
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.Ģġ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ĢĨ
đéČĂî öÖøćÙö
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć นายดี
îć÷ éĊ ใจ ĔÝ
Ăć÷č
Ħĥ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć
úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîĕăēúóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) éĊดี ใจ
ĔÝ
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ĢĨ
đéČĂî öÖøćÙö
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îć÷
Ăć÷č Ħĥ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
นายดีéĊ ใจĔÝ
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĥ
êĞćïú ĔîđöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
úĞćúĎÖÖć
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîĕăēúóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ħ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćóĆîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
öĂïĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚöĂïĔĀš
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
นายดีĔÝ ใจéĊ
( úÜßČęĂ ) îć÷
ñĎšðøąÖĆî
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö
ñĎšøĆïÿĆââć
( úÜßČęĂ )
ó÷ćî
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(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
Ģĩ ö.Ù. Ħħ
8.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
ดี éĊใจ
ĔÝ

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
đÜĉîÿé

ÝĞćîüî
Ħġġġ

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ħġġġ
Ħġġġ

îć÷ éĊใจ ĔÝ
นายดี

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎêš šĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ģħ öÖøćÙö ģĦĦħ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
đÖĉé ó.ý.
ģĦģģ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
ĕóæĎø÷Ť
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

๖. นิîĉ้วĚüหัĀĆวüแม
ħ.
ĒöŠมöือĂČ ซาย Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģĩ/ģĦĦħ
×šĂĀć
úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîĕăēúÖĆîēé÷óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆกัîนโดยไมไดรบั อนุญาต
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ģħ öÖøćÙö ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĢħöÖøćÙö
๑๖ มกราคมģĦĦħ
๒๕๕๖
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 2893878988766
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ĕóæĎø÷Ť öĎúĔÝ
đÖĉéüĆîìĊę Ĩ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý. ģĦģģ

đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħĩ àö. îĚćĞ ĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñüĉ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ

éĊ öĊöćÖ
( îć÷éĊ öĊöćÖ )
ñĎšïĆîìċÖ

(úÜßČęĂ)............................
(úÜßČęĂ)............................
(úÜßČęĂ)............................
(úÜ
ßČęĂ).......................................
(..............................) (..............................)
(..............................)
(..................................)
(..................................)
......./........../........... ......./........../...........
......./........../...........

......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊñę ĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊñę ĎšêøüÝđÖĘï
ñúÙéĊ
ħĤ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćü
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

-

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
(îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทําสํานวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน

๒. ขอหา รวมกับลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยผิดกฎหมาย (พ.ร.บ.
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๕)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดรับแจงจากสายลับหวังสินบนนำจับวามีการลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ)
กันทีบ่ ริเวณเพิงพักริมถนนในหมูบ า นทางเขาวัดสีกกุ หมูท ี่ ๒ ต.น้ำเตา อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา จึงได
เดินทางไปตรวจสอบ เมือ่ ไปถึงพบวามีการลักลอบเลนการพนัน (ปน แปะ) พนันเอาทรัพยสนิ กันอยูจ ริง เจาหนาที่
จึงแสดงตัวเขาจับกุมตัวผูตองหาดังกลาว โดยผูตองหารับวาไดรวมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเลนการพนัน
(ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกันจริง โดยเจามือรับกินรับใชหลบหนีไปได พนักงานฝายปกครองผูจับกุมไดแจง
ขอกลาวหาใหผูที่ถูกจับทราบวา รวมกับพวกหลบหนีลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกัน
โดยไมไดรับอนุญาต อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และไดควบคุมตัวผูตองหาพรอม
ของกลาง นำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ผูต อ งหาไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวน
จึงบันทึกคำใหการรับสารภาพของผูต อ งหา (ใบแดง) ไว และพนักงานสอบสวนไดสง สำนวนการสอบสวนพรอมตัว
ผูตองหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตามความใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พุทธศักราช ๒๔๘๘
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ อย ๐๐๐๑/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอบางบาล
ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟองผูตองหา (ฟองวาจา)
เรียน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สิ่งที่สงมาดวย สํานวนการสอบสวนคดีที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางบาล จํานวน ๘ แผน
คดีระหวาง

นายคติ มโนธรรม

ผูกลาวหา

นาย ก.

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยผิดกฎหมาย
เหตุเกิดที่
เพิงพักริมถนนในหมูบานทางเขาวัดสีกุก หมูที่ ๒ ตำบลน้ำเตา อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ซึ่งจากการสอบสวนผูตองหาได
กระทําความผิดจริงตามขอกลาวหาและไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จึงขอสงสํานวนการสอบสวน
คดีอาญาที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางบาล มายังทาน ตามความใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พุทธศักราช ๒๔๙๙
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอบางบาล
ฝายอํานวยความเปนธรรม
โทร. ๐๓๕-๕๕๕-๕๕๕
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
îć÷ Ö.
đðŨî

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ ïćÜïćú
üĆîìĊę

ñĎšêšĂÜĀć

ĂĞćđõĂ
ĥ đéČĂî

ïćÜïćú
ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö.

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
êŠĂĀîšć

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśอํĂĞาćเภอบางบาล
đõĂýøĊ
÷ðÖÙøĂÜĂĞ
øćßććđõĂýøĊøćßć
ìĊęüŠćÖćøĂĞอําćเภอบางบาล
đõĂïćÜúąöčÜ

ĂĂÖ è ÖĞćĒóÜđóßø

ÿĂïÿüîìĊę
ßČęĂ îć÷ Ö.

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

đßČĚĂßćêĉ

ĕì÷

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ–ĨħĪĪ–ġġģĦġ–ĥĨ-ħ

Ăć÷č
ÿĆâßćêĉ

ĕì÷

ýćÿîć

ĥħ

ðŘ

óčìí

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆ
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ ïÝšćÜ
พนักงานสอบสวน êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĢĢ
ĀöĎìŠ Ċę
Ħ
êĞćïú
ìøÜíøøö
อ. บางบาล
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷ìĂÜĄ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ïćÜÖúęĞć
ĂĞćđõĂ ýøĊøćßć

ÖĞćĒóÜđóßø
îćÜđÜĉîĄ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ขาพเจากับพวก ไดรว มลักลอบเลนการพนัน (ปน แปะ)
พนันเอาทรัพยสินกันโดยผิดกฎหมาย ที่เพิงพักริมถนนในหมูบานทางเขาวัดสีกุก
ม.๒ ต.น้ำเตา อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา จึงถูกพนักงานฝายปกครองจับกุม
พรอมของกลาง คือ ๑. เงินสด จำนวน ๒๐ บาท นำสงพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี
ความผิดขอหารวมกับพวกที่หลบหนีเลน การพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกัน
โดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คำใหการของ
นาย ก.
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจี่ ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ งึ่ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคำของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ขาไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคำหรือไม
ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ตามขอเท็จจริงและขอหาที่แจงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาที่แจงใหทานทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสาร
ภาพตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาอยางใด ๆ
ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ขาฯ กับพวกทีห่ ลบหนีไปไดรว มกันลักลอบ
เลนการพนันปน แปะพนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต ทีบ่ ริเวณเพิงพักริมถนนในหมูบ า นทาง
เขาวัดสีกกุ ม.๒ ต.น้ำเตา อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา โดยขาฯ เขารวมเลนดวย โดยเปนผูเ ลน
วิธีการเลน คือ ทายผลการใชเหรียญบาทที่เจามือปนแลวใชมือปดไว ทายวาออกหัวหรือออกกอย
และเมื่อเจามือเปดเหรียญที่ปดไวถูกตามที่ทาย จะไดเงินพนัน หากไมตรง จะเสียพนัน ขณะที่กำลัง
ลักลอบเลนกันอยูน นั้ ไดมพี นักงานฝายปกครองแสดงตัวเขาจับกุมพวก ขาฯ ซึง่ เจามือและพวกทีเ่ หลือ
จำนวนหนึง่ หลบหนีไปได แตขา ฯ ถูกจับพรอมของกลางดังกลาว โดยพนักงานฝายปกครองกลาวหาวา
รวมกันลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยผิดกฎหมาย สงพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดี
ขอทราบวาทานไดเสียจากการเลนนี้หรือไมอยางไร
ขาเลนได ๕ บาท
ในการเลนครั้งนี้ใครเปนเจามือ
ขาฯ ไมรูจัก และเจามือไดวิ่งหลบหนีไป
เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)......................นาย ก.....................ผูตอ งหา
(ลงชื่อ).............บริสุทธิ์..ยุติธรรม..............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ)......................................................ลาม
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บันทึกการจับกุม

บันทึกที่ ที่วาการอำเภอบางบาล
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
บันทึกนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงวา วันนี้พนักงานฝายปกครอง อ.บางบาล โดย นายคติ มโนธรรม
ปลัดอำเภอหัวหนาฝายงานความมั่นคงฯ พรอมดวยกำลังสมาชิก อส. ไดแก มอ.พิทักษ รักษาเมือง,
อส. ปกปอง แดนไทย ,อส.มุงมั่น หวังดี และ อส.ขยัน ขันแข็ง
ไดรวมกันทำการจับกุมตัวผูตองหาไดคือ
๑. นาย ก. อายุ ๔๖ ป
พรอมดวยของกลาง
๑. เงินสด จำนวน ๒๐ บาท
ตำแหนงทีพ่ บของกลาง อยูใ นวงเลนการพนัน (ปน แปะ) เพิงพักริมทางเขาวัดสีกกุ ม. ๒ ต.น้ำเตา
อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
โดยกลาวหาวา รวมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกัน
โดยผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ไดแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบแลววา มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของ
ผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่ง
จะเปนทนายความ ซึ่งผูถูกจับรับทราบขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับดังกลาวขางตนแลว
ขณะจับกุมผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิดีแลว ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหาขางตน
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม เพิงพักริมถนนในหมูบานทางเขาวัดสีกุก ม.๒ ต.น้ำเตา อ.บางบาล
จว.พระนครศรีอยุธยา
พฤติการณในการจับกุมครัง้ นีก้ ลาวคือ ตามวันเวลาทีจ่ บั กุม พนักงานฝายปกครองไดรบั แจงจาก
สายลับหวังสินบนนำจับ (ขอปดนาม) วามีการลักลอบเลนการพนัน (ปน แปะ) กันทีบ่ ริเวณเพิงพักริมถนน
ในหมูบ า นทางเขาวัดสีกกุ หมูท ี่ ๒ ต.น้ำเตา อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา จึงไดเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบวามีการลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอาทรัพยสินกันอยูจริง เจาหนาที่จึงแสดงตัว
เขาจับกุมตัวผูตองหาดังกลาว โดยผูตองหารับวาไดรวมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ)
พนันเอาทรัพยสนิ กันจริง โดยเจามือรับกินรับใชหลบหนีไปได เจาหนาทีจ่ งึ แจงขอหาแจงสิทธิตามกฎหมาย
ใหผูตองหาทราบ จึงนำตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางสงพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย
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ในการจับกุมครัง้ นี้ พนักงานฝายปกครองทุกนายไดกระทำไปตามอำนาจหนาที่ ดวยความบริสทุ ธิใ์ จ
มิไดบงั คับ ขมขู หรือทำรายรางกายผูต อ งหา หรือผูห นึง่ ผูใ ดอันตรายแกกายหรือจิตใจ มิไดทำใหทรัพยสนิ ของ
ผูต อ งหาหรือของผูห นึง่ ผูใ ด ชำรุด สูญหาย เสือ่ มคา ไรคา หรือไรประโยชน และมิไดนำมาเปนประโยชนสว นตน
หรือผูอ นื่ แตอยางใด พนักงานฝายปกครองผูจ บั กุมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียดเกีย่ วกับเหตุแหงการจับ
ใหผูถูกจับทราบและอานใหฟงและไดมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนี้ใหผูตองหารับไวถูกตองแลว จึงใหลงลาย
มือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)...นาย ก. ...................ผูตองหาที่ ๑

(ลงชื่อ)...................................ผูตองหาที่ ๓

(ลงชื่อ) ........คติ มโนธรรม..........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......ปกปอง แดนไทย ....จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๔
(ลงชื่อ) ......พิทักษ รักษาเมือง......จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........มุงมั่น หวังดี.............จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง............จับกุม/บันทึก/อาน
บันทึกเพิ่มเติม
ไดมอบสำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับรับไวแลว
(ลงชื่อ).......นาย ก. .......................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)..........................................พยาน
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๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลวลง
รายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอําเภอบางบาล
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปจว.ขอ ๓ พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัว
ผูตองหาไวเพื่อสอบสวน คือ นาย ก. โดยกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนัน (ปนแปะ) พนันเอา
ทรัพยสินกันโดยผิดกฎหมาย ที่ เพิงพักริมถนนในหมูบานทางเขาวัดสีกุก ม.๒ ต.น้ำเตา อ.บางบาล
จว.พระนครศรีอยุธยา
บัดนี้ ๑. นายมั่งคั่ง ร่ำรวย อายุ ๖๑ ป เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บานเลขที่ ๓๔๕ ถนน
ดำเนินเกษม อ.เมือง จว.เพชรบุรี
ขอยื่นคํารองขอประกันตัวผูตองหาดังกลาว
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔,๕,๖,๑๒,๑๕
โทษจําคุกไมเกิน ๒ ป ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูร อ งขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชือ่ ถือผูร อ ง และหลักทรัพยทอ่ี า งของผูร อ ง
ประกันตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ พนักงานฝายปกครองไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหา
ไดพรอมดวยของกลาง สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทําใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อําเภอบางบาล
๔/ ก.ค. /๕๕
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Ùï.ĢĦ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ïćÜïćú
üĆîìĊę ĥ
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦ55
×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
Ăć÷č
ħĢ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷ Ö.
àċęÜêšĂÜĀćüŠć úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ðŦũîĒðą) óîĆîđĂć
ìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîโดยผิ
ēé÷ĕöŠดĕกฎหมาย
éšøĆïĂîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜïćú
üĆîìĊę ĥ
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦ55
×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
Ăć÷č 61
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę 355/9
๓๔๕
êĞćïú ÙúĂÜÖøąĒßÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé đóßøïčøĊ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ) บางบาล
đöČĂÜđóßøïčøĊ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü îć÷ Ö.
àċęÜêšĂÜĀćüŠć úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŦũîĒðąđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× ) Ħ,000
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćóĆîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊĚđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎšðøąÖĆî
( úÜßČęĂ ) îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
ñĎšøĆïÿĆââć
( úÜßČęĂ ) îć÷ïčâ ßĎ
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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(ģ)

ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñĎšðøąÖĆîÿŠÜñĎšêĂš ÜĀćêŠĂñĎšĔĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
Ħ Ö.Ù. ĦĦ
0ĩ.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜïćú

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜñĎšðøąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎšðøąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđš éĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
đÜĉîÿé

ÝĞćîüî

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ħ,ġġġ Ħ,ġġġ
Ħ,ġġġ

( úÜßČęĂ )

îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ Ö.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

Ö.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ทีìĊ่วęüŠćาÖćøïćÜïćú
การอำเภอบางบาล
ÿŠüîøćßÖćø
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢħ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆïóüÖìĊęĀúïĀîĊúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŦũîĒðąóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ – ĨħĪĪ – ġġģĦġ – ĥĨ - ħ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ Ö.
đÖĉéüĆîìĊę ģ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħġ àö. îĚĞćĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
öĊĕòìĊęēĀîÖĒÖšö×üć

ģĦĢħ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
ĦĤ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
éĞćĒéÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.ìøÜíøøö Ă.đöČĂÜ Ý.ÖĞćĒóÜđóßø
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷ìĂÜĄ
ßČęĂöćøéć îćÜđÜĉîĄ
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

ดี มาก
(.......îć÷éĊ öĊöćÖ.....)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
(îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทําสํานวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน
๓. ขอหา รวมกับลักลอบเลนการพนัน (ไพรมั มี)่ พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต (พ.ร.บ.
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๕)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครอง ไดรับแจงจากสายลับหวังสินบนนำจับวา ที่บริเวณชายปาขางหอพัก
หมูที่ ๕ ต.มหาพราหมณ อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา มีการมั่วสุมลักลอบเลนการพนันไพรัมมี่
พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต จึงไดเขาตรวจสอบ เมือ่ ไปถึงพบกลุม ผูล กั ลอบเลนการพนันกันอยู
จึงไดแสดงตัวเขาทำการจับกุมตัวผูลักลอบเลนการพนันดังกลาว แตเมื่อกลุมผูเลนการพนันดังกลาว
เห็นพนักงานฝายปกครองจึงไดวงิ่ หลบหนีไป พนักงานฝายปกครองจึงวิง่ ไลตดิ ตามจับกุมได จำนวน ๑ คน
พรอมดวยของกลาง ไดแก ไพปอกหลังสีน้ำเงิน จำนวน ๑ สำรับ เงินสด จำนวน ๒๐ บาท และผาปู
รองเลน จำนวน ๑ ผืน แจงขอกลาวหาใหทราบวา ลักลอบเลนการพนัน (ไพรมั มี)่ โดยไมไดรบั อนุญาต
อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และไดควบคุมตัวผูตองหาพรอมของกลาง นำสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ผูต อ งหาไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคําใหการรับสารภาพ
ของผูตองหา (ใบแดง) ไว และพนักงานสอบสวนไดสงสํานวนการสอบสวนพรอมตัวผูตองหาใหพนักงาน
อัยการฟองตอศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตามความใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง พุทธศักราช ๒๔๙๙
สํานวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนคร
ศรีอยุธยา
๒. บันทึกคําใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ อย ๐๐๐๑/๒๕๕๕

ที่วาการอําเภอบางบาล
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง

ขอเสนอสํานวนการสอบสวนที่เห็นควรสั่งฟอง

เรียน อัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สิ่งที่สงมาดวย สํานวนการสอบสวนคดีที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางบาล จํานวน ๘ แผน
นายคติ มโนธรรม พนักงานฝายปกครอง
ผูกลาวหา
คดีระหวาง
นาย ก.
ผูตองหา
โดยกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนันไพรัมมี่พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
บริเวณชายปาขางหอพัก หมูที่ ๕ ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด
เหตุเกิดที่
พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๔๐ น.
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ซึ่งจากการสอบสวนผูตองหาไดกระทําความผิด
จริงตามขอกลาวหาและไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จึงขอสงสํานวนการสอบสวนคดีอาญา
ที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางบาล มายังทาน ตามความใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พุทธศักราช ๒๔๙๙

อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอบางบาล
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
îć÷ Ö.
đðŨî

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ ïćÜïćú
üĆîìĊę
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ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö óîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö.

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
êŠĂĀîšć

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂïćÜïćúćđõĂïćÜïćú
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜïćú

ĂĂÖ è ÖĞćĒóÜđóßø

ÿĂïÿüîìĊę
ßČęĂ îć÷ Ö.

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

đßČĚĂßćêĉ

ĕì÷

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ģ–ģĤĥĦ–ħĨĩĪġ–Ģģ-Ĥ

Ăć÷č
ÿĆâßćêĉ

ĕì÷

ýćÿîć

Ĥĩ

ðŘ

óčìí

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ øĆïÝšćÜ
พนักงานสอบสวน êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĢĢ
ĀöĎìŠ Ċę
Ħ
êĞćïú
ìøÜíøøö
อ. บางบาล
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
îćÖúćÜ
ÝĆÜĀüĆé
ĀîĂÜïĆüúĞćõĎ
ßČęĂïĉéć
îć÷đĀúČĂÜĄ
ßČęĂöćøéć
îćÜđ×Ċ÷üĄ
đÖĉéêĞćïú đÖŠćÖúĂ÷
ĂĞćđõĂ îćÖúćÜ ÝĆÜĀüĆé ĀîĂÜïĆüúĞćõĎ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. ขาพเจาลักลอบเลนการพนัน (ไพรัมมี่) พนันเอา
ทรัพยสนิ ซึง่ กันโดยไมไดรบั อนุญาต ทีบ่ ริเวณชายปาขางหอพัก หมูท ี่ ๕ ต.มหาพราหมณ
อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา จึงถูกพนักงานฝาย ปกครองจับกุมพรอมของกลาง
คือ ๑. ไพปอ กหลังสีนำ้ เงิน จำนวน ๑ สำรับ ๒. เงินสด จำนวน ๒๐ บาท ๓. ผาปูรองเลน
จำนวน ๑ ผืน นำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิทจี่ ะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคำทีใ่ หการนัน้ อาจใชเปนพยาน
หลักฐานในชั้นพิจารณาได

67
คําใหการของ
นาย ก.
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและให
ทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม
ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม
ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวนปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม
ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจง ใหทราบนีด้ ว ยความสมัครใจของขาฯ
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาอยางใด ๆ
ถาม
ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น. ขณะที่ขาฯ กับพวกผูตองหาที่ถูกจับกุม
ในคดีนี้ และที่หลบหนีไปไดนั้น ไดรวมกันลักลอบเลนการพนันไพรัมมี่ พนันเอาทรัพยสินกันโดยไม
ไดรบั อนุญาต ตอมาพนักงานฝายปกครองจํานวนหลายคนเขามาแสดงตัว แลวจับกุมตัวขาฯ กับพวก
พรอมของกลาง (ตามรายการในบัญชีของกลาง) สวนผูที่หลบหนีไปไดนั้น ขาฯ ไมรูจักชื่อและที่อยู
เห็นหนาอีกจําไมได พนักงานฝายปกครองไดแจงขาฯ ทราบวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐาน
“รวมกันลักลอบเลนการพนันไพรมั มี่ พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต” ขาฯ รับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา จากนั้นถูกนําตัวพรอม ของกลางสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม
เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่บริเวณบริเวณชายปาขางหอพัก หมูที่ ๕ ต.มหาพราหมณ อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น.
ถาม
พนักงานสอบสวนไดใหดขู องกลางทีพ่ นักงานฝายปกครองยึดมาเปนของกลาง ถามวาเปนของกลาง
ที่ผูตองหากับพวกใชเลนการพนันในครั้งนี้ใชหรือไม
ตอบ ขาฯ ดูแลว รับวาใชของกลางที่ ขาฯ กับพวกใชเลนการพนันในครั้งนี้
ถาม
ในการเลนการพนันครั้งนี้ ผูตองหาเลนไดหรือเสียอยางไร
ตอบ ขาฯ เลนไปหลายครั้ง ไมไดไมเสียเสมอ
ถาม
เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับพนักงานฝายปกครองที่จับกุมมากอนหนานี้หรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
เปนความจริง อานใหฟง แลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ).......................นาย ก...................ผูตองหา
(ลงชื่อ).............บริสุทธิ์..ยุติธรรม.............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ).....................................................ลาม
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอำเภอบางบาล
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น.
บันทึกนีจ้ ดั ทำขึน้ เพือ่ แสดงวา วันนีพ้ นักงานฝายปกครอง อ.บางบาล โดย นายคติ มโนธรรม ปลัดอำเภอ
หัวหนาฝายงานความมั่นคงฯ พรอมดวยกำลังสมาชิก อส. ไดแก มอ.พิทักษ รักษาเมือง,อส.ปกปอง แดนไท,
อส.มุงมั่น หวังดี และ อส.ขยัน ขันแข็ง
ไดรวมกันทำการจับกุมตัวผูตองหาไดคือ
๑. นาย ก.
อายุ ๓๘ ป
พรอมดวยของกลาง
๑. ไพปอกหลังสีน้ำเงิน จำนวน ๑ สำรับ
๒. เงินสด จำนวน ๒๐ บาท
๓. ผาปูรองเลน จำนวน ๑ ผืน
โดยกลาวหาวา รวมกับลักลอบเลนการพนัน (ไพรัมมี่) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
ทั้งนี้ ไดแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบแลววา มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของ
ผูถูกจับ อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะ
เปนทนายความ ซึ่งผูถูกจับรับทราบขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับดังกลาวขางตนแลว
ขณะจับกุมผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิดีแลว ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหาขางตน
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ น.
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม บริเวณชายปาขางหอพัก หมูที่ ๕ ต.มหาพราหมณ อ.บางบาล
จว.พระนครศรีอยุธยา
พฤติการณในการจับกุมครั้งนี้กลาวคือ วันนี้พนักงานฝายปกครองดังกลาวขางตน ไดรับแจงจาก
สายลับหวังสินบนนำจับ (ขอปดนาม) วาที่บริเวณชายปาขางหอพัก หมูที่ ๕ ต.มหาพราหมณ อ.บางบาล
จว.พระนครศรีอยุธยา มีการมั่วสุมลักลอบเลนการพนันไพรัมมี่พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
ขณะกำลังเลนกันอยูจึงไดรวมกันเดินทางไปยังที่ไดรับแจง เมื่อไปถึงพบกลุมผูลักลอบเลนการพนันกันอยู
จึงไดแสดงตัวเขาทำการจับกุมตัวผูล กั ลอบเลนการพนันดังกลาว แตเมือ่ กลุม ผูเ ลนการพนันดังกลาวเห็นพนักงาน
ฝายปกครองจึงไดวิ่งหลบหนีไป พนักงานฝายปกครองจึงวิ่งไลติดตามจับกุมได จำนวน ๑ คน ทราบภายหลัง
วาชื่อ นาย ก. พรอมดวยของกลางดังกลาวขางตน โดยกลาวหาวารวมกันลักลอบเลน การพนัน (ไพรัมมี่)
พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
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-๒-

อนึ่ง ในการจับกุมผูตองหาในครั้งนี้ พนักงานฝายปกครองผูจับทุกนาย มิไดทำใหทรัพยสินของผูถูกจับ
หรือทรัพยสินของผูใด เสียหาย สูญหาย หรือไรประโยชนแตอยางใด ทั้งมิไดเรียกรองเอาทรัพยสินของผูถูกจับ
หรือผูใ ดมาเปนประโยชนตอ สวนตนแตอยางใดและมิไดทำรายรางกายผูใ ด ใหไดรบั อันตรายแกกายหรือจิตใจ
แตอยางใด พนักงานฝายปกครองผูจับกุมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูก
จับทราบ และอานใหฟงและไดมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนี้ใหผูตองหารับไวถูกตองแลว จึงใหลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)...นาย ก.....................ผูตองหาที่ ๑
(ลงชื่อ)...................................ผูตองหาที่ ๓
(ลงชื่อ) ........คติ มโนธรรม..........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......ปกปอง แดนไทย ....จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ)............................ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ)............................ผูตองหาที่ ๔
(ลงชื่อ) ......พิทักษ รักษาเมือง......จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........มุงมั่น หวังดี.............จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง............จับกุม/บันทึก/อาน
บันทึกเพิ่มเติม
ไดมอบสำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับรับไวแลว
(ลงชื่อ)...นาย ก. .......................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)........................................พยาน
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ħ Ö.Ù. 55

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî
øĆïêĆüñĎšêšĂÜĀć ĒÝšÜÿĉìíĉĝ, óĉöóŤöČĂ,

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

ÙüïÙčöñĎšêšĂÜĀćÿŠÜĂĆ÷ÖćøÙéĊýćúĒ×üÜ îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

ÿĂïÿüîéĞćđîĉîÙéĊ êŠĂöćñĎšêšĂÜĀć öĊ
ðøąÖĆîêĆüĕðēé÷öĊĀúĆÖðøąÖĆî
Ĩ Ö.Ù. ĦĦ

óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćđóČęĂéĞćđîĉîÖćø
êŠĂĕð

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลวลง
รายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ħ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ Ö.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

Ö.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜïćú
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢħ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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(..................................)
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đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
Ĩģ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćüđĀúČĂÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
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îć÷đĀúČĂÜ
ßČęĂöćøéć îćÜđ×Ċ÷ü
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ
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ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
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ตัวอยางการทําสํานวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน
๔. ขอหา รวมกับลักลอบเลนการพนันสลอทแมชีน (ตูม า ) พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต
(พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๑๐, ๑๒, ๑๕)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดรบั แจงจากสายลับหวังสินบนนําจับวา ทีบ่ ริเวณรานคาคารแคร ภายใน
หมูบานสินธิวา หมูที่ ๒ ต.เสาเรือน อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ไดมีการลักลอบจัดใหมีการ
เลนการพนันสลอทแมชีน (ตูมา) โดยไมไดรับอนุญาต จึงไดเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อเดินทางไปถึงราน
ดังกลาว พบผูตองหาอยูบริเวณที่เกิดเหตุ และพบตูมา จํานวน ๑ ตู โดยผูตองหารับวาตนเองเปนผูดูแล
ตูมาดังกลาว พนักงานฝายปกครองจึงไดแสดงตัวขอตรวจสอบใบอนุญาต ปรากฏวาผูตองหาไมมีใบ
อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันสลอทแมชีน (ตูมา) พนักงานฝายปกครองจึงไดรวมกันทําการจับกุม
พรอมดวยของกลางดังกลาวขางตน โดยกลาวหาวา จัดใหมีการเลนการพนันสลอทแมชีน (ตูมา) โดย
ไมไดรับอนุญาต อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และไดควบคุมตัวผูตองหาพรอม
ของกลาง นําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ผูต อ งหาไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคําใหการรับสารภาพ
ของผูตองหา (ใบแดง) ไว และพนักงานสอบสวนไดสงสํานวนการสอบสวนพรอมตัวผูตองหาให
พนักงานอัยการฟองตอศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตามความใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พุทธศักราช ๒๔๘๘
สํานวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสํานวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา
๒. บันทึกคําใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ อย ๐๐๐๑/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

สงสํานวนที่เห็นควรสั่งฟอง

เรียน อัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สิง่ ทีส่ ง มาดวย
คดีระหวาง

สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๑/๒๕๕๕ ของทีว่ า การอําเภอบางปะอิน จํานวน ๘ แผน
นายคติ มโนธรรม

ผูกลาวหา

นาย ก.

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา จัดใหมีการเลนการพนันสลอทแมชีน (ตูมา) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่
เมื่อวันที่

บริเวณรานคาคารแคร หมูท ่ี ๒ ต.สามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

คดีนี้พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ซึ่งจากการสอบสวนผูตองหา
ไดกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหาและไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จึงขอสงสํานวนการ
สอบสวนคดีอาญาที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางปะอิน มายังทาน ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพุทธศักราช ๒๔๙๙
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอบางปะอิน
ฝายอํานวยความเปนธรรม
โทร. ๐๓๕-๕๕๕-๕๕๕๕

76

Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷ Ö.
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

ïćÜðąĂĉî ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ĩ đéČĂî

ïćÜðąĂĉî ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö.

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂïćÜðąĂĉî

ÿĂïÿüîìĊę
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ĂĂÖ è อําเภอเมื
ßČęĂ
îć÷ Ö.
องนครสวรรค
ĂĞćđõĂđöČ
ĂÜ
Ģ–ģĤĥĦ–ħĨĩĪġ–Ģģ-Ĥ

ĂĂÖđöČęĂ
ĂĂÖđöČ
ęĂ
ĀöéĂć÷č

Ăć÷č

ĢĪ

ðŘ

îÙøÿüøøÙŤ
ģģ đö.÷. ĦĤ

ģģ
Ģĩđö.÷.
Ö.ó. ĦĤ
ħġ
ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ
úÜßČęĂ พนั
ïøĉกÿงานสอบสวน
čìíĉĝ ïĆîìċÖ
อ. บางปะอิน

đßČĚĂßćêĉ

ĕì÷

ÿĆâßćêĉ

ĕì÷

ýćÿîć

óčìí

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

Ģ
-

ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
ßČęĂÖĞćîĆî

ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷đĀúČĂÜ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú นครสวรรค
ïćÜÖúęĞć ออก ĂĞćđõĂ đöČĂÜ จัÝĆงÜหวั
ĀüĆดéîÙøÿüøøÙŤ

êĞćïú

îÙøÿüøøÙŤĂĂÖ
-

îÙøÿüøøÙŤ
îćÜđ×Ċ÷ü

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เวลาประมาณ๐๙.๐๐ น. ขาพเจาขาฯ จัดใหมีการเลนการพนันสลอทแมชีน
(ตูม า ) โดยไมไดรบั อนุญาต อยูท บี่ ริเวณรานคา คารแคร หมูท ี่ ๒ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จว.พระนครศรีอยุธยา จึงถูกพนักงานฝายปกครองจับกุมพรอมของกลาง คือ ๑. เงินสด
จำนวน ๒๐ บาท ๑. ตูส ลอทแมชีน (ตูม า ) จำนวน ๑ ตู นำสงพนักงานสอบสวนดำเนิน
คดีความผิดขอหา เปนผูจ ดั ใหมกี ารเลนการพนันสลอทแมชีน (ตูม า ) พนันเอาทรัพย
สินกัน โดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คําใหการของ
นาย ก.
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับ
สารภาพตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของ
ขาฯ เอง โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ กลาวคือ เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ขณะที่ ขาฯ จัดใหมกี ารเลนการพนัน
สลอทแมชีน (ตูม า ) อยูท บ่ี ริเวณรานคาคารแคร หมูท ่ี ๒ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา
อยูนั้น ก็ไดมีพนักงานฝายปกครองจํานวนหนึ่งออกตรวจผานมาและแสดงตัวเขาตรวจสอบ
โดยพนักงานฝายปกครองไดทดลองหยอดเหรียญไปในตูแลวกดปุมเลือกทายมา ปรากฏวาทายผิด
ไมมีเหรียญออกมาจากตู และขาฯ ไดรับวาเปนผูดูแลและจัดใหมีการเลนการพนันสลอทแมชีน
(ตูม า ) ดังกลาวจริง จากนัน้ พนักงานฝายปกครองจึงไดจบั กุมตัวขาฯ ตามขอกลาวหาดังกลาวขางตน
พรอมยึดตูสลอทแมชีน (ตูมา) จํานวน ๑ ตู เงินสด จํานวน ๒๐ บาท ไวเปนของกลาง นําสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม เงินสด จํานวน ๒๐ บาท นั้นเปนเงินไดมาจากที่ไหน อยางไร
ตอบ เปนเงินที่ไดจากการที่ขาฯ เปดใหมีการเลนการพนันตูมาฯ จริง
ถาม ขณะพนักงานฝายปกครองเขาจับกุมนั้น มีผูเลนบริเวณรานคาหรือไม
ตอบ ไมมี
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อไร
ตอบ เหตุเกิดที่บริเวณรานคาคารแคร หมูที่ ๒ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.
ถาม ทานเคยตองโทษในคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)......................นาย ก....................ผูตองหา
(ลงชื่อ).............บริสุทธิ์..ยุติธรรม.............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ).....................................................ลาม
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอําเภอบางปะอิน
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
บันทึกนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงวา วันนี้พนักงานฝายปกครอง อ.บางปะอิน โดย นายคติ มโนธรรม ปลัด
อําเภอหัวหนาฝายความมั่นคงฯ พรอมดวยกําลังสมาชิก อส. ไดแก มอ.พิทักษ รักษาเมือง, อส. ปกปอง
แดนไทย ,อส.มุงมั่น หวังดี และ อส.ขยัน ขันแข็ง
ไดรวมกันทําการจับกุมตัวผูตองหาได คือ
๑. นาย ก. อายุ ๓๒ ป อยูบานเลขที่ ๑ ม.๑ ต.นครสวรรคออก อ.เมือง จว.นครสวรรค
พรอมดวยของกลาง
๑. เงินสด จํานวน ๒๐ บาท
๒. ตูสลอทแมชีน (ตูมา) จํานวน ๑ ตู
ตําแหนงที่พบของกลาง พนักงานฝายปกครองทําการตรวจคนพบของกลางของผูลักลอบเลน
การพนันดังกลาว
โดยกลาวหาวา จัดใหมีการเลนพนันตูสลอทแมชีน (ตูมา) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
ทั้งนี้ ไดแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบแลววา มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคําของผู
ถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปน
ทนายความ ซึ่งผูถูกจับรับทราบขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับดังกลาวขางตนแลว
ขณะจับกุมผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิดีแลว ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอ
กลาวหาขางตน
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม บริเวณรานคาคารแคร หมูที่ ๒ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จว.พระนครศรีอยุธยา
พฤติการณในการจับกุมครั้งนี้กลาวคือ วันนี้พนักงานฝายปกครองดังกลาวขางตน ไดรับแจงจาก
สายลับหวังสินบนนําจับ (ขอปดนาม) วาที่บริเวณรานคาคารแคร ภายในหมูบานสินธิวา หมูที่ ๒ ต.เสาเรือน
อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ไดมกี ารลักลอบจัดใหมกี ารเลนการพนันตูส ลอทแมชีน (ตูม า ) โดยไมไดรับ
อนุญาต พนักงานฝายปกครองจึงไดเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อเดินทางไปถึงรานดังกลาว พบนาย ก.
อยูบ ริเวณทีเ่ กิดเหตุ และไดแสดงตัวเปนผูด แู ลตูม า ของกลาง พนักงานฝายปกครองจึงไดแสดงตัวขอตรวจสอบ
พบตูส ลอทแมชีน (ตูม า ) จํานวน ๑ ตู เสียบปลัก๊ เปดเครือ่ งพรอมใหทาํ การเลน เมือ่ พนักงานฝายปกครองทดลอง
หยอดเหรียญลงไปในตูแลวกดปุมเลือกทายมา ปรากฏวาทายผิด ไมมีเหรียญออกมา โดยนาย ก.
รับวาตนเองเปนผูด แู ลตูส ลอทแมชีน (ตูม า ) ดังกลาวพนักงานฝายปกครองจึงไดรว มกันทําการจับกุม นาย ก.
พรอมดวยของกลางดังกลาวขางตน โดยกลาวหาวา จัดใหมีการเลนการพนันตูสลอทแมชีน (ตูมา) โดยไมได
รับอนุญาต ผูถูกจับทราบขอกลาวหาแลวใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา รับวา ตนเองไดจัดใหมีการ
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เลนการพนันตูสลอทแมชีน (ตูมา) โดยไมไดรับอนุญาตจริง และรับวา เหรียญ ๕ บาท จํานวน ๔ เหรียญ
เปนเงิน ๒๐ บาท ที่พนักงานฝายปกครองตรวจยึดมานั้นเปนเงินที่ไดจากการจัดใหมกี ารเลนการพนันตู
สลอทแมชีน (ตูมา) โดยไมไดรับอนุญาตจริง แลวจึงไดนําตัวผูถูกจับสงพนักงานสอบสวนที่วาการอําเภอ
บางปะอิน เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
อนึ่ง ในการจับกุมผูตองหาในครั้งนี้ พนักงานฝายปกครองผูจับทุกนาย มิไดทําใหทรัพยสินของผูถูก
จับหรือทรัพยสินของผูใด เสียหาย สูญหาย หรือไรประโยชนแตอยางใด ทั้งมิไดเรียกรองเอาทรัพยสินของ
ผูถูกจับหรือผูใดมาเปนประโยชนตอสวนตนแตอยางใด และมิไดทํารายรางกายผูใด ใหไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจแตอยางใด พนักงานฝายปกครองผูจับกุมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหงการ
จับใหผูถูกจับทราบ และอานใหฟงและไดมอบสําเนาบันทึกการจับกุมนี้ใหผูตองหารับไวถูกตองแลว จึงใหลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)...นาย ก.......................ผูตองหาที่ ๑
(ลงชื่อ).....................................ผูตองหาที่ ๓
(ลงชื่อ) ........คติ มโนธรรม..........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......ปกปอง แดนไทย ....จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๔
(ลงชื่อ) ......พิทักษ รักษาเมือง......จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........มุงมั่น หวังดี.............จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง............จับกุม/บันทึก/อาน
บันทึกเพิ่มเติม
ไดมอบสําเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับรับไวแลว
(ลงชื่อ)...นาย.ก.........................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)......................................ผูถูกจับ/บันทึก/อาน
(ลงชื่อ).......................................พยาน
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๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ĩ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ Ö.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

îć÷ Ö.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜðąĂĉî
đÖĉé ó.ý.
ģĦģģ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
ÝĆéĔĀšöĊÖćøđúŠîóîĆîÿúŢĂìĒößĊî (êĎšöšć) óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĩ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĩ êčúćÙö ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ģ – ģĤĥĦ – ħĨĩĪġ – Ģģ -Ĥ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ Ö.
đÖĉéüĆîìĊę ħ
đéČĂî đöþć÷î
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
ĢĨġ àö. îĚĞćĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĦģģ

ñúÙéĊ
Ĩģ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćüđĀúČĂÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.îÙøÿüøøÙŤĂĂÖ Ă.đöČĂÜîÙøÿüøøÙŤ Ýü.îÙøÿüøøÙŤ
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷ ×.
ßČęĂöćøéć îćÜ Ù.
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ ดี มาก
(.....îć÷éĊ öĊöćÖ.....)
ñĎšïĆîìċÖ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

úÜßČęĂ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
(îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน

๕. ขอหา รวมกับลักลอบเลนการพนัน (สีเ่ หงาลัก) พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต (พ.ร.บ.
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๑๐, ๑๒, ๑๕)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครอง อ.ศรีราชา ไดรบั แจงจากสายลับหวังสินบนนำจับวา มีการลักลอบเลน
การพนัน (สีเ่ หงาลัก) บริเวณหนาบานเชาไมมเี ลขที่ ม.๑๐ ต.ทุง สุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ใหไปทำการ
รวมจับกุม เมือ่ ไปถึงบริเวณดังกลาว พบกลุม คนตองสงสัย กำลังเลนการพนันสีเ่ หงาลัก ซึง่ เปนความผิด
ซึง่ หนา และพนักงานฝายปกครองชุดจับกุม เปนผูพ บเห็นดวยตนเอง จึงไดเขาจับกุม ไดผตู อ งหาพรอม
ของกลางดังกลาวขางตน สอบถามผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาดังกลาวขางตน จึงได
แจงขอกลาวหาใหทราบวา รวมกับพวกหลบหนีลกั ลอบเลนการพนัน (สีเ่ หงาลัก) พนันเอาทรัพยสนิ กัน
โดยไมไดรับอนุญาต
ผูตองหาไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำใหการรับ
สารภาพของผูต อ งหา (ใบแดง) ไว และพนักงานสอบสวนไดสง สำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหาให
พนักงานอัยการฟองตอศาลจังหวัดพัทยา ตาม พ.ร.บ. ใหนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดพัทยาใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดพัทยา
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ ชบ ๐๐๐๑/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟองผูตองหา (ฟองวาจา)

เรียน อัยการจังหวัดพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย สํานวนการสอบสวนคดีที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอศรีราชา จํานวน ๘ แผน
คดีระหวาง

นายคติ มโนธรรม

ผูกลาวหา

นาย ก. และพวก

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันโดยผิดกฎหมาย
ที่เกิดเหตุ
บริเวณหนาบานเชาไมมีเลขที่ หมูที่๑๐ ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ซึ่งจากการสอบสวนผูตองหา
ไดกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหาและไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จึงขอสงสํานวนการ
สอบสวนคดีอาญาที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอศรีราชา มายังทานตามความใน พ.ร.บ. ใหนําวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอศรีราชา
ฝายอํานวยความเปนธรรม
โทร. ๐๓๘-๖๖๖-๖๖๖
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷ Ö.
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

ïćÜúąöč
ïćÜúąöč
ศรี
ราชา Ü ĂĞćđõĂ
ศรี
ราชา Ü ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ
üĆîìĊę ๑๔Ĥ đéČĂî กรกฎาคมêčúćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö. และพวก

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
êŠĂĀîšć

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂýøĊøćßććđõĂýøĊøćßć
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöč
ศรีราชา Ü

ĂĂÖ è ïćÜúąöčÜ

ÿĂïÿüîìĊę
ßČęĂ îć÷ Ö.

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

đßČĚĂßćêĉ

ĕì÷

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ–ĨħĪĪ–ġġģĦġ–ĥĨ-ħ

Ăć÷č
ÿĆâßćêĉ

ĕì÷

ýćÿîć

Ħħ

ðŘ

óčìí

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ øĆïÝšćÜ
พนักงานสอบสวน êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
Ģ
ĀöĎìŠ Ċę
ģ
êĞćïú
îćÝĂöđìĊ÷î
อ. ศรีราชา
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ßČęĂïĉéć
đÖĉéêĞćïú ēðśÜ

ÿĆêĀĊï
ÝĆÜĀüĆé
ßúïčøĊ
îć÷ìĂÜĄ
ßČęĂöćøéć
îćÜđÜĉîĄ
ĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กลาวหาวา เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ขาพเจากับพวก ไดรวมลักลอบเลน
การพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต ที่บริเวณหนาบาน
เชาไมมีเลขที่ ม.๑๐ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี จึงถูกพนักงานฝายปกครอง
จับกุมพรอมของกลาง คือ ๑. ลูกเตา จำนวน ๓ ลูก ๒. ถวย จำนวน ๑ ชุด ๓. เงินสด
จำนวน ๒๐๐ บาทนำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดขอหารวมกับพวก
ที่หลบหนีเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
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คําใหการของ
นาย ก.
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานใน
ชั้นพิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาที่แจงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาที่แจงใหทานทราบ
หรือไมและทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ขาฯ กับพวกไดรวมกันลักลอบเลนการ
พนันสี่เหงาลักพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต ที่บริเวณหนาบานเชาไมมีเลขที่ ม.๑๐
ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี วิธีการเลน คือ ผูรวมเลนจะมีกี่คนก็ได โดยผูที่เปนเจามือจะโยน
ลูกเตา จำนวน ๓ ลูก ลงในครก โดยโยนกีค่ รัง้ ก็ได จนไดลกู เตาทีม่ จี ำนวนแตม ๒ ลูกเทากัน อีกลูกหนึง่
มีแตมตางกันจะถือเปนแตมของเจามือ ลูกคาที่อยูถัดจากเจามือเปนผูทอดเชนเจามือตอ ๆ ไป
การตัดสินจะถือเอาแตมรวมของเตาทัง้ ๓ ลูก เปนหลัก หรือถาแตมเทา ๆ กันจะไมได-ไมเสีย (แตมมี
เพียง ๑ – ๖) ใครสูงกวาเปนผูช นะ ขณะทีก่ ำลังลักลอบเลนกันอยูน นั้ ไดมพี นักงานฝายปกครองแสดง
ตัวเขาจับกุมพวก ขาฯ โดยพนักงานฝายปกครองกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนัน (สีเ่ หงาลัก)
พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ถาม ขอทราบวาทานไดเสียจากการเลนนี้หรือไมอยางไร
ตอบ ขาเลนเสีย ๒๐ บาท
ถาม ในการเลนครั้งนี้ใครเปนเจามือ
ตอบ ขาฯ ไมรูจัก และเจามือไดวิ่งหลบหนีไป
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
รับรองวาถูกตองแลว
( ลงชื่อ ) ..................นาย ก....................... ผูตอ งหาที่ ๑
( ลงชื่อ ) .........นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม........ พนักงานสอบสวน
( ลงชื่อ ) ..................................................... ลาม
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đßČĚĂßćêĉ

ĕì÷

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
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Ăć÷č
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ĕì÷
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ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆ
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ ïÝšćÜ
พนักงานสอบสวน êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
Ģ
ĀöĎìŠ Ċę
Ħ
êĞćïú
ìøÜíøøö
อ. ศรีราชา
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
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ÝĆÜĀüĆé
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ßČęĂöćøéć
îćÜĂŠĂîĄ
ĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวา เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ขาพเจากับพวก ไดรวมลักลอบเลน
การพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต ที่บริเวณหนาบาน
เชาไมมีเลขที่ ม.๑๐ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี จึงถูกพนักงานฝายปกครอง
จับกุมพรอมของกลาง คือ ๑. ลูกเตา จํานวน ๓ ลูก ๒. ถวย จํานวน ๑ ชุด ๓. เงินสด
จํานวน ๒๐๐ บาทนําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีความผิดขอหารวมกับพวก
ที่หลบหนีเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกัน
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คําใหการของ
นาย ข.
เปน ผูตองหา
แผนที่ ๒
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาที่แจงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาที่แจงใหทานทราบหรือ
ไมและทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบนีด้ ว ยความสมัครใจของขาฯ โดยไมมี
ผูใ ดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ขาฯ กับพวกไดรวมกันลักลอบเลนการ
พนันสี่เหงาลักพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต ที่บริเวณหนาบานเชาไมมีเลขที่ ม.๑๐
ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี วิธีการเลน คือ ผูรวมเลนจะมีกี่คนก็ได โดยผูที่เปนเจามือจะโยน
ลูกเตา จำนวน ๓ ลูก ลงในครก โดยโยนกีค่ รัง้ ก็ได จนไดลกู เตาทีม่ จี ำนวนแตม ๒ ลูกเทากัน อีกลูกหนึง่
มีแตมตางกันจะถือเปนแตมของเจามือ ลูกคาที่อยูถัดจากเจามือเปนผูทอดเชนเจามือตอ ๆ ไป การ
ตัดสินจะถือเอาแตมรวมของเตาทั้ง ๓ ลูก เปนหลัก หรือถาแตมเทา ๆ กันจะไมได-ไมเสีย (แตมมี
เพียง ๑ – ๖) ใครสูงกวาเปนผูช นะ ขณะทีก่ ำลังลักลอบเลนกันอยูน นั้ ไดมพี นักงานฝายปกครองแสดง
ตัวเขาจับกุมพวก ขาฯ โดยพนักงาน ฝายปกครองกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนัน (สีเ่ หงาลัก)
พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ถาม ขอทราบวาทานไดเสียจากการเลนนี้หรือไมอยางไร
ตอบ ขาเลนได ๕๐ บาท
ถาม ในการเลนครั้งนี้ใครเปนเจามือ
ตอบ ขาฯ ไมรูจัก และเจามือไดวิ่งหลบหนีไป
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
รับรองวาถูกตองแลว
( ลงชื่อ ) .............................นาย ข................................... ผูตองหาที่ ๒
( ลงชื่อ ) ..................นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม...................... พนักงานสอบสวน
( ลงชื่อ ) ............................................................................ ลาม
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอําเภอศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.
บันทึกนีจ้ ดั ทําขึน้ เพือ่ แสดงวา วันนีพ้ นักงานฝายปกครอง อ.ศรีราชา โดย นายคติ มโนธรรม ปลัดอําเภอ
หัวหนาฝายงานความมัน่ คงฯ พรอมดวยกําลังสมาชิก อส. ไดแก มอ.พิทกั ษ รักษาเมือง, อส. ปกปอง แดนไทย,
อส.มุงมั่น หวังดี และ อส.ขยัน ขันแข็ง
ไดรวมกันทําการจับกุมตัวผูตองหาไดคือ
๑. นาย ก.
อายุ ๕๖ ป
๒. นาย ข.
อายุ ๔๖ ป
พรอมดวยของกลาง
๑. ลูกเตา
จํานวน ๓ ลูก
๒. ถวย
จํานวน ๑ ชุด
๓. เงินสด
จํานวน ๒๐๐ บาท
ตําแหนงที่พบของกลาง อยูภายในวงเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) ขณะกําลังรวมเลนอยู
โดยกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
ทั้งนี้ ไดแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบแลววา มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคําของ
ผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปน
ทนายความ ซึ่งผูถูกจับรับทราบขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับดังกลาวขางตนแลว
ขณะจับกุมผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิดีแลว ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอ
กลาวหาขางตน
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม บริเวณหนาบานเชาไมมีเลขที่ ม.๑๐ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
พฤติการณในการจับกุมครั้งนี้กลาวคือ ตามวันเวลาที่จับกุม พนักงานฝายปกครองไดรับแจงจาก
สายลับหวังสินบนนําจับ (ขอปดนาม) วามีการลักลอบเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) กันที่บริเวณหนาบานเชาไมมี
เลขที่ ม.๑๐ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี จึงไดเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบวามีการลักลอบเลน
การพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันอยูจริง เจาหนาที่จึงแสดงตัวเขาจับกุมตัวผูตองหาดังกลาว โดยผู
ตองหารับวาไดรวมกันลักลอบเลนการพนัน (สี่เหงาลัก) พนันเอาทรัพยสินกันจริง เจาหนาที่จึงแจงขอหาแจง
สิทธิตามกฎหมายใหผูตองหาทราบ จึงนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางสงพนักงานสอบสวนดําเนินการ
ตามกฎหมาย
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-๒-

ในการจับกุมครัง้ นี้ พนักงานฝายปกครองทุกนายไดกระทำไปตามอำนาจหนาที่ ดวยความบริสทุ ธิใ์ จ
มิไดบังคับ ขมขู หรือทำรายรางกายผูตองหา หรือผูหนึ่งผูใดใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ มิไดทำให
ทรัพยสินของผูตองหาหรือของผูหนึ่งผูใด ชำรุด สูญหาย เสื่อมคา ไรคา หรือไรประโยชน และมิไดนำมาเปน
ประโยชนสวนตนหรือผูอื่นแตอยางใด พนักงานฝายปกครองผูจับกุมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุแหงการจับใหผูถูกจับทราบและอานใหฟงและไดมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนี้ใหผูตองหารับไว
ถูกตองแลว จึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)...นาย ก. ...................ผูตองหาที่ ๑
(ลงชื่อ)...................................ผูตองหาที่ ๓

(ลงชื่อ) ........คติ มโนธรรม..........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......ปกปอง แดนไทย ....จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง...........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ)....นาย ข..............ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๔

(ลงชื่อ) ......พิทักษ รักษาเมือง......จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........มุงมั่น หวังดี.............จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง............จับกุม/บันทึก/อาน
บันทึกเพิ่มเติม
ไดมอบสําเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับรับไวแลว
(ลงชื่อ)...นาย ก. .......................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)...นาย ข. .......................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)........................................พยาน
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ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę Ģ/2555
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

Ùêĉ
öēîíøøö
นายคติ
มโนธรรม

ýøĊøćßć
ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö. ĒúąóüÖ
ñĎšêšĂÜĀć
êšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆïóüÖìĊęĀúïĀîĊúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîÿĊęđĀÜćúĆÖóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö Ģĥ ÖøÖãćÙö 2555 đüúć 1Ģ.ġ0 î. ðÝü.×šĂ ĥ
üĆî đéČĂî ðŘ
Ģĥ Ö.Ù. 55

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

øĆïêĆüîć÷ Ö. Ēúą îć÷ ×. ñĎêš šĂÜĀć
ĒÝšÜ×šĂÖúŠćüĀć ÿĂïÿüî óĉöóŤöČĂ
ĒúąÿŠÜêĆüôŜĂÜêŠĂýćú
îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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Ùï.ĢĢ
Ùï.ĢĢ

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę Ģ/ģĦĦĦ
êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ïćÜúąöč
ศรีราชาÜ
ÙéĊìĊę Ģ/ģĦĦĦ
úÜüĆîìĊę Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ð.Ý.ü.×šĂ
ĥ
îć÷Ùêĉ öēîíøøö
ñĎšÖúŠćüĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ Ö. ĒúąóüÖ
ñĎšêšĂÜĀć
åćîÙüćöñĉé øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ÿĊęđĀÜćúĆÖ) óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

úĞć
øć÷Öćø
ÝĞćîüî
øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø üĆî đéČĂî ðŘ
éĆï
ìĊę
ïćì ÿê.
ìĊę÷ċé
Ĥ úĎÖ
ñĎšêšĂÜĀć Ģĥ Ö.Ù. ĦĦ
Ģ. úĎÖđêţć
”
”
Ģ ßčé
ģ. ëšü÷óøšĂöòć
Ĥ. đÜĉîÿé
Ģġġ
”
”
íîïĆêø ģġ ïćì
Ħ Ĕï
Ģġġ
íîïĆêø Ģġġ ïćì
Ģ Ĕï
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî Ĥ øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
(úÜßČęĂ) îć÷ Ö.
(úÜßČęĂ) )
Ĥ

ñĎšêšĂÜĀćìĊę Ģ ( úÜßČęĂ ) îć÷ ×.
ñĎñĎšêšêĂšĂÜĀćìĊ
ÜĀćìĊę Ĥę ( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) Ùêĉ öēîíøøö
( úÜßČęĂ ) ïøĉÿìč íĉĝ ÷čêĉíøøö

Āöć÷đĀêč

ñĎšêšĂÜĀćìĊę ģ
ñĎšêšĂÜĀćìĊę ĥĤ
ñĎšÖúŠćüĀć
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ Ö.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

Ö.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂýøĊøćßć
đÖĉé ó.ý.
ģĥĪĪ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆïóüÖìĊęĀúïĀîĊúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîÿĊęđĀÜćúĆÖóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ – ĨħĪĪ – ġġģĦġ – ĥĨ - ħ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ Ö.
đÖĉéüĆîìĊę ģ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħģ àö. îĚĞćĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĥĪĪ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
ĦĤ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
éĞćĒéÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.îćÝĂöđìĊ÷î Ă.ÿĆêĀĊï Ý.ßúïčøĊ
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷ìĂÜĄ
ßČęĂöćøéć îćÜđÜĉîĄ
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

éĊ öĊöćÖ
(.....îć÷éĊ öĊöćÖ.........)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
(îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ ×.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

×.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂýøĊøćßć
đÖĉé ó.ý.
ģĦġĪ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆïóüÖìĊęĀúïĀîĊúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîÿĊęđĀÜćúĆÖóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö Ģĥ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ – ĨħĪĪ – ġġģĦġ – ĥĨ - Ĩ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ ×.
đÖĉéüĆîìĊę Ħ
đéČĂî đöþć÷î
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
ĢħĦ àö. îĚĞćĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĦġĪ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
ĦĦ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
éĞćĒéÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.ìøÜíøøö Ă.đöČĂÜ Ý.ÖĞćĒóÜđóßø
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷Ē×ĘÜĄ
ßČęĂöćøéć îćÜĂŠĂîĄ
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

éĊ öĊöćÖ
(...îć÷éĊ öĊöćÖ......)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
(îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทําสํานวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน
๗. ขอหารวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอ กแปดเกาพนันเอาทรัพยสนิ กัน ( พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.
๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๕)
พนักงานฝายปกครองไดรับแจงจากสายลับหวังสินบนนําจับวา มีการลักลอบเลนการพนัน
ไพปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสินกันที่หองเชา หอพักเพียงดาว หอง เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู
อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา จึงไดเขาทําการตรวจสอบ พบมีการเลนพนันกันอยูจริง เจาหนาที่
จึงแสดงตัวเขาจับกุมตัวผูต อ งหาดังกลาว พนักงานฝายปกครองจึงแจงขอกลาวหาใหผถู กู จับกุมทราบวา
รวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอ กแปดเกาพนันเอาทรัพยสนิ กันอันเปนความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน
๒๔๗๘ และไดควบคุมผูตองหาทั้งหมดพรอมของกลาง นําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ซึ่งผูตองหาทั้งหมด ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำ
ใหการรับสารภาพของผูตองหา (ใบแดง) ไวและสงสำนวนผูตองหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาล
แขวงพระนครศรีอยุธยาตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พุทธศักราช ๒๔๙๙
สํานวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสํานวนการสอบสวนฟองคดีดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา
๒. บันทึกคําใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตร ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง
พ.ศ. ๒๔๙๙.
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คํารองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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อย. ๐๓๒๙.๓/๓๑๗๓

ที่วาการอําเภอนครหลวง
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)

เรียน

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่สงมาดวย
คดีระหวาง

สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่

๑๙๗/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอนครหลวง

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี

ผูกลาวหา

นายยงยุทธ สมใจ กับพวกรวม ๔ คน

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต โดยมี
นายยงยุทธ สมใจ เปนเจาบานจัดใหมีการเลน และ มีนายอนุรักษ เกตุใจ เปนเจามือรับ
กินรับใชในการพนันครั้งนี้
เหตุเกิดที่

หอเชาเพียงดาว ต. บางพระครู อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
คดีนพ้ี นักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิน้ แลว ผูต อ งหากระทําผิดจริงตามขอกลาวหาและ
ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึ่งการกระทําของผูตองหานี้เปนความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๕ มีความเห็นควรสั่งฟองผูตองหามายังทานตาม
พระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอนครหลวง
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Ùï.4/1

Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ

ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷
÷Ü÷čทìธí สมใจ
นายยงยุ
ñĎšêšĂÜĀć

đðŨî

îÙøĀúüÜ ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ī đéČĂî

îÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷
÷Ü÷čทìธí ÿöĔÝ
นายยงยุ
สมใจ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-ĩĩĩĩ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

1-2673-67827-26-2
ĂĂÖ è
ĀîĂÜÿĂÜĀšĂÜ

ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
ßČęĂ îć÷
÷Ü÷čทìธí ÿöĔÝ
นายยงยุ
สมใจ

ĂĂÖđöČęĂ

ģĢ đö.÷. Ħģ

đßČĚĂßćêĉ

ĀöéĂć÷č

ģġ Ö.ó. ĦĪ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊ
đïĊĚ÷ĀüĆéĀøČĂöĊïćĞ đĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ

úÜßČęĂ ßĂï ïĆîìċÖ

พนักงานสอบสวน
อ. นครหลวง

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
÷ðÖÙøĂÜĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ

ĕì÷

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ

4
-

Ăć÷č
ĕì÷

ĀöĎìŠ Ċę
ģ
ßČęĂÖĞćîĆî

ĂĞćđõĂ
ĀîĂÜÿĂÜĀšĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿĆÖ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ĀîĂÜđöĘÖ
ĂĞćđõĂ ĀîĂÜÿĂÜĀšĂÜ

ýćÿîć

26

ðŘ

óčìí

êĞćïú

ĀîĂÜđöĘÖ
-

×ĂîĒÖŠî
îćÜ×ÝĊ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครอง
ไดทำการจับกุมผูตองหากับพวกพรอมดวยของกลางไพปอ กจำนวน ๑ สำรับ
เงินสดจำนวน ๒๕ บาท ผาปูรองพืน้ จำนวน ๑ ผืน ขณะทีผ่ ตู อ งหากับพวกรวม
๔ คน กำลังลักลอบเลนการพนันอยูท หี่ อ งเลขที่ เอ ๑๖ หอเชาเพียงดาว หมูท ี่ ๔
ต. บางพระครู อ. นครหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา การกระทำผิดดังกลาว
เปนความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน โดยกลาวหาวาเปนเจาบานจัดใหมกี ารลักลอบ
เลนการพนันไพปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสทิ ธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม

101
คําใหการของ
นายยงยุทธ สมใจ
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
และใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวนปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาที่แจงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาที่แจงใหทานทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ เอง
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น. ขณะทีข่ า ฯ กับพวกดังมีรายชือ่ ในบันทึกจับกุมได
รวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอ กแปดเกาพนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต อยูห อพักเลขที่
เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไดมพี นักงานฝายปกครองเขามาทําการ
จับกุมตัวขาฯ พรอมดวย ของกลางมี ไพปอกจํานวน ๑ สํารับ เงินสดจํานวน ๒๕ บาท ผาปูรองพื้น
จํานวน ๑ ผืน และไดแจงขอกลาวหาดังกลาวใหขาฯทราบซึ่งขาฯใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา
เจาหนาที่จึงนําตัวขาฯสงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม ใครเปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ตอบ มี นายยงยุทธ สมใจ เปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ถาม ใครเปนเจามือรับกินรับใช
ตอบ มี นายอนุรักษ เกตุใจเปนเจามือรับกินรับใชในการลักลอบเลนการพนันครั้งนี้
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่หองเชา หอพักเพียงดาว หอง เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น.
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นาย ยงยุทธ สมใจ.............ผูตองหา
(ลงชื่อ)............ชอบ ยุติธรรม..................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
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ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷
ĂîčรรøักักÖĆ ษษþŤ เกตุ
นายอนุ
อนุ
เกตุใใจจ
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

îÙøĀúüÜ ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ī đéČĂî

îÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ ĂîčøĆÖþŤ đÖêčĔÝ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-ĪĪĪĪ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
÷ðÖÙøĂÜĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ

3-8949-48586-75-9 ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
ĂĂÖ è êøĂî
ßČęĂ îć÷
ĂîčรøักĆÖษþŤ เกตุ
đÖêčใĔจÝ
นายอนุ
ĀöéĂć÷č ģġ Ö.ó. ĦĪ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
4
-

ĕì÷

ýćÿîć

ðŘ

đßČĚĂßćêĉ

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ
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ĂĂÖđöČęĂ ģĢ đö.÷. Ħģ

úÜßČęĂ ßĂï ïĆîìċÖ
พนักงานสอบสวน
อ. นครหลวง

ĕì÷

Ăć÷č

ĀöĎìŠ Ċę
ģ
ßČęĂÖĞćîĆî

ĂĞćđõĂ
êøĂî
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷üĆî
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ïšćîĒÖŠÜ
ĂĞćđõĂ êøĂî

óčìí

êĞćïú

ïšćîĒÖŠÜ
-

ĂčêøéĉêëŤ
îćÜ÷ć
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขาพเจาทราบวา เมื่อวัน
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองไดทำการ
จับกุมผูตองหากับพวกพรอมดวยของกลาง ไพปอกจำนวน ๑ สำรับ เงินสดจำนวน
๒๕ บาท ผาปูรองพื้นจำนวน ๑ ผืน ขณะที่ผูตองหากับพวกรวม ๔ คน กำลังลักลอบ
เลนการพนันอยูท หี่ อ งเลขที่ เอ ๑๖ หอเชาเพียงดาว หมูท ี่ ๔ ต. บางพระครู อ. นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา การกระทำผิดดังกลาวเปนความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน
โดยกลาวหาวาเปนเจามือ รับกินรับใชลักลอบเลนการพนันไพปอกแปดเกาพนันเอา
ทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม

103
คําใหการของ
นายอนุรักษ เกตุใจ
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
และใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวนปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวย ความสมัครใจของขาฯ เอง
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น. ขณะทีข่ า กับพวกดังมีรายชือ่ ใน บันทึกจับกุมได
รวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอ กแปดเกาพนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมได รับอนุญาต อยูห อพักเลขที่
เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไดมพี นักงานฝายปกครองเขามาทําการ
จับกุมตัวขาฯพรอมดวยของกลางมี ไพปอกจํานวน ๑ สํารับ เงินสดจํานวน ๒๕ บาท ผาปูรองพื้น
จํานวน ๑ ผืน และไดแจงขอกลาวหาดังกลาวใหขาฯทราบซึ่งขาฯใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา
เจาหนาที่จึงนําตัวขาฯสงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม ใครเปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ตอบ มี นายยงยุทธ สมใจ เปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ถาม ใครเปนเจามือรับกินรับใช
ตอบ มี นายอนุรักษ เกตุใจเปนเจามือรับกินรับใชในการลักลอบเลนการพนันครั้งนี้
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่หองเชา หอพักเพียงดาว หอง เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น.
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟง แลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นาย อนุรักษ เกตุใจ............ผูตองหา
(ลงชื่อ)...............ชอบ ยุติธรรม................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
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Ùï.4/1

Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

î.ÿ.
ĕóóøøè สรอยใจ
น.ส. ลํúĞาćไพพรรณ
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

îÙøĀúüÜ ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ī đéČĂî

îÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

î.ÿ. úĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģģģģ-ĩĩĩĩ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂîÙøĀúüÜ
ćđõĂîÙøĀúüÜ

1-0192-82827-36-5 ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
ĂĂÖ è ĀîĂÜÿĂÜĀšĂÜ ßČęĂ î.ÿ. úĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ
ĀöéĂć÷č ģġ Ö.ó. ĦĪ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
4
-

ĕì÷

ĀöĎìŠ Ċę
ģ
ßČęĂÖĞćîĆî

ĂĞćđõĂ
ĀîĂÜÿĂÜĀšĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷ĀöĎ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ĀĆîēÝé
ĂĞćđõĂ ĀîĂÜÿĂÜĀšĂÜ

ýćÿîć

ðŘ

đßČĚĂßćêĉ

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ
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ĂĂÖđöČęĂ ģĢ đö.÷. Ħģ

úÜßČęĂ ßĂï ïĆîìċÖ
พนักงานสอบสวน
อ. นครหลวง

ĕì÷

Ăć÷č

óčìí

êĞćïú

ĀĆîēÝé
-

×ĂîĒÖŠî
îćÜîÖ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วัน
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองไดทำ
การจับกุมผูต อ งหากับพวกพรอมดวยของกลางไพปอ กจำนวน ๑ สำรับ เงินสดจำนวน
๒๕ บาท ผาปูรองพืน้ จำนวน ๑ ผืน ขณะทีผ่ ตู อ งหากับพวกรวม ๔ คน กำลังลักลอบ
เลนการพนันอยูท หี่ อ งเลขที่ เอ ๑๖ หอเชาเพียงดาว หมูท ี่ ๔ ต. บางพระครู อ. นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา การกระทำผิดดังกลาวเปนความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน
โดยกลาวหาวาลักลอบเลนการพนันไพปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมได
รับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม

105
คําใหการของ
น.ส. ลําไพพรรณ สรอยใจ
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและใหทนายความ
หรือผูซ ึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวนปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ เอง
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น. ขณะทีข่ า ฯ กับพวกดังมีรายชือ่ ในบันทึกจับกุม
ไดรวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต อยูหอพัก
เลขที่ เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไดมพี นักงานฝายปกครองเขามา
ทำการจับกุมตัวขาฯพรอมดวยของกลางมี ไพปอกจำนวน ๑ สำรับ เงินสดจำนวน ๒๕ บาท ผาปู
รองพื้นจำนวน ๑ ผืน และไดแจงขอกลาวหาดังกลาวใหขาฯทราบซึ่ง ขาฯใหการรับสารภาพตาม
ขอกลาวหาเจาหนาที่จึงนำตัวขาฯสงพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม ใครเปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ตอบ มี นายยงยุทธ สมใจ เปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ถาม ใครเปนเจามือรับกินรับใช
ตอบ มี นายอนุรักษ เกตุใจเปนเจามือรับกินรับใชในการลักลอบเลนการพนันครั้งนี้
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดทีห่ อ งเชา หอพักเพียงดาว หอง เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น.
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........น.ส. ลําไพพรรณ สรอยใจ……ผูตองหา
(ลงชื่อ)....................ชอบ ยุติธรรม...............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
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จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วัน
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองไดทำ
การจับกุมผูตองหากับพวกพรอมดวยของกลาง ไพปอกจำนวน ๑ สำรับ เงินสด
จำนวน ๒๕ บาท ผาปูรองพื้นจำนวน ๑ ผืน ขณะที่ผูตองหากับพวกรวม ๔ คน
กำลังลักลอบเลนการพนันอยูที่หองเลขที่ เอ ๑๖ หอเชาเพียงดาว หมูที่ ๔
ต. บางพระครู อ. นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา การกระทำผิดดังกลาวเปนความผิด
ตาม พ.ร.บ. การพนัน โดยกลาวหาวาลักลอบเลนการพนันไพปอกแปดเกาพนัน
เอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสทิ ธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม

107
คําใหการของ
น.ส. ปยะธิดา แสนใจ
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวนปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ เอง
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น. ขณะที่ขาฯ กับพวกดังมีรายชื่อในบันทึก
จับกุมไดรว มกันลักลอบเลนการพนันไพปอ กแปดเกาพนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาตอยูห อพัก
เลขที่ เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไดมพี นักงานฝายปกครองเขามา
ทําการจับกุมตัวขาฯพรอมดวยของกลางมี ไพปอกจํานวน ๑ สํารับ เงินสดจํานวน ๒๕ บาท ผาปู
รองพื้นจํานวน ๑ ผืน และไดแจงขอกลาวหาดังกลาวใหขาฯทราบซึ่งขาฯใหการรับสารภาพตามขอ
กลาวหาเจาหนาที่จึงนําตัวขาฯสงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม ใครเปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ตอบ มี นายยงยุทธ สมใจ เปนเจาบานจัดใหมีการเลน
ถาม ใครเปนเจามือรับกินรับใช
ตอบ มี นายอนุรักษ เกตุใจเปนเจามือรับกินรับใชในการลักลอบเลนการพนันครั้งนี้
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่หองเชา หอพักเพียงดาว หอง เอ ๑๖ ม.๔ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น.
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........น.ส. ปยะธิดา แสนใจ.............ผูตองหา
(ลงชื่อ)................ชอบ ยุติธรรม...................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอำเภอนครหลวง
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองภายใตการนำของ
นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอนครหลวง ประกอบดวย
๑. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี ปลัดอำเภอ
๒. นาย เกง กาจ
ปลัดอำเภอ
๓. นาย เขียว ชอุม
อส
๔. นาย แดง ก่ำ
อส
ไดจับกุมตัว
๑. นาย ยงยุทธ สมใจ อายุ ๓๔ ป สัญชาติ ไทย บานเลขที่ ๔ ต. หนองเม็ก อ. หนองสองหอง
จังหวัด ขอนแกน ผูตองหาที่ ๑
๒. นายอนุรักษ เกตุใจ อายุ ๓๐ ป บานเลขที่ ๕๖/๑ หมูที่ ๑ ต.บานแกง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ
ผูตองหาที่ ๒
๓. นางสาว ลำไพพรรณ สรอยใจ อายุ ๒๖ป บานเลขที่๖๒/๑ หมู.๑ ต. หันโจด อ.หนองสองหอง
จ.ขอนแกน ผูหองหาที่๓
๔. นางสาวปยะธิดา แสนใจ อายุ ๒๖ ป บานเลขที๔่ ๒ หมู. ๑๓ ต.โนนแดง อ. บรบือ จ. มหาสารคาม
ผูตองหาที่ ๔
โดยกลาวหาวา
รวมกันลักลอบเลนการพนันปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสนิ โดยไมไดรบั อนุญาตพรอมดวยของกลางคือ
๑. ไพปอก ๑ สำรับ
๒. เงินสด ๒๕ บาท
๓. ผาปูรองเลน ๑ ผืน
เหตุเกิดที่ หอพักเพียงดาว หองที่ A๑๖ หมูท ี่ ๔ ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พรอมทั้งแจงสิทธิใหกับผูถูกจับทราบดวยวา
๑. ผูถ กู จับมีสทิ ธิจะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของผูถ กู จับนัน้ อาจใชเปนพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดีได
๒. สิทธิในการที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ
๓. สิทธิในการแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบในการจับกุม
ในชั้นจับกุม ผูตองหาใหการ รับสารภาพ
พฤติการณในการจับกุม
ขณะที่ฝายปกครองชุดจับกุมกำลังปฏิบัติหนาที่อยูที่อำเภอนครหลวง ไดรับแจงจากพลเมืองดี
(ขอปดนาม) เพื่อหวังผลขอรับเงินรางวัลสินบนนำจับ วาที่หอพักเพียงดาว หองที่ A๑๖ มีกลุมคนชายหญิง
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ประมาณ ๔ คน กำลังเลนไพปอกแปดเกาอยูใหไปจับกุม เมื่อไดรับแจงเหตุจึงเดินทางไปที่หอพักดังกลาว
พบกลุม ผูต อ งหากำลังนัง่ ลอมวงเลนการพนันอยู สอบถามผูต อ งหารับสารภาพ จึงจับกุมผูต อ งหาพรอมของกลาง
สงพนักงานสอบสวน อำเภอนครหลวงดำเนินคดีตอไป
อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้ เจาพนักงานไดกระทำดวยความระมัดระวัง มิไดทำรายผูใด ตลอดจนมิได
บังคับขูเ ข็ญ หรือใหสญ
ั ญาดวยประการใดๆอีกทัง้ มิไดเอาทรัพยสนิ อยางใดอยางหนึง่ อยางใดมาเปนประโยชน
สวนตัว หรือทำใหทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคาไรประโยชนแตอยางใด
อานใหผูถูกจับฟงและใหผูถูกจับอานเองรับวาถูกตองเปนความจริงทุกประการพรอมกันนี้ไดมอบ
สำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับกุมไวแลวจึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ยงยุทธ
ผูถูกจับ
ลงชื่อ อนุรักษ
ผูถูกจับ
ลงชื่อ ลำไพพรรณ
ผูถูกจับ
ลงชื่อ ปยะธิดา
ผูถูกจับ
ลงชื่อ เกง
ผูจับกุม
ลงชื่อ อส แดง
ผูจับกุม
ลงชื่อ อส เขียว
ผูจับกุม
ลงชื่อ ศักดิ์สิทธิ์ ผูจับกุม/บันทึก/อาน
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ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę 14/2555
êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
ÙéĊìĊę ĢĪĨ/2555
úÜüĆîìĊę 9 ÖøÖãćÙö 2555
ð.Ý.ü.×šĂ Ģ
ýĆนายศั
Öéĉĝÿìĉ กíĉดิĝ ส์ ĔÝéĊ
ñĎšÖúŠćüĀć
ทิ ธิ์ ใจดี
ÙéĊøąĀüŠćÜ
÷Ü÷č
ìí ÿöĔÝ
ÖĆïóüÖกับøüö
ñĎšêšĂÜĀć
นายยงยุ
ทธ สมใจ
พวก4Ùî
รวม ๒ คน
åćîÙüćöñĉé øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

úĞćéĆïìĊę
1
2
3

øć÷Öćø
ĕóŠðŝĂÖ
đÜĉîÿé
ñšćðĎøĂÜđúŠî

ÝĞćîüî
1 ÿĞćøĆï
25 ïćì
1 ñČî

øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø üĆî đéČĂî ðŘ
ïćì ÿê.
ìĊę÷ċé
- ñĎšêšĂÜĀć
9 Ö.Ù. 53
“
“
“
“

Āöć÷đĀêč

øüö3
øć÷Öćø
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî Ĥ øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ )
(úÜßČ
úÜßČęĂęĂ )
(úÜßČ
úÜßČęĂęĂ )
(úÜßČ
úÜßČęĂęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

îć÷ ÷Ü÷čìí ÿöĔÝ
îć÷ ĂîčøĆÖþŤ đÖêčĔÝ
î.ÿ.úĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ
î.ÿ. ðŗ÷ąíĉéć ĒÿîĔÝ
îć÷ ýĆÖéĉÿĝ ĉìíĉĝ ĔÝéĊ

îć÷ßĂï ÷čêíĉ øøö

งหาทีĢ่ ๑
ñĎผูšêตšĂอÜĀć
งหาทีģ่ ๒
ñĎผูšêตšĂอÜĀć
งหาทีĤ่ ๓
ñĎผูšêตšĂอÜĀć
งหาทีĥ่ ๔
ñĎผูšêตšĂอÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĢĪĨ/ģĦĦĦ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

ýĆนายศั
Öéĉĝÿกĉìดิíĉส์ ĝ ĔÝéĊ
ทิ ธิ์ ใจดี

îÙøĀúüÜ
ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷÷Ü÷č
óüÖøüö
Ùî
ñĎšêšĂÜĀć
นายยงยุìทíธ ÿöĔÝ
สมใจ กัÖĆบïพวก
รวม ๔ĥ คน
êšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö Ī ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúć Ģĩ.ġġ î.
üĆî đéČĂî ðŘ
Ī Ö.Ù. ĦĦ

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî
øĆïêĆüñĎšêšĂÜĀć ÿĂïÿüî ĒÝšÜÿĉìíĉĝ

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

óĉöóŤöČĂ ĒúąĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆü
ßĆęüÙøćüēé÷ĔßšêĞćĒĀîŠÜđðŨîðøąÖĆî
ĢĢ Ö.Ù. ĦĦ

îĞćêĆüóøšĂöÿĞćîüîđÿîĂĂĆ÷Öćø
ÝĆÜĀüĆéÙéĊýćúĒ×üÜ
óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕð

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการ
ควบคุมแลวลงรายการชัน้ ศาลขังตอไป
๒. การลงชือ่ ของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวนตองลงทุกวันทีม่ กี ารแสดงราบการ
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอําเภอนครหลวง
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูตองหาไว
เพื่อสอบสวน คือ นายยงยุทธ สมใจ กับพวกรวม ๔ คน โดยกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนัน
ปอกแปดเกาพนันเอาทรัพยสินโดยไมไดรับอนุญาต เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา
๑๗.๐๐ น. ตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บัดนีจ้ า สิบเอกนิมติ โกนใจ อายุ ๔๗ ป เชือ้ ชาติไทย สัญชาติไทย บานเลขที่ ๕๙/๑๑ หมูท ่ี ๔
ตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอยื่นคํารองขอประกันตัวผูตองหา
ดังกลาว
รายละเอียด แหงคดี มีดังนี้
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐,
๑๒, ๑๕ โทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรอง
ประกันตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ พนักงานฝายปกครองไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหา
ไดพรอมดวยของกลาง สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทําใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายชอบ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อําเภอนครหลวง
๙/ ก.ค. /๕๕
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ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č
ĥĨ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷÷Ü÷čìí ÿöĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć
øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆï
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
Ăîčâćê
( úÜßČęĂ ) Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï -ĕéš
2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï -ĕöŠöĊ
ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúÜ
ĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č ĥĨ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĦĪ/ĢĢ
êĞćïú ïćÜóøąÙøĎ
ĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
îÙøĀúüÜ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷÷Ü÷čìí ÿöĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ħ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćóĆîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
×šćóđÝšćĕéšĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎŠìĊę ĥ êĞćïúïćÜóøą
ÙøĎ ĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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ÙøĆĚÜìĊę
1

(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ĢĢ Ö.Ù.. ĦĦ
8.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜîÙøĀúüÜ

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
ĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎìŠ Ċę ĥ
êĞćïú ïćÜóøąÙøĎ ĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ðøąÖĆî

ÝĞćîüî

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ħ,ġġġ Ħ,ġġġ
Ħ,ġġġ

( úÜßČęĂ )

Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č
ĥĨ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷ĂîčøĆÖþŤ đÖêčĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć
øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆï
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
Ăîčâćê
( úÜßČęĂ ) Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï -ĕéš
2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï -ĕöŠöĊ
ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆ
ââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúÜ
ĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č ĥĨ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĦĪ/ĢĢ
êĞćïú ïćÜóøąÙøĎ
ĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
îÙøĀúüÜ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷ĂîčøĆÖþŤ đÖêčĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ħ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćóĆîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
×šćóđÝšćĕéšĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎŠìĊę ĥ êĞćïúïćÜóøą
ÙøĎ ĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î

116
(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ĢĢ Ö.Ù.. ĦĦ
8.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜîÙøĀúüÜ

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
Ý.ÿ.ê. îĉöĉêø

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
ĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎìŠ Ċę ĥ
êĞćïúïćÜóøąÙøĎ ĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ðøąÖĆî

ÝĞćîüî

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
Ħġġġ
Ħġġġ
Ħġġġ

( úÜßČęĂ )

Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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.Ģġ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č
ĥĨ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îćÜÿćüøúĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć
øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆï
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
Ăîčâćê
( úÜßČęĂ ) Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï -ĕéš
2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï -ĕöŠöĊ
ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúÜ
ĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č ĥĨ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĦĪ/ĢĢ
êĞćïú ïćÜóøąÙøĎ
ĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
îÙøĀúüÜ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îćÜÿćüúĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ħ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćóĆîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
×šćóđÝšćĕéšĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎŠìĊę ĥ êĞćïúïćÜóøą
ÙøĎ ĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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ÙøĆĚÜìĊę
1

(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ĢĢ Ö.Ù.. ĦĦ
8.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜîÙøĀúüÜ

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
Ý.ÿ.ê. îĉöĉêø

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
ĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎìŠ Ċę ĥ
êĞćïúïćÜóøąÙøĎ ĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ðøąÖĆî

ÝĞćîüî

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
Ħġġġ
Ħġġġ
Ħġġġ

( úÜßČęĂ )

Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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.Ģġ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č
ĥĨ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îćÜÿćüðŗ÷ąíĉéć ĒÿîüĆ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć
แสนใจîéĊ
øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆï
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
Ăîčâćê
( úÜßČęĂ ) Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï -ĕéš
2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï -ĕöŠöĊ
ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ Ý.ÿ.Ă. îĉöĉêø
îć÷ðøąÖĆî
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúÜ
ĀúüÜ
üĆîìĊę Ī
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
Ăć÷č ĥĨ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĦĪ/ĢĢ
êĞćïú ïćÜóøąÙøĎ
ĂĞćđõĂ îÙøĀúüÜ
ÝĆÜĀüĆé óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
îÙøĀúüÜ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îćÜÿćüðŗ÷ąíĉéć ĒÿîüĆ
แสนใจîéĊ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷Ťÿĉîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ħ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćóĆîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
×šćóđÝšćĕéšĔßšêĞćĒĀîŠÜñĎšĔĀâŠïšćî ĀöĎŠìĊę ĥ êĞćïúïćÜóøą
ÙøĎ ĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
Ý.ÿ.Ă.îĉöĉêø ēÖîĔÝ
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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ÙøĆĚÜìĊę
1

(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ĢĢ Ö.Ù.. ĦĦ
8.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
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üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ī ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
đÖĉé ó.ý.
ģĦģĩ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷÷Ü÷čìí ÿöĔÝ
Āöć÷đú×ÿćøïï
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îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

122
ÙéĊìĊę
ĢĪĨ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆîđúŠîÖćøóîĆîĕóŠðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
กรกฎาคม
กรกฎาคม
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĢĨ๙ óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĢĨ๙óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 1267367827262
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úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
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ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷
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ÙéĊìĊę
ĢĪĨ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆîđúŠîÖćøóîĆîĕóŠðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
กรกฎาคม
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĢĨ๙ กรกฎาคม
óùýÝĉÖć÷î ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĢĨ๙óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî3894948586759
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
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êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ
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úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
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ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷
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ÙéĊìĊę
ĢĪĨ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆîđúŠîÖćøóîĆîĕóŠðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
กรกฎาคม
กรกฎาคม
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĢĨ๙ óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĢĨ๙óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî1019282827365
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú
î.ÿ. úĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ
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đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħġ àö. îĚćĞ ĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñüĉ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ éĊ öĊöćÖ
( éĊ öĊöćÖ )
ñĎšïĆîìċÖ
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ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

-

ýćú
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åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
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üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ī ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂîÙøĀúüÜ
đÖĉé ó.ý.
ģĦģĪ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
î.ÿ. ðŗ÷ąíĉéć ĒÿîĔÝ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
ðŗ÷ąíĉéć
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ĢĪĨ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆîđúŠîÖćøóîĆîĕóŠðŝĂÖĒðéđÖšćóîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
กรกฎาคม
กรกฎาคม
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĢĨ๙ óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĢĨ๙óùýÝĉ
Öć÷î ģĦĦĦ
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 2893763653678
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú
î.ÿ. úĞćĕóóøøè ÿøšĂ÷ĔÝ
đÖĉéüĆîìĊę Ģġ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý. ģĦģĪ

đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħġ àö. îĚćĞ ĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ñĂö ÿĊñüĉ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ éĊ öĊöćÖ
( éĊ öĊöćÖ )
ñĎšïĆîìċÖ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜ
(úÜßČ
ęĂ)............................ (úÜßČęĂ)............................
ßČęĂ).......................................
(..............................)
(..............................)
(..............................)
......./........../...........
......./........../...........
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšđÝšćĀîš
ĎšêøüÝđÖĘ
ćĀîšćìĊćęñìĊĎšêñę øüÝÿĂï
ĎšêøüÝÿĂï đÝšćĀîšđÝšćìĊćęñĀîš
ćìĊę ï
ñĎšêøüÝđÖĘï
ñúÙéĊ
ĥĥ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćü
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

-

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
(îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทําสํานวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน
๘. ขอหา ลักลอบเลนการพนัน (สลากกินรวบ) พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต (พ.ร.บ.การ
พนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔, ๑๐, ๑๒)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดรบั แจงจากสายลับหวังสินบนนําจับวา ทีบ่ ริเวณแผงขายของในตลาดนัด
บัวขาว ม. ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี มีผูลักลอบจดโพยสลากกินรวบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ
พบผูถูกจับขณะลักลอบจดโพยสลากกินรวบ สอบถามแลวรับวาตนรับจดโพยสลากกินรวบ จึงแจงขอ
กลาวหาใหผูที่ถูกจับทราบวา ลักลอบจัดใหมีการเลนพนัน (สลากกินรวบ) โดยไมไดรับอนุญาต อันเปน
ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และไดควบคุมตัวผูตองหาพรอมของกลาง นําสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี
ผูต อ งหาไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคําใหการรับสารภาพ
ของผูต อ งหา (ใบแดง) ไว และพนักงานสอบสวนไดสง สํานวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหาใหพนักงาน
อัยการฟองตอศาลจังหวัดพัทยา ตาม พ.ร.บ. ใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับ
ในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดพัทยาใชอํานาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สํานวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสํานวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดพัทยา
๒. บันทึกคําใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คํารองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ ชบ ๐๐๐๑/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอบางละมุง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอสํานวนการสอบสวนที่เห็นควรสั่งฟอง
เรียน อัยการประจําจังหวัดพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย สํานวนการสอบสวนคดีที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางละมุง จํานวน ๘ แผน
นายคติ มโนธรรม
ผูกลาวหา
ระหวาง
นาย ก.
ผูตองหา
โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนัน (สลากกินรวบ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต โดย
เปนเสมียนเดินโพยสลากกินรวบ รับกินรับใชฝายเจามือ
เหตุเกิดที่
บริเวณแผงขายของในตลาดนัดบัวขาว หมูที่ ๙ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ซึ่งจากการสอบสวนผูตองหา
ไดกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหาและไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จึงขอสงสํานวนการ
สอบสวนคดีอาญาที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอบางละมุง มายังทาน ตามความใน พ.ร.บ. ใหนําวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
านวย ความเปนธรรม
อํานวย ความเปนอํธรรม
(นายอํ
านวย ความเปนธรรม)
(นายอํานวย ความเป
นธรรม)
นายอําเภอบางละมุนายอํ
ง าเภอบางละมุง
ฝายอํานวยความเปนธรรม
โทร. ๐๓๘-๒๒๒-๒๒๒

131

Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷ Ö.
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

ïćÜúąöčÜ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ģħ đéČĂî

ïćÜúąöčÜ ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.ģĦĦĦ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö.

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂïćÜúąöčćÜđõĂïćÜúąöčÜ

ĂĂÖ è ïćÜúąöčÜ

ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ
ßČęĂ
îć÷ Ö.

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

đßČĚĂßćêĉ

Ģ–ģĤĥĦ–ħĨĩĪġ–Ģģ-Ĥ

ĕì÷

ÿĆâßćêĉ

Ăć÷č
ĕì÷

ýćÿîć

ĤĨ

ðŘ

óčìí

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ øĆïÝšćÜ
พนักงานสอบสวน
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
Ģ
ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
êĞćïú
ïćÜúąöčÜ
อ. บางละมุง
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ïćÜúąöčÜ
ÝĆÜĀüĆé
ßúïčøĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷đĀúČĂÜ
ßČęĂöćøéć
îćÜđ×Ċ÷ü
จังหวัด ชลบุรี
đÖĉéêĞćïú ïćÜúąöčÜ
ĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วัน
ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ขาพเจาลักลอบจัดใหมกี ารพนัน
(สลากกินรวบ) โดยไมไดรับอนุญาต โดยรับเปนคนเดินโพยฝายเจามือรับกินรับใช
ที่บริเวณแผงขายของในตลาดนัดบัวขาว ม. ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี
จึงถูกพนักงานฝายปกครองจับกุมพรอมของกลาง คือ ๑. เครื่องคิดเลข ๑ เครื่อง
๒. ปากกา ๓ ดาม ๓. ที่เย็บกระดาษ ๑ อัน ๔. โพยสลากกินรวบ ๒ แผน รวมเงิน
ในโพยทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐ บาท นำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คําใหการ
นาย ก.
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคําที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในชั้น
พิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ขณะที่ ขาฯ กําลังนั่งจดรายการโพยหวย
อยูที่แผงขายของในตลาดนัดบัวขาว ม. ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ไดมีพนักงานฝาย
ปกครองเขามาทําการตรวจคนขาฯ ซึ่งขาฯ ยินยอมใหทําการตรวจคน ตรวจคนพบแผนโพยสลาก
กินรวบทัง้ หมด จํานวน ๒ แผน รวมเปนเงิน ๑๕,๘๐๐ บาท และ พนักงานฝายปกครองไดแจงขาฯ
ทราบวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดฐาน “ลักลอบจัดใหมกี ารเลนพนัน (สลากกินรวบ) โดยไม
ไดรับอนุญาต” ขาฯ รับสารภาพตลอดขอกลาวหา จากนั้นถูกนําตัวพรอมของกลางสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม รายการโพยหวยที่ทานจดนั้นมีผูใดมาแทงและเปนการแทงสําหรับงวดใดมีผูมาแทงหลายคนจํานวน
ตอบ จํานวนผูแทงปรากฏตามโพยของกลางซึ่งขาฯ ไมทราบชื่อจริง โดยเปนการแทงสําหรับงวดวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๕
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่ บริเวณแผงขายของในตลาดนัดบัวขาว ม. ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี เมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับเจาพนักงานฝายปกครองที่จับกุมมากอนหนานี้หรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ).....................นาย ก.....................ผูตองหาที่ ๑
(ลงชื่อ).............บริสุทธิ์..ยุติธรรม.............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอําเภอบางละมุง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
บันทึกนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงวา วันนี้พนักงานฝายปกครอง อ.บางละมุง โดย นายคติ มโนธรรม
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคงฯ พรอมดวยกําลังสมาชิก อส. ไดแก มอ.พิทักษ รักษาเมือง, อส.
ปกปอง แดนไทย ,อส.มุงมั่น หวังดี และ อส.ขยัน ขันแข็ง
ไดรวมกันทําการจับกุมตัวผูตองหาไดคือ
๑. นาย ก.
อายุ ๓๗ ป
พรอมดวยของกลาง
๑. เครื่องคิดเลข ๑ เครื่อง
๒. ปากกา ๓ ดาม
๓. ที่เย็บกระดาษ ๑ อัน
๔. โพยสลากกินรวบ ๒ แผน รวมเงินในโพยทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐ บาท
โดยกลาวหาวา เปนคนเดินโพยสลากกินรวบ รับกินรับใชฝายเจามือพนันเอาทรัพยสินซึ่งกัน
และกันโดยผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ไดแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบแลววา มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคํา
ของผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือ
ผูซึ่งจะเปนทนายความ ซึ่งผูถูกจับรับทราบขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับดังกลาวขางตนแลว
ขณะจับกุมผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิดีแลว ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหาขางตน
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม บริเวณแผงขายของในตลาดนัดบัวขาว ม. ๙ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จว.ชลบุรี
พฤติการณในการจับกุมครัง้ นีก้ ลาวคือ วันนีพ้ นักงานฝายปกครองดังกลาวขางตน ไดรบั แจง
จากสายลับหวังสินบนนําจับ (ขอปดนาม) วาทีบ่ ริเวณทีเ่ กิดเหตุดงั กลาวขางตน มีผลู กั ลอบจดโพยสลาก
กินรวบ เมื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบแลว ไดรับคําสั่งใหไปสืบสวนจับกุม เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบ
ผูถูกจับขณะลักลอบจดโพยสลากกินรวบ สอบถามแลวรับวาตนรับจดโพยสลากกินรวบ หลังจากนั้น
จะโทรศัพทไปซื้อตอยังตางจังหวัด สวนตนจะไดรับผลประโยชนจากการจดในรอยละ ๒๐ จึงจับกุม
แจงขอหา รายละเอียดพรอมสิทธิ์ตามกฎหมาย และนําตัวผูถูกจับพรอมของกลางดังกลาวสงพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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-๒อนึ่ง ในการจับกุมผูตองหาในครั้งนี้ พนักงานฝายปกครองผูจับทุกนาย มิไดทําใหทรัพยสิน
ของผูถูกจับหรือทรัพยสินของผูใด เสียหาย สูญหาย หรือไรประโยชนแตอยางใด ทั้งมิไดเรียกรองเอา
ทรัพยสนิ ของผูถ กู จับหรือผูใ ดมาเปนประโยชนตอ สวนตนแตอยางใด และมิไดทาํ รายรางกายผูใ ด ใหได
รับอันตรายแกกายหรือจิตใจแตอยางใด พนักงานฝายปกครองผูจ บั กุมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียด
เกีย่ วกับเหตุแหงการจับใหผถู กู จับทราบ และอานใหฟง และไดมอบสําเนาบันทึกการจับกุมนีใ้ หผตู อ งหา
รับไวถูกตองแลว จึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)...นาย ก.....................ผูตองหาที่ ๑
(ลงชื่อ). ................................ผูตองหาที่ ๓
(ลงชื่อ) ........คติ มโนธรรม..........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......ปกปอง แดนไทย ....จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ) ............................ผูตองหาที่ ๔
(ลงชื่อ) ......พิทักษ รักษาเมือง......จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........มุงมั่น หวังดี.............จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง............จับกุม/บันทึก/อาน
บันทึกเพิ่มเติม
ไดมอบสําเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับรับไวแลว
(ลงชื่อ)...นาย ก. .......................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)........................................พยาน
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Ùï.11
Ùï.11

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę 1/2555
êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ
ÙéĊìĊę 1/2555
úÜüĆîìĊę 16 ÖĆî÷ć÷î 2555
ð.Ý.ü.×šĂ
16
îć÷Ùêĉ öēîíøøö
ñĎšÖúŠćüĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ Ö.
ñĎšêšĂÜĀć
úĂïđúŠ
ÖćøóîĆîÖćøóîĆ
î (ÿúćÖÖĉ
îøüï) îóîĆ
îđĂćìøĆ
÷ŤÿĉîÖĆóî÷Ťēé÷ĕöŠ
éšøĆïĂîčĕéšâøćê
åćîÙüćöñĉé øŠúĆüÖöÖĆ
îúĆÖîúĂïđúŠ
î (ÿúćÖÖĉ
øüï)
óîĆîóđĂćìøĆ
ÿĉîÖĆîĕēé÷ĕöŠ
ĆïĂîčâćê
ēé÷øĆïđðŨîđÿöĊ÷îđéĉîēó÷òść÷đÝšćöČĂøĆïÖĉîøĆïĔßš
úĞć
éĆï
ìĊę
1.
2.
3.
4.

øć÷Öćø

ÝĞćîüî

đÙøČęĂÜÙĉéđú×
ðćÖÖć
ìĊęđ÷ĘïÖøąéćþ
ēó÷ÿúćÖÖĉîøüï øüöđÜĉî 15,800
ïćì

1 đÙøČęĂÜ
3 éšćö
1. ĂĆî
2 ĒñŠî

øćÙć
ïćì
-

÷ċéÝćÖĔÙø
ÿê.
- ñĎšêšĂÜĀć
”
”
”
-

üĆî đéČĂî ðŘ

Āöć÷đĀêč

ìĊę÷ċé
16 Ö.÷. 55
”
”
”

×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî 4 øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îć÷ Ö.
( úÜßČęĂ ) îć÷Ùêĉ öēîíøøö
( úÜßČęĂ ) îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

ñĎšêšĂÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷

136

บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอบางละมุง
ดวย นายมัง่ คัง่ ร่ำรวย อายุ ๖๑ ป เชือ้ ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บานเลขที่ ๓๕๕/๙ ตำบล คลองกระแชง
อ.เมือง จว.ชลบุรี ขอยื่นคำรองขอประกันตัว นาย ก.
ผูต อ งหาในความผิดฐาน ลักลอบเลนการพนัน (สลากกินรวบ) พนันเอาทรัพยสนิ ซึง่ กันโดยไมไดรบั อนุญาต
โดยรับเปนเสมียนเดินโพยฝายเจามือรับกินรับใช
เปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๔,๑๐,๑๒
อัตราโทษ
จำคุกตัง้ แต ๓ เดือน ขึน้ ไปจนถึง ๓ ป และปรับตัง้ แต ๕๐๐ บาท ขึน้ ไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหตุเกิด
บานเลขที่ ๑ หมูที่ ๑ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เมือ่ วันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผูต อ งหาถูกควบคุมตัวตามประจำวัน ขอที่ ๑๖ เวลา
๑๒.๓๐ น. ของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
๑. พฤติการณแหงคดีที่เกิดขึ้น
ตามวันเวลาทีเ่ กิดเหตุ พนักงานฝายปกครองจับกุมผูต อ งหาไดพรอมของกลาง ใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา
๒. พยานหลักฐานทางคดีเทาที่ทำการสอบสวนมาแลว
พยานหลักฐานทางคดีมีเพียงพอ
๓. นอกจากคดีนี้แลวผูตองหาถูกอายัดตัว หรือตองหาในคดีอ่นื หรือไม
ไมมี
๔. หลักทรัพยที่ใชประกันมีเพียงพอหรือไม ใครเปนผูรับรอง
หลักทรัพยมรี าคาพอโดยมี นายมัง่ คัง่ ร่ำรวย ขอใชเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท เปนหลักทรัพยประกัน
รับรอง
๕. ภยันอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการใหประกันตัวมีหรือไม และผูตองหานาเชื่อวา
จะหลบหนีหรือไม
นาเชื่อวาภยันอันตรายไมมี นาเชื่อวาผูตองหาจะไมหลบหนี
๖. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม
เห็นควร อนุญาตใหมีการประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการตอไป
ความเห็น ..............อนุญาต.............................
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
......................................................................... พนักงานสอบสวน อำเภอบางละมุง
..........................................................................
๑๖/ ก.ย. /๕๕
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอบางละมุง
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ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ
üĆîìĊę Ģħ
đéČĂî ÖĆî÷ć÷î
ó.ý. ģĦ55
×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
Ăć÷č
61
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷ Ö.
àċęÜêšĂÜĀćüŠć úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ÿúćÖÖĉîøüï)đĂć
ìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
-

ÿĆââćðøąÖĆî
üĆîìĊę

Ģħ

đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ
đéČĂî ÖĆî÷ć÷î
ó.ý. ģĦ55
Ăć÷č 61
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
êĞćïú ÙúĂÜÖøąĒßÜ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę 355/9
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
ïćÜúąöčÜ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷ Ö.
àċęÜêšĂÜĀćüŠć úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆîÿúćÖÖĉîøüïđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
10,000
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀîċęÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎšðøąÖĆî
( úÜßČęĂ ) îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
ñĎšøĆïÿĆââć
( úÜßČęĂ ) îć÷ïčâ ßĎ
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î

ïćì
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(ģ)

ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñĎšðøąÖĆîÿŠÜñĎšêĂš ÜĀćêŠĂñĎšĔĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
Ģ7 Ö.÷. 55
08.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜñĎšðøąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎšðøąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđš éĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

ÝĞćîüî

đÜĉîÿé

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ģġ,ġġġ
Ģġ,ġġġ

îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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Ùï.8

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę Ģ/2555

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ïćÜúąöčÜ
ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ Ö.
êšĂÜĀćüŠć

ñĎšêšĂÜĀć
øŠüöÖĆîúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ÿúćÖÖĉîøüï) óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷øĆïđðŨîđÿöĊ÷îđéĉîēó÷òść÷đÝšćöČĂøĆïÖĉîøĆïĔßš
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö Ģħ ÖĆî÷ć÷î 2555 đüúć 1ģ.Ĥġ î. ðÝü.×šĂ 16

üĆî đéČĂî ðŘ
Ģħ Ö.÷. 55

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî
øĆïêĆüñĎšêšĂÜĀć ĒÝšÜÿĉìíĉĝ, óĉöóŤöČĂ,

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö
îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

ÿĂïÿüîéĞćđîĉîÙéĊ êŠĂöćñĎšêšĂÜĀćìĊę
ģ,Ĥ,ĥ
îêĆüĕðēé÷öĊ
มีประกัöĊนðตัøąÖĆ
วไปโดยหลั
กประกัน
ĢĨ Ö.÷.ĦĦ
ĢĨ Ö.÷.ĦĦ

ĀúĆ
îĞćêĆÖüðøąÖĆ
ÿŠÜĂĆ÷îÖćøđóČęĂôŜĂÜÙéĊ
îĞćêĆüÿŠÜĂĆ÷ÖćøđóČęĂôŜĂÜÙéĊ

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ģħ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ Ö.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

îć÷ Ö.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢĩ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
øŠüöÖĆïóüÖúĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ÿúćÖÖĉîøüï) óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ģħ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö Ģħ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ģ – ģĤĥĦ – ħĨĩĪġ – Ģģ -Ĥ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ Ö.
đÖĉéüĆîìĊę ħ
đéČĂî đöþć÷î
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
ĢĨġ àö. îĚĞćĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĦĢĨ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
Ĩģ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćüđĀúČĂÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.ïćÜúąöčÜ Ă.ïćÜúąöčÜ Ýü.ßúïčøĊ
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷đĀúČĂÜ
ßČęĂöćøéć îćÜđ×Ċ÷ü
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ
îćÜĒéÜ

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

éĊ öĊöćÖ
(.....îć÷éĊ öĊöćÖ.....)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
(îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทําสํานวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการพนัน
๑๐. ขอหา ลักลอบเลนการพนัน (ทายผลฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับ
อนุญาต (พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ทวิ, ๕, ๑๐ และ ๑๒)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดตั้งจุดตรวจหนาตลาดบานทุง ม.๒ ต. ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
ไดมีชายไทยตองสงสัยมีทาทางพิรุธเดินผานมา จึงเรียกตรวจคนผลปรากฏวาพบโพยทายผลฟุตบอล
ตางประเทศ ระหวางคูซ นั เดอรแลนด กับแมนเชสเตอรยไู นเต็ด ราคาแทง ๑๐๐ บาท อยูภ ายในกระเปา
สตางคของผูตองหา สอบถามใหการรับสารภาพวาโพยดังกลาวเปนของผูตองหาจริง เจาหนาที่จึงแจง
ขอกลาวหาใหผูที่ถูกจับทราบวา ลักลอบเลนการพนัน (ทายผลฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสิน
กันโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และไดควบคุมตัวผูตองหา
พรอมของกลาง นําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
ผูต อ งหาไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคําใหการรับสารภาพ
ของผูต อ งหา (ใบแดง) ไว และพนักงานสอบสวนไดสง สํานวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหาใหพนักงาน
อัยการฟองตอศาลจังหวัดพัทยา ตาม พ.ร.บ. ใหนําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับใน
ศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดพัทยาใชอํานาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สํานวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสํานวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจาถึงอัยการจังหวัดพัทยา
๒. บันทึกคําใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คํารองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ ชบ ๐๐๐๑/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

ขอเสนอสํานวนการสอบสวนที่เห็นควรสั่งฟอง

เรียน

อัยการจังหวัดพัทยา

สิ่งที่สงมาดวย
ระหวาง

สํานวนการสอบสวนคดีที่ ๑๒๓/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอศรีราชา จํานวน ๑๔ แผน
นายคติ มโนธรรม

ผูกลาวหา

นาย ก.

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา รวมกันลักลอบเลนการพนัน (ทายผลฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมได
รับอนุญาต
เหตุเกิดที่
เมื่อวันที่

หนาตลาดบานทุง ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.

คดีนพ้ี นักงานสอบสวนไดทาํ การสอบสวนเสร็จสิน้ แลว ซึง่ จากการสอบสวนนาเชือ่ วาผูต อ งหา
ไดกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหาและไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จึงขอสงสํานวนการสอบสวน
คดีอาญาที่ ๑/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอศรีราชา มายังทาน ตามความใน พ.ร.บ. ใหนําวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอศรีราชา
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷ Ö.
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

ýøĊøćßć
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ĥ đéČĂî

ýøĊøćßć
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ
êčúćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö.

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂýøĊøćßććđõĂýøĊøćßć

ĂĂÖ è ýøĊøćßć

ศรีราชา Ü
ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöč
ßČęĂ
îć÷ Ö.

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

đßČĚĂßćêĉ

Ģ–ģĤĥĦ–ħĨĩĪġ–Ģģ-Ĥ

ĕì÷

ÿĆâßćêĉ

Ăć÷č
ĕì÷

ýćÿîć

ĤĨ

ðŘ

óčìí

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆ
úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ïĆîìċÖ ïÝšćÜ
รับจาง
พนักงานสอบสวน
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
Ģ
ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
êĞćïú
ïćÜúąöčÜ
อ.ศรีราชา
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ýøĊøćßć
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷đĀúČĂÜ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ïćÜÖúęĞć
ĂĞćđõĂ ýøĊøćßć

ßúïčøĊ
îćÜđ×Ċ÷ü
จังหวัด ชลบุรี

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริง แจงขอหา ใหขา พเจาทราบวา เมือ่ วัน
ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ขาพเจาลักลอบเลนการพนัน
(ทายผลฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสนิ ซึง่ กันโดยไมไดรบั อนุญาต ทีบ่ ริเวณ
ตลาดบานทุง ต.ทุง สุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี จึงถูกพนักงานฝายปกครองทำการ
จับกุมพรอมของกลาง คือ โพยทายผลฟุตบอลตางประเทศ นำสงพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมาย
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นาย ก.
เปน ผูตองหา
แผนที่ ๒
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจ
ใชเปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ ง่ึ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคําของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูต อ งหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผใู ดเขารวมฟงการสอบสวนปากคําหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหสัญญาอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. กอนเกิดเหตุ ขาฯ ไดลกั ลอบเลนการพนันทาย
ผลฟุตบอล (ตางประเทศ) คูระหวางซันเดอรแลนด กับแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ของคืนวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๕ ซึง่ ไดแขงขันเวลา ๒๑.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จากนัน้ ขาฯ จึงไดเก็บโพยทีมฟุตบอล
ตางประเทศที่มีราคาตอรองของการแขงขันฟุตบอลในคืนวันนั้นไวที่ตัว ขาฯ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ขณะทีข่ า ฯ ออกมาทําธุระดานนอก ขาฯ จึงพบกับพนักงาน
ฝายปกครองตั้งดานอยูบริเวณที่เกิดเหตุ และขอตรวจคน ขาฯ จึงพบกับโพยการพนันฟุตบอลตาง
ประเทศทีข่ า ฯ ไดลกั ลอบเลนดังกลาว ขาฯ จึงรับกับพนักงานฝายปกครองวา ขาฯ ไดลกั ลอบเลนการ
พนันทายผลฟุตบอล (ตางประเทศ) มากอนที่จะถูกพนักงานฝายปกครองตรวจคนพบในกระเปา
กางเกงตัวทีข่ า ฯ สวมใสอยูจ ริง จากนัน้ พนักงานฝายปกครองจึงแจงขอกลาวหาใหทราบวา “ลักลอบ
เลนการพนัน(ฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต” ขาฯ รับสารภาพตลอด
ขอกลาวหาจากนั้นพนักงานฝายปกครองจึงนําตัว ขาฯ พรอมของกลาง สงพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม ผูตองหามีวิธีเลนการพนันกันอยางไร ขอทราบรายละเอียด
ตอบ ขา ฯ มีวธิ กี ารเลนการพนัน คือ กอนทีฟ่ ตุ บอลจะทําการแขงขัน ขาฯ จะไปรับโพยฟุตบอลตางประเทศ
ของในวันนัน้ กับผูท ร่ี บั เปนเจามือรับกินรับใช โดยผูท เ่ี ปนเจามือจะใหราคาตอรองของฟุตบอลแตละคู
มาในโพยฟุตบอล เพือ่ ใหผเู ลนการพนันดูและทายผลวาผูใ ดจะเปนฝายแพหรือชนะ เมือ่ ผูเ ลนพนันคนใด
ทายผลการแขงขันถูกก็จะไดรบั เงินจากเจามือตามทีไ่ ด ตกลงราคากันไวกอ นทีจ่ ะมีการเลนการพนัน
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นาย ก.
เปน ผูตองหา
แผนที่ ๓
ถาม ทานทายผลวาทีมใดเปนฝายชนะ และผลการแขงขันเปนอยางไร
ตอบ ขาฯ ทายผลวาทีมแมนเชสเตอรยไู นเต็ดจะเปนฝายชนะ และผลการแขงขันปรากฏวาทีมแมนเชสเตอร
ยูไนเต็ดเปนฝายชนะ ขาฯ จึงไดเก็บโพยฟุตบอลดังกลาวไว เพื่อนําไปเปนหลักฐานในการขอรับเงิน
พนันทีเ่ จามือ
ถาม เหตุเกิดที่ใด เมื่อใด
ตอบ ที่บริเวณตลาดบานทุง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา
ประมาณ๐๒.๐๐ น.
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ).......................นาย ก.........................ผูตองหา
(ลงชื่อ)................บริสุทธิ์..ยุติธรรม...............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
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ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
îć÷Ùêĉ öēîíøøö
đðŨî

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ ýøĊøćßć
üĆîìĊę

ñĎšÖúŠćüĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ

ĂĞćđõĂ
Ĥ đéČĂî

ýøĊøćßć
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ
êčúćÙö
ó.ý.ģĦĦĦ

îć÷Ùêĉ öēîíøøö

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ Ö. Ăć÷č ĤĨ ðŘ

ñĎšêšĂÜĀć

ġĩ-Ģĩĩĩ-ĨĨĨĨ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
ĢģĤĥĦħĨĩĪĢģĤĥ
ĂĂÖ è
ĂĂÖđöČęĂ

พนักงานสอบสวนอําเภอศรีราชา
êŠĂĀîšć
îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂýøĊøćßć
ßČęĂ
îć÷Ùêĉ öēîíøøö
Ăć÷č ĥģ
ðŘ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě ĀüĆé
ĀøČĂöĊïćĞ đĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
รับราชการ
úÜßČęĂ บริสุทธิ์ ïĆîìċÖ øĆïøćßÖćø
พนักงานสอบสวน
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĀöĎìŠ Ċę
êĞćïú
อ.ศรีราชา
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
ßČęĂöćøéć
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎÖŠ øèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ทานรับราชการที่ใด มีตำแหนงหนาที่อยางไร
ขาฯ รับราชการอยูที่วาการอำเภอศรีราชา ตำแหนงปลัดอำเภอหัวหนา
ฝายงานความมัน่ คง มีหนาทีร่ กั ษาความสงบเรียบรอย และปฏิบตั ติ ามคำสัง่
ของผูบ งั คับบัญชาเหนือตนทีช่ อบดวยกฎหมายกำหนด
เกีย่ วของกับคดีนอี้ ยางไร
ขาฯ กับพวก มีรายชื่อตามบันทึกจับกุม รวมกันทำการจับกุมตัว นาย ก.
ผูต อ งหาในคดีนี้ พรอมของกลางนำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เกี่ยวของกับคดีนี้อยางไร
ขาฯ กับพวก มีรายชื่อตามบันทึกจับกุม รวมกันทําการจับกุมตัว นาย ก.
ผูต อ งหาในคดีน้ี พรอมของกลาง นําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย
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เปน ผูกลาวหา แผนที่ ๒
ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี้เปนอยางไร
ตอบ กลาวคือ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ขาฯ พรอมดวยกําลัง อส. พนักงาน
ฝายปกครองไดตง้ั จุดตรวจหนาตลาดบานทุง ม.๒ ต. ทุง สุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ไดมชี ายไทยตอง
สงสัยมีทา ทางพิรธุ เดินผานมา จึงเรียกตรวจคนผลปรากฏวาพบโพยทายผลฟุตบอลตางประเทศระหวาง
คูซ นั เดอรแลนด กับแมนเชสเตอรยไู นเต็ด ราคาแทง ๑๐๐ บาท อยูภ ายในกระเปาสตางคของผูต อ งหา
สอบถามใหการรับสารภาพวาโพยดังกลาวเปนของผูตองหาจริง จึงแจงขอกลาวหา วา ลักลอบเลน
การพนัน (ทายผลฟุตบอล) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต และแจงใหทราบวาผูถูกจับ
มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ไดและถอยคําของผูถูกจับนั้นใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณา
คดีได มีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความได และแจงญาติหรือผูไววางใจ
ทราบถึงสาเหตุของการจับกุมและสถานที่ถูกจับนั้นได จัดทําบันทึกการจับกุม และนําตัวพรอมของ
กลางสง พนักงานสอบสวนฝายปกครอง อ.ศรีราชา เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไปในการจับกุม
ครัง้ นี้ ไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ดวยความบริสทุ ธิใ์ จ มิไดบงั คับ ขมขู หรือทํารายรางกายผูต อ งหา
หรือผูหนึ่งผูใดอันตรายแกกายหรือจิตใจ มิไดทําใหทรัพยสินของผูตองหาหรือของผูหนึ่งผูใดชํารุด
สูญหาย เสือ่ มคา ไรคา หรือไรประโยชน และมิไดนาํ มาเปนประโยชนสว นตนหรือผูอ น่ื แตอยางใด
ถาม ชั้นจับกุมผูตองหาใหการอยางไร
ตอบ ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ถาม การพนันทายผลฟุตบอลมีวิธีการเลนอยางไร
ตอบ ผูเ ลนจะไปพบเจามือผูร บั แทนพนันฟุตบอล หรือตัวแทนเจามือ (เดินโพยฝายเจามือ) จากนัน้ จะบอก
กับผูร บั แทงพนันวาจะเลือกเลนแทงพนันฟุตบอลคูใ ดบาง เลือกแทงพนันเปนเงินคูล ะเทาใด จากนัน้
ก็จะลงรายการแทงพนันฟุตบอลไวในโพยสําหรับแทงพนัน ซึง่ เปนชือ่ ทีมฟุตบอลแตละคูท แ่ี ขงขันกัน
แลวเจามือหรือตัวแทนจะเก็บไว จากนัน้ ก็จะรอจายเงินทีพ่ นันกัน ถือเอาผลแพชนะจากการถายทอด
ผลการแขงขันฟุตบอลจากโทรทัศน
ถาม ทราบไดอยางไรวา ผูตอ งหาเลนแทงพนันฟุตบอลพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต
ตอบ ขาฯ มีประสบการณในการจับกุมคดีการพนันทายผลฟุตบอลพนันเอาทรัพยสนิ กันโดยไมไดรบั อนุญาต
มาหลายคดี จึงทราบดีวา นาย ก. เลนการพนันทายผลฟุตบอลฯ ประกอบกับมีโพยแทงทายผลฟุตบอล
ของกลาง ขาฯ จึงทราบไดทันทีวานายก หวังชนะ เลนพนันทายผลฟุตบอลฯ
ถาม เหตุเกิดที่ใด เมื่อใด
ตอบ บริเวณหนาตลาดบานทุง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา
ประมาณ ๐๒.๐๐ น.
ถาม เคยรูจักหรือมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดในคดีมากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ) .......คติ มโนธรรม......ผูกลาวหา
(นายคติ มโนธรรม)
(ลงชื่อ) ....บริสุทธิ์ ยุติธรรม....สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)

กรมการปกครอง
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี
ที่วาการ อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
เลขลําดับ วัน เดือน ป
รายการที่รับแจง ลายมือผูแจงเหตุ และรับแจงเหตุ
และเวลาที่รับแจง
นายคติ มโนธรรม ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความ
๒๕
๓ ต.ค. ๕๕
มัน่ คง ที่วาการอำเภอศรีราชา แจงวาไดรวมกันกับคณะ
๐๓.๐๐ น.
เจาหนาที่จับกุม นาย ก. อายุ ๓๗ ผูตองหา พรอมยึด
ของกลาง ดังนี้
๑. โพยทายผลฟุตบอลตางประเทศ จำนวน ๑ แผน
โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนัน (ทายผล
ฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับ
อนุญาต ไดควบคุมผูต อ งหาพรอมนำของกลางสงพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี
เหตุเกิดที่บริเวณหนาตลาดบานทุง ต.ทุงสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา
ประมาณ ๐๒.๐๐ น.
นายบริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม พนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ไดรับตัวผูตองหาไวแลวรับคำรองทุกขไวเปนคดีอาญา
ที่ ๑๒๓/๒๕๕๕ และแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังนี้
๑. พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการ
เฉพาะตัว
๒. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคำไดในชั้นสอบสวน
๓. ไดรบั การเยีย่ มหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๔. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อไดรับการ
เจ็บปวย
๕. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติ
หรือผูซึ่งผูตองหาไววางใจทราบถึงการถูกจับกุมและ
สถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
ผูต อ งหาไดรบั ทราบสิทธิตา ง ๆ ดังกลาวแลว จึงให
ลงลายมือชื่อและควบคุมตัวไวดำเนินคดีตอไป
(ลงชื่อ)..นาย ก. ........................ผูตองหา
(ลงชื่อ)...นายคติ มโนธรรม......ผูกลาวหา
(ลงชื่อ)...นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม ...พนักงานสอบสวน
(ลงชื่อ).......................................เขียน
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอำเภอศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๔๕ น.
บันทึกนีจ้ ดั ทำขึน้ เพือ่ แสดงวา วันนีพ้ นักงานฝายปกครอง อ.ศรีราชา โดย นายคติ มโนธรรม ปลัดอำเภอ
หัวหนาฝายความมัน่ คงฯ พรอมดวยกำลังสมาชิก อส. ไดแก มอ.พิทกั ษ รักษาเมือง, อส. ปกปอง แดนไทย,อส.
มุงมั่น หวังดี และ อส.ขยัน ขันแข็ง
ไดรวมกันทำการจับกุมตัวผูตองหาไดคือ
๑. นาย ก.
อายุ ๓๗ ป
พรอมดวยของกลาง
โพยทายผลฟุตบอลตางประเทศ จำนวน ๑ แผน
โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนัน (ทายผลฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมได
รับอนุญาต
ทัง้ นี้ ไดแจงสิทธิใหผถู กู จับทราบแลววา มีสทิ ธิทจี่ ะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของผูถ กู จับ
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และมีสทิ ธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซ งึ่ จะเปนทนายความ
แจงญาติหรือผูไววางใจทราบถึงสาเหตุของการจับกุมและสถานที่ถูกควบคุม ซึ่งผูถูกจับรับทราบขอกลาวหา
และสิทธิของผูถูกจับดังกลาวขางตนแลว
ขณะจับกุมผูถูกจับไดรับทราบขอกลาวหาและสิทธิดีแลว ผูตองหาใหการรับสารภาพตลอดขอ
กลาวหาขางตน
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม หนาตลาดบานทุง ต. ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
พฤติการณในการจับกุมครั้งนี้กลาวคือ วันนี้พนักงานฝายปกครองไดตั้งจุดตรวจหนาตลาดบานทุง
ม.๒ ต. ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ไดมีชายไทยตองสงสัยมีทาทางพิรุธเดินผานมา จึงเรียกตรวจคนผล
ปรากฏวาพบโพยทายผลฟุตบอลตางประเทศ ระหวางคูซันเดอรแลนด กับแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ราคาแทง
๑๐๐ บาท อยูภ ายในกระเปาสตางคของผูต อ งหา สอบถามใหการรับสารภาพวาโพยดังกลาวเปนของผูต อ งหาจริง
เจาหนาที่จึงแจงขอกลาวหา และแจงใหทราบวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ไดและถอยคำของ
ผูถูกจับนั้นใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได มีสิทธิ์มีสิทธิ์พบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะ
เปนทนายความได และแจงญาติหรือผูไววางใจทราบถึงสาเหตุของการจับกุมและสถานที่ถูกควบคุม แลวจึง
ควบคุมตัวพรอมดวยของกลางสงพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายตอไป
อนึ่ง ในการจับกุมผูตองหาในครั้งนี้ พนักงานฝายปกครองผูจับทุกนาย มิไดทำใหทรัพยสินของ
ผูถูกจับหรือทรัพยสินของผูใด เสียหาย สูญหาย หรือไรประโยชนแตอยางใด ทั้งมิไดเรียกรองเอาทรัพยสินของ
ผูถูกจับหรือผูใดมาเปนประโยชนตอสวนตนแตอยางใด และมิไดทำรายรางกายผูใด ใหไดรับอันตรายแกกาย
หรือจิตใจแตอยางใด พนักงานฝายปกครองผูจับกุมไดแจงขอกลาวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหง
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-๒การจับใหผถู กู จับทราบ และอานใหฟง และไดมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนีใ้ หผตู อ งหารับไวถกู ตองแลว จึงให
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)...นาย ก.....................ผูตองหาที่ ๑
(ลงชื่อ). ................................ผูตองหาที่ ๓
(ลงชื่อ) ........คติ มโนธรรม..........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......ปกปอง แดนไทย ....จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง...........จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .......................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ).............................ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ) ............................ผูตองหาที่ ๔
(ลงชื่อ) ......พิทักษ รักษาเมือง......จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) ........มุงมั่น หวังดี.............จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน
(ลงชื่อ) .........................................จับกุม/พยาน

(ลงชื่อ) ........ขยัน ขันแข็ง............จับกุม/บันทึก/อาน
บันทึกเพิ่มเติม
ไดมอบสำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับรับไวแลว
(ลงชื่อ)...นาย ก. .......................ผูถูกจับ/ผูตองหา/รับ
(ลงชื่อ)........................................พยาน
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๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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.×

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć

.×

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę 1/2555
êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ýøĊøćßć
ÙéĊìĊę 123/2555
úÜüĆîìĊę 3 êčúćÙö 2555
ð.Ý.ü.×šĂ
25
Ùêĉ öēîíøøö
ñĎšÖúŠćüĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ Ö.
ñĎšêšĂÜĀć
åćîÙüćöñĉé úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ôčêïĂúêŠćÜðøąđìý) óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷øĆïđðŨîđÿöĊ÷îđéĉîēó÷òść÷đÝšćöČĂøĆïÖĉîøĆïĔßš
úĞć
øć÷Öćø
éĆï
ìĊę
1. ēó÷øćÙćêŠĂøĂÜôčêïĂúêŠćÜðøąđìý
×ĂÜüĆîìĊę 2 ê.Ù. 55

ÝĞćîüî
1 ĒñŠî

øćÙć
ïćì
-

÷ċéÝćÖĔÙø
ÿê.
- ñĎšêšĂÜĀć
“
“
“
-

üĆî đéČĂî ðŘ

Āöć÷đĀêč

ìĊę÷ċé
3 ê.Ù. 55
“
“
“

×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî 1 øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îć÷ Ö.
( úÜßČęĂ ) îć÷Ùêĉ öēîíøøö
( úÜßČęĂ ) îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö

ñĎšêšĂÜĀćìĊę 1
ñĎšÖúŠćüĀć
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอศรีราชา
เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๓.๐๐ น. ผูต อ งหาถูกควบคุมตัวตามประจำวัน ขอที่ ๒๕ ไวเพือ่
สอบสวน คือ นาย ก. โดยกลาวหาวา ลักลอบเลนการพนัน (ทายผลฟุตบอลตางประเทศ) พนันเอาทรัพยสนิ กัน
โดยไมไดรับอนุญาต ที่ บริเวณตลาดบานทุง ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
บัดนี้ นายมัง่ คัง่ ร่ำรวย อายุ ๖๑ ป เชือ้ ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บานเลขที่ ๓๕๕/๙ ถนนดำเนินเกษม
อ.เมือง จว.เพชรบุรี
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหาดังกลาว มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ความผิดทีต่ อ งหาเปนความผิดตาม พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๔ ทวิ,
๕, ๑๐ และ ๑๒ โทษจำคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอ่นื อีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรองประกัน
ตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ พนักงานฝายปกครองไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหาได
พรอมดวยของกลาง สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
(นายบริสุทธิ์ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อำเภอศรีราชา
๓/ ต.ค. /๕๕
ความเห็น ........................................................
......อนุญาตใหประกันตัวไปชั่วคราว.................
..........................................................................
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอศรีราชา
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Ùï.Ģġ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ýøĊøćßć
üĆîìĊę Ĥ
đéČĂî êčúćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
Ăć÷č
ħĢ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷ Ö.
àċęÜêšĂÜĀćüŠć úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ìć÷ñúôčêïĂú
êŠćÜðøąđìý) đĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

ÿĆââćðøąÖĆ
ââćðøąÖĆî
üĆîìĊę

Ĥ

đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂýøĊøćßć
đéČĂî êčúćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
Ăć÷č ħĢ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
êĞćïú ÙúĂÜÖøąĒßÜ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĤĦĦ/Ī
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé đóßøïčøĊ
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
ýøĊøćßć
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷ Ö.
àċęÜêšĂÜĀćüŠć úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ìć÷ñúôčêïĂúêŠćÜðøąđìý)đĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ģġ,ġġġ
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀîċęÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎšðøąÖĆî
( úÜßČęĂ ) îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
ñĎšøĆïÿĆââć
( úÜßČęĂ ) îć÷ïčâ ßĎ
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î

ïćì
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(ģ)

ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñĎšðøąÖĆîÿŠÜñĎšêĂš ÜĀćêŠĂñĎšĔĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ĥ ê.Ù. ĦĦ
ġĩ.Ĥġ î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂýøĊøćßć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜñĎšðøąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎšðøąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđš éĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

ÝĞćîüî

đÜĉîÿé

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ģġ,ġġġ
Ģġ,ġġġ

îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ĥ êčúćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ Ö.
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

îć÷ Ö.

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂýøĊøćßć
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢĩ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ĢģĤ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
úĆÖúĂïđúŠîÖćøóîĆî (ìć÷ñúôčêïĂúêŠćÜðøąđìý) óîĆîđĂćìøĆó÷ŤÿĉîÖĆîēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ĥ êčúćÙö ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö Ĥ êčúćÙö ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ģ – ģĤĥĦ – ħĨĩĪġ – Ģģ -Ĥ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ Ö.
đÖĉéüĆîìĊę ħ
đéČĂî đöþć÷î
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
ĢĨĦ àö. îĚĞćĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĦĢĩ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
Ĩģ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćüđĀúČĂÜ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.ïćÜÖúęĞć Ă.ïćÜÖúęĞć Ýü.ÿÜ×úć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷đĀúČĂÜ
ßČęĂöćøéć îćÜđ×Ċ÷ü
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

éĊ öĊöćÖ
(.....îć÷éĊ öĊöćÖ.....)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö
(..îć÷ïøĉÿčìíĉĝ ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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แนวทางการสอบสวน
ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
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แนวทางการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
เจาพนักงานผูม หี นาทีส่ บื สวนสอบสวนควรจะตองทราบถึงประเภทของสถานบริการและการกระทำ
อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ดังตอไปนี้
๑. ประเภทของสถานบริการ
กอนที่เจาพนักงานผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนจะทำการสืบสวนสอบสวนจะตองทราบกอนวา
การประกอบกิจการประเภทใดเขาขายเปน “สถานบริการ” ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ซึง่ พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๓ ไดบญ
ั ญัตคิ ำนิยามของ “สถานบริการ” ไววา หมายถึง “สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้
เพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในการคาดังตอไปนี้ (๑)...- (๖)…”
กิจการทีจ่ ะเขาขายเปนสถานบริการไดนนั้ จะตองเขาองคประกอบเบือ้ งตนโดยทัว่ ไปของสถานบริการกอน
นัน่ คือจะตอง (๑) มีสถานทีต่ งั้ ทีแ่ นนอน (๒) ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ใหบริการและ (๓) มีวตั ถุประสงคในทางการคา
(ผูร บั บริการจะตองจายคาตอบแทนใหกบั ผูบ ริการโดยผูบ ริการมุง หวังผลกำไร) และเมือ่ พิจารณาองคประกอบ
เบื้องตนทั่วไปทั้ง ๓ ขอดังกลาวแลว อาจจะยังไมเขาขายเปน “สถานบริการ” ก็ได ซึ่งการที่จะเขาขายเปน
“สถานบริการ” ไดนั้นจะตองพิจารณาตอไปอีกวาเขาองคประกอบขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ดวยหรือไม
คือมีลักษณะเปน
(๑) “สถานเตนรำ รำวง หรือรองเง็ง เปนปกติธรุ ะประเภททีม่ แี ละประเภททีไ่ มมคี บู ริการ” ซึง่ สถาน
บริการตามมาตรา ๓ (๑) นี้ เชน สถานบริการดิสโกเธค หรือสถานลีลาศเปนตน โดยสถานบริการดังกลาวจะมี
ฟลอรหรือพืน้ ทีไ่ วใชสำหรับเตนรำโดยเฉพาะไมวา จะเปนการเตนในจังหวะใดๆก็ตาม แตทงั้ นีจ้ ะตองเปดบริการ
เปนปกติธุระเทานั้นไมใชเปนเวทีรำวงหรือเตนรำตามงานวัดหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งเปดใหบริการเปนครั้งคราว
เฉพาะในเทศกาลนั้นๆ ซึ่งไมเขาขายเปนสถานบริการประเภทนี้
(๒) “สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจำหนายและบริการ โดยมีผูบำเรอ
สำหรับปรนนิบตั ลิ กู คา” สถานบริการตามมาตรา (๓) ๒ นี้ เชน โรงน้ำชา หรือภัตตาคารโนแฮนด (No hand
resterant) เปนตน นั่นคือเปนสถานที่ที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มขายและมีผูบำเรอใหบริการปอนอาหารหรือ
เครือ่ งดืม่ แกลกู คา หรือ มีการบริการบีบนวดใหแกลกู คาดวย เพือ่ เปนการบริการทีน่ อกเหนือจากการบริการ
ปกติของรานอาหาร ทั้งนี้หากเปนการใหบริการทั่วไปที่เปนปกติสำหรับรานอาหาร เชน การใหบริการเสิรฟ
อาหารเครื่องดื่มหรือบริการชงเครื่องดื่ม อยางนี้จะไมใชความหมายของ “ผูบำเรอ”
(๓) “สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา” สถานบริการประเภทนี้เจาหนาที่
ผูป ฎิบตั สิ ว นใหญมกั เขาใจวาจะตองเปนสถานบริการนวดแผนปจจุบนั (อาบ อบ นวด) เทานัน้ แตแทจริงแลว
ไมวา จะเปนนวดแผนปจจุบนั หรือนวดแผนโบราณ หากไมเขาขอยกเวน (ก)(ข)หรือ(ค)ของมาตรา ๓ (๓)
แลว ถือวาเปน “สถานบริการ” ทัง้ สิน้ โดยองคประกอบของสถานบริการประเภทนีจ้ ะตองเปนสถานทีอ่ าบน้ำ
โดยมีผบู ริการอาบน้ำใหแกลกู คา หรือเปนสถานทีน่ วดตัวโดยมีผบู ริการนวดตัวใหแกลกู คา หรือเปนสถานทีอ่ บตัว
โดยมีผบู ริการทีเ่ กีย่ วของกับการอบตัวใหแกลกู คา ทัง้ นีม้ ขี อ สังเกตวาเจตนารมณของกฎหมายสถานบริการมีวตั ถุ
ประสงคที่จะควบคุมการประกอบกิจการที่อาจกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จึงจะเห็นไดวากิจการประเภทนี้มักมีลักษณะที่ผูบริการกับผูใหบริการมีโอกาสจะสัมผัสเนื้อตัวกัน
ใกลชดิ อนึง่ การประกอบกิจการตามมาตรา ๓ (๓) ดังกลาวหากเขาขอยกเวนขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนีก้ จ็ ะ
ไมเขาขายเปน “สถานบริการ” ประเภทนี้ ซึ่งขอยกเวนดังกลาวคือ
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(ก) “สถานที่บริการซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือไดรบั ยกเวนไมตอ ง
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตาม
กฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล”
ขอยกเวน(ก)นี้ ปจจุบันมีผูประกอบกิจการดังกลาวจำนวนไมมากที่ไดรับยกเวน ซึ่งการพิจารณาวา
สถานประกอบกิจการนัน้ ๆไดรบั การยกเวนตาม(ก)นีห้ รือไม ใหดจู ากใบอนุญาตของกระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ ออกใบอนุญาตใหเปนผูป ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทการนวดไทย ตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือจะตองมีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาลตามกฎหมายเทานั้น
สวนใหญสถานประกอบกิจการมักมีเพียงใบอนุญาตใหประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ ทีอ่ อกใหโดย
เจาพนักงานทองถิน่ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ซึง่ ไมเขาขอยกเวนดังกลาว ดังนัน้ จึงยังคงเขาขายเปน
“สถานบริการ” ตามกฎหมาย
(ข) “สถานทีเ่ พือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวยทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย ซึง่ จะตองมีลกั ษณะของสถานทีก่ ารบริการ หรือผูใ ห
บริการเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงมหาดไทย”
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศเรื่องกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐาน
ของสถานที่ การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐาน
สำหรับสถานทีเ่ พือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวยตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ซึง่ รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขไดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๓ (๓) (ข) ออก
ประกาศดังกลาวโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมีการกำหนดมาตรฐานตางๆ
ของสถานทีท่ จี่ ะขอรับการยกเวนใหไมตอ งเปนสถานบริการตามมาตรา ๓ (๓) แหงพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙ ซึง่ ปจจุบนั มีสถานประกอบการจำนวนไมมากนักทีไ่ ดรบั ใบรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขดังกลาวนี้ เจาพนักงานผูทำการสืบสวนสอบสวนจึงควรตรวจสอบดวยวาสถานประกอบการ
ดังกลาวไดรบั ใบรับรองมาตรฐานสำหรับสถานทีเ่ พือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวยหรือไม ซึง่ สามารถตรวจสอบ
ไดจากสถานประกอบการนี้เองโดยประกาศดังกลาวกำหนดใหแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผย
และมองเห็นไดชดั เจน หรือเจาพนักงานอาจตรวจสอบความถูกตองไดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึง่ สถาน
ประกอบการนั้นๆตั้งอยูในพื้นที่ ทั้งนี้หากเจาพนักงานผูทำการสืบสวนสอบสวนไดตรวจสอบพบวาสถาน
ประกอบการนัน้ ๆไมมใี บรับรองมาตรฐานหรือใบรับรองมาตรฐานสิน้ อายุ (มีอายุ ๑ ป นับตัง้ แตวนั ทีอ่ อก
ใบรับรอง) โดยไมไดยื่นคำรองขอใบรับรองใหมภายใน ๓๐ วันกอนใบรับรองเดิมสิ้นอายุ ตองถือวาสถาน
ประกอบการนัน้ ๆเปน “สถานบริการ” ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ แตกรณีทพี่ บวาสถานประกอบการ
นัน้ ๆไมเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดจะตองแจงใหผเู กีย่ วของพิจารณาเพิกถอน
ใบรับรองมาตรฐานดังกลาวเสียกอน เมื่อเพิกถอนใบรับรองแลวจึงจะถือวาสถานประกอบการนั้นเปน
“สถานบริการ” ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(ค) “สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” เนื่องจากปจจุบันกระทรวงมหาดไทยยัง
ไมมกี ารออกกฎกระทรวงดังกลาว จึงถือวาขอยกเวนของสถานบริการประเภทสถานทีอ่ าบน้ำ นวด หรืออบตัว
ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา ที่จะไมเขาขายเปนสถานบริการนั้น มีเพียงขอยกเวนตาม (ก) และ (ข) เทานั้น
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(๔) “สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจำหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้”
(ก) “มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอืน่ ใดเพือ่ การบันเทิง และยินยอมหรือปลอย
ปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา”
ขอสังเกตของ(ก) คือ คำวามีดนตรี หมายถึง ทำใหเกิดเสียงดนตรีไมวา จะเปนดวยวิธกี ารใดๆ เชน
เปดแผนเสียง เปนตน สวนคำวา มีการแสดงดนตรี หมายถึงจะตองเปนการแสดงดนตรีสดโดยคน สวนคำ
วาการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายความถึง การแสดงใดๆเพื่อการบันเทิง เชน การแสดงตลก มายากล
หรือกายกรรม เปนตน แมวารานจำหนายอาหารจะมีดนตรีมีการแสดงดนตรี หรือมีการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิง อยางใดอยางหนึ่ง ก็อาจจะยังไมเขาขายเปนสถานบริการ ซึ่งการที่จะเขาขายเปนสถานบริการตาม
มาตรา ๓ (๔) (ก) ไดนนั้ รานดังกลาวจะตองมีการยินยอมโดยเปดเผยหรือโดยปริยาย หรือไมใสใจกวดขัน
ตักเตือน ปลอยใหนักรอง หรือนักแสดง หรือพนักงานของราน นั่งกับลูกคาดวย จึงจะเขาขายเปนสถาน
บริการตามมาตรานี้ หากองคประกอบไมครบ ขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง เชน เปนรานอาหารที่มี
การแสดงดนตรี (ไมเกินเทีย่ งคืน) แตไมมนี กั รอง หรือนักแสดง หรือพนักงานของรานมานัง่ กับลูกคาก็ไมเขาขาย
เปนสถานบริการ ตัวอยางของสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) (ก) เชน รานคาเฟ เปนตน
(ข) “มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมีผูบริการ
ขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา”
ขอสังเกตของมาตรา ๓ (๔) (ข) คือ คำวาอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรี หมายความถึง อุปกรณ
คาราโอเกะหรืออุปกรณใดๆทีท่ ำใหมเี สียงดนตรีเพือ่ ใหสามารถรองเพลงประกอบได แตรา นทีม่ อี ปุ กรณดงั กลาว
อาจจะยังไมถือวาเปน “สถานบริการ” ตามมาตรา ๓ (๔) (ข) ก็ได การที่จะถือวาเปนสถานบริการตาม
มาตรา๓ (๔) (ข) นั้นก็ตอเมื่อทางรานจัดใหมีผูบริการรองเพลงรวมกับลูกคาหรือยินยอมโดยเปดเผย
หรือโดยปริยาย หรือไมดูแลกวดขัน ปลอยใหพนักงานของรานมานั่งกับลูกคา ตัวอยางของสถานบริการ
ตามมาตรา ๓ (๔) (ข) เชน รานคาราโอเกะที่มีพนักงานนั่งดริงค เปนตน
(ค) “มีการเตนหรือยินยอมใหมกี ารเตน หรือจัดใหมกี ารแสดงเตน เชน การเตนบนเวที
หรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม”
ขอสังเกตของมาตรา ๓ (๔) (ค) คือ รานอาหารประเภทที่มีการเตน หรือยินยอมโดยเปดเผยหรือ
โดยปริยายใหมีการเตน หรือทางรานจัดใหมีการแสดงเตน ไมวาจะเปนการเตนโดยลูกคา หรือพนักงาน
ของทางราน หรือบุคคลใดๆลวนเขาขายเปน “สถานบริการ” ตามมาตรา ๓ (๔) (ค) ทั้งสิ้น สวนความ
แตกตางระหวางสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) (ค) กับสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) นั้นคือ สถานบริการ
ตามมาตรา ๓ (๔) (ค) เนนการขายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ เปนหลัก สวนสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) เนนการ
เตนรำเปนหลัก โดยสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะตองมีพื้นที่สำหรับการเตนรำโดยเฉพาะ ตัวอยางของ
สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) (ค) เชน ผับตางๆ
(ง) “มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสง หรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังไมมีการออกกฎกระทรวงดังกลาว ดังนั้นสถานบริการตามมาตรา ๓
(๔) ในปจจุบันคงมีเพียงรูปแบบตาม (ก) (ข) หรือ (ค) เทานั้น
(๕) “สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจำหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือ
การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬกา”
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ขอสังเกตของสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) จะตองเปนรานจำหนายอาหารหรือเครื่องดื่มเปน
องคประกอบแรก และองคประกอบตอมาทางรานจะตองจัดใหมีการแสดงดนตรี ซึ่งจะตองเปนการแสดง
ดนตรีสดโดยคนเทานัน้ (แตกตางจากมาตรา ๓ (๔) (ก) ทีอ่ าจเปนการเปดแผนเสียงหรือทำวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให
เกิดเสียงดนตรีก็ได) และหากไมมีการแสดงดนตรีก็อาจมีการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เชน การแสดงตลก
หรือแสดงมายากลก็ได สวนองคประกอบสุดทายเปนองคประกอบสำคัญทีแ่ ตกตางจากสถานบริการประเภท
อื่นๆ คือ จะตองปดทำการภายหลังเวลาเที่ยงคืน (หลัง ๒๔.๐๐ นาฬกา) ไปแลวเทานั้น จึงจะเขาองค
ประกอบเปนสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) ดังนัน้ รานอาหารทีม่ กี ารแสดงดนตรี ซึง่ ปดทำการในเวลาเทีย่ งคืน
(๒๔.๐๐ นาฬกา) จึงไมเขาขายเปนสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕)
(๖) “สถานทีอ่ นื่ ตามกำหนดในกฎกระทรวง” เนือ่ งจากปจจุบนั กระทรวงมหาดไทยยังไมมกี ารออก
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการตามมาตรา ๓ (๖) ดังนัน้ ปจจุบนั คงมีสถานบริการตามกฎหมาย
อยู ๕ ประเภท คือสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑),(๒),(๓),(๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙
๒. การกระทำที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
การกระทำทีเ่ ปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ แบงตามกลุม บุคคลซึง่ เปนผูท ตี่ อ งรับผิด
ตามกฎหมาย ไดเปน ๔ กลุม คือ
(๑) กลุมผูที่ประกอบกิจการสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ บัญญัติฐานความผิดสำหรับผูที่ประกอบกิจการสถาน
บริการโดยไมไดรับอนุญาต ไวเพียงฐานเดียว คือ “ฐานตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต”
เมื่อเจาพนักงานตั้งขอกลาวหาตามฐานความผิดดังกลาวนี้แลว ไมสามารถตั้งขอกลาวหาอื่นๆ
ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการไดอกี ซึง่ หากมีการกระทำความผิดอืน่ ในสถานบริการดวย เชน มีการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หากเปนกรณีสถานบริการที่ไดรับอนุญาตใหตั้งโดยถูกตองตาม
กฎหมายก็อาจดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมกี ารกระทำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดในสถานบริการ” อันเปนความผิดตาม
มาตรา ๑๖ (๕) ประกอบมาตรา ๒๘ ได แตหากเปนสถานบริการทีไ่ มไดรบั อนุญาตใหตงั้ ตามกฎหมาย คงดำเนิน
คดีตามกฎหมายวาดวยสถานบริการไดเพียง “ฐานตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต” เทานั้น ทั้งนี้หาก
พนักงานสอบสวนฝายปกครองพบวาผูตองหามีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆดวยซึ่งไมไดอยูใน
อำนาจหนาที่ของตนตามกฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาประเภทในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝายปกครอง พ.ศ.๒๕๕๔ เชน ความผิดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติด ก็สามารถรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนฝายตำรวจใหดำเนินคดีตามอำนาจหนาที่
ตอไปได
ความผิด “ฐานตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต” (มาตรา ๒๖) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑ ผูใด
๒ ตั้งสถานบริการ
๓ โดยไมไดรับอนุญาต
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พนักงานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานใหไดขอเท็จจริงวาใคร(ผูใด) เปนผูประกอบกิจการ
(ตัวจริง) ของสถานบริการดังกลาว ซึ่งในทางปฏิบัติ ผูประกอบกิจการที่แทจริงมักจะใหลูกจางของตนมารับ
สมอางเปนผูประกอบกิจการ พนักงานสอบสวนจึงควรสืบสวนสอบสวนจากพยานหลักฐานตางๆ เพื่อให
เชือ่ มโยงไปถึงตัวของผูป ระกอบกิจการทีแ่ ทจริง จึงจะทำใหผกู ระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว อันจะเปนผล
ทำใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ โดยนอกจากการสอบสวนปากคำผูเ กีย่ วของแลวพนักงานสอบสวน
อาจสืบสวนสอบสวนจากใบอนุญาตตางๆที่ออกใหโดยทางราชการ เชน ใบทะเบียนพาณิชย ใบอนุญาต
จำหนายสุรา หรือใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ เปนตน หรืออาจสอบสวนเจาบาน ซึง่ เปน
ที่ตั้งสถานบริการวาไดใหผูใดเชา และเชาไปเพื่อใชทำอะไร (ดูสัญญาเชาประกอบ) แตหากผูตองหาใหการรับ
สารภาพวาตนเปนผูประกอบกิจการสถานบริการ และพนักงานสอบสวนไมสามารถหาพยานหลักฐานอื่นมา
พิสจู นไดวา ผูต อ งหามิใชผปู ระกอบกิจการสถานบริการทีแ่ ทจริง ก็ตอ งดำเนินคดีกบั ผูต อ งหานัน้ ในฐานความผิดนี้
(๒) กลุมผูที่ไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มีฐานความผิดซึง่ กฎหมายกำหนดไวใหเปน
ความผิดเฉพาะสำหรับผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ ซึง่ ฐานความผิดกลุม นีจ้ ะมีไดเฉพาะสถานบริการทีไ่ ดรบั
อนุญาตใหตงั้ สถานบริการเทานัน้ สวนสถานบริการทีไ่ มไดรบั อนุญาตใหตงั้ สถานบริการ (สถานบริการเถือ่ น)
ไมสามารถแจงขอกลาวหาตามฐานความผิดในกลุมนี้ได
ฐานความผิดกลุมนี้ไดแก
๒.๑ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน
นับตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ (มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๒๗)
มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ” (ผูที่มีชื่อปรากฏในใบอนุญาต)
๒) ไมยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสูญหายหรือ
ชำรุดในสาระสำคัญ
เจาพนักงานผูม หี นาทีส่ บื สวนสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานใหครบองคประกอบของความผิด
ซึง่ ในชัน้ ของการสืบสวนจับกุมอาจจะพบการกระทำความผิดตามฐานความผิดนีไ้ ดจากการขอตรวจใบอนุญาต
สถานบริการแลวผูป ระกอบการอางวาใบอนุญาตหายไปหรือพบวาใบอนุญาตไดชำรุดในสาระสำคัญ เชน ขาดหาย
ไปในสวนที่เปนชื่อของผูรับอนุญาต ซึ่งในทางปฏิบัติเจาพนักงานผูทำการสืบสวนจะตองตรวจสอบใบอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการจากที่ทำการปกครองอำเภอกอนที่จะออกไปตรวจสถานบริการ วาสถานบริการแหงนี้มีใบ
อนุญาตหรือไมและใครเปนผูร บั อนุญาตใหตงั้ สถานบริการดังกลาว จากนัน้ ตองสอบถามผูร บั อนุญาตตัง้ สถาน
บริการวาใบอนุญาตหายไปหรือชำรุดตัง้ แตเมือ่ ใด การชำรุดนัน้ ชำรุดอยางไร และเหตุใดจึงไมขอรับใบแทนใบ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ การตั้งคำถามดังกลาวควรจัดทำเปนบันทึกเพื่อเปนหลักฐานประกอบการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน ในกรณีทผี่ รู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการใหการวาหายไปหรือชำรุดในสาระสำคัญ
เกินกวา ๑๕ วันโดยไมไดขอรับใบแทนใบอนุญาต เจาพนักงานผูทำการสืบสวนควรจัดทำบันทึกจับกุมโดย
กลาวหาตามฐานความผิดดังกลาว พรอมทัง้ ลงรายละเอียดในบันทึกใหครบองคประกอบของความผิด แลวนำตัว
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไปสงพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
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อนึ่งมีขอสังเกตวาการพิสูจนความผิดตามฐานความผิดนี้พิสูจนไดยาก เนื่องจากองคประกอบของ
ความผิดเกีย่ วกับจำนวนวันทีเ่ อกสารไดสญ
ู หายไปนัน้ เปนขอเท็จจริงทีข่ นึ้ อยูก บั การใหการของผูร บั อนุญาตตัง้
สถานบริการเปนหลัก
๒.๒ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมจัดทำบัตรประวัติของพนักงานกอนเริ่มเขาทำงาน
ในสถานบริการ” (มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบของความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมจัดทำบัตรประวัติของพนักงานกอนเริ่มเขาทำงานในสถานบริการ
เจาพนักงานผูท ำการสืบสวนสอบสวนจะตองตรวจสอบวาบุคคลทีจ่ ะถูกดำเนินคดีนนั้ เปน“ผูร บั อนุญาต
ตั้งสถานบริการ” หรือไม เนื่องจากหนาที่ในการจัดทำบัตรประวัติของพนักงานในสถานบริการตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ กำหนดใหเปนหนาทีโ่ ดยเฉพาะของ “ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ” (มาตรา ๑๔) บุคคลอืน่
ไมมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวตามกฎหมาย เจาพนักงานตองตรวจสอบตอไปวาผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการไดมกี ารจัดทำบัตรประวัตขิ องพนักงานกอนทีพ่ นักงานจะเริม่ เขาทำงานในสถานบริการหรือไม โดยในทาง
ปฏิบัติอาจตรวจพบบุคคลทำงานอยูในสถานบริการแตไมมีชื่อปรากฏอยูในบัตรประวัติของพนักงาน ทั้งฉบับ
ที่เก็บรักษาไว ณ สถานบริการและฉบับที่เก็บรักษาไว ณ ที่วาการอำเภอ ซึ่งผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมัก
กลาวอางวาเปนพนักงานของสถานบริการทีเ่ พิง่ จะมาทำงานเปนวันแรกจึงยังไมไดจดั ทำบัตรประวัติ ดังนี้
เจาพนักงานจะตองแจงขอกลาวหาแกผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการตามฐานความผิดนี้ เนือ่ งจากกฎหมาย
กำหนดใหตอ งจัดทำบัตรประวัตใิ หแลวเสร็จกอนทีจ่ ะเริม่ ทำงานในสถานบริการ ทัง้ นีเ้ คยมีกรณีเจาหนาที่
เขาตรวจสอบสถานบริการพบบุคคลอายุระหวาง ๑๘-๑๙ ป อยูใ นสถานบริการ ซึง่ เปนกรณีทผี่ รู บั อนุญาต
ตัง้ สถานบริการจะตองรับผิดตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๗ “ฐานยินยอมหรือปลอยปละ
ละเลยใหผูมีอายุต่ำกวา ๒๐ ปบริบูรณเขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทำการ” ผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการจึงหลีกเลี่ยงความรับผิดดวยการกลาวอางวาผูมีอายุ ๑๘-๑๙ ป ดังกลาวเปนพนักงานของสถาน
บริการ เจาหนาที่ไดขอตรวจสอบบัตรประวัติของพนักงานปรากฏวาไมมีชื่อบุคคลดังกลาว ผูรับอนุญาต
ตั้งสถานบริการจึงถูกดำเนินคดีในขอหา “ไมจัดทำบัตรประวัติของพนักงานกอนเริ่มเขาทำงานในสถาน
บริการ” ตามมาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๗ ดังกลาว
๒.๓ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมแจงการเปลี่ยนแปลงรายการบัตรประวัติของ
พนักงานภายใน ๗ วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง” (มาตรา ๑๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๗)
มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบของความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมแจงการเปลีย่ นแปลงรายการในบัตรประวัตขิ องพนักงานภายใน ๗ วัน นับแตวนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การที่จะเปนความผิดฐานนี้ไดนั้น “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”จะตองมีการจัดทำบัตรประวัติ
ของพนักงานในสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนดไวแลว แตตอมารายการในบัตรประวัติของพนักงาน
เปลี่ยนแปลงไป เชน พนักงานเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู เปนตน แตผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานดังกลาว ซึ่งวิธีการแจงการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ
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พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดใหแจงตอนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเ ปนหัวหนาประจำกิง่ อำเภอทองทีท่ สี่ ถานบริการ
นัน้ ตัง้ อยู ในทางปฏิบตั นิ นั้ เจาพนักงานจะพบความผิดฐานนีไ้ ดตอ เมือ่ ไดมกี ารตรวจพบ หรือมีผแู จงขอเท็จจริง
วารายการใดๆในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปแตผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอยางสำหรับการตรวจพบ เชน เจาพนักงานทำ
การตรวจสถานบริการพบวาบุคคลผูท ำงานในสถานบริการมีบตั รประจำตัวประชาชนทีช่ อื่ ไมตรงกันกับทีป่ รากฏ
ในบัตรประวัติของพนักงานและไดสอบถามผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการแลว ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการแจง
วาบุคคลดังกลาวเปนพนักงานของสถานบริการไดมีการเปลี่ยนชื่อ รายการจึงไมตรงกัน เปนตน หรือกรณีมีผู
มาแจงวาผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการดังกลาวไมแจงการเปลีย่ นแปลงบัตรประวัตขิ องพนักงานตามทีก่ ฎหมาย
กำหนด เปนตน ซึง่ เจาพนักงานผูท ำการสืบสวนสอบสวนจะตองตรวจสอบหลักฐานบัตรประวัตขิ องพนักงาน
สถานบริการทัง้ ฉบับเก็บรักษาไวทใี่ นสถานบริการและฉบับทีเ่ ก็บรักษาไว ณ ทีว่ า การอำเภอ ซึง่ ทัง้ สองฉบับ
จะตองถูกตองตรงกัน และตองตรวจสอบขอเท็จจริงวาผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการนัน้ ทราบวารายการใน
บัตรประวัตมิ กี ารเปลีย่ นแปลงมาแลวเกิน ๗ วันหรือไม หากผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมทราบวารายการ
บัตรประวัติของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงไป(ไมทราบขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด)
หรือทราบวามีการเปลี่ยนแปลงแตทราบมาเปนระยะเวลายังไมเกิน ๗ วันก็ยังไมเปนความผิดฐานนี้
๒.๔ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมจัดทำหรือเก็บรักษาบัตรประวัติของพนักงานให
เปนไปตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”(มาตรา ๑๔ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๗)
มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมจัดทำบัตรประวัติของพนักงานใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ บัญญัติใหการจัดทำ การเก็บ
รักษา และการแจงการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการขอ
อนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทำ การเก็บรักษา
และการแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงาน ไดกำหนดไวในหมวด ๒ ของกฎกระทรวงดังกลาว
ซึ่งมีสาระสำคัญไดแก การกำหนดใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทำบัตรประวัติของพนักงาน
ลูกจาง ผูบ ริการ ผูบ ำเรอ ผูบ ริการอาบน้ำ นวด หรืออบตัว และคนรับใชของสถานบริการกอนเริม่ เขาทำงาน
ในสถานบริการนัน้ จำนวน ๒ ชุด(กฎกระทรวง ขอ ๙) โดยชุดหนึง่ ใหเก็บรักษาไว ณ สถานบริการทีบ่ คุ คล
นั้นทำงานอยูเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา และอีกชุดหนึ่งใหจัดสงไปเก็บรักษาไว ณ ที่วาการ
อำเภอหรือกิ่งอำเภอแหงทองที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น (กฎกระทรวง ขอ ๙ ขอ ๑๐)
การกระทำอันเปนความผิดฐานนี้ เชน ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการจัดทำบัตรประวัตขิ องพนักงานไว
เพียงชุดเดียว โดยไมไดจดั สงอีกชุดไปเก็บไว ณ ทีว่ า การอำเภอ/กิง่ อำเภอทองที่ ซึง่ กรณีนเี้ จาพนักงานผูท ำการ
สืบสวนสอบสวนจะตองตรวจสอบหลักฐานจากทีว่ า การอำเภอ/กิง่ อำเภอทองทีด่ ว ยวา สถานบริการนัน้ ๆไดจดั
สงประวัติของพนักงานมาเก็บไว ณ ที่วาการอำเภอ/กิ่งอำเภอหรือไม และบัตรประวัตินั้นมีรายการที่ถูกตอง
ตรงกันกับทีเ่ ก็บไว ณ สถานบริการหรือไมอยางไร หรือกรณีทเี่ จาพนักงานเขาตรวจสถานบริการแลวขอตรวจสอบ
บัตรประวัตขิ องพนักงานสถานบริการ แตผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการอางวาบัตรประวัตเิ ก็บรักษาไวทฝี่ า ยบุคคล
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ของบริษทั ไมสามารถนำมาใหตรวจสอบได กรณีนกี้ เ็ ปนการฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคสาม ประกอบกฎกระทรวงฯ
ขอ ๑๐ อันเปนความผิดตามมาตรา ๒๗ เนื่องจากกฎกระทรวงฯกำหนดใหเก็บรักษาบัตรประวัติไว ณ สถาน
บริการที่บุคคลนั้นทำงานอยู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
เพื่อเปนการรักษาความสงบเรียบรอยใหบรรลุเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้นเจาพนักงานผูทำการสืบสวน
จับกุมจะตองบันทึกรายละเอียดลงในบันทึกจับกุมใหครบถวนวาไดขอตรวจสอบประวัติดังกลาวแลว แตผูรับ
อนุญาตตัง้ สถานบริการไดกลาวอางวาอยางไร และพนักงานสอบสวนก็จะตองรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาว
ใหครบถวนดวยการสอบสวนปากคำของเจาพนักงานผูจ บั กุมในประเด็นดังกลาว แลวนำบันทึกจับกุมมารวบรวม
ไวเปนสวนหนึ่งของสำนวนการสอบสวน กับทั้งจะตองสอบสวนปากคำนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผูเปนหัวหนา
กิ่งอำเภอทองที่ หรือผูแทน ใหไดขอเท็จจริงดวยวา ผูรับอนุญาตตั้งสถานประกอบการไดสงบัตรประวัติของ
พนักงานมาเก็บรักษาไว ณ ที่วาการอำเภอ/กิ่งอำเภอหรือไมอยางไร
๒.๕ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจัดทำบัตรประวัติของพนักงานโดยระบุหนาที่ของ
พนักงานในทางที่กอใหเกิดความเสียหายแกพนักงานนั้น” (มาตรา ๑๔ วรรคทาย ประกอบมาตรา ๒๗)
มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) จัดทำบัตรประวัติของพนักงานโดยระบุหนาที่ของพนักงานในทางที่กอใหเกิดความเสียหายแก
พนักงานนั้น”
ความผิดฐานนีจ้ ะเกิดขึน้ ได โดยปกติจะตองมีผเู สียหายมารองทุกขตอ เจาพนักงานกอน วาตนได
รับความเสียหายจากการกระทำความผิดฐานนี้ ซึง่ ผูเ สียหายในกรณีนคี้ อื พนักงานของสถานบริการนัน้ เอง
เจาพนักงานผูทำการสืบสวนสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานใหไดขอเท็จจริงวาผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการระบุหนาที่ของพนักงานดังกลาววาอยางไร และพนักงานดังกลาวนั้นไดรับความเสียหายอยางไร
๒.๖ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมจดั ทำบัตรประวัตใิ หมภายในกำหนด ๗ วัน นับแต
บัตรนั้นสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ” (มาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับ
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมจดั ทำบัตรประวัตใิ หมภายใน ๗ วัน นับแตบตั รนัน้ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
(แลวแตกรณี)
โดยปกติความผิดฐานนี้ เจาพนักงานผูทำการสืบสวนสอบสวนจะทราบไดตอเมื่อความปรากฏแก
เจาพนักงานดวยการตรวจพบของเจาพนักงาน หรือดวยแจงของผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการนัน้ เอง หรือโดย
การแจงของบุคคลใดๆวาบัตรประวัตขิ องพนักงานสถานบริการนัน้ สูญหายไป หรือถูกทำลาย ไมวา จะดวยเหตุ
ที่ถูกบุคคล หรือสัตว หรือภัยธรรมชาติทำลาย หรือชำรุดจนไมสามารถอานรายชื่อของพนักงานได แตกรณี
จะเปนความผิดฐานนีไ้ ด เจาพนักงานจะตองพิสจู นใหไดวา บัตรนัน้ ไดสญ
ู หาย หรือถูกทำลายหรือชำรุดใน
สาระสำคัญไปแลวเกินกวา ๗ วัน และผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมไดจดั ทำบัตรประวัตใิ หม ทัง้ นีผ้ ทู ตี่ อ ง
รับผิดตามมาตรานี้คือ “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ” เทานั้น แมจะอางวาไดมอบหมายหนาที่นี้ใหกับบุคคล
อืน่ แลว ก็ไมสามารถพนจากความรับผิดได เนือ่ งจากมาตรา ๑๕ ไดบญ
ั ญัตใิ หเปน “หนาที”่ ของ “ผูร บั อนุญาต
ตั้งสถานบริการ” ที่จะตองจัดทำบัตรประวัติใหมขึ้นมา
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อนึ่ง กรณีบัตรประวัติชำรุดนั้น การสอบสวนปากคำของผูกลาวหา ควรจะตองสอบสวนใหได
ความชัดเจนดวยวาการชำรุดนัน้ ชำรุดอยางไรและเปนการชำรุดทีถ่ อื วาเปนสาระสำคัญหรือไมอยางไรดวย
เพื่อใหสำนวนการสอบสวนมีความรัดกุมครบองคประกอบความผิดและชัดเจน
๒.๗ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการรับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทำงานในสถาน
บริการ” (มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๒) รับผูมีอายุต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทำงานในสถานบริการ
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดฐานนี้ สิ่งที่เปนสาระสำคัญนอกจากใบอนุญาตตั้ง
สถานบริการซึง่ ระบุชอื่ ของผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไวแลวก็คอื สถานะของผูท ที่ ำงานในสถานบริการ โดยจะ
ตองใหไดขอเท็จจริงวาผูนั้นมีสถานะอยางไรและมีหนาที่อยางไรในสถานบริการนั้น เชน เปนลูกจางรายวัน
หรือเปนพนักงานเสิรฟที่ไดคาแรงเปนรายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน หลักฐานสำคัญไดแกใบเสร็จรับเงิน
คาจาง หรือเอกสารลงชื่อรับเงินคาจางหรือทะเบียนประวัติของพนักงานเปนตน ประกอบกับคำใหการของผู
นั้นเอง และคำใหการของผูที่เกี่ยวของ เชน ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ พนักงานคนอื่นๆ หรือคำใหการของ
เจาพนักงานผูท ำการจับกุม วาพบผูน นั้ ขณะทำงานอยางไรในสถานบริการ ทีส่ ำคัญคือตองพิสจู นวา ผูน นั้ มีอายุ
ต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณหรือไม โดยตรวจสอบจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารของทางราชการที่มี
ภาพถายและระบุอายุของผูนั้น หรือเอกสารของทางราชการที่มีภาพถายและระบุชื่อตัว ชื่อสกุล โดยกรณีนี้
จะตองตรวจสอบหลักฐานอายุจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรประกอบดวย ขอสังเกตสำหรับความผิดฐานนี้
คือ ปกติการรับคนเขาทำงานในสถานประกอบการใดๆก็ตาม ผูเ ปนเจาของกิจการจะตองตรวจสอบหลักฐาน
ของผูนั้นกอนที่จะรับเขาทำงานเปนปกติอยูแลว ดังนั้นการกลาวอางวาไมรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับอายุของ
ผูเขาทำงานในสถานบริการ จึงเปนคำใหการที่มีน้ำหนักที่รับฟงไดนอย พนักงานสอบสวนควรสอบสวน
ถึงสาเหตุที่ไมตรวจสอบอายุของผูที่จะรับเขาทำงานกอนดวย เพื่อประกอบการใชดุลยพินิจในการสั่งคดี
ของพนักงานอัยการ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในชั้นศาลตอไป
๒.๘ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผมู อี าการมึนเมาจน
ประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได เขาไปหรืออยูในสถานบริการระหวางเวลาทำการ”(มาตรา ๑๖ (๒)
ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๒) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไป
หรืออยูในสถานบริการระหวางเวลาทำการ
ความผิดฐานนี้มีขอสังเกต คือ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะตองยินยอมไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยปริยาย หรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยู
ในสถานบริการระหวางเวลาทำการ ดังนั้นเจาพนักงานผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนจะตองรวบรวมพยาน
หลักฐานทัง้ ในชัน้ การสืบสวนและในชัน้ การสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงทีช่ ดั เจนเพียงพอทีจ่ ะรับฟงไดวา ผูร บั
อนุญาตตั้งสถานบริการไดยินยอมไมวาจะโดยตรงหรือโดยปริยาย หรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทำ
ที่ฝาฝนกฎหมายดังกลาวโดยในชั้นจับกุมอาจบันทึกปากคำพยานผูรูเห็นเหตุการณใหไดรายละเอียดวาผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการไดยินยอมหรือปลอยปละละเลยอยางไร เชน เห็นอยูแลววาผูนั้นมีอาการมึนเมาจน
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ประพฤติวนุ วายแตกย็ งั ยอมใหเขาไปในสถานบริการ หรือ เมือ่ ผูน นั้ มีอาการมึนเมาจนประพฤติวนุ วายแลวก็ไม
เชิญออกไปจากสถานบริการเปนตน และจะตองบรรยายลักษณะของการประพฤติวนุ วายวามีลกั ษณะอยางไร
ดวย เชน เอะอะโวยวาย ตะโกนดาทอ ขวางปาแกว หรือ เกะกะระราน วุนวายกับลูกคาคนอื่นๆ สิ่งสำคัญที่
เจาพนักงานควรรับทราบก็คอื ความผิดในกลุม ของผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการทัง้ หมดนีแ้ มตวั ผูร บั อนุญาต
ตัง้ สถานบริการจะไมไดกระทำเอง แตเปนการกระทำโดยผูแ ทนของผูน นั้ ไมวา จะเปนผูจ ดั การ หรือพนักงาน
ในสถานบริการ ก็ตองถือวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการเปนผูกระทำ ทั้งนี้เนื่องจากผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองระวังปองกันมิใหเกิดการกระทำที่ฝาฝนตามที่กฎหมายกำหนด ดังมี
คำพิพากษาฎีกา ที่ ๕๕๑๙/๒๕๓๑ ไดวนิ จิ ฉัยวา แมผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการจะจางผูอ นื่ ใหเปนผูจ ดั การ
ดูแลแทน เมื่อผูจัดการดูแลกระทำการฝาฝนกฎหมาย ก็ไมอาจทำใหผูรับอนุญาตพนจากความรับผิดตาม
กฎหมายได
๒.๙ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการจำหนายสุราใหแกผมู อี าการมึนเมาจนประพฤติวนุ วาย
หรือครองสติไมได” (มาตรา ๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรบั อนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) จำหนายสุราใหแกผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได
การรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ พิสจู นความผิดฐานนี้ สิง่ แรกคือ ใบอนุญาตตัง้ สถานบริการซึง่ ระบุชอื่
ของผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ นอกจากนี้เจาพนักงานผูทำการจับกุมควรยึดสุราที่สถานบริการจำหนาย
ใหกับผูที่มีอาการมึนเมาฯ และยึดใบเสร็จคาสุราที่สถานบริการจำหนายใหแกบุคคลดังกลาวไวเปน
หลักฐานดวย และควรบันทึกปากคำผูท เี่ กีย่ วของไวเปนพยาน ทัง้ นีพ้ นักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหได
ความวาพนักงานของรานไดจำหนายสุราใหกับผูที่มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได
โดยจะตองสอบสวนผูท รี่ เู ห็นเหตุการณวา ผูน นั้ มีอาการมึนเมาและประพฤติตนวุน วายอยางไร หรือครองสติ
ไมไดอยางไรดวย ทั้งนี้กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการที่จะตองระมัดระวังไม
จำหนายสุราใหกับบุคคลดังกลาว ดังนั้นถึงแมวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะอางวาตนเองไมไดเปนผู
จำหนายสุรา แตพนักงานของสถานบริการเปนผูจำหนาย ก็ไมอาจทำใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการพนจาก
การรับผิดตามกฎหมายได โดยเทียบเคียงไดจากคำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๑๙/๒๕๓๑
๒.๑๐ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผซู งึ่ ไมมหี นาทีเ่ ฝา
ดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ” (มาตรา ๑๖ (๔) ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวาง
โทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาที่เฝาดูแลสถานบริการนั้น พักอาศัยหลับนอนใน
สถานบริการ
กฎหมายกำหนดความผิดฐานนีโ้ ดยมีเจตนารมณเพือ่ ปองปรามมิใหมกี ารลักลอบใชสถานบริการเปน
สถานที่คาประเวณี จึงกำหนดใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองมีหนาที่ระมัดระวังมิใหผูหนึ่งผูใดซึ่งไมไดมี
หนาที่เฝาดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ ทั้งนี้การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน
ความผิดฐานดังกลาวพนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดความวาผูต อ งหาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
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ทีเ่ กิดเหตุหรือไม โดยจะตองตรวจสอบกับใบอนุญาตตัง้ สถานบริการดังกลาวประกอบดวย และจะตองสอบสวน
ใหไดความวา บุคคลผูที่พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการนั้น มิใชผูที่มีหนาที่เฝาดูแลสถานบริการดังกลาว
ทั้งนี้หากผูตองหาอางวาบุคคลที่พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการนั้นเปนผูมีหนาที่เฝาดูแลสถานบริการ
พนักงานสอบสวนก็ควรจะสอบสวนถึงสัญญาจาง และตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใหได
ขอเท็จจริงวาเปนไปตามที่ผูตองหากลาวอางจริงหรือไม
๒.๑๑ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมหรือปลอยละเลยใหมกี ารกระทำผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติดในสถานบริการ” (มาตรา ๑๖ (๕) ประกอบมาตรา ๒๘) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ยินยอมหรือปลอยละเลยใหมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
การที่สถานบริการเขามาอยูในระบบการอนุญาตภายใตการควบคุมกำกับดูแลของรัฐ สถานบริการ
ก็จะตองมีหนาที่ตามกฎหมายกำหนด เชน จะตองระมัดระวังปองกันมิใหมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานบริการ ซึ่งกรณีดังกลาวกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ดังนั้นหากมี
กรณีทตี่ รวจพบวามีการกระทำผิดเกีย่ วกับยาเสพติดขึน้ ในสถานบริการไมวา จะเปนความผิดตามกฎหมาย
วายาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุทอี่ อกฤทธิต์ อ จิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใช
สารระเหย หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๖ (๕) ประกอบมาตรา ๒๘ ตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการได หากพิสจู นไดวา ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมใหมกี ารกระทำผิดดังกลาว หรือผูร บั
อนุญาตตั้งสถานบริการไมไดใชความระมัดระวังอยางพอเพียงจนถือไดวามีการปลอยปละละเลยใหมีการ
กระทำผิดดังกลาวมาแลวขางตน ดังนั้นการพิสูจนความผิดฐานนี้ นอกจากจะตองสอบสวนใหไดความวา
ผูตองหาเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการที่เกิดเหตุแลว ยังตองสอบสวนวามีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ฐานใดตามกฎหมายใด และใครเปนผูก ระทำความผิด มีความเกีย่ วของอยางไรกับผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
หรือพนักงานคนหนึง่ คนใดของสถานบริการหรือไมอยางไร และจะตองสอบสวนในประเด็นสำคัญใหไดความวา
ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ (ผูต อ งหา) รูเ ห็นเปนใจ หรือยินยอมใหมกี ารกระทำผิดดังกลาวอยางไร หรือมีการ
ปลอยปละละเลยใหมีการกระทำความผิดดังกลาวอยางไรดวย
๒.๑๒ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมกี ารนำอาวุธเขาไป
ในสถานบริการ โดยมิใชกรณีเจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบนำเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย”
(มาตรา ๑๖ (๖) ประกอบมาตรา ๒๘) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมกี ารนำอาวุธเขาไปในสถานบริการ โดยมิใชกรณีเจาหนาทีซ่ งึ่ อยู
ในเครื่องแบบนำเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
กฎหมายวาดวยสถานบริการกำหนดใหสถานบริการเปนสถานที่ปลอดอาวุธ แตทั้งนี้กฎหมาย
ยกเวนใหเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐผูที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนที่นำอาวุธเขาไปเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและจะตองแตงเครื่องแบบเทานั้น หากมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือเปน
เจาหนาที่ของรัฐแตไมไดแตงเครื่องแบบและเขาไปปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายแลว หากนำอาวุธเขาไปใน
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สถานบริการถือวามีความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการทั้งสิ้น ซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ดำเนินคดีความผิดฐานนี้พนักงานสอบสวนจะตองสวบสวนรวบรวมพยานหลักฐานใหไดความวาผูตองหาเปน
ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการทีเ่ กิดเหตุ(ดูจากใบอนุญาตตัง้ สถานบริการ) และสอบสวนใหไดความวาผูใ ดนำอาวุธ
เขาไปในสถานบริการและเปนกรณีที่กฎหมายยกเวนไวหรือไม และตองสอบสวนใหไดความวาผูรับอนุญาต
ตัง้ สถานบริการ(ผูต อ งหา) รูเ ห็น หรือยินยอม หรือมีการปลอยปละละเลยอยางไร จนเปนเหตุใหมกี ารนำอาวุธ
เขาไปในสถานบริการ เชน ไมไดจัดใหมีพนักงานคอยตรวจคนอาวุธของผูที่จะเขามาใชบริการในสถานบริการ
โดยอาจสอบสวนผูที่นำอาวุธเขาไปวานำอาวุธเขามาจากทางใด กอนเขามาในสถานบริการไดมีผูใดขอทำการ
ตรวจคนตัวหรือไมอยางไร เปนตน
ทัง้ นีห้ ากผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการอางวาถูกผูท นี่ ำอาวุธเขาไปขมขู หรือเพราะเกรงใจดวยเห็น
วาเปนเจาหนาที่ จึงยินยอมใหนำเขาไป กรณีดังกลาวก็ไมอาจพนจากความรับผิดตามกฎหมายได
เนื่องจากกฎหมายวาดวยสถานบริการไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๖/๓ วาหากผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
พบหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาผูใ ดนำอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยฝาฝนกฎหมาย ผูร บั อนุญาตตัง้ สถาน
บริการจะตองมีหนาทีแ่ จงใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลัน หรืออาจมอบหมายใหพนักงานแจงแทน โดยเจาหนาที่
ผูรับแจงและหลักเกณฑและวิธีการในการแจงตลอดจนการรับแจงใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกำหนด ซึง่ กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ งกำหนดเจาหนาทีผ่ รู บั แจง
หลักเกณฑวธิ กี ารแจงและการรับแจงเหตุในสถานบริการ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยกำหนดใหแจง
ไปยัง “ศูนยรบั แจงเหตุ” หากเปนกรณีกรุงเทพมหานครใหแจงไปยังศูนยรบั แจงเหตุทหี่ วั หนาสถานีตำรวจ
นครบาลทองที่จัดตั้งขึ้นและรวมถึงศูนยปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารขอมูลของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล (๑๙๑) หรืออาจแจงไปยังพนักงานฝายปกครอง หรือตำรวจชั้นผูใหญ หรือนายตำรวจ
ชัน้ สัญญาบัตรในเขตทองที่ ซึง่ เจาหนาทีผ่ ไู ดรบั แจงจะตองแจงเหตุตอ ไปยังศูนยรบั แจงเหตุทนั ทีทสี่ ามารถ
กระทำได สวนกรณีจงั หวัดอืน่ ใหแจงไปยังศูนยรบั แจงเหตุทนี่ ายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเ ปนหัวหนาประจำ
กิง่ อำเภอจัดตัง้ ขึน้ หรืออาจแจงยังพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญ ปลัดอำเภอหรือนายตำรวจ
ชัน้ สัญญาบัตรในเขตทองที่ ซึง่ เจาหนาทีผ่ ไู ดรบั แจงจะตองแจงเหตุตอ ไปยังศูนยรบั แจงเหตุทนั ทีทสี่ ามารถ
กระทำได สาเหตุที่บัญญัติมาตราดังกลาวไวเนื่องจากในชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณารางกฎหมาย ไดตั้งขอ
สังเกตวา ผูประกอบการรองเรียนวา ผูที่นำอาวุธเขาไปในสถานบริการสวนใหญมักเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งสถานบริการเกรงใจจึงปลอยใหเขาไปได คณะกรรมาธิการจึงไดบัญญัติเพิ่มเติมใหผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการมีหนาที่แจงเหตุไปยังเจาหนาที่โดยพลันหากมีผูฝาฝน ซึ่งหากการแจงเหตุเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดแลวก็จะทำใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ดังนั้นหากพบวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ(ผูตองหา)มีการกลาวอางดังกลาวโดยมิไดปรากฏ
หลักฐานวามีการแจงเหตุไปยังศูนยรบั แจงเหตุ หรือมิไดแจงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญ
ปลัดอำเภอ หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในเขตทองที่ แลวแตกรณี ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมี
ความผิดฐาน “เปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมแจงใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลัน ในกรณีทพี่ บหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการนำอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยฝาฝนกฎหมาย” ดวยอีกฐานหนึ่ง
๒.๑๓ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผมู อี ายุตำ่ กวายีส่ บิ ป
บริบูรณ ซึ่งมิไดทำงานในสถานบริการนั้นเขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทำการ” (มาตรา ๑๖/๑
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

172
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ำกวายี่สิบปบริบูรณ ซึ่งมิไดทำงานในสถานบริการนั้น
เขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทำการ
สถานบริการเปนกิจการทีร่ ฐั ประสงคทจี่ ะควบคุม เนือ่ งจากเปนการดำเนินกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบ
กระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมสมควรทีจ่ ะใหเยาวชนเขาไป กฎหมายวา
ดวยสถานบริการจึงกำหนดใหผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการจะตองระมัดระวังมิใหผมู อี ายุตำ่ กวายีส่ บิ ปบริบรู ณ
(นับชนวันเกิด) เขาไปใชบริการในสถานบริการ โดยกำหนดหนาที่ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองมีหนาที่
ตรวจเอกสารราชการทีม่ ภี าพถายและระบุอายุของผูซ งึ่ จะเขาไปในสถานบริการนัน้ หรืออาจมอบหมายหนาที่
ใหกับพนักงานของสถานบริการก็ได ดังนั้นหากพบผูมีอายุต่ำกวายี่สิบปบริบูรณซึ่งมิไดทำงานในสถานบริการนั้น
อยูในสถานบริการไมวากรณีใดๆ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะตองมีความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนควร
สอบสวนใหไดความวาผูตองหาเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการที่เกิดเหตุ และสอบสวนวาผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการไดจดั ใหมพี นักงานตรวจเอกสารราชการหรือไมอยางไร และควรสอบสวนผูม อี ายุตำ่ กวายีส่ บิ ป
บริบูรณในฐานะพยานวาเขามาในสถานบริการจากทางใด มีพนักงานสถานบริการตรวจเอกสารราชการ
หรือไม(เอกสารราชการทีม่ ภี าพถายและระบุอายุ เชน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขีเ่ ปนตน) ทัง้ นีห้ าก
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการกลาวอางวาผูที่มีอายุยี่สิบปบริบูรณนั้นเปนพนักงานของสถานบริการ พนักงาน
สอบสวนก็ตองสอบสวนใหไดความวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไดจัดทำบัตรประวัติของพนักงานไว ๒ ชุด
หรือไม โดยชุดหนึ่งตองเก็บรักษาไว ณ สถานบริการ สวนอีกชุดตองสงไปเก็บรักษาไว ณ ที่วาการอำเภอ
ซึง่ ทัง้ ๒ ชุดจะตองมีขอ มูลตรงกัน และหากอางวาพนักงานเพิง่ เริม่ เขาทำงานยังไมไดจดั ทำประวัติ ผูร บั อนุญาต
ตั้งสถานบริการก็อาจมีความผิดฐาน “เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมจัดทำประวัติของพนักงานกอนเริ่ม
เขาทำงานในสถานบริการ” และหากสอบสวนไดความวาผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมจดั ใหมพี นักงานตรวจ
สอบเอกสารราชการของผูท จี่ ะมาเขาใชบริการในสถานบริการ ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการก็จะมีความผิดฐาน
“เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถายและระบุอายุของผูซึ่งจะเขาไปในสถาน
บริการ” ดวยอีกฐานหนึ่ง
อนึง่ ในชัน้ การจับกุม เจาพนักงานผูท ำการจับกุมควรบันทึกปากคำผูม อี ายุตำ่ กวา ๒๐ ปบริบรู ณ
นัน้ ไวในฐานะพยาน โดยอาจจัดทำบันทึกแยกตางหากหรืออาจบันทึกไวในบันทึกการจับกุม (จับกุมผูร บั
อนุญาตตั้งสถานบริการ) ในสวนของพฤติการณในการจับกุม วาเจาพนักงานไดพบผูมีอายุต่ำกวา ๒๐ป
บริบรู ณ ชือ่ -สกุล เลขประจำตัวประชาชน อยูบ า นเลขที่ หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได อยูใ นสวน
ใดของสถานบริการ โดยผูนั้นใหการวาเขามาในสถานบริการทางใด โดยเขามาทำอะไร และเขามาโดยมี
ผูใดขอตรวจเอกสารราชการหรือไมอยางไร เปนตน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของพนักงานสอบสวนในการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตอไป
๒.๑๔ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถายและระบุอายุ
ของผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการ” (มาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๘/๑) มีระวางโทษปรับ
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถายและระบุอายุของผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการ
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กฎหมายวาดวยสถานบริการบัญญัตใิ หผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการตองมีหนาทีต่ รวจเอกสารราชการ
ที่มีภาพถายและระบุอายุของผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการโดยเอกสารราชการดังกลาวไมไดจำกัดวาจะตอง
เปนบัตรประจำตัวประชาชนเทานัน้ ขอเพียงเปนเอกสารราชการทีม่ ภี าพถายของเจาของเอกสาร และจะตอง
มีวัน เดือน ปเกิด ของผูนั้นระบุไวดวย เชน ใบขับขี่ เปนตน ก็สามารถใชไดเชนกัน ทั้งนี้หนาที่ในการตรวจ
เอกสารราชการดังกลาว กฎหมายบัญญัติไวชัดเจนวาเปนหนาที่ของผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ แตใน
การดำเนินการตรวจ ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการอาจมอบหมายใหพนักงานของสถานบริการเปนผูด ำเนิน
การแทนได แตถึงแมวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะไดทำการมอบหมายใหพนักงานของสถานบริการ
คนใดดำเนินการตรวจสอบเอกสารราชการแทน หากปรากฏขอเท็จจริงวา ผูที่ไดรับมอบหมายนั้นไมได
ดำเนินการตรวจฯ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการก็ยังคงตองรับผิดตามกฎหมาย
การสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานนี้ พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาผู
ตองหาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการทีเ่ กิดเหตุ และจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาผูร บั อนุญาตตัง้ สถาน
บริการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมไดมีการตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถายและระบุอายุของผูซึ่งจะเขาไป
ในสถานบริการ จึงจะครบองคประกอบของความผิดฐานนี้ โดยอาจสอบปากคำเจาพนักงานผูจับกุมใหได
ขอเท็จจริงวาผูจับกุมทราบไดอยางไร วาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมมีการตรวจเอกสารราชการฯดังกลาว
ซึ่งเจาพนักงานผูจับกุมอาจกลาวอางบันทึกคำใหการของผูมีอายุต่ำกวายี่สิบปบริบูรณที่ไดใหการไวในฐานะ
พยานขณะทำการจับกุมผูก ระทำผิด ซึง่ หากเปนกรณีดงั กลาว พนักงานสอบสวนควรสอบปากคำพยานผูร เู ห็น
เหตุการณดงั กลาวประกอบดวย โดยจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาผูม อี ายุตำ่ กวายีส่ บิ ปบริบรู ณนนั้ เขามา
ในสถานบริการจากทางใด และไดมีพนักงานของสถานบริการตรวจเอกสารราชการฯ ของผูอายุต่ำกวายี่สิบป
บริบรู ณนนั้ หรือไมอยางไร ทัง้ นีค้ วรสอบปากคำผูต อ งหาดวยวาไดตรวจหรือจัดใหมพี นักงานของสถานบริการ
ทำหนาที่ตรวจสอบเอกสารราชการฯของผูที่จะเขามาใชบริการในสถานบริการหรือไมอยางไร และ ไดมีการ
ขอตรวจสอบเอกสารราชการฯ ดังกลาวของผูมีอายุต่ำกวายี่สิบปบริบูรณที่เจาพนักงานพบอยูในสถานบริการ
หรือไมอยางไรดวย
อนึ่ง หากเจาพนักงานผูจับกุมมิไดรองทุกขกลาวโทษผูตองหาในฐานความผิดนี้ตอพนักงาน
สอบสวนมาตัง้ แตตน แตตอ มาพนักงานสอบสวนไดสอบสวนจนพบวาผูต อ งหาไดกระทำการฝาฝนกฎหมาย
อันเปนความผิดฐานนี้ พนักงานสอบสวนก็สามารถแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมใหแกผูตองหาได แลวทำการ
สอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอไป
ทัง้ นี้ ขอใหเขาใจวาการพบผูม อี ายุตำ่ กวายีส่ บิ ปบริบรู ณอยูใ นสถานบริการในระหวางเวลาทำการนัน้
ไมไดหมายความวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ (ผูตองหา) จะตองกระทำความผิดฐาน “เปนผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการไมตรวจเอกสารราชการฯของผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการ” เสมอไป ขึ้นอยูกับขอเท็จจริง ซึ่งใน
บางครัง้ อาจจะเปนความผิดทัง้ ฐานนี้ และฐาน “เปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยินยอมหรือปลอยปละละเลย
ใหผูมีอายุต่ำกวายี่สิบบริบูรณเขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทำการ ดวย หรืออาจเปนความผิดฐานหลัง
เพียงฐานเดียวก็ได แลวแตกรณี
๒.๑๕ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมแจงใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลันในกรณีทผี่ ซู งึ่ จะ
เขาไปในสถานบริการไมยนิ ยอมใหตรวจเอกสารทางราชการ หรือไมมเี อกสารราชการ และเขาไปในสถาน
บริการ” (มาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๘/๑) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
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องคประกอบความผิด
๑) เปนผูรับขออนุญาตตั้งสถานบริการ
๒) ไมแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน
๓) ในกรณีที่ผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการไมยินยอมใหตรวจเอกสารทางราชการ หรือไมมีเอกสาร
ราชการ และเขาไปในสถานบริการ
กฎหมายวาดวยสถานบริการบัญญัตใิ หรบั อนุญาตตัง้ สถานบริการมีหนาทีแ่ จงใหเจาหนาทีท่ ราบโดย
พลัน ในกรณีผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการไมยินยอมใหตรวจสอบเอกสารราชการ หรือไมมีเอกสารราชการ
และเขาไปในสถานบริการ ทั้งนี้การแจงดังกลาวผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอาจมอบหมายใหพนักงานของ
สถานบริการเปนผูดำเนินการแจงแทนก็ได และหากพนักงานของสถานบริการไมดำเนินการแจงตามที่ไดรับ
มอบหมาย ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการก็ยังคงตองรับผิดตามกฎหมาย
การสอบสวนในฐานความผิดนี้ พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาผูตองหาเปนผู
รับอนุญาตตัง้ สถานบริการทีเ่ กิดเหตุ และสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวามีบคุ คลใดเขาไปสถานบริการโดยไมยนิ ยอม
ใหตรวจเอกสารราชการหรือไมมเี อกสารราชการโดยผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายไมได
แจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน ทั้งนี้การกระทำที่จะถือวาเปนความผิดฐานนี้ จะตองมีขอเท็จจริงวาผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการไดจัดใหมีการตรวจเอกสารราชการของผูที่จะเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้น
แลว แตผทู จี่ ะเขาไปในสถานบริการนัน้ ฝาฝนไมยนิ ยอมใหตรวจ หรือผูน นั้ ไมมเี อกสารราชการ แลวเขาไป
ในสถานบริการ โดยผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือพนักงานของสถานบริการที่ไดรับมอบหมายไมแจง
ใหเจาหนาที่ทราบในทันทีวามีผูที่ฝาฝนดังกลาว ซึ่งเจาหนาที่ผูรับแจงและหลักเกณฑและวิธีการในการ
แจงและการรับแจงจะตองเปนไปตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดดวย มิเชนนัน้ จะตองถือวามิได
มีการแจงใหเจาหนาที่ทราบตามมาตรานี้ ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงตองนำประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องกำหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑวิธีการแจง และการรับแจงเหตุในสถานบริการ ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๔๗ มาพิจารณาประกอบ
๒.๑๖ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมแจงใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลัน ในกรณีทพี่ บหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวามีผูมีการอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได เขาไปหรืออยูในสถาน
บริการระหวางเวลาทำการ” (มาตรา ๑๖/๓ ประกอบมาตรา ๒๘/๑) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน
๓) ในกรณีทพี่ บหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวามีผมู กี ารอาการมึนเมาจนประพฤติวนุ วายหรือครองสติไมได
เขาไปหรืออยูในสถานบริการระหวางเวลาทำการ
พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงตามองคประกอบของความผิดดังกลาวตัง้ แตประเด็น
วาผูตองหาเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการที่เกิดเหตุหรือไม มีผูใดที่มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือ
ครองสติไมไดอยูในสถานบริการในระหวางเวลาทำการหรือไมอยางไร โดยจะตองใหไดขอเท็จจริงวาผูนั้น
ประพฤติตนวุน วายอยางไรหรือครองสติไมไดอยางไรดวย ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการหรือพนักงานของสถาน
บริการซึ่งไดรับมอบหมายไดพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติ
ไมได อยูใ นสถานบริการระหวางเวลาทำการหรือไมอยางไร และผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการหรือผูท ไี่ ดรบั มอบ
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หมายนั้นไดแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลันตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
กำหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑวิธีการแจง และการรับแจงเหตุในสถานบริการ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๔๗ หรือไมอยางไร
๒.๑๗ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมแจงใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลัน ในกรณีทพี่ บหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ” (มาตรา ๑๖/๓ ประกอบมาตรา
๒๘/๑) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน
๓) ในกรณีที่พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงครบถวนตามองคประกอบของความผิดดังกลาว
ตัง้ แตประเด็นวาผูต อ งหาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการทีเ่ กิดเหตุหรือไม มีผใู ดกระทำผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
ในสถานบริการและความผิดนัน้ เปนความผิดฐานใดตามกฎหมายใด และเปนกฎหมายทีร่ ะบุไวในคำนิยามของ
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือไมอยางไร ผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดมีความเกี่ยวของกับผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือพนักงานคนใดของสถานบริการหรือไมอยางไร
พบยาเสพติดชนิดใด จำนวนหรือปริมาณเทาใดในสถานบริการ ผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนำเขาไป
ในสถานบริการจากทางใด มีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือพนักงานของสถานบริการคนใดพบหรือรูเห็น
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นหรือไมอยางไร ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือพนักงานของสถาน
บริการซึ่งไดรับมอบหมายไดแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลันวามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นใน
สถานบริการหรือไมอยางไร และการแจงนั้นเปนการแจงอยางถูกตองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
กำหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑวิธีการแจง และการรับแจงเหตุในสถานบริการ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๔๗ หรือไมอยางไร
๒.๑๘ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมแจงใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลัน ในกรณีทพี่ บหรือ
มีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการนำอาวุธเขาไปในสถานบริการ” (มาตรา ๑๖/๓ ประกอบมาตรา ๒๘/๑) มีระวาง
โทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ไมแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน
๓) ในกรณีที่พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการนำอาวุธเขาไปในสถานบริการ
พนักงานสอบสวนควรสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงครบถวนตามองคประกอบของความผิด ตัง้ แตประเด็น
วาผูตองหาเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการที่เกิดเหตุหรือไม มีผูใดนำอาวุธชนิดใด(มีดปลายแหลม ขวาน ปน
พกลูกโม ปนกลมือ ระเบิดขวาง ฯลฯ) จำนวนเทาใด ลักษณะอยางไร ขนาดใด เขาไปในสถานบริการ ผูที่นำ
อาวุธเขาไปนัน้ เปนเจาหนาทีซ่ งึ่ แตงเครือ่ งแบบและนำอาวุธเขาไปเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการในสถานบริการนัน้
หรือไมอยางไร ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการหรือพนักงานคนใดของสถานบริการรูเ ห็นหรือไมอยางไร ผูร บั อนุญาต
ตั้งสถานบริการหรือพนักงานของสถานบริการหรือผูไดรับมอบหมายไดแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลันวามี
ผูนำอาวุธเขาไปในสถานบริการหรือไมอยางไร และการแจงนั้นไดแจงตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ
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กระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑวิธีการแจงและการรับแจงเหตุในสถานบริการ
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ หรือไม
๒.๑๙ “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับการกำหนดวันเวลาเปดของสถานบริการ” (มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับ
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปน “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ”
๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการกำหนดวันเวลาเปดของสถานบริการ
พนักงานสอบสวนจะตองทราบกอนวากฎหมายวาดวยสถานบริการกำหนดใหสถานบริการประเภท
ใดเปด-ปด ทำการในเวลาใด โดยดูจากกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ พ.ศ.๒๕๔๗
ซึ่งในการสอบสวนความผิดฐานนี้ พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาผูตองหาเปนผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการที่เกิดเหตุ และสถานบริการนั้นเปนสถานบริการประเภทใด และผูตองหาเปดทำการ
หรือปดทำการสถานบริการนอกเวลาที่กฎกระทรวงดังกลาวกำหนดไวหรือไม อยางไร ทั้งนี้การปดทำการ
หมายความถึงการปดทำการทั้งหมดที่เปนองคประกอบของสถานบริการ เชน หากเปนสถานบริการตาม
มาตรา ๓ (๔) (ก) การปดทำการคือตองปดทำการทุกสวนทั้งหยุดการจำหนายหรือหยุดบริการ อาหาร สุรา
และเครื่องดื่มอยางอื่น หยุดเปดดนตรีหยุดการแสดงดนตรี และหยุดการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และตอง
ไมใหนักรองนักแสดงหรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา รวมทั้งตองเชิญใหลูกคาในสถานบริการออกไปทั้งหมด
ภายในกำหนดเวลาดังกลาว แตมขี อ สังเกตถึงการบังคับใชกฎหมายในฐานความผิดนี้ เจาพนักงานผูท ำการ
จับกุมควรตองระมัดระวังเกีย่ วกับการโตแยงในเรือ่ งเวลาเนือ่ งจากเวลาเปนองคประกอบสำคัญของความ
ผิดฐานนี้ ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาดังกลาว เจาพนักงานจึงควรเขาจับกุมเมื่อเลยเวลาที่กำหนดไปแลวอยาง
นอย ๑๕ นาที และควรมีการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวตอเนือ่ งและภาพนิง่ ใหเห็นนาฬกากอนจับกุมและขณะเขา
ทำการจับกุมรวมถึงใหเห็นภาพพฤติการณภายในสถานบริการขณะเขาทำการจับกุม พนักงานสอบสวนตอง
สอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวา ผูต อ งหาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ และผูต อ งหาไดเปดทำการหรือปดทำการ
นอกเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด โดยควรสอบสวนปากคำเจาพนักงานผูท ำการจับกุมและพยานผูเ ห็นเหตุการณ
ไวโดยละเอียดใหไดความวาขณะที่เจาพนักงานเขาทำการจับกุม สถานบริการยังเปดทำการอยูอยางไร
เชน มีการจำหนายอาหารเครือ่ งดืม่ อยูห รือไม มีการแสดงดนตรีหรือมีพนักงานนัง่ กับลูกคาหรือไม อยางไร
มีผใู ชบริการอยูห รือไมอยางไร มีการเปดไฟในรานหรือไม อยางไร เปนตน และเจาพนักงานผูท ำการจับกุม
มีหลักฐานอื่นประกอบหรือไมอยางไร เชน ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่บันทึกไวขณะทำการจับกุม เปนตน
๒.๒๐ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดสถานทีภ่ ายนอกและภายในเพือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอย เพือ่ ความสะอาด เพือ่ ความสะดวกในการ
ตรวจตราของเจาหนาที่ การใชโคมไฟ หรือการใหพนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการ” (มาตรา
๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ภายนอกและภายในเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย เพือ่ ความสะอาด เพือ่ ความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที่ การใชโคมไฟ หรือการให
พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการ
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พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาผูตองหาเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ และ
จะตองสอบสวนวาผูต อ งหาไดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงดังกลาวอยางไร ซึง่ กระทรวง
ดังกลาวคือ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ
พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกฎกระทรวงดังกลาวไดกำหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการจัดสถานทีท่ งั้ ภายนอกและภายใน
ของสถานบริการ การใชโคมไฟ และการใหพนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการไว ดังนั้นหาก
ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการฝาฝนหรือมิไดปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงดังกลาวในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ก็ยอ มเปน
ความผิดฐานนี้ เชน ใชโคมไฟมีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นหนาและจำหนากันไดในระยะไมนอยกวา
๑.๕๐ เมตร ไมติดใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนบริเวณทางเขาสถานบริการ
ใชปายชื่อไมตรงกับชื่อในใบอนุญาต ไมติดตั้งปายชื่อไวดานหนาสถานบริการใหมองเห็นอยางชัดเจน ไมจัด
ใหพนักงานลูกจาง คนรับใชของสถานบริการติดหมายเลขประจำตัว ซึ่งตองตรงกับหมายเลขประจำตัวใน
บัตรประวัติของบุคคลนั้นไวที่อกเสื้อดานขวามือในขณะปฏิบัติงานในสถานบริการ หรือ จัดทำปายหมายเลข
ประจำตัวของพนักงาน ลูกจาง คนรับใชของสถานบริการไมเปนไปตามลักษณะ หรือขนาด ตามทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง เปนตน
อนึ่งมีขอสังเกตวาความผิดฐาน “เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับการกำหนดเวลาเปดปดของสถานบริการ” และความผิดฐาน “เปนผูร บั อนุญาตตัง้
สถานบริการไมปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับการจัดสถานทีภ่ ายนอกและภายในเพือ่ ความเปนระเบียบ
เรียบรอย เพื่อความสะอาดเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที่ การใชโคมไฟ หรือการให
พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการ” นัน้ แมวา จะมีฐานมาจากมาตราเดียวกัน แตกฎกระทรวง
ทัง้ สองฉบับดังกลาวนัน้ ก็แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด และก็มเี จตนารมณแยกตางหากจากกัน อีกทัง้ การ
กระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงแตละฉบับ ตางก็เปนการกระทำที่แยกตางหากจากกัน
และตางก็เปนความผิดในตัวเอง (ตางกรรม)
๒.๒๑ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรือ
อนาจาร หรือใหมสี ตั วรา ยเขารวมการแสดงในสภาพทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายแกผชู ม” (มาตรา ๑๙ ประกอบ
มาตรา ๒๘/๓) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑) เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๒) ไมควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร หรือใหมีสัตวรายเขารวมการแสดงใน
สภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูชม
พนักงานสอบสวนตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาผูต อ งหาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ และตอง
สอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวามีการแสดงทีเ่ ปนไปในทางลามกหรืออนาจารในสถานบริการอยางไร (รายละเอียด
พฤติการณทกี่ ระทำ) ใครเปนผูแ สดง มีความเกีย่ วของกับสถานบริการอยางไร เชน ไดรบั การวาจางจากสถาน
บริการ เปนตน หรือมีสตั วรา ยชนิดใด จำนวนเทาใด เขารวมในการแสดงในสถานบริการโดยแสดงในลักษณะ
อยางไร มีกรงหรือคอกกัน้ หรือมีสงิ่ กีดขวางใดๆหางไกลตัวผูช มเปนระยะเทาใด และการแสดงดังกลาวมีลกั ษณะ
ทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายแกผชู มหรือไมอยางไร ซึง่ พนักงานสอบสวนควรสอบสวนปากคำเจาพนักงานผูท ำการ
จับกุม ผูตองหา และพยานผูรูเห็นเหตุการณไวดวย นอกจากนี้จะตองสอบสวนวาใครเปนผูจัดใหมีการแสดง
ดังกลาวและผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไดมีการควบคุมการแสดงมิใหฝาฝนกฎหมายหรือไมอยางไร
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อนึง่ การพิจารณาวาการแสดงดังกลาวเปนไปในทางลามกหรืออนาจารหรือไมนนั้ ควรพิจารณา
จากขอเท็จจริงเปนกรณีไป ซึ่งอาจเทียบเคียงไดจากความรูสึกของวิญูชนตามความหมายที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำวา “ลามก” หมายถึง หยาบชา เลวทราม สกปรก อันเปนทีน่ า รังเกียจ
แกผูอื่นในดานความดีงาม “อนาจาร” หมายถึง ความประพฤติชั่ว ความประพฤตินาอับอาย ความประพฤติ
นอกรีตนอกแบบ ซึง่ ความหมายโดยรวมทัว่ ๆไปจะหมายถึงสิง่ ทีท่ ำใหผพู บเห็นมีความรูส กึ วานาอุดจาด นาบัดสี
นาอับอาย โดยอาจแสดงออกในรูปแบบของการเปลือยกาย หรือการแสดงทาทางการรวมเพศ รวมถึงการ
กระทำใดๆที่ไมสมควรทางเพศโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูพบเห็นใครทางอารมณ
ทัง้ นีอ้ าจเทียบเคียงจากแนวคำวินจิ ฉัยของศาลฎีกาประกอบ เชน คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๑๐/๒๕๓๑
วินจิ ฉัยวา ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแตกางเกงในโปรงตา มีผชู ายนอนกอดมือโอบบริเวณ
ทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายทอนบนใชมือจับหูโทรศัพทกดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัว
มือขางหนึ่งกุมนมอีกขางหนึ่งกุมอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปดเสื้อใหเห็นนมลวงมือเขาไปในกระโปรง ภาพหญิง
เปลือยอกสวมกางเกงในมือลวงเขาไปในอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายอกสวมกางเกงขาสัน้ มือขางหนึง่ ลวง
ไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพดังกลาวแมไมเห็นอวัยวะเพศชัดเจนแตก็มีลักษณะสื่อไปในดานยั่วยุกามารมณ
และภาพหญิงเปลือยตลอดรางซึง่ พอเห็นอวัยวะเพศไดบา ง ถือวาเปนภาพอันลามกไมใชภาพศิลปะทีแ่ สดงถึง
สวนสัดความสมบูรณของรางกาย “คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๑๙/๒๕๓๑” วินจิ ฉัยวา ว.ผูจ ดั การสถานบริการ
ของจำเลยที่ ๑ จัดใหมกี ารแสดงแฟชัน่ โชวในการสถานบริการของจำเลย นางแบบแตงกายชุดอาบน้ำตัด
เย็บดวยผาลูกไมบาง บนฟลอรมสี ปอตไลทฉายไปมาสามารถมองเห็นผานชองวางของลูกไมบางนัน้ เห็นนม
เนื้อตัวรางกายของนางแบบ ลักษณะการแตงกายเชนนี้ไมแตกตางไปจากการเปลือยกายและเพียงเทานี้
ถือไดวาจำเลยที่ ๑ ไดจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการ ซึ่งเปนไปในทางลามกอนาจาร
แลว เมือ่ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ผูเ ปนหุน สวนผูจ ดั การ เปนผูไ ดรบั อนุญาตใหตงั้ สถานบริการดังกลาว จึงมี
หนาที่ตองควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร แมจำเลยจาง ว. ใหเปนผูจัดการดูแลแทน
และ ว. จัดใหมกี ารแสดงอันเปนความผิดดังกลาว ในขณะทีจ่ ำเลยที่ ๒ ไมอยู ก็หาไดทำใหจำเลยทัง้ สองหลุดพน
จากหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวนั้นไม
๒.๒๒ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมยอมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทีเ่ ขาไปตรวจ
ภายในสถานบริการ” (มาตรา ๒๕) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑) เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๒) ไมยอมใหความสะดวกแกเจาพนักงาน (พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญ) ทีเ่ ขาไปตรวจ
ภายในสถานบริการ
พนักงานสอบสวนตองสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริงวาผูตองหาเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
และตองสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริงวาเจาพนักงานผูเขาไปตรวจภายในสถานบริการมีตำแหนงหนาที่
อยางไร มีอำนาจหนาทีเ่ ขาไปตรวจในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือไม และในการเขา
ไปตรวจไดแสดงบัตรประจำตัวตอผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือไม นอกจากนี้ตองสอบสวนใหไดขอ
เท็จจริงวาผูตองหาไมยอมใหความสะดวกแกเจาพนักงานที่เขาไปตรวจภายในสถานบริการอยางไร เชน
ไมยอมเปดประตูใหเขา ไมเปดไฟสวางตามคำรองขอของเจาพนักงาน หรือไมยอมหรี่เสียงเพลงตามคำรอง
ขอของเจาพนักงานผูเขาไปตรวจ เปนตน
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อนึ่ง การไมยินยอมใหความสะดวกแกเจาพนักงานที่เขาไปตรวจภายในสถานบริการ ซึ่งจะเปน
ความผิดฐานนี้ เจาพนักงานที่เขาไปตรวจนั้นจะตองเปนไปตามมาตรา ๒๔ ดวย นั่นคือตองมีฐานะเปน
“พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา” มิใช “พนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” ทั่วๆไป แตทั้งนี้มิไดหมายความวา “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” โดยทั่วไป
จะไมสามารถเขาไปตรวจภายในสถานบริการได หากเปนการตรวจเพือ่ รักษาความสงบเรียบรอยโดยทัว่ ไปแลว
ก็ยอมสามารถกระทำได เนื่องจากสถานบริการในสวนที่เปดใหประชาชนเขาไปใชบริการไดนั้นมิใชที่รโหฐาน
ดังนั้นเมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจพบการกระทำผิดซึ่งหนาในสถานที่ดังกลาวก็ยอมมีอำนาจจับกุม
ผูกระทำผิดกฎหมายดังกลาวได แตการที่พนักงานของสถานบริการไมยินยอมใหความสะดวกแกพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจทัว่ ไปทีเ่ ขาไปตรวจภายในสถานบริการนีก้ ย็ อ มไมมคี วามผิดตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการ แตหากมีกรณีที่ตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงานก็อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได
ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป
(๓) กลุมบุคคลอื่นๆ
๓.๑ “ฐานเขาไปในสถานบริการโดยไมมีหรือไมยอมใหตรวจเอกสารราชการ” (มาตรา ๒๘/๑
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม) มีระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
องคประกอบความผิด
๑) ผูใด
๒) เขาไปในสถานบริการโดยไมมีหรือไมยอมใหตรวจเอกสารราชการ
พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวา ใคร (ผูใ ด) เขาไปในสถานบริการโดยไมมี
หรือไมยอมใหตรวจเอกสารราชการ โดยจะตองใหไดขอ เท็จจริงวา ผูน นั้ ไมมเี อกสารราชการ(อาจเปนกรณี
ทีไ่ มมเี อกสารราชการ หรือมีแตไมไดนำมาดวย ก็ถอื วาไมมเี อกสารราชการตามมาตรานี)้ หรือเปนกรณีที่
ผูน นั้ มีเอกสารราชการ(ตองนำติดตัวมาดวย)แตไมยนิ ยอมใหผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ หรือพนักงานของ
สถานบริการทีไ่ ดรบั มอบหมายตรวจเอกสารราชการนัน้ และจะตองสอบสวนวาผูน นั้ เขาไปในสถานบริการ
จากทางใด และขณะทีถ่ กู จับกุมผูน นั้ อยูส ว นใดบริเวณใดของสถานบริการ (ระบุใหชดั เจน) มีใครเปนพยาน
รูเห็นบาง และผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือผูที่ไดรับมอบหมายไดขอตรวจเอกสารราชการนั้นหรือไม
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนควรสอบสวนขยายผลวา เมื่อมีกรณีดังกลาวแลวผูที่เขาไปในสถานบริการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายไดมีการแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลันตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม หรือไม เพราะ
หากพบวาผูมีหนาที่ไมไดแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลันตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด พนักงาน
สอบสวนก็จะตองดำเนินคดีกบั ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ “ฐานเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมแจง
ใหเจาหนาทีท่ ราบโดยพลัน ในกรณีทผี่ ซู งึ่ จะเขาไปในสถานบริการไมยนิ ยอมใหตรวจเอกสารราชการ หรือ
ไมมีเอกสารราชการและเขาไปในสถานบริการ” ดวย
๓.๒ “ฐานนำอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยไมใชเจาหนาทีซ่ งึ่ อยูใ นเครือ่ งแบบและนำเขาไปเพือ่
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย” (มาตรา ๑๖/๒ ประกอบมาตรา ๒๘/๒) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเปนอาวุธปนมีระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเปนวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม มีระวาง
โทษจำคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๒๐ ป หรือปรับตั้งแต ๔๐,๐๐๐ ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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องคประกอบความผิด
๑) ผูใด
๒) นำอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยไมใชเจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบและนำเขาไปเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย
กฎหมายวาดวยสถานบริการมีเจตนารมณเฉพาะทีต่ อ งการใหสถานบริการเปนสถานทีป่ ลอดอาวุธ
เพือ่ ใหปลอดภัยแกผทู เี่ ขาไปใชบริการ ดังนัน้ จึงไดบญ
ั ญัตมิ าตรา ๑๖/๒ ไวโดยเฉพาะหามมิใหผใู ดนำอาวุธ
เขาไปในสถานบริการ เวนแตผูนั้นเปนเจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบและนำเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายเทานั้น โดยไดกำหนดอัตราโทษสำหรับผูฝาฝนไวสูงมาก ดังจะเห็นไดวา กรณีการนำอาวุธปน
เขาไปในสถานบริการอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการมาตรา ๑๖/๒ ประกอบมาตรา
๒๘/๒ นัน้ กฎหมายกำหนดโทษไวสงู กวาอัตราโทษตามกฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ มาตรา ๘ ทวิประกอบ
มาตรา ๗๒ ทวิ และสูงกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ ทัง้ นีใ้ นชัน้ กรรมาธิการพิจารณากฎหมาย
ดังกลาวไดมีผูแทนของสำนักงานตำรวจแหงชาติแยงวาหากบัญญัติใหเจาหนาที่ที่จะนำอาวุธเขาไปในสถาน
บริการตองแตงเครื่องแบบเทานั้น จะทำใหเจาหนาที่ตำรวจฝายสืบสวนไมสามารถแฝงตัวเขาไปปฏิบัติงาน
สืบสวนได แตคณะกรรมาธิการมีความเห็นวาการเขาไปสืบสวนในทางลับในสถานบริการไมควรที่จะนำอาวุธ
เขาไป เนื่องจากหากมีกรณีจับกุมในสถานบริการแลวเกิดการตอสูขัดขวางขึ้น อาจเกิดอันตรายแกผูเขาไปใช
บริการทีม่ จี ำนวนมาก เนือ่ งจากสถานบริการเปนทีช่ มุ ชน และอาจเกิดการเขาใจผิดไดเนือ่ งจากเจาหนาทีไ่ มได
แตงเครือ่ งแบบ ดังนัน้ เพือ่ เปนการปองกันปญหาดังกลาวและเพือ่ มิใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
จึงไดบญ
ั ญัตใิ หกรณีเจาหนาทีผ่ มู หี นาทีใ่ นสถานบริการนัน้ จะเขาไปปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละตองการทีจ่ ะนำเอา
อาวุธเขาไปดวยจะตองแตงเครือ่ งแบบเทานัน้ มิเชนนัน้ จะมีความผิดตามมาตรา ๑๖/๒ แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.๒๕๔๙ ทั้งนี้มีขอสังเกตวาแมพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิจะไดบัญญัติยกเวนไวสำหรับเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ ฯลฯ
ใหสามารถพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยหรือพาไปในชุมชนทีใ่ หไดจดั ใหมขี นึ้ เพือ่ นมัสการ การรืน่ เริง การมหรสพ
หรือการอื่นใด แตเนื่องจากพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๑๖/๒ มีเจตนารมณเฉพาะ
ดังนัน้ แมผทู ไี่ ดรบั การยกเวนตามมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัตอิ าวุธปนฯ ทีบ่ างกรณีอาจไมเปนความ
ผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ แตกอ็ าจมีความผิดตามมาตรา ๑๖/๒ แหงพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙ ได ตัวอยางเชน พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจซึ่งอางวาเขาไปในสถานบริการเพื่อปฏิบัติหนา
ทีต่ ามกฎหมายโดยนำอาวุธเขาไปแตไมแตงเครือ่ งแบบ หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานบริการไมวา
จะเปนเจาหนาที่เอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งรับการวาจางจากสถานบริการใหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
หากมิใชเปนการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการของตนตามกฎหมายและไมไดแตงเครือ่ งแบบแลวไมมสี ทิ ธินำอาวุธ
เขาไปในสถานบริการทั้งสิ้นแมวาจะไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว (ป.๑๒) ก็ตาม และมีขอสังเกต
อีกประการหนึ่ง คือ กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝายปกครอง พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ทำการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ (ทุกฐานความผิด) และแมวา กฎกระทรวง
ดังกลาวจะกำหนดใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองทำการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวย
อาวุธปนฯ เฉพาะบางฐานความผิด (ไมรวมความผิดตามมาตรา ๘ ทวิ ประกอบมาตรา ๗๒ ทวิ) ก็ตาม
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แตเนือ่ งจากการกระทำอันเปนความผิดตามมาตรา ๘ ทวินนั้ กฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ ยกเวนมิใหใชบงั คับ
กับเจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยูในระหวางการ
ปฏิบตั หิ นาที่ ฯลฯ เจาพนักงานดังกลาวนัน้ จึงไมมคี วามผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ ดังนัน้ เมือ่ เกิดกรณี
ทีเ่ จาพนักงานผูม หี นาทีร่ กั ษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทหาร และตำรวจซึง่ อยูใ นระหวางปฏิบตั ิ
หนาที่ ฯลฯ กระทำผิดกฎหมายวาดวยสถานบริการตามมาตรา ๑๖/๒ “ฐานนำอาวุธเขาไปในสถานบริการ
โดยมิใชเจาหนาทีซ่ งึ่ อยูใ นเครือ่ งแบบและนำเขาเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมาย” จึงอยูใ นอำนาจหนาทีข่ อง
พนักงานสอบสวนฝายปกครองทีจ่ ะทำการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการดังกลาว
พนักงานสอบสวนควรสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาใคร (ผูใ ด) เปนผูน ำอาวุธชนิดใด(ระบุรายละเอียด
ใหชดั เจน)เขาไปในสถานบริการ เนือ่ งจากความผิดฐานนีก้ ฎหมายไมไดระบุวา จะตองเปนสถานบริการทีไ่ ด
รับใบอนุญาตแลวเทานัน้ ดังนัน้ แมจะเปนสถานบริการทีต่ งั้ ขึน้ โดยไมไดรบั อนุญาตหากมีผกู ระทำผิดฐานนี้
ในสถานบริการดังกลาว ก็จะมีความผิดเชนเดียวกัน พนักงานสอบสวนจึงตองสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริง
วาที่เกิดเหตุเปนสถานบริการประเภทใดโดยจะตองครบองคประกอบของการเปนสถานบริการตามคำนิยาม
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๓ ของคำวา “สถานบริการ” ดวย และจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาผูต อ งหาไมได
รับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ กลาวคือไมใชเจาหนาทีข่ องรัฐผูม หี นาทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะตอง
เขาไปปฏิบตั งิ านภายในสถานบริการนัน้ หรือเปนเจาหนาทีข่ องรัฐผูม หี นาทีต่ ามกฎหมายแตไมไดอยูใ นระหวาง
การปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ หรือเปนเจาหนาทีข่ องรัฐผูม หี นาทีต่ ามกฎหมายและอยูใ นระหวางการปฏิบตั หิ นาที่
ราชการแตไมไดแตงเครือ่ งแบบ ทัง้ นี้ พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางทีจ่ ำเปน ทัง้ การ
สอบสวนปากคำผูกลาวหา ผูตองหา พยานบุคคลผูเห็นเหตุการณ พยานวัตถุ และพยานเอกสารตางๆ เชน
ใบอนุญาตใหมแี ละใชอาวุธปน (ป.๔) และภาพจากกลองวงจรปด เปนตน ทัง้ นีห้ ากสถานบริการมีกลองวงจรปด
ควรรีบสั่งใหสถานบริการสงสำเนาบันทึกภาพนั้นมาให กอนที่ภาพนั้นจะถูกโปรแกรมที่ตั้งไวบันทึกภาพทับ
เมื่อเกินเวลาที่กำหนด ดังนั้นเจาพนักงานจึงควรประสานสถานบริการในพื้นที่ไวลวงหนา เพื่อที่จะไดทราบ
ขอมูลวาสถานบริการใดมีกลองวงจรปดติดตั้งไวที่จุดใดบาง และแตละแหงตั้งโปรแกรมไวใหบันทึกภาพทับ
เมื่อครบกำหนดเวลาเทาใด
อนึ่ง พนักงานสอบสวนควรสอบสวนขยายผลดวยวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไดรูเห็นการ
ฝาฝนกฎหมายนัน้ และไดปฏิบตั ติ ามหนาทีท่ กี่ ฎหมายกำหนดไวหรือไม ซึง่ หากพบวาไมไดปฏิบตั ติ ามหนาที่
ทีก่ ฎหมายกำหนดก็จะตองดำเนินคดีกบั ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการนัน้ ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการดวย
๓.๓ “ฐานเปนผูดำเนินกิจการ ลูกจาง หรือคนรับใชของสถานบริการ ไมยอมใหความสะดวก
แกเจาพนักงานที่เขาไปตรวจภายในสถานบริการนั้น” (มาตรา ๒๕) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน
หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑. เปนผูดำเนินกิจการลูกจางหรือคนรับใชของสถานบริการ
๒. ไมยอมใหความสะดวกแกเจาพนักงาน (พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญ)ทีเ่ ขาไปตรวจ
ภายในสถานบริการนั้น
พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาผูต อ งหาเปนใคร มีหนาทีอ่ ะไรในสถานบริการนัน้
และผูน นั้ ไมยอมใหความสะดวกแกพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญทเี่ ขาไปตรวจภายในสถานบริการ
ตามมาตรา ๒๔ อยางไร เจาพนักงานที่เขาไปตรวจภายในสถานบริการนั้นมีตำแหนงหนาที่อะไร มีฐานะเปน
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“พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชัน้ ผูใ หญ” ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาหรือไม และในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดแสดงบัตรประจำตัวตอผูตองหาหรือไมอยางไร
๓.๔ “ฐานจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการที่เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร”
(มาตรา ๒๘/๓) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑. ผูใด
๒. จัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการ
๓. ที่เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร
ความผิดฐานนี้กำหนดไวสำหรับผูที่จัดการแสดงที่เปนไปในทางลามกหรืออนาจารในสถานบริการ
โดยกฎหมายระบุตวั ผูก ระทำการฝาฝนกฎหมายไวกวางๆโดยใชคำวา “ผูใ ด” ดังนัน้ จึง หมายความวาใคร
ก็ตามที่เปนผูจัดใหมีการแสดงดังกลาวยอมมีความผิดฐานนี้ มีกรณีที่นาสังเกต คือ ความผิดตามมาตรา
๒๘/๓ นีไ้ ดกำหนดโทษสำหรับผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการเอาไวดว ย โดยเปนโทษสำหรับกรณีผรู บั อนุญาต
ตัง้ สถานบริการไมปฏิบตั ติ ามหนาทีท่ กี่ ฎหมายกำหนดตามมาตรา ๑๙ นัน่ คือ ผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
มีหนาที่ที่จะตองควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจารและมิใหมีสัตวรายเขารวมในการ
แสดงในสภาพทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายแกผชู ม จึงเกิดกรณีเปนทีน่ า สงสัยวาหากผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
เปนผูจัดใหมีการแสดงที่เปนไปในทางลามกหรืออนาจารเองแลว จะตองดำเนินคดีกับผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการในฐานความผิดนีด้ ว ยหรือไม กรณีนมี้ ผี ใู หความเห็นเปน ๒ แนวทาง แนวทางแรกเห็นวาควรดำเนินคดี
เฉพาะความผิดฐาน “เปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการไมควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจารฯ”
ตามมาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๒๘/๓ เทานั้น เนื่องจากผูกระทำมีเจตนาเดียวคือ เจตนาที่จะจัดใหมีการ
แสดงทีเ่ ปนไปในทางลามกอนาจารในสถานบริการ สวนการไมควบคุมการแสดงนัน้ ก็เพราะตนเองเปนผูจ ดั ให
มีการแสดงเอง ประกอบกับความผิดทั้งสองฐานนี้มีบทกำหนดโทษอยูในมาตรา ๒๘/๓ เหมือนกัน อีกทั้ง
กฎหมายใชคำวา “หรือ” ดังนั้นจึงควรดำเนินคดีเพียงฐานความผิดเดียว สวนความเห็นแนวทางที่ ๒ เห็นวา
แมกฎหมายจะมีบทกำหนดโทษอยูใ นมาตราเดียวกันแตหากพิจารณาในแงของการกระทำแลวยอมเปนความผิด
สำเร็จแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนเนื่องจากความผิด “ฐานเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการไมควบคุมการ
แสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร” นัน้ มีบทบัญญัตทิ บี่ งั คับใหผรู บั อนุญาตตัง้ สถานบริการตองปฏิบตั ิ
โดยไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๙ ดังนั้นเมื่อผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนดวยการไมควบคุมการแสดงมิให
เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร จึงเปนความผิดสำเร็จแลวกรรมหนึ่ง สวนการที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
(ผูใ ด) จัดใหมกี ารแสดงทีเ่ ปนไปในทางลามกหรืออนาจารนัน้ ก็เปนความผิดอีกกรรมหนึง่ ตางหาก อีกทัง้ ความผิด
“ฐานจัดใหมกี ารแสดงในสถานบริการทีเ่ ปนไปในทางลามกหรืออนาจารตามมาตรา ๒๘/๓ นัน้ กฎหมายใชคำวา
“ผูใด” ดังนั้น จึงเห็นวาควรดำเนินคดีทั้งสองฐานความผิด เมื่อมีความเห็นเปนสองแนวทางดังกลาวพนักงาน
สอบสวนจึงตองตัดสินใจวาจะดำเนินคดีตามแนวทางใด ซึ่งหากเลือกที่จะดำเนินคดีเพียงฐานความผิดเดียว
หากตอมามีผโู ตแยงและกลาวหาวาพนักงานสอบสวนละเวนการดำเนินคดีกบั ผูต อ งหาในอีกฐานความผิดหนึง่
ก็จะเปนการยุง ยากตอพนักงานสอบสวนทีจ่ ะตองแกขอ กลาวหาดังกลาว ดังนัน้ เพือ่ ใหการบังคับใชกฎหมาย
บรรลุวตั ถุประสงคตามเจตนารมณ จึงควรตีความไปทางทีส่ ามารถบังคับใชกฎหมายได พนักงานสอบสวน
จึงควรดำเนินคดีไปทัง้ สองฐานความผิด สวนการพิจารณาวาผูต อ งหาไดกระทำความผิดเพียงกรรมเดียว
เปนความผิดตามกฎหมายบทเดียว หรือกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท หรือกระทำความผิดหลายกรรม
นั้นยังมีขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลที่จะเปนผูพิจารณาอยูอีก
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พนักงานสอบสวนควรสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาสถานที่เกิดเหตุเปนสถานบริการตามคำนิยาม
“สถานบริการ” ตามมาตรา ๓ หรือไมอยางไร และใคร (ผูใ ด) เปนผูจ ดั ใหมกี ารแสดงเพือ่ ความบันเทิงในสถาน
บริการนัน้ และทีส่ ำคัญจะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาการแสดงนัน้ เปนไปในทาง “ลามก” หรือ “อนาจาร”
อยางไร (บรรยายรายละเอียดของพฤติการณ)โดยพิจารณาแนวทางสอบสวนตามขอ ๑.๑๒ ประกอบ
๓.๕ “ฐานดำเนินกิจการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต” (มาตรา ๒๖) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน
หนึ่งปหรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑. ผูใด
๒. ดำเนินกิจการสถานบริการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต
ขอสังเกตของความผิดฐานนีค้ อื กฎหมายระบุองคประกอบของความผิดในสวนของผูก ระทำความ
ผิดไวโดยใชคำวา “ผูใ ด” นัน่ ยอมหมายความถึงบุคคลใดๆ ก็ตาม ไมวา จะเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
หรือไม หากดำเนินกิจการสถานบริการในระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลว ยอมเปนความผิดฐานนี้
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บางทานอาจมีขอสงสัยวา ความผิดฐานนี้นาจะมีไดเฉพาะผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการเทานั้น
เนือ่ งจากใบอนุญาตตัง้ สถานบริการเปนใบอนุญาตเฉพาะตัว ผูอ นื่ ยอมไมมสี ทิ ธิมาดำเนินกิจการ ดังนัน้ เมือ่ ผูอ นื่
ทีไ่ มไดรบั อนุญาตใหตงั้ สถานบริการดังกลาวมาดำเนินกิจการสถานบริการทีถ่ กู สัง่ พักใชใบอนุญาตก็ยอ มสมควร
ทีจ่ ะตองมีความผิด “ฐานตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาต” ซึง่ แนวความคิดดังกลาวอาจถูกตองในสวนหนึง่
คือ ถูกตองเฉพาะในสวนทีก่ ลาววาใบอนุญาตตัง้ สถานบริการเปนใบอนุญาตเฉพาะตัว แตการกลาววาหากผูอ นื่
ทีไ่ มไดรบั อนุญาตตัง้ สถานบริการนัน้ มาดำเนินกิจการสถานบริการดังกลาวในระหวางทีถ่ กู สัง่ พักใชใบอนุญาต
ก็จะตองดำเนินคดี “ฐานตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาต” นัน้ อาจถูกโตแยงจากนักกฎหมายได เนือ่ งจาก
ระบบการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ มีองคประกอบสำคัญที่จะตองพิจารณาอยู ๓ สวนหลักๆ คือ
๑. “สถานที่ตั้ง”
๒. “ลักษณะของการประกอบกิจการ”
๓. “ตัวบุคคลผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ”
ในเมื่อระบบการอนุญาตใหตั้งสถานบริการซึ่งพิจารณาอนุญาตโดยพนักงานเจาหนาที่ ไดพิจารณา
อนุญาตเกีย่ วกับสถานทีต่ งั้ ลักษณะของการประกอบกิจการและตัวบุคคลไปแลว ตอมาสถานบริการนัน้ ถูกพัก
ใชใบอนุญาต ก็มไิ ดหมายความวาตัวสถานบริการเดิมซึง่ ไดรบั การพิจารณาอนุญาตไปแลวนัน้ จะกลายเปนสถาน
บริการทีไ่ มไดรบั อนุญาตไปดวย เปนเพียงแตใหหยุดพักการดำเนินกิจการไปเทานัน้ ดังนัน้ เมือ่ มีบคุ คลอืน่ ทีม่ ใิ ช
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกลาวมาดำเนินกิจการในสถานบริการที่ไดรับอนุญาตใหตั้งไปแลวจึงไมนาที่จะ
ทำใหผนู นั้ มีความผิด “ฐานตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาต” เนือ่ งจากสถานบริการแหงนัน้ เปนสถานบริการ
แหงเดียวกันตั้งอยูบนสถานที่เดียวกัน และตัวสถานบริการนั้นไดรับอนุญาตใหตั้งไปแลว เพียงแตตัวผูดำเนิน
กิจการไมใชผูที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจการสถานบริการดังกลาวเทานั้น แตเนื่องจากตัวบุคคลผูขออนุญาต
เปนองคประกอบหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตใหตั้งสถานบริการ การที่ผูไมไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
มาดำเนินกิจการสถานบริการดังกลาวในระหวางทีผ่ ถู กู สัง่ พักใชใบอนุญาต จึงควรทีจ่ ะมีความผิด ดังนัน้ กฎหมาย
จึงไดกำหนดความผิด “ฐานดำเนินกิจการสถานบริการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต” ขึ้นมา โดยระบุตัวผู
กระทำผิดฐานดังกลาวไวกวางๆ วา “ผูใ ด”

184
การสอบสวนความผิดฐานนี้พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาสถานบริการ
ดังกลาวเปนสถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการแลวถูกสั่งพักใชใบอนุญาต และมีการดำเนินกิจการใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต และ “ใคร” (ผูใด) เปนผูดำเนินกิจการสถานบริการดังกลาว
๓.๖ “ฐานดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภททีร่ ะบุไวในใบอนุญาต” (มาตรา๒๖) มีระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑. ผูใด
๒. ดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอสังเกตฐานความผิดนีร้ ะบุตวั ผูก ระทำความผิดไวกวางๆวา “ผูใ ด” เชนเดียวกันกับความผิด “ฐาน
ดำเนินกิจการสถานบริการในระหวางผูพักใชใบอนุญาต” เนื่องจากสถานบริการแหงนั้นไดรับอนุญาตใหตั้ง
ไปแลวโดยระบุประเภทของการดำเนินกิจการเอาไว ดังนัน้ เมือ่ บุคคลใดๆ ไมวา จะเปนผูร บั อนุญาตใหตงั้ สถาน
บริการเองหรือไมก็ตาม มาดำเนินกิจการผิดประเภทไปจากที่ไดรับอนุญาตจึงตองมีความผิดฐานนี้ ทั้งนี้อาจ
มีผูสงสัยวาถาหากบุคคลอื่นที่ไมไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการมาดำเนินกิจการ จะสามารถกระทำไดหรือ
ไมอยางไร เรื่องดังกลาวในทางกฎหมายยอมไมสามารถกระทำได เนื่องจากใบอนุญาตตั้งสถานบริการเปนใบ
อนุญาตเฉพาะตัว แตในความเปนจริงก็มีผูกระทำอยูเนืองๆ ไมวาจะเปนการแอบซื้อขายกันโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หรือโดยวิธีการอื่นๆ แตผลของกฎหมายก็ไมไดทำใหผูที่มีชื่อเปนผูไดรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
จะพนจากความรับผิดตามทีก่ ฎหมายกำหนดไปได หากมีการกระทำทีฝ่ า ฝนกฎหมายวาดวยสถานบริการ
เกิดขึ้น จึงเห็นไดวาโดยระบบของกฎหมายสามารถที่จะควบคุมการประกอบกิจการดวยการบังคับใหมีผูที่
ตองรับผิดชอบอยูแลว อีกทั้งในการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติเมื่อจะกลาวหาวามีการเปลี่ยนมือเจาของ
สถานบริการโดยมิชอบ (ตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาต) ก็คงจะไมมใี ครยอมรับ โดยผูถ กู กลาวหามักกลาว
อางวาเปนการวาจางใหดำเนินกิจการแทนเทานั้น สวนตัวผูรับอนุญาตก็ยังคงเปนคนเดิม (แมในขอเท็จจริง
จะไดขายใหกับผูอื่นไปแลว) อีกทั้งกฎหมายก็ไมไดระบุฐานความผิดของการ “ดำเนินกิจการสถานบริการ
โดยไมไดรับอนุญาต” เอาไว คงมีเพียงความผิดฐาน “ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต” ดังนั้นความผิด
“ฐานตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต” ก็นาจะสามารถบังคับใชไดจริงเฉพาะกับกรณี บุคคล ลักษณะ
ประกอบกิจการและสถานที่ตั้งที่ไมไดรับอนุญาต ครบทั้งสามองคประกอบเทานั้น
อนึ่งหากเปนกรณีที่ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการสิ้นอายุลงโดยผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมิไดยื่น
คำรองขอตออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด แลวยังคงดำเนินกิจการสถานบริการแหงนั้นตอไป
ก็จะมีความผิดฐาน “ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต”
ความผิด“ฐานดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไวในใบอนุญาต” นี้ พนักงานสอบสวน
จะตองสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงวาสถานบริการทีเ่ กิดเหตุเปนสถานบริการประเภทใด แลวมีการดำเนินกิจการ
สถานบริการผิดประเภทจากทีร่ ะบุไวในใบอนุญาตอยางไร และ “ใคร” (ผูใ ด) เปนผูด ำเนินกิจการผิดประเภท
จากที่ไดรับอนุญาตดังกลาว ทั้งนี้มีขอแนะนำวาเจาพนักงานผูทำการจับกุมควรมีการบันทึกรายละเอียด
พฤติการณที่พบในขณะจับกุมไวใหละเอียด วาสถานบริการดังกลาวมีการดำเนินกิจการในลักษณะใด
มีรายละเอียดองคประกอบของการดำเนินกิจการอยางไร และควรบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเนื่องรวมทั้ง
ภาพนิ่งเอาไวเปนหลักฐานดวย เพื่อจะเปนประโยชนตอพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีกับผูตองหา
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(๔) กลุมผูสนับสนุนการกระทำความผิด
เนื่องจากฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการสวนใหญเปนฐานความผิดที่กำหนดไวโดย
เฉพาะสำหรับผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ แตมีบางกรณีที่บุคคลอื่นๆซึ่งเกี่ยวของอาจมีความผิดฐานเปน
ผูสนับสนุนการกระทำความผิดดังกลาวได เนื่องจากมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติวา
“ผูใ ดกระทำดวยประการใดๆอันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวกในการทีผ่ อู นื่ กระทำความผิดกอนหรือ
ขณะกระทำความผิด แมผูกระทำความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผู
สนับสนุนการกระทำความผิด ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กำหนดไวสำหรับความผิดที่สนับสนุน
นัน้ ” ดังนัน้ หากมีกรณีทเี่ จาพนักงานเขาทำการตรวจสถานบริการแลวไมพบตัวผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ
แตพบตัวผูจ ดั การดูแลสถานบริการนัน้ หากผูน นั้ ใหการยอมรับวาตนเองเปนผูจ ดั การดูแลรับผิดชอบสถาน
บริการดังกลาวแทนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ เจาพนักงานก็อาจแจงขอกลาวหาผูน นั้ ในฐานเปนผูส นับ
สนุนการกระทำความผิดนั้นๆไดขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนรายกรณี แตทั้งนี้ก็มิไดทำใหตัวผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการพนจากความรับผิดไปได ดังนัน้ เมือ่ เจาพนักงานจับกุมผูส นับสนุนมาสงใหพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดี จึงตองเปนหนาทีข่ องพนักงานสอบสวนทีจ่ ะตองเรียกตัวผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการมาทำการ
สอบสวนดำเนินคดีในฐานความผิดนั้นๆตอไปดวย
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ตัวอยางการทำสำนวนคดีกฎหมายวาดวยสถานบริการ
๑.ขอหาเปดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๒๖)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดเขาตรวจสอบสถานบริการ รานอีโรติกคาราโอเกะ เลขที่ ๑๐/๒ ม. ๑๕
ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ทีม่ กี ารจำหนายสุรา เปดเพลงคาราโอเกะ
และมีหญิงบริการขับรองเพลงรวมกับลูกคา ขณะตรวจสอบเวลา ๐๔.๓๐ น. รานดังกลาวจึงเขาขายในลักษณะ
กิจการสถานบริการ ซึง่ เปนสถานทีท่ มี่ อี าหาร สุรา หรือเครือ่ งดืม่ อยางอืน่ จำหนายโดยมีการจัดอุปกรณรอ งเพลง
ประกอบดนตรีใหแกลูกคาและจัดใหมีผูบริการขับรองเพลงหรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงาน
อื่นใดนั่งกับลูกคา ตามมาตรา ๓ (๔) (ข)
พนักงานฝายปกครองจึงขอตรวจสอบใบอนุญาตตั้งสถานบริการ นาย เกรียงใจ บุญใจ ซึ่งเปน
เจาของราน ไดแจงพนักงานฝายปกครองวาตนไมมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พนักงานฝายปกครองจึงได
แจงแก นายเกรียงไกร บุญใจ วากระทำผิดขอหา “ตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาต” อันเปนความผิดตาม
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๖ และไดทำการจับกุมควบคุมตัว นาย เกรียงไกร บุญใจ และยึด
ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการจำหนายสุราและเครื่องดื่มและแสดงรายการคานักรองนั่งชั่วโมง จำนวน ๑ ฉบับ
โดยไดควบคุมตัว นายเกรียงไกร บุญใจ พรอมของกลางนำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตอไป.
ซึ่งนายเกรียงไกร บุญใจ ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำให
การรับสารภาพของผูตองหา(ใบแดง)ไว และสงสำนวนผูตองหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรี
โดยฟองตาม พ.ร.บ. ใหนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงั คับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่ ศาล
จังหวัดธัญบุรีใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนฟองคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูต อ งหา ตามมาตร ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. พยานเอกสาร บิลคาสุราและคานักรองนั่งชั่วโมง
๔. บันทึกการจับกุม
๕. บัญชีของกลางคดีอาญา
๖. บันทึกควบคุมผูตองหา
๗. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๘. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๙. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ปท. ๐๑๒๙/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอลําลูกกา
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่
๒๑๓/๒๕๕๖
คดีระหวาง

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี

ผูกลาวหา

นายเกรียงไกร บุญใจ

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่
เลขที่ ๑๐/๒ ม. ๑๕ ต.ลาดสวาย อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี
เมื่อวันที่
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
คดีนพี้ นักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิน้ แลว ผูต อ งหาไดกระทำผิดจริงตามขอกลาวหาและใหการ
รับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึ่งการกระทำของผูตองหาเปนความผิด พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๓ (๔) (ข), ๒๖ มีความเห็นควรสั่งฟองผูตองหามายังทานตาม พระราชบัญญัติใหนำวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอลําลูกกา
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

úĞćúĎÖÖć
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ĢĪ đéČĂî

úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ

îć÷ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø บุญใจ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-5555
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

เภอลําลูกกาćđõĂúĞćúĎÖÖć
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśอํćา÷ðÖÙøĂÜĂĞ

1-0985-89098-76-5 ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
ĂĂÖ è ðąÙĞć
ßČęĂ
îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
ĕì÷

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
รับจาง
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
Ģġĥ
ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
êĞćïú
ēÙÖöąöŠüÜ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ðąÙĞć
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷ĒéÜ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ēÙÖöąöŠüÜ
ĂĞćđõĂ ðąÙĞć

ýćÿîć

ðŘ

đßČĚĂßćêĉ

พนักงานสอบสวน
อ.ลําลูกกา

ÿĆâßćêĉ

ĤĪ

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

úÜßČęĂ ßĂï ïĆîìċÖ

ĕì÷

Ăć÷č

óčìí

ïčøĊøĆö÷Ť
îćÜ×ćü
จังหวัด บุรีรัมย

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงและขอหาแกขาพเจาวา ขาพเจาตองหาวา
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. ขณะทีข่ า ฯเปดบริการราน
อาหาร จำหนายสุรามีเพลงฟงและมีหญิงบริการนัง่ รองเพลงกับลูกคา เจาหนาทีไ่ ดขอ
ตรวจสอบใบอนุญาตตางๆจากขาฯ แตขาฯ ไมมีมาแสดงเจาหนาที่จึงแจงขอหาให
ขาฯ ทราบวา ตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาตตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใช
เปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได

189
คำใหการของ
นายเกรียงไกร บุญใจ
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๓. สิทธิทจี่ ะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซ งึ่ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคำของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ เอง
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคำมั่นสัญญาที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมือ่ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ขณะทีข่ า ฯไดเปดรานอาหารจำหนายสุรา อาหาร
เครือ่ งดืม่ มีเพลงฟงและมีหญิงบริการขับรองเพลงรวมกับลูกคาโดยใชชอื่ วา อีโรติกคาราโอเกะ เลขที่
๑๐/๒ ม. ๑๕ ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ตอมาเวลา ๐๔.๓๐ น. ของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ ไดมีเจาหนาที่อำเภอลำลูกกาเขามาตรวจที่รานคาของขาฯและขอตรวจสอบใบอนุญาตตั้ง
สถานบริการ ซึง่ ขาฯไมอาจนำมาแสดงไดจงึ แจงขอกลาวหาใหขา ฯทราบวา ตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั
อนุญาตและจำหนายสุราโดยไมไดรบั อนุญาต ซึง่ ขาฯใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา จากนัน้ จึงนำตัว
ขาฯสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป ตอมาขาฯไดนำใบอนุญาตจำหนายสุรามาแสดง
แกพนักงานสอบสวนดูแลวจึงไดแจงขอหาเพียงขอหาเดียวคือ ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ รานอีโรติกคาราโอเกะ เลขที่ ๑๐/๒ ม. ๑๕ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น.
ถาม เคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นายเกรียงไกร บุญใจ.........ผูตองหา
(ลงชื่อ)................ชอบ ยุติธรรม..............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ).....................................................ลาม
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บันทึกการจับกุม

บันทึกที่ ที่วาการอำเภอลำลูกกา
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น.

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองภายใตการนำของ
นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอลำลูกกา ประกอบดวย
๑. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี ปลัดอำเภอ
๒. นาย เกง กาจ
ปลัดอำเภอ
๓. นาย เขียว ชอุม
อส
๔. นาย แดง ก่ำ
อส
ไดจบั กุมตัว นายเกรียงไกร บุญใจ อายุ ๓๙ ป สัญชาติ ไทย อยูบ า นเลขที่ ๑๐๔ ต. โคกมะมวง อ. ปะคำ
จังหวัด บุรีรมั ย ผูตองหา
โดยกลาวหาวา ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต พรอมดวยของกลางคือ
๑. สุรา ๑ ขวด
๒. บิลคาสุราและนักรองนั่งชั่วโมง
พรอมทั้งแจงสิทธิใหกับผูถูกจับทราบดวยวา
๑. ผูถูกจับมีสิทธิจะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๒. ผูถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. สิทธิในการแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบในการจับกุม
ในชั้นจับกุม ผูตองหาใหการ รับสารภาพ
วัน เดือน ป และสถานที่เกิดเหตุ
เลขที่ ๑๐/๒ ม. ๑๕ ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี
พฤติการณในการจับกุม
เจาหนาทีช่ ดุ จับกุมไดรบั แจงจากพลเมืองดีวา รานอิโรติกเลขที่ ๑๐/๒ ม. ๑๕ ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา
จ. ปทุมธานี มีการแสดงดนตรี สงเสียงดัง และจำหนายสุราในยามวิกาลจึงไปตรวจสอบพบวาสถานบริการ
ดังกลาวเปดบริการโดยไมไดรบั อนุญาต สอบถามบุคคลในรานดังกลาวแจงวามีนายเกรียงไกร บุญใจเปนเจาของ
เจาหนาที่จึงจับกุมตัว นายเกรียงไกรฯ พรอมทั้ง ไดแจงขอกลาวหา สิทธิ ตามกฎหมาย ใหผูถูกจับทราบและ
นำตัวสงพนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้ เจาพนักงานไดกระทำดวยความระมัดระวัง มิไดทำรายผูใด ตลอดจนมิได
บังคับขูเ ข็ญ หรือใหสญ
ั ญาดวยประการใดๆอีกทัง้ มิไดเอาทรัพยสนิ อยางใดอยางหนึง่ อยางใดมาเปนประโยชน
สวนตัว หรือทำใหทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดเสียหาย สูญหาญ เสื่อมคาไรประโยชนแตอยางใด
อานใหผูถูกจับฟงและใหผูถูกจับอานเองรับวาถูกตองเปนความจริงทุกประการพรอมกันนี้ไดมอบ
สำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับกุมไวแลวจึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ เกรียงไกร
ผูตองหา
ลงชื่อ เขียว
ผูจับกุม
ลงชื่อ แดง
ผูจับกุม
ลงชื่อ เกง
ผูจับกุม
ลงชื่อ อำนวย
ผูจับกุม
ลงชื่อ ศักดิ์สิทธิ์
ผูจับกุม/บันทึก/อาน
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ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć
ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę ģĢĤ/ģĦĦħ
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
ÙéĊìĊę ģĢĤ/ģĦĦħ
úÜüĆîìĊę ĢĪ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ýĆÖéĉĝÿìĉ íĉĝ ĔÝéĊ
ÙéĊøąĀüŠćÜ
đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
åćîÙüćöñĉé êĆĚÜÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

úĞćéĆï
øć÷Öćø
ìĊę
1
×üéÿčøćöĊîĚĞćÿčøć
2
ïĉúÙŠćÿčøćĒúąÙŠćîĆÖøšĂÜîĆęÜßĆęüēöÜ

ÝĞćîüî
Ģ ×üé
1 ĒñŠî

êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
ð.Ý.ü.×šĂ
ñĎšÖúŠćüĀć
ñĎšêšĂÜĀć

øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø üĆî đéČĂî ðŘ
ïćì ÿê.
ìĊę÷ċé
- ñĎšêšĂÜĀć
ĢĪ Ö.ó. Ħħ
”
”

Āöć÷đĀêč

øüö 2
øć÷Öćø
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî 1 øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îć÷ đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
( úÜßČęĂ ) îć÷ ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêíĉ øøö

ñĎšêšĂÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷

192
.ĩ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ģĢĤ/ģĦĦħ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

úĞćúĎÖÖć

นายศั
ิทธิ์ ใจดี
ýĆÖéĉĝÿกĉìดิíĉ์สĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
êšĂÜĀćüŠć êĆĚÜÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö Öćø
ĢĪ
î. น.
๑๙ Ö.ó.
ก.พ. đüúć
๒๕๕๖ġĨ.ĢĦ
เวลา ๐๗.๑๕

ñĎšêšĂÜĀć

ÙüïÙč ö
üĆî đéČĂî ðŘ

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî

ĢĪ Ö.ó. Ħħ

øĆïêĆüñĎšêšĂÜĀć ĒÝšÜ×šĂÖúŠćüĀć Ēúą

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

ÿĂïÿüîðćÖÙĞć ðúŠĂ÷êĆüßĆęüÙøćü
ēé÷öĊðøąÖĆî

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลวลง
รายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวนตองลงทุกวันที่มีการแสดงราบการ
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอลำลูกกา
เมือ่ วันที่ ๑๙กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๑๕ พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูต อ งหาไวเพือ่
สอบสวน คือ นายเกรียงไกร บุญใจ โดยกลาวหาวา ตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาต เหตุเกิดทีร่ า น
อีโรติกคาราโอเกะ เลขที่ ๑๐/๒ ม. ๑๕ ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น.
บัดนี้ นาย ดี ใจ อายุ ๕๔ ป สัญชาติ ไทย อยูบ า นเลขที่ ๒๔ ต. เมือง อ. เมือง จังหวัด นครสวรรค
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหามีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๖ โทษจำ
คุกไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรอง
ประกันตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาทีป่ ระเมินอยางไร....นาเชือ่ ถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาทีไ่ ดรว มกันจับกุมตัวผูต อ งหาไดพรอมดวย
ของกลาง สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
ชอบ ยุติธรรม
(นายชอบ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา
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ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ĢĪ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îć÷éĊ ĔÝ
Ăć÷č
Ħĥ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć êĆĚÜÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) éĊ ĔÝ
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ĢĪ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îć÷
Ăć÷č Ħĥ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
นายดี éĊใจĔÝ
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĥ
êĞćïú đöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
úĞćúĎÖÖć
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷ đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć đðŗéÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
ģġ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ÿĂÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
îć÷éĊéĊ ĔÝĔÝ
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćî
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(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ģġ Ö.ó. Ħħ
08.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
îć÷éĊ ĔÝ

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđéĊ
š đéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

ÝĞćîüî

đÜĉîÿé

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ģġġġġ
ģġġġġ

îć÷éĊ

ĔÝ

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎêš šĂÜĀć ĄúĄ
๑๙
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģĢ Öčกุมöภาพั
õćóĆนîธíŤ ģĦĦħ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
đÖĉ
é
ó.ý.
ģĦĢĨ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
đÖøĊ÷ÜĕÖø
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ģĢĤ/ģĦĦħ
ตัđðŗ้งéสถานบริ
×šĂĀć
ÿëćîïøĉกÖารโดยไม
ćøēé÷ĕöŠไดĕéšรับøĆïอนุĂîčญâาตćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ĢĪ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 1098589098765.

üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ĢĪ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷đÖøĊ÷ÜĕÖø ïčâĔÝ
đÖĉéüĆîìĊę ħ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý. ģĦĢĨ

đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħĩ àö. îĚćĞ ĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñüĉ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ éĊ öĊöćÖ
( éĊ öĊöćÖ )
ñĎšïĆîìċÖ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜ
ßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
(úÜßČęĂ......./........../...........
)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
......./........../...........
đÝš
ć
Āîš
ć
ìĊ
ñ
ę
Ď
đÝšććìĊĀîš
ìĊę ï
ê
š
øüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîš
ęñĎšêćøüÝđÖĘ
ñĎšêøüÝđÖĘï
ñúÙéĊ
ħĤ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćü
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

-

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ ßĂï ÷čêĉíøøö
(îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö..)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนคดีกฎหมายวาดวยสถานบริการ
๒.ขอหาเปดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๖)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดเขาตรวจสอบสถานบริการ รานนกคาราโอเกะ เลขที่ ๓๓๕/๑๘๕ ม.๑๕
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่มีการจำหนายสุรา เปดเพลงคาราโอเกะ และมีหญิงบริการขับรองเพลงรวม
กับลูกคา ขณะตรวจสอบเวลา ๒๓.๐๐ น. รานดังกลาวจึงเขาขายในลักษณะกิจการสถานบริการ ซึง่ เปนสถาน
ที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจำหนายโดยมีการจัดอุปกรณอุปกรณรองเพลงประกอบดนตรีใหแก
ลูกคาและจัดใหมีผูบริการขับรองเพลงหรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา ตาม
มาตรา ๓ (๔) (ข) แหง พ.ร.บ.สถานบริการ ๒๕๐๙ พนักงานฝายปกครองจึงขอตรวจสอบใบอนุญาตเปดสถาน
บริการ นางสาวนันทิพร พงศใจ ซึ่งแสดงตนวาเปนเจาของราน ไดแจงพนักงานฝายปกครองวาตนไมมีใบ
อนุญาตใหตั้งสถานบริการ พนักงานฝายปกครองจึงไดแจงแก นางสาว นันทิพร พงศใจ วากระทำผิดขอหา
“ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๖
และไดทำการจับกุมตัว นางสาว นันทิพร พงศใจ และยึดใบเสร็จรับเงินแสดงรายการจำหนายสุราเครื่องดื่ม
และรายการคาชั่วโมงของนักรองจำนวน ๑ ฉบับ โดยไดควบคุมตัว นางสาวนันทิพร พงศใจ พรอมของกลาง
นำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตอไป
ซึ่งนางสาว นันทิพร พงศใจ ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำ
ใหการรับสารภาพของผูต อ งหา (ใบแดง)ไว และสงสำนวนผูต อ งหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรี
โดยฟองตาม พ.ร.บ. ใหนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงั คับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่ ศาล
จังหวัดธัญบุรีใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนฟองคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตร ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ปท. ๐๑๒๙/๑๒๓๔

ที่วาการอําเภอลําลูกกา
ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง

สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)

เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย
คดีระหวาง

สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่

๑๘๐/๒๕๕๖

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี

ผูกลาวหา

นางสาวนันทิพร พงศใจ

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา

ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต

เหตุเกิดที่

เลขที่ ๓๕๕/๑๘๕ ม. ๑๕ ต.คูคต อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี

เมื่อวันที่

๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ผูตองหานี้กระทําผิดจริงตามขอกลาวหาและ
ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาซึ่งการกระทําของผูตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๓(๔) (ข), ๒๖ มีความเห็นควรสั่งฟองผูตองหามายังทานตาม พระราชบัญญัติให
นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอลําลูกกา

200

Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îćÜÿćüîĆนîทิìĉพóรø พงศใจ
นางสาวนั
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

úĞćúĎÖÖć
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ĩ đéČĂî

úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ

îć÷ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜÿćüîĆîìĉóø พงศใจ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģ555-ħħħħ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśอําćเภอลํ
÷ðÖÙøĂÜĂĞ
าลูกกาćđõĂúĞćúĎÖÖć

4-9095-87876-75-4 ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
ĂĂÖ è ðąÙĞć
ßČęĂ
îćÜÿćüîĆîìĉóø óÜýŤĔÝ
ĀöéĂć÷č ģġ Ö.ó. ĦĪ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
รับจาง
ģĥ
-

ĕì÷

ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
ßČęĂÖĞćîĆî

ýćÿîć

ðŘ

đßČĚĂßćêĉ

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ

Ħĥ

ĂĂÖđöČęĂ ģĢ đö.÷. Ħģ

úÜßČęĂ ßĂï ïĆîìċÖ
พนักงานสอบสวน
อ.ลําลูกกา

ĕì÷

Ăć÷č

óčìí

êĞćïú

ĔîđöČĂÜ
-

ĂĞćđõĂ
đöČĂÜîÙøóîö
ÝĆÜĀüĆé
îÙøóîö
ßČęĂïĉéć
îć÷ĕÖŠ
ßČęĂöćøéć
îćÜĕ×Š
đÖĉéêĞćïú ĔîđöČĂÜ อําเภอ đöČĂÜîÙøóîö
จังหวัด นครพนม

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เจาหนาทีไ่ ดเขาตรวจสอบรานนก
คาราโอเกะ เลขที่ ๓๕๕/๑๘ ม.๑๕ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี โดยขอตรวจดูใบอนุญาต
จัดตัง้ สถานบริการจากขาฯแตขา ฯไมมมี าแสดง เจาหนาทีจ่ งึ แจงขอหาใหขา ฯทราบวา
ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ขาพเจามีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใช
เปนพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได
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คำใหการของ
นางสาวนันทิพร พงศใจ
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๓. สิทธิที่จะมีทนายความพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัวและใหทนายความ
หรือผูซึ่งตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคำของผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการหรือไม หรือตองการใหผูใดเขารวมฟงการสอบสวน
ปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมตองการทนายความหรือผูใดรวมฟงการสอบสวน
ถาม ตามขอเท็จจริงและขอหาทีแ่ จงใหทราบขางตน ทานทราบและเขาใจขอหาทีแ่ จงใหทา นทราบหรือไม
และทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอหาทีพ่ นักงานสอบสวนแจงใหทราบแลวเปนอยางดี ขาฯ ขอใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหาทุกขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบนี้ดวยความสมัครใจของขาฯ เอง
โดยไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคำมั่นสัญญา ที่ตองหาในเรื่องนี้แตอยางใด ๆ
ถาม ตามที่ทานใหการรับสารภาพนั้น ทานจะใหการวาอยางไร
ตอบ เมือ่ วันที่ ๗ ก.พ. ๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ขณะทีข่ า ฯไดเปดจำหนายสุราใหกบั ลูกคาอยูท รี่ า น
นกคาราโอเกะเลขที่ ๓๕๕/๑๘ ม. ๑๕ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ไดมเี จาหนาที่ อ. ลำลูกกา ไดเขามา
ขอตรวจสอบใบอนุญาตเปดสถานบริการ ซึ่งขณะที่เจาหนาที่เขามานั้นพบขาฯเปดเพลงคาราโอเกะ
ใหกับลูกคาขับรองโดยมีพนักงานรานของขาฯเปนผูขับรองเพลงรวมกับลูกคา เจาหนาที่ไดขอดูใบ
อนุญาตตัง้ สถานบริการแตขา ฯไมมมี าแสดงใหเจาหนาทีด่ ู เจาหนาทีจ่ งึ แจงขอกลาวหาใหขา ฯทราบวา
ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งขาฯใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา จากนั้นจึงนำตัวขาฯ
สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ถาม รานของทานใหบริการลูกคาอยางไร
ตอบ รานของขาฯจำหนายสุราและใหบริการรองเพลงคาราโอเกะโดยมีหญิงบริการขับรองเพลงกับลูกคา
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ รานนกคาราโอเกะ เลขที่ ๓๕๕/๑๘ ม. ๑๕ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๕๖ เวลา
ประมาณ ๒๓.๐๐ น.
ถาม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นางสาวนันทิพร พงศใจ............ผูตองหา
(ลงชื่อ)..................ชอบ ยุติธรรม...................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ)............................................................ลาม
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอำเภอลำลูกกา
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองภายใตการนำของ
นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอลำลูกกา ประกอบดวย
๑. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี ปลัดอำเภอ
๒. นาย เกง กาจ
ปลัดอำเภอ
๓. นาย เขียว ชอุม
อส.
๔. นาย แดง ก่ำ
อส.
ไดจับกุมตัว
นางสาว นันทิพร พงศใจ อายุ ๕๔ ป สัญชาติ ไทย อยูบ า นเลขที่ ๒๔ ต. ในเมือง อ. เมือง จ.นครพนม ผูต อ งหา
โดยกลาวหาวา
ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต พรอมของกลางคือ
๑. ขวดสุรามีน้ำสุรา ๑ ขวด
๒. บิลคาสุราและคาชั่วโมงของนักรอง
พรอมทั้งแจงสิทธิใหกับผูถูกจับทราบดวยวา
๑. ผูถ กู จับมีสทิ ธิจะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของผูถ กู จับนัน้ อาจใชเปนพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดีได
๒. ผูถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความ
๓. สิทธิในการแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบในการจับกุม
ในชั้นจับกุม ผูตองหาใหการ รับสารภาพ
วัน เดือน ป และสถานที่เกิดเหตุ
รานนกคาราโอเกะ เลขที่ ๓๕๕/๑๘ ม. ๑๕ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.
พฤติการณในการจับกุม
เจาหนาทีช่ ดุ จับกุมสืบทราบวา รานนกคาราโอเกะ เลขที่ ๓๕๕/๑๘ ม. ๑๕ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี
มีการตัง้ สถานบริการโดยไมไดรบั อนุญาตเจาหนาทีจ่ งึ ไปตรวจสอบสถานทีด่ งั กลาวพบวารานดังกลาวมีการจัด
อุปกรณคาราโอเกะใหบริการโดยมีการจำหนายสุราและเครือ่ งดืม่ โดยมีผใู หบริการขับรองเพลงรวมกับลูกคาดวย
ซึ่งเขาลักษณะสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๔) (ข) แหง พ.ร.บ. ๒๕๐๙ เมื่อเจาหนาที่ไดสอบถามถึงเจาของ
รานไดมนี างสาวนันทิพร พงศใจ ทราบชือ่ ภายหลัง แสดงตัวรับเปนเจาของรานนกคาราโอเกะ เจาหนาทีจ่ งึ ได
แสดงตัวและขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการแตปรากฎวารานดังกลาวไมมีใบอนุญาตแตอยางใด
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ทั้งนี้เจาหนาที่ไดสอบปากคำพนักงานของรานนกคาราโอเกะซึ่งมีหนาที่รวมขับรองเพลงกับลูกคา พนักงาน
ดังกลาวใหการวาชื่อ นางสาวสวย แปงสาย อายุ ๓๗ ป หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๗๕๙๗๐๐๐๓
๘๕๔๑ เปนพนักงานของรานนกคาราโอเกะ มีหนาที่ใหบริการลูกคาดวยการรองเพลงรวมกับลูกคาและ
นั่งคุยกับลูกคา โดยนางสาวนกใหการวาไดคาจางจาก นางสาวนันทิพรฯ เจาของรานชั่วโมงละ ๘๐ บาท
ไมรวมคาดริ้งค โดยนางสาวสวยไดลงชื่อเปนพยานในบันทึกจับกุมฉบับนี้ดวย จากนั้นเจาหนาที่จึงจับกุมตัว
นางสาวนันทิพรฯ พรอมทัง้ ไดแจงขอกลาวหา สิทธิตามกฎหมาย ใหผถู กู จับทราบและนำตัวสงพนักงานสอบสวน
อำเภอลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้ เจาพนักงานไดกระทำดวยความระมัดระวัง มิไดทำรายผูใด ตลอดจนมิได
บังคับขูเ ข็ญ หรือใหสญ
ั ญาดวยประการใดๆอีกทัง้ มิไดเอาทรัพยสนิ อยางใดอยางหนึง่ อยางใดมาเปนประโยชน
สวนตัว หรือทำใหทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคาไรประโยชนแตอยางใด
อานใหผูถูกจับฟงและใหผูถูกจับอานเองรับวาถูกตองเปนความจริงทุกประการพรอมกันนี้ไดมอบ
สำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับกุมไวแลวจึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

นันทิพร พงศใจ
สวย แปงสาย
แดง
เขียว
เกง
อำนวย
ศักดิ์สิทธ

ผูตองหา
พยาน
ผูจับกุม
ผูจับกุม
ผูจับกุม
ผูจับกุม
ผูจับกุม/บันทึก/อาน
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ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę Ģĩġ/ģĦĦħ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

úĞćúĎÖÖć

ทิ ธิ์ ใจดี
ýĆนายศั
Öéĉĝÿกĉìดิíĉส์ ĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜÿćüîĆîíĉóø óÜýŤĔÝ
êšĂÜĀćüŠć êĆĚÜÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö ๘ĩ ก.พ.
Ö.ó. ๕๖
Ħħ đüúć
ġġ.ĢĦ î.
เวลา ๐๐.๒๐
น.

ñĎšêšĂÜĀć

üĆî đéČĂî ðŘ

øć÷ÖćøÖøąìĞćđÞóćąüĆî

ĩ Ö.ó. Ħħ

ÝĆïÖčö ÙüïÙčöêĆüñĎšêšĂÜĀćĕüšìĞćÖćø

úÜßČęĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ñĎšÿĂïÿüî

úÜßČęĂĀĆüĀîšć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

îć÷ĂĞćîü÷ ÙüćöđðŨîíøøö

ÿĂïÿüîĒúąóĉöóŤöČĂ ĕéšøĆïĂîčâćê
ĔĀšðúŠĂ÷êĆüĕðßĆęüÙøćüēé÷öĊ
ĀúĆÖðøąÖĆî

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลวลง
รายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวนตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć
ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę ģĤ/ģĦĦħ
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
ÙéĊìĊę Ģĩġ/ģĦĦħ
úÜüĆîìĊę ๘Ĩ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ýĆÖéĉĝÿกìĉ ดิíĉส์ĝ ĔÝéĊ
นายศั
ทิ ธิ์ ใจดี
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îĆîìĉóø óÜýŤ
นางสาวนั
นทิพĔÝร พงศใจ
åćîÙüćöñĉé êĆĚÜÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

úĞćéĆï
øć÷Öćø
ìĊę
Ģ
×üéÿčøćöĊîĚĞćÿčøć
ģ
ïĉúÙŠćÿčøćĒúąÙŠćßĆęüēöÜ×ĂÜîĆÖøšĂÜ

ÝĞćîüî
Ģ ×üé
Ģ ĒñŠî

êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
ð.Ý.ü.×šĂ

Ģ
ñĎšÖúŠćüĀć
ñĎšêĂš ÜĀć

øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø üĆî đéČĂî ðŘ
ïćì ÿê.
ìĊę÷ċé
- ñĎšêĂš ÜĀć
Ĩ Ö.ó. Ħħ
”
”

Āöć÷đĀêč

øüö ģ
øć÷Öćø
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî Ģ øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îćÜÿćü îĆîìĉóø óÜýŤĔÝ
( úÜßČęĂ ) îć÷ ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêíĉ øøö

ñĎšêĂš ÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ

นายอำเภอลำลูกกา
เมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๐๐.๒๐ พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูต อ งหาไวเพือ่ สอบสวน
คือ น.ส. นันทิพร พงศใจ โดยกลาวหาวา ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต เหตุเกิดที่รานนกคาราโอเกะ
เลขที่ ๓๕๕/๑๘ ม. ๑๕ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.
บัดนี้ นายดี ใจ อายุ ๕๔ ป สัญชาติ ไทย อยูบานเลขที่ ๒๔ ต. เมือง อ. เมือง จังหวัดนครสวรรค
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหามีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๖ โทษจำคุก
ไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรองประกันตี
ราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาที่ไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหาไดพรอมดวยของ
กลาง สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
ชอบ ยุติธรรม
(นายชอบ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา
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ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ĩ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îć÷éĊ ĔÝ
Ăć÷č
Ħĥ
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îćÜÿćü îĆîîĆìĉîóìĉøóøóÜýŤ
óÜýŤ
ĔÝ ĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć đðŗéÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) éĊ ĔÝ
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ĩ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć นายดี
îćÜÿćüîĆใจîíĉóø óÜýŤĔÝ
Ăć÷č Ħĥ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĥ
êĞćïú đöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
úĞćúĎÖÖć
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îćÜÿćüîĆîíĉóø óÜýŤĔÝ
àċęÜêšĂÜĀćüŠć đðŗéÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
ģġ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ÿĂÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
îć÷ éĊ ĔÝ
îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćî
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ÙøĆĚÜìĊę
1

(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
Ī Ö.ó. Ħħ
08.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
éĊ ĔÝ

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ
đóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

ÝĞćîüî

đÜĉîÿé

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
ģġ,ġġġ
ģġ,ġġġ

îć÷éĊ

ĔÝ

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî

209
ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎêš šĂÜĀć ĄúĄ
๘Ĩ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
๒๕๐๒
đÖĉ
é
ó.ý.
ģĦģġ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îćÜÿćüîĆîìĉóø óÜýŤĔÝ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
îĆîìĉóø
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģĩġ/ģĦĦħ
×šĂĀć
êĆĚÜÿëćîïøĉÖćøēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
๘Ĩ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 4909587876754

üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö Ĩ๘ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú
îćÜÿćüîĆîìĉóø óÜýŤĔÝ
đÖĉéüĆîìĊę ħ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý. ģĦġģ

đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħĩ àö. îĚćĞ ĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
Ăšüî ÿĊñüĉ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

(úÜßČęĂ)............................(úÜßČ(úÜęĂ)............................
ßČęĂ)....................................... (..............................)
(..............................) ......./........../...........
(úÜßČ
Ă
ę
)............................
(úÜßČęĂ)............................
(..................................)
(..............................)
(..............................)
......./........../...........
......./........../...........
......./........../...........
......./........../...........
ñę ĎšêøüÝÿĂï
ìĊę ï
đÝšćđÝšĀîšćĀîš
ćìĊęñćĎšêìĊøüÝÿĂï
đÝšćĀîšđÝšććìĊĀîš
ęñĎšêćøüÝđÖĘ
ñĎšêøüÝđÖĘï
ñúÙéĊ
Ĩġ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
×ćü
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ éĊ öĊöćÖ
(îć÷éĊ öćÖ)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć
ßĂï ÷čêĉíøøö
(îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนคดีกฎหมายวาดวยสถานบริการ
๓. ขอหา : เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด และไมจดั ทำบัตรประวัติ
พนักงาน และไมแจงเปลีย่ นแปลงบัตรประวัตพิ นักงานภายใน ๗ วัน อันเปนความผิดตาม พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๔,๑๗,๒๗
คดีนขี้ อ เท็จจริงไดความวา นายอมรฤทธิ์ ฯกับพวก สืบสวนทราบจากสายลับวาสถานบริการยูบาร
มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ชุดเฉพาะกิจจึงไปตรวจสอบที่ราน ยูบาร วันนี้ เวลา ๐๑.๓๐ น. (๒๑ ก.ค. ๕๕)
ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทย เมื่อเขาไปในรานปรากฏวาในรานยังมีผูใชบริการนั่งอยู
ตามโตะอาหารและมีการดื่มกินตามปกติ โดยมีผูเขามาใชบริการอยูในขณะตรวจประมาณ ๑๕๓ คน
โดยนายสมบัตฯิ รับวาเปนผูค วบคุมรานและผูจ ดั การราน โดยสถานบริการดังกลาวมีใบอนุญาตตัง้ สถานบริการ
และไดตรวจสอบปสสาวะผูที่เขามาผูใชบริการปรากฏวา ไมพบปสสาวะสีมวง จากนั้นไดตรวจสอบประวัติ
พนักงาน พบวาไมไดจัดทำประวัติบัตรพนักงาน ๑ คน และจัดทำตามแบบบัตรประวัติพนักงาน ๑ คน
และจัดทำตามแบบบัตรประวัติพนักงานไว ๑๒ คน แตไมไดแจงตอเจาหนาที่ และสอบปากคำเบื้องตนตาม
ปค. ๑๔ แลวทัง้ หมด ๑๓ คน แลวผูก ลาวหากับพวกไดจบั กุมผูต อ งหาในขอหา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไป
ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และไมจัดทำบัตรประวัติพนักงานและไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงาน
ภายใน ๗ วัน
ซึ่งผูตองหา นาย สมบัติ ฯ ไดใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา โดยจะใหการในชั้นพิจารณาในชั้น
ศาลเทานั้นพนักงานสอบสวนจึงบันทึกปากคำไว และทำการสอบสวนผูตองหา ปากคำพยาน ทำความเห็น
พรอมสรุปสำนวนความเห็นควรสั่งฟองผูตองหา สงใหพนักงานอัยการเพื่อฟองผูตองหาตอศาล
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือนำสงอัยการ
๒. รายงานการสอบสวน
๓. บันทึกคำใหการผูกลาวหา
๔. บันทึกคำใหการพยาน
๖. บันทึกพนักงานสอบสวน
๗. บันทึกคำใหการผูตองหา
๘. บันทึกการจับกุม
๙. บันทึกควบคุมตัวผูตองหา
๑๐. คำรองขอผัดฟอง
๑๑. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๑๒. คำรองขอประกันตัวผูตองหา
๑๓. แบบพิมพลายนิ้วมือ
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ที่ อบ. ๐๑๒๙/๒๕๒๓

ที่วาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

สงสํานวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)

เรียน

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุบลราชธานี

สิ่งที่สงมาดวย
คดีระหวาง

สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่

๙๖๕/๒๕๕๕

นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ

ผูกลาวหา

นายสมบัติ บุญเงิน

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กฎหมายกําหนด และไมจัดทําบัตรประวัติ
พนักงานและไมแจงเปลี่ยนประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน
เหตุเกิดที่
รานยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คดีนพ้ี นักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิน้ แลว ผูต อ งหานีก้ ระทําผิดจริงตามขอกลาวหาแตไดใหการ
ปฏิเสธตลอดขอกลาวหาซึ่งการกระทําของผูตองหาพนักงานสอบสวนเห็นวาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.สถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีความเห็นควรสั่งฟองผูตองหามายังทานตาม พระราชบัญญัติใหนําวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อับดุลลา วรบุตร
(นายอับดุลลา วรบุตร)
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
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ขอเท็จจริงและความเห็น
(ขอเท็จจริงนั้นใหกลาวถึงคำผูกลาวหา ผูตองหา หลักฐานพยานทุกปาก สวนความเห็นนั้นให
อางเหตุผล บทกฎหมาย และมาตราประกอบดวย )
คดีนี้กลาวหาวา ตามวันเวลาเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุ ผูตองหา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไป
ตามเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด และไมจดั ทำบัตรประวัตพิ นักงาน และไมแจงเปลีย่ นประวัตพิ นักงานภายใน ๗ วัน
เหตุเกิดที่ รานยูบาร ตำบลในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี
บัดนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว สรุปผลการสอบสวนไดความดังนี้
๑. พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
๑.๑ คำใหการผูกลาวหา มี ๑ ปาก
นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ ผูกลาวหา ใหการวา เปนเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย
ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย นายคำพา วงศแสงศรี ชุดจัดระเบียบสังคม สืบสวนทราบจากสายลับ
(ปกปดชื่อ) วาสถานบริการยูบาร มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ชุดเฉพาะกิจจึงไดจัดใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบที่
รานยูบาร วันนี้ เวลา ๐๑.๓๐ น. (๒๑ ก.ค. ๕๕) เมือ่ เขาไปอยูใ นราน ยูบาร ปรากฏวาในราน ยูบาร ยังมีผใู ช
บริการนัง่ อยูต ามโตะอาหารและมีการดืม่ กินตามปกติ โดยมีผเู ขามาใชบริการอยูใ นขณะตรวจประมาณ ๑๕๓ คน
แลวสอบถามผูค วบคุมราน พบวา นายสมบัติ บุญเงิน ผูต อ งหา รับวาเปนผูค วบคุมรานและผูจ ดั การราน และ
เปนผูไดรับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกลาว ซึ่งมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ และไดตรวจสอบปสสาวะผูที่เขา
มาผูใชบริการปรากฏวา ไมพบปสสาวะสีมวง จากนั้นไดตรวจสอบประวัติพนักงาน พบวาไมไดจัดทำประวัติ
พนักงาน ๑ คน คือ กีรติ อับดุลลา และจัดทำตามแบบประวัติไว ๑๒ คน แตไมไดแจงตอเจาหนาที่ และสอบ
ปากคำเบื้องตนตาม ปค. ๑๔ แลวทั้งหมด ๑๓ คน แลวผูกลาวหากับพวกไดจับกุมผูตองหาในขอหา เปด-ปด
สถานบริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗ และไมจัดทำบัตรประวัติพนักงานและไมแจงเปลี่ยนแปลง
บัตรประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗ พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ นำสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑.๒ คำใหการพยานผูกลาวหา
ไมมี
๑.๓ พยานเอกสารฝายผูกลาวหา
ไมมี
๑.๔ พยานวัตถุฝายผูกลาวหา
ไมมี
๒. พยานหลักฐานฝายผูตองหา
๒.๑ คำใหการผูตองหามี ๑ ปาก
นายสมบัติ บุญเงิน ผูตองหา ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา โดยจะใหการในชั้นพิจารณาใน
ชั้นศาลเทานั้น
๒.๒ คำใหการพยานฝายผูตองหา
ไมมี
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แผนที่ ๒

๒.๓ พยานเอกสารฝายผูตองหา
ไมมี
๒.๔ พยานวัตถุฝายตองหา
ไมมี
๓. พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวบไดเอง
๓.๑ พยานบุคคลมี ๓ ปาก
นายธนพล ศรีพล พยานที่ ๑ ใหการวา เปนพนักงานโดยทำงานอยูท สี่ ถานบริการยูบาร ทีเ่ กิดเหตุ
ไดมีเจาหนาที่ชุดจัดระเบียบสังคมมาที่สถานบริการยูบาร ตรวจบัตรประชาชน ตรวจปสสาวะพนักงาน และ
ตรวจบัตรประชาชนตรวจปสสาวะคนมาเที่ยว ไมพบปสสาวะสีมวง ไมเปนผูเสพสารเสพติด และพยานที่ ๑
ใหถอ ยคำกับเจาหนาทีช่ ดุ จัดระเบียบสังคมไว โดยบอกวาผูต อ งหาเปนผูจ ดั การ ผูด แู ลสถานบริการและเจาของ
สถานบริการที่เกิดเหตุดังกลาว
นายจักรพงษ สิงโตทอง พยานที่ ๒ ใหการวา ไดมาเทีย่ วทีส่ ถานบริการ ยูบาร แลวไดมเี จาหนาที่
ชุดจัดระเบียบสังคมมาที่สถานบริการยูบาร ตรวจบัตรประชาชน ตรวจปสสาวะพนักงาน และตรวจบัตร
ประชาชนตรวจปสสาวะคนมาเที่ยว ไมพบปสสาวะสีมวง ไมเปนผูเสพสารเสพติด
พ.อ. ปรีดี บุดดี พยานที่ ๓ ใหการวา เปนเจาหนาที่ไดรวมกับผูกลาวหาจับกุมผูตองหานำสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ไดใหการในประเด็นสาระสำคัญสอดคลองตองกันกับคำใหการของ
ผูกลาวหาทุกประการ
๓.๒ พยานเอกสาร มี ๑ รายการ
๑. ภาพถายขณะเกิดเหตุ จำนวน ๓ แผน
๒. เอกสารประวัติพนักงาน จำนวน ๒ แผน
๓.๓ พยานวัตถุ มี ๑ รายการ
๑. แผนซีดี ขณะเกิดเหตุ จำนวน ๒ แผน
หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน
คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแลว ขอเท็จจริงฟงไดความวา ผูกลาวหากับพวก สืบสวนทราบจากสายลับวา
สถานบริการ ยูบาร มีการมัว่ สุมเสพยาเสพติด ชุดเฉพาะกิจจึงไปตรวจสอบทีร่ า น ยูบาร วันนี้ เวลา ๐๑.๓๐ น.
(๒๑ ก.ค. ๕๕) ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทย เมื่อเขาไปในรานปรากฏวาในรานยังมีผูใช
บริการนัง่ อยูต ามโตะอาหารและมีการดืม่ กินตามปกติ โดยมีผเู ขามาใชบริการอยูใ นขณะตรวจประมาณ ๑๕๓ คน
โดยผูต อ งหารับวาเปนผูค วบคุมรานและผูจ ดั การราน โดยสถานบริการดังกลาวมีใบอนุญาตตัง้ สถานบริการ และ
ไดตรวจสอบปสสาวะผูท เี่ ขามาผูใ ชบริการปรากฏวา ไมพบปสสาวะสีมว ง จากนัน้ ไดตรวจสอบประวัตพิ นักงาน
พบวาไมไดจัดทำประวัติบัตรพนักงาน ๑ คน และจัดทำตามแบบบัตรประวัติพนักงาน ๑ คน และจัดทำตาม
แบบบัตรประวัตพิ นักงานไว ๑๒ คน แตไมไดแจงตอเจาหนาที่ และสอบปากคำเบือ้ งตนตาม ปค. ๑๔ แลวทัง้
หมด ๑๓ คน แลวผูกลาวหากับพวกไดจับกุมผูตองหาในขอหา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่
กฎหมายกำหนด และไมจดั ทำบัตรประวัตพิ นักงานและไมแจงเปลีย่ นแปลงบัตรประวัตพิ นักงานภายใน ๗ วัน

217
รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่

๙๖๕/๒๕๕๕

แผนที่ ๓

พยานหลักฐานทางคดีมีผูกลาวหา และพยานที่ ๓ ใหการยืนยันสอดคลองตองกัน วารวมกันจับกุม
ผูต อ งหาซึง่ เปดสถานบริการเกินเวลาจริงและไมจดั ทำบัตรประวัตพิ นักงานและไมแจงเปลีย่ นแปลงบัตรประวัติ
พนักงาน ตามกฎหมายกำหนด
และมีซีดีบันทึกภาพขณะเกิดเหตุ มีภาพที่ปริ้นออกมาเปนหลักฐาน คดีมพี ยานหลักฐานเพียงพอฟง
ไดวา ผูต อ งหานีไ้ ดกระทำความผิดฐาน เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด และไม
จัดทำบัตรประวัตพิ นักงาน และไมแจงเปลีย่ นแปลงบัตรประวัตพิ นักงานภายใน ๗ วัน อันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๔,๑๗,๒๗ จึงเห็นควร สั่งฟอง ผูตองหานี้ ตามความ
ผิดและตัวบทกฎหมายดังกลาว
จึงเสนอความเห็นพรอมสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เทวราช สรายุทธพิชัย
( นายเทวราช สรายุทธพิชัย )
ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี

พนักงานสอบสวน

ภาคิน รัตนบดินทร
พนักงานสอบสวน
ปลัดอำเภอหัวหนากลุมบริหารงานปกครอง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ความเห็นของหัวหนาพนักงานสอบสวน
เห็นควรสั่งฟอง ผูตองหาตามความเห็นของพนักงานสอบสวน
อับดุลลา วรบุตร
(นายดุลลา วรบุตร)
นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
ลําดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๑๒ นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ ผูกลาวหา

ที่อยู
๑๑๑/๑๕๔ หมูที่ ๗
แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน
กรุงเทพฯ

จํานวน
๓ แผน

รวม ๑ รายการ

๓ แผน

เทวราช สรายุทธพิชัย
(นายเทวราช สรายุทธพิชยั )
พงส.อ.เมืองอุบลฯ
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
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ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩĦ-ħħĦĤĥģĢ

êŠĂĀîšć
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ĦĦ
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ć÷ðÖÙøĂÜ
สอบสวน อ.เมื
องอุบลฯĂ.đöČĂÜĂčïúĄ
Ģ-ĨĨĨĢ-ġġĢġġ-ħĨĦ ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ĂĂÖ è đ×êïćÜđ×î
ßČęĂ
îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè
Ăć÷č Ħĩ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ Ģĥ öĊ.Ù.Ħġ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č ĢĤ Ö.Ù.Ħħ
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę Ćï)
øĆïøćßÖćøÿĞćîĆÖÖćøÿĂïÿüîĒúąîĉêĉÖćø ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
úÜßČęĂ đìüøćß ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĢĢĢ/ĢĦĥ ĀöĎŠìĊę
Ĩ
êĞćïú
Ē×üÜĂîčÿćüøĊ÷Ť
Ă.đöČĂÜĂčïúĄ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïšćî
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
đ×êïćÜđ×î
ÝĆÜĀüĆé
ÖøčÜđìóĄ
ßČęĂïĉéć
îć÷ìĂÜìčÖ đĂöąðćè ßČęĂöćøéć
îćÜÿčöćúĊ đĂöąðćè
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎŠÖøèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
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ถาม - รับราชการที่ไหน มียศตำแหนง อำนาจหนาที่อยางไร
ตอบ - ขาฯ รับราชการตำแหนง ผูอำนวยการสวนการรักษาความสงบเรียบรอย
๓ เปนเจาพนักงานฝายปกครองชัน้ ผูใ หญ ตาม ป.วิ.อาญา และเปนพนักงาน
ปปส. ประจำอยูท สี่ ำนักการสอบสวนและนิตกิ ารกรมการปกครอง กรุงเทพ
มหานคร อำนาจหนาทีส่ บื สวนปราบปรามจับกุมผูก ระทำความผิดกฎหมาย
และ พ.ร.บ.ตางๆ ที่มีโทษทางอาญาโดยทั่วไปรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชนและปฏิบัติหนาที่ตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนใน
คำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
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ของ
นาย อมรฤทธิ์ เอมะปาณ
เปน ผูกลาวหา
แผนที่ ๒
ถาม - ผูกลาวหารองทุกขกลาวโทษ ใครอยางไร
ตอบ - ขาฯ เปนเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๗/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๕๔ ใหขา ฯ ขอรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนฝายปกครองอำเภอเมือง
อุบลราชธานีใหดำเนินคดีกบั นายสมบัติ บุญเงิน ผูต อ งหา ทีข่ า ฯ กับพวกไดรว มกันจับกุมตัวในความ
ผิดฐาน เปด - ปด สถานบริการ ไมเปนไปตามเวลาที่กำหนดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๒๗ และไมจดั ทำบัตรประวัตพิ นักงานและ
ไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน ตามมาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๗ พ.ร.บ.
สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ จนกวาคดีจะถึงที่สุด
ถาม - พฤติการณในการจับกุม เปนอยางไร
ตอบ - กลาวคือ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ เวลา ประมาณ ๐๑.๓๐ น. ขาฯกับพวกชุดเฉพาะกิจกระทรวง
มหาดไทย ตามบันทึกการจับกุมประกอบดวย ฝายปกครองสวนกลาง ฝายปกครองสวนภูมภิ าค ฝาย
ตำรวจทองที่ ฝายสาธารณสุข วัฒนธรรม สรรพสามิต ปปส.ภาค โดยจากการสืบสวนทราบจากสายลับ
(ปกปดชื่อ) วาสถานบริการ ยูบาร มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ชุดเฉพาะกิจจึงไดจัดใหเจาหนาที่เขา
ตรวจสอบทีร่ า น ยูบาร วันนี้ เวลา ๐๑.๓๐ น. (๒๑ ก.ค.๕๕) เมือ่ เขาไปในราน ยูบาร ปรากฏวาในราน
ยูบาร ยังมีผใู ชบริการนัง่ อยูต ามโตะ อาหารและมีการดืม่ กินตามปกติ โดยมีผเู ขามาใชบริการอยูใ นขณะ
ตรวจประมาณ ๑๕๓ คน แลวสอบถามผูค วบคุมราน แลวพบวา นายสมบัติ บุญเงิน เปนผูร บั อนุญาต
ตัง้ สถานบริการ โดยไดสอบถามถึงผูไ ดรบั อนุญาตตัง้ สถานบริการ นายสมบัตฯิ ตอบวาผูไ ดรบั อนุญาต
คือ ตนเอง จากนัน้ ขาฯกับพวกไดตรวจสอบใบอนุญาตตัง้ สถานบริการ ปรากฏวามีใบอนุญาตตัง้ สถาน
บริการเลขที่ ๑๙/๒๕๕๔ และไดตรวจสอบปสสาวะผูท เี่ ขามาใชบริการ ปรากฏวาไมพบปสสาวะสีมว ง
จากนั้นไดตรวจสอบประวัติพนักงาน พบวา ไมไดจัดทำบัตรประวัติพนักงาน ๑ คน คือ นายกีรติ
อับดุลลา และจัดทำบัตรประวัติไว ๑๒ คน แตไมไดแจงตอเจาหนาที่ และสอบปากคำเบื้องตนตาม
ปค.๑๔ แลวทัง้ ๑๓ คน แลวขาฯกับพวก ไดจบั กุมนายสมบัตฯิ ในขอหา เปด-ปด สถานบริการไมเปน
ไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗ และไมจดั ทำบัตรประวัตพิ นักงานและไมแจงเปลีย่ นประวัตพิ นักงาน
ภายใน ๗ วัน ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ พรอมทัง้ แจงวาผูถ กู จับ
มีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได และ นายสมบัตฯิ ใหการโดยใหการวาทราบและเขาใจขอกลาวหาดีแลว และใหการรับ
สารภาพตลอดขอหาไมจัดทำบัตรประวัติพนักงานและไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานภาย
ใน ๗ วัน ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ปฏิเสธขอหา เปด-ปดสถาน
บริการไมเปนไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗ และนายสมบัติฯ ไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกจับกุม
แตนายสมบัติฯ ยอมรับบันทึกการรับสำเนาบันทึกการจับกุม และแจงใหทราบอีกวาผูตองหามีสิทธิ
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คำใหการ
ของ
นาย อมรฤทธิ์ เอมะปาณ
เปน ผูกลาวหา
แผนที่ ๓
ทีจ่ ะพบและปรึกษาทนายความหรือผูซ งึ่ จะเปนทนายความ ผูต อ งหามีสทิ ธิแจงใหญาติหรือผูซ งึ่ ตนไว
วางใจทราบถึงการจับกุม จากนัน้ ไดนำตัวผูต อ งหาสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยไดสำเนาบันทึก
การตรวจคนจับกุมใหผูตองหาไวจำนวน ๑ ฉบับ
ถาม- ราน ยูบาร เปนสถานบริการ ประเภทใด เปด-ปด เวลาใด
ตอบ- ราน ยูบาร เปนสถานบริการ ที่ไดรับอนุญาตตาม มาตรา ๓ (๔) พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
ปด เวลา ๐๑.๐๐ น.
ถาม- เหตุเกิดที่ไหน เมื่อไหร
ตอบ- ราน ยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๕ เวลา ประมาณ
๐๑.๓๐ น.
ถาม - เคยมีสาเหตุ โกรธเคืองกับผูตองหานี้มากอน หรือไม
ตอบ - ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง เปนความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

อมรฤทธิ์
เทวราช

ผูกลาวหา
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูตองหา
ลําดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๑๑ นายสมบัติ บุญเงิน ผูตองหา

ที่อยู
๓๓ หมูที่ ๖ ต.ขามปอม
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

จํานวน
๓

รวม ๑ รายการ

๒ แผน

เทวราช สรายุทธพิชัย
(นายเทวราช สรายุทธพิชยั )
พงส.อ.เมืองอุบลฯ
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕

หมายเหตุ

223
Ùï.ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšêšĂÜĀć
îć÷
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
đðŨî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

ñĎšêšĂÜĀć

đöČĂÜĂčïúĄ
üĆîìĊę ģĢ

ĂĞćđõĂ
đéČĂî

đöČĂÜĂčïúĄ ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
ÖøÖãćÙö
ó.ý.ģĦ ĦĦ

îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩħ-ĪĪĪĨĨĥĤ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ģ-ĦĦħĦ-ģĢĤĥĤ-ĦĥĤ
ĂĂÖ è Ă.đöČĂÜĂčïúĄ
ĂĂÖđöČęĂ ĢĨ Ö.÷.ĥĪ
ĀöéĂć÷č ģĨ ê.Ù.ĦĦ

úÜßČęĂ đìüøćß ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
Ă.đöČĂÜĂčïúĄ

êŠĂĀîšć

สอบสวน อ.เมื
องอุบลฯĂ.đöČĂÜĂčïúĄ
óîĆÖÜćîÿĂïÿĂïòś
ć÷ðÖÙøĂÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî

ÿĂïÿüîìĊę
ßČęĂ
Ăć÷č ĤĦ
ðŘ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć óčìí
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę Ćï)
íčøÖĉÝÿŠüîêĆü
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę
ĤĤ
ĀöĎŠìĊę
ħ
êĞćïú
×ćöðŜĂö
ßČęĂñĎšĔĀâŠïšćî
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
đ×öøćå
ÝĆÜĀüĆé
ĂčïúøćßíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿčïĉî ïčâđÜĉî
ßČęĂöćøéć
îćÜßćøŠć ïčâđÜĉî
đÖĉéêĞćïú
×ćöðŜĂö
ĂĞćđõĂ
đ×öøćå
ÝĆจัÜงĀüĆ
ïúøćßíćîĊ
หวัéด ĂčïĂčúøćßíćîĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงและขอหาทั้งแจงสิทธิใหทราบวาขาพเจามีสิทธิ
ตามกฎหมายดังนี้
ขอเท็จจริง
๑. สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิทจี่ ะใหการหรือไม ใหการก็ได ถาใหการถอยคำทีใ่ หการนัน้ อาจใชเปนพยาน
หลักฐานในชั้นพิจารณาได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
และใหทนายความหรือผูซ งึ่ ตนไววางใจ เขาฟงการสอบปากคำของผูต อ งหาไดในชัน้
สอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
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คำใหการ ของ
นาย สมบัติ บุญเงิน
เปน ผูตองหา
แผนที่ ๒
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นพนักงานสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ผูตองหามีทนายความหรือไม และตองการทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบสวน
ดวยหรือไม
ตอบ ขาฯไมมที นายความ และไมตอ งการทนายความหรือผูซ งึ่ ตนวางใจเขารวมฟงการสอบสวน เนือ่ งจาก
ขาฯสามารถใหการไดดวยตนเอง
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนแจงขอเท็จจริงใหทราบวา เมือ่ วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
ผูต อ งหาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการ ยูบาร ซึง่ เปนสถานบริการตาม พระราชบัญญัติ สถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙ เวลาปดสถานบริการดังกลาวอยูนั้น ถึงในวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ ถึงเวลา ประมาณ
๐๑.๓๐ น.นัน้ ไดมชี ดุ เฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย ฝายปกครองสวนกลาง ฝายปกครองสวนภูมภิ าค
ฝายตำรวจทองที่ ฝายสาธารณสุขวัฒนธรรม สรรพสามิต ปปส. ภาค เขาไปตรวจ พบผูตองหาเปด
สถานบริการเกินกวาเวลาทีก่ ฎหมายกำหนดอยู ถึง เวลา ๐๑.๓๐ น. และผูต อ งหาไมจดั ทำบัตรประวัติ
พนักงานและไมแจงเปลี่ยนประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน แลวเจาหนาที่ชุดจับกุมจึงจับกุมผูตองหา
ดำเนินคดี ความผิดของผูต อ งหาดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมายฐานเปด-ปด สถานบริการไมเปน
ไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตาม
มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗ และไมจัดทำบัตรประวัติพนักงานและไมแจงเปลี่ยนประวัติ
พนักงานภายใน ๗ วัน ตาม มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๗ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
นั้นเขาใจขอกลาวหาดีหรือไมและจะใหการวาอยางไร
ตอบ ขาฯทราบและเขาใจขอกลาวหาดังกลาวเปนอยางดีแลว และขาฯ ขอใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา
ดวยความสมัครใจ ของขาฯเอง ไมมีผูใดบังคับ ขูเข็ญ จูงใจ ใหสัญญาหรือหลอกลวงดวยประการ
ใดๆ ทั้งสิ้น
ถาม ขอทราบภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู และประวัติสวนตัว เปนอยางไร
ตอบ ขาฯมีภูมิลำเนาอยูที่บานดังกลาวขางตน ปจจุบันพักอาศัยอยูที่บานดังกลาว เรียนจบ ม.๖ สามารถ
อานออกเขียนได
ถาม จะใหการในชั้นสอบสวนหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมขอใหการ ขาฯจะขอใหการในชั้นพิจารณาในชั้นศาลเทานั้น
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ ราน ยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๕ เวลา
ประมาณ ๐๑.๓๐ น.
ถาม มีสาเหตุโกรธเคืองกับเจาหนาที่ชุดจับกุมมากอนหรือไม อยางไร
ตอบ ไมเคย
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง เปนความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

สมบัติ
เทวราช

ผูตองหา
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเอง
ลําดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๘ นายธนพล ศรีพล
๙

นายจักรพงษ สิงโตทอง

๑๐ พ.อ.ปรีดี บุดดี

ที่อยู
๒๑๒/๖๑ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีี

จํานวน
๒ แผน

๑๐๑ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

๒ แผน

๓๐/๒ ต.วารินชําราบ
อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

๒ แผน

รวม ๓ รายการ จํานวน

๖ แผน

เทวราช สรายุทธพิชัย
(นายเทวราช สรายุทธพิชยั )
พงส.อ.เมืองอุบลฯ
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
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Ùï.Ĥ
Ùï.Ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
ó.Ă.
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
ðøĊéĊ ïčééĊ
đðŨî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ đöČĂÜĂčïúĄ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģģ đéČĂî

ó÷ćî

îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ĨĨħ-ĦĥĤĢ

êŠĂĀîšć

đöČĂÜĂčïúĄ ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
ÖøÖãćÙö
ó.ý.ģĦ
ĦĦ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
óîĆÖÜćîÿĂïÿĂïòś
ć÷ðÖÙøĂÜ
สอบสวน อ.เมื
องอุบลฯĂ.đöČĂÜĂčïúĄ
Ģ-ĥĤģĦ-ħħħĢģ-Ĩħĩ ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ĂĂÖ è Ă.đöČĂÜĂčïúĄ ßČęĂ
ó.Ă.ðøĊéĊ ïčééĊ
Ăć÷č ĦĤ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ ħ Ö.Ù.ģĦĦĤ đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č Ħ Ö.Ù.ģĦĦĪ ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę Ćï)
øĆïøćßÖćø ìĊę öìï.ģģ ĂčïúøćßíćîĊ
úÜßČęĂ đìüøćß ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę
Ĥġ/ģ
ĀöĎŠìĊę
êĞćïú
üćøĉîßĞćøćï
Ă.đöČĂÜĂčïúĄ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïšćî
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
üćøĉîßĞćøćï
ÝĆÜĀüĆé
ĂčïúøćßíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿöïĎøèŤ ïčééĊ
ßČęĂöćøéć
îćÜðøćîĊ ïčééĊ
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎŠÖøèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม- รับราชการที่ไหน มียศตำแหนง อำนาจหนาที่อยางไร
ตอบ- ขาฯ รับราชการตำแหนง นายทหารปฏิบตั กิ ารประจำ มทบ.๒๒ ชวยราชการ
ในตำแหนงรอง ผอ.กอ.รมน.จว.อุบลฯ ที่ กอ.รมน.อบ. (อุบลราชธานี) โดย
จังหวัดแตงตัง้ ใหเปนหัวหนาชุดจัดระเบียบสังคมมีอำนาจหนาทีจ่ ดั ระเบียบ
สังคมและตรวจสถานบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบตั ิ
หนาที่ตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนในคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ถาม- พฤติการณในการจับกุม เปนอยางไร
ตอบ- กลาวคือ เมือ่ วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ เวลา ประมาณ ๐๑.๓๐ น. ขาฯกับพวก
ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ตามบันทึกการจับกุมประกอบดวยฝาย
ปกครองสวนกลาง ฝายปกครองสวนภูมภิ าคฝายตำรวจทองที่ ฝายสาธารณสุข
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คําใหการ
ของ
พ.อ.ปรีดี บุดดี
เปน พยาน
แผนที่ ๒
วัฒนธรรม สรรพสามิต ปปส.ภาค โดยจากการสืบสวนทราบจากสายลับ (ปกปดชือ่ ) วาสถานบริการ
ยูบาร มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ชุดเฉพาะกิจจึงไดจัดใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบที่ราน ยูบาร วันนี้
เวลา ๐๑.๓๐ น. (๒๑ ก.ค.๕๕) เมือ่ เขาไปในราน ยูบาร ปรากฏวาในราน ยูบาร ยังมีผใู ชบริการนัง่ อยู
ตามโตะ อาหารและมีการดืม่ กินตามปกติ โดยมีผเู ขามาใชบริการอยูใ นขณะตรวจประมาณ ๑๕๓ คน
แลวสอบถามผูค วบคุมรานแลวพบวา นายสมบัติ บุญเงิน รับวาเปนผูร บั อนุญาตตัง้ สถานบริการยูบาร
จากนั้น ขาฯกับพวกไดตรวจสอบใบอนุญาตตั้งสถานบริการปรากฏวามีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
เลขที่ ๑๙/๒๕๕๔ และไดตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผูเ ขามาใชบริการปรากฏวาไมมบี คุ คล
อายุตำ่ กวา ๒๐ ป มาใชบริการแตอยางใดจากนัน้ ไดตรวจสอบบัตรประวัตพิ นักงานพบวาไมไดจดั ทำ
บัตรประวัติพนักงาน ๑ คน คือ นายกีรติ อับดุลลาและจัดทำบัตรประวัติไว ๑๒ คน แตไมไดแจงตอ
เจาหนาทีแ่ ละสอบปากคำเบือ้ งตนตาม ปค.๑๔ แลวทัง้ ๑๓ คน แลวขาฯกับพวก ไดจบั กุมนายสมบัตฯิ
ในขอหา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗ และไมจัดทำบัตรประวัติ
พนักงานและไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน ตาม มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ พรอมทั้งแจงวาผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและ
ถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และนายสมบัติฯ ใหการโดย
ใหการวาทราบและเขาใจขอกลาวหาดีแลวและใหการรับสารภาพตลอดขอหาไมจัดทำบัตรประวัติ
พนักงานและไมแจงเปลี่ยนประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.สถาน
บริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ปฏิเสธขอหา เปด-ปดสถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๗ และ
นายสมบัติฯ ไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกจับกุมแตนายสมบัติฯ ยอมรับบันทึกการรับสำเนาบันทึก
การจับกุมและแจงใหทราบอีกวาผูต อ งหามีสทิ ธิทจี่ ะพบและปรึกษาทนายความหรือผูซ งึ่ จะเปนทนาย
ความผูตองหามีสิทธิแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมจากนั้นไดนำตัวผูตองหาสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยไดสำเนาบันทึกการตรวจคนจับกุมใหผูตองหาไวจำนวน ๑ ฉบับ
ถาม- ราน ยูบาร เปนสถานบริการ ประเภทใด เปด-ปด เวลาใด
ตอบ- ราน ยูบาร เปนสถานบริการ ที่ไดรับอนุญาตตาม มาตรา ๓ (๔) พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
ปด เวลา ๐๑.๐๐ น.
ถาม- พยานจะมอบสิ่งใดใหกับพนักงานสอบสวนประกอบคดี
ตอบ- ขาฯมอบแผนซีดี ที่บันทึกภาพขณะที่เขาจับกุม รานยูบาร ขณะที่เปดเกินเวลากฎหมายกำหนด และ
ปริ้นภาพถายประกอบขณะเกิดเหตุ มอบใหพนักงานสอบสวนประกอบคดี
ถาม- เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ- รานยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ เวลาประมาณ
๐๑.๓๐ น.
ถาม- เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูตองหารายนี้หรือไม
ตอบ- ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง เปนความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ปรีดี
เทวราช

พยาน
สอบสวน/พิมพ/อาน
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Ùï.Ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
îć÷
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
ÝĆÖøóÜþŤ ÿĉÜēêìĂÜ
đðŨî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ đöČĂÜĂčïúĄ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģģ đéČĂî

ó÷ćî

îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ġĥĩĩ-ĪĢĪĤ

êŠĂĀîšć

đöČĂÜĂčïúĄ ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
ÖøÖãćÙö
ó.ý.ģĦ
ĦĦ

îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
óîĆÖÜćîÿĂïÿĂïòś
ć÷ðÖÙøĂÜ
สอบสวน อ.เมื
องอุบลฯĂ.đöČĂÜĂčïúĄ
Ģ-ĥĤĦħ-ħģĢĢģ-Ĩħĩ ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ĂĂÖ è Ă.üćøĉîßĞćøćï ßČęĂ
îć÷ÝĆÖøóÜþŤ ÿĉÜēêìĂÜ
Ăć÷č ģĪ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ ħ ê.Ù.ģĦĦĤ đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č Ħ ê.Ù.ģĦĦĪ ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę Ćï)
øĆïÝšćÜ (đàúúŤ ×ć÷×šćüêøćÞĆêø)
úÜßČęĂ đìüøćß ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę
ĢġĢ
ĀöĎŠìĊę
êĞćïú
ĔîđöČĂÜ
Ă.đöČĂÜĂčïúĄ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïšćî
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜĂčïúĄ
ÝĆÜĀüĆé
ĂčïúøćßíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ÝĆÖøĉîìøŤ ÿĉÜēêìĂÜ ßČęĂöćøéć
îćÜÿčüøøèĊ ÿĉÜēêìĂÜ
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎŠÖøèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม- มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพอะไร
ตอบ- ขาฯ มีภูมิลำเนาอยูบานเลขที่ดังกลาวขางตนปจจุบันพักอยูบานเลขที่ ๓
ซ.พโลชัย ๓ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประกอบอาชีพ
รับจาง เปนเซลลขายขาวตราฉัตร ของเครือเจริญโภภัณฑ (เยื้องโรงแรม
ลายทองอุบลฯ) เปนโสดเรียนจบปริญญาตรีสามารถอานออกเขียนได
หากขาฯ ยายทีอ่ ยูเ มือ่ ใดจะแจง ใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
ถาม- พยานไปเที่ยวที่ สถานบริการ ยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานีวนั เวลาใด และมีเหตุการณอยางใด เกิดขึ้นขณะที่เที่ยวอยู
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คำใหการ
ของ นายจักรพงษ สิงโตทอง
เปน
พยาน
แผนที่ ๒
ตอบ- ขาฯ กับเพื่อนของขาฯ จำนวน ๓ คน ไปเที่ยวที่สถานบริการ ยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. และอยูท สี่ ถานบริการยูบารตลอด
เวลา ไมไดออกไปที่ใด ตอมาวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.ทางรานยูบาร ไดให
พนักงานเก็บเงินของทางรานมาเก็บเงินทีโ่ ตะ ขาฯ โดยบอกกับขาฯ วาราน ยูบาร ปดเวลา ๐๒.๐๐ น.
แลวขาฯ จายคาอาหารและเครือ่ งดืม่ ๑,๒๐๐ บาท ใหกบั พนักงานเก็บเงินไป แลวพนักงานของราน
ยูบาร ไดทยอยเก็บเงินจากโตะที่อยูในรานยูบาร ตอไป แลวตอมาเวลาประมาณ ๐๑.๓๕ น.ไดมี
เจาหนาที่ชุดจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทย มากับเจาหนาที่จำนวนหนึ่งแลวเจาหนาที่ชุดจัด
ระเบียบไดยนื ขวางทางเขาออกไว แลวเจาหนาทีค่ นหนึง่ ขึน้ ไปบนเวทีแลวประกาศทางไมคโครโฟนวา
“ใหหยุดการดื่มสุราและใหแสดงบัตรประชาชนจะมีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในรางกาย”
ตอมาเวลาประมาณ ๐๑.๔๐ น. รานยูบาร ไดเปดไฟสวางภายในราน แตคนที่มาเที่ยวที่รานยูบาร
ออกไปขางนอกไมไดเนื่องจากเจาหนาที่จะตรวจบัตรและตรวจปสสาวะกอนตอมาเวลาประมาณ
๐๒.๓๐ น. เจาหนาทีไ่ ดตรวจปสสาวะของขาฯผลปรากฏวา ไมมสี มี ว ง ไมมสี ารเสพติดในรางกายขาฯ
และเจาหนาที่ไดตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของขาฯ ใหขาฯ กรอกเอกสารเสร็จแลวใหขาฯ
ออกจากรานยูบารไดและคนที่เที่ยวที่รานยูบารเมื่อตรวจปสสาวะตรวจเอกสารแลวไดทยอยออกมา
พรอมกันกับขาฯ
ถาม- เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูหนึ่งผูใดมากอนหรือไม
ตอบ- ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง เปนความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

จักรพงษ
เทวราช

พยาน
สอบสวน/พิมพ/อาน
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Ùï.Ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
îć÷
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
íîóú ýøĊóú
đðŨî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ đöČĂÜĂčïúĄ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģģ đéČĂî

ó÷ćî

îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ĦħĥĨ-ĪĢĪĤ

êŠĂĀîšć

đöČĂÜĂčïúĄ ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
ÖøÖãćÙö
ó.ý.ģĦ
ĦĦ

สอบสวน อ.เมื
องอุบลฯĂ.đöČĂÜĂčïúĄ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
óîĆÖÜćîÿĂïÿĂïòś
ć÷ðÖÙøĂÜ
Ģ-ĥĤĦħ-ħģĥĤģ-ĨĪĩ ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ĂĂÖ è Ă.đöČĂÜĂčïúĄ ßČęĂ
îć÷íîóú ýøĊóú
Ăć÷č ģĦ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ ģ í.Ù.ģĦĦĤ đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č Ģ í.Ù.ģĦĦĪ ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę Ćï)
øĆïÝšćÜ ġĩ-ĦħĥĨ-ĪĢĪĤ
úÜßČęĂ đìüøćß ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĢģ/ħĢ ĀöĎŠìĊę
êĞćïú
ĔîđöČĂÜ
Ă.đöČĂÜĂčïúĄ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïšćî
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ÝĆÜĀüĆé
ĂčïúøćßíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿčüøøè ýøĊóú
ßČęĂöćøéć
îćÜúąĂĂ ÿčßćêąðÙĆú÷Ť
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎŠÖøèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม- มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพอะไร
ตอบ- ขาฯ มีภูมิลำเนาอยูบานเลขที่ดังกลาวขางตนปจจุบันพักอยูบานเลขที่ ๑
ม.๑๕ ต.ขามใหญ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประกอบอาชีพรับจาง
เปนพนักงานดีเจ (เปดแผน) เปนโสด เรียนจบ ม.๓ สามารถอานออกเขียนได
หากขาฯ ยายที่อยูเมื่อใดจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
ถาม- พยานทำงานที่ใด
ตอบ- ขาฯ ทำงานที่สถานบริการ ยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ตำแหนงเปนพนักงานดีเจ
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คำใหการ
ของ
นายธนพล ศรีพล
เปน
พยาน
แผนที่ ๒
ถาม- พยานทำงานที่ สถานบริการ ยูบาร ตั้งแตเมื่อใด
ตอบ- ขาฯ ทำงาน เมื่อ ๑ พ.ย.๒๕๔๙ ตำแหนง พนักงานดีเจ (เปดแผน)
ถาม- ผูจัดการ ผูดูแล ชื่ออะไร และที่สถานบริการ ยูบาร มีพนักงานกี่คน
ตอบ- ผูจัดการ ผูดูแล ชื่อ นายสมบัติ บุญเงิน และที่สถานบริการยูบาร มีพนักงานประมาณ ๔๐-๕๐ คน
ถาม- ทางสถานบริการ ยูบาร ไดจัดทะเบียนประวัติไว หรือไม
ตอบ- จัดทำไวตั้งแตขาฯ เขาทำงาน
ถาม- เหตุการณในคดีนี้เปนอยางไร
ตอบ- กลาวคือ ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ขาฯ มาทำงานที่สถานบริการ ยูบาร
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึง่ ขาฯ ทำงานอยู ในตำแหนง พนักงานดีเจ (เปดแผน)
และทำงานเรือ่ ยมาตอมาวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๒๐ น. สถานบริการยูบาร ทีห่ นาเวที
ไมมกี ารแสดงแลวขาฯ จึงเปดเพลงตออีก ๒ เพลง ยังไมจบ และสถานบริการยูบาร เปดไฟสองสวาง
ภายในสถานบริการยูบารแลวและขาฯ ไดปด เครือ่ งเสียงทีเ่ วทีแลว แลวตอมาเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
ไดมเี จาหนาทีช่ ดุ จับกุมจำนวนหนึง่ เขามา แลวเจาหนาทีไ่ ดยนื ขวางทางเขาออกไว และเจาหนาทีน่ าย
หนึ่งบอกกับขาฯวา จะพูดไมคและใหขาฯ เปดไฟสองสวางที่เวทีดวย แลวขาฯ จึงเปดไมคและไฟ
สองสวางที่หนาเวที และเจาหนาที่ขึ้นไปบนเวทีแลวประกาศทางไมคโครโฟนวา“ใหหยุดการการดื่ม
สุราและใหแสดงบัตรประจำตัวประชาชนจะมีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในรางกาย” ตอมาเวลา
ประมาณ ๐๑.๓๕ น. ขาฯจึงเปดไฟสวางภายในรานทั้งหมด ซึ่งคนที่มาเที่ยวที่รานยูบารออกไปภาย
นอกรานยังไมไดเนื่องจากเจาหนาที่จะตรวจบัตรและตรวจปสสาวะกอนซึ่งขาฯ ยืนในบูท ดีเจ ตรง
ขาเวที ตอมาเวลาประมาณ ๐๑.๔๐ น.แลวขาฯเดินออกไปนอกบูท แลวมีเจาหนาทีใ่ หขา ฯ เซ็นเอกสาร
ยินยอมใหตรวจปสสาวะแลวขาฯ บอกกับเจาหนาทีว่ า ขาฯ เปนพนักงานทำงานทีส่ ถานบริการยูบาร
แลวเจาหนาที่ บอกวา ใหตรวจดวยกันกับคนที่ที่มาเที่ยวเหมือนกันโดยเจาหนาที่ขอดูบัตรประวัติ
พนักงานของขาฯ ไมไดบนั ทึกถอยคำของขาฯ ไว และ ผลการตรวจปสสาวะ ผลปรากฏวาไมมสี มี ว ง
ไมมีสารเสพติดในรางกายของขาฯ และเจาหนาที่ไดตรวจบัตรประชาชนของขาฯ แลวขาฯจึงออก
จากรานยูบาร กลับบานของขาฯ พรอมๆกับคนอื่นที่มาเที่ยวที่สถานบริการยูบาร
ถาม- เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูหนึ่งผูใดมากอนหรือไม
ตอบ- ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง เปนความจริง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ธนพล
เทวราช

พยาน
สอบสวน/พิมพ/อาน
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เอกสารที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหรือจัดทําประกอบคดี
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ
พิมพมือผูตองหา
คํารองและสัญญาประกัน
บันทึกการควบคุม / คํารอง ผัดฟอง
บันทึกการจับกุม
บันทึกการแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา
บันทึกพนักงานสอบสวน
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี

ที่อยู
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน

จํานวน
๒ แผน
๓ แผน
๓ แผน
๒ แผน
๑ แผน
๑ แผน
๒ แผน

รวม ๗ รายการ จํานวน ๑๔ แผน
เทวราช สรายุทธพิชัย
(นายเทวราช สรายุทธพิชยั )
พงส.อ.เมืองอุบลฯ
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
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กรมการปกครอง
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี

คบ.๒

ที่วาการอําเภอ................................................
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด ....................................................
อุบลราชธานี
ลําดับ
๒

วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
๒๑ ก.ค.๒๕๕๕
นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ ผอ.สรร ๓ สํานักการสอบสวนและ
๐๔.๓๕ น. นิติการ กรมการปกครอง ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีกับนายสมบัติ บุญเงิน ที่กระทําความผิดโดย
เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด และไม
จัดทําบัตรประวัติพนักงาน และไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ
พนักงานภายใน ๗ วัน
เหตุเกิดที่รานยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
นายเทวราช สรายุทธพิชยั พนักงานสอบสวน ไดรับแจงไวแลว
และรับคํารองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๙๖๕/๒๕๕๕
ของที่วาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งจะได
ดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

อมรฤทธิ์ เอมะปาณ
ผูแจง
เทวราช สรายุทธพิชัย พนักงานสอบสวน
มอ.พร ปองกัน
เขียน
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กรมการปกครอง
รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี

คบ.๒

ที่วาการอําเภอ................................................
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด ....................................................
อุบลราชธานี
วัน เดือน ป
ลําดับ
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
๓ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ นายสมบัติ บุญเงิน ไดถกู เจาหนาทีช่ ดุ เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย
๐๔.๕๐ น. จับกุมมาสงพนักงานสอบสวน ดวยเหตุที่ตองหาวา “เปด-ปด สถาน
บริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด และไมจดั ทําบัตรประวัติ
พนักงาน และไมแจงเปลี่ยนประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน” จาก
พฤติการณแหงคดี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๕ ตาม ปจว. ขอ ๒
นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ ผอ.สรร ๓ สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง ไดทําการจับกุม นายสมบัติ บุญเงิน ผูตองหา ใน
ขอหาขางตน และทําการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนให
ดําเนินคดีกับผูตองหา เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๑.๓๐ น. นายสมบัติ บุญเงิน ไดทาํ การเปด-ปดสถานบริการไม
เปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด และไมจดั ทําบัตรประวัตพิ นักงาน
และไมแจงเปลีย่ นประวัตพิ นักงานภายใน ๗ วัน ซึง่ พนักงานสอบสวน
ไดรับตัวผูตองหาและรับคํารองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่
๙๖๕/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภออุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ในการนี้พนักงานสอบสวนจึงแจงขอหาใหแกผูตองหาทราบวา
“เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด และไมจดั
ทําบัตรประวัติพนักงาน และไมแจงเปลี่ยนประวัติพนักงานภายใน
๗ วัน” และแจงสิทธิใหผูตองหาทราบ ดังนี้
๑. สิทธิในการพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการ
เฉพาะตัว
๒. สิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคํา
ไดในชั้นสอบสวน
๓. สิทธิในการไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๔. สิทธิในการไดรบั การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมือ่ ไดรบั การเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิตางๆ ดังกลาวแลว และไดยื่นหลักทรัพย
ขอประกันตัว เมือ่ ไมมพี ฤติการณวา ผูต อ งหาจะหลบหนี ไปยุง เหยิงกับ
พยานหลักฐาน กออันตรายประการอืน่ และมีหลักประกันทีน่ า เชือ่ ถือ
จึงอนุญาตใหยื่นคํารองขอประกันตัว และลงลายมือชื่อไว
(ลงชื่อ).....สมบัติ บุญเงิน.......................ผูตองหา
(ลงชื่อ).....เทวราช สรายุทธพิชัย..........พนักงานสอบสวน
(ลงชื่อ).....มอ.พร ปองกัน.....................เขียน
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บันทึกพนักงานสอบสวน

คบ.๑๗

ที่วาการอําเภอ....................................
เมืองอุบลราชธานี อําเภอ.............................
เมือง
จังหวัด ..........................
อุบลราชธานี
วัน เดือน ป

รายการปฏิบัติ

วันนี้ ตาม ปจว. ขอ ๒ เวลา ๐๔.๓๕ น. นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
ผอ.สรร ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กับพวกชุด
เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ไดรว มกันจับกุม นายสมบัติ บุญเงิน ผูต อ งหา
สงพนักงานสอบสวน โดยกลาวหาวากระทำความผิดโดย เปด-ปด สถาน
บริการไมเปนไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตาม มาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๒๗
และไมจัดทำบัตรประวัติพนักงานและไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ
พนักงานภายใน ๗ วัน ตาม มาตรา ๑๔ ประกอบ มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.
สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
เหตุเกิดที่ รานยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
นายเทวราช สรายุทธพิชยั พนักงานสอบสวนฝายปกครองอำเภอเมือง
อุบลฯ ไดตัวไวเพื่อทำการสอบสวน ตามคดีที่ ๙๖๕/๒๕๕๕ ของที่วาการ
อำเภอเมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี และสอบปากคำ นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
ผอ.สรร ๓ ฯ ไวในฐานะผูกลาวหา รวมทั้งนายสมบัติ บุญเงิน ผูตองหา
และ ผูตองหาประกันตัวโดยมีหลักประกัน จึงบันทึกไว
ผัดฟองตอศาลแขวงอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ ตามเลขที่ ผ.๑๙/๒๕๕๕
สงแผนพิมพลายนิว้ มือ ไปตรวจกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรทีส่ ำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
๒๒ ก.ค.๒๕๕๕ ทำการสอบสวน พ.อ.ปรีดี บุดดี , นายจักรพงษ สิงโตทอง และ
นายธนพล ศรีพล ไวในฐานะพยาน จึงบันทึกไว
๒๕ ก.ค.๒๕๕๕ ผัดฟองผูตองหา ครั้งที่ ๒ จึงบันทึกไว
ไดสรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณา
๓๑ ก.ค.๒๕๕๕
สั่งการตอไป จึงบันทึกไว

ลายมือชื่อ และ
ตําแหนงผูบันทึก

๒๑ ก.ค.๒๕๕๕

เทวราช สรายุทธพิชยั
เทวราช สรายุทธพิชยั
เทวราช สรายุทธพิชยั
เทวราช สรายุทธพิชยั
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ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëĎÖÝĆïĀøČĂñĎšêšĂÜĀć

êĞćĒĀîŠÜ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ

Ùï.Ĩ/Ģ

ÿëćîìĊïę îĆ ìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúĄ Ý.ĂčïúøćßíćîĊ
üĆîìĊę ģĢ đéČĂî
ÖøÖãćÙö ó.ý. ģĦĦĦ
üĆîîĊĚ đüúć ġĥ.ĤĦ î. ×šćóđÝšć ( ßČęĂ ÿÖčú ) îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ĕéšĒÝšÜĔĀšñêĎš šĂÜĀć ìøćïëċÜÿĉìíĉêćöÖãĀöć÷

Ģ. ÿĉìíĉĔîÖćøóïĒúąðøċÖþćñĎšàċęÜÝąđðŨîìîć÷đðŨîÖćøđÞóćąêĆü
ģ. ÿĉìíĉĔĀšìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàÜċę ÝîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéšĔîßĆĚîÿĂïÿüî
Ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøđ÷Ċę÷öĀøČĂêĉéêŠĂÖĆïâćêĉĕéšêćöÿöÙüø
ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēé÷đøĘü đöČęĂđÖĉéÖćøđÝĘïðśü÷
ñĎêš šĂÜĀć ßČęĂ îć÷ÿöïĆêĉ
îćöÿÖčú ïčâđÜĉî
đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ăć÷č ĤĦ ðŘ đ×šćöĂïêĆüĔî×šĂĀć
“đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖĞćĀîé ĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćî
ĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî”
đöČęĂüĆîìĊę
ģĢ đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
êćö ð.Ý.ü. ×šĂ Ĥ
ñĎšêšĂÜĀćĕéšøĆïìøćïÿĉìíĉéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúšü ÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî
ĂŠćîĔĀšôŦÜĒúšüøĆïüŠćëĎÖêšĂÜ
(úÜßČęĂ)
(úÜßČęĂ)
(úÜßČęĂ)
êĞćĒĀîŠÜ

ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
ĒìîìĆ÷ öćÖđóßø
đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòść÷ðÖÙøĂÜ
ĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ

ñĎšêšĂÜĀć
ìîć÷Ùüćö / ó÷ćî
ñĎšĒÝšÜÿĉìíĉ / ïĆîìċÖ / ĂŠćî
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ð.Ý.ü.×šĂ
Ĥ
đüúć
ÙéĊĂćâćìĊę ĪħĦ/ģĦĦĥ
ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę

ġĥ.ĥĦ

ïĆîìċÖÖćøÝĆïÖčö

î.

ÿëćîìĊìę ĞćÖćøïĆîìċÖ
ÿëćîïøĉÖćø “÷ĎïćøŤ”
üĆî / đéČĂî / ðŘ ìĊęïĆîìċÖ
ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúć ġģ.ġġ î.
üĆî / đéČĂî / ðŘ ìĊęÝĆïÖčö
ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúć ġĢ.Ĥġ î.
ÿëćîìĊÝę ĆïÖčö ìĊę ÿëćîïøĉÖćø “÷ĎïćøŤ”
ïšćîđú×ìĊę ĪĨ/ĩ-Ģġ
ĀöĎŠìĊę êøĂÖ / àĂ÷ Ē×üÜ / êĞćïú ĔîđöČĂÜ
đ×ê /ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
ēé÷ÖćøĂĞćîü÷Öćø×ĂÜ øĆåöîêøĊßŠü÷ÖćøüŠćÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ (îć÷ÙĞćóć üÜýŤĒÿÜýøĊ) Ēúą ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé
ĂčïúøćßíćîĊ (îć÷ÿčøĉ÷ć ÿć÷ïčâ)
ßČęĂđÝšćóîĆÖÜćîñĎšÝĆïÖčöêĆü îć÷ßĆßüćú ÙĞćïčâöĊ øĂÜĂíĉïéĊÖøöÖćøðÖÙøĂÜ , îć÷ÝøĆâóø ĂöøđìüÖčú øĂÜĂíĉïéĊ
ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ , óú.ê.ê.ÿčìíĉßĆ÷ ēÙÖÝĞćđøĉâ ñïÖ.õ.Ýü.ĂčïúøćßíćîĊ , îć÷ßüîĆî ßîßćøĊ ðúĆéÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ ,
ó.Ă.ðøĊéĊ ïčééĊ øĂÜ ñĂ.øöî. ,îć÷ĂĆïéčúúć üøïčêø îĂõ.đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ , îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè ñĂ.ÿøø Ĥ ,
îć÷üĆßøĉîìøŤ ÿčîìøĊóø Āî.Ö.ïø , ó.ê.Ă.ÿöĆ÷ õĎîĚĞćđ÷Ęî ñÖÖ.ÿÿ.õ.Ýü.ĂčïúøćßíćîĊ , îć÷ùìíĉĝ óĉìĆÖþŤßî ðŜĂÜÖĆîÝĆÜĀüĆéĄ,
îć÷îĉíĉ üĉøĉ÷ą ÝóÙ.ßĞćîćâÖćøóĉđýþ , ø.ê.Ă.đÞúĉö íĊøüĆß øĂÜ ÿüð.ÿõ.đöČĂÜĂčïúĄ
ĕéšøŠüöÖĆîÝĆïÖčöêĆüñĎšêšĂÜĀć éĆÜîĊĚ îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî Ăć÷č ĤĦ ðŘ
óøšĂöéšü÷×ĂÜÖúćÜöĊ
Ēïï ÿï.ĥ ïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćî ÝĞćîüî Ħ ĒñŠî
êĞćĒĀîŠÜìĊóę ï×ĂÜÖúćÜ (øąïčĔĀšßĆéđÝî ) ÙČĂ ÝćÖñĎšÝĆéÖćøøšćî (îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî)
ēé÷ÖúŠćüĀćüŠć Ģ.đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéêćö ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.ģĦġĪ êćö
ÖãÖøąìøüÜìĊęĂĂÖêćö öćêøć ĢĨ ðøąÖĂï öćêøć ģĨ
ģ.ĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćî ĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî êćö öćêøć
Ģĥ ðøąÖĂï öćêøć ģĨ ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý. ģĦġĪ
ĔîÖćøÝĆïÖčöÙøĆĚÜîĊĚ đÝšćóîĆÖÜćîñĎšÝĆïÖčö ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝÖćøÝĆïÖčöēé÷ĕöŠêšĂÜöĊĀöć÷ÝĆï×ĂÜýćúêćöïìïĆââĆêĉðøąöüú
ÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć öćêøć Ĩĩ , ĩġ ÖúŠćüÙČĂ đÝšćóîĆÖÜćîÝĆïÖčö ĕéšđĀĘîñĎšêšĂÜĀć ÖøąìĞćÙüćöñĉéàċęÜĀîšć
ÖŠĂîìĞćÖćøÝĆïÖčö đÝšćóîĆÖÜćîĕéšĒÝšÜĔĀšñĎšêĂš ÜĀćìøćïüŠć đ×ćêšĂÜëĎÖÝĆïĒúąêšĂÜĕð÷ĆÜìĊęìĞćÖćø×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîóøšĂö
ñĎšÝĆïÖčö đÝšćóîĆÖÜćîĕéšĒÝšÜÿĉìíĉ×èąÝĆïÖčöĔĀšñĎšêšĂÜĀć ìøćïüŠć ñĎšêšĂÜĀćöĊÿĉìíĉìĊęÝąĔĀšëšĂ÷ÙĞć ĀøČĂĕöŠĔĀšëšĂ÷ÙĞćÖĘĕéš
ĒúąëšĂ÷ÙĞć×ĂÜìŠćîÿćöćøëĔßš÷ĆîêĆüđĂÜĔîÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúĕéš
Ģ. öĊÿĉìíĉìĊęÝąĔĀšÖćøĀøČĂĕöŠĔĀšÖćøÖĘĕéš
ģ. ëšĂ÷ÙĞć×ĂÜñĎšêšĂÜĀćîĆĚî ĂćÝĔßšđðŨîó÷ćîĀúĆÖåćîĔîÖćøóĉÝćøèćÙéĊĕéš
Ĥ. öĊÿĉìíĉìĊęÝąóïĒúąðøċÖþćìîć÷Ùüćö ĀøČĂñĎšàċęÜÝąđðŨîìîć÷ÙüćöđðŨîÖćøđÞóćąêĆü
ĥ. öĊÿĉìíĉĒÝšÜĀøČĂ×ĂĔĀšđÝšćĀîšćìĊęĒÝšÜĔĀšâćêĉ ĀøČĂñĎšĕüšüćÜĔÝìøćïëċÜÖćøëĎÖÝĆïÖčöĒúąÿëćîìĊęÙüïÙčöĔî
ēĂÖćÿĒøÖ
Ħ. öĊÿĉìíĉĔĀšìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàċęÜêîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĔîßĆĚîÿĂïÿüî
ħ. öĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøđ÷Ċę÷öĀøČĂêĉéêŠĂÖĆïâćêĉĕéšêćöÿöÙüø
Ĩ. öĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēé÷đøĘüđöČęĂđÖĉéÖćøđÝĘïðśü÷
đÝšćóîĆÖÜćîĕéšĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïđĀêčĒĀŠÜÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćìøćïĒúšü
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ñĎšêšĂÜĀćìøćïÿĉìíĉĒúą×šĂÖúŠćüĀćĒúšü ñĎšêšĂÜĀćĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć øĆïÿćøõćó×šĂĀć ĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîĒúąĕöŠĒÝšÜ
đðúĊę÷îĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî ðäĉđÿí×šĂĀć đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøđÖĉîđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé
óùêĉÖćøèŤÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉéÖúŠćü ÙČĂ üĆîîĊĚ (ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ) đüúć ġĢ.Ĥġ î. ßčéđÞóćąÖĉÝÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
ðøąÖĂïéšü÷òść÷ðÖÙøĂÜÿŠüîÖúćÜ òść÷ðÖÙøĂÜÿŠüîõĎöĉõćÙ ÝĆÜĀüĆé òść÷êĞćøüÝ ÿćíćøèÿč× üĆçîíøøö ÿøøóÿćöĉê
ððÿ.õćÙ ēé÷ÝćÖÖćøÿČïìøćïÝćÖÿć÷úĆï (ðÖðŗéßČęĂ) üŠćÿëćîïøĉÖćø “÷ĎïćøŤ” öĊÖćøöĆęüÿčöđÿó÷ćđÿóêĉé ßčéđÞóćąÖĉÝĕéš
ÝĆéđÝšćĀîšćìĊęêøüÝÿĂïēé÷đÝšćĀîšćìĊęöćëċÜøšćî ÷ĎïćøŤ đüúć ġĢ.Ĥġ î. ×ĂÜüĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đöČęĂöćëċÜđÝšćĀîšćìĊęĕéš
đ×šćêøüÝÿĂïøšćîðøćÖäüŠć ĔîøšćîÿëćîïøĉÖćø÷ĆÜöĊñĎšĔßšïøĉÖćøĂ÷ĎŠĔî×èąđ×šćêøüÝ ðøąöćè ĢĦġ ÖüŠćÙî ÝćÖîĆĚîđÝšćĀîšćìĊę
ĕéšÿĂïëćöñĎšÙüïÙčöøšćîóïîć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî øĆïüŠćđðŨîñĎšÙüïÙčöøšćîĒúąđðŨîñĎšÝĆéÖćøøšćî ēé÷ĕéšÿĂïëćöñĎšĕéšøïĆ Ăîčâćê
êĆĚÜÿëćîïøĉÖćø ñĎšÝĆéÖćøĒúąñĎšÙüïÙčöøšćîêĂïüŠć ÙČĂ êîđĂÜ ÝćÖîĆĚîóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĕéš×ĂêøüÝÿĂïĔïĂîčâćêêĆĚÜÿëćî
ïøĉÖćø ðøćÖäüŠć đðŨîñĎšĕéšøĆïĔïĂîčâćêêĆĚÜÿëćîïøĉÖćøđú×ìĊę ĢĪ/ģĦĦĥ ĒúąĕéšêøüÝÿĂïðŦÿÿćüąñĎšìĊęđ×šćöćĔßšïøĉÖćø
ðøćÖäüŠćĕöŠóïðŦÿÿćüąÿĊöŠüÜ ÝćÖîĆĚîóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĕéš×ĂêøüÝÿĂïðøąüĆêĉóîĆÖÜćî óïüŠćĕéšöĊÖćøÝĆéìĞćĒïïðøąüĆêĉ
êćöĒïï ÿï.ĥ ĕüš Ģģ Ùî ĒêŠĕöŠĕéšĒÝšÜóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęêćöÖãĀöć÷ìøćïĒúąóïĕöŠÝĆéìĞćðøąüĆêĉóîĆÖÜćî Ģ Ùî ÙČĂ
îć÷ÖĊøêĉ ĂĆïéčúúć ĒúąđÝšćĀîšćìĊęĕéšÿĂïðćÖÙĞćđïČĚĂÜêšîĕüšêćö ðÙ.Ģĥ ĒúšüìĆĚÜĀöé ĢĤ Ùî ÝċÜĒÝšÜ×šĂĀćĔĀšìøćïüŠć đðŗé-ðŗé
ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé êćöÖãÖøąìøüÜìĊęĂĂÖêćö öćêøć ĢĨ ðøąÖĂïöćêøć ģĨ ĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêø
ðøąüĆêĉóîĆÖÜćîĒúąĕöŠĒÝšÜðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî êćö öćêøć Ģĥ ðøąÖĂï öćêøć ģĨ ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.
ģĦġĪ ĒúąìĊĒę Öšĕ×đóĉęöđêĉö ÝċÜĕéšîĞćêĆüñĎšêšĂÜĀćÿŠÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîòść÷ðÖÙøĂÜđóČęĂéĞćđîĉîÙéĊêćöÖãĀöć÷êŠĂĕð
óøšĂöđĂÖÿćø ðÙ.Ģĥ ÝĞćîüî ĢĤ ßčé
đĀêčđÖĉéìĊę êĞćïú ĔîđöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
đöČęĂüĆîìĊę ģĢ
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
đüúć ġĢ.Ĥġ
î.
ĔîÖćøÝĆïÖčöÙøĆÜĚ îĊĚ đÝšćóîĆÖÜćîñĎšÝĆïÖčöĕéšðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ ēé÷ĕöŠĕéšïĆÜÙĆï ×ĎŠđ×Ęâ ĀúĂÖúüÜ ìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷
ĀøČĂìĞćĔĀšìøĆó÷ŤÿĉîđÿĊ÷Āć÷ ÿĎâĀć÷ ĀøČĂđÿČęĂöøćÙćĀøČĂĕøšÙŠć ĀøČĂÖøąìĞćÖćøĔéė ēé÷öĉßĂïĒêŠĂ÷ŠćÜĔé
ĕéšĂŠćîïĆîìċÖîĊĚĔĀšñĎšêšĂÜĀćîĊĚôŦÜĒúšü øĆïøĂÜüŠćëĎÖêšĂÜ ÝċÜĔĀšúÜúć÷öČĂßČĂę ĕüšđðŨîĀúĆÖåćî
(úÜßČęĂ)............ÿöïĆêĉ....ïčâđÜĉî.............ñĎšêšĂÜĀć
(úÜßČęĂ)..................................................ñĎšêšĂÜĀćìĊę...........
(úÜßČęĂ)..........Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè........ñĎšÝĆïÖčö
(úÜßČęĂ)...........ó.ê.Ă.ÿöĆ÷ õĎîĚĞćđ÷Ęî......ñĎšÝĆïÖčö
(úÜßČęĂ)...........îĉíĉ üĉøĉ÷ą.....................ñĎšÝĆïÖčö
(úÜßČęĂ)...........ßüîĆî ßîßćøĊ...............ñĎšÝĆïÖčö

(úÜßČęĂ).....................................................ñĎšêšĂÜĀćìĊę.........
(úÜßČęĂ).....................................................ñĎšêšĂÜĀćìĊę.........
(úÜßČęĂ)......üĆßøĉîìøŤ ÿčîìøĊóø................ñĎšÝĆïÖčö
(úÜßČęĂ).......ùìíĉĝ óĉìĆÖþŤßî...................ñĎšÝĆïÖčö
(úÜßČęĂ).......ó.Ă.ðøĊéĊ ïčééĊ.......................ñĎšÝĆïÖčö
(úÜßČęĂ)......ø.ê.Ă.đÞúĉö íĊøüĆß..................ñĎšÝĆïÖčö

Āöć÷đĀêčĔîïĆîìċÖ
ĕéšöĂïÿĞćđîćïĆîìċÖÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćøĆïĕðĒúšü
(úÜßČęĂ)............ÿöïĆêĉ....ïčâđÜĉî..................ñĎšêšĂÜĀć
(úÜßČęĂ)............đìüøćß......ÿøć÷čìíóĉßĆ÷....ñĎšöĂï / ïĆîìċÖ / ĂŠćî
(úÜßČęĂ).............óø.......ðŜĂÜÖĆî...................ó÷ćî
(úÜßČęĂ)........................................................ó÷ćî
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(ÙĞćøšĂÜ)

×ĂñĆéôŜĂÜñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊĀöć÷đú×éĞćìĊę

ÙøĆĚÜìĊę Ģ

ÙéĊĀöć÷đú×ĒéÜìĊę

ñ.ĢĪ/ģĦĦĦ

ýćú Ē×üÜĂčïúøćßíćîĊ
üĆîìĊę ģĢ

đéČĂî ÖøÖãćÙö

ó.ý. ģĦĦĦ

ÙüćöĂćâć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòść÷ðÖÙøĂÜĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ

ñĎšøšĂÜ

øąĀüŠćÜ
îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
ñĎêš šĂÜĀć
×šĂĀć đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéêćö ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.ģĦġĪ êćö
ÖãÖøąìøüÜìĊęĂĂÖêćö öćêøć ĢĨ ðøąÖĂïöćêøć ģĨ ĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêø
ðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî êćö öćêøć Ģĥ öćêøć ģĨ ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.ģĦġĪ
ßČęĂñĎêš Ăš ÜĀć îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
Ăć÷č ĤĦ ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷ ÿĆâßćêĉ ĕì÷
üĆî đéČĂî ðŘĒúąđüúćìĊęÝĆïÖčö üĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúć ġĢ.Ĥġ î.
üĆî đéČĂî ðŘĒúąđüúćÙüïÙčö üĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúć ġĦ.ġġ î.
×šćóđÝšć îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞćđõĂđöČ
÷ðÖÙøĂÜĂĞ
ĂÜĂčïćúøćßíćîĊ
đõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ĂćßĊó øĆïøćßÖćø ÿëćîìĊìę ĞćÜćî ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
×Ă÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂñĆéôŜĂÜñĎšêšĂÜĀćĕüšøąĀüŠćÜÿĂïÿüî öĊ×šĂÙüćöìĊęÝąÖúŠćüêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ
éšü÷đöČęĂüĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜĒúąêĞćøüÝĕéšìĞćÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćîĊĚ
öĊóùêĉÖćøèŤ éĆÜîĊĚ
éšü÷đöČęĂüĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúćðøąöćè ġĢ.Ĥġ î. ñĎšêšĂÜĀć đðŨî ñĎšÙüïÙčöéĎĒú øšćî÷ĎïćøŤ
àċęÜđðŨîÿëćîïøĉÖćø êćö ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.ģĦġĪ đüúćðŗéÿëćîïøĉÖćø ÷ĎïćøŤ ê.ĔîđöČĂÜ Ă.đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
Ý.ĂčïúøćßíćîĊ ëċÜđüúć ġĢ.ġġ î. Ēúą×èąìĊęñĎšêšĂÜĀćđðŗéÿëćîïøĉÖćøéĆÜÖúŠćüĂ÷ĎŠîĆĚî ëċÜ ĔîüĆîìĊę ģĢ Ö.Ù.ģĦĦĦ ëċÜ
đüúćðøąöćè ġĢ.Ĥġ î. îĆĚîĕéšöĊßčéđÞóćąÖĉÝÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ òść÷ðÖÙøĂÜÿŠüîÖúćÜ òść÷ðÖÙøĂÜÿŠüîõĎöĉõćÙ
òść÷êĞćøüÝìšĂÜìĊę òść÷ÿćíćøèÿč× üĆçîíøøö ÿøøóÿćöĉê ððÿ.õćÙ đ×šćĕðêøüÝóï ñĎšêšĂÜĀćđðŗéÿëćîïøĉÖćøđÖĉîđüúć
ÖüŠćđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéĂ÷ĎŠ ëċÜđüúć ġĢ.Ĥġ î. ĒúąñĎšêšĂÜĀćĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêø
ðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆîĒúšüđÝšćĀîšćìĊęßčéÝĆïÖčöÝċÜÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀć éĞćđîĉîÙéĊ Ùüćöñĉé×ĂÜñĎšêšĂÜĀćéĆÜÖúŠćüđðŨî
ÙüćöñĉéêćöÖãĀöć÷åćî đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéêćö ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.ģĦġĪ
êćöÖãÖøąìøüÜìĊęĂĂÖêćö öćêøć ĢĨ ðøąÖĂïöćêøć ģĨ ĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêø
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ðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî êćö öćêøć Ģĥ öćêøć ģĨ ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø ó.ý.ģĦġĪ êćö ó.ø.ï.ÿëćîïøĉÖćø
ó.ý.ģĦġĪ öćêøć Ģĥ , ĢĨ , ģĨ
đĀêčđÖĉéìĊę øšćî÷ĎïćøŤ ê.ĔîđöČĂÜ Ă.đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ Ý.ĂčïúøćßíćîĊ đöČęĂüĆîìĊę ģĢ Ö.Ù.ģĦĦĦ đüúć
ðøąöćè ġĢ.Ĥġ î.
ßĆĚîÿĂïÿüî ñĎšêšĂÜĀć ðäĉđÿíêúĂé×šĂÖúŠćüĀć
×šĂ ģ ñĎšøšĂÜéĞćđîĉîÖćøøüïøüöó÷ćîĀúĆÖåćî ĒêŠÖćøÿĂïÿüî÷ĆÜĕöŠđÿøĘÝÿĉĚî đîČęĂÜÝćÖêšĂÜÿĂïÿüî
ðćÖÙĞćó÷ćîĂĊÖ Ĥ Ùî ÖĆïêšĂÜøĂñúÖćøêøüÝóĉöóŤîĉĚüöČĂ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĒúąøüïøüöđĀêčñúĂČęîė ðøąÖĂïÿĞćîüî Ă÷ŠćÜĕø
ÖĘéĊÝćÖó÷ćîĀúĆÖåćîđìŠćìĊęñøĎš šĂÜìĞćÖćøÿĂïÿüîđßČęĂĕéšüŠćñĎšêšĂÜĀć
îŠćÝąĕéšÖøąìĞćÙüćöñĉéĂćâćøšć÷ĒøÜàċęÜöĊĂĆêøćēìþÝĞćÙčÖĂ÷ŠćÜÿĎÜđÖĉî Ĥ ðŘ
îŠćÝąĕéšÖøąìĞćÙüćöñĉéĂćâćĒúąîŠćÝąĀúïĀîĊđóČęĂÝąĕð÷čŠÜđĀ÷ĉÜÖĆïó÷ćîĀúĆÖåćî đóČĂę ÖŠĂđĀêčøšć÷ðøąÖćøĂČ
(øć÷úąđĂĊ÷é×šĂöĎúĒúąó÷ćîĀúĆÖåćîðøćÖäêćöĀúĆÖåćîðøćÖäêćöđĂÖÿćøìĊęĒîïöćóøšĂöîĊĚ)
éšü÷đĀêčĒúąÙüćöÝĞćđðŨîđóČęĂĔĀšÖćøÿĂïÿüîđÿøĘÝÿĉĚî ñĎšøšĂÜÝċÜ×ĂĔĀšñĆéôŜĂÜñĎšêšĂÜĀćîĊĚĕüšøąĀüŠćÜÿĂïÿüîöĊ
ÖĞćĀîé ħ üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ ëċÜüĆîìĊę ģħ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ĂîċęÜ ñĎšêšĂÜĀćĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüßĆęüÙøćüĔîßĆĚîÿĂïÿüî ÝċÜĕöŠĕéšîĞćêĆüöćýćúéšü÷

ÙüøöĉÙüøĒúšüĒêŠÝąēðøé
úÜßČęĂ

đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷

ñĎšøšĂÜ

ÙĞćøšĂÜÞïĆïîĊĚ ×šćóđÝšć îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞćđõĂđöČ
÷ðÖÙøĂÜĂĞ
ĂÜĂčïćúøćßíćîĊ
đõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
đðŨîñĎšđøĊ÷Ü / óĉöóŤ
úÜßČęĂ

đìüøćß

ÿøć÷čìíóĉßĆ÷

ñĎšđøĊ÷Ü / óĉöóŤ
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(ÙĞćøšĂÜ)
×ĂñĆéôŜĂÜñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊĀöć÷đú×éĞćìĊę ñ. ĢĪ / ģĦĦĦ

ÙøĆĚÜìĊę ģ
üĆîìĊę

ÙéĊĀöć÷đú×ĒéÜìĊę
ýćú Ē×üÜĂčïúøćßíćîĊ
ģĦ đéČĂî ÖøÖãćÙö ó.ý.

/ ģĦ..
ģĦĦĦ

ÙüćöĂćâć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòść÷ðÖÙøĂÜĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ

ñĎšøšĂÜ

îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî

ñĎšêšĂÜĀć

øąĀüŠćÜ

×šćóđÝšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüî ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
×Ă÷ČęîÙĞćøšĂÜöĊ×šĂÙüćöìĊęÝąÖúŠćüêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ êćöÙĞćøšĂÜ×ĂñĆéôŜĂÜ×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂđöČĂÜĂčïćúøćßíćîĊ
đõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
ÙĞćøšĂÜìĊę ñ.ĢĪ/ģĦĦĦ úÜüĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ ×ĂñĆéôŜĂÜñĎšêšĂÜĀćîĊĚĕüšøąĀüŠćÜÖćøÿĂïÿüî öĊÖĞćĀîé ħ üĆî
àċęÜýćúĕéšĂîčâćêêćö×ĂĒúąÝąÙøïÖĞćĀîéĔîüĆîìĊę ģħ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ îĆĚî àċęÜđðŨîüĆîĀ÷čéøćßÖćø
×šĂ ģ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšìĞćÖćøÿĂïÿüîĒúąøüöó÷ćîĀúĆÖåćîêúĂéöćĒúšü ĀćÖĒêŠÖćøÿĂïÿüî
÷ĆÜĕöŠđÿøĘÝÿĉĚî đîČęĂÜÝćÖÝąêšĂÜøĂñúÖćøêøüÝóĉÿĎÝîŤðøąüĆêĉóĉöóŤöČĂ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĒúąøüïøüöđĀêčñúĂČęîė éšü÷đĀêčñú
ĒúąÙüćöÝĞćđðŨîéĆÜÖúŠćü ÝċÜ×ĂĂîčâćêñĆéôŜĂÜñĎšêšĂÜĀćîĊĚøąĀüŠćÜÖćøÿĂïÿüî öĊÖĞćĀîé ħ üĆî îĆïêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģĨ
ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ ëċÜüĆîìĊę Ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ ×ĂðøąìćîĕéšēðøéĂîčâćêêćö×Ăéšü÷
ÙüøöĉÙüøĒúšüĒêŠÝąēðøé
(úÜßČęĂ) îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷
ñĎšøšĂÜ
ÙĞćøšĂÜÞïĆïîĊĚ ×šćóđÝšć îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞćđõĂđöČ
÷ðÖÙøĂÜĂĞ
ĂÜĂčïćúøćßíćîĊ
đõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
đðŨîñĎšóĉöóŤ/đøĊ÷Ü
(úÜßČęĂ) îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷
ñĎšóĉöóŤ / đøĊ÷Ü
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Ùï.ĩ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĪħĦ/ģĦĦĦ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ

îć÷Ăöøùìíĉĝ đĂöąðćè

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
ñĎêš šĂÜĀć
êšĂÜĀćüŠć “đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîé ĒúąĕöŠÝéĆ ìĞćïĆêøðøąüĆêĉ
óîĆÖÜćî ĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî”
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ đüúć ġĦ.ġġ
î. ðÝü.×šĂ ๓
๐๔.๕๐ น.

วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อหัวหนา
ลงชื่อพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ รับตัวผูตองหา สอบสวน และผูตองหา
ประกันตัวไปในชั้นสอบสวน และขอ
ผัดฟองผูตองหาตอศาลแขวงจังหวัด
อุบลราชธานี คดีหมายเลขดําที่
เทวราช สรายุทธพิชัย
ผ.๑๙/๒๕๕๕
เทวราช สรายุทธพิชัย
๒๕ ก.ค.๒๕๕๕ ผัดฟองผูตองหา ครั้งที่ ๒

อับดุลลา วรบุตร
อับดุลลา วรบุตร

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ

บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ
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เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๕๐ น.พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อ
สอบสวน คือ นายสมบัติ บุญเงิน โดยกลาวหาวา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กำหนด ตาม
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตาม มาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๒๗ และไมจดั ทำ
บัตรประวัติพนักงานและไมแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานภายใน ๗ วัน ตาม มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๗
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ เหตุเกิดที่รานยูบาร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี
บัดนี้ไดมี นางอริสา บุญเงิน อายุ ๓๐ ป สัญชาติ ไทย อยูบานเลขที่ ๓๓ หมูที่ ๖ ต.ขามปอม
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหา มีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหา เปนความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงที่ออก
ตาม มาตรา ๑๔ , มาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๒๗ ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรองประกัน
ตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....ปฏิเสธตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุผตู อ งหา เปด-ปด สถานบริการไมเปนไปตามเวลาทีก่ ฎหมาย
กำหนดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๒๗
และไมจดั ทำบัตรประวัตพิ นักงานและไมแจงเปลีย่ นแปลงบัตรประวัตพิ นักงานภายใน ๗ วัน ตาม มาตรา ๑๔
มาตรา ๒๗ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แลวถูกเจาหนาทีต่ ำรวจจับกุมตัว สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
๘. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
เทวราช สรายุทธพิชัย
(นายเทวราช สรายุทธพิชัย)
พนักงานสอบสวน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-อนุญาตอับดุลลา วรบุตร
(นายอับดุลลา วรบุตร)
นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี

244
Ùï.Ģġ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ

üĆîìĊę ģĢ
×šćóđÝšć îćÜ Ăøĉÿć ïčâđÜĉî
îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî

đéČĂî

Ăć÷č
àċęÜêšĂÜĀćüŠć

ÖøÖãćÙö
Ĥġ
ðŘ

ó.ý. ģĦĦĦ
×ĂðøąÖĆîêĆü

đðŗé-ðŗéÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖãĀöć÷

ÖĞćĀîéĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćî,ĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ

( úÜßČęĂ )
Ăøĉÿć ïčâđÜĉî
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï –ĕéš
2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï -ĕöŠöĊ
ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
î
úÜßČęĂ Ăøĉÿć ïčâđÜĉî- îć÷ðøąÖĆ
îć÷ðøąÖĆ
î
úÜßČęĂ đìüøćß ÿøć÷č-ìíóĉóîĆ
ßĆ÷ÖÜćîÿĂïÿüî
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
üĆîìĊę ģĢ
đéČĂî ÖøÖãćÙö
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć îćÜ Ăøĉÿć ïčâđÜĉî
Ăć÷č Ĥġ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ĤĤ
êĞćïú ×ćöðŜĂö
ĂĞćđõĂ đ×öøćå
ÝĆÜĀüĆé ĂčïúøćßíćîĊ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂ
đöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îćÜ Ăøĉÿć ïčâđÜĉî
àċęÜêšĂÜĀćüŠć đðŗé-ðŗéÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćî ,ĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷îĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉ
óîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî

ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
Ħġ,ġġġ
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀšćĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îćÜĂøĉÿć ïčâđÜĉî
ñĎšðøąÖĆî
( úÜßČęĂ ) îć÷đìüøćß ÿøć÷čìíóĉßĆ÷
ñĎšøĆïÿĆââć
( úÜßČęĂ ) óø ðŜĂÜÖĆî
ó÷ćî

ïćì
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(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
Ģ

üĆî đéČĂî ðŘ
ģĢ Ö.Ù ĦĦ
๓๑

đüúć
ġħ.ġġ î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúøćßíćîĊ

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
Ăøÿć

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠ
îĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
Ģ

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

ÝĞćîüî

đÜĉîÿé

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
Āöć÷đĀêč
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ħġ,ġġġ
Ħġ,ġġġ
Ăøÿć

îćÜ Ăøĉÿć ïčâđÜĉî

ñĎšðøąÖĆî
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ
ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂđöČĂÜĂčïúĄ
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢĪ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé

ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
×šĂĀć

ĪħĦ/ģĦĦĦ
đðŗé-ðŗé ÿëćîïøĉÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöđüúćìĊęÖĞćĀîé ĒúąĕöŠÝĆéìĞćïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîĒúąĕöŠĒÝšÜđðúĊę÷î
ĒðúÜïĆêøðøąüĆêĉóîĆÖÜćîõć÷Ĕî Ĩ üĆî
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ģĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

-ĕöŠóï-

Ģ-ĦĦħĦ-ģĢĤĥĤ-Ħĥ-Ĥ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ÿöïĆêĉ ïčâđÜĉî
đÖĉéüĆîìĊę Ģģ
đéČĂî öÖøćÙö
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħĩ àö.
îĚĞćĀîĆÖ Ĩģ ÖÖ.
øĎðøŠćÜ
ìšüö
ÿĊñĉü
éĞćĒéÜ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
-

ģĦĢĪ

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.×ćöðŜĂö Ă.đ×öøćå Ý.ĂčïúøćßíćîĊ
ĂćßĊó
øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć........................................................
ßČęĂöćøéć......................................
îćÜßćøŠć
îć÷ÿč
îć÷ÿčïïĉîĉî
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

îćÜĂøĉÿć ïčâđÜĉî

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
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แนวทางการสอบสวน
ความผิดเกีย่ วกับการควบคุมการ
ขายทอดตลาดและคาของเกา
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แนวทางการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พุทธศักราช ๒๔๗๔
ความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและคาของเกา
๑. ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือ
คาของเกาภายหลังจากที่ไดถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ตาม ม. ๑๒ ว.๑ (ศาลแขวง)
ผิดขอหา ลักลอบประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือประกอบ
อาชีพดังกลาวภายหลังจากที่ไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม ม. ๙, ๑๒
๒. ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยไมไดรับอนุญาต หรือภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีโทษจำคุกไมเกินหนึง่ ปหรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ตาม ม.๑๒ ว.๒ (ศาลแขวง)
ผิดขอหา ลักลอบประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยไมไดรับอนุญาต หรือประกอบ
อาชีพดังกลาวภายหลังจากที่ไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม ม. ๙, ๑๒
๓. ผูรับใบอนุญาตทำการขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยใบอนุญาตขาดอายุ หรือฝาฝนกฎกระทรวงที่ออก
ตาม พ.ร.บ.นี้
มีโทษปรับไมเกินสองพันบาท ตาม ม.๑๒ ทวิ (ศาลแขวง)
ผิดขอหา เปนผูไ ดรบั อนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ทวิ
๔. ผูร บั ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมแจงแกเจาหนาทีต่ ำรวจหรือนายตรวจ ทันที
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหตนนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต
มีโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาทตาม ม.๑๒ ตรี ว.๑
(ศาลแขวง)
ผิดขอหา เปนผูร บั อนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมแจงแกเจาหนาทีต่ ำรวจหรือ
นายตรวจทันที เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหตนนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต
ม.๑๒ ตรี
๕. ผูร บั ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมแจงแกเจาหนาทีต่ ำรวจหรือนายตรวจ ทันที
เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยวาทรัพยทมี่ ผี มู าเสนอหรือโอนใหตนนัน้ เปนทรัพยทไี่ ดมาโดยทุจริต อันเปนโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
มีโทษจำคุกตัง้ แตหา ปถงึ สิบหาป หรือปรับตัง้ แตหา หมืน่ บาทถึงหนึง่ แสนหาหมืน่ บาทตาม ม.๑๒ ตรี
ว.๒ (ศาลจังหวัด)
ผิดขอหา เปนผูร บั อนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมแจงแกเจาหนาทีต่ ำรวจหรือ
นายตรวจทันที เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหตนนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต
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อันเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แหงชาติ ม.๑๒ ตรี
ก. การสอบสวนความผิดในขอหาประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือ
ดำเนินการภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ศาลแขวง)
“ของเกา” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๓
บัญญัติใหความหมายวา ทรัพยที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหนาย โดยประการอื่นอยางทรัพยที่ใชแลว
ทั้งนี้รวมถึงของโบราณดวย
ซึง่ การขายทอดตลาดหรือการคาของเกา ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคา
ของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดกำหนดใหบุคคลซึ่งประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ผูฝาฝนมีความผิดในทางอาญา
เมื่อพบวามีบุคคลใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือดำเนิน
การภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองดำเนินการสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
๑. ผูตองหาไดขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหประกอบอาชีพขาย
ทอดตลาดหรือคาของเกา หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือไม
๑.๑ สอบสวนฝายผูเ สียหาย คือ เจาหนาทีข่ องรัฐใหยนื ยันวาผูต อ งหานีไ้ มเคยขออนุญาตประกอบ
อาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกา หรือไมเคยไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกา
หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกา
๑.๒ สอบสวนฝายผูต อ งหา ตองเปนฝายแสดงพยานหลักฐานวาไดรบั อนุญาตใหประกอบอาชีพ
ขายทอดตลาดหรือคาของเกา
๒. วิธีการดำเนินกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยางไร
พนักงานสอบสวนตองพิสูจนใหเห็นวาผูตองหาไดทำการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม
มาตรา ๔ (๑) ไดแก ประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือ ๔ (๒) ไดแก ประกอบอาชีพคาของเกาโดยการรับซือ้
และขายของเกา อันเปนของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึง่ ตองสอบสวนพยานบุคคลรูเ ห็นวาผูต อ งหานี้
เปนบุคคลผูก ระทำจริง มีพยานวัตถุ ไดแก ของเกาทีพ่ บในความครอบครองของผูต อ งหา หรือปายประกาศรับ
ซื้อของเกา ปายชื่อราน เปนตน
ผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกามีการจดทะเบียนพาณิชยหรือจดทะเบียนการคา
หรือไม ถามีใหสำเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาไวดวย
๓. ของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดประกาศยกเวน
หรืออางถึงประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศกำหนดประเภท หรือชนิดของเกาตาม
บทบัญญัติไว ตองสอบสวนวาของเกานั้นเปนชนิด ประเภท จำนวนเทาใด ไดมาอยางไร มีแหลงที่มาอยางไร
๓.๑ สอบสวนจากพยานวัตถุ ไดแก ของเกาที่ตรวจยึดไดวามีรอยตราประทับของหนวยงานใด
มีสภาพการใชงานมาแลวหรือไม
๓.๒ สอบสวนพยานบุคคล ไดแกคนงานของรานรับซือ้ ของเกา ผูเ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับของเกานัน้ ๆ
๓.๓ พยานเอกสาร ไดแก บัญชีสำหรับผูทำการคาของเกา เปนตน
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๔. ถายภาพทีเ่ กิดเหตุโดยใหเห็นสภาพแวดลอมลักษณะการมีอยูข องของเกาและถายภาพของของกลาง
พรอมแผนที่รวมเขาสำนวนไว
๕. ของกลางใหพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว
ข. การสอบสวนความผิดในขอหาประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานโดยไมไดรบั อนุญาต
หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ศาลแขวง)
“โบราณวัตถุ” ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ มาตรา ๔ บัญญัตใิ หหมายความวา สังหาริมทรัพยทเี่ ปนของโบราณ ไมวา จะเปนสิง่ ประดิษฐหรือเปน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ หรือทีเ่ ปนสวนหนึง่ สวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึง่ โดยอายุหรือ
โดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทาง
ศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
“ศิลปวัตถุ” ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๔ บัญญัติใหหมายความวา สิ่งที่ทำดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป ซึ่งการขายทอด
ตลาดหรือการคาของเกา ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช
๒๔๗๔ ไดกำหนดใหบคุ คลซึง่ ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาตองไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาต ผูฝาฝนมีความผิดในทางอาญา
เมื่อพบวามีบุคคลใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานโดยไมไดรบั อนุญาต หรือดำเนิน
การภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตองดำเนินการสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
๑. ผูตองหาไดขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหประกอบอาชีพขาย
ทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือไม
๑.๑ สอบสวนฝายผูเ สียหาย คือ เจาหนาทีข่ องรัฐใหยนื ยันวาผูต อ งหานีไ้ มเคยขออนุญาตประกอบ
อาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน หรือไมเคยไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกา
ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณ
วัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
๑.๒ สอบสวนฝายผูต อ งหา ตองเปนฝายแสดงพยานหลักฐานวาไดรบั อนุญาตใหประกอบอาชีพ
ขายทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
๒. วิธกี ารดำเนินกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานอยางไร
พนักงานสอบสวนตองพิสูจนใหเห็นวาผูตองหาไดทำการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม
มาตรา ๔ (๑) ไดแก ประกอบอาชีพขายทอดตลาดประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณ
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สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน หรือ ๔ (๒) ไดแก ประกอบอาชีพคาของเกาประเภทโบราณ
วัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานโดยการรับซือ้
และขายของเกา อันเปนของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ และ มาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ ซึง่ ตองสอบสวนพยานบุคคลรูเ ห็นวาผูต อ งหานีเ้ ปนบุคคล
ผูกระทำจริง มีพยานวัตถุ ไดแก ของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานที่พบในความครอบครองของผูตองหา หรือปายประกาศรับซื้อ
ของเกา ปายชื่อราน เปนตน
ผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวา
ดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน มีการจดทะเบียนพาณิชยหรือจดทะเบียนการ
คาหรือไม ถามีใหสำเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาไวดวย
๓. ของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดประกาศยกเวน
หรืออางถึงประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศกำหนดประเภท หรือชนิดของเกาตาม
บทบัญญัติไว ตองสอบสวนวาของเกานั้นเปนชนิด ประเภท จำนวนเทาใด ไดมาอยางไร มีแหลงที่มาอยางไร
๓.๑ สอบสวนจากพยานวัตถุ ไดแก ของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวา
ดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานที่ตรวจยึดไดเปนของเกาชนิด ประเภท ผลิตใน
สมัยใด จำนวนเทาไร
๓.๒ สอบสวนพยานบุคคล ไดแกคนงานของรานรับซือ้ ของเกา ผูเ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับของเกานัน้ ๆ
๓.๓ พยานเอกสาร ไดแก บัญชีสำหรับผูทำการคาของเกา เอกสารอางอิงถึงที่มาของของเกา
นั้นๆ เปนตน
๔. ถายภาพที่เกิดเหตุโดยใหเห็นสภาพแวดลอมลักษณะการมีอยูของของเกาและถายภาพของของ
กลาง พรอมแผนที่รวมเขาสำนวนไว
๕. ของกลางใหพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว
ค. การสอบสวนความผิดในขอหาผูร บั ใบอนุญาตทำการขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยใบอนุญาตขาดอายุ
หรือฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้ (มีโทษปรับไมเกินสองพันบาท) ม.๑๒ ทวิ (ศาลแขวง)
“ของเกา” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๓
บัญญัติใหความหมายวา ทรัพยที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหนาย โดยประการอื่นอยางทรัพยที่ใชแลว
ทั้งนี้รวมถึงของโบราณดวย
ซึง่ การขายทอดตลาดหรือการคาของเกา ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคา
ของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดกำหนดใหบุคคลซึ่งประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ผูฝาฝนมีความผิดในทางอาญา
เมือ่ พบวามีบคุ คลใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยใบอนุญาตขาดอายุ หรือทำการ
ขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมปฏิบตั ติ าม มาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๗ มาตรา ๘ (ก) (ข) (ค) หรือมาตรา ๑๓
หรือฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้ ตองดำเนินการสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
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๑. ผูตองหาไดกระทำผิดตามขอเท็จจริงดังนี้
๑.๑ ผูรับใบอนุญาต ทำการขายทอดตลาดหรือคาของเกา โดยใบอนุญาตขาดอายุ
๑.๒ ผูร บั ใบอนุญาต ทำการขายทอดตลาดหรือคาของเกา ทำใบอนุญาตประกอบการอาชีพขาย
ทอดตลาดหรือคาของเกาสูญหายไป แตไมไปขอรับใบแทนใบอนุญาต จากเจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลา ๗ วันนับแตสูญหาย (มาตรา ๖ ทวิ)
๑.๓ ผูร บั ใบอนุญาต ทำการขายทอดตลาด ไมปฏิบตั ิ ดังนี้ (ก) สำแดงคำแจงความแหงการขาย
ทุกคราวไว ณ สถานทีข่ ายใหเห็นไดแจง (ข) อยู ณ ทีข่ ายในเวลาขายทอดตลาด และพรอมทีจ่ ะแสดงใบอนุญาต
ตอนายตรวจเมือ่ เรียกตรวจ (ค) มีสมุดคูบ ญ
ั ชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการขอสำคัญทัง้ ปวงแหงการ
ขายนั้น ๆ ลงไว (ฆ) แจงวันและสถานที่ขายใหนายตรวจทราบลวงหนาอยางนอยสามวันเต็ม (ง) สำแดงนาม
ของตนและคำวา “ผูขายทอดตลาด” ไวเหนือประตูชั้นนอกแหงสำนักงาน หรือ ผูทอดตลาดไมบอกรายการ
ที่นายตรวจประสงคจะทราบรายการขอสำคัญอันเกี่ยวกับทรัพยที่ขายและไดมีหนังสือแสดงความประสงค
นั้นแลว (มาตรา ๗)
๑.๔ ผูรับใบอนุญาต ทำการคาของเกา ไมปฏิบัติ ดังนี้ (ก) แสดงนามของตนและคำวา “ผูคา
ของเกา” ไว ณ ทีท่ ำการคาของตน พรอมทัง้ ใบอนุญาตในทีอ่ นั เห็นไดแจง (ข) มีสมุดบัญชีสำหรับการคาของตน
และจดรายการขอสำคัญทัง้ ปวงแหงการคาลงไวทกุ ราย สมุดบัญชีตามทีก่ ลาวนี้ ตองทำตามแบบและนำมาให
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตลงนามและประทับตรากอนทุกเลม (ค) แจงแกเจาหนาที่ตำรวจ หรือนายตรวจ
เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยวาทรัพยทมี่ ผี มู าเสนอหรือโอนใหตนนัน้ เปนทรัพยทไี่ ดมาโดยทางทุจริต (ฆ) ทำเลขลำดับ
เปนเครื่องหมายปดไวที่ของใหตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชีเพื่อความสะดวกในการสำรวจ (มาตรา ๘)
๑.๕ ผูร บั อนุญาตทำการขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมนำใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพยสงิ่
ของตามที่เรียกตรวจออกใหตรวจโดยทันที เมื่อนายตรวจหรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีตั้งใหมีหนาที่ควบคุม
การขายทอดตลาดหรือคาของเกา ขอเขาตรวจสอบในรานคา (มาตรา ๑๓)
๑.๖ ผูรับอนุญาตทำการขายทอดตลาดหรือคาของเกาฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้
๑.๗ สอบสวนฝายผูเสียหาย คือ เจาหนาที่ของรัฐใหยืนยันวาผูตองหานี้กระทำผิดตามขอใดขอ
หนึ่ง ตามขอ ๑.๑ – ๑.๖
๑.๘ สอบสวนฝายผูต อ งหา ตองเปนฝายแสดงพยานหลักฐานวาไมไดกระทำผิดตามทีถ่ กู กลาวหา
๒. วิธีการดำเนินกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยางไร
พนักงานสอบสวนตองพิสจู นใหเห็นวาผูต อ งหาไดทำการอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางตาม
มาตรา ๔ (๑) ไดแก ประกอบอาชีพขาดทอดตลาด หรือ ๔ (๒) ไดแก ประกอบอาชีพคาของเกาโดยการรับซือ้
และขายของเกา อันเปนของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึง่ ตองสอบสวนพยานบุคคลรูเ ห็นวาผูต อ งหานี้
เปนบุคคลผูก ระทำจริง มีพยานวัตถุ ไดแก ของเกาทีพ่ บในความครอบครองของผูต อ งหา หรือปายประกาศรับ
ซื้อของเกา ปายชื่อราน เปนตน
ผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกามีการจดทะเบียนพาณิชยหรือจดทะเบียนการคา
หรือไม ถามีใหสำเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาไวดวย
๓. ของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดประกาศยกเวน
หรืออางถึงประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศกำหนดประเภท หรือชนิดของเกาตาม
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บทบัญญัติไว ตองสอบสวนวาของเกานั้นเปนชนิด ประเภท จำนวนเทาใด ไดมาอยางไร มีแหลงที่มาอยางไร
๓.๑ สอบสวนจากพยานวัตถุ ไดแก ของเกาที่ตรวจยึดไดวามีรอยตราประทับของหนวยงานใด
มีสภาพการใชงานมาแลวหรือไม
๓.๒ สอบสวนพยานบุคคล ไดแกคนงานของรานรับซือ้ ของเกา ผูเ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับของเกานัน้ ๆ
๓.๓ พยานเอกสาร ไดแก บัญชีสำหรับผูทำการคาของเกา เปนตน
๔. ถายภาพที่เกิดเหตุโดยใหเห็นสภาพแวดลอมลักษณะการมีอยูของของเกาและถายภาพของกลาง
พรอมแผนที่รวมเขาสำนวนไว
๕. ของกลางใหพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว
ง. การสอบสวนความผิดในขอหาผูรับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมแจงแก
เจาหนาที่ตำรวจหรือนายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหตนนั้นเปน
ทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต (ศาลแขวง)
“ของเกา” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๓
บัญญัติใหความหมายวา ทรัพยที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหนาย โดยประการอื่นอยางทรัพยที่ใชแลว
ทั้งนี้รวมถึงของโบราณดวย
ซึ่งการขายทอดตลาดหรือการคาของเกา ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและ
คาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดกำหนดใหบุคคลซึ่งประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ผูฝาฝนมีความผิดในทางอาญา
เมื่อพบวามีบุคคลใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาไมแจงแกเจาหนาที่ตำรวจหรือ
นายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหตนนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต
ตองดำเนินการสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
๑. บุคคลนัน้ ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไดรบั อนุญาตสำหรับกิจการนัน้ ๆ จาก
เจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาตหรือไม โดยระบุชอื่ ราน วันเวลาสถานทีท่ ปี่ ระกอบกิจการอาชีพนัน้ ๆ ประเภทใด
ชนิดใด
สอบสวนผูจ บั กุมวาไดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาของผูถ กู จับ
นัน้ หรือไม ขณะจับกุมผูถ กู จับมีพฤติการณประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยางไร และผูต อ งหา
ใหการอยางไร
สอบสวนเจาหนาที่รับผิดชอบงานขายทอดตลาดและคาของเกาวาบุคคลผูถูกจับไดรับใบอนุญาตให
ขายทอดตลาดหรือคาของเกาหรือไม เริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด ขอสำเนาใบอนุญาตพรอมรับรอง
สอบสวนผูถูกจับวาไดรับอนุญาตขายทอดตลาดหรือคาของเกาหรือไม เมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด
พยานวัตถุ ไดแก ปายประกาศขายทอดตลาดหรือปายประกาศขายและรับซื้อของเกา ของเกาซึ่งมี
เหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหผูประกอบอาชีพนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต
พยานเอกสาร ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาของผูถ กู จับ บัญชีสำหรับผูท ำ
การคาของเกา
๒. วิธีการดำเนินกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยางไร
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พนักงานสอบสวนตองพิสูจนใหเห็นวาผูตองหาไดทำการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม
มาตรา ๔ (๑) ไดแก ประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือ ๔ (๒) ไดแก ประกอบอาชีพคาของเกาโดยการรับซือ้
และขายของเกา อันเปนของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึง่ ตองสอบสวนพยานบุคคลรูเ ห็นวาผูต อ งหานี้
เปนบุคคลผูก ระทำจริง มีพยานวัตถุ ไดแก ของเกาทีพ่ บในความครอบครองของผูต อ งหา หรือปายประกาศรับ
ซื้อของเกา ปายชื่อราน เปนตน
ผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกามีการจดทะเบียนพาณิชยหรือจดทะเบียนการคา
หรือไม ถามีใหสำเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาไวดวย
๓. ของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดประกาศยกเวน
หรืออางถึงประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศกำหนดประเภท หรือชนิดของเกาตาม
บทบัญญัติไว ตองสอบสวนวาของเกานั้นเปนชนิด ประเภท จำนวนเทาใด ไดมาอยางไร มีแหลงที่มาอยางไร
๔. ถายภาพที่เกิดเหตุโดยใหเห็นสภาพแวดลอมลักษณะการมีอยูของของเกาและถายภาพของกลาง
พรอมแผนที่รวมเขาสำนวนไว
๕. ของกลางใหพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว
จ. ผูร บั ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาไมแจงแกเจาหนาทีต่ ำรวจหรือนายตรวจ ทันที
เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยวาทรัพยทมี่ ผี มู าเสนอหรือโอนใหตนนัน้ เปนทรัพยทไี่ ดมาโดยทุจริต อันเปนโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“โบราณวัตถุ” ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ มาตรา ๔ บัญญัตใิ หหมายความวา สังหาริมทรัพยทเี่ ปนของโบราณ ไมวา จะเปนสิง่ ประดิษฐหรือเปน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ หรือทีเ่ ปนสวนหนึง่ สวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึง่ โดยอายุหรือ
โดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทาง
ศิลปะ ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
“ศิลปวัตถุ” ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๔ บัญญัตใิ หหมายความวา สิง่ ทีท่ ำดวยฝมอื อยางประณีตและมีคณ
ุ คาสูงในทางศิลปะ ซึง่ การขายทอด
ตลาดหรือการคาของเกา ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช
๒๔๗๔ ไดกำหนดใหบคุ คลซึง่ ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาตองไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาต ผูฝาฝนมีความผิดในทางอาญา
เมื่อพบวามีบุคคลใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาไมแจงแกเจาหนาที่ตำรวจหรือ
นายตรวจ ทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหตนนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต
อันเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แหงชาติ ตองดำเนินการสอบสวนใหปรากฏขอเท็จจริง ดังนี้
๑. บุคคลนั้นประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาอันเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยไดรับอนุญาตสำหรับ
กิจการนัน้ ๆ จากเจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาตหรือไม โดยระบุชอื่ ราน วันเวลาสถานทีท่ ปี่ ระกอบกิจการอาชีพ
นั้น ๆ ประเภทใด ชนิด ใด

256
สอบสวนผูจ บั กุมวาไดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาของผูถ กู จับ
นัน้ หรือไม ขณะจับกุมผูถ กู จับมีพฤติการณประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยางไร และผูต อ งหา
ใหการอยางไร
สอบสวนเจาหนาที่รับผิดชอบงานขายทอดตลาดและคาของเกาวาบุคคลผูถูกจับไดรับใบอนุญาตให
ขายทอดตลาดหรือคาของเกาอันเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือไม เริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด ขอสำเนาใบอนุญาตพรอมรับรอง
สอบสวนผูถ กู จับวาไดรบั อนุญาตขายทอดตลาดหรือคาของเกาอันเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือไม เมื่อใดและสิ้นสุด
เมือ่ ใด
พยานวัตถุ ไดแก ปายประกาศขายทอดตลาดหรือปายประกาศขายและรับซือ้ ของเกา ของเกาซึง่ มีเหตุ
อันควรสงสัยวาทรัพยที่มีผูมาเสนอหรือโอนใหผูประกอบอาชีพนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยทุจริต อันเปนโบราณ
วัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พยานเอกสาร ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาอันเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ของผูถูกจับ บัญชี
สำหรับผูทำการคาของเกา
๒. วิธีการดำเนินกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกาอยางไร
พนักงานสอบสวนตองพิสูจนใหเห็นวาผูตองหาไดทำการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตาม
มาตรา ๔ (๑) ไดแก ประกอบอาชีพขายทอดตลาดประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน หรือ ๔ (๒) ไดแก ประกอบอาชีพคาของเกาประเภท
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดย
การรับซือ้ และขายของเกา อันเปนของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ และ มาตรา ๔ แหง พ.ร.บ.โบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ ซึง่ ตองสอบสวนพยานบุคคลรูเ ห็นวาผูต อ งหานีเ้ ปน
บุคคลผูกระทำจริง มีพยานวัตถุ ไดแก ของเกาประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณ
สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานทีพ่ บในความครอบครองของผูต อ งหา หรือปายประกาศรับ
ซื้อของเกา ปายชื่อราน เปนผูประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกามีการจดทะเบียนพาณิชยหรือ
จดทะเบียนการคาหรือไม ถามีใหสำเนาทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาไวดวย
๓. ของเกา ตามมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ฯ ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดประกาศยกเวน
หรืออางถึงประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศกำหนดประเภท หรือชนิดของเกาตาม
บทบัญญัติไว ตองสอบสวนวาของเกานั้นเปนชนิด ประเภท จำนวนเทาใด ไดมาอยางไร มีแหลงที่มาอยางไร
๔. ถายภาพที่เกิดเหตุโดยใหเห็นสภาพแวดลอมลักษณะการมีอยูของของเกาและถายภาพของกลาง
พรอมแผนที่รวมเขาสำนวนไว
๕. ของกลางใหพนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว

257

ตัวอยางการทำสำนวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการขายทอดตลาดและคาของเกา
๑. ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต (พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา
๔ (๒) และมาตรา ๑๒ วรรค ๑)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุม ไดทำการออกตรวจพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ภายในบริเวณพืน้ ทีเ่ ซียรรงั สิต เมือ่ มาถึงรานโออิชิ คอม
พิวเตอร ซึ่งประกอบกิจการรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน คอมพิวเตอรมือสอง ล็อคเอสบี ๑๐๗ เลขที่ ๙๙
ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ก็พบนางอรสา มาก (ทราบชือ่ สกุลภายหลัง) เปนผูร บั ผิดชอบและ
ดูแลรานดังกลาว พนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงานพรอมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจใหดู
จนพอใจ จากนั้น พนักงานฝายปกครองไดขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แตที่รานดังกลาวไมมีใบ
อนุญาตมาแสดง
พนักงานฝายปกครองพิจารณาแลวเห็นวารานดังกลาวประกอบกิจการฝาฝนกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ (๒) และ
มาตรา ๑๒ วรรค ๑ ขอหา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
จึงไดแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิตามกฎหมายใหนางอรสา มาก ทราบ และทำการจับกุม
นางอรสา มาก สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ซึง่ นางอรสา มาก ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำใหการ
รับสารภาพของผูตองหา (ใบแดง) ไว และสงสำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูตองหาใหพนักงานอัยการ
ฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรี โดยฟองตาม พระราชบัญญัตใิ หนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แขวงฯ พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๕. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๖. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๗. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา
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ปท. ๐๑๒๙.๑/๑๒๓๖

ที่วาการอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง สงสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย สำนวนการฟองคดีดวยวาจา คดีอาญาที่ ๘๐/๒๕๕๖
คดีระหวาง

นายดำ ดำดี

ไทย/ไทย

นางอรสา มาก อายุ ๓๖ ป ไทย/ไทย

ผูกลาวหา
ผูตองหา

โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่
ล็อคเอสบี ๑๐๗ เลขที่ ๙๘ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น
คดีนพี้ นักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิน้ แลว ผูต อ งหานีก้ ระทำผิดจริงตามขอกลาวหาและไดใหการ
รับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึง่ การกระทำของผูต อ งหานีเ้ ปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาด
และคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ (๒) ,๑๒ ว.๑ มีความเห็นควรสัง่ ฟอง ผูต อ งหามายังทานตาม
พระราชบัญญัติใหนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
พรอมนี้ ไดสง สำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหามาดวยแลว เพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอลำลูกกา
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îćÜ Ăøÿć öćÖ
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

úĞćúĎÖÖć
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģĢ đéČĂî

úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ

îć÷éĞć éĞćéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜ Ăøÿć öćÖ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģĥĥĥ-ħħħħ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ħ-ĤġġĪ-ġġġĥġ-ĩĩ-ģ

êŠĂĀîšć

đõĂúĞćúĎÖÖććđõĂúĞćúĎÖÖć
îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ

ĂĂÖ è óøąìĂÜÙĞć

ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
ßČęĂ
îćÜ Ăøÿć öćÖ

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. Ħĥ

đßČĚĂßćêĉ

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħĢ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
Ùšć×ć÷

úÜßČęĂĂĆâöèĊ ÿéĔÿ ïĆîìċÖ

óÜÿ.Ă.úĞćúĎÖÖć

ĕì÷

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ

ĢĪħ
-

Ăć÷č
ĕì÷

ĀöĎìŠ Ċę
Ĥ
ßČęĂÖĞćîĆî

Ĥħ

ýćÿîć

ðŘ

óčìí

êĞćïú

ĀîĂÜĀĂ÷
-

ĂĞćđõĂ
óøąìĂÜÙĞć
ÝĆÜĀüĆé
îÙøøćßÿĊöć
ßČęĂïĉéć
îć÷ðøąĀ÷Ćé öćÖ
ßČęĂöćøéć
îćÜöćúĉ öćÖ
đÖĉéêĞćïú ĀîĂÜĀĂ÷
ĂĞćđõĂ óøąìĂÜÙĞć ÝĆÜĀüĆé îÙøøćßÿĊöć

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองพรอม
ชุดจับกุม ไดออกตรวจพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อมาถึงรานโออิชิ คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบกิจการรับซื้อ ขาย แลก
เปลี่ยน คอมพิวเตอรมือสอง เจาพนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงาน
พรอมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจใหดูจนพอใจ จากนั้นเจาพนักงานฝายปกครองไดขอ
ตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แตทา นไมมมี าแสดงตอเจาหนาที่ จึงไดแจงขอกลาวหา
โดยกลาวหาวาประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คำใหการของ นาง อรสา มาก
เปน ผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิทจี่ ะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำทีใ่ หการนัน้ อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือผูซึ่งตนไว
วางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวยดังกลาว
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมมีทนายความ และไมตองการใหบุคคลใดเขาฟงการสอบสวน
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ผูต อ งหาไดกระทำความผิด
และแจงขอหาใหทราบดังกลาวขางตนแลวนัน้ ทานทราบหรือเขาใจขอหาดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบและเขาใจขอกลาวหาดีโดยตลอดแลว ขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ถาม ขอทราบรายละเอียดที่ใหการรับสารภาพ
ตอบ เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ขาฯไดเปดประกอบกิจการซือ้ ขาย แลก
เปลีย่ นคอมพิวเตอร มือสอง(ของเกา) อยูท ี่ บริเวณหางสรรพสินคาเซียรรงั สิต ล็อคเอสบี ๑๐๗ เลขที่
๙๘ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีโดยใชชอื่ รานวา รานโออิชิ คอมพิวเตอร ตอมาเวลาประมาณ
๑๖.๐๐ น ของวันเดียวกัน ขณะที่กำลังจำหนายสินคาใหแกลูกคาอยูนั้น ไดมีเจาพนักงานปกครอง
พรอมพวก เขามาทีร่ า นของขาฯ และขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการคาของเกา แตขา ฯ ไมมแี สดงให
เจาหนาทีด่ ู และอยูร ะหวางขอใบอนุญาต คณะเจาหนาทีจ่ งึ ไดแจงขอหาใหขา ฯ ทราบวา “ประกอบกิจ
การคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต” ซึ่งขาฯ ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จากนั้นคณะเจา
หนาทีจ่ งึ ไดนำตัวขาฯ พรอมของกลางเปนเครือ่ งคอมพิวเตอรมอื สองสงพนักงาน สอบสวนฝายปกครอง
ที่วาการอำเภอลำลูกกา ดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อไร
ตอบ เหตุเกิดทีร่ า นโออิชิ คอมพิวเตอร หางสรรพสินคาเซียรรงั สิต หมูท ี่ ๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
ถาม ทานเคยตองโทษในคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมเคย
ถาม ทานเคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)........นาง อรสา มาก....................ผูตองหา
(ลงชื่อ).............อัญมณี สดใส ..................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นางอัญมณี สดใส )
(ลงชื่อ).....................................................ลาม

ปจว.ขอ ๑๖ เวลา ๑๙.๒๕ น. ลงวันที่
๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ เลขคดีที่ ๘๐/๕๖
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บันทึกการตรวจคน/จับกุม
ที่วาการอำเภอลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
บันทึกนี้จัดทำขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) เวลาประมาณ
๑๖.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองอำเภอลำลูกกา ประกอบดวย นายดำ ดำดี ปลัดอำเภอลำลูกกา ,
นายขาว ขาวสวย , นายแดง แดงดี , นายเขียว เขียวดี
ไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหา คือ นางอรสา มาก อายุ ๓๖ ป ที่อยู ๑๙๖ หมูที่ ๓ ต.หนองหอย
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๓๐๐๙-๐๐๐๔๐-๘๘-๒
ไดรวมกันตรวจยึด เครื่องคอมพิวเตอรมือสอง รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย
โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต มาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ.ควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔
ผูตองหามีสิทธิดังนี้
๑. ผูถ กู จับมีสทิ ธิทจี่ ะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถ กู จับอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๒. พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนไดในชั้นสอบสวน
๔. ผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม ก็ใหเจาพนักงาน
อนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี
พฤติการณกลาวคือ ตามวันเวลาดังกลาว เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุม ไดทำการ
ออกตรวจพื้นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ภายใน
บริเวณพื้นที่เซียรรังสิต เมื่อมาถึงรานโออิชิ คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบกิจการรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
คอมพิวเตอรมอื สอง ล็อคเอสบี ๑๐๗ เลขที่ ๙๙ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ก็พบนางอรสา มาก
(ทราบชือ่ สกุลภายหลัง) เปนผูร บั ผิดชอบและดูแลรานดังกลาว เจาพนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปน
เจาพนักงานพรอมทัง้ แสดงความบริสทุ ธิใ์ จใหดจู นพอใจ จากนัน้ เจาพนักงานฝายปกครองไดขอตรวจสอบ
ใบอนุญาตคาของเกา แตทรี่ า นดังกลาวไมมใี บอนุญาตมาแสดง เบือ้ งตนเจาพนักงานฝายปกครอง จึงแจง
ใหนางอรสา มาก ทราบวาทีร่ า นดังกลาวประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต
เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุมจึงไดจับกุมตัวผูตองหาซึ่งเปนผูดูแลรานขณะตรวจคนจับกุม
จากนั้นจึงไดแจงขอกลาวและแจงสิทธิตาง ๆ ขางตนใหผูตองหาทราบและเขาใจดีแลว ผูตองหาใหการ
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ปฏิเสธตลอดขอกลาวหา และขอใหการในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล เจาพนักงานฝายปกครอง
จึงควบคุมตัวผูตองหานำสงพนักงานสอบสวน ที่วาการอำเภอลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตอไป
เหตุเกิด รานโออิชิ คอมพิวเตอร ล็อคเอสบี ๑๐๗ เลขที่ ๙๙ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
อนึ่ง ในการตรวจยึดครั้งนี้ใหทำการตรวจยึดดวยความเต็มใจ โดยเจาหนาที่ไดกระทำดวย
ความสุจริต มิไดทำใหทรัพยสนิ อืน่ สูญหายหรือเสียหายแตอยางใด และมิไดบงั คับขูเ ข็ญใหไดรบั อันตราย
แกกายหรือจิตใจหรือเรียกรับผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมาย
อานใหฟงและผูตองหาอานเองรับวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ....นางอรสา มาก......ผูตองหา/เจาของราน/รับมอบสำเนา
ลงชื่อ......นายดำ ดำดี.........ผูจับกุม
ลงชื่อ...................................ผูจับกุม
ลงชื่อ...................................ผูจับกุม
ลงชื่อ..นายเขียว เขียวดี......ผูจับกุม/บันทึก/อาน/มอบสำเนา

ปจว.ขอ ๑๙ เวลา ๒๐.๓๕ น.
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖

263

บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอลำลูกกา
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตาม ปจว.ขอ ๑๖ เวลา ๑๙.๒๕ น. พนักงานสอบสวนได
ควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อสอบสวน คือ นางอรสา มาก โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาด
หรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่บริเวณ หางสรรพสินคาเซียร
รังสิต รานโออิชิ คอมพิวเตอร ล็อคเอสบี ๑๐๗ เลขที่ ๙๙ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บัดนี้
ไดมี นางใจดี ใจ อายุ ๕๕ ป สัญชาติ ไทย อยูบานเลขที่ ๒๔ ต.ในเมือง อ. เมือง จังหวัด นครสวรรค
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหามีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๑๒
๒. มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือไดหรือไม)....เชื่อถือได
๔. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๕. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๖. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมมี
๗. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๘. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาทีไ่ ดรว มกันจับกุมตัวผูต อ งหาไดและนำสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๙. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๑๐. ความเห็นในชัน้ นีเ้ ห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชัว่ คราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
อัญมณี สดใส
(นางอัญมณี สดใส)
พนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา
อนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอลำลูกกา

264
Ùï.ĢĦ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
×šćóđÝšć îćÜĔÝéĊ ĔÝ

îćÜĂøÿć öćÖ
ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ģĢ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
Ăć÷č
ĦĦ
ðŘ

ó.ý. ģĦĦħ
×ĂðøąÖĆîêĆü

àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) îćÜĔÝéĊ ĔÝ
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ

ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ģĢ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îćÜĔÝéĊ ĔÝ
Ăć÷č ĦĦ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĥ
êĞćïú ĔîđöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ) ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü ñĎšêšĂÜĀćßČęĂéĆÜÖúŠćüĕüšĒúšü×šćÜêšî
àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× ) Ģġ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀîċęÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš ĔßšÿöčéđÜĉîòćÖðøąÝĞćíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷üćÜĕüš
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊĚđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îćÜĔÝéĊ ĔÝ
( úÜßČęĂ ) îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćî
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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(ģ)

ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñĎšðøąÖĆîÿŠÜñĎšêĂš ÜĀćêŠĂñĎšĔĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
Ģ

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ģģ Ö.ó. ģĦĦħ ġĪ.Ĥġ î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
îćÜĔÝéĊ ĔÝ

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜñĎšðøąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎšðøąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđéĊ
š đéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
Ģ

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
đÜĉîòćÖêćöïĆâßĊđÜĉîòćÖðøąÝĞćđú×ìĊę
ĥĩĥ-Ĥ-ġġĩĪġ ×ĂÜíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷
ÿć×ćêúćéĕì ßČęĂïĆâßĊ îćÜĔÝéĊ ĔÝ

ÝĞćîüî
Ģ

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
Āöć÷đĀêč
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ģġ,ġġġ
Ģġ,ġġġ
îć÷ĂĞćîü÷
ÙüćöđðŨîíøøö
îć÷ĂĞćđõĂúĞć
úĎÖÖć

îćÜĔÝéĊ ĔÝ

ñĎšðøąÖĆî
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Ùï.Ģĥ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĩġ/ģĦĦħ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć

îć÷éĞć éĞćéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜĂøÿć öćÖ Ăć÷č Ĥħ ðŘ
êšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö

วัน เดือน ป

ñĎšêšĂÜĀć

ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ đüúć ĢĪ.ģĦ î.

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ จับกุม ควบคุมผูตองหาไวทําการสอบสวน นางอัญมณี สดใส
และพิมพลายมือ ปลอยตัวไปชัว่ คราวโดยมี
ประกัน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน
นายอำนวย ความเปนธรรม
นายอำเภอลำลูกกา

( พลิก )
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วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุม
แลวลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂðìčöíćîĊ
đÖĉé ó.ý.
ģĦģġ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îćÜĂøÿć öćÖ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
îćÜĂøÿć öćÖ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

éĊ öĊöćÖ

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ĩġ/ģĦĦħ
×šĂĀć
ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî Ħ-ĤġġĪ-ġġġĥġ-ĩĩ-ģ
ĕöŠóïðøąüĆêĉ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
(úÜßČęĂ)ÿ.ê.ì.(â)êčŢÖêć öćúĆ÷ úÜßČ
(úÜßČęĂęĂ)..........................
)..........................
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
(...êčŢÖêć öćúĆ÷...)
(...............................)
(...............................)
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
......./........../..........
......./........../..........
......./........../..........
đóý
đÝšćĀîšćìĊñę ĎšêøüÝÿĂï
đÝšđÝšććĀîš
ĀîšććìĊìĊñę ñę ĎšêĎšêøüÝđÖĘ
øüÝđÖĘïï
ßČęĂ îćöÿÖčú
îćÜĂøÿć öćÖ
đÖĉéüĆîìĊę ģġ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý. ģĦģġ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ñúÙéĊ
ÿĎÜ
Ģħġ àö. îĚĞćĀîĆÖ
Ħġ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
×ćü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ
(.......................................)
ñĎšïĆîìċÖ ñĎšïĆîìċÖ

-

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ ĂĆâöèĊ ÿéĔÿ
(îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการขายทอดตลาดและคาของเกา
๒. ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต (พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา
๔ (๒) และมาตรา ๑๒ วรรค ๑)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุม ไดทำการออกตรวจพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ภายในบริเวณพืน้ ทีเ่ ซียรรงั สิต เมือ่ มาถึงรานแฮนดทแู ฮนด
ซึ่งประกอบกิจการรับซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น คอมพิวเตอรมอื สอง ล็อคเอสบี ๑๒๙ เลขที่ ๙๘ ม.๘ ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ก็พบนายดำ มาก (ทราบชือ่ สกุลภายหลัง) เปนผูร บั ผิดชอบและดูแลรานดังกลาว
พนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงานพรอมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจใหดูจนพอใจ จากนั้น
พนักงานฝายปกครองไดขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แตที่รานดังกลาวไมมีใบอนุญาตมาแสดง
พนักงานฝายปกครองพิจารณาแลวเห็นวารานดังกลาวประกอบกิจการฝาฝนกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา
๑๒ วรรค ๑ ขอหา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
จึงไดแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิตามกฎหมายใหนายดำ มาก ทราบ และทำการจับกุม
นายดำ มาก สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ซึ่งนายดำ มาก ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำใหการ
รับสารภาพของผูตองหา (ใบแดง) ไว และสงสำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูตองหาใหพนักงานอัยการ
ฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรี โดยฟองตาม พระราชบัญญัตใิ หนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แขวงฯ พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๕. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๖. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๗. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา
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ปท. ๐๑๒๙.๑/๑๒๓๕

ที่วาการอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง สงสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย สำนวนการฟองคดีดวยวาจา คดีอาญาที่ ๗๙/๒๕๕๖
คดีระหวาง

นายดำ ดำดี

ผูกลาวหา

นายดำ มาก

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่
ล็อคเอสบี ๑๒๙ เลขที่ ๙๘ หมู ๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ผูตองหานี้กระทำผิดจริงตามขอกลาวหาและ
ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึ่งการกระทำของผูตองหานี้เปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ (๒) ,๑๒ ว.๑ มีความเห็นควรสั่งฟอง
พรอมนี้ไดสงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและผูตองหามายังทานตามพระราชบัญญัติใหนำวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
พรอมนี้ ไดสง สำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหามาดวยแลว เพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอลำลูกกา
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Ùï
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ

ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
îć÷éĞć öćÖ
đðŨî

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

ñĎšêšĂÜĀć

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀć êćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝĆéêĆĚÜýćúĒ×üÜ Ą ó.ý. ģĥĪĪ
úĞćúĎÖÖć
ĂĞćđõĂ
úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę ģĢ đéČĂî
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý.ģĦ Ħħ
îć÷éĞć éĞćéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷éĞć öćÖ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġ-ģĥĥĥ-ĨĨĨĨ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć
îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
Ĥ-ĥġĢġ-ġġĥĤĦ-ĩġ-ģ ÿĂïÿüîìĊę
ĂĂÖ è ÿĂÜýĂÖ
ßČęĂ
îć÷éĞć öćÖ
Ăć÷č Ĥħ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ ģ đö.÷. Ħĥ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć óčìæ
ĀöéĂć÷č Ģ Ö.ó. ħĢ
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
Ùšć×ć÷
úÜßČęĂ ĂĆâöèĊ ÿéĔÿ ïĆîìċÖ êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĥĪ
ĀöĎìŠ Ċę
Ģĥ
êĞćïú
ÿćöüć
óÜÿ.Ă.úĞćúĎÖÖć
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ÿĂÜýĂÖ
ÝĆÜĀüĆé
ĀîĂÜÙć÷
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿčüøøè öćÖ
ßČęĂöćøéć
îćÜöćúĊ öćÖ
đÖĉéêĞćïú
ĂĞćđõĂ
ÝĆÜĀüĆé

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กลาวหาวา เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุด
จับกุม ไดออกตรวจพื้นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พ.ศ. ๒๔๗๔ เมือ่ มาถึงรานแฮนดทแู ฮนด ซึง่ ประกอบกิจการรับซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น
คอมพิวเตอรมอื สอง เจาพนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงานพรอมทั้ง
แสดงความบริสุทธิ์ใจใหดูจนพอใจ จากนั้นเจาพนักงานฝายปกครองไดขอตรวจสอบ
ใบอนุญาตคาของเกา แตทานไมมีมาแสดงตอเจาหนาที่ จึงไดแจงขอกลาวหา โดย
กลาวหาวาประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาตและ
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
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คำใหการ
นายดำ มาก
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือผูซึ่ง
ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดชั้นสอบสวน
๔. สิทธิท่จี ะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขารวมฟงการสอบสวนปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมมีทนายความและไมตองการใหบุคคลใดเขาฟงการสอบสวน
ถาม ตามที่พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กลาวหาวา ผูตองหาไดกระทำความ
ผิดและแจงขอหาใหทราบดังกลาวแลวนั้น ทานทราบและเขาใจขอหาดีหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบ และเขาใจขอกลาวหาดีโดยตลอดแลว ขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ถาม ขอทราบรายละเอียดที่ใหการรับสารภาพ
ตอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ขาฯไดเปดประกอบกิจการซื้อ ขาย
แลกเปลี่ยนคอมพิวเตอร มือสอง(ของเกา) อยูที่ บริเวณหางสรรพสินคาเซียรรังสิต ล็อคเอสบี ๑๒๙
เลขที่ ๙๘ หมู ๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยใชชอื่ รานวา แฮนดทแู ฮนด ตอมาเวลาประมาณ
๑๗.๐๐ น ของวันเดียวกัน ขณะที่กำลังจำหนายสินคาใหแกลูกคาอยูนั้น ไดมีเจาพนักงานปกครอง
พรอมพวก เขามาทีร่ า นของขาฯ และขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการคาของเกา แตขา ฯ ไมมแี สดงให
เจาหนาทีด่ ู และอยูร ะหวางขอใบอนุญาต คณะเจาหนาทีจ่ งึ ไดแจงขอหาใหขา ฯ ทราบวา “ประกอบ
กิจการคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต” ซึ่งขาฯ ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จากนั้นคณะ
เจาหนาที่จึงไดนำตัวขาฯ สงพนักงานสอบสวนฝายปกครอง ที่วาการอำเภอลำลูกกา ดำเนินคดีตาม
กฎหมายตอไป
ถาม ทานเคยตองโทษคดีอาญาใดมากอนหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมเคย
ถาม ทานเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดทีร่ า น แฮนดทแู ฮนด หางสรรพสินคาเซียรรงั สิต หมูท ี่ ๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมือ่
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
( ลงชื่อ ) ........นายดำ มาก...................ผูตองหา
( ลงชื่อ ) ...............อัญมณี สดใส ...........สอบสวน/พิมพ/อาน
(นางอัญมณี สดใส)

ปจว.ขอ ๑๕ เวลา ๑๙.๑๕ น.ลงวันที่
๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ เลขคดีที่ ๗๙/๕๖

274
บันทึกการตรวจคน/จับกุม
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
บันทึกนี้จัดทำขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) เวลาประมาณ
๑๗.๐๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองอำเภอลำลูกกา ประกอบดวย นายดำ ดำดี ปลัดอำเภอลำลูกกา ,
นายขาว ขาวสวย , นายแดง แดงดี , นายเขียว เขียวดี
ไดรวมกันจับกุมตัวผูตองหา คือ นายดำ มาก อายุ ๓๖ ป ที่อยู ๔๙ หมูที่ ๑๔ ต.สามวา
อ.สองคอก จ.หนองคาย หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๔๐๑๐-๐๐๔๓๕-๘๐-๒
ไดรวมกันตรวจยึด เครื่องคอมพิวเตอรมือสอง รายละเอียดตามบัญชีแนบทาย
โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต มาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ.ควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔
ผูตองหามีสิทธิดังนี้
๑. ผูถ กู จับมีสทิ ธิทจี่ ะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถ กู จับอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๒. พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนไดในชั้นสอบสวน
๔. ผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม ก็ใหเจาพนักงาน
อนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี
พฤติการณกลาวคือ ตามวันเวลาดังกลาว เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุม ไดทำการ
ออกตรวจพื้นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ภายใน
บริเวณพืน้ ทีเ่ ซียรรงั สิต เมือ่ มาถึงรานแฮนดทแู ฮนด ซึง่ ประกอบกิจการรับซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นคอมพิวเตอร
มือสอง ล็อคเอสบี ๑๒๙ เลขที่ ๙๘ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ก็พบนายดำ มาก (ทราบชือ่ สกุล
ภายหลัง) เปนผูรับผิดชอบและดูแลรานดังกลาว เจาพนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงาน
พรอมทัง้ แสดงความบริสทุ ธิใ์ จใหดจู นพอใจ จากนัน้ เจาพนักงานฝายปกครองไดขอตรวจสอบใบอนุญาต
คาของเกา แตที่รานดังกลาวไมมีใบอนุญาตมาแสดง เบื้องตนเจาพนักงานฝายปกครอง จึงแจงให
นายดำ มาก ทราบวาที่รานดังกลาวประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุมจึงไดจับกุมตัวผูตองหาซึ่งเปนผูดูแลรานขณะตรวจคนจับกุม
จากนั้นจึงไดแจงขอกลาวและแจงสิทธิตาง ๆ ขางตนใหผูตองหาทราบและเขาใจดีแลว ผูตองหาใหการ
ปฏิเสธตลอดขอกลาวหา และขอใหการในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล เจาพนักงานฝายปกครอง
จึงควบคุมตัวผูตองหานำสงพนักงานสอบสวน ที่วาการอำเภอลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตอไป
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เหตุเกิด รานแฮนดทูแฮนด ล็อคเอสบี ๑๒๙ เลขที่ ๙๘ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อนึ่ง ในการตรวจยึดครั้งนี้ใหทำการตรวจยึดดวยความเต็มใจ โดยเจาหนาที่ไดกระทำดวย
ความสุจริต มิไดทำใหทรัพยสนิ อืน่ สูญหายหรือเสียหายแตอยางใด และมิไดบงั คับขูเ ข็ญใหไดรบั อันตราย
แกกายหรือจิตใจหรือเรียกรับผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมาย
อานใหฟงและผูตองหาอานเองรับวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ....นายดำ มาก......ผูตองหา/เจาของราน/รับมอบสำเนา
ลงชื่อ......นายดำ ดำดี.........ผูจับกุม
ลงชื่อ...................................ผูจับกุม
ลงชื่อ...................................ผูจับกุม
ลงชื่อ..นายเขียว เขียวดี......ผูจับกุม/บันทึก/อาน/มอบสำเนา

ปจว.ขอ ๑๗ เวลา ๒๐.๓๐ น.
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอลำลูกกา
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตาม ปจว.ขอ ๑๕ เวลา ๑๙.๑๕ น.
พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อสอบสวน คือ นาย ดำ มาก
โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่บริเวณ หางสรรพสินคาเซียรรังสิต
ล็อคเอสบี ๑๒๙ เลขที่ ๙๘ ม.๘ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บัดนีไ้ ดมี นาย ดี ใจ อายุ ๕๔ ป สัญชาติ ไทย อยูบ า นเลขที่ ๒๔ ต.ในเมือง อ. เมือง จังหวัด นครสวรรค
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหามีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๑๒
๒. มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือไดหรือไม)....เชื่อถือได
๔. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๕. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๖. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมมี
๗. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๘. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาทีไ่ ดรว มกันจับกุมตัวผูต อ งหาไดและนำสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๙. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
อัญมณี สดใส
(นางอัญมณี สดใส)
พนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา
อนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอลำลูกกา
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Ùï.ĢĦ
Ùï.ĢĦ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
×šćóđÝšć îć÷éĊ ĔÝ

îć÷éĞć öćÖ
ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ģĢ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
Ăć÷č
Ħĥ
ðŘ

ó.ý. ģĦĦħ
×ĂðøąÖĆîêĆü

àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) îć÷éĊ ĔÝ
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ

ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ģĢ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îć÷éĊ ĔÝ
Ăć÷č Ħĥ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĥ
êĞćïú ĔîđöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ) ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü ñĎšêšĂÜĀćßČęĂéĆÜÖúŠćüĕüšĒúšü×šćÜêšî
àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× ) Ģġ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀîċęÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš ĔßšÿöčéđÜĉîòćÖðøąÝĞćíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷üćÜĕüš
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊĚđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îć÷éĊ ĔÝ
( úÜßČęĂ ) îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćî
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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(ģ)

ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñĎšðøąÖĆîÿŠÜñĎšêĂš ÜĀćêŠĂñĎšĔĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
Ģ

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ģģ Ö.ó. ģĦĦħ ġĪ.Ĥġ î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
îć÷éĊ ĔÝ

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜñĎšðøąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎšðøąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđš éĊ÷ü
÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
Ģ

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
đÜĉîòćÖêćöïĆâßĊđÜĉîòćÖðøąÝĞćđú×ìĊę
ĥĩĥ-Ĥ-ġġĩĩĩ ×ĂÜíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷
ÿć×ćêúćéĕì ßČęĂïĆâßĊ îć÷éĊ ĔÝ

ÝĞćîüî
Ģ

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
Āöć÷đĀêč
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ģġ,ġġġ
Ģġ,ġġġ
îć÷ĂĞćîü÷
ÙüćöđðŨîíøøö
îć÷ĂĞćđõĂúĞć
úĎÖÖć

îć÷éĊ ĔÝ

ñĎšðøąÖĆî
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Ùï.Ģĥ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĨĪ/ģĦĦħ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć

îć÷éĞć éĞćéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷éĞć öćÖ Ăć÷č Ĥħ ðŘ
êšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö

วัน เดือน ป

ñĎšêšĂÜĀć

ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ đüúć ĢĪ.ĢĦ î.

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ จับกุม ควบคุมผูตองหาไวทำการสอบสวน นางอัญมณี สดใส
และพิมพลายมือ ปลอยตัวไปชัว่ คราวโดยมี
ประกัน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน
นายอำนวย ความเปนธรรม
นายอำเภอลำลูกกา

( พลิก )
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วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุม
แลวลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂðìčöíćîĊ
đÖĉé ó.ý.
ģĦģġ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ éĞć öćÖ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
éĞć öćÖ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

éĊ öĊöćÖ

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ĨĪ/ģĦĦħ
×šĂĀć
ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî Ĥ-ĥġĢġ-ġġĥĤĦ-ĩġ-ģ.
ĕöŠóïðøąüĆêĉ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
(úÜßČęĂ)ÿ.ê.ì.(â)êčŢÖêć öćúĆ÷.(úÜßČęĂ)...........................
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
(...êčŢÖêć öćúĆ÷..) ( .............................)
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
......./........../...........
....../........../...........
đóý ßć÷
đÝšćĀîšćìĊñę ĎšêøüÝÿĂï đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ éĞć öćÖ
đÖĉéüĆîìĊę Ħ
đéČĂî öĊîćÙö
ó.ý. ģĦģġ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ñúÙéĊ
ÿĎÜ
Ģħĩ àö. îĚĞćĀîĆÖ
ħĤ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
×ćü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ
(.......................................)
ñĎšïĆîìċÖ ñĎšïĆîìċÖ

-

ลงชื
มณี ÿéĔÿ
สดใส
úÜßČ่อęĂ ĂĆอัâญöèĊ
(îćÜĂĆญâมณี
öèĊ สดใส..)
ÿéĔÿ..)
(นางอั
óîĆ
Ö
ÜćîÿĂïÿüî
พนักงานสอบสวน

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนการสอบสวนคดีกฎหมายวาดวยการขายทอดตลาดและคาของเกา
๓. ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต หรือดำเนินการภายหลังถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต (พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา
๔ (๒) และมาตรา ๑๒ วรรค ๑)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุม ไดทำการออกตรวจพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ตามทีไ่ ดรบั คำสัง่ จากผูบ งั คับบัญชาใหออกตรวจสอบราน
รับซือ้ ของเกาภายในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ จึงไดมาตรวจสอบทีร่ า นรับซือ้ ของเกาไมมชี อื่ และเลขที่ หมูท ี่ ๖
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึง่ ดำเนินกิจการรับซือ้ ของเกาประเภท เศษเหล็ก ขวดน้ำ กระดาษ พบ
นางวรรณา กันยา (ทราบชือ่ สกุลภายหลัง) เปนผูร บั ผิดชอบและดูแลรานดังกลาว พนักงานฝายปกครอง
ไดแสดงตัวเปนเจาพนักงานพรอมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจใหดูจนพอใจ จากนั้น พนักงานฝายปกครอง
ไดขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แตทนี่ างวรรณา กันยาเจาของรานดังกลาวไมมใี บอนุญาตมาแสดง
พนักงานฝายปกครองพิจารณาแลวเห็นวารานดังกลาวประกอบกิจการฝาฝนกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ (๒) และมาตรา
๑๒ วรรค ๑ ขอหา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
จึงไดแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิตามกฎหมายใหนางวรรณา กันยา ทราบ และทำการจับกุม
นางวรรณา กันยา สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ซึง่ นางวรรณา กันยา ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำให
การรับสารภาพของผูต อ งหา (ใบแดง) ไว และสงสำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหาใหพนักงานอัยการ
ฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรี โดยฟองตาม พระราชบัญญัตใิ หนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา ตามมาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แขวงฯ พ.ศ. ๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๕. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๖. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๗. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา
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ปท. ๐๑๒๙.๑/๑๒๓๗

ที่วาการอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง สงสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย สำนวนการฟองคดีดวยวาจา คดีอาญาที่
คดีระหวาง

๔๐๖/๒๕๕๖

นายดำ ดำดี

ผูกลาวหา

นางวรรณา กันยา อายุ ๒๓ ป ไทย/ไทย

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่
บริเวณรานคาของเกาไมมีเลขที่ หมู ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ผูตองหานี้กระทำผิดจริงตามขอกลาวหาและ
ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึ่งการกระทำของผูตองหานี้เปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๔ (๒) ,๑๒ ว.๑ มีความเห็นควรสัง่ ฟอง
พรอมนีไ้ ดสง สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและผูต อ งหามายังทานตาม พระราชบัญญัตใิ หนำวิธพี จิ ารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
พรอมนี้ ไดสง สำนวนการสอบสวนพรอมตัวผูต อ งหามาดวยแลว เพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอลำลูกกา
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îćÜ üøøèć ÖĆî÷ć
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć

úĞćúĎÖÖć
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģĤ đéČĂî

úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ

îć÷éĞć éĞćéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜ üøøèć ÖĆî÷ć

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêéĉ êŠĂ
ġ-ģĥĥĥ-ĦĦĦĦ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć
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ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
ĂĂÖ è úĞćúĎÖÖć
ßČęĂ
îćÜ üøøèć ÖĆî÷ć
ĕì÷

ýćÿîć

ðŘ

đßČĚĂßćêĉ

ĀöéĂć÷č Ģĩ Ö.ó. ħġ

ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
Ùšć×ć÷
Ùšć×ć÷
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĢĪġ
ĀöĎìŠ Ċę
Ĥ
êĞćïú
ĀîĂÜĀĂ÷
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
-

óÜÿ.Ă.úĞćúĎÖÖć

ÿĆâßćêĉ

ģĤ

ĂĂÖđöČęĂ ģģ đö.÷. ĦĤ

úÜßČęĂĂĆâöèĊ ÿéĔÿ ïĆîìċÖ

ĕì÷
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ĂĞćđõĂ
óøąìĂÜÙĞć
ÝĆÜĀüĆé
îÙøøćßÿĊöć
ßČęĂïĉéć
îć÷ðøąĀ÷Ćé ÖĆî÷ć
ßČęĂöćøéć
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พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. เจาพนักงานฝายปกครอง
พรอมชุดจับกุม ไดออกตรวจพื้นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและ
คาของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อมาถึงรานรับซื้อของเกาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึง่ ประกอบกิจการรับซือ้ ของเกา เจาพนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงาน
พรอมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจใหดูจนพอใจ จากนั้นเจาพนักงานฝายปกครองไดขอ
ตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แตทา นไมมมี าแสดงตอเจาหนาที่ จึงไดแจงขอกลาวหา
โดยกลาวหาวาประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต
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คำใหการของ
นาง วรรณา กันยา
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือ
ผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตอ งหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมมีทนายความ และไมตองการใหบคุ คลใดเขาฟงการสอบสวน
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ผูต อ งหาไดกระทำความผิด
และแจงขอหาใหทราบดังกลาวขางตนแลวนัน้ ทานทราบหรือเขาใจขอหาดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบและเขาใจขอกลาวหาดีโดยตลอดแลว ขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ถาม ขอทราบรายละเอียดที่ใหการรับสารภาพ
ตอบ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ขาฯไดเปดประกอบกิจการซือ้ ของเกาอยูท ี่
รานรับซือ้ ของเกาไมมเี ลขที่ หมูท ี่ ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี กระทัง่ ถึงเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น
ของวันเดียวกันขณะทีข่ า ฯ นัง่ รับซือ้ ของเกาอยูน นั้ ไดมเี จาพนักงานปกครองพรอมพวก เขามาทีร่ า น
ของขาฯ และขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการคาของเกา แตขาฯ ไมมีแสดงใหเจาหนาที่ดู เนื่องจาก
รานคาของเกาของ ขาฯ ยังไมเคยไดรบั ใบอนุญาตใหประกอบอาชีพคาของเกามากอนแตอยางใดคณะ
เจาหนาที่จึงไดแจงขอหาใหขาฯ ทราบวา “ประกอบกิจการคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต” ซึ่งขาฯ
ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา จากนัน้ คณะเจาหนาทีจ่ งึ ไดนำตัวขาฯ สงพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองทีว่ า การอำเภอลำลูกกา ดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ถาม ผูต อ งหาประกอบอาชีพรับซือ้ ของเกาประเภทใด รับซือ้ สินคาจากใครและวิธกี ารรับซือ้ สินคาเปนอยางไร
ตอบ ขาฯ รับซือ้ ของเกาจากผูท นี่ ำมาขายใหแกทางรานขาฯ ประเภทเศษเหล็ก ขวดน้ำ กระดาษ และสินคา
ที่ทางรานสามารถนำไปจำหนายตอใหกับทางรานที่มารับซื้อจากขาฯ อีกทอดหนึ่งสวนราคาสินคาที่
ลูกคานำมาจำหนายใหกับทางราน ขาฯ จะเปนผูตกลงราคาระหวาง ขาฯ กับผูที่นำสินคาเขามา
จำหนายที่ราน
ถาม ทานเคยตองโทษในคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมเคย
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ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ทานเคยมีสาเหตุโกธรเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ขาฯ ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้
เหตุเกิดที่ไหน เมื่อไร
เหตุเกิดที่รานคาของเกาไมมีเลขที่ หมูที่ ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)........นางวรรณา กันยา...............ผูตองหา
(ลงชื่อ).............อัญมณี สดใส ..................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นางอัญมณี สดใส )

ปจว.ขอ ๑๖ เวลา ๑๙.๒๕ น. ลงวันที่
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๖ เลขคดีที่ ๔๐๖/๕๖
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บันทึกการตรวจคน/จับกุม
ที่วาการอำเภอลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
บันทึกนี้จัดทำขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) เวลาประมาณ
๑๗.๓๐ น. เจาพนักงานฝายปกครองอำเภอลำลูกกา ประกอบดวย นายดำ ดำดี ปลัดอำเภอลำลูกกา ,
นายขาว ขาวสวย , นายแดง แดงดี , นายเขียว เขียวดี
ไดรว มกันจับกุมตัวผูต อ งหา คือ นางวรรณา กันยา อายุ ๒๓ ป ทีอ่ ยู ๑๙๐ หมูท ี่ ๓ ต.หนองหอย
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๓๐๐๙-๐๐๐๔๐-๖๐-๓
ไดรวมกันตรวจยึด
โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต มาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ.ควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔
ผูตองหามีสิทธิดังนี้
๑. ผูถ กู จับมีสทิ ธิทจี่ ะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถ กู จับอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๒. พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนไดในชั้นสอบสวน
๔. ผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม ก็ใหเจาพนักงาน
อนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี
พฤติการณกลาวคือ ตามวันเวลาดังกลาว เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุม ไดทำการ
ออกตรวจพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ตามทีไ่ ด
รับคำสัง่ จากผูบ งั คับบัญชาใหออกตรวจสอบรานรับซือ้ ของเกาภายในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ จึงไดมาตรวจ
สอบทีร่ า นรับซือ้ ของเกาไมมชี อื่ และเลขที่ หมูท ี่ ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึง่ ดำเนินกิจการรับซือ้
ของเกาประเภท เศษเหล็ก ขวดน้ำ กระดาษ พบนางวรรณา กันยา (ทราบชือ่ สกุลภายหลัง) เปนผูร บั
ผิดชอบและดูแลรานดังกลาว เจาพนักงานฝายปกครองไดแสดงตัวเปนเจาพนักงานพรอมทัง้ แสดงความ
บริสุทธิ์ใจใหดูจนพอใจ จากนั้นเจาพนักงานฝายปกครองไดขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แต
ทีน่ างวรรณา กันยาเจาของรานดังกลาวไมมใี บอนุญาตมาแสดง เบือ้ งตนเจาพนักงานฝายปกครอง จึงแจง
ใหนางวรรณา กันยา ทราบวาที่รานดังกลาวประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับ
อนุญาต เจาพนักงานฝายปกครองพรอมชุดจับกุมจึงไดจบั กุมตัวผูต อ งหาซึง่ เปนผูด แู ลรานขณะตรวจคน

289
จับกุม จากนัน้ จึงไดแจงขอกลาวและแจงสิทธิตา ง ๆ ขางตนใหผตู อ งหาทราบและเขาใจดีแลว ผูต อ งหา
ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา เจาพนักงานฝายปกครองจึงควบคุมตัวผูตองหานำสงพนักงาน
สอบสวน ที่วาการอำเภอลำลูกกา เพื่อดำเนินคดีตอไป
เหตุเกิด รานรับซื้อของเกาไมมีชื่อและเลขที่ หมูที่ ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อนึ่ง ในการตรวจยึดครั้งนี้ใหทำการตรวจยึดดวยความเต็มใจ โดยเจาหนาที่ไดกระทำดวย
ความสุจริต มิไดทำใหทรัพยสนิ อืน่ สูญหายหรือเสียหายแตอยางใด และมิไดบงั คับขูเ ข็ญใหไดรบั อันตราย
แกกายหรือจิตใจหรือเรียกรับผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมาย
อานใหฟงและผูตองหาอานเองรับวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ...นางวรรณา กันยา....ผูตองหา/เจาของราน/รับมอบสำเนา
ลงชื่อ......นายดำ ดำดี.........ผูจับกุม
ลงชื่อ...................................ผูจับกุม
ลงชื่อ...................................ผูจับกุม
ลงชื่อ..นายเขียว เขียวดี......ผูจับกุม/บันทึก/อาน/มอบสำเนา

ปจว.ขอ ๑๙ เวลา ๒๐.๓๕ น.
ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๖
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอลำลูกกา
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตาม ปจว.ขอ ๑๖ เวลา ๑๙.๒๕ น.
พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อสอบสวน คือ นางวรรณา กันยา
โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่บริเวณ รานรับซื้อของเกาไมมีชื่อและ
เลขที่ หมูที่ ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
บัดนีไ้ ดมี นางใจดี ใจ อายุ ๕๕ ป สัญชาติ ไทย อยูบ า นเลขที่ ๒๔ ต.ในเมือง อ. เมือง จังหวัด นครสวรรค
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหามีขอพิจารณาดังนี้คือ
๑. ความผิดที่ตองหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๑๒
๒. มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือไดหรือไม)....เชื่อถือได
๔. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๕. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๖. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมมี
๗. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๘. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาทีไ่ ดรว มกันจับกุมตัวผูต อ งหาไดและนำสง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๙. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
อัญมณี สดใส
(นางอัญมณี สดใส)
พนักงานสอบสวน อำเภอลำลูกกา
อนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน
อํานวย ความเปนธรรม
(นายอํานวย ความเปนธรรม)
นายอําเภอลําลูกกา
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Ùï.ĢĦ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
×šćóđÝšć îćÜĔÝéĊ ĔÝ

îćÜüøøèć ÖĆî÷ć
ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ģĤ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
Ăć÷č
ĦĦ
ðŘ

ó.ý. ģĦĦħ
×ĂðøąÖĆîêĆü

àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ ) îćÜĔÝéĊ ĔÝ
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ

ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
üĆîìĊę ģĤ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦħ
×šćóđÝšć îćÜĔÝéĊ ĔÝ
Ăć÷č ĦĦ
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģĥ
êĞćïú ĔîđöČĂÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ) ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü ñĎšêšĂÜĀćßČęĂéĆÜÖúŠćüĕüšĒúšü×šćÜêšî
àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× ) Ģġ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ĀîċęÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš ĔßšÿöčéđÜĉîòćÖðøąÝĞćíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷üćÜĕüš
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊĚđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îćÜĔÝéĊ ĔÝ
( úÜßČęĂ ) îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ

ñĎšðøąÖĆî
ñĎšøĆïÿĆââć
ó÷ćî
ó÷ćîñĎšđ×Ċ÷î
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(ģ)

ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñĎšðøąÖĆîÿŠÜñĎšêĂš ÜĀćêŠĂñĎšĔĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
Ģ

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
ģĥ Ö.ó. ģĦĦħ ġĪ.Ĥġ î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂúĞćúĎÖÖć

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé
îćÜĔÝéĊ ĔÝ

ïĆâßĊìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜñĎšðøąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎšðøąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎđéĊ
š đéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
Ģ

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî
đÜĉîòćÖêćöïĆâßĊđÜĉîòćÖðøąÝĞćđú×ìĊę
ĥĩĥ-Ĥ-ġġĩĪġ ×ĂÜíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷
ÿć×ćêúćéĕì ßČęĂïĆâßĊ îćÜĔÝéĊ ĔÝ

ÝĞćîüî
Ģ

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
Āöć÷đĀêč
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
Ģġ,ġġġ
Ģġ,ġġġ
îć÷ĂĞćîü÷
ÙüćöđðŨîíøøö
îć÷ĂĞćđõĂúĞć
úĎÖÖć

îćÜĔÝéĊ ĔÝ

ñĎšðøąÖĆî
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Ùï.Ģĥ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĥġħ/ģĦĦħ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ úĞćúĎÖÖć

îć÷éĞć éĞćéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜüøøèć ÖĆî÷ć Ăć÷č ģĤ ðŘ
êšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö

วัน เดือน ป

ñĎšêšĂÜĀć

ģĤ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ đüúć ĢĪ.ģĦ î.

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๖ จับกุม ควบคุมผูตองหาไวทําการสอบสวน นางอัญมณี สดใส
และพิมพลายมือ ปลอยตัวไปชัว่ คราวโดยมี
ประกัน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน
นายอำนวย ความเปนธรรม
นายอำเภอลำลูกกา

( พลิก )
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วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุม
แลวลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ

295
ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģĤ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂðìčöíćîĊ
đÖĉé ó.ý.
ģĦĤĤ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îćÜüøøèć ÖĆî÷ć
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
üøøèć ÖĆî÷ć
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

éĊ öĊöćÖ

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ĥġħ/ģĦĦħ
×šĂĀć
ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ģĤ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ģĤ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî Ħ-ĤġġĪ-ġġġĥġ-ħġ-Ĥ.
ĕöŠóïðøąüĆêĉ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
(úÜßČęĂ)ÿ.ê.ì.(â)êčŢÖêć öćúĆ÷(úÜßČęĂ)............................
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
(...êčŢÖêć öćúĆ÷.....)
(..............................)
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
......./........../...........
...../........../.........
đóý ĀâĉÜ
đÝšćĀîšćìĊñę ĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊñę ĎšêøüÝđÖĘï
ßČęĂ îćöÿÖčú
îćÜüøøèć ÖĆî÷ć
đÖĉéüĆîìĊę ģġ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý. ģĦĤĤ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ñúÙéĊ
ÿĎÜ
Ģħġ àö. îĚĞćĀîĆÖ
Ħġ ÖÖ. ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé ÿĊñĉü
×ćü
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

úÜßČęĂ
(.......................................)
ñĎšïĆîìċÖñĎšïĆîìċÖ

-

ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ ĂĆâöèĊ ÿéĔÿ
(îćÜĂĆâöèĊ ÿéĔÿ)
óîĆóîĆ
ÖÜćîÿĂïÿüî
ÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนคดีกฎหมายวาดวยขายทอดตลาดหรือคาของเกา
๔.ขอหาประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต (พ.ร.บ. ควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา มาตรา ๔,๑๒)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดเขาตรวจสอบรานรับซื้อของเกาอาคารพานิชย เลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมู
ที่ ๓ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. โดยไดนำหมายคนของศาล
จังหวัดธัญบุรี เมื่อไปถึงพบนาง อรอุมา มาก ซึ่งเปนภรรยาเจาของราน เจาหนาที่จึงไดแสดงตัว แสดง
หมายคน หลังจากนัน้ จึงไดทำการคน พบสิง่ ของทีต่ อ งสงสัยวาไดมาหรือไดใชหรือตัง้ ใจจะใชทำความผิด
พนักงานฝายปกครองจึงขอตรวจสอบใบอนุญาตแตรานดังกลาวไมมีใบอนุญาต พนักงานฝาย
ปกครองจึงทำการยึดสิ่งของดังกลาวไว นำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตอไป
ตอมานายดำ มาก เจาของรานรับซือ้ ของเกา ไดเขาพบพนักงานสอบสวน ไดใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำใหการรับสารภาพของผูตองหา (ใบแดง)ไว และสง
สำนวนพรอมผูต อ งหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรี ตาม พ.ร.บ. ใหนำวิธพี จิ ารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีใชอำนาจของศาลแขวง
ตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนฟองคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูต อ งหา ตามมาตร ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแขวง พ.ศ.
๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ปท. ๐๑๒๙/๑๒๓๔

ที่วาการอำเภอธัญบุรี
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง

สงสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง

เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย
คดีระหวาง

โดยกลาวหาวา

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่

๑๘๒/๒๕๕๖

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี

ผูกลาวหา

นายดำ มาก

ผูตองหา

ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต

เหตุเกิดที่
เลขที่ ๑๖๐/๑๑ ห. ๓ ต.รังสิต อ. ธัญบุริ จ. ปทุมธานี
เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ผูตองหานี้กระทำผิดจริงตามขอกลาวหาและ
ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึง่ การกระทำของผูต อ งหานีเ้ ปนความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการ
ขายทอดตลาดและคาของเกาพ.ศ. ๒๔๗๔ มาตรา ๔,๑๒ มีความเห็นควรสัง่ ฟองพรอมนีไ้ ดสง สำนวนการ
สอบสวนคดีอาญาและผูต อ งหามายังทานตาม พระราชบัญญัตใิ หนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง
มาใชบงั คับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอธัญบุรี
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćøøĆïÿćøõćó×ĂÜñĎšêšĂÜĀćêćööćêøć ģġ
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ñĎšÖúŠćüĀć
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ġ-ģ555-ħħħħ
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ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĂĂÖ è ĂĞćđõĂēóîóĉÿĆ÷ ßČęĂ
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ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
ĥĪ
-

ĕì÷

ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
ßČęĂÖĞćîĆî

ĂĞćđõĂ
đöČĂÜîÙøóîö
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿĊ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú Ýčöóú
ĂĞćđõĂ ēóîóĉÿĆ÷

ýćÿîć
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đßČĚĂßćêĉ

êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î

ÿĆâßćêĉ

Ĥħ

ĂĂÖđöČęĂ ģĢ đö.÷. Ħģ

úÜßČęĂ ßĂï ïĆîìċÖ
พนักงานสอบสวน
อ.ธัญบุรี

ĕì÷

Ăć÷č

óčìí

êĞćïú

Ýčöóú
-

îÙøóîö
îćÜÿć

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาหนาทีไ่ ดนำหมายคนไปแสดง
ทีอ่ าคารพานิชย เลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมูท ี่ ๓ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
และทำการตรวจคนพรอมกับไดขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา แตทา นไมมมี าแสดง
ตอเจาหนาที่ จึงไดแจงขอกลาวหา โดยกลาวหาวาประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือ
คาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูต อ งหามีสทิ ธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสทิ ธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คำใหการของ
นายดำ มาก
เปนผูตองหา
แผนที่ ๒
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิทจี่ ะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือผูซ งึ่ ตน
ไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ไมมีทนายความ และไมตองการใหบุคคลใดเขาฟงการสอบสวน
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ผูต อ งหาไดกระทำความผิด
และแจงขอหาใหทราบดังกลาวขางตนแลวนัน้ ทานทราบหรือเขาใจขอหาดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบและเขาใจขอกลาวหาดีโดยตลอดแลว ขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ถาม ขอทราบรายละเอียดที่ใหการรับสารภาพ
ตอบ เมือ่ ประมาณตนเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ขาฯไดมาเชาอาคารพานิชย เลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมูท ี่ ๓ ตำบล
รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปนทีพ่ กั อาศัยและไดเปดเปนรานคารับซือ้ ของเกา แตยงั ไมได
ขออนุญาตจากนายทะเบียนและอยูร ะหวางการดำเนินการขอใบอนุญาตเกีย่ วกับคดีนี้ เมือ่ วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขณะนัน้ ขาฯไมอยูบ า น คงมีแตภรรยาขาฯอยูบ า น ไดมเี จาหนาที่
หลายนายนำหมายคนไปแสดงและทำการตรวจคนพรอมกับไดขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกา
ภรรยาขาฯไมมีมาแสดงตอเจาหนาที่ และไดแจงวารานคาของเกานี้ขาฯเปนผูดำเนินการ ตอมาหลัง
จากขากลับจากธุระ ทราบเหตุจากภรรยาแลว และในวันนี้ (๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖) ขาฯจึงมาพบพนักงาน
สอบสวนเพื่อรับทราบขอกลาวหาและยินยอมใหดำเนินคดีตอไป
ถาม เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ อาคารพานิชย เลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมูที่ ๓ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ถาม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นายดำ มาก................ผูตองหา
(ลงชื่อ)............ชอบ ยุติธรรม.............สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
(ลงชื่อ).....................................................ลาม
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บันทึกแจงขอกลาวหา
บันทึกที่ ที่วาการอำเภอธัญบุรี
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๑๕ น.
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๑๕ น. พนักงานสอบสวน นายชอบ
ยุติธรรม ไดแจงขอกลาวหา ใหผูตองหาทราบวาประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมได
รับอนุญาต เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมูที่ ๓ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พฤติการณตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
เจาหนาที่ไดนำหมายคนไปแสดงและทำการตรวจคนรานคาของเกาซึ่งมีผูตองหาเปนเจาของ ขณะนั้น
ผูต อ งหา ไมอยูบ า น และมีภรรยาผูต อ งหานำตรวจคน เจาหนาทีไ่ ดขอตรวจใบอนุญาตใหประกอบการ
คาของเกา ปรากฏวา ภรรยาผูตองหาไมมีมาแสดง ตอมาผูตองหาไดมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อ
รับทราบขอกลาวหาและยินยอมใหดำเนินคดีตอ ไป ผูต อ งหารับทราบขอกลาวหาและใหการรับสารภาพ
พรอมทั้งแจงสิทธิใหกับผูถูกจับทราบดวยวา
๑. ผูถูกจับมีสิทธิจะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยาน
หลักฐานในการพิจารณาคดีได
๒. ผูถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอญาติไดตามสมควร
๔. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
๕. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนไดในชั้นสอบสวน
ในการแจงขอกลาวหาครัง้ นี้ พนักงานสอบสวนไมไดบงั คับขูเ ข็ญ หลอกลวง หรือใหสญ
ั ญาดวย
ประการใดๆและไมไดทำรายรางกายหรือจิตใจของผูต อ งหาแตอยางใด หลังแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิ์
ผูต อ งหาตามกฎหมายใหผตู อ งหาทราบแลวไดพาตัวไปพิมพมอื และปลอยตัวไปชัว่ คราวโดยไมไดควบ

ลงชื่อ
ลงชื่อ

อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
ดำ มาก
ชอบ ยุติธรรม

ผูตองหา
ผูแจงขอกลาวหา
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บันทึกการตรวจคนยึด
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เปนหลักฐานเพือ่ แสดงวาวันนี้ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจาพนักงาน
ฝายปกครองอำเภอธัญบุรี ประกอบดวย นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอ , นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี
ปลัดอำเภอ , นายดำ ดำดี , นายขาว ขาวสวย , นายแดง แดงดี , นายเขียว เขียวดี
ไดรวมกันตรวจยึด ๑. เครื่องยนต จำนวน ๕ เครื่อง พรอมอะไหลยนต
๒. แผนปายทะเบียนรถยนต จำนวน ๓ แผนปาย มีหมายเลข ลฐ ๙๙๑๕ กทม ,
ยธ ๑๕๖๕ กทม , หฉ ๑๐๓๓ กทม
๓. แผนปายแสดงการเสียภาษีรถยนตหมายเลขทะเบียน ณบ ๓๕๗๖ กทม.
๔. กระจกหนารถยนต ซึง่ ติดแผนปายแสดงการเสียภาษี จำนวน ๔ แผน มีหมาย
เลขทะเบียน ๖ช ๒๓๖๑ กทม. กข ๒๗๙๐ กทม. กต ๖๒๔๕ นนทบุรี ๗ง ๑๙๗๐ กทม.
พฤติการณกลาวคือ เจาหนาที่ไดนำหมายคนของสารจังหวัดธัญบุรีที่ คน ๑๘๑/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เขาทำการตรวจคนราน ส.ปกรณ อะไหลยนต เลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมูที่ ๓
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพือ่ คนสิง่ ของทีม่ ไี วหรือใชหรือไดมาจากการกระทำความผิด
เกีย่ วกับรถทีถ่ กู โจรกรรม เมือ่ ไปถึงพบนางอรอุมา มากซึง่ เปนภรรยาของนายดำ มาก ซึง่ เปนเจาของราน
ส.ปกรณอะไหลยนต เจาหนาที่จึงไดแสดงตัว แสดงหมายคน ใหนางอรอุมาฯ ดูจนเปนที่พอใจแลว
โดยนางอรอุมาฯ ยืนยันวา เปนสถานทีเ่ ดียวกันกับหมายคนที่ คน ๑๘๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ ตามแผนที่ตามที่แนบมาพรอมหมายคนนี้จริง จึงไดเริ่มทำการคน โดยมีนางอรอุมาฯเปนผูนำ
การตรวจคน ผลการตรวจคนพบสิง่ ของตองสงสัยวา มีไวหรือใชหรือไดมาจาการกระทำความผิดเกีย่ ว
กับการโจรกรรมรถจำนวนหลายราย ดังรายละเอียดขางตน และจาการตรวจสอบพบวา รานส.ปกรณ
อะไหลยนตไมมใี บอนุญาตรานของเกา เจาหนาทีจ่ งึ ไดทำการตรวจยึดสิง่ ของดังกลาวไวทำการตรวจสอบ
โดยนางอรอุมายินยอม จึงไดตรวจยึดไวนำมอบแกพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตอไป
สถานทีต่ รวจยึดราน ส.ปกรณ อะไหลยนต เลขที่ ๑๖๐/๑๑ หมูท ี่ ๓ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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อนึง่ ในการตรวจยึดครัง้ นีใ้ หทำการตรวจยึดดวยความเต็มใจ โดยเจาหนาทีไ่ ดกระทำดวยความ
สุจริต มิไดทำใหทรัพยสินอื่นสูญหายหรือเสียหายแตอยางใด และมิไดบังคับขูเข็ญใหไดรับอันตราย
แกกายหรือจิตใจหรือเรียกรับผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมาย
อานบันทึกนี้ใหนางอรอุมาฯฟงแลวรับวาถูกตอง เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ นางอรอุมา มากผูครอบครองราน/เจาของราน
ลงชื่อ อำนวย

ความเปนธรรม ผูตรวจยึด

ลงชื่อ ศักดิ์สิทธิ์

ผูตรวจยึด

ลงชื่อ แดง

ผูตรวจยึด

ลงชื่อ เขียว

ผูตรวจยึด
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หมายคน

ที่ ๑๕๒๒/๒๕๕๖
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

ศาล จังหวัดธัญบุรี
วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ความอาญา
นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอธัญบุรี ผูรอง
หมายถึง นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอธัญบุรี
ดวยศาลเห็นมีเหตุสมควรใหคนสถานที่ ราน ส.ปกรณ อะไหลยนต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ตามแผนที่แนบทายมาดวย มีพฤติกรรมเปดเปนรานอะไหลมือสองที่ นายดำ มาก
เจาของรานจะนำรถยนตที่ลักมาหรือไดมาจากการโจรกรรมรถยนตแลวมาดัดแปลง หรือถอดแยก
อะไหลขายในรานดังกลาวหรือสิ่งผิดกฎหมายที่มีไวในการกระทำความผิด
เพื่อพบสิ่งของที่มีไวหรือไดใชหรือไดมาจากการกระทำความผิดทุกชนิด
จึงออกหมายคนนี้ให นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอธัญบุรี มีอำนาจคนสถานที่/
บานขางตน ไดในวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬกาถึง ๑๘.๐๐
นาฬกาติดตอกันไปจนกวาจะเสร็จสิ้นการตรวจคน
เมือ่ คนไดตามหมายนีแ้ ลวใหสง บุคคลทีก่ ระทำผิด และสิง่ ผิดกฎหมายทีต่ รวจคนได พรอม
บันทึกการตรวจคนและบัญชีสิ่งของ (ถามี) ไปยัง พนักงานสอบสวน ที่วาการอำเภอธัญบุรี
เพื่อจัดการตามกฎหมายตอไป
..........................................ผูพิพากษา
หมายเหตุ ใหระบุชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ตองการคน
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บันทึก
วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๖
เจาพนักงานผูจัดการตามหมายไดแจงขอความในหมายใหแกผูเกี่ยวของทราบและไดสง
หมายใหดูแลว
ศักดิ์สิทธิ์
ใจดี
เจาพนักงานผูจัดการตามหมาย
ขาพเจาผูมีรายชื่อขางทายนี้ไดรับทราบขอความในหมายและไดตรวจดูหมายแลว

(ลงชื่อ)...........อรอุมา.................................
(อรอุมา มาก)
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ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎšêšĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę Ģĩģ/ģĦĦħ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

íĆâïčøĊ

ýĆนายศั
Öéĉĝÿกĉìดิíĉ์สĝ ĔÝéĊ
ิทธิ์ ใจดี

ñĎšÖúŠćüĀć

นายดําéĞดําćมาก
îć÷
öćÖ
นาย
มาก
êšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö Öćø
ģħ Ö.ó. Ħħ đüúć ġĩ.Ĥġ î.

ñĎšêšĂÜĀć

ÙüïÙč ö

วัน เดือน ป
๒๖ ก.พ. ๕๖

รายการกระทําเฉพาะวัน
ทําการสอบปากคํา พิมพมือ โดยไมมี
การควบคุมตัวหรือขอหมายขัง
และนัดใหมาพบพนักงานสอบสวนใน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน
นายชอบ ยุติธรรม

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน
นายอำนวย ความเปนธรรม

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุม
แลวลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวนตองลงทุกวันที่มีการแสดงราบการ
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ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć
ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę 4/2556
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ íĆâïčøĊ
ายน 2555
๒๕๕๖
ÙéĊìĊę 182/2556
úÜüĆîìĊę ๒๑
17 พฤศจิ
óùýÝĉÖกć÷î
ýĆÖéĉĝÿìĉ íĉĝ ĔÝéĊ
ÙéĊøąĀüŠćÜ
éĞć öćÖ
åćîÙüćöñĉé ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøïĆ Ăîčâćê

úĞćéĆï
ìĊę
1
2
3
4

øć÷Öćø

ÝĞćîüî

đÙøČęĂÜ÷îêŤ
ĒñŠîðŜć÷ìąđïĊ÷îøë÷îêŤ
ĒñŠîðŜć÷ĒÿéÜÖćøđÿĊ÷õćþĊøë÷îêŤ
ÖøąÝÖĀîšćøë÷îêŤ

øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø
ïćì ÿê.
- ñĎšêšĂÜĀć
”
”
”

êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
ð.Ý.ü.×šĂ
ñĎšÖúŠćüĀć
ñĎšêšĂÜĀć

üĆî đéČĂî ðŘ
ìĊę÷ċé
Ö.ó.ก.พ.
56 ๕๖
๒๑
”
”
”

Āöć÷đĀêč

5 đÙøČęĂÜ
3 ĒñŠî
1 ĒñŠî
4 ĒñŠî
øüö4
øć÷Öćø
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî 4 øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îć÷ éĞć öćÖ
( úÜßČęĂ ) îć÷ ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêíĉ øøö

ñĎšêšĂÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎêš šĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
๒๖
đÖĉé ó.ý.
ģĦģġ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ éĞć öćÖ
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
éĞć öćÖ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
Ģĩģ/ģĦĦħ
×šĂĀć
ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ģĢ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö ģĢ
๒๖ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦħ
ðøąüĆêĒĉ úąêĞćĀîĉøðĎ óøøè
ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 1293874589874
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý ßć÷
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ éĞć öćÖ
đÖĉéüĆîìĊę Ħ
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ó.ý. ģĦģġ
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ÿĎÜ
Ģħĩ àö. îĚćĞ ĀîĆÖ
øĎðøŠćÜ
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óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
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(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนคดีกฎหมายวาดวยขายทอดตลาดหรือคาของเกา
๕.ขอหา : ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ.ควบคุมการ
ขายทอดตลาดและคาของเกา ม.๑๒ )
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดออกตรวจพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบจากนัน้ พบเต็นทรถยนตมอื สอง จึงเขาทำการ
ตรวจสอบเต็นทรถดังกลาว ตรวจสอบแลวเปนบานเลขที่ ๖/๑ หมูที่ ๕ ตำบลทาขอนยาง อำเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึง่ นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ เปนเจาของบาน ไดตรวจคนพบ
รถยนตกระบะมือสองจำนวน ๕ คัน อันเปนทีต่ อ งสงสัย ซึง่ อางวาไดประมูลมาพรอมกันนัน้ จึงไดทำการ
ขอดูใบอนุญาตการประกอบอาชีพขายของทอดตลาดหรือคาของเกา ปรากกฎวาบานเลขที่ดังกลาว
ไมมีใบอนุญาต พนักงานฝายปกครองจึงทำการยึดรถยนตดังกลาวไว นำสงพนักงานสอบสวน
ตอมานายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ไดมาพบพนักงานสอบสวน ไมใหการใดๆ ในชั้นสอบสวน
โดยขอใหการในชัน้ ศาลเทานัน้ จึงทำการแจงขอกลาวหาแกผตู อ งหาไวและสงสำนวนผูต อ งหาใหพนักงาน
อัยการฟองตอศาลจังหวัดมหาสารคาม ตาม พ.ร.บ.ใหนำวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบงั คับ
ในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งศาลจังหวัดมหาสารคาม ใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือนำสงสำนวนการสอบสวนฟองคดี ถึงอัยการจังหวัดมหาสารคาม
๒. รายงานการสอบสวน
๓. บันทึกคำใหการผูกลาวหา
๔. บันทึกคำใหการผูตองหา
๕. บันทึกการจับกุม
๖. บัญชีพยานหลักฐาน
๗. บัญชีของกลางคดีอาญา
๘. รายงานประจำวัน (ปจว.)
๙. บันทึกพนักงานสอบสวน
๑๐. หมายเรียกผูตองหา
๑๑. บันทึกแจงขอกลาวหา
๑๒. บันทึกการแจงสิทธิผูตองหา
๑๓. บันทึกควบคุมผูตองหา
๑๔. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ที่ ปท ๐๓๐๐/๒๕๓๒

ที่วาการอำเภอกันทรวิชัย
ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

เรื่อง สงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเห็นควรสั่งฟองพรอมผูตองหา
เรียน อัยการจังหวัดมหาสารคาม
สิง่ ทีส่ ง มาดวย สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๓๒/๒๕๕๗ ของทีว่ า การอำเภอกันทรวิชยั จำนวน แผน
นายกำจร อมรเทวราช
ผูกลาวหา
คดีระหวาง
นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ
ผูตองหา
โดยกลาวหาวา ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน”
เหตุเกิดที่
บานเลขที่ ๖/๑ หมู ๕ ตำบลทาขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่
วันที่เดือน ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลากลางวันและ
กลางคืนตอเนื่องกัน
คดีนพี้ นักงานสอบสวนไดทำการสอบสวนเสร็จสิน้ แลว จึงขอสงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่
๓๓๒/๒๕๕๗ ของทีว่ า การอำเภอกันทรวิชยั มายังทาน ตามพระราชบัญญัตใิ หนำวิธพี จิ ารณาความอาญา
ในศาลแขวงมาใชบงั คับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่ จากการสอบสวนผูต อ งหาไดกระทำความผิดจริง
ตามขอกลาวหาแตใหการปฎิเสธตลอดขอกลาวหา โดยการกระทำของผูต อ งนีเ้ ปนความผิดตามพระราช
บัญญัตคิ วบคุมการขายทอดตลาดละคาของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔ จึงเห็นควรสัง่ ฟองผูต อ งหา ตามขอกลาวหา
และตัวบทกฎหมายที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ขอแสดงความนับถือ
พชร ยุติธรรมค้ำจุน
(นายพชร ยุติธรรมค้ำจุน)
นายอำเภอกันทรวิชัย
ที่วาการอำเภอกันทรวิชัย
โทรศัพท ๐-๓๒๔๓-๗๖๕๙
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ÙéĊĂćâćìĊę

ลําดับที่
๑-๗

ĤĤģ/ģĦĦĨ

ïĆâßĊÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

ชนิดและเลขหมายหนังสือ

เอกสารที่พนักงานสอบสวนรวบรวม
ประกอบคดีและรวบรวมไดเอง
๘-๑๑ พยานหลักฐานฝายผูตองหา
๑๒-๑๖ พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
๑๗
รายงานการสอบสวน
๑๘
บัญชีสํานวนการสอบสวน

ÖĆîìøüĉßĆ÷ ĂĞćđõĂ ÖĆîìøüĉßĆ÷

ÝĆÜĀüĆé

öĀćÿćøÙćö

ของ

ถึง

หมายเหตุ

พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการ

จำนวน ๑๐ แผน

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จำนวน
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จำนวน
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จำนวน
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จำนวน
รวม ๕ รายการ จำนวน ๔๐ แผน
ซื่อสัตย ยุติธรรม
(นายซื่อสัตย ยุติธรรม)
พงส.อ.กันทรวิชัย
๒๘ ก.พ.๒๕๕๗

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

แผน
แผน
แผน
แผน
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ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
øć÷ÜćîÖćøÿĂïÿüî
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĤĤģ/ģĦĦĨ
ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ
ÖĆîìøüĉßĆ÷
üĆîìĊę ģĪ
đéČĂî

ĂĞćđõĂ

ÖĆîìøüĉßĆ÷
ÖčöõćóĆîíŤ

ÝĆÜĀüĆé

öĀćÿćøÙćö
ó.ý.ģĦ ĦĨ

đÿîĂ îć÷ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ ĀĆüĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÙéĊøąĀüŠćÜ
×šĂĀć

îć÷ÖĞćÝø Ăöøđìüøćß

îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
“ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê”

ñĎšÖúŠćüĀć
ñĎêš šĂÜĀć

üĆîđüúćìĊđę ÖĉéđĀêč üĆîìĊę ģĨ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦĨ đüúćÖúćÜüĆîĒúąÖúćÜÙČîêŠĂđîČęĂÜÖĆî
êĞćïúìĊđę ÖĉéđĀêč ïšćîđú×ìĊę ħ/Ģ ĀöĎŠ Ħ êĞćïúìŠć×Ăî÷ćÜ ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
øćÙćìøĆó÷ŤìëĊę ĎÖðøąìčþøšć÷ ïćéĒñú üĆîđüúćìĊęøšĂÜìčÖ×ŤĀøČĂÖúŠćüēìþ üĆîìĊę ģġ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦĨ đüúć ĢĤ.ġġ î. êćö ðÝü. ×šĂ 4
üĆîđüúćìĊñę êĎš šĂÜĀćëĎÖÙüïÙčöĀøČĂ×ĆÜĒúąðúŠĂ÷ßĆęüÙøćüĀøČĂðúŠĂ÷ßĆüę Ùøćü îć÷ðøĊßć ĀøČĂēÖš úšĂöüÜþŤ
ñĎšêšĂÜĀćĕéšđ×šćöćóïóîĆÖÜćîÿĂïÿüîđĂÜĔîüĆîìĊę ģħ Ö.ó. ģĦĦĨ ĒúąĕéšĒÝšÜ×šĂÖúŠćüĀćĔĀšñĎšêšĂÜĀćìøćï
ñĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćøðäĉđÿí ĕöŠĔĀšÖćøĔéėĔîßĆĚîÿĂïÿüî ēé÷×ĂĔĀšÖćøĔîßĆîĚ óĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúđìŠćîĆĚî
đîČęĂÜÝćÖÖćøìĊęñĎšêšĂÜĀćđ×šćöćöĂïêĆüđĂÜÝċÜĕöŠöĊÖćøÙüïÙčöêĆüĀøČĂ×ĂĀöć÷×ĆÜêŠĂýćúĒêŠĂ÷ŠćÜĔé
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ขอเท็จจริงและความเห็น

(ขอเท็จจริงนัน้ ใหผกู ลาวถึงคำผูก ลาวหา ผูต อ งหา หลักฐานพยานทุกปาก สวนความ
เห็นนั้นใหอางเหตุผล บทกฎหมาย และมาตราประกอบดวย )
คดีนี้กลาวหาวาตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ นายกำจร อมรเทวราช ปลัดอำเภอกันทรวิชัย
ผูกลาวหากับพวกไดออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ไดตรวจสอบไปถึง บานเลขที่ ๖/๑ หมูที่ ๕ ต.ทาขอนยาง
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม ซึง่ เปนบานของ นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ไดประกอบกิจการขายรถยนตมอื สอง
อยูท บี่ า นเลขที่ ๖/๑ หมูท ี่ ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม โดยมิไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียน
จึงไดมารองทุกขตอพนักงานสอบสวนฝายปกครองอำเภอกันทรวิชัย เพื่อใหดำเนินคดีกับนายปรีชา หรือ โก
ลอมวงษ ในขอหา “ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต” ตอไป
เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลากลางวันและกลางคือตอเนื่องกัน
บัดนี้ การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว สรุปผลการสอบสวนไดความ ดังนี้
๑. พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
๑.๑ คำใหการผูกลาวหา มี ๑ ปาก
นายกำจร อมรเทวราช ปลัดอำเภอกันทรวิชยั รับมอบอำนาจจากนายอำเภอกันทรวิชยั ผูก ลาวหา
ใหการมีสาระสำคัญวา เมื่อประมาณวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๗ เวลากลางวันไดรวมกับเจาหนาที่ออกตรวจพื้นที่รับ
ผิดชอบพบเห็นมีผูนำรถยนตปคอัพ (กระบะ) สภาพกลางเกากลางใหม ๓-๔ คันมาจอดริมถนนหนาบานหลัง
หนึ่งทราบภายหลัง คือ บานหลังที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยางอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และมีปา ยเขียนวา
“ขาย” ติดไวขณะนัน้ ยังไมทราบวาใครเปนเจาของกิจการหลังจากนัน้ ไดรบี ใหปลัดอำเภอฝายปองกันฯ ไปสืบ
สวนและไดรบั รายงานวาสถานทีด่ งั กลาวมีการทำกิจการจำหนายรถเกามือสองมาเสนอขายแจงวารถทุกคันทีน่ ำ
มาเสนอขายมีหลักฐานทะเบียนรถถูกตองเปนตัวแทนคารถเกาจากจังหวัดรอยเอ็ดและแจงวากำลังขออนุญาต
คาของเกาและมีการแสดงเพือ่ ขายอยูต ลอดมาในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ไดออกตรวจ
สอบเต็นทรถดังกลาวดวยตนเองอีกครัง้ ปรากฏวายังไมไดรบั อนุญาตขณะไปตรวจทีบ่ า นหลังเกิดเหตุพบมารดา
นายปรีชาฯใหรายละเอียดวาเปนกิจการคารถเกาของนายปรีชาฯ ทีเ่ ปนบุตรชายและพักอาศัยอยูด ว ยเปดกิจการ
มาตัง้ แตกอ นเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ขายรถเกาไปแลวประมาณ ๓๐ คันและไมมใี บอนุญาตคาของเกาเปนกิจการ
ที่เถาแกคาของเกาภายในจังหวัดรอยเอ็ด ที่ดำเนินกิจการอยูแลวและนายปรีชาฯตองการทำกิจการบางจึงได
ดำเนินกิจการคาของเกานีแ้ ละรับวายังไมไดรบั อนุญาตขณะทีต่ รวจสอบมีรถปคอัพ (กระบะ) จอดเสนอขายอยู
๕ คัน แตนายปรีชาฯไมอยู จากการกระทำของผูต อ งหา นายอำเภอกันทรวิชยั ในฐานะนายทะเบียน จึงมอบ
อำนาจใหผกู ลาวหารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพือ่ ดำเนินคดีตอ ผูต อ งหาตามกฎหมาย
๑.๒ คำใหการพยานฝายผูกลาวหา ๑ ปาก คือ
นายราเมศ ใจซือ่ พยาน ใหการในสาระสำคัญวา รับราชการในตำแหนงปลัดอำเภอฝายปองกันฯ
อำเภอกันทรวิชัย ปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ปองกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม
กฎหมายภายในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ไดรวมกับผูกลาวหาออกตรวจพื้นที่พบเห็น มีผนู ำรถยนตปค อัพ
(กระบะ) สภาพกลางเกากลางใหม ๓-๔ คันมาจอดริมถนนหนาบานหลังหนึ่งทราบภายหลัง คือ บานหลังที่
๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และมีปายเขียนวา “ขาย” ติดไวขณะนั้น ยังไมทราบ
วาใครเปนเจาของกิจการ หลังจากนัน้ ไดรบั คำสัง่ จากนายอำเภอกันทรวิชยั ใหทำการสืบสวนหาขอมูลจนทราบ

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๓๒/๒๕๕๗

แผนที่ ๓
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วาสถานทีด่ งั กลาวทำการจำหนายรถยนตเกามือสองและรถยนตทกุ คันทีน่ ำมาเสนอขาย มีหลักฐานทางทะเบียน
รถถูกตองเปนตัวแทนคารถเกาจากจังหวัดรอยเอ็ดและแจงวากำลังขออนุญาตคาของเกา และมีการแสดงเพือ่
ขายอยูตลอดมา จึงไดรายงานใหนายอำเภอกันทรวิชัยทราบและทำการตรวจสอบตอไป จนเมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.พยานรวมกับผูกลาวหาไดออกตรวจสอบเต็นทรถยนตดังกลาว
อีกครั้งปรากฏวายังไมไดรับ อนุญาตขณะที่พยานไปตรวจสถานที่เกิดเหตุพบมารดาของนายปรีชาฯ ใหราย
ละเอียดวาเปนกิจการคาของเกาของนายปรีชาฯ บุตรชายและพักอาศัยอยูดวยเปดกิจการมาตั้งแตกอนเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ขายของเกาไปแลวประมาณ ๓๐ คัน และไมมีใบอนุญาตคาของเกา เปนกิจการที่นายทุนใน
จังหวัดรอยเอ็ดทีด่ ำเนินกิจการอยูแ ลวและนายปรีชาฯ ตองการทำบางจึงไดดำเนินกิจการดังกลาวและรับวายัง
ไมไดรบั อนุญาต ขณะทีต่ รวจสอบมีรถยนตปค อัพ (กระบะ) จอดเสนอขายอยู ๕ คัน แตนายปรีชาฯไมอยูพ ยาน
เห็นวาเปนการกระทำฐาน “คาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต” จึงไดมาใหการเปนพยานตอพนักงานสอบสวน
เพื่อใหดำเนินคดีตอไป
๑.๓ พยานเอกสารฝายผูกลาวหา
๑.บันทึกการตรวจสอบเต็นทรถ ๑
แผน (ก ๑)
๒.ภาพถายจำนวน
๓
แผน (ก ๒)
๓.สำเนาทะเบียนรถจำนวน
๗
แผน (ก ๓)
๑.๔ พยานวัตถุฝายผูกลาวหา
- ไมมี
๒. พยานหลักฐานฝายผูตองหา
๒.๑ คำใหการผูตองหา ๑ ปาก
นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ผูตองหา ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและไมประสงคที่ใหการใน
รายละเอียดในชั้นสอบสวน โดยขอใหการในชั้นศาลเทานั้น
๒.๒ คำใหการพยานฝายผูตองหา
- ไมมี ๒.๓ พยานเอกสารฝายผูตองหา
๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนจำกัด ช.คารเตอร
(ต ๑)
๒. ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรมสรรพากร
(ต ๒)
๓. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ต ๓)
๒.๔ พยานวัตถุฝายผูตองหา
- ไมมี ๓. พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเอง
๑. พยานบุคคล
- ไมมี ๒. พยานเอกสาร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชานของผูตองหา (พ ๑)
๒. พิมพมือผูตองหา
๓. พยานวัตถุ
- ไมมี -
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รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๓๒/๒๕๕๗

แผนที่ ๔

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน
คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแลว ขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติไดความวา ตามวันเวลาเกิดเหตุผูกลาวหาพรอม
พวกไดออกปฏิบัติหนาที่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบและไดตรวจไปถึงบานเลขที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเปนเต็นทขายรถยนตเกามือสองเมื่อไดทำการตรวจสอบจึงทราบวาเจาของ
คือ นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ(ผูตองหา) เปนเจาของ เมื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตคาของเกาจึงไดทราบวา
ยังไมไดรบั อนุญาตคาของเกาจากนายทะเบียนแตอยางใด ผูก ลาวหาจึงมารองทุกข ตอพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองอำเภอกันทรวิชยั จากนัน้ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๗ พนักงานสอบสวนจึงเรียกตัวผูต อ งหานีม้ ารับทราบ
ขอกลาวหาพรอมแจงสิทธิตามกฎหมายใหทราบเมื่อสอบสวนเสร็จไดปลอยตัวไปโดยไมมีประกัน
ทางคดีมผี กู ลาวหา และพยาน ซึง่ ใหการสอดคลองตองกันยืนยันถึงการกระทำความผิดของผูต อ งหา
รายนีว้ า ไดบงั อาจประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยมิไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียน แตผตู อ งหา
ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหารายละเอียดทีเ่ กิดขึน้ ไมขอใหการในชัน้ สอบสวน โดยยืนยันขอใหการในชัน้ ศาล
เทานั้น จึงเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันการกระทำความผิดของผูตองหาได
จากพฤติการณและพยานหลักฐานดังกลาว เห็นวาผูตองหา ไดบังอาจประกอบกิจการขายรถยนต
มือสองโดยปราศจากการอนุญาตจากนายทะเบียนถือเปนการละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมาย จากปากคำ
ของผูก ลาวหาคำใหการของพยาน พยานเอกสารทีป่ รากฏ นาเชือ่ ไดโดยปราศจากขอสงสัยวา ผูต อ งหารายนีไ้ ด
กระทำความผิดจริง ฐาน “ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียน”
อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ.๒๔๗๔ มาตรา ๑๒
วรรคแรก ทางคดีมพี ยานหลักฐานพอฟอง จึงเห็นควรพิจารณา “สัง่ ฟอง” ผูต อ งหานี้ ตามฐานความผิดและ
ตัวบทกฎหมายดังกลาวขางตน
จึงเสนอสำนวนการสอบสวนพรอมความเห็นมาเพื่อโปรดพิจารณา
ซื่อสัตย ยุติธรรม
(นายซื่อสัตย ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวนอำเภอกันทรวิชัย

ความเห็นของหัวหนาพนักงานสอบสวน
เห็นควรสั่งฟอง ผูตองหา
พชร ยุติธรรมค้ำจุน
(นายพชร ยุติธรรมค้ำจุน)
นายอำเภอกันทรวิชัย
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
ลําดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๑๒ สําเนาทะเบียนรถ

ที่อยู
พนักงานสอบสวน

จํานวน
๗ แผน

๑๓ ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ

พนักงานสอบสวน

๓ แผน

๑๔ บันทึกการตรวจสอบเต็นทรถ

พนักงานสอบสวน

๑ แผน

๑๕ นายราเมศ ใจซื่อ พยาน

๑๑๑ หมู ๔ ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

๒ แผน

๑๙/๑๒ หมู ๓ ต.ในเมือง
อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

๓ แผน

รวม ๕ รายการ จำนวน

๑๖ แผน

๑๖ นายกําจร อมรเทวราช ผูกลาวหา

ซื่อสัตย ยุติธรรม
(นายซื่อสัตย ยุติธรรม)
พงส.อ.กันทรวิชัย
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗

หมายเหตุ
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ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯประกอบอาชีพรับราชการ
ตำแหนง ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมัน่ คงกันทรวิชยั ทำหนาที่ ปองกันปราบปรามการกระทำความ
ผิดตามกฎหมาย บริหารราชการ ปราบปรามยาเสพติด ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขต
อำเภอกันทรวิชัย
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยสาเหตุใด
ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับ นายปรีชา
หรือโก ลอมวงษ ผูตองหาคดีนี้ (ทราบชื่อสกุลภายหลัง)
ขอทราบรายละเอียดที่จับกุมผูตองหาในคดีนี้
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คำใหการของ
นายกำจร อมรเทวราช
ผูกลาวหา
แผนที่ ๒
ตอบ ขาฯ ไดกลาวหานายปรีชาฯ วาไดกระทำความผิดฐาน “กระทำการคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต”
พฤติการณกลาวคือ เมื่อประมาณวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๗ เวลากลางวันขาฯ ไดรวมกับเจาหนาที่ออก
ตรวจพื้นที่รับผิดชอบพบเห็นมีผูนำรถยนตปคอัพ(กระบะ)สภาพกลางเกากลางใหม ๓-๔ คันมาจอด
ริมถนนหนาบานหลังหนึ่งทราบภายหลัง คือ บานหลังที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม และมีปายเขียนวา “ขาย” ติดไวขณะนั้นขาฯ ยังไมทราบวาใครเปนเจาของกิจการ
หลังจากนั้นไดรีบใหปลัดอำเภอฝายปองกันฯไปสืบสวนและรายงานใหขาฯ ทราบหลังจากนั้นขาฯ
ไดรับรายงานวาสถานที่ดังกลาวมีการทำกิจการจำหนายรถเกามือสองมาเสนอขายแจงวารถทุกคัน
ที่นำมาเสนอขาย มีหลักฐานทะเบียนรถถูกตองเปนตัวแทนคารถเกาจากจังหวัดรอยเอ็ดและแจงวา
กำลังขออนุญาตคาของเกา และมีการแสดงเพื่อขายอยูตลอดมาขาฯ ไดรับทราบและใหตรวจสอบ
ตอไป และคิดวาคงไดรับอนุญาตไดแลวและในวันนี้ (๒๐ ก.พ.๒๕๕๗) เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.
ขาฯ ไดออกตรวจสอบเต็นทรถดังกลาวดวยตนเองอีกครั้ง ปรากฏวายังไมไดรับอนุญาตขณะขาฯ
ไปตรวจทีบ่ า นหลังเกิดเหตุพบมารดานายปรีชาฯใหรายละเอียดวาเปนกิจการคารถเกาของนายปรีชาฯ
ที่เปนบุตรชายและพักอาศัยอยูดวยเปดกิจการมาตั้งแตกอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ขายรถเกาไปแลว
ประมาณ ๓๐ คันและไมมใี บอนุญาตคาของเกาเปนกิจการทีเ่ ถาแกคา ของเกาภายในจังหวัดรอยเอ็ด
ทีด่ ำเนินกิจการอยูแ ลวและนายปรีชาฯตองการทำกิจการบางจึงไดดำเนินกิจการคาของเกานีแ้ ละรับ
วายังไมไดรบั อนุญาตขณะทีข่ า ฯตรวจสอบมีรถปคอัพ (กระบะ) จอดเสนอขายอยู ๕ คัน แตนายปรีชาฯ
ไมอยู ขาฯ เห็นวาเปนการกระทำความผิดฐานคาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาตจึงไดมารองทุกขกลาวโทษ
ตอนายปรีชาฯ เพื่อใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจนกวาคดีอาญาจะถึงที่สุด
ถาม ทานตองการอางบุคคลใด เอกสารใด เปนพยานในคดีนี้หรือไม
ตอบ ขาฯ ตองการอางภาพถายสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งถายไวจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกปลัดอำเภอฝายปองกัน
ไดทำการสืบสวนและถายภาพไว ครัง้ ทีส่ อง คือ วันที่ ขาฯไดรว ม ไปตรวจสอบเมือ่ วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๗
เวลา ประมาณ ๑๓.๐๐ น.แสดงวาเปนการกระทำตอเนือ่ งกันและบันทึกการตรวจสอบทีไ่ ดทำขึน้ ขณะ
ไปตรวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุโดยมีนางวิไลฯ มารดาของนายปรีชาฯนำตรวจสอบและลงลายมือชือ่ ไว
เปนหลักฐาน
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
กำจร
อมรเทวราช ผูกลาวหา
ลงชื่อ
ซื่อสัตย ยุติธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷øćđöý ĔÝàČęĂ
đðŨî

ó÷ćî

ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ĪġĢĢ-ġĦġĦ

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ÖĆîìøüĉßĆ÷ ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģġ đéČĂî

ÖĆîìøüĉßĆ÷ ÝĆÜĀüĆé öĀćÿćøÙćö
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý.ģĦ
ĦĨ

îć÷ÖĞćÝø Ăöøđìüøćß

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ

ñĎêš šĂÜĀć

đõĂÖĆîìøüĉßćĆ÷đõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
êŠĂĀîšć
îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ßČęĂ îć÷øćđöý ĔÝàČęĂ
Ăć÷č ĤĦ
ðŘ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïøćßÖćø
úÜßČęĂ àČęĂÿĆê÷Ť ïĆîìċÖ
พนักงานสอบสวน
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĢĢĢ
ĀöĎìŠ Ċę
ĥ
êĞćïú
êúćé
อ.กันทรวิชัย
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜöĀćÿćøÙćö
ÝĆÜĀüĆé
öĀćÿćøÙćö
ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâßŠü÷Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜúšüÜĄ
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎÖŠ øèĊ đðŨîó÷ćî ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ī-ĢĤġħ-ġġġĢġ-ħĤ-Ĥ
ĂĂÖ è đöČĂÜöĀćÿćøÙćö
ĂĂÖđöČęĂ ģġ ó.Ù. ĦĢ
ĀöéĂć÷č Ģħ ö.Ù. ĦĨ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯประกอบอาชีพ รับราชการ
ตำแหนง ปลัดอำเภอกันทรวิชยั ฝายปองกันฯ บริหารราชการ ปราบปรามยาเสพติด ดูแลรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในเขตอำเภอกันทรวิชัยตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
ทานเกี่ยวของอยางไรกับคดีนี้
เปนผูรวมตรวจสอบรานขายรถยนตมือสองของนายปรีชา หรือโก ลอมวงษ ผูตองหาในคดีนี้ (ทราบ
ชื่อและนามสกุลภายหลัง) รวมกับ นายกำจร อมรเทวราช ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมั่นคง เมื่อ
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗
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คำใหการของ
นายราเมศ ใจซื่อ
พยานที่ ๑
แผนที่ ๒
ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี้ และกลาวหาวาอยางไร
ตอบ เมือ่ ประมาณ ม.ค.๒๕๕๗ เวลากลางวันขาฯ ไดรว มกับ นายกำจรฯ ออกตรวจพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
พบเห็นมีผนู ำรถยนตปค อัพ (กระบะ) สภาพกลางเกากลางใหม ๓-๔ คัน มาจอดริมถนนหนาบาน
หลังหนึง่ ทราบภายหลังคือบานเลขที่ ๖/๑ หมูท ี่ ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
และมีปายเขียนวา “ขาย” ติดไวขณะนั้นขาฯยังไมทราบวาใครเปนเจาของกิจการหลังจากนั้น
ขาฯไดทำการสืบสวนและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบวาสถานที่ดังกลาวมีการทำกิจการ
จำหนายรถเกามือสองมาเสนอขายแจงวารถทุกคันที่นำมาเสนอขายมีหลักฐานทะเบียนรถถูก
ตองเปนตัวแทนรถเกาจากจังหวัดรอยเอ็ดและแจงวากำลังขออนุญาตคาของเกาจากนาย
ทะเบียนและมีการแสดงเพือ่ ขายอยูต ลอดเวลา ขาฯไดรบั ทราบและไดตรวจสอบตอไปและคิด
วาคงขออนุญาตไดแลวและในวันนี้ (๒๐ ก.พ.๒๕๕๗) เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ขาฯ ไดออก
ตรวจสอบ เต็นทรถดังกลาวรวมกับ นายกำจรฯ อีกครัง้ ปรากฏวายังไมไดรบั อนุญาต ขณะขาฯ
ไปตรวจที่บานหลังเกิดเหตุพบมารดานายปรีชาฯ ใหรายละเอียดวาเปนกิจการคารถเกาของ
นายปรีชาฯทีเ่ ปนบุตรชายและพักอาศัยอยูด ว ยโดยเปดกิจการมาตัง้ แตกอ นเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ขายรถเกาไปแลวประมาณ ๓๐ คันและไมมใี บอนุญาตคาของเกา เปนกิจการทีน่ ายทุนคาของ
เกาภายในจังหวัดรอยเอ็ด ที่ดำเนินกิจการอยูแลวและนายปรีชาฯตองการทำบางจึงไดดำเนิน
กิจการคาของเกานี้ และรับวายังไมไดรับอนุญาต ขณะที่ขาฯ ตรวจสอบมีรถปคอัพ (กระบะ)
จอดเสนอขายอยู ๕ คัน แตนายปรีชาฯ ไมอยู ขาฯ เห็นวาเปนการกระทำความผิดฐาน “คา
ของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต” จึงไดมาใหการเปนพยานตอพนักงานสอบสวนในวันนีเ้ พือ่ ดำเนิน
คดีตอไป
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๖/๑ หมูที่ ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ม.ค.
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๗ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
ราเมศ ใจซื่อ
พยาน
ลงชื่อ
ซื่อสัตย ยุติธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูตองหา
ลําดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๘ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการคาฯ
๙

ใบทะเบียนแสดงการเสียภาษี

๑๐ หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
๑๑ นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ผูตองหา

ที่อยู
พนักงานสอบสวน

จํานวน
๑ แผน

พนักงานสอบสวน

๑ แผน

พนักงานสอบสวน

๔ แผน

เลขที่ ๖/๑ หมู ๕
ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม

๒ แผน

รวม ๔ รายการ จำนวน

๘ แผน

ซื่อสัตย ยุติธรรม
(นายซื่อสัตย ยุติธรรม)
พงส.อ.กันทรวิชัย
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗

หมายเหตุ
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ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
Öø
öÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšêšĂÜĀć
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ

đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ĢĨĨĥ-ĨĨġĨ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć

ÖĆîìøüĉßĆ÷ ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģħ đéČĂî

ÖĆîìøüĉßĆ÷ ÝĆÜĀüĆé öĀćÿćøÙćö
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý.ģĦ ĦĨ

îć÷ÖĞćÝø Ăöøđìüøćß

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ

ñĎêš šĂÜĀć

đõĂÖĆîìøüĉßćđõĂÖĆ
Ć÷ ĒúąîìøüĉßĆ÷ Ēúą
îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ

îć÷ÿøšćÜÿøø öćÖđóßø ìîć÷Ùüćö
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
Ĥ-ĢĤġĤ-ġġġĢġ-ġĤ-ģ ÿĂïÿüîìĊę
ĂĂÖ è
ßČęĂ îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
Ăć÷č ģĪ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
úÜßČęĂ àČęĂÿĆê÷Ť ïĆîìċÖ êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ħ/Ģ ĀöĎìŠ Ċę
Ħ
êĞćïú
ìŠć×Ăî÷ćÜ
พนักงานสอบสวน
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î îć÷Ýĉêêĉóø ĕêøóĉöóŤ
ßČęĂÖĞćîĆî
îć÷ïčâēăö ÝĞćðćîĉú
อ.กันทรวิชัย
ĂĞćđõĂ
ÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆé
öĀćÿćøÙćö
ßČęĂïĉéć
îć÷đÿîćą úšĂöüÜþŤ
ßČęĂöćøéć
îćÜüĉĕú úšĂöüÜþŤ
đÖĉéêĞćïú
ìŠć×Ăî÷ćÜ
ĂĞćđõĂ
ÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆ
ĀüĆéé öĀćÿćøÙćö

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ระหวาง
เดือน ม.ค. ๒๕๕๗ ถึง ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนือ่ งกัน ผูต อ งหา
ไดบังอาจเปดรานขายรถยนตมือสองโดยไมไดรับใบอนุญาตการขายทอดตลาดหรือ
คาของเกา อันเปนความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา
พ.ศ.๒๔๗๔ มาตรา ๑๒ วรรค ๑ เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๖/๑ หมูที่ ๕ ต.ทาขอนยาง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อเดือน ม.ค.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๗ เวลา
กลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คำใหการของ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ

ผูตองหา

แผนที่ ๒

๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณคดีได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือ
ผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ขาไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ขาฯ ตองการใหนายสรางสรร มากเพชร ทนายความ รวมฟงการสอบสวน ในครั้งนี้
ตามทีพ่ นักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ผูต อ งหาไดกระทำความผิด
และแจงขอหาใหทราบดังกลาวขางตนแลวนัน้ ทานทราบหรือเขาใจขอหาดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ขาฯ ทราบและเขาใจขอกลาวหาดีโดยตลอดแลว ขาฯไมขอใหการในชัน้ พนักงานสอบสวนขอไปแถลง
ความจริงในชั้นพิจารณาของศาล
ขอทราบรายละเอียดที่ใหการปฏิเสธ
ขาฯ ทราบและเขาใจขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบวา เมื่อระหวางเดือน ม.ค. ๒๕๕๗
ถึง ๒๐ ก.พ.๒๕๕๗ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน ขาฯไดเปดรานขาย รถยนตมือสองโดย
ไมมีใบอนุญาตการขายทอดตลาดหรือคาของเกา เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๖/๑หมูที่ ๕ ต.ทาขอนยาง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม การกระทำดังกลาวเปนความผิดขอหา ประกอบอาชีพขายทอดตลาด
หรือคาของเกาโดยมิไดรับอนุญาตดีแลว ขาฯ ขอใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและประสงคที่จะ
ไมใหการใดๆ ในชั้นสอบสวน ขอใหการในชั้นศาลเทานั้น
ขอทราบประวัติสวนตัวของผูตองหา โดยสังเขป
ขาฯ เกิดและเติบโตอยูที่บานเลขที่ดังกลาวขางตนจบการศึกษาประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูงจาก
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดมหาสารคาม ขาฯ ไมมภี รรยา สามารถติดตอขาฯ ไดที่ โทร๐๘๑-๕๖๕๒๑๔๕
ทานเคยตองโทษทางอาญามากอนหรือไม
ไมเคย
เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูหนึ่งผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ไมเคย
ทานจะกลาวอางพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนนี้อีกหรือไม
ไมมีแลว และขอใหการในพฤติการณและรายละเอียดในชั้นศาลเทานั้น
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ ปรีชา ลอมวงษ
ผูตองหา
ลงชื่อ สรางสรร มากเพชร
ทนายความ
ลงชื่อ ซื่อสัตย ยุติธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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เอกสารที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหรือจัดทำประกอบคดี
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ
พิมพมือผูตองหา
บันทึกการควบคุมผูตองหา
บันทึกการแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา
บันทึกแจงขอหากรณีผูตองหาเขามอบตัว
หมายเรียกผูตองหา
บันทึกพนักงานสอบสวน
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

ที่อยู
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน

จํานวน
๒ แผน
๑ แผน
๑ แผน
๑ แผน
๒ แผน
๑ แผน
๒ แผน

รวม ๗ รายการ จำนวน

๑๐ แผน

ซื่อสัตย ยุติธรรม
(นายซื่อสัตย ยุติธรรม)
พงส.อ.กันทรวิชัย
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗

หมายเหตุ
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กรมการปกครอง
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

ที่วาการอำเภอ.......................................
กันทรวิชัย
จังหวัด ...............................................
มหาสารคาม
วัน เดือน ป
รายการ
เวลา
๔ ๒๐ ก.พ.๒๕๕๗ นายกำจร อมรเทวราช ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมั่นคงอำเภอ
๑๔.๐๐ น. กันทรวิชัย ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนิน
คดีกบั นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ทีก่ ระทำความผิดโดยประกอบ
อาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่บานเลขที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน
นายซื่อสัตย ยุติธรรม พนักงานสอบสวน ไดรับแจงไวแลว
และรับคำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๓๒/๒๕๕๗
ของทีว่ า การอำเภอกันทรวิชยั จ.มหาสารคาม ซึง่ จะไดดำเนินการ
ตอไป

ลําดับ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

กำจร อมรเทวราช
ซื่อสัตย ยุตธิ รรม
มอ.พร ปองกัน

ผูแจง
พนักงานสอบสวน
เขียน

หมายเหตุ

กรมการปกครอง
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

ที่วาการอำเภอ.......................................
กันทรวิชัย
จังหวัด ...............................................
มหาสารคาม

327

วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
๓ ๒๖ ก.พ.๒๕๕๗ นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ไดเขามาพบพนักงานสอบสวนพรอม
๐๙.๓๐ น. กับนายสรางสรร มากเพชร ทนายความ ตามหมาย เรียก ลงวันที่ ๒๔
ก.พ. ๒๕๕๗ ดวยเหตุทตี่ อ งหาวา “ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือ
คาของเกาโดยไมไดรบั อนุญาต” จากพฤติการณแหงคดี เมือ่ วันที่ ๒๐
ก.พ. ๒๕๕๗ ตาม ปจว. ขอ ๔ นายกำจร อมรเทวราช ปลัดอำเภอ
หัวหนาฝายความมั่นคงอำเภอกันทรวิชัย ไดมารองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับนายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน นายปรีชา หรือโก ลอมวงษ
ไดเปดเต็นทขายรถยนตมือสองโดยไมมีใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ซึ่งพนักงานสอบสวนไดรับคำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่
๓๓๒/๒๕๕๗ ของที่วาการอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ในการนี้พนักงานสอบสวนจึงแจงขอหาใหแกผูตองหาทราบวา
“ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาโดยไมไดรับอนุญาต”
และแจงสิทธิใหผูตองหาทราบ ดังนี้
๑. สิทธิในการพบและปรึกษาผูซ งึ่ จะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๒. สิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำได
ในชั้นสอบสวน
๓. สิทธิในการไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๔. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อไดรับการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิตางๆดังกลาวแลว แตเนื่องจากผูตองหาได
เขามาพบพนักงานสอบสวนเอง ทั้งไมมีพฤติการณวาผูตองหาจะ
หลบหนี จึงไมมีการจับกุมตัวหรือควบคุมตัวหรือขอหมายขังตอศาล
แตอยางใด จึงลงลายมือชื่อไว
(ลงชื่อ).....ปรีชา หรือ โก ลอมวงษ........ผูตองหา
(ลงชื่อ).....ซื่อสัตย ยุติธรรม................พนักงานสอบสวน
(ลงชื่อ).....มอ.พร ปองกัน.....................เขียน
(ลงชื่อ) สรางสรร มากเพชร ทนายความ

ลําดับ

คบ.๘
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บันทึกพนักงานสอบสวน

ที่วาการอำเภอ ...........................
กันทรวิชัย
อำเภอ ..............................
กันทรวิชัย จังหวัด................................
มหาสารคาม
วัน เดือน ป

รายการปฏิบัติ

ลายมือชื่อ และ
ตำแหนงผูบันทึก

๒๐ ก.พ.๒๕๕๗

วันนี้ ตาม ปจว. ขอ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกำจร อมรเทวราช
ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมัน่ คงอำเภอกันทรวิชยั ไดมารองทุกขกลาว
โทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับนายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ
ที่กระทำความผิดโดยประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกา
โดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่ บานเลขที่ ๖/๑ หมู ๕ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกัน
นายซื่อสัตย ยุติธรรม พนักงานสอบสวนอำเภอกันทรวิชัย
ไดรบั คำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๓๒/๒๕๕๗ ของทีว่ า การ
อำเภอกันทรวิชยั จ.มหาสารคาม และสอบปากคำนายกำจร อมรเทวราช
ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมัน่ คงไวในฐานะผูก ลาวหา รวมทัง้ นายราเมศ
ใจซื่อ ปลัดปองกันฯ อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งเปนพยานฝายผูกลาวหา
แลวจึงบันทึกไว
ซื่อสัตย ยุติธรรม

๒๖ กพ.๒๕๕๗

นายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ไดเขามาพบพนักงานสอบสวนพรอม
กับนายสรางสรร มากเพชร ทนายความเพื่อรับทราบขอกลาวหา ตาม
ปจว. ขอ ๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงไดแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิ แลวทำ
การสอบสวนนายปรีชา หรือ โก ลอมวงษ ไวในฐานะผูต อ งหา ในการนี้
ไมมีการควบคุมตัวหรือขอหมายขังตอศาลแตอยางใด จึงบันทึกไว
ซื่อสัตย ยุติธรรม

๒๙ก.พ. ๒๕๕๗

ไดสรุปสำนวนการสอบสวนเพือ่ เสนอผูบ งั คับบัญชา เพือ่ พิจารณา
สั่งการตอไป จึงบันทึกไว

ซื่อสัตย ยุติธรรม
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ó.ý. ģĦĦĨ

ÙüćöĂćâć
îć÷ÖĞćÝø Ăöøđìüøćß

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ñĎêš šĂÜĀć
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíóĊ ĉÝćøèćÙüćöĂćâć óčìíýĆÖøćß ģĥĨĨ öćêøć Ħģ
Āöć÷öć÷ĆÜ
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ïšćîđú×ìĊę
ħ/Ģ ĀöĎŠ Ħ
àĂ÷
êĞćïú îć÷ïčâēăö ÝĞćðćîĉú
ñĎšĔĀâŠïšćî îć÷Ýĉêêĉóø ĕêøóĉöóŤ
ÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆé
öĀćÿćøÙćö
éšü÷đĀêčìĊęìŠćîêšĂÜĀćüŠć “ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê”
ÞąîĆĚîĔĀš
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
óï
îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîđÝšć×ĂÜÙéĊ
ĔîüĆîìĊę
ģħ đéČĂî
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý.
ģĦĦĨ đüúć
ġĪ.ġġ
îćāĉÖć
( úÜßČęĂ )
îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîòśĂĞć÷ðÖÙøĂÜĂĞ
đõĂÖĆîìøüĉßćđõĂÖĆ
Ć÷ îìøüĉßĆ÷

ĔïøĆïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę
ģĦ đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦĨ đüúć Ģġ.ġġ
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
Ĕî üĆîìĊę
ģħ
đéČĂî
ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý.
ģĦĦĨ
đüúć
ġĪ.ġġ
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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ïĆîìċÖĀúĆÜĀöć÷
×šćóđÝšć ( ßČęĂñĎšÿŠÜĀöć÷ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ĕéšöćéĞćđîĉîÖćøÿŠÜĀöć÷đøĊ÷ÖĔĀšÖĆï
ìĊę ħ/Ģ ĀöĎŠ Ħ
àĂ÷
êĞćïú ìŠć×Ăî÷ćÜ
ĂĞćđõĂ ÖĆîìøüĉßĆ÷
ðøćÖäñúÿŠÜĀöć÷ éĆÜîĊĚ
đîČęĂÜÝćÖ

êĞćĒĀîŠÜ îć÷ĀöĎŠđĂÖ
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ëîî
ÝĆÜĀüĆé öĀćÿćøÙćö

ÿŠÜĕéšĒúąñĎšêšĂÜĀćøĆïìøćïÖĞćĀîéîĆéĒúšü

( úÜßČęĂ )

öĂ.
(
êĞćĒĀîŠÜ

óø ðŜĂÜÖĆî
óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšïĆÜÙĆïĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷ Ăÿ.
Ă.ÖĆîìøüĉßĆ÷ ìĊę 2 Ý.öĀćÿćøÙćö

ÿŠÜĕöŠĕéš

ñĎšÿŠÜĀöć÷
)
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ïĆîìċÖĒÝšÜ×šĂĀć
ÖøèĊñĎšêšĂÜĀćđ×šćöĂïêĆü
Ć
ßĆ÷ Ý.öĀćÿćøÙćö
ÿëćîìĊïę îĆ ìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖîìøüĉ
üĆîìĊę ģħ
đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý. ģĦ ĦĨ
üĆîîĊĚ ( ģħ Ö.ó. ģĦĦĨ ) đüúć
ġĪ.Ĥġ î. êćö ðÝü. ×šĂ Ĥ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö
ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ Ý.öĀćÿćøÙćö
ðŘ Ă÷ĎŠ
ħ/Ģ ĀöĎŠ
îć÷ðøĊßć ĀøČĂēÖš úšĂöüÜþŤ Ăć÷č ģĪ
àĂ÷
ĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĒÖŠ
ïšćîđú×ìĊę
Ħ
ëîî
êĞćïú
ìŠć×Ăî÷ćÜ
ĂĞćđõĂ ÖĆîìøüĉßĆ÷ ÝĆÜĀüĆé
öĀćÿćøÙćö
ñĎêš šĂÜĀćüŠćÖøąìĞćÙüćöñĉéåćî ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê
óùêĉÖćøèŤĒĀŠÜÙéĊ ÖúŠćüÙČĂ đöČęĂüĆîìĊę ģġ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦĨ êćö ðÝü. ×šĂ ĥ îć÷ÖĞćÝø Ăöøđìüøćß
ปลัéดĂĞอำเภอหั
นทรวิĂชóîĆ
ัย ได
มารองทุกขกลาéวโทษต
อพนั
ดำเนิęĂนüĆคดี
ðúĆ
ćđõĂÖĆîวหน
ìøüĉาßฝĆ÷ายความมั
ĕéšöćøšĂ่นÜìčคงอำเภอกั
Ö×ŤÖúŠćüēìþêŠ
ÖÜćîÿĂïÿüîĔĀš
ćĞ đîĉîÙéĊ
ÖĆïกñĎงานสอบสวนให
šêšĂÜĀć đîČęĂÜÝćÖđöČ
îìĊกę ับĢ
ผูต อ งหา เนือ่ ëċงจากเมื
ที่ ๑îíŤม.ค.๒๕๕๗
ถึง ๒๐ กุîมĒúąÖúćÜÙČ
ภาพันธ ๒๕๕๗
เวลากลางวั
และกลางคื
นตอเนือ่ งกั
นผูต อ งหา
ö.Ù.ģĦĦĨ
Ü ģġ Öčอ่ öวันõćóĆ
ģĦĦĨ đüúćÖúćÜüĆ
îêŠĂđîČ
ęĂÜÖĆîñĎšêšĂนÜĀćĕéš
ðøąÖĂïĂćßĊ
ó×ć÷
ไดประกอบอาชี
าของเก
ìĂéêúćéĀøČ
ĂÙšพćขายทอดตลาดหรื
×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøอĆïคĂîč
âćê าโดยไมไดรับอนุญาต
đĀêčđÖĉéđöČęĂüĆîìĊę ģġ đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý. ģĦ ĦĨ đüúćðøąöćè
ĢĤ.ġġ
î.
ìĊêę ćĞ ïú
ìŠć×Ăî÷ćÜ
ĂĞćđõĂ
ÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆé
öĀćÿćøÙćö
ēé÷ñĎêš šĂÜĀćĕéšđ×šćöĂïêĆüóøšĂöéšü÷×ĂÜÖúćÜ ÙČĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĔĀš îć÷ðøĊßć ĀøČĂēÖš úšĂöüÜþŤ

îć÷ðøĊßßćć ĀøČĂĂēÖš
ìøćïĒúšüĒúąĕéšĒÝšÜÿĉìíĉĔĀš îć÷ðøĊ
ēÖšúšúšĂĂöüÜþŤ
öüÜþŤ

ñĎšêšĂÜĀćöĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöøüéđøĘü êŠĂđîČęĂÜ ĒúąđðŨîíøøö öĊÿĉìíĉìĊęÝąĔĀšÖćøĀøČĂĕöŠÖĘĕéš
ìøćïüŠć
ëšćñĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćø ëšĂ÷ÙĞćìĊñę ĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćøîĆĚîĂćÝĔßšđðŨîó÷ćîĀúĆÖåćîĔîÖćøóĉÝćøèćÙéĊĕéš ĒúąöĊÿĉìíĉĔĀš
ìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàċęÜêîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéš
Öćøđ×šćöĂïêĆü×ĂÜñĎêš šĂÜĀćĔîÙøĆĚÜîĊĚ ñĎêš Ăš ÜĀćĕéšĔĀšÖćø ðäĉđÿíêúĂé×šĂÖúŠćüĀć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜøĆïñĎêš šĂÜĀćĕüšđóČĂę éĞćđîĉîÙéĊêŠĂĕð
ĒêŠĔîÙøĆĚÜîĊĚñĎšêĂš ÜĀćĕéšđ×šćöćóïóîĆÖÜćîÿĂïÿüîđĂÜ
ĕöŠöĊÖćøÝĆïÖčöêĆü ìĆĚÜĕöŠöóĊ ùêĉÖćøèŤüŠćñĎšêšĂÜĀćÝąĀúïĀîĊ ÝċÜĕöŠöĊÖćøÙüïÙčöêĆüĀøČĂ×ĂĀöć÷×ĆÜêŠĂýćúĒêŠĂ÷ŠćÜĔé

( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

ĂŠćîĔĀšôÜŦ ĒúšüøĆïøĂÜüŠćëĎÖêšĂÜ
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ÿøšćÜÿøø öćÖđóßø
àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö

ñĎšêšĂÜĀć/ñĎšöĂïêĆü
ìîć÷Ùüćö/ó÷ćî
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

332

ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëĎÖÝĆïĀøČĂñĎšêšĂÜĀć

êĞćĒĀîŠÜ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ

.Ø/Ò

ÿëćîìĊïę îĆ ìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ Ý.öĀćÿćøÙćö
üĆîìĊę ģħ đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý. ģĦĦĨ
üĆîîĊĚ đüúć ġĪ.ĥĦ î. ×šćóđÝšć ( ßČęĂ ÿÖčú ) îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ĕéšĒÝšÜĔĀšñêĎš šĂÜĀć ìøćïëċÜÿĉìíĉêćöÖãĀöć÷

Ģ. ÿĉìíĉĔîÖćøóïĒúąðøċÖþćñĎšàċęÜÝąđðŨîìîć÷đðŨîÖćøđÞóćąêĆü
ģ. ÿĉìíĉĔĀšìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàÜċę ÝîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéšĔîßĆĚîÿĂïÿüî
Ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøđ÷Ċę÷öĀøČĂêĉéêŠĂÖĆïâćêĉĕéšêćöÿöÙüø
ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēé÷đøĘü đöČęĂđÖĉéÖćøđÝĘïðśü÷
ñĎêš šĂÜĀć ßČęĂ îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš
îćöÿÖčú úšĂöüÜþŤ
đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ăć÷č ģĪ ðŘ đ×šćöĂïêĆüĔî×šĂĀć
“ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê”
đöČęĂüĆîìĊę
ģĨ đéČĂî ÖčöõćóĆîíŤ
ó.ý. ģĦĦĨ
êćö ð.Ý.ü. ×šĂ Ĥ
×šĂ
ñĎšêšĂÜĀćĕéšøĆïìøćïÿĉìíĉéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúšü ÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî
ĂŠćîĔĀšôŦÜĒúšüøĆïüŠćëĎÖêšĂÜ
(úÜßČęĂ)
(úÜßČęĂ)
(úÜßČęĂ)
êĞćĒĀîŠÜ

ðøĊðøĊßćßćĀøČĀøČĂ ĂēÖšēÖšúšĂúšöüÜþŤ
ĂöüÜþŤ
ÿøšćÜÿøø öćÖđóßø
àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷

ñĎšêšĂÜĀć
ìîć÷Ùüćö / ó÷ćî
ñĎšĒÝšÜÿĉìíĉ / ïĆîìċÖ / ĂŠćî
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ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĤĤģ/ģĦĦĨ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ ÖĆîìøüĉßĆ÷

îć÷ÖĞćÝø Ăöøđìüøćß

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšöüÜþŤ
êšĂÜĀćüŠć “ ðøąÖĂïĂćßĊó×ć÷ìĂéêúćéĀøČĂÙšć×ĂÜđÖŠćēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê”
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö ģħ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦĨ đüúć ġĪ.Ĥġ î.

วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ñĎêš šĂÜĀć

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

ซื่อสัตย ยุติธรรม

พชร ยุติธรรมค้ำจุน

๒๖ ก.ค.๒๕๕๕ ผูตองหาเขามาพบเพื่อรับทราบขอ
กลาวหา, แจงสิทธิ, สอบสวนไวใน
ฐานะผูตองหา โดยไมมีการควบคุมตัว
หรือขอหมายขังตอศาล

๑. รายการควบคุมนี้ตองลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขีดเสนแดงขึ้นไวคนละตอนกับการ
ควบคุมแลวลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ

334

ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ģħ ÖčöõćóĆîíŤ ģĦĦĨ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ðøĊßć ĀøČĂ ēÖš úšĂöüÜþŤ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

ðøĊßć

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
đÖĉé ó.ý.
ģĦģĦ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé

đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ĕì÷
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ĢħĢ àö.
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úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.ìŠć×Ăî÷ćÜ Ă.ÖĆîìøüĉßĆ÷ Ýü.öĀćÿćøÙćö
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
ßČęĂöćøéć îćÜüĉĕú
îć÷đÿîćą
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
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óø ðŜĂÜÖĆî
(.....öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî.....)
ñĎšïĆîìċÖ

úÜßČęĂ àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö
(îć÷àČęĂÿĆê÷Ť ÷čêĉíøøö)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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แนวทางการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
เจาพนักงานผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนควรจะตองทราบถึงองคประกอบสำคัญของโรงแรม
และ ความผิดตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ดังตอไปนี้
๑.องคประกอบของโรงแรม
หลักทั่วไป
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔ ไดบญ
ั ญัตคิ ำนิยามของ “โรงแรม” ไววา หมายถึง
“สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน...”
เมื่อพิจารณาคำนิยามดังกลาว จึงสามารถแยกองคประกอบของโรงแรมไดดังนี้
๑.) สถานที่พัก (ทุกรูปแบบ)
๒.) มีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ (หวังผลกำไร)
๓.) ใหบริการที่พักชั่วคราว
๔.) สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด
๕.) โดยมีคาตอบแทน
ขอยกเวน
พระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔ ไดบญ
ั ญัตขิ อ ยกเวนของสถานทีพ่ กั ทีแ่ มจะครบ
องคประกอบตามหลักทั่วไปของการเปนโรงแรมแลว แตก็ไดรับการยกเวนไมใหถือวาเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม ดังตอไปนี้ คือ
๑) สถานทีพ่ กั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหบริการทีพ่ กั ชัว่ คราว ซึง่ ดำเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชเปนการหาผล
กำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน (ขอสังเกต คือ แมจะเปนสถานที่พักที่ใหบริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดำเนินการ
โดยสวนราชการฯ ก็ตาม แตหากเปนการนำผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกันระหวางบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลในหนวยงานนั้นๆแลวก็จะไมเขาขอยกเวนนี้)
๒) สถานทีพ่ กั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหบริการทีพ่ กั อาศัยโดยคิดคาบริการเปนรายเดือน
ขึน้ ไปเทานัน้ (ขอสังเกต คือ สถานทีพ่ กั นัน้ ไมวา จะเรียกอะไรก็ตาม เชนเรียกวา อพารทเมนต หอพัก แมนชัน่
ฯลฯ หากมีการใหบริการที่พักรายวันอยูดวย ก็จะไมอยูในขายที่จะไดรับการยกเวนกลาวคือในสวนที่ให
บริการที่พักรายวันหรือใหบริการชั่วคราวซึ่งมิใชรายเดือนนั้น ก็จะตองเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม)
๓) สถานทีพ่ กั อืน่ ใดตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ปจจุบนั กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยกฎกระทรวงฯ ขอ ๑ ไดกำหนด
ยกเวนใหสถานที่พักที่มีจำนวนหองพักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไมเกิน ๔ หองและมี
จำนวนผูพ กั รวมกันทัง้ หมดไมเกิน ๒๐ คน ซึง่ จัดทำขึน้ เพือ่ ใหบริการทีพ่ กั ชัว่ คราวสำหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอื่นโดยมีคาตอบแทนอันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการเพื่อหารายไดเสริม และไดแจงใหนายทะ
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เบียนทราบตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด ไมเปนโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามคำวา “โรงแรม” ในมาตรา ๔
ขอสังเกต กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑ นี้
มีวตั ถุประสงคทจี่ ะกำหนดยกเวนการประกอบธุรกิจใหบริการทีพ่ กั ขนาดเล็กทีเ่ รียกกันวา “โฮมสเตย” ซึง่ เปน
รายไดเสริมของคนในทองถิ่น ใหไมตองเปน “โรงแรม” ตามกฎหมายวาดวยโรงแรมเพื่อเปนการสงเสริมและ
เผยแพรการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษอันเปนการเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น
ดังนัน้ จึงไดกำหนดหลักเกณฑ ขอยกเวน ไววา สถานทีพ่ กั ทีจ่ ะไดรบั การยกเวนดังกลาวตองมีองคประกอบ
ครบทุกองคประกอบดังนี้ คือ
(๑) มีหองพักรวมกันทั้งหมดทุกอาคาร แลวไมเกิน ๔ หอง
(๒) มีจำนวนผูพักรวมกันทั้งหมดไดไมเกิน ๒๐ คน (พิจารณาจากเตียง/ที่นอน/อุปกรณ
ตางๆที่เกี่ยวของกับผูพัก)
(๓) การใหบริการที่พักดังกลาวจะตองไมใชเปนอาชีพที่ทำรายไดหลัก (ตองเพื่อเปน
รายไดเสริมเทานั้น)
(๔) ตองแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบหนังสือแจงสถานที่พักที่ไมเปนโรงแรมตาม
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ กอนทีจ่ ะประกอบธุรกิจ
“โฮมสเตย” (นายทะเบียนจะออกหนังสือรับแจงฯ ใหไวเปนหลักฐาน) ดังนั้น หากมีองคประกอบไมครบทั้ง
๔ ขอ ถือวาไมไดรับการยกเวน จึงตองเปน “โรงแรม” ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
สรุป สถานที่พักซึ่งมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจ เพื่อใหบริการสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด
ทีเ่ รียกเก็บคาทีพ่ กั ต่ำกวาเดือนลงไป และไมเขาขอยกเวนตามทีก่ ลาวมาแลวขางตน ถือวาเปน “โรงแรม”
ตามกฎหมายโรงแรมทัง้ สิน้ ไมวา จะเรียกชือ่ ใดๆก็ตาม เชน โรงแรม, รีสอรต, เซอรวสิ อพารทเมนต, แมนชัน่ ,
คอนโดมิเนียม, โมเต็ล, เกสตเฮาส, บังกาโล, หรือโฮมสเตย เปนตน
๒. การกระทำที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
๒.๑ “ฐานประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน” (มาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๕๙) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
องคประกอบของความผิด
๑) ผูใด
๒) ประกอบธุรกิจ “โรงแรม”
๓) โดยไมไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
เจาพนักงานผูทำการสืบสวนสอบสวนจะตองตรวจสอบวา สถานที่เกิดเหตุเปน “โรงแรม” ตามคำ
นิยามของคำวา “โรงแรม” ที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไมอยางไร
ซึ่งหากเขาองคประกอบของโรงแรมจะตองขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหากพบวาไมมีใบ
อนุญาตเจาพนักงานจะตองรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ปายแสดงอัตราคาที่พักรายวันหรือราย
ชัว่ โมง ใบเสร็จรับเงินคาทีพ่ กั รายวันหรือรายชัว่ โมง และเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการลงทะเบียนผูพ กั ของโรงแรม
(มักอยูบริเวณเคาทเตอรใหบริการสวนหนาของโรงแรม) เปนตน ซึ่งเจาพนักงานผูทำการจับกุมมีอำนาจยึดได
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ ทั้งนี้ในบันทึกการจับกุมควรบรรยายพฤติการณ
ทีพ่ บในขณะจับกุมโดยละเอียดใหเขาองคประกอบคำนิยามของคำวา “โรงแรม” ตามกฎหมาย และใหครบองค
ประกอบความผิด
ในขณะที่ เข า ตรวจนั้ น หากพบตั ว ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมอยู ใ นที่ เ กิ ด เหตุ ใ ห แจ ง ขอกลาวหา
แลวสั่งใหไปพบพนักงานสอบสวนพรอมกับเจาพนักงาน แตหากผูตองหาไมยอมไป ก็ใหเจาพนักงานจับตัวไป
ในกรณีทไี่ มพบตัวผูป ระกอบธุรกิจโรงแรมใหสอบถามผูด แู ลวาใครเปนเจาของโรงแรมดังกลาว โดยเจาพนักงาน
ควรตรวจสอบชื่อจากใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของที่แสดงไว ณ โรงแรมนั้นๆ ดวย เชน ใบทะเบียนพาณิชย
ใบอนุญาตจำหนายสุรา ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตสถานทีจ่ ำหนายอาหาร
หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร เปนตน วาใครเปนผูไ ดรบั อนุญาต หรืออาจตรวจสอบจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
วาบานเลขที่ดังกลาวมีใครเปนเจาของบานแลวจึงตรวจสอบจากเจาบานวาไดใหผูใดเชาไปเพื่อทำอะไร
เปนตน แตหากไมมีหลักฐานใดๆ แลวมีผูแสดงตัวรับสมอางเปนผูประกอบธุรกิจโรงแรมดังกลาว ก็ใหแจงขอ
กลาวหาแกผนู นั้ ในกรณีทไี่ มพบตัวผูป ระกอบธุรกิจโรงแรมทีแ่ ทจริง แตมผี จู ดั การดูแลรับผิดชอบในการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม อาจแจงขอกลาวหาแกผนู นั้ ฐานเปนผูส นับสนุนการกระทำความผิดดังกลาว แลวนำตัวสงพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี โดยพนักงานสอบสวนจะตองสืบสวนสอบสวนวาใครเปนผูประกอบธุรกิจโรงแรมดังกลาว
แลวจึงออกหมายเรียกมาเพื่อรับทราบขอกลาวหาตอไป
อนึ่ง ในการสืบสวนจับกุมความผิดฐานนี้ หากตองการพยานหลักฐานที่ชัดเจนควรใชวิธีการลอซื้อ
(เขาพัก) ทั้งนี้ในกรณีที่พบวาผูประกอบธุรกิจโรงแรมเปนนิติบุคคล เชน หางหุนสวน จำกัด พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๕ ไดบญ
ั ญัตใิ หกรรมการผูจ ดั การหรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษตามกฎหมายดวย หากปรากฏวาความผิดดังกลาวเกิดจากการกระทำการ
หรืองดเวนไมกระทำการอันเปนหนาที่ของผูนั้น ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงตองสอบสวนผูมีอำนาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คลดังกลาว (ดูจากหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล) ใหไดขอ เท็จจริงวาผูใ ดมีอำนาจ
หนาที่อยางไรในนิติบุคคลนั้นๆ และไดดำเนินการประกอบธุรกิจโรงแรมดังกลาวหรือไมอยางไร ซึ่งหากพบวา
ผูนั้น (บุคคลธรรมดา) มีอำนาจหนาที่ลงนามแทนนิติบุคคล แลวใชชื่อนิติบุคคลในการประกอบธุรกิจโรงแรม
ก็จะตองแจงขอกลาวหาแกทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาผูนั้นดวย
๒.๒ “ฐานเปนผูจ ดั การโรงแรม โดยไมมคี ณ
ุ สมบัติ หรือมีลกั ษณะตองหาม หรือไมไดรบั
การแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หรือไมไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด”
(มาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๖๐) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบของความผิด
๑) เปนผูจัดการโรงแรม
๒) โดยผิดกฎหมาย (ไมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม หรือไมไดรับการแตงตั้งจากผู
ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือไมไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามที่กฎหมายกำหนด)
โรงแรมนั้นนอกจากจะมีผูประกอบธุรกิจโรงแรมแลว กฎหมายกำหนดใหตองมีผูจัดการ
โรงแรมคนหนึ่งดวย โดยอาจเปน ผูประกอบธุรกิจโรงแรมนั้นเอง หรือบุคคลอื่นที่ผูประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น
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แตงตัง้ ก็ไดโดยพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูจ ดั การโรงแรม
ไวในมาตรา ๓๓ ดังนี้ คือ
(๑) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) เปนผูไ ดรบั วุฒบิ ตั รหรือมีประสบการณตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกำหนดหรือมีหนังสือ
รับรองวาไดผานการฝกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง
(๓) ไมเปนโรคพิษสุราเรือ้ รัง ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอทีค่ ณะกรรมการกำหนด
(๔) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนคนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรบั โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจงเปนผูจัดการ
โดยเหตุอื่นมิใชเหตุตาม (๖) แตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาสามป
ทั้งนี้มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง กำหนด “หามมิใหผูใดเปนผูจัดการโรงแรม เวนแต จะเปนผูมีคุณ
สมบัติ และไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากผูป ระกอบธุรกิจโรงแรมและไดแจง
ใหนายทะเบียนทราบตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด” นัน่ หมายความวาบุคคลทีจ่ ะเปนผูจ ดั การโรงแรมไดนนั้
จะตองมีองคประกอบครบเงื่อนไขทั้ง ๔ ขอ ดังตอไปนี้ คือ
(๑) มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๓๓
(๒) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๓
(๓) เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรมใหเปนผูจัดการโรงแรม
(๔) ไดแจงใหนายทะเบียนโรงแรมทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
หากขาดองคประกอบขอหนึ่งขอใด ก็จะถือวาเปนผูตองหามมิใหเปนผูจัดการโรงแรมตามนัย
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ทันที
ในทางปฏิบัตินั้น เจาพนักงานมักพบการกระทำผิดฐานนี้จากการไปตรวจสอบโรงแรมแลว
พบวาผูจัดการโรงแรมนั้นไมไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยเจาพนักงานอาจขอ
ตรวจสอบใบรับแจงการเปนผูจัดการโรงแรม แลวผูจัดการโรงแรมไมสามารถแสดงใหดูได กรณีนี้เจาพนักงาน
ควรสอบถามผูจ ดั การโรงแรมวาไดแจงการเปนผูจ ดั การใหนายทะเบียนทราบหรือไม (ควรตรวจสอบขอมูลการ
รับแจงการเปนผูจัดการโรงแรมจากหนวยธุรการของนายทะเบียนโรงแรมดวย) หากพบวาไมไดแจงตามที่
กฎหมายกำหนด เจาพนักงานจะตองแจงขอกลาวหาแกผูจัดการโรงแรมนั้นตามฐานความผิดดังกลาวอันเปน
ความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัตโิ รงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ แลวใหบนั ทึก
การจับกุมโดยบรรยายพฤติการณตางๆใหครบองคประกอบความผิด พรอมทั้งนำสงพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดำเนินคดีตอไป
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ในชัน้ ของพนักงานสอบสวนควรสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงครบถวนทีจ่ ะทำใหสามารถพิสจู นความผิด
ของผูตองหาได โดยสอบสวนผูกลาวหา ผูตองหา ในประเด็นของการแสดงตนเปนจัดการโรงแรม สอบสวนผู
ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงการมอบหนาทีใ่ หผตู อ งหาเปนผูจ ดั การโรงแรม (กรณีผอู นื่ ซึง่ ไมใชผปู ระกอบธุรกิจโรงแรม
เปนผูจ ดั การโรงแรม) และสอบสวนผูต อ งหาวาไดแจงการเปนผูจ ดั การโรงแรมตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกำหนดหรือไม
อนึง่ ความผิดฐานดังกลาวนี้ อาจมีการกระทำอันเปนความผิดไดหลายองคประกอบ เชนไมมคี ณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรา ๓๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๓ หรือไมไดรับแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจโรงแรม หรือ
ไมไดแจงใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงควรสอบสวนใหได
ขอเท็จจริงวาผูตองหามีการกระทำอันเปนความผิดเขาองคประกอบใด เชน ผูตองหาเปนผูจัดการโรงแรมโดย
ไมไดแจงการเปนผูจัดการใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด เปนตน
๒.๓ “ฐานขัดขวางหรือไมอำนวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่” (มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๖๑) มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบความผิด
๑) ผูใด
๒) ขัดขวาง หรือไมอำนวยความสะดวก
๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ (มาตรา ๔๕)
กอนอืน่ พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวน ผูเ สียหาย (ผูซ งึ่ อางตนวาเปนพนักงานเจาหนาที)่ วาไดรบั
การแตงตั้งจากนายทะเบียนใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม และ
เนือ่ งจากมาตรา ๔๕ บัญญัตใิ หพนักงานเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั หิ นาทีจ่ ะตองมีหนังสือมอบหมายจากนายทะเบียน
ใหปฏิบัติหนาที่ดวย ดังนั้นหากผูเสียหายไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากนายทะเบียนใหปฏิบัติหนาที่
(มีเพียงคำสั่งเปนพนักงานเจาหนาที่/มีบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่) ตองถือวาผูนั้นไมมีอำนาจในการ
ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมาย ดังนัน้ หากผูถ กู กลาวหากระทำการขัดขวาง หรือไมอำนวยความสะดวกใหแกพนักงาน
เจาหนาทีน่ นั้ ก็ยงั ไมเปนความผิดฐานนี้ แตหากพนักงานเจาหนาทีม่ หี นังสือมอบหมายจากนายทะเบียนโรงแรม
ใหปฏิบัติหนาที่ พนักงานสอบสวนก็จะตองสอบสวนตอไปวา พนักงานเจาหนาที่นั้นปฏิบัติหนาที่อยางไร
แลวผูถูกกลาวหาหรือผูตองหานั้นกระทำการหรือละเวนกระทำการอันเปนการขัดขวางหรือไมอำนวยความ
สะดวกแกพนักงานเจาหนาที่อยางไร
อนึ่ง ผูกระทำความผิดฐานนี้อาจเปนบุคคลใดๆก็ไดที่กระทำการหรือละเวนกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางหรือไมอำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีโ่ ดยอาจจะเปนผูป ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือผูจ ดั การ
หรือพนักงานโรงแรม หรือผูพัก หรือผูใดก็ไดทั้งสิ้นขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
๒.๔ “ฐานแจงรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผูพัก หรือทะเบียนผูพัก” (มาตรา ๖๑)
มีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
องคประกอบของความผิด
๑) ผูใด
๒) แจงรายการเท็จ
๓) ลงในบัตรทะเบียนผูพัก (ร.ร.๕) หรือทะเบียนผูพัก (ร.ร.๔)
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พระราชบัญญัตโิ รงแรม มาตรา ๓๕ บัญญัตใิ ห “ผูจ ดั การ”โรงแรมมีหนาทีจ่ ดั ใหมกี ารบันทึกรายการ
ตางๆ เกีย่ วกับผูพ กั และจำนวนผูพ กั ในแตละหองลงในบัตรทะเบียนผูพ กั (ร.ร.๓) ในทันทีทมี่ กี ารเขาพัก โดยให
ผูพักคนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผูพัก โดยผูจัดการจะตองนำไปบันทึกลงในทะเบียนผูพัก
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากมีการลงทะเบียนเขาพัก ทั้งนี้ มาตรา ๓๖ ไดบัญญัติให “ผูจัดการ”
จะตองสงสำเนาทะเบียนผูพ กั ในแตละวันไปใหนายทะเบียนทุกสัปดาหหรือตามแตทนี่ ายทะเบียนจะพิจารณา
กำหนดระยะเวลาการสงใหนานกวานั้น หาก “ผูจัดการ” ไมดำเนินการตามหนาที่ที่กฎหมายกำหนดดังกลาว
ก็ไมมีโทษในทางอาญา คงมีเพียงโทษในทางปกครองซึ่งเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
โรงแรมทีจ่ ะพิจารณา แตในกรณีทโี่ รงแรมไมไดจดั ใหมกี ารบันทึกรายการตางๆ ตามความเปนจริง จะมีความผิด
อาญาตามกฎหมายวาดวยโรงแรมทันที เชน บันทึกรายการชือ่ ตัวชือ่ สกุลบุคคลทีไ่ มไดเขาพักในโรงแรมนัน้ จริง
ลงในบัตรทะเบียนผูพัก (ร.ร.๓) ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะพบในกรณีโรงแรมมานรูด กรณีนี้ ผูบันทึกรายการ
ดังกลาวจะตองมีความผิดฐาน “แจงรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผูพักหรือทะเบียนผูพัก”
พนักงานสอบสวนควรสอบสวนใหไดขอเท็จจริงวาใคร (ผูใด) เปนผูบันทึกรายการเท็จดังกลาว ซึ่งผู
บันทึกอาจจะเปนผูเขาพักหรืออาจจะเปนผูประกอบธุรกิจโรงแรมผูจัดการ หรือลูกจางของโรงแรมเองก็ไดขึ้น
อยูกับขอเท็จจริงวาใครเปนผูบันทึก และหากผูบันทึกเปนลูกจางของโรงแรม พนักงานสอบสวนควรสอบสวน
ตอไปวาผูบันทึกนั้นไดทำการบันทึกรายการดังกลาวตามคำสั่งของผูใด หากไดขอเท็จจริงวาผูประกอบธุรกิจ
โรงแรมหรือผูจ ดั การเปนผูส งั่ ใหทำการบันทึก จะตองแจงขอกลาวหาแกผทู สี่ งั่ การดังกลาวในฐานะเปนตัวการรวม
“รวมกันแจงรายการเท็จลงในบัตรลงทะเบียนผูพัก หรือทะเบียนผูพัก” ซึ่งการแจงรายการเท็จดังกลาวนี้เปน
ความผิดสำเร็จตั้งแตมีการบันทึก (แจง) รายการที่ไมจริงลงในเอกสาร ร.ร.๓ หรือ ร.ร.๔ แลว โดยไมตองรอ
ใหผูจัดการสง ร.ร.๔ ไปใหนายทะเบียนแตอยางใด
อนึง่ พนักงานสอบสวนควรสอบสวนใหไดขอ เท็จจริงชัดเจนในประเด็น“รายการเท็จ” วาเท็จอยางไร
เชน บุคคลในรายการผูพักไมมีตัวตนอยูจริง โดยขอขอมูลจากนายทะเบียนราษฎรมายืนยัน(ร.ร.๓ มีชองให
กรอกขอมูลบัตรประจำตัวประชาชน ซึง่ พนักงานของโรงแรมจะตองขอดูจากผูพ กั ) หรือบุคคลทีป่ รากฏชือ่ อยู
ในบัตรทะเบียนผูพัก (รร.๓) ไมไดเขาพักในโรงแรมนั้นในวันที่ปรากฏในรายการบัตรทะเบียนผูพัก (ร.ร.๓)
โดยกรณีนจี้ ะตองสอบสวนผูท มี่ ชี อื่ อยูใ นรายการดังกลาวเพือ่ ใหการยืนยันขอเท็จจริง เปนตน แตหากขอเท็จจริง
ปรากฏวาลูกจางของโรงแรมบันทึกตามเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนปลอมที่ผูพักเปนผูนำมาแสดง โดยที่
ลูกจางของโรงแรมไมทราบขอเท็จจริงวาเปนเอกสารปลอม กรณีนลี้ กู จางของโรงแรมก็ไมมคี วามผิด (ขาดเจตนา
เพราะไมรูเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด)
ทัง้ นีก้ าร “จัดใหมกี ารบันทึกรายการ” ตามมาตรา ๓๕ นี้ แมกฎหมายกำหนดใหเปน“หนาที”่ ของ
“ผูจัดการ” แตก็ไมจำเปนวาผูจัดการจะตองเปนผูบันทึกเองเสมอไป แตอาจมอบหมายใหผูอื่นทำการบันทึก
แทนก็ได การพิจารณาวาผูใดจะมีความผิดฐานนี้บางขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวาผูที่เกี่ยวของทราบถึงความ “เท็จ
” ทีท่ ำการแจงลงในรายการดังกลาวหรือไม ตัวอยางทีเ่ คยพบคือกรณีพนักงานโรงแรมนำรายชือ่ บุคคลจากสมุด
หนาเหลืองมาบันทึกใน ร.ร.๓ ตามคำสั่งของผูประกอบธุรกิจโรงแรมเนื่องจากโรงแรมไมไดจัดใหมี ร.ร.๓
และ ร.ร. ๔ เอาไวกอนหนานี้ ซึ่งกรณีดังกลาวตองถือวาทั้งผูสั่งและผูที่กระทำตามสั่งตางก็ทราบถึงความเท็จ
ดังกลาว ดังนั้นจึงตองมีความผิดทั้งผูสั่งและผูที่กระทำตามสั่ง
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ตัวอยางการทำสำนวนคดีกฎหมายวาดวยโรงแรม
๑.ขอหาเปดกิจการโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕ ,๕๙)
ขอเท็จจริง
พนักงานฝายปกครองไดเขาตรวจสอบคอนโดมิเนียม พัทยาฮิลล เลขที่ ๓๒๙/๑๙ ม. ๑๒
ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี ขณะตรวจสอบเวลา ๑๐.๑๓ น. พบวาบริเวณชัน้ ลางของนิตบิ คุ คล
ของอาคารชุดฯดังกลาวมีลักษณะจัดทำเหมือนแผนกตอนรับเหมือนโรงแรมทั่วไปและพบเอกสารซึ่ง
เปนฟอรมการกรอกรายละเอียดผูเขาพัก
พนักงานฝายปกครองจึงขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม นายสมจิตร ชืน่ บาน
ซึง่ แสดงตนวาเปนผูจ ดั การ ดูแล ไดแจงพนักงานฝายปกครองวาตนไมมใี บอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
พนักงานฝายปกครองจึงไดแจงแก นายสมจิตร ชืน่ บาน วากระทำผิดขอหา “ประกอบธุรกิจโรงแรมโดย
ไมไดรับอนุญาต” อันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา๑๕,๕๙ และไดทำการจับ
กุมควบคุมตัว ผูตองหา พรอมของกลางนำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตอไป
ซึ่งนาย สมจิตร ไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจึงบันทึกคำใหการ
รับสารภาพของผูต อ งหา (ใบแดง) ไว และสงสำนวนผูต อ งหาใหพนักงานอัยการฟองตอศาลจังหวัดพัทยา
ตาม พ.ร.บ. ใหนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งศาล
จังหวัดพัทยาใชอำนาจของศาลแขวงตามกฎหมายดังกลาว
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนฟองคดีฟองดวยวาจา ถึงอัยการจังหวัดพัทยา
๒. บันทึกคำใหการรับสารภาพของผูต อ งหา ตามมาตร ๒๐ แหง พ.ร.บ. จัดตัง้ ศาลแขวง พ.ศ.
๒๔๙๙
๓. บันทึกการจับกุม
๔. บัญชีของกลางคดีอาญา
๕. บันทึกควบคุมผูตองหา
๖. บันทึกเสนอสัญญาประกัน
๗. คำรองขอประกันและสัญญาประกัน
๘. แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
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ชบ. ๐๑๒๙/๑๒๓๔

ที่วาการอำเภอบางละมุง
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง สงสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟอง (ผูตองหามีประกัน)
เรียน อัยการจังหวัดพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่
๙๓๖๓/๒๕๕๕
นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี

ผูกลาวหา

นายสมจิตร ชื่นบาน

ผูตองหา

คดีระหวาง

โดยกลาวหาวา ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดที่
คอนโดมิเนียม พัทยาฮิลลรสี อรท เลขที่ ๓๒๙/๑๔ ม. ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น
คดีนี้พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ผูตองหากระทำความผิดจริงตามขอกลาวหา
และไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา ซึง่ การกระทำของผูต อ งหานีเ้ ปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕,๕๙ มีความเห็นควรสัง่ ฟองผูต อ งหาพรอมนีไ้ ดสง สำนวนการสอบสวนคดีอาญา
และผูตองหามายังทานตาม พระราชบัญญัติใหนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับใน
ศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
อำนวย ความเปนธรรม
(นายอำนวย ความเปนธรรม)
นายอำเภอบางละมุง
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ถาม
ตอบ

ขอใหถอ ยคำวา ขาฯขอใหการตอหนาพนักงานสอบสวนดวยความสัตยจริง
ดังตอไปนี้
ทานรับราชการที่ใด มีตำแหนงหนาที่อยางไร
ขาฯรับราชการประจำที่ที่วาการอำเภอบางละมุง ตำแหนง ปลัดอำเภอ
(เจาพนักงานปกครองชำนาญการ) ทำหนาทีร่ บั ผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม และปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของผูบ งั คับบัญชาทีช่ อบดวยกฎหมาย หากขาฯ
ยายที่อยูเมื่อใดจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบทันที
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คำใหการของ
นายศักดิ์สิทธิ์ ใจดี
ผูกลาวหา
แผนที่ ๒
ถาม เกี่ยวของกับคดีนี้อยางไร
ตอบ ขาฯ เกี่ยวของในฐานะที่ขาฯ ไดรวมกับพวกในการจับกุมตัวผูตองหาในคดีนี้ โดยกลาวหาวา
กระทำการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งเปนความผิดตาม มาตรา ๑๕ แหง
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจนกวาคดีจะถึงทีส่ ดุ
ถาม ขอทราบรายละเอียดในคดีนี้เปนอยางไร
ตอบ กลาวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ทำการปกครอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ไดรับแจงทางหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ใหทำการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีผู
รองเรียนวา นิตบิ คุ คล อาคารชุด พัทยาฮิลล (ชือ่ เดิมโอเรียลเต็ล ฮิลล รีสอรท) ทะเบียน ๙/๓๒๙
ถนน พระตำหนัก ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมภายใน
อาคารชุดดังกลาว โดยไมมใี บอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม นายอำเภอจึงหมอบหมายใหขา ฯ
เปนผูดำเนินการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดใหดำเนินไปตามกฎหมาย ตอมาวันนี้ ๑๗
พ.ย. ๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น. ขาฯ กับพวกซึ่งมีรายชื่อตามบันทึกการจับกุม ไดเดินทาง
ไปตรวจสอบสถานทีด่ งั กลาวเมือ่ ไปถึงพบวาบริเวณชัน้ ลางของนิตบิ คุ คล ของอาคารชุดดังกลาว
มีลกั ษณะจัดทำเปนแผนกตอนรับเหมือนโรงแรมทัว่ ไป โดยพบวายังมีเอกสารทซึง่ เปนแบบฟอรม
การกรอกรายละเอียดผูเ ขาพัก และระหวางตรวจสอบพบนาย สมจิตร ชืน่ บาน (ทราบชือ่ ภายหลัง)
ผูตองหาในคดีนี้แสดงตัวเปนผูจัดการและผูดูแลสถานที่ดังกลาว ขาฯกับพวกจึงแสดงตัวเปน
เจาพนักงานขอตรวจสอบใบอนุญาตกิจการโรงแรมดังกลาว ซึง่ ผูต อ งหาไมสามารถนำมาแสดง
ไดแตอยางใด ขาฯกับพวกจึงไดจับกุมนายสมจิต ชื่นบาน โดยกลาวหาวากระทำการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรบั อนุญาต โดยในชัน้ จับกุม นายสมจิต ชืน่ บานผูต อ งหาใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา จึงไดนำตัวผูต อ งหาพรอมเอกสารทีเ่ กีย่ วของสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ตามกฎหมาย
ถาม ชั้นจับกุมผูตองหาใหการอยางไร
ตอบ ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ถาม เหตุเกิดที่ใด เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่ คอนโดมิเนี่ยมพัทยาฮิลล เลขที่ ๓๒๙/๑๙ หมู ๑๒ ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ
อ.บางละม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น.
ถาม เคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีมากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม ทานจะกลาวอางพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนนี้อีกหรือไม
ตอบ ไมมี
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ) ........ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี...........................ผูกลาวหา
(ศักดิ์สิทธ ใจดี)
(ลงชื่อ) ...........ชอบ ยุติธรรม............................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
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Ùï.4/1
Ùï.4/1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
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óøąøćßïĆââĆêĉÝéĆ êĆĚÜýćúĒ×üÜĄ ó.ý. ģĥĪĪ
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ĕì÷
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đßČĚĂßćêĉ

ĀöéĂć÷č ģġ Ö.ó. ĦĪ
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ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
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øĆïÝšćÜ
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
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ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
êĞćïú
ĀîĂÜðøČĂ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
ïćÜúąöčÜ
ÝĆÜĀüĆé
ßČęĂïĉéć
îć÷ÿĆÖ
ßČęĂöćøéć
đÖĉéêĞćïú ĀîĂÜðøČĂ
ĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ

ýćÿîć

Ĥħ

ĂĂÖđöČęĂ ģĢ đö.÷. Ħģ

ลงชื่อęĂ ßĂï
ชอบ บัïĆนîทึìċก Ö
úÜßČ
พนักงานสอบสวน
อ.บางละมุง

ĕì÷

Ăć÷č

óčìí

ßúïčøĊ
îćÜ×ÝĊ
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น.เจาพนักงานฝายปกครองไดเขาไป
ทำการตรวจสอบคอนโดมิเนียม พัทยาฮิลล เลขที่ ๓๒๙/๑๙ ม. ๑๒ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยคอนโดดังกลาวนีท้ บี่ ริเวณชัน้ ลางไดจดั ทำเปนแผนกตอนรับ
ดังเชนโรงแรมทั่วไป อีกทั้งยังมีแบบฟอรมกรอกรายละเอียดเมื่อมีผูประสงคจะเขาพัก
ในคอนโดดังกลาวและแจงแกขาฯวาไดทำกระทำผิดโดยการเปดกิจการโรงแรมโดย
ไมไดรับอนุญาต
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
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คำใหการของ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

นายสมจิตร ชื่นบาน

ผูตองหา

แผนที่ ๒

๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือ
ผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิทจี่ ะไดรบั การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมือ่ เกิดการเจ็บปวย
ทานทราบถึงสิทธิของผูต อ งหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทาน
ไววางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ขาฯ ไมมีทนายความ และไมตองการใหบุคคลใดเขาฟงการสอบสวน
ตามทีพ่ นักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ผูต อ งหาไดกระทำความผิด
และแจงขอหาใหทราบดังกลาวขางตนแลวนัน้ ทานทราบหรือเขาใจขอหาดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ขาฯ ทราบและเขาใจขอกลาวหาดีโดยตลอดแลว ขอใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ขอทราบรายละเอียดที่ใหการรับสารภาพ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น. ขณะขาฯทำหนาที่ดูแลกิจการโรงแรม
คอนโดมิเนียม พัทยาฮิลล เลขที่ ๓๒๙/๑๙ ม. ๑๒ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยคอนโด
ดังกลาวนี้ที่บริเวณชั้นลางขาฯไดจัดทำเปนแผนกตอนรับดังเชนโรงแรมทั่วไป อีกทั้งยังมีแบบฟอรม
กรอกรายละเอียดเมื่อมีผูประสงคจะเขาพักในคอนโดดังกลาว โดยในขณะที่ขาฯกำลังดูแลสถานที่
ไดมีเจาหนาที่หลายนายเขามาขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากขาฯซึ่งขาฯ ได
แสดงตัวเปนผูจ ดั การและผูด แู ล และไดรบั สารภาพกับเจาหนาทีว่ า ขาฯไมมใี บอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมแตอยางใดจากนั้นเจาหนาที่ไดจับกุมตัวขาฯพรอมกับของกลางตามบัญชีของกลางคดีอาญา
และไดแจงขอกลาวหาดังกลาวขางตนใหขา ฯทราบซึง่ ขาใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา เจาหนาที่
จึงนำตัวขาสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ไมเคย
เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
คอนโดมิเนียม พัทยาฮิลล เลขที่ ๓๒๙/๑๙ ม. ๑๒ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น.
เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดที่เกี่ยวของในคดีนี้มากอนหรือไม
ไมเคย
เปนความจริง อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
(ลงชื่อ)...........นายสมจิตร ชื่นบาน................ผูตองหา
(ลงชื่อ)............ชอบ ยุติธรรม.......................สอบสวน/พิมพ/อาน
(นายชอบ ยุติธรรม)
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บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ที่วาการอำเภอบางละมุง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น.
บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๑๓ น. เจาพนักงานฝายปกครองภายใตการ
นำของ นายอำนวย ความเปนธรรม นายอำเภอบางละมุง ประกอบดวย
๑. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี ปลัดอำเภอ
๒. นาย เกง กาจ
ปลัดอำเภอ
๓. นาย เขียว ชอุม
อส.
๔. นาย แดง ก่ำ
อส.
ไดจับกุมตัว
นาย สมจิตร ชื่นบาน อายุ ๓๔ ป สัญชาติ ไทย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๒๓๔๕
๖๗๘๙๑๒๓๑ อยูบานเลขที่ ๒๒ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ผูตอ งหา
โดยกลาวหาวา
กระทำการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา ๑๕ แหง พ.ร.บ.
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ พรอมดวยของกลางคือ
๑.บัตรลงทะเบียนผูเขาพัก จำนวน ๓ แผน
๒. ใบเสร็จรับเงินจำนวน ๑ แผน
พรอมทั้งแจงสิทธิใหกับผูถูกจับทราบดวยวา
๑. ผูถ กู จับมีสทิ ธิจะใหการหรือไมใหการก็ได และถอยคำของผูถ กู จับนัน้ อาจใชเปนพยานหลัก
ฐานในการพิจารณาคดีได
๒. ผูถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว
๓. สิทธิในการแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบในการจับกุม
ในชั้นจับกุม ผูตองหาใหการ รับสารภาพ
วัน เดือน ป และสถานที่เกิดเหตุ
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๓ น. สถานทีเ่ กิดเหตุ คอนโดมิเนียม พัทยาฮิลล
เลขที่ ๓๙๒/๑๙ หมู ๑๒ ถนน พระตำหนัก ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
พฤติการณในการจับกุม
เจาพนักงานฝายปกครองไดออกตรวจในพืน้ ทีซ่ งึ่ ไดมเี รือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการ
โรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต ตามคำสั่งของนายอำเภอบางละมุง พบวามีการกระทำความผิดตาม
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจโรงแรมเวนแตจะไดรับอนุญาต
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จากนายทะเบียน พบผูถ กู จับซึง่ แสดงตนเปนผูด แู ลจึงไดแจงขอกลาวหาพรอมทัง้ แจงสิทธิตามกฎหมาย
ใหผถู กู จับทราบและนำตัวสงพนักงานสอบสวนอำเภอบางละมุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
อนึง่ ในการจับกุมครัง้ นี้ เจาพนักงานไดกระทำดวยความระมัดระวัง มิไดทำรายผูใ ด ตลอดจน
มิไดบงั คับขูเ ข็ญ หรือใหสญ
ั ญาดวยประการใดๆอีกทัง้ มิไดเอาทรัพยสนิ อยางใดอยางหนึง่ อยางใดมาเปน
ประโยชนสว นตัว หรือทำใหทรัพยสนิ อยางหนึง่ อยางใดเสียหาย สูญหาญ เสือ่ มคาไรประโยชนแตอยางใด
อานใหผูถูกจับฟงและใหผูถูกจับอานเองรับวาถูกตองเปนความจริงทุกประการ
พรอมกันนี้ไดมอบสำเนาบันทึกจับกุมใหผูถูกจับกุมไวแลวจึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

สมจิตร ชื่นบาน ผูตองหา
เขียว ชอุม ผูจับกุม
แดง ก่ำ
ผูจับกุม
ศักดิ์สิทธิ์ ใจดี ผูจับกุม/บันทึก/อาน
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.ĢĢ
.ĢĢ

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć
ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę 1/2555
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ
ÙéĊìĊę 9363/2555
úÜüĆîìĊę 17 óùýÝĉÖć÷î 2555
ýĆÖéĉĝÿìĉ íĉĝ ĔÝéĊ
ÙéĊøąĀüŠćÜ
ÿöÝĉêø ßČęîïćî
åćîÙüćöñĉé ðøąÖĂïíčøÖĉÝēøÜĒøöēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê

úĞćéĆï
øć÷Öćø
ìĊę
1
ïĆêøúÜìąđïĊ÷îñĎšđ×šćóĆÖ
2
ĔïđÿøĘÝøĆïđÜĉî

ÝĞćîüî
3 ĒñŠî
1 ĒñŠî

êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
ð.Ý.ü.×šĂ
ñĎšÖúŠćüĀć
ñĎšêšĂÜĀć

øćÙć
÷ċéÝćÖĔÙø üĆî đéČĂî ðŘ
ïćì ÿê.
ìĊę÷ċé
๑๗ Ö.÷.
พ.ย. 55
๕๕
- ñĎšêšĂÜĀć
17
”
”

Āöć÷đĀêč

øüö 2
øć÷Öćø
×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜ ÝĞćîüî 2 øć÷Öćø êćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÝĆéìĞć×ċĚîîĊĚëĎÖêšĂÜêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ ) îć÷ ÿöÝĉêø ßČîę ïćî
( úÜßČęĂ ) îć÷ ýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ ĔÝéĊ
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêíĉ øøö

ñĎšêšĂÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî
ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷
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.ĩ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę ĪĤħĤ/ģĦĦĦ
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ

ïćÜúąöčÜ

นายศั
ิทธิ์ ใจดี
ýĆÖéĉĝÿกĉìดิíĉ์สĝ ĔÝéĊ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ÿöÝĉêø ßČîę ïćî
êšĂÜĀćüŠć đðŗéÖĉÝÖćøēøÜĒøöēé÷ĕöŠĕéšøïĆ Ăîčâćê
พฤศจิกายนģĦĦĦ
๒๕๕๕ đüúć
เวลา Ģħ.ĢĦ
๑๖.๑๕ î.น.
üĆวันîและเวลาเริ
Ēúąđüúćđøĉ่มการควบคุ
ę ö Öćø ม ๑๗ģĨÖøÖãćÙö

ñĎšêšĂÜĀć

ÙüïÙč ö

วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

๑๗ พ.ย .๕๕ รับตัวนายสมจิตร พิมพมือ ควบคุม
ไว ทํ า การสอบสวนและได อ นุ ญ าต
ปลอยตัวไปชั่วคราวโดยมีหลักประกัน
ไปในวันเดียวกัน
นายชอบ ยุติธรรม

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

นายอํานวย ความเปนธรรม

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุม
แลวลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวนตองลงทุกวันที่มีการแสดงราบการ
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บันทึกเสนอสัญญาประกัน
เสนอ นายอำเภอบางละมุง
เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๑๕ น. พนักงานสอบสวนไดควบคุมตัวผูต อ งหาไว
เพื่อสอบสวน คือ นายสมจิตร ชื่นบาน โดยกลาวหาวา ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไดรับอนุญาต
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๓ น. ที่ คอนโดมิเนี่ยม พัทยาฮิลลรีสอรท เลขที่
๓๒๙/๑๔ หมู๑๒ ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
บัดนี้ ๑. นายมัง่ คัง่ ร่ำรวย อายุ ๖๑ ป เชือ้ ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยูบ า นเลขที่ ๓๔๕ ถนน
ดำเนินเกษม อ.เมือง จ.ชลบุรี
ขอยื่นคำรองขอประกันตัวผูตองหาดังกลาว
๑. ความผิดทีต่ อ งหาเปนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๕,๕๙ โทษจำคุก
ไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. นอกจากคดีนี้แลว ผูตองหาถูกอายัดตัวหรือตองหาในคดีอื่นอีกหรือไม.... ไมมี
๓. ผูรองขอประกันตัววางหลักทรัพยประกัน (เชื่อถือผูรอง และหลักทรัพยที่อางของผูรอง
ประกันตีราคา หลักทรัพยสมควรหรือไม) อสังหาริมทรัพยเจาหนาที่ประเมินอยางไร....นาเชื่อถือ
๔. เมื่อใหประกันตัวแลวผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม....ไมนาหลบหนี
๕. ภยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยตัวมีเพียงใด..... ไมนามี
๖. สอบสวนแลวผูตองหาใหการอยางไร.....รับสารภาพตลอดขอกลาวหา
๗. พฤติการณแหงคดี ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจาหนาทีไ่ ดรว มกันจับกุมตัวผูต อ งหาไดพรอมดวย
ของกลาง สงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
๘. การใหประกันตัวทำใหเสียรูปคดีหรือไม ถาเสียรูปคดีเพราะเหตุใด.... ไมเสียรูปคดี
๙. ความเห็นในชั้นนี้เห็นควรใหประกันตัวหรือไม....เห็นควรพิจารณาใหประกันตัวไปชั่วคราว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายชอบ ยุติธรรม)
พนักงานสอบสวน อำเภอบางละมุง
๑๗/ พ.ย. /๕๕
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Ùï.ĢĦ

ÙĞćøšĂÜ×ĂðøąÖĆî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ ïćÜúąöčÜ
üĆîìĊę ĢĨ
đéČĂî óùýÝĉÖć÷î
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
Ăć÷č
61
ðŘ
×ĂðøąÖĆîêĆü
îć÷ÿöÝĉêø ßČęîïćî
àċęÜêšĂÜĀćüŠć ðøąÖĂïíčøÖĉÝēøÜĒøöēé÷ĕöŠĕéšøĆï
Ăîčâćê
ēé÷×šćóđÝšćöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤêćöïĆâßĊìšć÷îĊĚ
( úÜßČęĂ )
îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ÖøèĊÖćøĔßšïčÙÙúđðŨîðøąÖĆîĀøČĂĀúĆÖðøąÖĆî óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšÿĂïëćöîć÷ðøąÖĆîĒúšüüŠć
1. öĊÿëćîõćóìĊęĔßšÿĉìíĉ ĕéšĀøČĂĕöŠ
êĂï 2. ĔîøąĀüŠćÜìĞćÿĆââćĂ÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜðøąÖĆîêĆüïčÙÙúĔéĀøČĂĕöŠ üÜđÜĉîđìŠćĔé
êĂï ĕéšĒÝšÜĔĀšîć÷ðøąÖĆîìøćïĒúšüüŠć ëšćĕöŠđðŨîÝøĉÜêćöîĊĚÝąêšĂÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊ×šĂĀćĒÝšÜÙüćöđìĘÝ
úÜßČęĂ
îć÷ðøąÖĆî
úÜßČęĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ÿĆââćðøąÖĆî
đ×Ċ÷îìĊę ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ
üĆîìĊę ĢĨ
đéČĂî óùýÝĉÖć÷î
ó.ý. ģĦĦĦ
×šćóđÝšć îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
Ăć÷č 61
ðŘ đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ĤĥĦ
êĞćïú ÙúĂÜÖøąđàÜ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé ßúïčøĊ
ìĞćÿĆââćðøąÖĆî
ĔĀšĕüšĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüî (ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ)
ïćÜúąöčÜ
öĊ×šĂÙüćöéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂ Ģ. ×šćóđÝšćĕéšøĆïðøąÖĆîêĆü
îć÷ÿöÝĉêø ßČîę ïćî
àċęÜêšĂÜĀćüŠć đðŗéÖĉÝÖćøēøÜĒøöēé÷ĕöŠĕéšøïĆ Ăîčâćê
ĕðÝćÖÙüćöÙüïÙčö×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćîòść÷ðÖÙøĂÜ ĒúąÿĆââćüŠćÝąÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀćĔĀšêćöÖĞćĀîéîĆé×ĂÜđÝšćóîĆÖÜćî
×šĂ ģ. ëšć×šćóđÝšćñĉéÿĆââćêćö×šĂ Ģ. ×šćóđÝšć÷ĉî÷ĂöĔßšđÜĉî ( êĆüđú× )
ģġ,ġġġ
ïćì
(êĆüĀîĆÜÿČĂ) ÿĂÜĀöČęîïćìëšüî
îĆïĒêŠüĆîìĊęñĉéîĆéÿŠÜêĆüñĎšêšĂÜĀć
×šĂ Ĥ. đóČęĂđðŨîĀúĆÖåćîðøąÖĆî×šćóđÝšćĕéš
ĒÿéÜĀúĆÖåćîìšć÷ÿĆââćðøąÖĆîîĊĚ
ĔĀšóîĆÖÜćîĕüšđðŨîĀúĆÖåćîĒúąøĆïøĂÜüŠćìøĆó÷ŤÿĉîđĀúŠćîĊđĚ ðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜ×šćóđÝšćĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĕéšĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
×šćóđÝšćđ×šćĔÝ×šĂÙüćöĔîÿĆââćîĊĚéĊêúĂéĒúšü
( úÜßČęĂ ) îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷
ñĎšðøąÖĆî
( úÜßČęĂ ) îć÷ßĂï ÷čêĉíøøö
ñĎšøĆïÿĆââć
( úÜßČęĂ )
ó÷ćî
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(ģ)
ÖĞćĀîéüĆîđüúćĔĀšñðĎš øąÖĆîÿŠÜñĎêš šĂÜĀćêŠĂñĎĔš ĀšðøąÖĆî
ÙøĆĚÜìĊę
1

üĆî đéČĂî ðŘ
đüúć
Ģĩ ó.÷. ĦĦ
08.30 î.

ÿëćîìĊęÿŠÜêĆü
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ

úć÷öČĂßČęĂñĎšðøąÖĆîìøćïüĆîîĆé

ïĆâßĊìøĆ
ìøĆó÷Ťÿîĉ ×ĂÜñĎðš øąÖĆîàċęÜñĎðš øąÖĆîøĆïøĂÜüŠćđðŨîÖøøöÿĉìíĉĝ
×ĂÜñĎðš øąÖĆîĒêŠđóĊ÷ÜñĎšđéĊ÷ü ĒúąĕöŠĂ÷ĎŠĔîõćøąêĉéóĆîĔé ė
úĞćéĆïìĊę
1

øć÷ÖćøìøĆó÷Ťÿĉî

ÝĞćîüî

đÜĉîÿé

( úÜßČęĂ )

øćÙć
øüöøćÙć
ïćì ÿê.
ïćì
ÿê.
ģġġġġ
ģġġġġ

îć÷öĆęÜÙĆęÜ øęĞćøü÷

Āöć÷đĀêč

ñĎšðøąÖĆî

356
ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎêš šĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ĢĨ óùýÝĉÖć÷î ģĦĦĦ
ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂïćÜúąöčÜ
đÖĉé ó.ý.
ģĦġĩ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
îć÷ÿöÝĉêø ßČîę ïćî
Āöć÷đú×ÿćøïï
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
úć÷öČĂßČęĂ
ÿöÝĉêø
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé
đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ
ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
îć÷éĊ öĊöćÖ

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ ×üć ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöĂČ
àšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ
àšć÷
×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
ĪĤħĤ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
đðŗéÖĉÝÖćøēøÜĒøöēé÷ĕöŠĕéšøïĆ Ăîčâćê
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
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แนวทางการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน
สวนที่ ๑ กฎหมายที่เกี่ยวของ

๑. ความผิดตามกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
กฎหมายเกีย่ วกับบัตรประจำตัวประชาชน มีการตราขึน้ ครัง้ แรกในสมัยสมเด็จพระเจาอยูห วั อานันท
มหิดล คือ พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พุทธศักราช ๒๔๘๖ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ ๑๙ มกราคม
๒๔๘๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๕ กำหนดใหบคุ คลทุกคนทีม่ อี ายุตงั้ แตสบิ หกปบริบรู ณขนึ้ ไปจนถึงอายุเจ็ดสิบ
ปบริบรู ณ ซึง่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูภ ายในเขตทองทีท่ ไี่ ดมพี ระราชกฤษฎีการะบุตามความในมาตรากอน ตองมีบตั รประจำตัว
ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔) และพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมมีบทกำหนดโทษทางอาญาถึง
จำคุกไวดวยมีเพียงโทษปรับสูงสุดไมเกิน ๒๐๐ บาท กรณีฝาฝนมาตรา ๔ (มาตรา ๑๒) เทานั้น
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ ขึน้ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๖ จนถึง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๖ โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดวา เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาบังคับในทองที่ใดใหผูมี
สัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตสิบเจ็ดปบริบูรณขึ้นไปแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีภูมิลำเนา และหรือมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานในทองที่นั้น ตองมีบัตรภายในกำหนดหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่
นั้นหรือนับแตวันที่มีอายุครบสิบเจ็ดปบริบูรณ หรือนับแตวันที่มีภมู ลิ ำเนา และหรือมีชอื่ ยูใ นทะเบียนบานใน
ทองที่ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือนับแตวันที่มีสัญชาติไทย (มาตรา ๕) และมีบทกำหนดโทษเอาผิดทาง
อาญากับผูไ มมสี ญ
ั ชาติไทยทีย่ นื่ คำขอมีบตั รโดยแจงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาทีว่ า ตนมีสญ
ั ชาติไทย
หรือใชบัตรซึ่งตนหมดสิทธิที่จะใชตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจำคุกไมเกิน
หนึง่ ป หรือทัง้ ปรับทัง้ จำ (มาตรา ๑๗) นอกจากจะไดกำหนดโทษปรับสถานเดียวไวตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
และมาตรา ๑๖ แลว
สำหรับกฎหมาย วาดวยบัตรประจำตัวประชาชนทีม่ ผี ลใชบงั คับอยูใ นปจจุบนั คือ พระราชบัญญัตบิ ตั ร
ประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ มีการแกไขเพิม่ เติม ๒ ครัง้ ไดแก ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๔) สรุปชวงเวลาการบังคับใชและสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ (ผลบังคับใชเฉพาะในสวนที่ถูกแกไข
เพิม่ เติม ตัง้ แตวนั ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒) กฎหมายฉบับนีก้ ำหนดใหผมู สี ญ
ั ชาติไทย
ซึง่ มีอายุตงั้ แตสบิ หาปบริบรู ณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบรู ณ และมีชอื่ ยูใ นทะเบียนบานในทองทีใ่ ดตองขอมีบตั รตอ
พนักงานเจาหนาทีใ่ นทองทีน่ นั้ เวนแตจะเปนบุคคลซึง่ ไดรบั การยกเวนตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕)
และมีบทบัญญัติกำหนดโทษปรับและจำคุกแกผูกระทำผิดไว ดังนี้
- มาตรา ๑๓ ผูถือบัตรผูใดไมสงมอบบัตรตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา ๑๔ ผูไมมีสัญชาติไทยผูใดยื่นคำขอมีบัตร โดยแจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
ตอพนักงานเจาหนาที่วาตนเปนผูมีสัญชาติไทย หรือใชบัตรซึ่งตนหมดสิทธิใชตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษ
จำคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
- มาตรา ๑๕ ผูใดนำบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของบัตรหรือ
ใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจำคุกตัง้ แตหกเดือนถึงหาป และปรับตัง้ แตหนึง่ หมืน่ บาทถึงหนึง่ แสนบาท
- มาตรา ๑๖ ผูใดยินยอมใหผูอื่นนำบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต ตอง
ระวางโทษจำคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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-๒(๒) พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ผลบังคับใชเฉพาะในสวนที่
ถูกแกไขเพิ่มเติมตั้งแตวันที่๓ มีนาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหผูมี
สัญชาติไทย ซึง่ มีอายุตงั้ แตสบิ หาปบริบรู ณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบรู ณ และมีชอื่ อยูใ นทะเบียนบาน ตองมีบตั ร
ตามทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตนิ ี้ แตไมบงั คับแกผซู งึ่ ไดรบั การยกเวนไมตอ งมีบตั รตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๕) และปรับปรุงแกไขบทบัญญัตทิ กี่ ำหนดโทษปรับและจำคุกแกผกู ระทำผิดตามนัยมาตรา ๑๓ มาตรา
๑๔ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖และไดเพิ่มบทลงโทษในมาตรา ๑๕ ทวิ ดังนี้
- มาตรา ๑๓ ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด
(๑) ไมสงมอบบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
หาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๒) ใชหรือแสดงบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ ซึ่งตนหมดสิทธิใชตามมาตรา ๙ ตองระวาง
โทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
- มาตรา ๑๔ ผูใด
(๑) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรตามมาตรา
๕ วรรคสี่ หรือมาตรา ๖ หรือการขอมีบัตรใหมตามมาตรา๖ ตรี หรือการขอมีบัตรใหม หรือการขอเปลี่ยน
บัตรใหมตามมาตรา ๖ จัตวา ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๒) ปลอมบัตร หรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษาจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๓) ใชหรือแสดงบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากการกระทำความผิดตาม (๑) หรือ
(๒) ตองระวางโทษตามที่กำหนดไวสำหรับความผิดนั้น
ถาผูกระทำความผิดตาม (๓) เปนผูกระทำความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๓) แต
กระทงเดียว
ถาผูกระทำความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทำความผิดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เปน
เจาพนักงาน ไมวาจะมีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
สิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถาผูกระทำความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทำความผิดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เปนผู
ไมมีสัญชาติไทย ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท
- มาตรา ๑๕ ทวิ ผูใ ดเอาไปเสียหรือยึดไวซงึ่ บัตร หรือใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอ นื่ เพือ่ ประโยชน
สำหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
(๓) พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ผลบังคับใชเฉพาะสวน
ที่ถูกแกไขเพิ่มเติม ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน) เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
เพื่อใหสอดคลองกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการประชาชนในดานตางๆ ผานทางบัตรประจำ
ตัวประชาชน และเพื่อประโยชนของผูถือบัตรดวย ซึ่งกำหนดใหผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแตเจ็ดปบริบูรณ
แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณและมีชื่อในทะเบียนบาน ตองมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ แตไมใช
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-๓บังคับแกผูซึ่งไดรับการยกเวนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕) นอกจากนี้ยังไดมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติกำหนดความผิดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และเพิ่มบทลงโทษผูเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่
บันทึกไวในหนวยความจำ (IC Chip) ขึ้นใหมในมาตรา ๑๒ มีความดังนี้
- มาตรา ๑๒ ผูใดเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำตามมาตรา ๗/๑๑
อันมิใชขอมูลทั่วไปที่ปรากฏอยูบนบัตรตามมาตรา ๗๒ โดยมิไดรับความยินยอมจากผูถือบัตร ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เวนแตเปนการเขาถึงขอมูลหรือเปดเผย
ตามมาตรา ๑๐๓ หรือตามคำสั่งศาล หรือเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองใชขอมูลนั้น
ในการปฏิบัติหนาที่
- มาตรา ๑๓ ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด
(๑) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙๔ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๒) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซึ่งตนหมดสิทธิใชตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกินสิบปและปรับไมเกินสองแสนบาท
- มาตรา ๑๔ ผูใด
(๑) ยื่นคำขอมีบัตรโดยมิไดมีสัญชาติไทย ดวยการแสดงหลักฐานอันเปนเท็จหรือปกปดขอความ
จริงตอพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตัง้ แตหนึง่ ปถงึ หาป หรือปรับตัง้ แตสองหมืน่ บาทถึงหนึง่ แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๒) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ ในการขอมีบตั รตามมาตรา ๖
หรือการขอมีบตั รใหมตามมาตรา ๖ ตรี หรือการขอมีบตั รใหมหรือขอเปลีย่ นบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา อันมิใช
เปนกรณีตาม (๑) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๓) ปลอมบัตร หรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๔) ใชหรือแสดงบัตร หรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจากกระทำความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ตองระวางโทษตามที่กำหนดไวสำหรับความผิดนั้น
๑

มาตรา ๗/๑ บัตรนอกจากจะมีรายการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ แลว จะมีหนวยความจําเพื่อบันทึกขอมูลอื่นของผูถือบัตรดวย
ก็ได แตขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจําดังกลาวตองไมสามารถเปดเผยตอบุคคลหรือหนวยงานซึ่งมิใชเปนผูจัดทําหรือรวบรวมขอมูล
นั้นได เวนแตเปนขอมูลทั่วไปที่ปรากฏอยูบนบัตร หรือเปนการเปดเผยตอหนวยงานที่มีความจําเปนตองทราบขอมูลนั้นเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนของผูถือบัตรโดยไดรับความยินยอมจากผูถือบัตรหรือเพื่อประโยชนของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบรอยของบานเมือง
๒ มาตรา ๗ ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการในบัตร ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจําตัวของผูถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกาย
ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได
(๒) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานออกบัตร และวันออกบัตร
๓ มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๗/๑ ผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอให
พนักงานเจาหนาที่ถายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาดวยก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๔ มาตรา ๙ ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรนั้นทันที และตองสงมอบบัตรนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย
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-๔ถาผูก ระทำความผิดตาม (๔) เปนผูก ระทำความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ดวย ใหลงโทษตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) แลวแตกรณี แตกระทงเดียว
ถาผูกระทำความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทำความผิดตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปน
เจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตสามปถึง
สิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
๒. ความผิดตามกฎหมายอื่น
ในการกระทำนอกจากจะเปนความผิดตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชนแลว ในบางลักษณะ
อาจเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรดวย ซึ่งตองพิจารณา
พฤติการณของการกระทำแตละกรณีดงั กลาววาครบองคประกอบความผิดฐานอืน่ ดวยหรือไม อยางไร โดยขอ
สรุปฐานความผิดตามกฎหมายอื่นที่อาจเกี่ยวของไว ดังนี้
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา
(๑.๑) กรณีผูกระทำความผิดไมไดเปนเจาพนักงาน
- มาตรา ๑๓๗ ผูใ ดแจงความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึง่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนเสียหาย
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา ๒๖๔ ผูใ ดทำเอกสารปลอมขึน้ ทัง้ ฉบับหรือแตสว นหนึง่ สวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ
หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร
โดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน ถาไดกระทำเพือ่ ใหผหู นึง่ ผูใ ดหลงเชือ่ วาเปนเอกสาร
ทีแ่ ทจริง ผูน นั้ กระทำความผิดฐานปลอมเอกสารตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผูใ ดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอนื่ ใด ซึง่ มีลายมือชือ่ ของผูอ นื่ โดยไมไดรบั ความยินยอม
หรือโดยฝาฝนคำสัง่ ของผูอ นื่ นัน้ ถาไดกระทำเพือ่ นำเอาเอกสารนัน้ ไปใชในกิจการทีอ่ าจเกิดเสียหายแกผหู นึง่ ผูใ ด
หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
- มาตรา ๒๖๕ ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงหาป และปรับตั้งแตหนี่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
- มาตรา ๒๖๗ ผูใ ดแจงใหเจาพนักงานผูก ระทำการตามหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสาร
มหาชน หรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงคสำหรับใชเปนพยานหลักฐาน โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
- มาตรา ๒๖๘ ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา
๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวาง
โทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ
(๑.๒) กรณีผูกระทำความผิดเปนเจาพนักงานและมีตำแหนงหนาที่ราชการ
- มาตรา ๑๔๘ ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอำนาจในตำแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให
บุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
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-๕- มาตรา ๑๔๙ ผูใ ดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย หรือประโยชนอนื่ ใดสำหรับตนเอง หรือผูอ นื่ โดยมิชอบ เพือ่ กระทำ
การหรือไมกระทำการอยางใดในตำแหนง ไมวา การนัน้ จะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
- มาตรา ๑๕๗ ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผหู นึง่ ผูใ ด หรือปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตัง้ แตหนึง่ ป
ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา ๑๖๑ ผูใ ดเปนเจาพนักงาน มีหนาทีท่ ำเอกสารกรอกขอความลงในเอกสารหรือดูแลรักษา
เอกสาร กระทำการปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสทีต่ นมีหนาทีน่ นั้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสิบป และปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท
- มาตรา ๑๖๒ ผูใ ดเปนเจาพนักงาน มีหนาทีท่ ำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกขอความลงในเอกสาร
กระทำการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหนาที่
(๑) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทำการอยางใดขึน้ หรือวาการอยางใดไดกระทำตอหนาตน
อันเปนความเท็จ
(๒) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง
(๓) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความเชนวานั้น หรือ
(๔) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
เนือ่ งจากปจจุบนั การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เปนบัตรประจำตัวประชาชนทีอ่ อกดวยระบบ
คอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ซึ่งถือเปนบัตรอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรา ๑ (๑๔) ประมวล
กฎหมายอาญา ตองเปนความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส (ลักษณะ ๗ หมวด ๔) ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๖๙/๑ – มาตรา ๒๖๙/๖ ดวย
(๒) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๕๐ ผูใ ดทำ ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือกระทำการเพือ่ ใหตนเอง หรือผูอ นื่ มีชื่อ
หรือมีรายการอยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอืน่ โดยมิชอบ ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีผกู ระทำผิดตามวรรคหนึง่ เปนคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ตองระวาง
โทษจำคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
สวนที่ ๒ การสอบสวนความผิดตามกฎหมาย
๑. ขอหาเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำ (IC Chip) (มาตรา ๑๒)
การกระทำผิดฐานนีจ้ ะมีไดเฉพาะในกรณีเปนบัตร Smart Card ทีม่ หี นวยความจำ(IC Chip) อยูบ นบัตรดวย
ซึ่งในการเขาถึงหรือการจะนำขอมูลไปเปดเผยไดนั้นก็ตอเมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการที่กรม
การปกครองกำหนดใหใชสำหรับเครือ่ งอานบัตร Smart Card โดยผูก ระทำผิดหรือผูถ อื บัตรตองใชเครือ่ งอาน
บัตร (Card Reader) เสียบบัตร Smart Card เขาไปแลวใชรหัสผานหรืออานผานลายนิ้วชี้ของผูถือบัตร
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-๖-

- องคประกอบ
(๑) ผูใด หมายถึง บุคคลอื่นที่ไมใชผูถือบัตร (ผูมีชื่อเปนเจาของบัตร)
(๒) เขาถึงขอมูล หรือเปดเผยขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำ (IC Chip) ตามมาตรา ๗/๑ ยกเวนราย
การทีป่ รากฏอยูบ นบัตรตามมาตรา ๗ ซึง่ ในการเขาถึงขอมูล หมายถึง การเปดดูขอ มูลของบุคคล หรือนำขอมูล
เกี่ยวกับบุคลที่บันทึกไวในหนวยความจำอื่นนอกจากที่ยกเวนไว ไปใชประโยชนอื่น สวนการเปดเผยขอมูล
เปนการนำเอาขอมูลของผูถือบัตรที่บันทึกไวในหนวยความจำอื่นนอกจากกรณียกเวนไว ไปเปดเผยหรือให
บุคคลอื่นดูหรือใชประโยชน ซึ่งขอมูลทั่วไปที่ปรากฏอยูบนบัตรตามมาตรา ๗ ที่บันทึกไวในหนวยความจำ
(IC Chip) ดวย ไมถือเปนการเขาถึงขอมูล หรือเปดเผยขอมูล ตามมาตรา ๑๒ ไดแก รายการบุคคล ของผูถือ
บัตรตามมาตรา ๗ และทีไ่ ดกำหนดใหมบี นบัตรตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) แกไขเพิม่ เติมโดย
ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๕๕
(๓) โดยมิไดรับความยินยอมจากผูถือบัตร ซึ่งความยินยอมอาจเปนไปในลักษณะของการมอบบัตรให
พรอมบอกรหัสผานการเขาถึงขอมูลทีบ่ นั ทึกไวในหนวยความจำ (IC Chip) ของผูม สี ว นไดเสียโดยตรงตามมาตรา
๑๐ หรือตามคำสัง่ ศาล หรือการเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐทีจ่ ำเปนตองใชขอ มูลเพือ่ การปฏิบตั หิ นาที่
(๔) เจตนาเขาไปเปดดูขอมูลหรือนำขอมูลไปเปดเผยใหบุคคลอื่นไดรูขอมูลของผูถือบัตรนั้น ทั้งๆ ที่ผูถือ
บัตรไมไดยินยอมดวย
- พยานหลักฐาน
(๑) บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card)
(๒) อุปกรณประกอบการใชเปดเขาดูขอมูลในหนวยความจำ (IC Chip)
(๓) รายงานการเปดใชขอมูลผูถือบัตร (ตรวจสอบโดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
(๔) หลักฐานเอกสารอื่นที่แสดงถึงการนำขอมูลอื่นในหนวยความจำ (IC Chip) ไปใชประโยชน
๒. ขอหาไมคืน ใชหรือแสดงบัตร ใบรับ ใบแทนใบรับของผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทย (มาตรา ๑๓)
การกระทำความผิดฐานนี้ ผูตองหาตองเปนผูถือบัตรซึ่งเคยไดสัญชาติไทยโดยชอบมากอนแลว ตอมาตอง
เสียสัญชาติไทยไปโดยผลของกฎหมาย เชน ถูกถอนสัญชาติไทย สละสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัตสิ ัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ และแกไขเพิม่ เติม แตไมไดหมายถึงบุคคลทีม่ ชี อื่ ในทะเบียนบานโดยมิชอบ หรือไดรบั การเพิม่ ชือ่
เขาในทะเบียนบานโดยทุจริต ซึง่ บุคคลกลุม นีเ้ ปนผูซ งึ่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทยมาตัง้ แตตน แลว แตการมีชอื่ ในทะเบียน
บานเปนการไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทำทุจริตทางทะเบียน
- องคประกอบ
(๑) ผูใด หมายถึง ผูถือบัตรซึ่งไดเสียสัญชาติไทยไปแลว
(๒) ไมสงมอบบัตร หรือใบรับ (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับ (บ.ป.๒ก) คืนใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่
ทีต่ นมีชอื่ อยูใ นทะเบียนบาน ภายในกำหนด ๓๐ วันนับแตวนั ทีเ่ สียสัญชาติไทย ตามมาตรา ๙ ๖ (มาตรา ๑๓ (๑)
(๓) ผูเ สียสัญชาติไทย ไดนำบัตร หรือใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒ก)
นี้จะเปนความผิดทันทีที่ผูซึ่งเสียสัญชาติไทยไดนำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ ไปใชหรือแสดงตนตอบุคคล
อื่นไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปวาตนเปนผูถือบัตรอยู
(๔) เจตนาไมสง มอบคืน (มาตรา ๑๓ (๑)) หรือเจตนานำไปใชหรืออางแสดงวาตนมีสทิ ธิใชหรือเปนเจาของ
บัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับอยูอีก (มาตรา ๑๓ (๒)

-๗-
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- พยานหลักฐาน
(๑) หลักฐานที่แสดงวาผูถือบัตรเสียสัญชาติไทย เชน หนังสือแจงการถูกถอนสัญชาติไทย ทะเบียนบาน
หรือสำเนาทะเบียนบานที่ระบุการถูกจำหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน
(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ก) ของ
ผูถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทย
(๓) พฤติการณประกอบซึง่ แสดงถึงการนำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ ไปใชหรืออางแสดงตอบุคคลอื่น
(๔) ภาพถายแสดงการกระทำผิด และพยานบุคคลที่รูเห็นการกระทำของผูตองหา
๓. ขอหาผูไ มมสี ญ
ั ชาติไทย แสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงเพือ่ ขอมีบตั ร (มาตรา ๑๔ (๑)
- องคประกอบ
(๑) ผูใ ดซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย หมายถึง คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือคนซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
(๒) ยื่นคำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ ตองเปนการยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และแกไขเพิ่มเติม ซึ่งในยื่นคำขอมีบัตร ตองยื่นตามแบบ
คำขอ (บ.ป.๑) ณ อำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลหรือเมืองพัทยา และตองเปนการยื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ ซึง่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยแตงตัง้ (ปจจุบนั เปนไปตามคำสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/
๒๕๔๒ เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานตรวจบัตรและพนักงานเจาหนาที่ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
(๓) แสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งหลักฐานที่แสดงหรือขอความที่ปกปด ตองเปน
สาระสำคัญในสิง่ ทีจ่ ะแสดงถึงความเปนผูม คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะตองมีบตั รตามมาตรา ๕ พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพิม่ เติม โดยทีผ่ กู ระทำผิดไดรอู ยูแ ลวในขณะยืน่ คำขอวาเปนหลักฐานอันเท็จ
หรือเปนการปกปดขอความจริงของตนเอง
ขอ ๕ ในบัตรใหมีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร ดังตอไปนี้
(๑) คำวา “บัตรประจำตัวประชาชน”
(๒) รูปถายของผูถือบัตร
(๓) เลขประจำตัวประชาชนของผูถือบัตร
(๔) ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูถือบัตร
(๕) วันเดือนปเกิดของผูถือบัตร
(๖) ที่อยูตามทะเบียนบานของผูถือบัตรในขณะยื่นคำขอ
(๗) วันออกบัตร
(๘) วันบัตรหมดอายุ
(๙) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจำตำแหนงของเจาพนักงานออกบัตร
(๑๐) รายการศาสนาหรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผูถือบัตรโดยจะมีหรือไมก็ได
สำหรับบัตรที่ออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบอเนกประสงค ใหมีรายการเลขหมายคำขอมีบัตร รหัสกำกับบัตร และรหัสแทงตรวจ
สอบบัตร (bar code) ดวย
๖
มาตรา ๙ ผูถ อื บัตรผูใ ดเสียสัญชาติไทยเมือ่ ใด ไมวา ดวยเหตุใดผูน นั้ หมดสิทธิทจี่ ะใชบตั รนัน้ ทันที และตองสงมอบบัตรนัน้ ใหแกพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย
๕
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-๘(๔) โดยเจตนา กลาวคือไดรอู ยูแ ลววาเปนการแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง เพือ่ ใหตน
ไดมาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชน
- พยานหลักฐาน
(๑) หลักฐานเอกสารทางทะเบียนราษฎร เชน สำเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) สูตบิ ตั ร (ท.ร.๑ หรือ ท.ร.๒)
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.๑๔/๑) แบบการใหเลขประจำตัวประชาชน (ท.ร.๙๘ ก.)
(๒) สำเนาเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เชน สำเนาหลักฐานทะเบียนบาน/ทะเบียน
บุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ
(๓) หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกใหจริงหรือปลอมแปลงขึ้น รวมถึงสำเนาเอกสารดังกลาวดวย
(๔) บันทึกการแจงเอกสารเกี่ยวกับบัตรสูญหาย/ถูกทำลาย (บ.ป.๗) หรือสำเนาบันทึกประจำวันของ
พนักงานสอบสวน
(๕) บันทึกการสอบสวนหรือการรับรองบุคคลประกอบคำขอมีบัตร
(๖) คำขอมีบัตร (บ.ป.๑) ที่ผูยื่นคำขอลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือหรือถายรูปไวแลว
(๗) บันทึกการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบขอเท็จจริง
(๘) รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของหนวยงานที่เกี่ยวของและเอกสารประกอบ
(๙) หลักฐานเอกสารอื่นที่จะพิสูจนตัวบุคคลหรือแสดงขอความจริงเกี่ยวกับผูกระทำผิด
๔. ขอหาผูมีสัญชาติไทยแจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเพื่อขอมีบัตร (มาตรา ๑๔ (๒)
- องคประกอบ
(๑) ผูใด หมายถึง ผูมีสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
(๒) แจงขอความอันเปนเท็จ หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
(๓) ตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร
(๔) โดยเจตนา กลาวคือ ผูก ระทำผิดตามมาตรา ๑๔ (๒) ไดรอู ยูแ ลววาขอความทีแ่ จงไมเปนความจริง หรือ
หลักฐานเอกสารทีน่ ำมาแสดงตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการยืน่ คำขอมีบตั ร ขอมีบตั รใหม หรือเปลีย่ นบัตร หรือ
ไมใชหลักฐานเอกสารของตน แตเจตนาทีจ่ ะนำมาแจงหรือแสดงเพือ่ ใหพนักงานเจาหนาทีเ่ ชือ่ วาถูกตองและมี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายแลวจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหแกตน
- พยานหลักฐาน
(๑) คำขอมีบัตร (บ.ป.๑)
(๒) หลักฐานเอกสารที่พนักงานเจาหนาที่จดหรือบันทึกไวตามที่ผูกระทำผิดแจง
(๓) พยานหลักฐานอื่น เชน บันทึกการรับแจงเอกสารสูญหายหรือถูกทำลาย (บ.ป.๗) บัตรประจำตัว
ประชาชนหรือสำเนาเอกสารที่นำมาแสดงประกอบการยื่นคำขอมีบัตรฯ
(๔) บันทึกการสอบสวนหรือการรับรองบุคคลประกอบคำขอมีบัตร
(๕) บันทึกคำใหการของผูกระทำผิด เชน ผูแอบอาง ผูใหการรับรองบุคคล เจาบาน บิดามารดา เปนตน
(๖) บันทึกการสอบสวนพยานบุคคลและหลักฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบขอเท็จจริง
(๗) รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของหนวยงานที่เกี่ยวของและเอกสารประกอบ
(๘) หลักฐานเอกสารอื่นที่อางประกอบการพิสูจนตัวบุคคลหรือแสดงขอความจริงเกี่ยวกับบุคคลและ
รายการทางทะเบียน
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-๙๕. ขอหาปลอมบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ (มาตรา ๑๔ (๓)
- องคประกอบ
(๑) ผูใ ด อาจเปนบุคคลอืน่ ทีไ่ มใชผมู ชี อื่ บนบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับก็ได ไมวา จะเปนผูม สี ญ
ั ชาติไทย
หรือไมมีสัญชาติไทยก็ตาม
(๒) ทำปลอมบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒ก)
ซึง่ อาจเปนการทำปลอมขึน้ ทัง้ ฉบับหรือแตบางสวน รวมถึงการเติม ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ
ในเอกสารที่แทจริง หรือการประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร เพื่อใหบุคคลทั่วไปเชื่อวา
เปนบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับที่แทจริง
(๓) เจตนาทีจ่ ะทำการปลอมเพือ่ ใหไดมาซึง่ บัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ
- พยานหลักฐาน
(๑) บัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับปลอมที่ผูกระทำผิดทำขึ้น
(๒) วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทำการปลอมบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ
(๓) ผลการตรวจสอบบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับของผูเ ชีย่ วชาญหรือพนักงานเจาหนาที่ รวมถึงหลักฐาน
เอกสารทางทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับบัตร ใบรับหรือใบแทน
ใบรับนั้น
(๔) บันทึกผลการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ยืนยันวาเปนบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับปลอม
(๕) พยานบุคคลอื่นที่เกี่ยวของและรูเห็นการกระทำผิด
๖. ขอหาใชหรือแสดงบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ (มาตรา ๑๔ (๔)
ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ (๔) ตองเปนการนำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับทีไ่ ดจากการกระทำ
ผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) มาตรา ๑๔ (๒) หรือมาตรา ๑๔ (๓) ไปใชหรือแสดงเพือ่ ประโยชนเกีย่ วกับบัตรประจำตัว
ประชาชน แมจะยังไมปรากฏความเสียหายเกิดขึ้นก็เปนความผิดสำเร็จแลว ซึ่งในการนำไปใชหรือแสดงบัตร
ใบรับ หรือใบแทนใบรับนั้นอาจจะเปนตอองคกรชนหรือประชาชนทั่วไปก็อาจเปนความผิดได
- องคประกอบ
(๑) ผูใ ด หมายถึง ผูถ อื บัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับทีไ่ ดมาจากการกระทำผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) มาตรา
๑๔ (๒) หรือมาตรา ๑๔ (๓)
(๒) นำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับดังกลาวไปใชหรือแสดงตอบุคคลอื่น
(๓) โดยเจตนา หมายถึง ผูน ำไปใชหรือไดอา งแสดงบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ รูว า เปนหลักฐานราชการ
ที่ไดมาจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) มาตรา ๑๔ (๒) หรือมาตรา ๑๔ (๓) และมีเจตนาใชหรือ
แสดงตนเพื่อตองการไดมาซึ่งสิทธิและประโยชนอื่นใดจากบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับนั้น
- พยานหลักฐาน
(๑) บัตร ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ก) ของผูกระทำผิดนำไปใช
หรืออางแสดงในการกระทำผิด หมายรวมถึงสำเนาเอกสารหลักฐานดังกลาวดวย
(๒) หลักฐานเอกสาร หรือบันทึกพยานบุคคลทีแ่ สดงถึงการกระทำผิดทีม่ กี ารใชหรืออางแสดงบัตร ใบรับ
หรือใบแทนใบรับนั้นแลว
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-๑๐(๓) ผลการตรวจสอบบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ ของผูเ ชีย่ วชาญหรือพนักงานเจาหนาที่ รวมถึงหลักฐาน
เอกสารทางทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับบัตร ใบรับหรือใบแทน
ใบรับนั้น
(๔) บันทึกผลการตรวจสอบขอเท็จจริงที่ยืนยันวาเปนบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับปลอม
(๕) พยานบุคคลอื่นที่เกี่ยวของรูเห็นการกระทำผิด
๗. ขอหาเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนผูก ระทำผิดมาตรา ๑๔
(มาตรา ๑๔ วรรคทาย)
- องคประกอบ
(๑) ผูใ ด หมายถึง เฉพาะเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และพนักงานเจาหนาที่ ซีง่ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยแตงตัง้ ใหปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ เี้ ทานัน้ (ตามคำสัง่ กระทรวงมหาดไทยทีแ่ ตงตัง้
ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนเจาพนักงานออกบัตร ซึง่ ปจจุบนั คือ คำสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๖/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานออกบัตร คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๒/๒๕๔๒
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และที่ ๕๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรือ่ ง แตงตัง้ เจาพนักงาน
ตรวจบัตรและพนักงานเจาหนาที่) เปนผูกระทำผิด (ตัวการ) ผูใช หรือผูสนับสนุน
(๒) กระทำผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) มาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๔ (๓) หรือมาตรา ๑๔ (๔) ในขณะที่ตนมี
อำนาจหนาที่
(๓) โดยเจตนา
- พยานหลักฐาน
(๑) พยานหลักฐานทีแ่ สดงถึงการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) มาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๔ (๓) หรือ
มาตรา ๑๔ (๔) แลวแตกรณีความผิด
(๒) คำสั่งแตงตั้งและมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานของผูกระทำผิด
(๓) พยานบุคคลที่ยืนยันไดวาผูกระทำผิดมีสวนรวมผูเห็นการกระทำฐานเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน
ในความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) มาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๔ (๓) หรือมาตรา ๑๔ (๔)
(๔) หลักฐานเอกสารอื่นที่แสดงถึงความเกี่ยวพัน เชน บัญชีการโอนเงิน เทปบันทึกการสั่งการหรือการ
ใหความชวยเหลือ หลักฐานแสดงการโอนถายทรัพยสิน เปนตน
๘. ขอหานำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับของผูอื่นไปใชแสดงวาเปนของตน (มาตรา ๑๕)
การกระทำผิดตามมาตรา ๑๕ บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒) และใบแทนใบรับคำ
ขอมีบตั ร (บ.ป.๒ก) ทีน่ ำไปใชแสดงตองเปนเอกสารราชการทีไ่ ดออกใหแกเจาของรายการทีแ่ ทจริง (ผูถ อื บัตร)
ไมใชหลักฐานเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นมาทั้งฉบับหรือบางสวน
- องคประกอบ
(๑) ผูใด หมายถึง ผูอื่นที่ไมใชเปนผูถือบัตร
(๒) นำบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒ก) ของ
ผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของบัตรฯ
(๓) โดยเจตนา กลาวคือ รูอ ยูแ ลวขณะนัน้ วาบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับเปนของผูอ นื่ แตผกู ระทำผิดแต
ยังเจตนาที่จะนำไปใชแสดงวาเปนของตนเอง

-๑๑-
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- พยานหลักฐาน
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ก) ที่ใช
กระทำผิด
(๒) หลักฐานเอกสารหรือพยานบุคคลที่ยืนยันใหเห็นวาผูกระทำผิดไดนำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ
ของผูอื่นไปใชแสดงวาตนเปนเจาของ
(๓) พยานหลักฐานที่พิสูจนวาบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับที่ใชกระทำผิดเปนของผูอื่น (ผูถือบัตร)

๙. ขอหาเอาไปเสียหรือยึดบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับของผูอื่นไวโดยมิชอบ (มาตรา ๑๕ ทวิ)
- องคประกอบ
(๑) ผูใด หมายถึง ผูอื่นซึ่งไมใชเจาของบัตร (ผูถือบัตร)
(๒) เอาไปเสียหรือยึดบัตรไวซงึ่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบตั ร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับ
(บ.ป.๒ก) ของผูอื่น
(๓) โดยมิชอบ หมายถึง ไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะอางกฎหมายได
(๔) โดยเจตนา กลาวคือ รูในขณะเอาไปหรือยึดไววาเปนบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่น
(๕) เปนไปเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น (เจตนาพิเศษ)
- พยานหลักฐาน
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ก)
ที่ใชกระทำผิด
(๒) หลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่บอกถึงการกระทำของผูกระทำผิดวามีการเอาไปหรือยึดบัตร
ใบรับหรือใบแทนใบรับของผูอื่นไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือมีเหตุผลอันสมควรตาม
กฎหมาย
(๓) พยานหลักฐานที่พิสูจนวาบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับที่ใชกระทำผิดเปนของผูอื่น (ผูถือบัตร)
(๔) การสอบสวนขอเท็จจริงใหปรากฏวาผูก ระทำผิดไดเอาไปหรือยึดบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับไว
เปนไปเพื่อประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นอยางไร ไมใชเปนไปเพื่อประโยชนแกผูถือบัตรเอง
๑๐. ขอหาผูถือบัตรยินยอมใหผูอื่นนำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต
- องคประกอบ
(๑) ผูใด หมายถึง ผูเปนเจาของ ซึ่งระบุชื่อบนบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับ
(๒) ยินยอมใหผูอื่นนำบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับของตนไปใชในทางทุจริต
(๓) โดยเจตนา(ธรรมดา) ซึ่งผูกระทำผิดไดรูเห็นดวยตั้งแตแรกแลววายินยอมมอบบัตร ใบรับ หรือใบ
แทนใบรับใหผูอื่นนำไปใชในทางทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตน
เองหรือผูอื่นดวย
- พยานหลักฐาน
(๑) บัตรประจำตัวประชาชนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒) หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป.๒ก)
(๒) หลักฐานเอกสารและพยานบุคคลทีแ่ สดงใหปรากฏวาผูถ อื บัตรยินยอมใหผอู นื่ นำบัตร ใบรับ หรือ
ใบแทน ใบรับของตนเองไปใชในทางทุจริต
(๓) พยานหลักฐานที่แสดงวาบัตร ใบรับ หรือใบแทนใบรับที่ใชกระทำผิดเปนของผูกระทำผิด
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-๑๒-

ขอสังเกต
๑. การใชกฎหมายอาญาตามนัยมาตรา ๒๗ ประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ กำหนดหลักการรับโทษทางอาญา
ไววา ในขณะทีก่ ระทำความผิดตองมีกฎหมายบัญญัตเิ ปนความผิดและกำหนดโทษไว ดังนัน้ การกระทำผิดทีเ่ ปน
ความผิดตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ตองพิจารณาชวงเวลาการบังคับใชกฎหมาย
กับวันเวลาทีผ่ ตู อ งหาไดกระทำผิดดวยวาการกระทำครบองคประกอบความผิดตามทีก่ ฎหมายขณะนัน้ บัญญัติ
หรือไม เนื่องจากมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติที่กำหนดตามผิดและบทลงโทษไวดวย เชน ความผิดตาม
มาตรา ๑๔ มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหม ๒ ครั้ง คือ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ ไดกำหนดองคประกอบ
ความผิดและบทลงโทษในแตละฉบับ มีความแตกตางกันไป
๒. การสอบสวนความผิดตามกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน อาจพบผูกระทำความผิดทั้งที่เปน
ประชาชนทัว่ ไปหรืออาจมีเจาพนักงานซึง่ มีตำแหนงและอำนาจหนาทีเ่ กีย่ วของ ใชอำนาจในตำแหนงโดยมิชอบ
หรือเรียกรับสินบน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต หรือปลอมเอกสารหรือทำ
เอกสารเท็จโดยอาศัยทีต่ นเองมีหนาที่ อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙
มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒) ดวย หากผลการสอบสวนพบวามีเจาพนักงาน (ทัว่ ไป) เขาไปมีสว น
รวมกระทำผิดไมวาจะเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูสนับสนุน พนักงานสอบสวนตองแจงขอหาความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ที่ปรากฏทุกขอหา และหากเปนเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร และ
พนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ อยูใ นขณะกระทำผิด ตองแจงขอ
ความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๑๕๕๔ ไวดวย
๓. ในกรณีทมี่ บี คุ คลอืน่ ทีไ่ มไดเปนเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร พนักงานเจาหนาทีต่ าม
พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชนฯ หรือเปนเจาพนักงาน(ทัว่ ไป) ตามกฎหมายอืน่ มีสว นรวมกระทำผิด
(ตัวการ ผูใ ช ผูส นับสนุน) ใหนำบทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ (ตัวการ) มาตรา ๘๔ (ผูใช)
และมาตรา ๘๖ (ผูส นับสนุน) มาใชบงั คับเอาผิดกับผูท เี่ ขามาเกีย่ วของดวยกับการกระทำความผิดโดยพิจารณา
จากขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไปประกอบความผิด
๔. คำพิพากษาฏีกาทีว่ นิ จิ ฉัยความผิดเกีย่ วกับบัตรประจำตัวประชาชนไว ดังนี้ ฎีกาที่ ๓๘๘/๑๕๕๑ ฎีกา
ที่ ๕๓๔๘/๒๕๕๐ ฎีกาที่ ๕๕๗/๒๕๕๐ ฎีกาที่ ๗๗๑๒/๒๕๔๙ ฎีกาที่ ๑๕๗๒/๒๕๔๙ ฎีกาที่ ๖๑๗๘/๑๕๔๘
ฎีกาที่ ๒๖๓๖/๒๕๔๘ ฎีกาที่ ๒๓๒๒/๒๕๔๘ ฎีกาที่ ๘๖๑๑/๒๕๔๗ ฎีกาที่ ๖๔๒๓/๒๕๔๗ ฎีกาที่ ๓๖๒๖/
๑๕๓๑ ฎีกาที่ ๖๘๐/๒๕๓๑
---------------------------------------มาตรา ๒ บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทำการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทำนั้นบัญญัติเปนความผิดและกำหนด
โทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทำความผิดนั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย
ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทำเชนนั้นไมเปนความผิดตอไป ใหผูที่กระทำการนั้นพนจากการเปนผู
กระทำความผิด และถาไดมีคำพิพากษาถึงที่สุด ใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเคยตองคำพิพากษาวาไดกระทำความผิดนั้น ถารับโทษ
อยูก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
๗
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ตัวอยางการทำสำนวนการสอบสวนคดีตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน
ขอหา แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม ตาม
พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ (๒) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๓๗ ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือประชาชนไดรับความ
เสียหาย และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๗ ฐานแจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่
จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน
ขอเท็จจริง
ประมาณตนเดือน ส.ค.๒๕๕๕ เทศบาลเมืองรังสิตไดตรวจพบการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัว
ประชาชนกรณีบัตรหายของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ที่ไดแอบอางสวมตัว น.ส.สวย มีสี (เกิด
พ.ศ.๒๕๐๓) ซึ่งเปนพี่สาวที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกันกับตนเอง โดยมีนายสมปอง มีสี ที่เปนเจาบาน
และนองชายเปนผูใหการรับรองบุคคลในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๓
มิ.ย.๒๕๕๕ ซึ่ง น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ที่เปนพี่สาวและนายสมปอง มีสี ที่เปนเจาบานและ
นองชาย ไมทราบถึงการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
ในครั้งนี้ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เปนผูตกสำรวจทางทะเบียนและไดยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบานขณะนีเ้ รือ่ งอยูร ะหวางการสอบสวนขอเท็จจริง เนือ่ งจาก น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
ไมนำบุคคลมายืนยัน
เทศบาลเมืองรังสิตจึงมอบอำนาจใหนายอาคม รักชาติ ตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียน
และบัตร ๕ หัวหนาฝายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เพือ่ ดำเนินคดี ตอน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนไดแจงขอหาแก
น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) วากระทำความผิดฐาน “แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
ตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๑๔ (๑) และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑
แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือประชาชนไดรับความเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความ
อันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๒๖๗ ซึ่ง น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไดใหการปฏิเสธตลอขอกลาวหา
รายละเอียดที่เกิดขึ้นไมขอใหการในชั้นสอบสวน โดยยืนยันขอใหการในชั้นศาลเทานั้น
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-๒-

สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีคดีอาญาเห็นควรสั่งฟองพรอมผูตองหา ถึงอัยการ
จังหวัดธัญบุรี
๒. รายงานการสอบสวน
๓. บันทึกคำใหการผูกลาวหา
๔. บันทึกคำใหการพยานฝายผูกลาวหา
๕. พยานเอกสารฝายผูก ลาวหา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบาน, และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
๖. บันทึกคำใหการผูตองหา
๗. บันทึกคำใหการพยาน
๘. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
๙. บันทึกพนักงานสอบสวน
๑๐. หมายเรียกผูตองหา
๑๑. หมายเรียกพยาน
๑๒. บันทึกแจงขอหากรณีผูตองหาเขามอบตัว
๑๓. บันทึกการแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา
๑๔. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๑๕. แบบพิมพลายนิ้วมือผูตองหา
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ที่ ปท ๐๓๐๐/๐๐๐๑

ที่วาการอำเภอธัญบุรี
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง สงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเห็นควรสั่งฟองพรอมผูตองหา
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิง่ ทีส่ ง มาดวย สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของทีว่ า การอำเภอธัญบุรี จำนวน ๕๔ แผน
เทศบาลเมืองรังสิต โดยนายอาคม รักชาติ
ผูกลาวหา
คดีระหวาง
นางสาวสวย มีสี
ผูตองหา
โดยกลาวหาวา แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม,
แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั
ความเสียหาย และแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จ
ลงในเอกสารราชการ โดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน
เหตุเกิดที่
สำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลเมืองรังสิต ตำบลประชาธิปต ย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน
คดีนพี้ นักงานสอบสวนไดทำการสอบสวนเสร็จสิน้ แลว จากการสอบสวนผูต อ งหานาเชือ่ วาไดกระทำ
ความผิดจริงตามขอกลาวหาแตผตู อ งหาใหการปฎิเสธตลอดขอกลาวหา โดยการกระทำของผูต อ งหาเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ม.๑๔ (๒) และประมวลกฎหมายอาญา ม.๑๓๗ และ
ม.๒๖๗ จึงเห็นควรสั่งฟองผูตองหา ตามขอกลาวหาและตัวบทกฎหมายที่ไดกลาวมาแลวขางตนพรอมนี้ขอ
สงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและผูตองหามาทานตามพระราชบัญญัติใหนำวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใชบังคับในศาลจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๒๐
ขอแสดงความนับถือ
บารมี ค้ำจุน
(นายบารมี ค้ำจุน)
นายอำเภอธัญบุรี
ฝายอำนวยความเปนธรรม
โทรศัพท ๐-๒๕๗๗-๑๘๘๕
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บัญชีสํานวนการสอบสวน
คดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของที่วาการอําเภอธัญบุรี
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลำดับ
๑-๙
๑๐-๑๒
๑๓
๑๔-๑๖
๑๗

ของ
รายการ
ถึง
เอกสารที่ พงส. รวบรวมหรือจัดทำประกอบคดี พนักงานสอบสวน หัวหนาพนักงานสอบสวน
”
พยานหลักฐานที่ พงส. รวบรวมไดเอง
”
”
พยานหลักฐานฝายผูตองหา
”
”
พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
”
”
รายงานการสอบสวน
”
รวม ๕ รายการ
จำนวน

อํานวย เปนธรรม
(นายอํานวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕

จำนวน
๑๕ แผน
๖ แผน
๓ แผน
๒๕ แผน
๕ แผน
๕๔ แผน
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ขอเท็จจริงและความเห็น

(ขอเท็จจริงนั้นใหกลาวถึงคำผูกลาวหา ผูตองหา หลักฐานพยานทุกปาก สวนความเห็นนั้นให
อางเหตุผล บทกฎหมาย และมาตราประกอบดวย )
คดีนี้กลาวหาวาตามวันเวลาเกิดเหตุ นางสาวสวย มีสี ผูตองหา ไดกระทำผิดตามกฎหมายโดยแจง
ขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั รใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั ความเสียหาย และแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำ
ตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน ในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม กรณีบัตรหาย
เหตุเกิดที่สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่
๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน
บัดนี้ การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว สรุปผลการสอบสวนไดความ ดังนี้
๑. พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
๑.๑ คำใหการผูกลาวหา มี ๑ ปาก
นายอาคม รักชาติ ผูก ลาวหา ใหการวา ตามวันเวลาสถานทีเ่ กิดเหตุ นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
ผูต อ งหา นำหลักฐานทางทะเบียนของ นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ทีเ่ ปนพีส่ าวของผูต อ งหา มาแสดง
กับเจาหนาทีข่ องเทศบาลเมืองรังสิตเพือ่ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมกรณีบตั รหาย ซึง่ ในขณะนัน้ เทศบาล
เมืองรังสิตยังไมสามารถตรวจสอบภาพใบหนาจากฐานขอมูลได ทางเทศบาลเมืองรังสิตเชื่อวาผูตองหาเปน
นางสาวสวย มีสี พี่สาว เนื่องจากมีนายสมปอง มีสี เจาบานมาใหการรับรองตัวบุคคล เทศบาลเมืองรังสิตจึง
ไดดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมใหกับผูตองหา ตอมาหลังจากเกิดเหตุ เทศบาลเมืองรังสิตได
ตรวจพบวาใบหนาของนางสาวสวย มีสี ผูตองหาไมเหมือนกับภาพใบหนาจากฐานขอมูล เทศบาลเมืองรังสิต
จึงไดทำหนังสือแจงใหผตู อ งหามาพบเพือ่ สอบถาม ผูต อ งหายอมรับวาตามวันเวลาเกิดเหตุผตู อ งหาไดนำสำเนา
ทะเบียนบานของนางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) มาแสดงกับเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองรังสิตเพื่อติดตอ
ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมกรณีบัตรหาย เจาหนาที่หลงเชื่อจึงไดทำบัตรประจำตัวประชาชนใหกับ
ผูตองหาใหม จากการกระทำของผูตองหาปลัดเทศบาลเมืองรังสิตในฐานะนายทะเบียนจึงมอบอำนาจให
ผูกลาวหารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอผูตองหาตามกฎหมาย
๑.๒ คำใหการพยานฝายผูกลาวหา
นางสวัสดี ปใหม พยาน ใหการวา รับราชการในตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร ๔
ประจำสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต ปฏิบัติหนาที่ดูแลควบคุมงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจำตัวประชาชน หลังจากเกิดเหตุ พยานเปนผูต รวจพบวาภาพใบหนาของนางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
ผูต อ งหาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนทีผ่ ตู อ งหามาทำบัตรประจำตัวประชาชนเมือ่ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๕ ไมเหมือนกับภาพใบหนาในฐานขอมูลกอนหนานี้ที่ไดมาทำบัตรประจำตัวประชาชน พยาน
ไดเรียกนางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ซึง่ เปนเจาของขอมูลทีแ่ ทจริงมาสอบถามไดทราบวานางสาวสวย มีสี
(เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) เปนพี่สาวของผูตองหา ชื่อผูตองหาตกสำรวจทางทะเบียนและผูตองหาไดยื่นเรื่องขอเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบานขณะนี้เรื่องอยูระหวางการสอบสวนขอเท็จจริง เนื่องจากผูตองหา ไมนำบุคคลมายืนยัน
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๓๙๐/๒๕๕๕

แผนที่ ๒

๑.๓ พยานเอกสารฝายผูกลาวหา
(๑) บัตรประจำตัวประชาชนของน.ส.สวย มีสี ผูตองหา
(ก ๑)
(ออกเมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕)
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
(ก ๒)
ผูตองหา (ออก ๕ มกราคม ๒๕๒๒)
(ก ๓)
(๓) สำเนาทะเบียนบานเลขที่ ๑/๑๐ หมู ๓ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี (ป ๒๔๙๙)
(๔) สำเนาทะเบียนบานเลขที่ ๔๐๐ หมู ๑ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
(ก ๔)
จ.ปทุมธานี (ป ๒๔๙๙)
(ก ๕)
(๕) สำเนาบันทึกปากคำ (ปค.๑๔) น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ที่รับรอง
การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
(๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓)
(ก ๖)
(ออกเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗)
(๗) สำเนาคำขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ
(ก 7)
นางสาวสวย มีสี
(ก ๘)
(๘) สำเนาบันทึกคำใหการรับรองบุคคลของ นายสมปอง มีสี
(๙) สำเนาภาพเปรียบเทียบใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัว
(ก ๙)
ประชาชน ชื่อ นางสาวสวย มีสี
(๑๐) สำเนาบันทึกปากคำ (ปค.๑๔) น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ตอเจาหนาที่ (ก ๑๐)
เทศบาลเมืองรังสิต กรณีสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๑) สำเนาบันทึกปากคำ (ปค.๑๔) นายสมปอง มีสี ตอเจาหนาที่เทศบาลเมือง
(ก ๑๑)
รังสิต กรณีสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
(๑๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายสมปอง มีสี
(ก ๑๒)
(๑๓) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานเลขที่ ๑๑๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๒
(ก ๑๓)
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ของนายสมปอง มีสี
๑.๔ พยานวัตถุฝายผูกลาวหา
- ไมมี ๒. พยานหลักฐานฝายผูตองหา
๒.๑. คำใหการผูตองหา มี ๑ ปาก
นางสาวสวย มีสี ผูต อ งหา ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและไมประสงคทจี่ ะใหการในรายละเอียด
ในชั้นสอบสวน โดยขอใหการในชั้นศาลเทานั้น
๒.๑ คำใหการพยานฝายผูตองหา
- ไมมี -
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๓๙๐/๒๕๕๕

แผนที่ ๓

๒.๒ พยานเอกสารฝายผูตองหา
- ไมมี ๒.๓ พยานวัตถุฝายผูตองหา
- ไมมี ๓.พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเอง
๓.๑. พยานบุคคล มี ๓ ปาก
(๑) นางสาวสวย มีสี พยาน ใหการวา เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๓ เปนพี่สาวของ
นางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ. ๒๕๐๕) ผูตองหา เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งสุดทายเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๗ ที่เทศบาลเมืองรังสิต พยานไมทราบวาผูตองหาไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมกับ
เทศบาลเมืองรังสิตโดยอางวามีเลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ ซึง่ เปนขอมูลของพยาน
(๒) นายสมปอง มีสี พยาน ใหการวา เปนนองชายของนางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.
๒๕๐๕) ผูต อ งหา และเปนเจาบานผูใ หการรับรองผูต อ งหาในการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม โดยไมทราบวา
ผูตองหาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยอางเปนนางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๓) พี่สาวอีกคน
(๓) นายลอยกระทง สงกรานต พยาน ใหการวา เมือ่ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ไดปฏิบตั ิ
หนาที่รับราชการประจำที่เทศบาลเมืองรังสิต ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชน ขณะเกิดเหตุ พยานเปนผูรับคำรองขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมของนางสาวสวย มีสี
(เกิดพ.ศ. ๒๕๐๕) ผูต อ งหา ซึง่ ขอทำบัตรใหมกรณีบตั รหาย โดยมีสำเนาทะเบียนบานมาแสดง ปรากฎลายนิว้ มือ
ไมตรงกับลายนิ้วมือเดิมที่พิมพไว ตนจึงไดใหผูตองหาไปหาบุคคลนาเชื่อถือมารับรองในการทำบัตรประจำตัว
ประชาชนใหม ซึ่งผูตองหาไดนำนายสมปอง มีสี ซึ่งเปนเจาบานที่ผูตองหามีภูมิลำเนามาใหการรับรอง
๓.๒ พยานเอกสาร
- ไมมี ๓.๓ พยานวัตถุ
- ไมมี –
หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน
คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแลว ขอเท็จจริงไดความวา กอนเกิดเหตุ ผูตองหาซึ่งเกิดพ.ศ.๒๕๐๕ มีพี่สาว
ชือ่ นางสาวสวย มีสี เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓ ซึง่ มีชอื่ -นามสกุลเดียวกัน ตอมาชือ่ ของผูต อ งหาตก
สำรวจจากทางทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองรังสิต ทำใหชอื่ ของผูต อ งหาไมปรากฎในทะเบียนบาน จากนัน้
ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ (วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕) ผูตองหาไดแอบอางชื่อนางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.
๒๕๐๓) เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ ซึง่ เปนพีส่ าว ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม
กรณีบัตรหายกับนายลอยกระทง สงกรานต เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของ
เทศบาลเมืองรังสิต นายลอยกระทงฯหลงเชือ่ ทำเรือ่ งเสนอพนักงานเจาหนาทีอ่ นุมตั อิ อกบัตรประจำตัวประชาชน
ใหกับผูตองหา ตอมาหลังจากเกิดเหตุ นางสวัสดี ปใหม เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ของเทศบาล
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เมืองรังสิต ตรวจพบวาผูต อ งหาแอบอางชือ่ นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
กับเทศบาลเมืองรังสิต เทศบาลเมืองรังสิตจึงมอบอำนาจใหนายอาคม รักชาติ ผูกลาวหา รองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดำเนินคดีกับผูตองหาตามกฎหมาย
จากการสอบสวนพยานหลักฐานของนายอาคม รักชาติ ผูก ลาวหา นางสวัสดี ปใหม พยาน ใหการยืนยัน
วา นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ผูตองหา ไดแอบอางชื่อ นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) เลข
ประจำตัวประชาชน ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ ซึง่ เปนพีส่ าวของผูต อ งหาทีม่ ชี อื่ -นามสกุลเดียวกัน ขอทำบัตร
ประจำตัวประชาชนใหมกรณีบตั รหายกับเทศบาลเมืองรังสิต โดยมีนายสมปอง มีสี เปนผูใ หการรับรองในฐานะ
เจาบาน ซึง่ กอนเกิดเหตุชอื่ ของผูต อ งหาตกสำรวจจากทางทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองรังสิต ทำใหผตู อ งหา
ไมมชี อื่ ในทะเบียนบาน และนางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) พยาน ใหการวาภาพใบหนาทีป่ รากฏในสำเนา
ภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนางสาวสวย มีสี เลขประจำตัวประชาชน
๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ เปนภาพใบหนาของนางสาวสวย มีสี ผูตองหาซึ่งเปนนองสาวที่เกิดเมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๐๕ นายสมปอง มีสี พยาน ใหการยืนยันวา บุคคลที่ไปรับรองใหในการขอทำบัตรประจำตัว
ประชาชนใหมในฐานะเปนเจาบานคือนางสาวสวย มีสี พี่สาวที่เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ นายลอย
กระทง สงกรานต พยาน ใหการวา ในวันเวลาเกิดเหตุขณะเปนเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตรประจำ
ตัวประชาชนของเทศบาลเมืองรังสิต ผูตองหามาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกับพยาน โดยอางเปน
นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ โดยมีนายสมปองมา
ใหการรับรองตัวบุคคลในฐานะเปนเจาบาน ผูตองหาใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา รายละเอียดที่เกิดขึ้นไม
ขอใหการในชัน้ สอบสวน โดยยืนยันขอใหการในชัน้ ศาลเทานัน้ เมือ่ พิเคราะหพยานหลักฐานทัง้ พยานหลักฐาน
ฝายผูกลาวหา และพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเองแลว นายอาคม รักชาติ ผูกลาวหา
นางสวัสดี ปใหม พยานฝายผูก ลาวหา นางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) พยาน นายสมปอง มีสี พยาน และ
นายลอยกระทง สงกรานต พยาน ใหการยืนยันการกระทำความผิดของผูต อ งหาประกอบกับมีพยานเอกสาร
คือ บัตรประจำตัวประชาชนชือ่ นามสกุล นางสาวสวย มีสี ออกบัตรเมือ่ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ และสำเนา
ภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ “นางสาวสวย มีสี” ที่ไดแอบอางทุจริตสวม
ตัวทำบัตรประชาชนแทนตัวของนางสาวสวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) โดยมีนายสมปองซึ่งเปนเจาบานใหการ
รับรองการทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกลาว จึงเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอยืนยันการกระทำความ
ผิดของผูตองหา
จากพฤติการณและพยานหลักฐานดังกลาว เห็นวาผูต อ งหา ไดบงั อาจแจงขอความหรือแสดงหลักฐาน
อันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม และแจงขอความอันเปนเท็จเพื่อใหไดมาซึ่งบัตรประจำ
ตัวประชาชน อันเปนเอกสารทางราชการ โดยที่เอกสารหลักฐานการดำเนินการทางทะเบียนสามารถเชื่อได
โดยปราศจากขอสงสัยไดวา ผูตองหาไดกระทำความผิดจริงตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ (๒) ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชน
ไดรบั ความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และฐานแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตาม
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หนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนโดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟอง
จึงเห็นควรสั่งฟอง ผูตองหา ตามขอกลาวหาและบทกฎหมายดังกลาว
จึงเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พนักงานสอบสวน อำเภอธัญบุรี
ความเห็นของหัวหนาพนักงานสอบสวน
เห็นควรสั่งฟอง ผูตอ งหา
บารมี ค้ำจุน
(นายบารมี ค้ำจุน)
นายอำเภอธัญบุรี
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
ลำดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๑๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบาน,
และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑๕

นางสวัสดี ปใหม พยาน

๑๖

นายอาคม รักชาติ ผูกลาวหา

ที่อยู
พนักงานสอบสวน

จำนวน
๑๘ แผน

๘๐/๗๕ หมู ๖ ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
๑๙/๑๒ หมู ๓ ต.ลําผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๓ แผน

รวม ๓ รายการ จํานวน

๒๕ แผน

อํานวย เปนธรรม
(นายอํานวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕

๔ แผน

หมายเหตุ
(ก ๑-ก ๑๓)
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×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับราชการตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร ๕
ทำหนาทีห่ วั หนาฝายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเทศบาล
เมืองรังสิต หากขาฯยายทีอ่ ยูเ มือ่ ใดจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
เบอรโทรศัพทขาฯ ๐๘-๙๖๖๖-๖๖๖๖
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยสาเหตุใด
ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดำเนินคดีกับ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ตามภาพใบหนาที่ขอจัด
ทำบัตรประชาชนเลขที่ ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๐๑-๐๒-๑
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ซึง่ ไดกระทำความผิดตามกฎหมายโดยแจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
ในการขอมีบัตรใหม อันเปนความผิดตาม ๑.พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๑๔ (๒) ๒.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั ความเสียหาย และ ๓.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๖๗ ฐานแจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน จนกวาคดีอาญาจะถึงที่สุด
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่เทศบาลเมืองรังสิต ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอบ ขาฯไดปฏิบัติหนาที่ราชการประจำอยูที่สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี ตำแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ ขาฯไดรับมอบหมายจากปลัดเทศบาลเมืองรังสิตในฐานะ
นายทะเบียนใหมารองทุกขกลาวโทษตอ น.ส.สวย มีสี (เกิดพ.ศ. ๒๕๐๕) ปรากฏขอเท็จจริงในการ
กระทำความผิดจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของทางราชการโดยงานบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต ไดความวา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ น.ส.สวย มีสี
(เกิดพ.ศ. ๒๕๐๕) ผูถือบัตรประชาชนตามภาพใบหนาที่ขอจัดทำบัตรประชาชนเลขที่ ๓-๑๓๐๓-๐
๐๐๐๑-๐๒-๑ ไดนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบานเลขที่ ๑๑๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๒ ต.ประชาธิปต ย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่มีชื่อน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) ซึ่งเปนพี่สาวมาแสดงกับเจาหนาที่เพื่อ
ติดตอขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมในกรณีบตั รหาย โดยมีนายสมปอง มีสี เปนผูใ หการรับรอง
ตามเลขหมายคำขอมีบตั ร ๑๓๙๘-๓-๐๖๐๘๘๐ เทศบาลเมืองรังสิตจึงไดดำเนินการจัดทำบัตรประจำ
ตัวประชาชนให ซึง่ ในขณะนัน้ เทศบาลเมืองรังสิตยังไมสามารถตรวจสอบภาพใบหนาจากฐานขอมูลได
จนเมื่อประมาณตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ไดมีบุคคลไมทราบชื่อ-สกุล โทรศัพทเขามาสอบถามวา
ไมมีชื่อของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองรังสิต สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองรังสิตจึงไดทำการตรวจสอบทะเบียนบาน (ป ๒๔๙๙) พบวา
บานเลขที่ ๔๐๐ หมู ๑ ต.ประชาธิปต ย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึง่ เปนบานตามภูมลิ ำเนาของ น.ส.สวย
มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) พบมีชอื่ น.ส.สวย มีสี ๒ คน โดยเกิด พ.ศ.๒๕๐๓ และเกิด พ.ศ.๒๕๐๕ และ
บุคคลทัง้ ๒ ยายจากบานเลขที่ ๔๐๐ ไปบานเลขที๑่ /๑๐ หมู ๓ ต.ประชาธิปต ย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ แตเมือ่ ตรวจสอบทะเบียนบานเลขที่ ๑/๑๐ หมู ๓ ดังกลาว กลับพบ
วามีชื่อของน.ส.สวย มีสี เกิดป ๒๕๐๓ เพียงคนเดียวจึงไดทำการตรวจสอบจากฐานขอมูลทะเบียน
บัตรประจำตัวประชาชนของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) ปรากฎวา ภาพใบหนาของน.ส.สวย
มีสี ในรายการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่เปนครั้งหลังสุด
มีใบหนาไมเหมือนกับ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) เทศบาลจึงไดทำหนังสือแจงใหนายสมปอง
มีสี เจาบานเลขที่ ๑๑๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๒ ซึง่ ใหการรับรองการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
ใหมของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) มาพบเจาหนาทีเ่ พือ่ สอบถาม ซึง่ นายสมปองเลาวา น.ส.สวย
มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เปนพีส่ าวของตน โดย บิดามารดาไดตงั้ ชือ่ ซ้ำกันกับพีส่ าวอีกคนทีเ่ กิดป ๒๕๐๓
และไดตกสำรวจจากทะเบียนบาน ตอมาเทศบาลเมืองรังสิตไดทำหนังสือแจงให น.ส.สวย มีสี (เกิด
พ.ศ.๒๕๐๕) มาพบเจาหนาทีแ่ ละสอบ ถามขอเท็จจริง น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ยอมรับวาได
สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) จริง ซึ่งเทศบาลเมืองรังสิต
ไดบนั ทึกถอยคำของนายสมปองมีสี และ ของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไว ปรากฎตามสำเนา
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บันทึกที่ขาฯมอบใหกับพนักงานสอบสวน รวมทั้งเทศบาลยังไดทำหนังสือแจงให น.ส.สวย มีสี (เกิด
พ.ศ.๒๕๐๓) ทีเ่ ปนเจาของรายการทีแ่ ทจริงมาสอบถามขอเท็จจริงและบันทึกถอยคำไว โดยน.ส.สวย
มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ไดยอมรับวา น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เปนนองสาวมีชอื่ -นามสกุล เดียว
กับตน และชื่อตกสำรวจจากทะเบียนบาน รายละเอียดปรากฎตามสำเนาบันทึกของ น.ส.สวย มีสี
ที่ไดมอบใหกับพนักงานสอบสวน
ถาม กอนที่ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) จะสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของ น.ส.สวย มีสี
ที่เปนพี่สาว น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมากอนหรือไม
ตอบ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๒ บัตร
หมดอายุ ๔ มกราคม ๒๕๒๘ เลขบัตร ปท.๔-๐๐๕๗๒๐ ปรากฎตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ขาฯไดมอบใหกับพนักงานสอบสวน เมื่อบัตรหมดอายุแลว น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไมได
ดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม และ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไดตกสำรวจจาก
ทะเบียนบานเลขที่ ๔๐๐ หมู ๑ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากทางเทศบาลเมืองรังสิต
เนือ่ งจากยายทีอ่ ยูใ หมไปอยูบ า นเลขที่ ๑/๑๐ หมู ๓ ต.ประชาธิปต ย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตามคำขอ
บานเลขทีใ่ หมที่ ๔๑๙/๒๕ โดยมีนางเชือ้ มีสี เปนหัวหนาครอบครัว หลังจากนัน้ ทางเทศบาลเมืองรังสิต
ไดทำการเปลี่ยนบานเลขที่ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จากหมูเปนซอย จึงทำใหบานเลขที่ดังกลาว
เปลีย่ นเปนบานเลขที่ ๑๑๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๒ และทะเบียนบานใหมไมมชี อื่ ของ น.ส.สวย มีสี
(เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ปรากฎอยู มีแตชื่อ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ที่เปนพี่สาวปรากฎอยู หลัง
จากนัน้ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เคยมาดำเนินการติดตอขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบาน เทศบาล
เมืองรังสิตไดให น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไปหาพยานบุคคลทีน่ า เชือ่ ถือมาสอบสวนขอเท็จจริง
และรับรองตัวบุคคล แตน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไมยอมดำเนินการ เทศบาลเมืองรังสิตจึงไม
สามารถดำเนินการเพิ่มชื่อใหได
จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทีป่ รากฏจนเปนทีแ่ นชดั ของฐานขอมูลงานทะเบียน
ราษฎรเชื่อวา น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เปนบุคคลที่ไดกระทำความผิดตามกฎหมายขางตน
ปลัดเทศบาลเมืองรังสิตในฐานะนายทะเบียนจึงมอบอำนาจใหขาฯ รองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ตามกฎหมายดังกลาวตอไป
ถาม ขอทราบที่อยูและตำหนิรูปพรรณของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕)
ตอบ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เปนบุคคลทีม่ ตี ำหนิรปู พรรณ ดังนี้ เปนผูห ญิงไทย อายุ ๔๖ ปรปู ราง
ทวม สูงประมาณ ๑๖๑ ซม. ผิวดำแดง ใบหนารูปไข ไวผมยาวแคไหล จมูกโดง ปากกวางตาสองชั้น
ปรากฎตามสำเนาภาพถายใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลขหมายคำ
ขอมีบัตร ๑๓๙๘-๓-๐๖๐๘๘๐ มีภูมิลำเนาอยูที่บานเลขที ๑๑๑ ซอย รังสิต-นครนายก ๒
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ถาม ทานจะอางผูใดเปนพยานหรือไม และจะอางเอกสารหรือวัตถุใดเพิ่มหรือไม
ตอบ ขาฯขอใหสอบ นางสวัสดี ปใหม เจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร ๔ ทีต่ รวจพบการกระทำผิด
ของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) เปนพยาน สวนเอกสารและวัตถุพยานขาฯไมขออาง
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
อาคม รักชาติ
ผูกลาวหา
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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đðŨî

ó÷ćî

íĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ģģ đéČĂî

ĦĦ

đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
0-2ĤĦħ-ĪĦĪĦ

íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.ģĦ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî êŠĂĀîšć
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĤĤġġĢġġġġĤĩġĢ ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĂĂÖ è đöČĂÜîÙøøćßÿĊöć ßČĂę
îćÜÿüĆÿéĊ ðŘĔĀöŠ
Ăć÷č ģĪ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ ĩ Ö.÷. ĥĪ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č ĩ Ö.÷. ĦĦ
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïøćßÖćø
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ĩġ/ĨĦ
ĀöĎìŠ Ċę
ħ
êĞćïú
ÙĎÙê
Ă.íĆâïčøĊ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷üĉîĆ÷ Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜöć Ą
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎÖŠ øèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม
ตอบ

ถาม

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับราชการตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร ๔
ทำหนาทีด่ แู ลควบคุมงานทะเบียนราษฎร ประจำเทศบาลเมืองรังสิต หากขาฯ
ยายทีอ่ ยูเ มือ่ ใดขาฯ จะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที เบอรโทรศัพท
ขาฯ ๐๘-๒๕๕๕-๕๕๕๕
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยเหตุใด

Ùï
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พยาน
แผนที่ ๒
ตอบ ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อใหการเปนพยาน เนื่องจากขาฯเปนผูตรวจพบวา น.ส.สวย มีสี
(เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของ น.ส.สวย มีสี (เกิดพ.ศ. ๒๕๐๓)
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่เทศบาลเมืองรังสิต ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอบ ขาฯไดปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการประจำอยูท สี่ ำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลเมืองรังสิต ตำแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร ๔ เมือ่ ประมาณตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ขณะทีข่ า ฯ ปฎิบตั หิ นาทีอ่ ยู
ที่สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองรังสิต มีบุคคลไมทราบชื่อ-สกุล โทรศัพทเขามาสอบถามวา ไมมีชื่อ
ของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ในบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองรังสิต
ขาฯจึงทำการตรวจสอบเอกสารทะเบียนบาน (ป ๒๔๙๙) บานเลขที่ ๔๐๐ หมู ๑ ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึง่ เปนบานตามภูมลิ ำเนาของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) พบมีชอื่ “น.ส.สวย
มีสี เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๓” เปนบุคคลลำดับที่ ๙ ของทะเบียน และบุคคลลำดับที่ ๑๕ ชือ่
“น.ส.สวย มีสี เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๕” และบุคคลทั้ง ๒ ยายจากภูมิลำเนาบานเลขที่ ๔๐๐
หมู ๑ ต.ประชาธิปตย ไปบานเลขที่ ๑/๑๐ หมู ๓ ต. ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ แตเมือ่ ตรวจสอบทะเบียนบานเลขที่ ๑/๑๐ หมู ๓ ดังกลาว กลับพบรายการ
บุคคลลำดับที่ ๖ มีชื่อของน.ส.สวย มีสี เกิดป ๒๕๐๓ แตไมพบ น.ส.สวย มีสี เกิดป ๒๕๐๕ อยูใน
ทะเบียนบาน ขาฯจึงไดตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) ทีไ่ ด
แก ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ (ลำดับที่ ๖) จากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน พบ
จำนวนรายการขอมีบตั ร จำนวน ๔ รายการ ไดแก ๑. เมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๐ เลขหมายคำขอ
มีบัตร ๑๓๙๘-๒-๐๒๐๕๐๗ ออกโดยเทศบาลเมืองรังสิต
๒.เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เลขหมายคำขอมีบัตร ๑๓๙๘-๒-๐๒๕๒๖๘
๓.เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เลขหมายคำขอมีบัตร ๑๓๙๘-๓-๐๔๖๑๖๘
๔.เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เลขหมายคำขอมีบัตร ๑๓๙๘-๓-๐๖๐๘๘๐ ขาฯพบวา
ภาพของ น.ส.สวย มีสี ที่ปรากฎในฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน มีใบหนา
ไมเหมือนกับ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓)
ขาฯจึงไดตรวจสอบคำรองขอมีบตั ร (บ.ป.๑) ที่ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ยืน่ คำรอง
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ พบวามีนายสมปอง มีสี เปนผูใหการรับรองยืนยันตัวบุคคล และมี
นายลอยกระทง สงกรานต เปนผูร บั คำรองในการขอมีบตั รใหมของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕)
ขาฯ สงสัยจึงเรียก น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๓) มาสอบถาม ไดความวา น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.
๒๕๐๓) เปนพีส่ าวของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) และพบวา ชือ่ ของน.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.
๒๕๐๕) ตกสำรวจทางทะเบียน และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ได
ยืน่ เรือ่ งขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนราษฎร ซึง่ เรือ่ งยังอยูใ นระหวางการสอบสวนขอเท็จจริงเนือ่ งจากพยาน
บุคคลที่ยืนยันยังไมมี
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การกระทำของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ทีย่ นื่ คำรองขอมีบตั รประจำตัวประชาชน
โดยสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนแทน น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) ซึง่ น.ส.สวย มีสี (เกิด
พ.ศ. ๒๕๐๕) ทราบอยูแ ลววากำลังทำเรือ่ งขอเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบานอยู จึงยังไมมสี ทิ ธิทจี่ ะขอมีบตั ร
ประจำตัวประชาชนได ขาฯจึงรายงานดวยวาจาใหปลัดเทศบาลเมืองรังสิตทราบปลัดเทศบาลจึงมอบ
อำนาจให นายอาคม รักชาติ รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกบั น.ส.สวย มีสี
(เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ตามกฎหมายตอไป
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
สวัสดี ปใหม
พยาน
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
ลำดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๑๓ นางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๕) ผูตองหา

ที่อยู
๑๑๑ ซอย รังสิต-นครนายก
๒ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

จำนวน
๓ แผน

รวม ๓ รายการ จํานวน

๓ แผน

อํานวย เปนธรรม
(นายอํานวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
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ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšêšĂÜĀć
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
đðŨî

ñĎšêšĂÜĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ

ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ħĨĨĨ-ĨĨĨĨ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

íĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę ĥ đéČĂî

íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.ģĦ ĦĦ

đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ēúą

ñĎêš šĂÜĀć

êŠĂĀîšć
îć÷ÿøšćÜÿøø öćÖđóßø ìîć÷Ùüćö
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĥ-ĢĤġĤ-ġġġġĢ-ġģ-Ģ ÿĂïÿüîìĊę
ĂĂÖ è
ßČęĂ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
Ăć÷č Ħġ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ĢĢĢ ĀöĎìŠ Ċę
êĞćïú ðøąßćíĉðŦê÷Ť
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
àĂ÷ øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
Ă.íĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâßŠü÷Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜúšüÜĄ
đÖĉéêĞćïú
ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน ผูตองหาไดบังอาจแจงขอทำบัตรประจำตัว
ประชาชนโดยแอบอางชื่อ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) เลขประจำตัวประชาชน
๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ โดยทุจริต เหตุเกิดที่เทศบาลเมืองรังสิต ต.ประชาธิปตย
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การกระทำดังกลาวเปนความผิดขอหาแจงขอความหรือแสดง
หลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม แจงขอความอันเปน
เท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั ความเสียหาย และแจง
ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
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เปน ผูตองหา
แผนที่ ๒
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิทจี่ ะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และใหทนายความหรือผูซ งึ่
ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซ งึ่ จะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมที นายความทาน
ตองการทีจ่ ะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซ งึ่ ทานไววางใจ
เขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ตอบ ขาฯ ตองการให นายสรางสรร มากเพชร ทนายความ รวมรับฟงการสอบสวน ในครั้งนี้
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา ผูต อ งหาไดกระทำความผิด
และแจงขอหาใหทราบดังกลาวขางตนแลวนัน้ ทานทราบหรือเขาใจขอหาดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯทราบและเขาใจขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหขาฯทราบดีโดยตลอดขอกลาวหาดีแลว
ขาฯขอใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและประสงคที่จะไมใหการใดๆ ในชั้นสอบสวนขอใหการใน
ชั้นศาลเทานั้น
ถาม ขอทราบประวัติสวนตัวของผูตองหา โดยสังเขป
ตอบ ขาฯ มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยูบานเลขที่ดังกลาวขางตน เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ ปจจุบัน
มีอายุ ๕๐ ป มีอาชีพรับจางทั่วไป เปนบุตรคนที่ ๙ ของนายบุญชวย มีสี กับนางลวง มีสี ซึ่งอาศัย
อยูท บี่ า นเลขที่ ๔๐๐ หมู ๑ ต.ประชาธิปต ย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขาฯ เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๒ พอบัตรหมดอายุก็ไมไดทำบัตรใหม เพราะขาฯตกสำรวจจากทะเบียน
บานเนื่องจากขาฯมีชื่อและนามสกุลเหมือนกับ น.ส.สวย มีสี พี่สาวที่เกิดป ๒๕๐๓ ทำใหเจาหนาที่
ของเทศบาลไมไดจดชือ่ ขาฯลงในทะเบียนบานเมือ่ ขาฯตกสำรวจจึงไมสามารถทีจ่ ะทำบัตรประจำตัว
ประชาชนได จนป ๒๕๔๘ ขาฯจึงคิดจะทำบัตรประจำตัวประชาชน สวนสาเหตุที่ขาฯคิดจะทำบัตร
ประชาชนและรายละเอียดที่ไปดำเนินการนั้น ขาฯไมขอใหการในชั้นพนักงานสอบสวนขอไปแถลง
ความจริงในชั้นพิจารณาของศาลเทานั้น
ถาม ทานมีพี่นองจำนวนกี่คน และจบการศึกษาชั้นใด
ตอบ ขาฯมีพี่นองจำนวน ๑๔ คน เปนบุตรคนที่ ๙ ขาฯไมไดเรียนหนังสือจึงอานและเขียนหนังสือไมได
แตสามารถเขียนชื่อ-นามสกุลตนเองได ขาฯทราบและเขาใจคำถามสามารถตอบคำถามได
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ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

คำใหการของ
นางสาวสวย มีสี
เปน ผูตองหา
แผนที่ ๓
ทานเคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ไมเคย
เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูหนึ่งผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ไมเคย
ทานจะกลาวอางพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนนี้อีกหรือไม
ไมมีแลว และขอใหการในพฤติการณและรายละเอียดในชั้นศาลเทานั้น
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
สวย มีสี
ผูตองหา
ลงชื่อ
สรางสรร มากเพชร
ทนายความ
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเอง
ลำดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๑๐ นายลอยกระทง สงกรานต
๑๑

นายสมปอง มีสี

๑๒

นางสาวสวย มีสี

ที่อยู
๒๐๐/๙ หมู ๖ ต.พัฒนานิคม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
๑๑๑ ซอย รังสิต-นครนายก
๒ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
๑๑๑ ซอย รังสิต-นครนายก
๒ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

จำนวน
๒ แผน

รวม ๓ รายการ จำนวน

๖ แผน

อํานวย เปนธรรม
(นายอํานวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕

๒ แผน
๒ แผน

หมายเหตุ
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ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับจางเปนพนักงานของโรงงานไกสด เซนตาโก ขาฯ อยูกิน
เปนสามีภรรยากับนายสมใจ สีสด ยังไมมีบุตรดวยกัน หากขาฯยายที่อยู
เมื่อใดขาฯจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
ทานเกิดวัน เดือน ปใด และมีพี่นองจำนวนกี่คน
ขาฯเกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๓ ปจจุบันมีอายุ ๕๒ ป จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนประชาธิปตย ขาฯมีพี่นอง ๑๔ คน เปน
บุตรคนที่ ๘ ของนายบุญชวย มีสี กับนางลวง มีสี

Ù
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คำใหการของ
นางสาวสวย มีสี
พยาน
แผนที่ ๒
โดยมีนอ งสาวถัดจากขาฯ (คนที่ ๙) มีชอื่ -นามสกุลเดียวกันคือ น.ส.สวย มีสี ซึง่ เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๐๕ ปจจุบันมีอายุ ๕๐ ป โดยบิดามารดาขาฯเปนผูตั้งชื่อ-นามสกุล
ถาม ทานเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม อยางไร
ตอบ ขาฯเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ เทศบาลเมืองรังสิต เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ วันหมด
อายุ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
ถาม พนักงานสอบสวนใหทานดูภาพถาย น.ส.สวย มีสี จากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ เลขหมายคำขอมีบัตร ๑๓๙๘-๓-๐๖๐๘๘๐
ออกบัตรเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๓ ทานรูจักหรือไมอยางไร
ตอบ ขาฯไดดูภาพถาย น.ส.สวย มีสี จากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เลขหมายคำขอมี
บัตรฯดังกลาวแลว ขาฯขอยืนยันวาเปนภาพถาย น.ส.สวย มีสี นองสาวขาฯที่เกิดพ.ศ.๒๕๐๕
ถาม ทานทราบหรือไมวา น.ส.สวย มีสี นองสาวไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยอางวาชือ่ น.ส.สวย
มีสี เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๓ เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ ซึง่ เปนขอมูล
ของทาน
ตอบ ขาฯไมทราบ เพราะไปอยูที่ตางจังหวัดตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๕ กลับมาเมื่อตนเดือนสิงหาคม
ขาฯทราบจากทางเทศบาลเมืองรังสิตวามีคนชื่อ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) มาแอบอางชื่อนามสกุลของขาฯในการยืน่ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม โดยใชเลขประจำตัวประชาชนของขาฯ
เมือ่ ขาฯไดดภู าพถาย น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ทีท่ างเทศบาลเมืองรังสิตใหดู ขาฯก็ยนื ยันวา
เปนนองสาวของขาฯ
ถาม ทานทราบสาเหตุที่ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไปแอบอางชือ่ -สกุล และนำสำเนาทะเบียนบาน
ของทานไปยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมหรือไม
ตอบ ขาฯไมทราบสาเหตุ ขาฯทราบแตวา น.ส.สวย มีสี นองสาว ชือ่ -นามสกุลไดตกสำรวจจากทะเบียน
บานทำใหไมมชี อื่ -นามสกุลอยูใ นทะเบียนบานเลขที่ ๑/๑๐ หมู ๓ (จากนัน้ ไดเปลีย่ นมาเปนบานเลขที่
๑๑๑) มีแตชื่อ-นามสกุลของขาฯเพียงคนเดียว
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
สวย มีสี
พยาน
สอบสวน/พิมพ/อาน
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
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ó.ý.ģĦ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ-ĢĤġĤ-ġġĢĨħ-Ĩħ-Ħ
ĂĂÖ è Ă.íĆâïčøĊ
ĂĂÖđöČęĂ ĢĢ ö.Ù. ĦĢ
ĀöéĂć÷č ĤĢ í.Ù. ĦĨ

êŠĂĀîšć
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ßČęĂ
îć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ
Ăć÷č ĥĨ
ðŘ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę
ĢĢĢ
ĀöĎìŠ Ċę
êĞćïú
ðøąßćíĉðŦê÷Ť
Ă.íĆâïčøĊ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
àĂ÷ øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâßŠü÷Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜúšüÜĄ
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎÖŠ øèĊ đðŨîîšĂÜßć÷ñĎšêšĂÜĀć ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับจางเปนพนักงานของบริษทั เซนตาโก อ.คลองหลวง ขาฯ
อยูก นิ เปนสามีภรรยากับนางสมศรี สดใส มีบตุ รดวยกัน ๑ คน หากขาฯ ยาย
ที่อยูเมื่อใดขาฯจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
ทานจบการศึกษาชั้นใด และมีพี่นองจำนวนกี่คน
ขาฯจบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนประชาธิปต ย มีพนี่ อ ง
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คำใหการของ
นายสมปอง มีสี
พยาน
แผนที่ ๒
๑๔ คน ขาฯ เปนบุตรคนที่ ๑๓ ของนายบุญชวย มีสี กับนางลวง มีสี โดยมีพสี่ าวทีม่ ชี อื่ -นามสกุล
เดียวกัน ๒ คน คือน.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๓ กับ น.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๕
ถาม ทานทราบหรือไมวา น.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๕ ไปยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมที่
เทศบาลเมืองรังสิต โดยอางวาชื่อ น.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๓ เลขประจำตัวประชาชน
๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ ซึ่งเปนพี่สาวอีกคน
ตอบ ขาฯไมทราบ ขาฯทราบแตวา น.ส.สวย มีสี ทีเ่ กิด พ.ศ.๒๕๐๕ ไดยนื่ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
ใหมในกรณีบัตรหาย แลวใหขาฯไปรับรองตัวบุคคลในการทำบัตรประจำตัวประชาชนกับเจาหนาที่
ของทางเทศบางเมืองรังสิตให ซึง่ ขาฯเขาใจวาเปนการทำบัตรประชาชนใหมของน.ส.สวย มีสี ทีเ่ กิด
พ.ศ.๒๕๐๕ เอง ไมคดิ วาจะเปนการทุจริตสวมตัวทำบัตรประชาชนของน.ส.สวย มีสี ทีเ่ กิด พ.ศ.๒๕๐๓
ซึ่งเปนพี่สาวอีกคน หลังจากที่เทศบาลเมืองรังสิตไดมีหนังสือแจงใหขาฯไปพบเจาหนาที่ของทาง
เทศบาล ขาฯจึงไดทราบความจริงวา น.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๕ ไปยื่นขอทำบัตรประจำตัว
ประชาชนใหมที่เทศบาลเมืองรังสิต โดยอางวาชื่อ น.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๓ เลขประจำตัว
ประชาชน ๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ พี่สาวอีกคน
ถาม ทานทราบสาเหตุที่ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕) ไปยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมที่
เทศบาลเมืองรังสิต โดยอางวาชื่อ น.ส.สวย มีสี ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๓ เลขประจำตัวประชาชน
๓-๑๓๐๓-๐๐๐๑๐-๖๓-๓
ตอบ ขาฯไมทราบสาเหตุ แตขาฯมาทราบภายหลังเกิดเหตุวา น.ส.สวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๕) ชื่อไดตก
สำรวจจากทะเบียนบาน เนื่องจากมีชื่อ-นามสกุลซ้ำกัน ๒ คนทำใหไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ถาม ทานในฐานะเปนเจาบานเลขที่ ๑๑๑ ซอย รังสิต-นครนายก ๒ ทราบหรือไมวา น.ส.สวย มีสี (เกิด
พ.ศ.๒๕๐๕) ชื่อตกสำรวจ
ตอบ ขาฯไมทราบ เนื่องจากขาฯไดยายออกไปอยูบานเชาไดประมาณ ๔-๕ ปแลว และไมคอยไดกลับมา
ที่บานเลขที่ ๑๑๑ รังสิต-นครนายก ๒ ดังกลาว
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
สมปอง มีสี
ลงชื่อ
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม

พยาน
สอบสวน/พิมพ/อาน
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Ùï.Ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îć÷úĂ÷ÖøąìÜ ÿÜÖøćîêŤ
đðŨî

ó÷ćî

íĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ģħ đéČĂî

ĦĦ

đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
0-ĩĩĤĤ-ĤĤĤĤ

íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.ģĦ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
Ĥ-Ģħġģ-ġġġġĩ-ĩġ-ĩ
ĂĂÖ è Ă.óĆçîćîĉÙö
ĂĂÖđöČęĂ ģĥ ö.Ù. ĥĪ
ĀöéĂć÷č ħ Ö.ó. ĦĦ

êŠĂĀîšć
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ßČęĂ
îć÷úĂ÷ÖøąìÜ ÿÜÖøćîêŤ
Ăć÷č ĤĨ
ðŘ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïøćßÖćø
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ģġġ/Ī
ĀöĎìŠ Ċę
ħ
êĞćïú
óĆçîćîĉÙö
Ă.íĆâïčøĊ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
óĆçîćîĉÙö
ÝĆÜĀüĆé
úóïčøĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷đßĊ÷ø Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜÝĆîìøŤ Ą
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎÖŠ øèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม
ตอบ

ถาม

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับราชการตำแหนงเจาพนักงานปกครอง ๔ สำนักงานทองถิน่
จ.ลพบุรี กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ทำหนาทีฝ่ า ยกฎหมายของทองถิน่
จ.ลพบุรี หากขาฯยายทีอ่ ยูเ มือ่ ใดขาฯจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยเหตุใด

Ùï
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คำใหการของ
นายลอยกระทง สงกรานต
พยาน
แผนที่ ๒
ตอบ ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพือ่ ใหการเปนพยาน เนือ่ งจากขาฯเปนเจาหนาทีข่ องเทศบาลเมืองรังสิต
ทีร่ บั เรือ่ งขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมของ น.ส.สวย มีสี (เกิด พ.ศ. ๒๕๐๕) ซึง่ เปนผูต อ งหาในคดีนี้
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน ขณะที่ขาฯปฎิบัติหนาที่ประจำอยูที่สำนักทะเบียน
เทศบาลเมืองรังสิต โดยขณะนั้นขาฯรับราชการประจำอยูที่เทศบาลเมืองรังสิต ตำแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน มีน.ส.สวย มีสี มายื่นคำรองขอทำบัตรประจำตัว
ประชาชนใหม กรณีบัตรหาย ขาฯจึงรับเรื่องไวและให น.ส.สวย มีสี กรอกคำรองขอมีบัตร และได
แจงให น.ส.สวย ปฎิบตั ติ ามระเบียบขัน้ ตอนในการยืน่ ขอมีบตั รใหม กรณีบตั รหายโดยจะตองดำเนิน
การ ๑.ทำการแจงบัตรหายกับเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองรังสิต ๒.ใหกรอกเอกสารขอทำบัตรใหม
พรอมยืน่ เอกสารราชการประกอบดวย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเกา, สำเนาทะเบียนบาน
ซึง่ น.ส.สวย ไดนำเอกสารดังกลาวมายืน่ ใหขา ฯ ขาฯจึงให น.ส.สวยทำการพิมพลายนิว้ มือ ปรากฎวา
ลายนิว้ มือไมตรงกับลายนิว้ มือเดิมทีพ่ มิ พไว จึงให น.ส.สวย นำบุคคลผูน า เชือ่ ถือมาใหการรับรองยืนยัน
ตัวบุคคลในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม ซึง่ น.ส.สวย ไดนำนายสมปอง มีสี เจาบานเลขที่
๑๑๑ ซอย รังสิต-นครนายก ๒ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่ น.ส.สวยมีชื่อในทะเบียน
บานอยู มาใหการรับรองยืนยันตัวบุคคล โดยนายสมปอง มีสี ไดยนื ยันความถูกตองในตัวบุคคลของ
น.ส.สวย ปรากฎตามสำเนาบันทึกคำใหการรับรองบุคคลจากนั้นขาฯไดนำเอกสารคำขอทำบัตร
ประจำตัวประชาชนใหมทงั้ หมดของ น.ส.สวย ใหกบั นายวรชัย จันทรสวย พนักงานเจาหนาทีผ่ อู นุมตั ิ
การทำบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบ ซึง่ นายวรชัยไดตรวจสอบและอนุมตั ใิ หออกบัตรประจำตัว
ประชาชนใหมแก น.ส.สวย มีสี
ถาม ทานเคยรับราชการอยูที่เทศบาลเมืองรังสิตตั้งแตเมื่อใด ถึงเมื่อใด
ตอบ ขาฯ เคยรับราชการประจำอยูท เี่ ทศบาลเมืองรังสิตตัง้ แต วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ถาม ทานทราบไดอยางไรวา น.ส.สวย มีสี ไดทำการสวมชื่อบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชน
ตอบ เมือ่ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขณะทีข่ า ฯปฎิบตั หิ นาทีอ่ ยูท สี่ ำนักงานทองถิน่ จ.ลพบุรี ทางเทศบาล
เมืองรังสิตไดโทรศัพทแจงใหขา ฯทราบวาตรวจพบ น.ส.สวย มีสี ไดสวมชือ่ บุคคลอืน่ ทำบัตรประจำตัว
ประชาชนแลวขาฯเกี่ยวของดวยในฐานะเปนเจาหนาที่ที่รับเรื่องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม
ของ น.ส.สวย มีสี ขาฯจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อใหปากคำเปนพยาน
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
ลอยกระทง สงกรานต
พยาน
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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เอกสารที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหรือจัดทำประกอบคดี
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รายการ
พิมพมือผูตองหา
บันทึกการควบคุมผูตองหา
บันทึกการแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา
บันทึกแจงขอหากรณีผูตองหาเขามอบตัว
หมายเรียกพยาน
หมายเรียกผูตองหา
บันทึกพนักงานสอบสวน
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
บัญชีของกลางคดีอาญา

ที่อยู
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน

จำนวน
๒ แผน
๑ แผน
๑ แผน
๑ แผน
๓ แผน
๒ แผน
๑ แผน
๓ แผน
๑ แผน

รวม ๙ รายการ จำนวน

๑๕ แผน

อํานวย เปนธรรม
(นายอํานวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
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Ùï.ĢĢ
Ùï.ĢĢ

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâć

ïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜúĞćéĆïìĊę
ģġ/ģĦĦĦ
êćöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî
×ĂÜìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂ íĆâïčøĊ
ÙéĊìĊę
390/ģĦĦĦ
úÜüĆîìĊę ģģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ
ð.Ý.ü.×šĂ
ĥ
đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ
ñĎšÖúŠćüĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć
åćîÙüćöñĉé ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ , ĒÝšÜ×šĂÙüćöĂĆîđðŨî
đìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęàċęÜĂćÝìĞćĔĀšñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßîĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ĒúąĒÝšÜĔĀšóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊę
ñĎšÖøąìĞćêćöĀîšćìĊęÝé×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝúÜĔîđĂÖÿćøøćßÖćø ēé÷ðøąÖćøìĊęîŠćÝąđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĒÖŠ
ñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßî
úĞćéĆï
øć÷Öćø
ÝĞćîüî
ìĊę
Ģ ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî đú×ðøąÝĞćêĆü Ģ Ĕï
ðøąßćßî Ĥ-ĤġġĢ-ġġĢĨħ-Ĩħ-Ħ
ßČęĂ îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
üĆîìĊęĂĂÖ ģĤ öĉ.÷.ģĦĦĦ
üĆîìĊęĀöéĂć÷č ģģ Ö.Ù.ģĦħĢ

øćÙć
ïćì ÿê.
-

÷ċéÝćÖĔÙø
ñĎšêšĂÜĀć

üĆî đéČĂî ðŘ
ìĊę÷ċé
ĥ Ö.÷.
ģĦĦĦ

Āöć÷đĀêč

×ĂøĆïøĂÜüŠć ×ĂÜÖúćÜêćöïĆâßĊ×ĂÜÖúćÜÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝĆéìĞć×ċîĚ îĊĚëĎÖêšĂÜêøÜ
ÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜìčÖðøąÖćø
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )
( úÜßČęĂ )

ÿü÷ öĊÿĊ
ĂćÙö øĆÖßćêĉ
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
Ăÿ.ÿčßćêĉ ÖĞćđîĉé

ñĎšêšĂÜĀć
ñĎšÖúŠćüĀć
ó÷ćî
ó÷ćî

( úÜßČęĂ )

ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö

ÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî

* Āöć÷đĀêč * đöČęĂúÜøć÷ÖćøÿĉĚîÿčéĒúšüĔĀšúÜßČĂę óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÖĞćÖĆïéšü÷

กรมการปกครอง
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
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ที่วาการอำเภอ.......................................
ธัญบุรี
จังหวัด.....................................
ปทุมธานี
ลําดับ
๔

วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
นายอาคม รักชาติ เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕
๒๒ ส.ค.๒๕๕๕
๑๐.๓๐ น. ไดรบั มอบอำนาจจากปลัดเทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับ
นางสาวสวย มีสี ที่กระทำความผิดโดยแจงขอความหรือแสดง
หลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั รใหม,แจง
ขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือ
ประชาชนไดรับความเสียหาย และแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ผูก ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดย
ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
เหตุเกิดที่สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน ไดรับแจงไวแลว
และรับคำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕
ของที่วาการอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งจะไดดำเนินการตอไป
(ลงชื่อ)................................
อาคม รักชาติ
ผูแจง
(ลงชื่อ)................................
อำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน
(ลงชื่อ)................................
มอ.พร ปองกัน
เขียน

402

กรมการปกครอง
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
ที่วาการอำเภอ.......................................
ธัญบุรี
จังหวัด.....................................
ปทุมธานี

ลําดับ
๓

วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
นางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๕) ไดเขามาพบพนักงาน
๔ ส.ค.๒๕๕๕
๐๙.๓๐ น. สอบสวนพรอมกับนายสรางสรร มากเพชร ทนายความ ตามหมาย
เรียก ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕ ดวยเหตุทตี่ อ งหาวา “แจงขอความ
หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั ร
ใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำให
ผูอื่นหรือประชาชนไดรับความเสียหาย และแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสาร
ราชการ โดยประการที่ น า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก ผู อื่ น หรื อ
ประชาชน” จากพฤติการณแหงคดี เมือ่ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๕ ตาม
ปจว. ขอ ๔ นายอาคม รักชาติ เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและ
บัตร ๕ ไดรับมอบอำนาจจากปลัดเทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนิน
คดีกับนางสาวสวย มีสี เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลา
กลางวัน นางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๕) ไดไปที่เทศบาลเมือง
รังสิตเพื่อแจงขอทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยแอบอางชื่อ น.ส.
สวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๓)เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๓๐๓๐๐๐๑๐-๖๓-๓ โดยทุจริต ซึ่งพนักงานสอบสวนไดรับคำรองทุกข
กลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของทีว่ า การอำเภอธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
ในการนีพ้ นักงานสอบสวนจึงแจงขอหาใหแกผตู อ งหาทราบวา
“แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
ในการขอมีบตั รใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือประชาชนไดรับความเสียหาย และแจงให
พนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงใน
เอกสารราชการ โดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือ
ประชาชน” พรอมทั้งแจงสิทธิใหผูตองหาทราบ ดังนี้
๑. สิทธิในการพบและปรึกษาผูซ งึ่ จะเปนทนายความเปนการ
เฉพาะตัว

กรมการปกครอง
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
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ที่วาการอำเภอ.......................................
ธัญบุรี
จังหวัด.....................................
ปทุมธานี
ลําดับ
๓

วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
๒. สิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบ
๔ ส.ค.๒๕๕๕
๐๙.๓๐ น. ปากคำไดในชั้นสอบสวน
๓. สิทธิในการไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๔. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อไดรับการ
เจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิตางๆ ดังกลาวแลว แตเนื่องจาก
ผูต อ งหาไดเขามาพบพนักงานสอบสวนเอง ไมมกี ารจับกุมตัว ทัง้ ไม
มีพฤติการณวาผูตองหาจะหลบหนี จึงไมมีการควบคุมตัวหรือขอ
หมายขังตอศาลแตอยางใด จึงใหลงลายมือชื่อไว
(ลงชื่อ)................................
สวย มีสี
ผูตองหา
(ลงชื่อ)................................
สรางสรร มากเพชร ทนายความ
(ลงชื่อ)................................
อำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน
(ลงชื่อ)................................
มอ.พร ปองกัน
เขียน
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บันทึกพนักงานสอบสวน

ที่วาการอำเภอ.............................
ธัญบุรี
อำเภอ..................................
ธัญบุรี
จังหวัด...............................
ปทุมธานี
ลายมือชื่อ และ
วัน เดือน ป
รายการปฏิบัติ
ตำแหนงผูบันทึก
๒๒ ส.ค. ๒๕๕๕
วันนี้ ตาม ปจว. ขอ ๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอาคม รักชาติ เจาหนาที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ ไดรับมอบอำนาจจากปลัด เทศบาลเมือง
รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดำเนินคดีกับนางสาวสวย มีสี ที่กระทำความผิดโดยแจงขอความหรือ
แสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม, แจง
ขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ และแจงใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ด
ขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ ในการขอมีบัตรประจำตัว
ประชาชน
เหตุเกิดทีส่ ำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน (ปลัดอำเภอที่วาการอำเภอ
ธัญบุร)ี ไดรบั คำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของทีว่ า
การอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี และสอบปากคำนายอาคม รักชาติ เจาหนาที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ ไวในฐานะผูก ลาวหา รวมทัง้ นางสวัสดี ปใหม
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๔ ซึ่งเปนพยานฝายผูกลาวแลว จึง
อำนวย เปนธรรม
บันทึกไว
๔ ก.ย. ๒๕๕๕
นางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๕) ไดเขามาพบพนักงานสอบสวน
พรอมกับนายสรางสรร มากเพชร ทนายความเพือ่ รับทราบขอกลาวหา ตาม
ปจว. ขอ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงไดแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิ แลวทำการ
สอบสวนนางสาวสวย มีสี ไวในฐานะผูตองหา ในการนี้ไมมีการควบคุมตัว
หรือขอหมายขังตอศาลแตอยางใด โดยนัดหมายใหผตู อ งหามาพบพนักงาน
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จึงบันทึกไว
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕
สอบสวนนางสาวสวย มีสี (เกิดพ.ศ.๒๕๐๓) พี่สาวของผูตองหา ไวใน
อำนวย เปนธรรม
ฐานะพยาน จึงบันทึกไว
๑๔ ก.ย. ๒๕๕๕
สอบสวนนายสมปอง มีสี เจาบานเลขที่ ๑๑๑ ซอยรังสิต-นครนายก
อำนวย เปนธรรม
๒ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี ไวในฐานะพยาน จึงบันทึกไว
๑๖ ก.ย. ๒๕๕๕
สอบสวนนายลอยกระทง สงกรานต เจาพนักงานปกครอง ๔ สำนักงาน
ทองถิ่น จ.ลพบุรี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไวในฐานะพยาน จึง
อำนวย เปนธรรม
บันทึกไว
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕
ไดสรุปสำนวนการสอบสวนเพือ่ เสนอผูบ งั คับบัญชา เพือ่ พิจารณาสัง่ การ
อำนวย เปนธรรม
ตอไป จึงบันทึกไว
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Ùï.ĢĤ
Ùï.ĢĤ
ÙĞćđêČĂî ĀćÖìŠćîĕöŠöćêćöĀöć÷đøĊ÷Ö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝą×ĂĔĀšýćúĂĂÖĀöć÷
ÝĆïÖčöêĆüìŠćîöćéĞćđîĉîÙéĊêćöÖãĀöć÷

Āöć÷đøĊ÷ÖñĎšêšĂÜĀć
ÙøĆĚÜìĊę

1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÿëćîìĊęĂĂÖĀöć÷
ĂĂÖĀöć÷üĆîìĊę ģĪ đéČĂî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ

ÙüćöĂćâć
đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć óčìíýĆÖøćß ģĥĨĨ öćêøć Ħģ
Āöć÷öć÷ĆÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĦ)
ïšćîđú×ìĊę
ĢĢĢ
àĂ÷
øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
êĞćïú ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ñĎšĔĀâŠïšćî
ÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
éšü÷đĀêčìĊęìŠćîêšĂÜĀćüŠć “ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ ĒÝšÜ
×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęàċęÜĂćÝìĞćĔĀšñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßîĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷Ą”
ÞąîĆĚîĔĀš îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĦ)
ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
óï
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîđÝšć×ĂÜÙéĊ
ĔîüĆîìĊę
ĥ đéČĂî
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.
255Ħ đüúć
09.00
îćāĉÖć
( úÜßČęĂ )
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ

ĔïøĆïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę
Ĥġ đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ đüúć 10.00
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĦ)
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĕî üĆîìĊę
ĥ
đéČĂî
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.
255Ħ
đüúć
09.00
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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ïĆîìċÖĀúĆÜĀöć÷
×šćóđÝšć ( ßČęĂñĎšÿŠÜĀöć÷ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
êĞćĒĀîŠÜ ñï.ĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷Ăÿ. Ă.íĆâïčøĊ
ìĊę 2 Ý.ðìčöíćîĊ
ĕéšöćéĞćđîĉîÖćøÿŠÜĀöć÷đøĊ÷ÖĔĀšÖĆï
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĦ
ìĊę
ĢĢĢ
àĂ÷
øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
ëîî
êĞćïú
ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ðøćÖäñúÿŠÜĀöć÷ éĆÜîĊĚ
đîČęĂÜÝćÖ

ÿŠÜĕéšĒúąñĎšêšĂÜĀćøĆïìøćïÖĞćĀîéîĆéĒúšü

( úÜßČęĂ )

öĂ.
(
êĞćĒĀîŠÜ

óø ðŜĂÜÖĆî
óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšïĆÜÙĆïĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷ Ăÿ.
Ă.íĆâïčøĊ ìĊę 2 Ý.ðìčöíćîĊ

ÿŠÜĕöŠĕéš

ñĎšÿŠÜĀöć÷
)
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Ùï.Ģĥ
*ÙĞćđêČĂî* Öćø×Ćé×ČîĀúĊÖđúĊę÷ÜĕöŠöć
êćöĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîöĊ
ÙüćöñĉéêšĂÜøąüćÜēìþÝĞćÙčÖĕöŠđÖĉîÿćö
đéČĂî ðøĆïĕöŠđÖĉîĀšćøšĂ÷ïćì ĀøČĂìĆĚÜÝĞć
ìĆĚÜðøĆï

Āöć÷đøĊ÷Öó÷ćî

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÿëćîìĊęĂĂÖĀöć÷
ĂĂÖĀöć÷üĆîìĊę ģĪ đéČĂî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ

ÙüćöĂćâć
đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć óčìíýĆÖøćß ģĥĨĨ öćêøć Ħģ
Āöć÷öć÷ĆÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĤ)
ïšćîđú×ìĊę
ĢĢĢ
àĂ÷
øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
êĞćïú ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ñĎšĔĀâŠïšćî
ÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
éšü÷đĀêč
ĔĀšöćđðŨîó÷ćîĔîÖøèĊìčÝøĉêÿüöêĆüìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ×ĂÜîćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý.ģĦġĦ)
ÞąîĆĚîĔĀš îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĤ) ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ģġ
đéČ
Ă
î
ÖĆ
î
÷ć÷î
ó.ý.
ģĦĦĦ
đüúć
09.Ĥ0 îćāĉÖć
ĔîüĆîìĊę
óï
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
( úÜßČęĂ )
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿŠüîîĊĚÿćĞ ĀøĆïñĎšøïĆ Āöć÷

ĔïøĆïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę
Ĥġ đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ đüúć 10.00
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý. ģĦġĤ)
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĕî üĆîìĊę
Ģġ
đéČĂî
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.
255Ħ
đüúć
09.Ĥ0
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
îć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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Ùï.Ģĥ
*ÙĞćđêČĂî* Öćø×Ćé×ČîĀúĊÖđúĊę÷ÜĕöŠöć
êćöĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîöĊ
ÙüćöñĉéêšĂÜøąüćÜēìþÝĞćÙčÖĕöŠđÖĉîÿćö
đéČĂî ðøĆïĕöŠđÖĉîĀšćøšĂ÷ïćì ĀøČĂìĆĚÜÝĞć
ìĆĚÜðøĆï

Āöć÷đøĊ÷Öó÷ćî

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÿëćîìĊęĂĂÖĀöć÷
ĂĂÖĀöć÷üĆîìĊę ģĪ đéČĂî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ

ÙüćöĂćâć
đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć óčìíýĆÖøćß ģĥĨĨ öćêøć Ħģ
Āöć÷öć÷ĆÜ
îć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ
ïšćîđú×ìĊę
ĢĢĢ
àĂ÷
øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
êĞćïú ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ñĎšĔĀâŠïšćî
ÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
éšü÷đĀêč
ĔĀšöćđðŨîó÷ćîĔîÖøèĊìčÝøĉêÿüöêĆüìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ×ĂÜîćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý.ģĦġĦ)
ÞąîĆĚîĔĀš îć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ
ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ģĥ
đéČ
Ă
î
ÖĆ
î
÷ć÷î
ó.ý.
ģĦĦĦ
ĔîüĆîìĊę
đüúć
09.Ĥ0 îćāĉÖć
óï
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
( úÜßČęĂ )
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿŠüîîĊĚÿćĞ ĀøĆïñĎšøïĆ Āöć÷

ĔïøĆïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę
Ĥġ
îć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ

đéČĂî ÿĉÜĀćÙö

ó.ý. 255Ħ đüúć 10.ĢĦ
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĕî üĆîìĊę
Ģĥ
đéČĂî
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.
255Ħ
đüúć
09.Ĥ0
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
îć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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Ùï.Ģĥ
*ÙĞćđêČĂî* Öćø×Ćé×ČîĀúĊÖđúĊę÷ÜĕöŠöć
êćöĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîöĊ
ÙüćöñĉéêšĂÜøąüćÜēìþÝĞćÙčÖĕöŠđÖĉîÿćö
đéČĂî ðøĆïĕöŠđÖĉîĀšćøšĂ÷ïćì ĀøČĂìĆĚÜÝĞć
ìĆĚÜðøĆï

Āöć÷đøĊ÷Öó÷ćî

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÿëćîìĊęĂĂÖĀöć÷
ĂĂÖĀöć÷üĆîìĊę ģĪ đéČĂî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ

ÙüćöĂćâć
đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć óčìíýĆÖøćß ģĥĨĨ öćêøć Ħģ
Āöć÷öć÷ĆÜ
îć÷úĂ÷ÖøąìÜ ÿÜÖøćîêŤ
ïšćîđú×ìĊę
ģġġ/Ī
ĀöĎŠ
ħ
êĞćïú óĆçîćîĉÙö
ñĎšĔĀâŠïšćî
ÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
óĆçîćîĉÙö
ÝĆÜĀüĆé
úóïčøĊ
éšü÷đĀêč
ĔĀšöćđðŨîó÷ćîĔîÖøèĊìčÝøĉêÿüöêĆüìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ×ĂÜîćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉéó.ý.ģĦġĦ)
ÞąîĆĚîĔĀš îć÷úĂ÷ÖøąìÜ ÿÜÖøćîêŤ
ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ó.ý. ģĦĦĦ
ĔîüĆîìĊę Ģħ đéČĂî ÖĆî÷ć÷î
đüúć
09.Ĥ0 îćāĉÖć
óï
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
( úÜßČęĂ )
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿŠüîîĊĚÿćĞ ĀøĆïñĎšøïĆ Āöć÷

ĔïøĆïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę
Ĥġ đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ đüúć 1Ĥ.Ħ0
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
îć÷úĂ÷ÖøąìÜ ÿÜÖøćîêŤ
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĕî üĆîìĊę
Ģħ
đéČĂî
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.
255Ħ
đüúć
09.Ĥ0
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
îć÷úĂ÷ÖøąìÜ ÿÜÖøćîêŤ
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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ïĆîìċÖĒÝšÜ×šĂĀć
ÖøèĊñĎñšêĎ šĂÜĀćđ×šćöĂïêĆü

Ùï.Ĩ

ÿëćîìĊïę îĆ ìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę
4
đéČĂî ÖĆî÷ć÷î ó.ý. ģĦ 5Ħ
üĆîîĊĚ ( 4 Ö.÷. 255Ħ ) đüúć
13.00 î. êćö ðÝü. ×šĂ 3
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
ĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĒÖŠ îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ Ăć÷č Ħġ ðŘ Ă÷ĎïŠ ćš îđú×ìĊę ĢĢĢ àĂ÷ øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ
ëîî
êĞćïú
ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ñĎêš šĂÜĀćüŠćÖøąìĞćÙüćöñĉéåćî ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêø
ĔĀöŠ ĒÝšÜ×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęàċęÜĂćÝìĞćĔĀšñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßîĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ĒúąĒÝšÜĔĀš
óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęñĎšÖøąìĞćêćöĀîšćìĊęÝé×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝúÜĔîđĂÖÿćøøćßÖćø ēé÷ðøąÖćøìĊęîŠćÝąđÖĉéÙüćö
đÿĊ÷Āć÷ĒÖŠñĎšĂîČę ĀøČĂðøąßćßî
óùêĉÖćøèŤĒĀŠÜÙéĊ ÖúŠćüÙČĂ đöČęĂüĆîìĊę 22 ÿĉÜĀćÙö 255Ħ êćö ðÝü. ×šĂ 4 îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ đÝšćĀîšćìĊę
ïøĉĀćøÜćîìąđïĊ÷îĒúąïĆêø 5 đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉêĕéšøĆïöĂïĂĞćîćÝÝćÖðúĆéđìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê Ă.íĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
ĕéšöćøšĂÜìčÖ×ŤÖúŠćüēìþêŠĂóîĆÖÜćîÿĂïÿüîĔĀšéĞćđîĉîÙéĊÖĆïñĎšêšĂÜĀć đîČęĂÜÝćÖđöČęĂüĆîìĊę ģĤ öĉëčîć÷î ģĦĦĦ
ñĎšêšĂÜĀćĕéšîĞćĀúĆÖåćîÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîđú×ìĊę ĢĢĢ àĂ÷øĆÜÿĉê-îÙøîć÷Ö ģ ê.ðøąßćíĉðŦê÷Ť Ă.íĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
ìĊęöĊßČęĂîćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ (đÖĉé ó.ý. ģĦġĤ) àċęÜđðŨîóĊęÿćüöćĒÿéÜÖĆïđÝšćĀîšćìĊęđóČęĂêĉéêŠĂ×ĂìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆü
ðøąßćßîĔĀöŠĔîÖøèĊïĆêøĀć÷ ēé÷öĊîć÷ÿöðĂÜ öĊÿĊ đðŨîñĎšĔĀšÖćøøĆïøĂÜ
đĀêčđÖĉéđöČęĂüĆîìĊę ģĤ đéČĂî
öĉëčîć÷î ó.ý. ģĦ ĦĦ đüúćðøąöćè
11.00
î.
ìĊêę ćĞ ïú
ðøąßćíĉðŦê÷Ť
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ēé÷ñĎêš šĂÜĀćĕéšđ×šćöĂïêĆüóøšĂöéšü÷×ĂÜÖúćÜ ÙČĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĔĀš îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ ìøćïĒúšü ĒúąĕéšĒÝšÜÿĉìíĉĔĀš îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ìøćïüŠć ñĎšêšĂÜĀćöĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöøüéđøĘü êŠĂđîČęĂÜ ĒúąđðŨîíøøö öĊÿĉìíĉìĊęÝąĔĀšÖćøĀøČĂĕöŠÖĘĕéš
ëšćñĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćø ëšĂ÷ÙĞćìĊñę ĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćøîĆĚîĂćÝĔßšđðŨîó÷ćîĀúĆÖåćîĔîÖćøóĉÝćøèćÙéĊĕéš ĒúąöĊÿĉìíĉĔĀš
ìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàċęÜêîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéš
Öćøđ×šćöĂïêĆü×ĂÜñĎêš šĂÜĀćĔîÙøĆĚÜîĊĚ ñĎêš Ăš ÜĀćĕéšĔĀšÖćø ðäĉđÿíêúĂé×šĂÖúŠćüĀć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜøĆïñĎêš Ăš ÜĀćĕüšđóČęĂéĞćđîĉîÙéĊêŠĂĕð ĒêŠĔîÙøĆĚÜîĊĚñĎšêĂš ÜĀćĕéšđ×šćöćóïóîĆÖÜćîÿĂïÿüîđĂÜ
ĕöŠöĊÖćøÝĆïÖčöêĆü ìĆĚÜĕöŠöĊóùêĉÖćøèŤüŠćñĎšêšĂÜĀćÝąĀúïĀîĊ ÝċÜĕöŠöĊÖćøÙüïÙčöêĆüĀøČĂ×ĂĀöć÷×ĆÜêŠĂýćúĒêŠĂ÷ŠćÜĔé
ĂŠćîĔĀšôÜŦ ĒúšüøĆïøĂÜüŠćëĎÖêšĂÜ
( úÜßČęĂ ) ...........................................................................
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć/ñĎšöĂïêĆü
( úÜßČęĂ ) ...........................................................................
ÿøšćÜÿøø öćÖđóßø
ìîć÷Ùüćö
( úÜßČęĂ ) ...........................................................................
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ó÷ćî
( úÜßČęĂ ) ...........................................................................
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî
êĞćĒĀîŠÜ ...........................................................................
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
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ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëĎÖÝĆïĀøČĂñĎšêšĂÜĀć

Ùï.Ĩ/Ģ

ÿëćîìĊęïĆîìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę 4 đéČĂî ÖĆî÷ć÷î
ó.ý. 255Ħ
üĆîîĊĚ đüúć ġĪ.00 î. ×šćóđÝšć ( ßČęĂ ÿÖčú ) îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
êĞćĒĀîŠÜ óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ĕéšĒÝšÜĔĀšñĎšêšĂÜĀć ìøćïëċÜÿĉìíĉêćöÖãĀöć÷
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
Ģ. ÿĉìíĉĔîÖćøóïĒúąðøċÖþćñĎšàċęÜÝąđðŨîìîć÷đðŨîÖćøđÞóćąêĆü
ģ. ÿĉìíĉĔĀšìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàÜċę ÝîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéšĔîßĆĚîÿĂïÿüî
Ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøđ÷Ċę÷öĀøČĂêĉéêŠĂÖĆïâćêĉĕéšêćöÿöÙüø
ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēé÷đøĘü đöČęĂđÖĉéÖćøđÝĘïðśü÷
ñĎšêšĂÜĀć ßČęĂ îćÜÿćüÿü÷
îćöÿÖčú öĊÿĊ
đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ăć÷č Ħġ ðŘ đ×šćöĂïêĆüĔî×šĂĀć
“ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ”
đöČęĂüĆîìĊę
4 đéČĂî
ÖĆî÷ć÷î
ó.ý. 255Ħ
êćö ð.Ý.ü. ×šĂ 3
ñĎšêšĂÜĀćĕéšøĆïìøćïÿĉìíĉéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúšü ÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî
ĂŠćîĔĀšôŦÜĒúšüøĆïüŠćëĎÖêšĂÜ
(úÜßČęĂ)
ÿü÷ öĊÿĊ
.............................................................................
(úÜßČęĂ)
ÿøšćÜÿøø öćÖđóßø
.............................................................................
(úÜßČęĂ)
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
.............................................................................
(úÜßČęĂ)
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
.............................................................................
êĞćĒĀîŠÜ
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
.............................................................................

ñĎšêšĂÜĀć
ìîć÷Ùüćö
ó÷ćî
ñĎšĒÝšÜÿĉìíĉ / ïĆîìċÖ / ĂŠćî
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Ùï.Ģĥ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę 390/255Ħ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ íĆâïčøĊ

đìýïćúđöČĂÜøĆÜÿĉê ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ñĎšêšĂÜĀć
êšĂÜĀćüŠć “ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ”
ĒÝšÜ×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęàċęÜĂćÝìĞćĔĀšñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßîĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷Ą”
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö 4 ÖĆî÷ć÷î 255Ħ

วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

อํานวย เปนธรรม

บารมี ค้ำจุน

๔ ก.ย. ๒๕๕๕ ผูตองหาเขามาพบเพื่อรับทราบขอ
กลาวหา, แจงสิทธิ, สอบสวนไวใน
ฐานะผูตองหา โดยไมมีการควบคุมตัว
หรือขอหมายขังตอศาล

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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Ùï.ĢĦ

ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
ĥ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

ÿü÷ öĊÿĊ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
đÖĉé ó.ý.
ģĦġĦ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé

đÝšćĀîšćìĊñę Ďšóöĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

414
ÙéĊìĊę
ĤĪġ/ģĦĦĦ
×šĂĀć
ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
ģĤ öĉëîč ć÷î ģĦĦĦ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö -

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

Ĥ-ĢĤġĤ-ġġġġĢ-ġģ-Ģ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý
ßČęĂ îćöÿÖčú
îćÜÿćüÿü÷ öĊÿĊ
đÖĉéüĆîìĊę Ģģ
đéČĂî öÖøćÙö
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
ĢħĢ àö.
îĚĞćĀîĆÖ Ĩģ ÖÖ.
øĎðøŠćÜ
ìšüö
ÿĊñĉü
éĞćĒéÜ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĦġĦ

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ê.ðøąßćíĉðŦê÷Ť Ă.íĆâïčøĊ Ýü.ðìöíćîĊ
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâßŠü÷
ßČęĂöćøéć îćÜúšüÜ
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

úÜßČęĂ
(.....öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî.....)
ñĎšïĆîìċÖ

(îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ.......................................................................
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ตัวอยางการทำสำนวนการสอบสวนคดีตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน
ขอหา ใชหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพือ่ ใหตนเองมีรายการอยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสาร
การทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ ว.๑ แจง
ขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ (๑) ,(๔) และพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือประชาชนไดรับความเสียหาย และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๗ ฐาน
แจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
ขอเท็จจริง
กรมการกงสุลไดแจงมายังกรมการปกครองวาไดตรวจสอบลายนิว้ มือของนายชัย กลาหาญ กรณียนื่
ขอหนังสือเดินทางเพื่อไปตางประเทศ โดยพบวามีลายนิ้วมือซ้ำกับนายสะอาด ชานาน จึงขอใหกรมปกครอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงในเรือ่ งดังกลาว กรมการปกครองจึงสงเรือ่ งมายังทีว่ า การอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึง่ เปน
ทีอ่ ยูใ นปจจุบนั ของนายชัย กลาหาญ ซึง่ ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ที่ จ.ระยอง แลวไดแจงยายปลายทาง
เขามาอยูในทะเบียนบานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งอยูในเขตเทศบาลตำบล
ธัญบุรี โดยมีนายสมปอง ทนทาน เจาบานใหการยินยอมยายเขา จากนัน้ ชัย กลาหาญ ทีไ่ ดสวมตัวเปนนายสะอาด
ชานานไดทำการเปลีย่ นชือ่ จาก “สะอาด” เปน “มิง่ ขวัญ” และไดยนื่ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมในชือ่
ใหมคือ นายมิ่งขวัญ ชานาน โดยมีนายสมปอง ทนทาน เปนผูรับรองตัวบุคคล
นายอำเภอธัญบุรไี ดมอบอำนาจใหนายกิตติ มีชอบ ปลัดอำเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชน และเทศบาลตำบลธัญบุรไี ดมอบอำนาจใหนายอาคม รักชาติ ตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียน
และบัตร ๕ หัวหนาฝายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดำเนินคดีตอ นายชัย กลาหาญและนายสมปอง ทนทาน ผูส นับสนุน ตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนไดแจง
ขอหาแก นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน วากระทำความผิดฐาน ใชหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
เพื่อใหตนเองมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ ว.๑ แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
ตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั รใหม ตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔
(๑) ,(๔) และพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๓๗ ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือประชาชนไดรับ
ความเสียหาย และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๗ ฐานแจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่
จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนซึ่ง
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-๒นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน ไดใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา รายละเอียดทีเ่ กิดขึน้ ไมขอให
การในชั้นสอบสวน โดยยืนยันขอใหการในชั้นศาลเทานั้น
สำนวนการสอบสวน
๑. หนังสือสงสำนวนการสอบสวนคดีคดีอาญาเห็นควรสัง่ ฟองพรอมผูต อ งหา ถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี
๒. รายงานการสอบสวน
๓. บันทึกคำใหการผูกลาวหา
๔. บันทึกคำใหการพยานฝายผูกลาวหา
๕. พยานเอกสารฝายผูก ลาวหา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบาน, และเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
๖. บันทึกคำใหการผูตองหา
๗. บันทึกคำใหการพยาน
๘. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
๙. บันทึกพนักงานสอบสวน
๑๐.หมายเรียกผูตองหา
๑๑. หมายเรียกพยาน
๑๒. บันทึกแจงขอหากรณีผูตองหาเขามอบตัว
๑๓. บันทึกการแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา
๑๔. บันทึกการควบคุมผูตองหา
๑๕. แบบพิมพลายนิ้วมือผูตองหา
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ที่ ปท ๐๓๐๐/๐๐๐๑

ที่วาการอำเภอธัญบุรี
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง สงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเห็นควรสั่งฟองพรอมผูตองหา
เรียน อัยการจังหวัดธัญบุรี
สิ่งที่สงมาดวย สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของที่วาการอำเภอธัญบุรี จำนวน ๔๙ แผน
คดีระหวาง

นายกิตติ มีชอบ และเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยนายอาคม รักชาติ

ผูกลาวหา

นายชัย กลาหาญ กับพวก

ผูตองหา

โดยกลาวหาวา

ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพือ่ ใหตนเองมีรายการอยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบาน
หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอืน่ โดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
ตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
ซึง่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั ความ,เสียหายและแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำ
ตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ, โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
เหตุเกิดที่
สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีและสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลากลางวัน
คดีนพี้ นักงานสอบสวนไดทำการสอบสวนเสร็จสิน้ แลว จากการสอบสวนผูต อ งหาทัง้ สองนาเชือ่ วาได
กระทำความผิดจริงตามขอกลาวหาแตผตู อ งหาใหการปฎิเสธตลอดขอกลาวหา โดยการกระทำของผูต อ งหาทัง้
สองนี้เปนความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ ,พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ จึงเห็นควรสัง่ ฟองผูต อ งหา
ตามขอกลาวหาและตัวบทกฎหมายที่ไดกลาวมาแลวขางตน พรอมนี้ขอสงสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่
๓๙๐/๒๕๕๕ ของที่วาการอำเภอธัญบุรี มายังทานจำนวน ๔๙ แผน
ขอแสดงความนับถือ
บารมี ค้ำจุน
(นายบารมี ค้ำจุน)
นายอำเภอธัญบุรี
ฝายอำนวยความเปนธรรม
โทรศัพท ๐-๓๘๒๒-๒๔๘๐
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บัญชีสำนวนการสอบสวน
คดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของที่วาการอำเภอธัญบุรี
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลำดับ
๑-๗
๘-๑๐
๑๑
๑๒-๑๔
๑๕

ของ
รายการ
ถึง
จำนวน
เอกสารที่ พงส. รวบรวมหรือจัดทำประกอบคดี พนักงานสอบสวน หัวหนาพนักงานสอบสวน ๑๗ แผน
”
พยานหลักฐานที่ พงส. รวบรวมไดเอง
”
๒ แผน
”
พยานหลักฐานฝายผูตองหา
”
๖ แผน
”
พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
”
๑๘ แผน
”
รายงานการสอบสวน
”
๖ แผน
รวม ๕
รายการ
จำนวน ๔๙ แผน
อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พงส. อ.ธัญบุรี
๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕
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ขอเท็จจริงและความเห็น

(ขอเท็จจริงนั้นใหผูกลาวถึงคำผูกลาวหา ผูตองหา หลักฐานพยานทุกปาก สวนความเห็นนั้นให
อางเหตุผล บทกฎหมาย และมาตราประกอบดวย )
คดีนกี้ ลาวหาวาตามวันเวลาเกิดเหตุ นายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ไดกระทำผิดตามกฎหมายโดยใช
หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพือ่ ใหตนเองมีรายการอยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียน
ราษฎรอื่นโดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม
โดยแอบอางสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนแทนชือ่ นายสะอาด ชานาน (ตามภาพใบหนาฐานขอมูลทะเบียน
บัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ๓-๔๔๙๙-๐๐๐๑๐-๖๓-๓) แจงขอความอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั ความเสียหาย และแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำ
ตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน ในการแจงยายปลายทางเขามาอยูบานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
และการเปลี่ยนชื่อจาก “สะอาด” มาเปน “มิ่งขวัญ” รวมทั้งการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม โดยมี
นายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒ เปนผูส นับสนุน ในฐานะเจาบานผูย นิ ยอมใหยา ยเขา และเปนผูร บั รองการ
ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมของผูตองหาที่ ๑
เหตุเกิดทีส่ ำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตำบลธัญบุรแี ละสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
บัดนี้ การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว สรุปผลการสอบสวนไดความ ดังนี้
๑. พยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
๑.๑ คำใหการผูกลาวหา มี ๒ ปาก
(๑) นายกิตติ มีชอบ ผูกลาวหาที่ ๑ ใหการวา ปฏิบัติหนาที่รับราชการในตำแหนงปลัดอำเภอ
ประจำทีว่ า การอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทำหนาทีห่ วั หนาฝายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การกระทำ
ความผิดของผูต อ งหาทัง้ ๒ นี้ ทางราชการโดยกรมการกงสุลไดตรวจสอบพบวาลายนิว้ มือของนายชัย กลาหาญ
ผูต อ งหาที่ ๑ มีลายนิว้ มือซ้ำกับ นายสะอาด ชานาน และสำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงไดตรวจ
สอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทราบวาเมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๘ ผูตองหาที่ ๑ ที่ไดแอบอางสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ไดแจงยายปลายทางเขามาอยูบานเลขที่
๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒ เปนเจาบานยินยอม
ใหยายเขา และในวันเดียวกันผูตองหาที่ ๑ ไดเปลี่ยนชื่อจาก “สะอาด” มาเปน “มิ่งขวัญ” ตอมาในวันเดียว
กันอีก ผูต อ งหาที่ ๑ ไดขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม ในชือ่ ใหม คือ นายมิง่ ขวัญ กลาหาญ โดยมีผตู อ งหา
ที่ ๒ เปนผูรับรอง นายอำเภอธัญบุรีในฐานะนายทะเบียน จึงมอบหมายใหผูกลาวหาที่ ๑ รองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒ ตามกฎหมาย
(๒) นายอาคม รักชาติ ผูก ลาวหาที่ ๒ ใหการวา รับราชการในตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียน
และบัตร ๕ ประจำสำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปฏิบตั หิ นาทีง่ านทะเบียน
ราษฎรและทะเบียนทองถิ่น การกระทำความผิดของผูตองหาทั้ง ๒ นี้ ทางราชการไดตรวจสอบจนทราบวา
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เมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ นายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ทีไ่ ดแอบอางสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ไดแจง
ยายปลายทางเขามาอยูบ า นเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน
ผูต อ งหาที่ ๒ เปนเจาบานยินยอมใหยา ยเขา ซึง่ ผูก ลาวหาที่ ๒ เปนผูร บั คำรองในการแจงยายปลายทางในครัง้ นี้
ในขณะนัน้ ผูก ลาวหาที่ ๒ ไดตรวจสอบเอกสารเห็นวาถูกตอง จึงไดดำเนินการยายเขาให และตอมามีการทุจริต
ทางทะเบียนราษฎรอีกหลายรายการ แตเปนรายละเอียดของทางทีว่ า การอำเภอธัญบุรี ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี
ในฐานะนายทะเบียน จึงมอบอำนาจใหผกู ลาวหาที่ ๒ รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพือ่ ดำเนินคดีตอ
ผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒ ตามกฎหมาย
๑.๒ คำใหการพยานฝายผูก ลาวหา
- ไมมี ๑.๓ พยานเอกสารฝายผูก ลาวหา
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑
(ก ๑)
ทีไ่ ดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒
(ก ๒)
(๓) สำเนาทะเบียนบานเลขที่ ๑๙๐ ม.๙ ต.หนองระลอก อ.บานคาย
(ก ๓)
จ.ระยอง ของนายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ทีไ่ ดสวมตัวเปน
นายสะอาด ชานาน
(๔) สำเนาคำรองขอแจงยายทีอ่ ยูป ลายทางเขาบานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒
(ก ๔)
ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(๕) สำเนาใบแจงการยายทีอ่ ยูข องสำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตำบลธัญบุรี
(ก ๕)
เลขที่ ๐๒-๑๓๙๓๖๒๕๗
(๖) สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔/๑) ของนายสมปอง
(ก ๖)
ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒
(๗) สำเนาใบเปลีย่ นชือ่ (แบบ ช.๓) เลมที่ ๒๒๔ ฉบับที่ ๑๐๗๒๕/๒๕๔๘
(ก ๗)
ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๘
(๘) สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
(ก ๘)
ชือ่ นายชัย กลาหาญ
(๙) สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
(ก ๙)
ชือ่ นายสะอาด ชานาน
(๑๐) สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
(ก ๑๐)
ชือ่ นายมิง่ ขวัญ ชานาน
(๑๑) สำเนาคำขอมีบตั ร มีบตั รใหม หรือเปลีย่ นบัตรประจำตัวประชาชน
(ก ๑๑)
ชือ่ นายมิง่ ขวัญ ชานาน
(๑๒) สำเนาบันทึกคำใหการรับรองบุคคลของนายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒
(ก ๑๒)
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๑.๔ พยานวัตถุฝา ยผูก ลาวหา
- ไมมี ๒. พยานหลักฐานฝายผูต อ งหา
๒.๑ คำใหการผูต อ งหา มี ๒ ปาก
(๑) นายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและไมประสงคทจี่ ะให
การในรายละเอียดในชัน้ สอบสวน โดยยืนยันขอใหการในชัน้ ศาลเทานัน้
(๒) นายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒ ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและไมประสงคทจี่ ะ
ใหการในรายละเอียดในชัน้ สอบสวน โดยยืนยันขอใหการในชัน้ ศาลเทานัน้
๒.๒ คำใหการพยานฝายผูต อ งหา
- ไมมี ๒.๓ พยานเอกสารฝายผูต อ งหา
- ไมมี ๒.๔ พยานวัตถุฝา ยผูต อ งหา
- ไมมี ๓. พยานหลักฐานทีพ่ นักงานสอบสวนรวบรวมไดเอง
๓.๑. พยานบุคคล มี ๑ ปาก
นางสวัสดี ปใหม พยาน ใหการวา ปฏิบตั หิ นาทีห่ วั หนางานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำที่
วาการอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขณะเกิดเหตุวนั ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ พยานเปนผูร บั คำรองขอทำบัตรประชาชน
ใหมของนายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ทีไ่ ดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน โดยขอทำบัตรใหมกรณีเปลีย่ นชือ่
โดยมีบตั รประชาชนเดิมทีร่ ะบุชอื่ ของนายสะอาด ชานาน และใบเปลีย่ นชือ่ มาแสดง ตรวจสอบภาพใบหนาจาก
ฐานขอมูล เอกสารทะเบียนบาน ใบเปลีย่ นชือ่ และลายพิมพนวิ้ มือถูกตองทัง้ หมด จึงไดจดั ทำบัตรประชาชนใหม
โดยเปลีย่ นชือ่ ให จากนายสะอาดฯ เปน นายมิง่ ขวัญฯ โดยมีนายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒ ในฐานะเจาบาน
เปนผูร บั รองการเปลีย่ นชือ่ และทำบัตรประชาชนใหม ตอมาภายหลังจึงทราบวานายสะอาดฯ หรือนายมิง่ ขวัญฯ
เปนบุคคลเดียวกับผูต อ งหาที่ ๑
๓.๒ พยานเอกสาร
- ไมมี ๓.๓ พยานวัตถุ
- ไมมี
หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน
คดีนสี้ อบสวนเสร็จสิน้ แลว ขอเท็จจริงไดความวา ตามวันเวลาเกิดเหตุ (เมือ่ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๘ เวลากลางวัน)
นายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ไปทีว่ า การอำเภอธัญบุรเี พือ่ แจงยายทีอ่ ยู
ปลายทาง เขามาอยูบานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน
ผูต อ งหาที่ ๒ เปนเจาบานยินยอมใหยา ยเขา ซึง่ นายอาคม รักชาติ ผูก ลาวหาที่ ๒ เปนผูร บั คำรอง และไดตรวจ
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สอบเอกสารเห็นวาถูกตอง จึงดำเนินการยายเขาให ตอมาผูตองหาที่ ๑ ที่ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน
ไดขอเปลี่ยนชื่อจาก “สะอาด” มาเปน “มิ่งขวัญ” และผูตองหาที่ ๑ ก็ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม
ในชือ่ ใหม คือ นายมิง่ ขวัญ กลาหาญ โดยมีผตู อ งหาที่ ๒ เปนผูร บั รอง ซึง่ นางสวัสดี ปใหม พยาน เปนผูร บั คำรอง
เมือ่ ตรวจสอบภาพใบหนาจากฐานขอมูลเอกสารทะเบียนบาน ใบเปลีย่ นชือ่ และลายพิมพนวิ้ มือ ตามระเบียบเห็น
วาถูกตองจึงไดจดั ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมใหแกผตู อ งหาที่ ๑ ตอมาทางราชการไดตรวจสอบจนพบวามีการ
แอบอางทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสวมตัวทำบัตรประชาชน นายกิตติ มีชอบ ผูก ลาวหาที่ ๑ ซึง่ ไดรบั มอบ
หมายจากนายอำเภอธัญบุรใี นฐานะนายทะเบียน และเทศบาลตำบลธัญบุรี โดยนายอาคม รักชาติ ผูก ลาวหา
ที่ ๒ จึงรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดำเนินคดีกับผูตองหาทั้ง ๒ ตามกฎหมาย
พิเคราะหพยานหลักฐานจากการสอบสวนพยานหลักฐานของฝายผูกลาวหา มี นายกิตติ มีชอบ
ผูก ลาวหาที่ ๑ และนายอาคม รักชาติ ผูก ลาวหาที่ ๒ ยืนยันวา นายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ ไดสวมตัวเปน
นายสะอาด ชานาน โดยมาที่วาการอำเภอธัญบุรีเพื่อแจงยายที่อยูปลายทาง เขามาอยูบานเลขที่ ๒๐/๒๐๐
ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน ผูต อ งหาที่ ๒ เปนเจาบานยินยอมใหยา ยเขา
ตอมาผูต อ งหาที่ ๑ ไดขอเปลีย่ นชือ่ จาก “สะอาด” มาเปน “มิง่ ขวัญ”และขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม
ในชือ่ “นายมิง่ ขวัญ ชานาน” โดยมีผตู อ งหาที่ ๒ เปนผูร บั รอง และนางสวัสดี ปใหม ประจักษพยานยืนยันวา
นายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ มายืน่ คำรองขอทำบัตรประชาชนใหมกรณีเปลีย่ นชือ่ โดยมีบตั รประชาชนเดิม
ที่ระบุชื่อของนายสะอาด ชานาน และใบเปลี่ยนชื่อมาแสดง นอกจากนี้มีสำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูล
ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นายชัย กลาหาญ ผูตองหาที่ ๑ ออกใหที่อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อวัน
ที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๖ (ก ๘) และสำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ชือ่ นายสะอาด
ชานาน ออกใหที่อำเภอบานคาย เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๘ (ก ๙) ซึ่งภาพใบหนาทั้งสองเปนภาพใบหนาที่
คลายคลึงกัน จึงนาเชื่อวานายชัย กลาหาญ ผูตองหาที่ ๑ เปนบุคคลคนเดียวกับบุคคลในภาพใบหนาที่ระบุ
ชื่อวา “นายสะอาด ชานาน” และสำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนชื่อ
นายมิ่งขวัญ ชานาน ออกที่อำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ต.ค. ๒๕๔๘ (ก ๑๐) ก็คลายคลึงกับภาพใบหนาของ
นายชัย กลาหาญ จึงนาเชื่อวานายชัย กลาหาญ ผูตองหาที่ ๑ เปนบุคคลคนเดียวกับบุคคลในภาพใบหนาที่
ระบุชื่อวา “นายสะอาด ชานาน” และ “นายมิ่งขวัญ ชานาน” สวนผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒ ใหการ
ปฏิเสธตลอดขอกลาวหา โดยยืนยันขอใหการในชัน้ ศาลเทานัน้ พิเคราะหพยานหลักฐานทัง้ พยานหลักฐานฝาย
ผูกลาวหา ฝายผูตองหา และพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเองแลว ผูกลาวหาที่ ๑ ผูกลาวหา
ที่ ๒ และนางสวัสดี ปใหม พยาน ใหการยืนยันการกระทำความผิดของผูต อ งหาที่ ๑ และผูต อ งหาที่ ๒ ประกอบ
กับมีพยานเอกสาร คือ สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ชือ่ นายชัย กลาหาญ
ผูตองหาที่ ๑ (ก ๘) และสำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นายสะอาด
ชานาน (ก ๙) สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนชือ่ นายมิง่ ขวัญ ชานาน (ก ๑๐)
ยืนยันวานายชัย กลาหาญ ผูต อ งหาที่ ๑ เปนบุคคลคนเดียวกับบุคคลในภาพใบหนาทีร่ ะบุชอื่ วา “นายสะอาด
ชานาน” และ “นายมิ่งขวัญ ชานาน” ที่ไดแอบอางทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสวมตัวทำบัตรประชาชน
แทนตัวของนายสะอาด ชานาน ตามภาพใบหนาบัตรประชาชนเลขที่ ๓-๔๔๙๙-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ (เอกสาร ก ๙)
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รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่

๓๙๐/๒๕๕๕

แผนที่ ๕

แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ และแจงใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสาร
ราชการ ในการยายที่อยูปลายทาง เปลี่ยนชื่อ และขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีผูตองหาที่ ๒ เปนผู
สนับสนุนใหมีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกลาว ปรากฏหลักฐาน
การดำเนินการทางทะเบียน ตามพยานเอกสาร ก ๑ – ก ๑๒ สวนผูต อ งหาที่ ๑ และผูต อ งหาที่ ๒ ใหการปฏิเสธ
ตลอดขอกลาวหา โดยยืนยันขอใหการในชัน้ ศาลเทานัน้ จึงเห็นวาคดีมพี ยานหลักฐานเพียงพอยืนยันการกระทำ
ความผิดของผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒
จากพฤติการณและพยานหลักฐานดังกลาว เห็นวาผูต อ งหาที่ ๑ ไดบงั อาจใช หรือแสดงหลักฐานอัน
เปนเท็จเพื่อสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยการแจงยายที่อยูอันเปนเท็จโดยกลาวอางสวมตัวแทนวา
เปนนายสะอาด ชานาน เพื่อใหตนเองมีชื่อหรือมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารทาง
ทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ และแจงขอความอันเปนเท็จเพื่อใหไดมาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนอันเปน
เอกสารทางราชการ โดยที่เอกสารหลักฐานการดำเนินการทางทะเบียนสามารถเชื่อไดโดยปราศจากขอสงสัย
ไดวา ผูตองหาที่ ๑ ไดกระทำความผิดจริง โดยมีผูตองหาที่ ๒ เปนผูสนับสนุนใหการยินยอมในฐานะเจาบาน
ใหผูตองหาที่ ๑ ยายที่อยูเขามา และรับรองในรายการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมของผูตองหาที่ ๑ อัน
เปนความผิดฐานใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหตนเองมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบาน
หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอืน่ โดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
ในการขอมีบตั รใหม ตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ (๑),(๔) และพระราช
บัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑ และพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ วรรค ๑ ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือ
ประชาชนไดรับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และฐานแจงใหพนักงานเจาหนาที่
ผูก ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือ
ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟอง จึงเห็นควรสั่งฟอง
ผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒ ตามขอกลาวหาและบทกฎหมายดังกลาว
จึงเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พนักงานสอบสวนอำเภอธัญบุรี
ความเห็นของหัวหนาพนักงานสอบสวน
เห็นควรสั่งฟอง ผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒
.........................................................
บารมี ค้ำจุน
(นายบารมี ค้ำจุน)
นายอำเภอธัญบุรี

บัญชีพยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
ที่อยู
ลำดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
จำนวน
พนักงานสอบสวน
๑๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผูตองหาที่๑
๑ แผน
ที่ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน
พนักงานสอบสวน
๑๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนายสมปอง
๑ แผน
ทนทาน ผูตองหาที่ ๒
พนักงานสอบสวน
๑๓ สำเนาทะเบียนบานเลขที่ ๑๙๐ ม.๙ ต.หนอง
๑ แผน
ระลอก อ.บานคาย จ.ระยอง ของผูตองหาที่ ๑
ที่ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน
พนักงานสอบสวน
๑๔ สำเนาคำรองขอแจงยายที่อยูปลายทางเขา
๑ แผน
บานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
พนักงานสอบสวน
๑๕ สำเนาใบแจงการยายที่อยูของสำนักทะเบียน
๑ แผน
ทองถิ่น เทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่
๐๒-๑๓๙๓๖๒๕๗
พนักงานสอบสวน
๑๖ สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.
๑ แผน
๑๔/๑) ของนายสมปอง ทนทาน ผูตองหาที่ ๒
พนักงานสอบสวน
๑๗ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.๓) เลมที่ ๒๒๔
๑ แผน
ฉบับที่ ๑๐๗๒๕/๒๕๔๘ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๘
พนักงานสอบสวน
๑๘ สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร
๑ แผน
ประจำตัวประชาชน ชื่อ นายชัย กลาหาญ
พนักงานสอบสวน
๑๙ สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร
๑ แผน
ประจำตัวประชาชน ชื่อ นายสะอาด ชานาน
พนักงานสอบสวน
๒๐ สำเนาภาพใบหนาจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร
๑ แผน
ประจำตัวประชาชน ชื่อ นายมิ่งขวัญ ชานาน
พนักงานสอบสวน
๒๑ สำเนาคำขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือ
๑ แผน
เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ
นายมิ่งขวัญ ชานาน
พนักงานสอบสวน
๒๒ สำเนาบันทึกคำใหการรับรองบุคคลของ
๑ แผน
นายสมปอง ทนทาน ผูตองหาที่ ๒
๑๙/๑๒ หมู ๓ ต.ลําผักกูด ๓ แผน
๒๓ นายอาคม รักชาติ ผูกลาวหาที่ ๒
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๓๑/๙๕ หมู ๖ ต.ประชาธิปต ย ๓ แผน
๒๔ นายกิตติ มีชอบ ผูกลาวหาที่ ๑
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
รวม ๑๔ รายการ จํานวน ๑๘ แผน
อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕
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หมายเหตุ
(ก ๑)
(ก ๒)
(ก ๓)
(ก ๔)
(ก ๕)
(ก ๖)
(ก ๗)
(ก ๘)
(ก ๙)
(ก ๑๐)
(ก ๑๑)
(ก ๑๒)
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มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับราชการตำแหนงปลัดอำเภอธัญบุรี ทำหนาที่ปลัดอำเภอ
หัวหนาฝายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนประจำทีว่ า การอำเภอธัญบุรี
หากขาฯ ยายที่อยูเมื่อใดขาฯ จะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที
เบอรโทรศัพทขาฯ ๐๘-๙๙๙๙-๙๙๘๙
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยสาเหตุใด
ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพือ่ รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนให

427
คำใหการของ
นายกิตติ มีชอบ
ผูกลาวหาที่ ๑
แผนที่ ๒
ดำเนินคดีกบั นายชัย กลาหาญ ตามสำเนาภาพใบหนาทีข่ อทำบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัว
ประชาชน ๓-๔๒๐๔-๐๐๐๐๑-๐๒-๑ ซึ่งไดกระทำความผิดตามกฎหมายโดยการใช หรือแสดง
หลักฐานอันเปนเท็จเพื่อใหตนเองมีรายการอยางหนึ่งอยางใดในเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดย
มิชอบ อันเปนความผิดตาม ๑.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ วรรค
๑, ๒.พระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ (๑),(๔) และพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑ ฐานแจงขอความหรือแสดงหลักฐาน
อันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั รใหม ๓.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ฐานแจง
ขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่น หรือประชาชนไดรับความเสียหาย และ
๔.ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๗ ฐานแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความ
อันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชนประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน และ
นายสมปอง ทนทาน ตามสำเนาภาพใบหนาฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำ
ตัวประชาชน ๓-๓๐๐๑-๐๐๑๗๖-๗๖-๕ ในฐานะผูใหการสนับสนุนการกระทำความผิดขางตนตาม
กฎหมายจนกวาคดีอาญาจะถึงที่สุด
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่ที่วาการอำเภอธัญบุรี หมูที่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอบ ขาฯ ไดปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการประจำอยูท ที่ วี่ า การอำเภอธัญบุรี ทำหนาทีป่ ลัดอำเภอหัวหนาฝายทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน โดยขาฯไดยายมารับราชการที่ อ.ธัญบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ขาฯไดรับมอบหมายจากนายอำเภอธัญบุรีในฐานะนายทะเบียนใหมารองทุกขกลาวโทษตอนายชัย
กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน ปรากฏขอเท็จจริงในการกระทำความผิดจากการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของทางราชการ ที่กรมการกงสุลแจงวาไดตรวจสอบลายนิ้วมือของนายชัย กลาหาญ กรณี
ยื่นคำขอหนังสือเดินทางเพื่อไปตางประเทศ โดยพบวามีลายนิ้วมือซ้ำกับนายสะอาด ชานาน จึงได
ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ไดความวา
เดิมนายชัย กลาหาญ เปนผูถ อื บัตรประชาชนตามภาพใบหนาทีข่ อทำบัตรประชาชน เลขประจำตัว
ประชาชน ๓-๔๒๐๔-๐๐๐๐๑-๐๒-๑ อยูบ า นเลขที่ ๒๐๐/๓๐๐ ม.๑ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตอมา นายชัย กลาหาญ ไดไปแจงสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ที่ จ.ระยอง โดยมีทอี่ ยู ๑๙๐ ม.๙
ต.หนองระลอก อ.บานคาย จ.ระยอง จนเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ นายชัย กลาหาญ ที่ไดสวม
ตัวเปนนายสะอาด ชานาน ไดมาทีท่ วี่ า การอำเภอธัญบุรเี พือ่ แจงยายปลายทางดวยระบบคอมพิวเตอร
ที่ ๐๒-๑๓๙๓๖๒๕๗ เลขที่ ๓๖๒๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เขามาอยูบ า นเลขที่ ๒๐/๒๐๐
ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี นายสมปอง ทนทาน เปนเจาบานยินยอมใหยายเขา
และในวันเดียวกันนายชัย กลาหาญ ซึง่ ไดสวมตัวเปน นายสะอาด ชานาน ไดเปลีย่ นชือ่ จาก “สะอาด”
มาเปน “มิ่งขวัญ” ตามเอกสารใบเปลี่ยนชื่อที่ ๒๒๔ ฉบับที่ ๑๐๗๒๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
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คำใหการของ
นายกิตติ มีชอบ
ผูกลาวหาที่ ๑
แผนที่ ๓
๒๕๔๘ ตอมาในวันเดียวกันอีก นายชัยไดขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม ในชือ่ ใหมคอื นายมิง่ ขวัญ
กลาหาญ เลขประจำตัวประชาชน ที่ ๓-๔๔๙๙-๐๐๐๑๐-๖๓-๓ โดยมี นายสมปอง ทนทาน เปน
ผูร ับรองตามคำรองเลขที่ ๑๓๐๓-๓-๐๙๑๓๔๒
จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทีป่ รากฏจนเปนทีแ่ นชดั ของฐานขอมูลงานทะเบียน
ราษฎรเชือ่ วา นายชัย กลาหาญ เปนบุคคลทีไ่ ดกระทำความผิดตามกฎหมายขางตน โดยมีนายสมปอง
ทนทาน เปนผูใ หการสนับสนุน นายอำเภอธัญบุรใี นฐานะนายทะเบียนจึงมอบหมายใหขา ฯรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอ นายชัย กลาหาญและนายสมปอง ทนทาน ตาม
กฎหมายดังกลาวตอไป
ถาม ขอทราบที่อยูและตำหนิรูปพรรณของ นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน
ตอบ นายชัย กลาหาญ เปนบุคคลทีม่ ภี าพตำหนิรปู พรรณตามภาพใบหนาบุคคล เลขประจำตัวประชาชน
๓-๔๒๐๔-๐๐๐๐๑-๐๒-๑ โดยไดยา ยทีอ่ ยูป ลายทางเขามาอยูท บี่ า นเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ สวนนายสมปอง ทนทาน เปนบุคคลที่มีภาพ
ตำหนิรปู พรรณตามภาพใบหนาบุคคลเลขที่ ๓-๓๐๐๑-๐๐๑๗๖-๗๖-๕ อยูบ า นเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒
ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ถาม ทานจะอางผูใดเปนพยานหรือไม และจะอางเอกสารหรือวัตถุใดเพิ่มเติมหรือไม
ตอบ ขาฯไมขออางผูใดหรือเอกสารหรือวัตถุใดเพิ่มเติม
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
กิตติ มีชอบ
ผูกลาวหา
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับราชการตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร ๕
ทำหนาทีฝ่ า ยทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนประจำเทศบาลตำบลธัญบุรี
หากขาฯ ยายที่อยูเมื่อใดจะแจงใหพนักงานสอบสวนทราบในทันที เบอร
โทรศัพทขาฯ ๐๘-๙๖๖๖-๖๖๖๖
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยสาเหตุใด
ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
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คำใหการของ
นายอาคม รักชาติ
ผูกลาวหาที่ ๒
แผนที่ ๒
ใหดำเนินคดีกับ นายชัย กลาหาญ ตามภาพใบหนาที่ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัว
ประชาชน ๓-๔๒๐๔-๐๐๐๐๑-๐๒-๑ ซึง่ ไดกระทำความผิดตามกฎหมายโดยการใชหรือแสดงหลักฐาน
อันเปนเท็จ หรือกระทำการเพือ่ ใหตนเองหรือผูอ นื่ มีรายการอยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบานอันเปน
ความผิดตาม ๑.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ วรรค ๑ ๒.ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ ฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจทำใหผอู นื่ หรือ
ประชาชนไดรับความเสียหาย และ ๓.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ ฐานแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน และนายสมปอง ทนทาน ตามสำเนาภาพใบหนาฐานขอมูล
ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน๓-๓๐๐๑-๐๐๑๗๖-๗๖-๕ ในฐานะผูให
การสนับสนุนการกระทำความผิดขางตน ตามกฎหมายจนกวาคดีอาญาจะถึงที่สุด
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี หมูที่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอบ ขาฯไดปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการประจำอยูท สี่ ำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี ตำแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ ปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนทองถิ่น
โดยขาฯไดยา ยมารับราชการที่ อ.ธัญบุรี ไดประมาณ ๓ ปเศษ ขาฯไดรบั มอบอำนาจจากปลัดเทศบาล
ตำบลธัญบุรีในฐานะนายทะเบียนใหมารองทุกขกลาวโทษตอ นายชัย กลาหาญ และ นายสมปอง
ทนทาน ปรากฏขอเท็จจริงในการกระทำความผิดจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ไดความวา เดิมนายชัย กลาหาญ เปนผูถือบัตรประชาชนตามภาพใบหนาที่ขอทำบัตรประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน ๓-๔๒๐๔-๐๐๐๐๑-๐๒-๑ อยูบ า นเลขที่ ๒๐๐/๓๐๐ ม.๑ ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี ตอมา นายชัย กลาหาญ ไดไปแจงสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ที่ จ.ระยอง โดยมีที่
อยู ๑๙๐ ม.๙ ต.หนองระลอก อ.บานคาย จ.ระยอง จนเมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ นายชัย กลาหาญ
ที่ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ไดมาที่ที่วาการอำเภอธัญบุรีเพื่อแจงยายปลายทางดวยระบบ
คอมพิวเตอร ที่ ๐๒-๑๓๙๓๖๒๕๗ เลขที่ ๓๖๒๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เขามาอยูบ า น
เลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน เปนเจาบานยินยอม
ใหยายเขา ซึ่งขาฯเปนผูรับคำรองในการแจงยายปลายทางดังกลาวและเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูก
ตองแลวขาฯจึงไดดำเนินการยายเขาให และตอมามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรอีกหลายรายการ
ที่เปนรายละเอียดของทางที่วาการอำเภอธัญบุรี ซึ่งนายกิตติ มีชอบ ไดเปนผูกลาวหาที่ ๑ ใหการ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการทุจริตไวแลว
จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทีป่ รากฏจนเปนทีแ่ นชดั ของฐานขอมูลงานทะเบียน
ราษฎรเชือ่ วา นายชัย กลาหาญ เปนบุคคลทีไ่ ดกระทำความผิดตามกฎหมายขางตน โดยมีนายสมปอง
ทนทาน เปนผูใ หการสนับสนุน ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรใี นฐานะนายทะเบียนจึงมอบอำนาจใหขา ฯ
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คำใหการของ
นายอาคม รักชาติ
ผูกลาวหาที่ ๒
แผนที่ ๓
รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพือ่ ดำเนินคดีตอ นายชัย กลาหาญและนายสมปอง ทนทาน
ตามกฎหมายดังกลาวตอไป
ถาม ขอทราบที่อยูและตำหนิรูปพรรณของ นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน
ตอบ นายชัย กลาหาญ เปนบุคคลที่มีภาพตำหนิรูปพรรณตามภาพใบหนาบุคคล เลขที่ ๓-๔๒๐๔-๐๐๐
๐๑-๐๒-๑ โดยไดยายที่อยูปลายทางเขามาอยูที่บานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี เมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ สวนนายสมปอง ทนทาน เปนบุคคลทีม่ ภี าพตำหนิรปู พรรณ
ตามภาพใบหนาบุคคล เลขประจำตัวประชาชน ๓-๓๐๐๑-๐๐๑๗๖-๗๖-๕ อยูบ า นเลขที่ ๒๐/๒๐๐
ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ถาม ทานจะอางผูใดเปนพยานหรือไม และจะอางเอกสารหรือวัตถุใดเพิ่มเติมหรือไม
ตอบ ขาฯไมขออางผูใดหรือเอกสารหรือวัตถุใดเพิ่มเติม
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ผูกลาวหา
ลงชื่อ
อาคม รักชาติ
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานฝายผูกลาวหา
ลำดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๙ นายสมปอง ทนทาน ผูตองหาที่ ๒
๑๐ นายชัย กลาหาญ ผูตองหาที่ ๑

ที่อยู
๒๐/๒๐๐ หมู ๒ ต.ลําผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๒๐๐/๓๐๐ หมู ๑ ต.หลักหก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จำนวน
๓ แผน

รวม ๒ รายการ จํานวน

๖ แผน

อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

๓ แผน

หมายเหตุ
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Ùï.ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšêšĂÜĀć
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
đðŨî

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

ñĎšêšĂÜĀćìĊę 1

íĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ģĥ đéČĂî

íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.ģĦ ĦĦ

îć÷Öĉêêĉ öĊßĂï ĒúąđìýïćúêĞćïúíĆâïčøĊ ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ ÖĆïóüÖ

ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġĩ-ĤĤĦħ-ĪĦĪħ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĤĥģġĥġġġġĢġģĢ ÿĂïÿüîìĊę
ĂĂÖ è
ßČęĂ
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
Ăć÷č ĤĪ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ģġġ/Ĥġġ ĀöĎìŠ Ċę
Ģ
êĞćïú
ĀúĆÖĀÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâßŠü÷Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜúšüÜĄ
đÖĉéêĞćïú
ĀúĆÖĀÖ
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลากลางวัน ผูต อ งหาไดบงั อาจสวมตัวทำบัตรประชาชนแทน
ชือ่ นายสะอาด ชานาน และไดมาแจงยายปลายทางเขามาอยูบ า นเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒
ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน เปนเจาบานผูยินยอมให
ยายเขา จากนัน้ ไดเปลีย่ นชือ่ จาก “สะอาด”มาเปน “มิง่ ขวัญ”และไดขอทำบัตรประจำ
ตัวประชาชนใหม เหตุเกิดที่สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีและสำนัก
ทะเบียนอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี การกระทำดังกลาวเปนความผิดขอหาใชหรือแสดง
หลักฐานอันเปนเท็จเพื่อใหตนเองมีรายการอยางหนึ่งอยางใด ในทะเบียนบานหรือ
เอกสารการทะเบียนราษฎรอืน่ โดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ

434
คำใหการของ
นายชัย กลาหาญ
ผูตองหาที่ ๑
แผนที่ ๒
ตอพนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทำ
ใหผอู นื่ หรือประชาชนไดรบั ความเสียหาย และแจงใหพนักงานเจาหนาทีผ่ กู ระทำตามหนาทีจ่ ดขอความ
อันเปนเท็จลงใน เอกสารราชการโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิที่จะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และ ใหทนายความหรือ
ผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาฯ ไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไมขาฯ ไมมีทนายความ และไมตองการบุคคลใดเขารวม
ฟงการสอบสวน
ถาม ขอทราบประวัติสวนตัวของผูตองหา โดยสังเขป
ตอบ ขาฯมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยูบานเลขที่ดังกลาวขางตน โดยพักอาศัยอยูกับบิดามารดา ขาฯ เกิด
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๒ อายุ ๓๙ ป สามารถอานออกและเขียนไดเปนอยางดี
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนแจงขอกลาวหาใหทราบแลวนัน้ ทานทราบและเขาใจขอกลาวหาทีพ่ นักงาน
สอบสวนแจงใหทราบดังกลาวดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯทราบและเขาใจขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหขาฯทราบดีโดยตลอดขอกลาวหาดีแลว
ขาฯขอใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหาและประสงคที่จะไมใหการใดๆ ในชั้นสอบสวนขอใหการใน
ชั้นศาลเทานั้น
ถาม
ทานเคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูหนึ่งผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม
ทานจะกลาวอางพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนนี้อีกหรือไม
ตอบ ไมมีแลว และขอใหการในพฤติการณและรายละเอียดในชั้นศาลเทานั้น
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
ชัย กลาหาญ
ผูตองหา
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/
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ñĎêš šĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
ġ-ģĤĦħ-ĪĦĪĤ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

êŠĂĀîšć
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĤĤġġĢġġĢĨħĨħĦ ÿĂïÿüîìĊę
ĂĂÖ è ĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ßČęĂ
îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
Ăć÷č Ĥĩ
ðŘ
ĂĂÖđöČęĂ Ģĥ ê.Ù. ĥĨ đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĀöéĂć÷č Ģħ Ö.÷.Ħĥ
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïÝšćÜ
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ģġ/ģġġ ĀöĎìŠ Ċę
ģ
êĞćïú
úĞćñĆÖÖĎé
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâÿČïĄ
ßČęĂöćøéć
îćÜîõćĄ
đÖĉéêĞćïú
ĀúĆÖĀÖ
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ

พนักงานสอบสวนไดแจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับการกระทำทีก่ ลาวหาวา เมือ่ วัน
ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูต อ งหาไดบงั อาจใหการสนับสนุนนายชัย กลาหาญ ทีไ่ ดสวม
ตัวเปน นายสะอาด ชานาน โดยการยินยอมใหยา ยชือ่ เขามาอยูใ นทะเบียนบานเลขที่
๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่ผูตองหาเปนเจาบานและใหการ
รับรองการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมของนายชัย ทีเ่ ปลีย่ นชือ่ จาก “สะอาด”
เปน “มิง่ ขวัญ” เหตุเกิดทีส่ ำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตำบลธัญบุรแี ละสำนักทะเบียน
อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี การกระทำดังกลาวเปนความผิดขอหาสนับสนุนใหผอู นื่ ใช
หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเพือ่ ใหตนเองมีรายการอยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบาน
หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอัน
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คำใหการของ
นายชัย กลาหาญ
ผูตองหาที่ ๑
แผนที่ ๒
เปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั รใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ อาจ
ทำใหผูอื่น หรือประชาชนไดรับความเสียหาย และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่จด
ขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน
พนักงานสอบสวนไดแจงสิทธิใหทราบวา ผูตองหามีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
๑. มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม
๒. สิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาใหการถอยคำที่ใหการนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได
๓. สิทธิทจ่ี ะมีทนายความ พบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และ ใหทนายความหรือผูซ งึ่
ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำผูตองหาไดในชั้นสอบสวน
๔. สิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๕. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ถาม ทานทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ขาไดทราบถึงสิทธิของผูตองหาในชั้นสอบสวนดังกลาวโดยตลอดแลว
ถาม ทานมีทนายความหรือไม ไดพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความแลวหรือไม ถาไมมีทนายความ
ทานตองการที่จะใหพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความใหหรือไม อยางไร และตองการผูซึ่งทานไว
วางใจเขาฟงการสอบสวน สอบปากคำหรือไม
ตอบ ไมมี และไมตองการบุคคลใดเขารวมรับฟงการสอบสวน
ถาม ขอทราบประวัติสวนตัวของผูตองหา โดยสังเขป
ตอบ ขาฯมีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยูบานเลขที่ดังกลาวขางตน โดยพักอาศัยอยูกับบิดามารดาขาฯเกิด
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๔ อายุ ๓๘ ป สามารถอานออกและเขียนไดเปนอยางดี
ถาม ตามทีพ่ นักงานสอบสวนแจงขอกลาวหาใหทราบแลวนัน้ ทานทราบและเขาใจขอกลาวหาทีพ่ นักงาน
สอบสวนแจงใหทราบดังกลาวดีแลวหรือไม จะใหการอยางไร
ตอบ ขาฯทราบและเขาใจขอกลาวหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหขาฯทราบดีโดยตลอดขอกลาวหาดีแลว
โดยขาฯขอใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา และประสงคทจี่ ะไมใหการใดๆในชัน้ สอบสวน ขอใหการ
ในชั้นศาลเทานั้น
ถาม ทานเคยตองโทษคดีอาญามากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูหนึ่งผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย
ถาม ทานจะกลาวอางพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวนนี้อีกหรือไม
ตอบ ไมมีแลว และขอใหการในพฤติการณและรายละเอียดในชั้นศาลเทานั้น
ลงชื่อ
ลงชื่อ

อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
สมปอง ทนทาน
ผูตองหา
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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บัญชีพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไดเอง
ลำดับ
รายการ/ฐานะผูใหการ
๘ นางสวัสดี ปใหม

ที่อยู
๘๐/๗๕ หมู ๖ ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

จำนวน
๒ แผน

รวม ๑ รายการ จํานวน

๒ แผน

อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

หมายเหตุ
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Ùï.Ĥ

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ïĆîìċÖÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüēìþ ĀøČĂó÷ćî
ÙĞćĔĀšÖćø×ĂÜ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ

îćÜÿüĆÿéĊ ðŘĔĀöŠ
đðŨî

ó÷ćî

íĆâïčøĊ
ĂĞćđõĂ
üĆîìĊę Ģħ đéČĂî

ĦĦ

îć÷Öĉêêĉ öĊßĂï ĒúąđìýïćúêĞćïúíĆâïčøĊ ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ ÖĆïóüÖ

ñĎšêšĂÜĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
ēìøýĆóìŤêĉéêŠĂ
0-2ĤĦħ-ĪĦĪĦ

íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.ģĦ

ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
ĤĤġġĢġġġġĤĩġĢ
ĂĂÖ è đöČĂÜîÙøøćßÿĊöć
ĂĂÖđöČęĂ ĩ Ö.÷. ĥĪ
ĀöéĂć÷č ĩ Ö.÷. ĦĦ

êŠĂĀîšć
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĂïÿüîìĊę
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
îćÜÿüĆÿéĊ ðŘĔĀöŠ
Ăć÷č ĥĥ
ðŘ
ßČęĂ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ
ĕì÷
ýćÿîć
óčìí
ĂćßĊó (úÜĔĀšßĆéđÝîüŠćĂćßĊóßîĉéĔé ëšćđðŨî×šćøćßÖćø ĔĀšðøćÖäüŠćĔîĀøČĂîĂÖøćßÖćøöĊđïĊ÷Ě
ĀüĆéĀøČĂöĊïĞćđĀîĘÝ ïĞćîćâ ĀøČĂĕöŠ ĔĀšúÜêćöðøąđõììĊøę ïĆ )
øĆïøćßÖćø
úÜßČęĂ ĂĞćîü÷ ïĆîìċÖ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
êĆĚÜïšćîđøČĂîĂ÷ĎŠïćš îđú×ìĊę ĩġ/ĨĦ
ĀöĎìŠ Ċę
ħ
êĞćïú
ÙĎÙê
ĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ßČęĂñĎšĔĀâŠïćš î
ßČęĂÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
úĞćúĎÖÖć
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ßČęĂïĉéć
îć÷üĉîĆ÷ Ą
ßČęĂöćøéć
îćÜöć Ą
đÖĊę÷ü×šĂÜđðŨîĂąĕøÖĆïÙĎÖŠ øèĊ ĕöŠđÖĊę÷ü×šĂÜ ĕéšÿćïćîêîĒúšü
×ĂĔĀšëšĂ÷ÙĞćüŠć ×šćĄ ×ĂĔĀšÖćøêŠĂĀîšćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöÿĆê÷ŤÝøĉÜéĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ถาม
ตอบ

ถาม

มีภูมิลำเนาอยูที่ใด ประกอบอาชีพใด
ขาฯ มีภมู ลิ ำเนาและพักอาศัยอยูท บี่ า นเลขทีด่ งั กลาวมาแลวขางตน โดยขาฯ
ประกอบอาชีพรับราชการตำแหนงปลัดอำเภอธัญบุรี มีรายไดประมาณเดือน
ละ ๒๖,๐๐๐ บาท ทำหนาที่หัวหนางานบัตรประจำตัวประชาชนประจำที่
วาการอำเภอธัญบุรี หากขาฯยายทีอ่ ยูเ มือ่ ใดขาฯจะแจงใหพนักงานสอบสวน
ทราบในทันที เบอรโทรศัพทขาฯ ๐๘-๒๕๕๕-๕๕๕๕
ทานมาพบพนักงานสอบสวนดวยเหตุใด

439
คำใหการของ
นางสวัสดี ปใหม
พยานที่ ๑
แผนที่ ๒
ตอบ ขาฯมาพบพนักงานสอบสวนเพือ่ ใหการเปนพยาน เนือ่ งจากขาฯเปนผูด ำเนินการรับคำรองขอทำบัตร
ประชาชนใหมของนายชัย กลาหาญ ที่ไดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน โดยขอทำบัตรใหมกรณี
เปลี่ยนชื่อตัว จาก “สะอาด” เปน “มิ่งขวัญ”
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด
ตอบ เหตุเกิดที่สำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี หมูที่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๘
ถาม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตอบ ขาฯไดปฏิบัติหนาที่ราชการประจำอยูที่ที่วาการอำเภอธัญบุรี ตำแหนงปลัดอำเภอหัวหนางานบัตร
ประจำตัวประชาชน ทำหนาทีพ่ นักงานเจาหนาทีใ่ นการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เมือ่ วันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลากลางวัน ไดมี นายสะอาด ชานาน มายื่นคำรองขอทำบัตรประชาชนใหมกรณี
เปลี่ยนชื่อตัว จากนายสะอาด ชานาน เปนนายมิ่งขวัญ ชานาน ตามเลขหมายคำขอมีบัตร
๑๓๐๓-๓-๐๙๑๓๔๕ โดยมีบัตรประชาชนเดิมที่ระบุชื่อของนายสะอาด ชานาน และใบเปลี่ยนชื่อ
มาแสดงตอขาฯดวย เมือ่ ขาฯตรวจสอบถูกตองตามระเบียบแลว คือ การตรวจสอบภาพใบหนาจาก
ฐานขอมูล เอกสารทะเบียนบานและใบเปลีย่ นชือ่ ถูกตองทัง้ หมดรวมทัง้ ลายพิมพนวิ้ มือถูกตองจึงไดจดั
ทำบัตรประชาชนใหมโดยเปลีย่ นชือ่ ให จากนายสะอาด เปน นายมิง่ ขวัญ โดยมีนายสมปอง ทนทาน
ในฐานะเจาบานเปนผูมารับรองการเปลี่ยนชื่อและทำบัตรประชาชนใหมในครั้งนี้ตอมาทราบวา
นายสะอาด หรือ นายมิง่ ขวัญ เปนบุคคลเดียวกับนายชัย กลาหาญ ขาฯจึงมาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อใหการในฐานะพนักงานเจาหนาที่ผูจัดทำบัตรประชาชนใหมใหกับนายสะอาด ชานาน ตาม
หมายเลขคำขอขางตน
ถาม ทานเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในคดีนี้มากอนหรือไม
ตอบ ไมเคย เปนความจริง
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองเปนความจริง
ลงชื่อ
สวัสดี ปใหม
พยาน
ลงชื่อ
อำนวย เปนธรรม
สอบสวน/พิมพ/อาน
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เอกสารที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหรือจัดทำประกอบคดี
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ
พิมพมือผูตองหา
บันทึกการควบคุมผูตองหา
บันทึกการแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหา
บันทึกแจงขอหากรณีผูตองหาเขามอบตัว
หมายเรียกผูตองหา
บันทึกพนักงานสอบสวน
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

ที่อยู
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
รวม ๗ รายการ จํานวน
อำนวย เปนธรรม
(นายอำนวย เปนธรรม)
พงส.อ.ธัญบุรี
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

จำนวน
๔ แผน
๑ แผน
๒ แผน
๒ แผน
๔ แผน
๑ แผน
๓ แผน
๑๗ แผน

หมายเหตุ
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ที่วาการอำเภอ................................
ธัญบุรี
จังหวัด .........................................
ปทุมธานี
ลําดับ
๔

วัน เดือน ป
รายการ
เวลา
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๕ นายกิตติ มีชอบ ปลัดอำเภอ ที่วาการอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๑๕.๓๐ น. ไดรับมอบหมายจากนายอำเภอธัญบุรี และนายอาคม รักชาติ
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ ไดรับมอบอำนาจจาก
ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไดมารองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับนายชัย กลาหาญ
ทีก่ ระทำความผิดใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพือ่ ใหตนเองมี
รายการอยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียน
ราษฎรอืน่ โดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาที่ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่จดขอความอัน
เปนเท็จลงในเอกสารราชการ ในการยายที่อยูปลายทาง เปลี่ยนชื่อ
และขอมีบตั รประจำตัวประชาชน รวมทัง้ ใหดำเนินคดีกบั นายสมปอง
ทนทาน ในฐานะเปนผูใหการสนับสนุนในความผิดดังกลาวขางตน
ดวย
เหตุเกิดที่สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรีและสำนัก
ทะเบียนอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
นายอำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน ไดรับแจงไวแลว
และรับคำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕
ของที่วาการอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งจะไดดำเนินการตอไป
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

กิตติ มีชอบ
ผูแจง
อาคม รักชาติ
ผูแ จง
อำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน
มอ.พร ปองกัน
เขียน

หมายเหตุ
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กรมการปกครอง
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
ที่วาการอำเภอ................................
ธัญบุรี
จังหวัด .........................................
ปทุมธานี

ลําดับ
๓

วัน เดือน ป
รายการ
หมายเหตุ
เวลา
๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕ นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน ไดเขามาพบพนักงาน
๑๓.๐๐ น. สอบสวนตามหมายเรียก ลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ดวยเหตุที่ตองหา
วา “ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหตนเองมีรายการ
อยางหนึ่งอยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎร
อื่นโดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม” จากพฤติการณแหงคดี
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๕ ตาม ปจว. ขอ ๔ นายกิตติ มีชอบ
ปลัดอำเภอที่วาการอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไดรับมอบหมายจาก
นายอำเภอธัญบุรี และนายอาคม รักชาติ เจาหนาที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร ๕ ไดรบั มอบอำนาจจากปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ใหดำเนินคดีกบั นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน เนือ่ งจาก
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๘ นายชัย กลาหาญ ที่ไดสวมตัวเปน
นายสะอาด ชานาน ไดไปที่วาการอำเภอธัญบุรีเพื่อแจงยายที่อยู
ปลายทาง เขามาอยูบานเลขที่ ๒๐/๒๐๐ ม.๒ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมปอง ทนทาน เปนเจาบานยินยอมใหยา ยเขา
ตอมานายชัย กลาหาญ ทีไ่ ดสวมตัวเปนนายสะอาด ชานาน ไดเปลีย่ น
ชื่อจาก “สะอาด” มาเปน “มิ่งขวัญ” และนายชัย กลาหาญ ก็ขอทำ
บัตรประจำตัวประชาชนใหม ในชื่อใหม คือ นายมิ่งขวัญ กลาหาญ
โดยมีนายสมปอง ทนทาน เปนผูรับรอง ซึ่งพนักงานสอบสวนไดรับ
คำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕ ของที่วาการ
อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ในการนี้พนักงานสอบสวนจึงแจงขอหาใหแกผูตองหาทั้ง ๒
ทราบวา “ใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหตนเองมีรายการ
อยางหนึง่ อยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอืน่
โดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่ในการขอมีบัตรใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งอาจทำใหผูอื่นหรือประชาชนไดรับความเสียหาย และ

กรมการปกครอง
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ที่วาการอำเภอ................................
ธัญบุรี
จังหวัด .........................................
ปทุมธานี
ลําดับ

วัน เดือน ป
เวลา

รายการ
แจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทำตามหนาที่จดขอความอันเปนเท็จ
ลงในเอกสารราชการ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชน” และแจงสิทธิใหผูตองหาทั้ง ๒ ทราบ ดังนี้
๑. สิทธิในการพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการ
เฉพาะตัว
๒. สิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบ
ปากคำไดในชั้นสอบสวน
๓. สิทธิในการไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๔. สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อไดรับการ
เจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิตางๆ ดังกลาวแลว แตเนื่องจาก
ผูตองหาไดเขามาพบพนักงานสอบสวนเอง ไมมีการจับกุมตัว
ทัง้ ไมมีพฤติการณวาผูตองหาจะหลบหนี จึงไมมีการควบคุมตัว
หรือขอหมายขังตอศาลแตอยางใด จึงใหลงลายมือชื่อไว
(ลงชื่อ)
ชัย กลาหาญ
ผูตอ งหาที่ ๑
(ลงชื่อ) สมปอง ทนทาน
ผูตองหาที่ ๒
(ลงชื่อ) อำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน
(ลงชื่อ) มอ.พร ปองกัน
เขียน

หมายเหตุ
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บันทึกพนักงานสอบสวน

ที่วาการอำเภอ.............................
ธัญบุรี
อำเภอ..................................
ธัญบุรี
จังหวัด...............................
ปทุมธานี
ลายมือชื่อ และ
วัน เดือน ป
รายการปฏิบัติ
ตำแหนงผูบันทึก
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๕
วันนี้ตาม ปจร. ขอ ๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกิตติ มีชอบ
(๑๕.๓๐)
ปลัดอำเภอ ที่วาการอำเภอธัญบุรี จ. ปทุมธานี ไดรับมอบหมายจาก
นายอำเภอธัญบุรี และนายอาคม รักชาติ เจาหนาที่บริหารนายทะเบียน
และบัตร ๕ ไดรับมอบอำนาจจากปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ไดมารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับ
นายชัย กลาหาญ ทีก่ ระทำความผิดใช หรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ เพือ่
ใหตนเองมีรายการอยงหนึง่ อยางใดในทะเบียนบานหรือเอกสารการทะเบียน
ราษฎรอืน่ โดยมิชอบ, แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาทีใ่ นการขอมีบตั รใหม, แจงขอความอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
และแจงใหพนักงานเจาหนาที่จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ
ในการยายที่อยูปลายทาง เปลี่ยนชื่อ และขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
รวมทัง้ ใหดำเนินคดีกบั นายสมปอง ทนทาน ในความผิดฐานเปนผูส นับสนุน
ใหมกี ารทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
เหตุเกิดทีส่ ำนักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตำบลธัญบุรแี ละสำนัก
ทะเบียนอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายอำนวย เปนธรรม พนักงานสอบสวน (ปลัดั อำเภอ ทีว่ า การ
อำเภอธัญบุร)ี ไดรบั คำรองทุกขกลาวโทษไวเปนคดีอาญาที่ ๓๙๐/๒๕๕๕
ของทีว่ า การอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี และสอบปากคำนายกิตติ มีชอบ
อำนวย เปนธรรม
ปลัดอำเภอ ทีว่ า การอำเภอธัญบุรี และนายอาคม รักชาติ เจาหนาที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ ไวในฐานะผูก ลาวหาแลว จึงบันทึกไว
๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕
นายชัย กลาหาญ และนายสมปอง ทนทาน ไดเขามาพบพนักงาน
(๑๓.๐๐)
สอบสวนเพือ่ รับทราบขอกลาวหา ตาม ปจว. ขอ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงได
แจงขอกลาวหาและแจงสิทธิ แลวทำการสอบสวนนายชัย กลาหาญ และ
นายสมปอง ทนทาน ไวในฐานะผูต อ งหา ในการนีไ้ มมกี ารควบคุมตัวหรือ
ขอหมายขังตอศาลแตอยางใด โดยนัดหมายใหผตู อ งหาทัง้ ๒ มาพบ
อำนวย เปนธรรม
พนักงานสอบสวนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จึงบันทึกไว
สอบสวนนางสวัสดี ปใหม ปลัดอำเภอ หัวหนางานบัตรประจำตัว
๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
อำนวย เปนธรรม
ประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอธัญบุรี ไวในฐานะพยาน จึงบันทึกไว
ไดสรุปสำนวนการสอบสวนเพือ่ เสนอผูบ งั คับบัญชา เพือ่ พิจารณาสัง่
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕
อำนวย เปนธรรม
การตอไป จึงบันทึกไว
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đĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊĔę îÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ”
ÞąîĆĚîĔĀš îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
óï
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîđÝšć×ĂÜÙéĊ
ĔîüĆîìĊę
1ĥ đéČĂî
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.
255Ħ đüúć
09.00
îćāĉÖć
( úÜßČęĂ )
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ

ĔïøĆïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę 11
đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ đüúć 10.00
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĕî üĆîìĊę
1ĥ
đéČĂî
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.
255Ħ
đüúć
09.00
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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ïĆîìċÖĀúĆÜĀöć÷
×šćóđÝšć ( ßČęĂñĎšÿŠÜĀöć÷ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
Ă.íĆâïčøĊ ìĊęģ Ý.ðìčöíćîĊ ĕéšöćéĞćđîĉîÖćøÿŠÜĀöć÷đøĊ÷ÖĔĀšÖĆï
ìĊę 200/300
ĀöĎŠìĊę 1
êĞćïú ĀúĆÖĀÖ
ĂĞćđõĂ đöČĂÜ
ðøćÖäñúÿŠÜĀöć÷ éĆÜîĊĚ
đîČęĂÜÝćÖ

êĞćĒĀîŠÜ ñï.ĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷ Ăÿ.
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ëîî
-

ÿŠÜĕéšĒúąñĎšêšĂÜĀćøĆïìøćïÖĞćĀîéîĆéĒúšü

( úÜßČęĂ )

öĂ.
(
êĞćĒĀîŠÜ

óø ðŜĂÜÖĆî
óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšïĆÜÙĆïĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷ Ăÿ.
Ă.íĆâïčøĊ ìĊę 2 Ý.ðìčöíćîĊ

ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ÿŠÜĕöŠĕéš

ñĎšÿŠÜĀöć÷
)

447
Ùï.ĢĤ
ÙĞćđêČĂî ĀćÖìŠćîĕöŠöćêćöĀöć÷đøĊ÷Ö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝą×ĂĔĀšýćúĂĂÖĀöć÷
ÝĆïÖčöêĆüìŠćîöćéĞćđîĉîÙéĊêćöÖãĀöć÷

Āöć÷đøĊ÷ÖñĎšêšĂÜĀć
ÙøĆĚÜìĊę

1

ÖøöÖćøðÖÙøĂÜ
ÿëćîìĊęĂĂÖĀöć÷
ĂĂÖĀöć÷üĆîìĊę 10 đéČĂî

ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ

ÙüćöĂćâć
îć÷Öĉêêĉ öĊßĂï ĒúąđìýïćúêĞćïúíĆâïčøĊ ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ ñĎšÖúŠćüĀć
ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ ĒúąóüÖ
ñĎšêšĂÜĀć
ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć óčìíýĆÖøćß ģĥĨĨ öćêøć Ħģ
Āöć÷öć÷ĆÜ
îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
ïšćîđú×ìĊę
20/200
ëîî ĀöĎŠ 2
êĞćïú úĞćñĆÖÖĎé
ñĎšĔĀâŠïšćî
ÖĞćîĆî
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
éšü÷đĀêčìĊęìŠćîêšĂÜĀćüŠć “Ĕßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔîìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂ
đĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊĔę îÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ””
ÞąîĆĚîĔĀš îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ĕð è
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
óï
îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîđÝšć×ĂÜÙéĊ
ĔîüĆîìĊę
1ĥ đéČĂî
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.
255Ħ đüúć
09.00
îćāĉÖć
( úÜßČęĂ )
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĂĂÖĀöć÷
êĞćĒĀîŠÜ óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĂĞćđõĂíĆâïčøĊ

ĔïøĆïĀöć÷
ïĀöć÷óîĆÖÜćîÿĂïÿüî

üĆîìĊę 11
đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ đüúć 13.00
îćāĉÖć
×šćóđÝšć
îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
ĕéšøĆïĀöć÷đøĊ÷Ö×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
àċęÜÖĞćĀîéĔĀš×ćš óđÝšćĕð÷ĆÜ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
Ĕî üĆîìĊę
1ĥ
đéČĂî
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý.
255Ħ
đüúć
09.00
îćāĉÖćĕüšĒúšü
( úÜßČęĂ )
ÿöðĂÜ ìîìćî
ñĎšøĆïĀöć÷
( úÜßČęĂ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšÿŠÜĀöć÷
* Āöć÷đĀêč * ÿŠüîîĊĚĔĀšñĎšîĞćÿŠÜĀöć÷ îĞćÖúĆïöćÿŠÜÙČîĒÖŠóîĆÖÜćîÿĂïÿüîñĎšĂĂÖĀöć÷
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ïĆîìċÖĀúĆÜĀöć÷
×šćóđÝšć ( ßČęĂñĎšÿŠÜĀöć÷ )
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
êĞćĒĀîŠÜ ñï.ĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷ Ăÿ.
Ă.íĆâïčøĊ ìĊęģ Ý.ðìčöíćîĊ ĕéšöćéĞćđîĉîÖćøÿŠÜĀöć÷đøĊ÷ÖĔĀšÖĆï îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
ìĊę 20/200
ĀöĎŠìĊę 2
ëîî êĞćïú úĞćñĆÖÖĎé
ĂĞćđõĂ íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé ðìčöíćîĊ
ðøćÖäñúÿŠÜĀöć÷ éĆÜîĊĚ
đîČęĂÜÝćÖ

ÿŠÜĕéšĒúąñĎšêšĂÜĀćøĆïìøćïÖĞćĀîéîĆéĒúšü

( úÜßČęĂ )

öĂ.
(
êĞćĒĀîŠÜ

óø ðŜĂÜÖĆî
óø ðŜĂÜÖĆî
ñĎšïĆÜÙĆïĀöĎŠÖĂÜøšĂ÷ Ăÿ.
Ă.íĆâïčøĊ ìĊę 2 Ý.ðìčöíćîĊ

ÿŠÜĕöŠĕéš

ñĎšÿŠÜĀöć÷
)
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ïĆîìċÖĒÝšÜ×šĂĀć
ÖøèĊñĎšêšĂÜĀćđ×šćöĂïêĆü

Ùï.Ĩ

ÿëćîìĊïę îĆ ìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę
14
đéČĂî ÿĉÜĀćÙö ó.ý. ģĦ 54
üĆîîĊĚ ( 14 ÿ.Ù. 2554 ) đüúć
13.00 î. êćö ðÝü. ×šĂ 3
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
ĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĒÖŠ
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ Ăć÷č 39 ðŘ Ă÷ĎïŠ šćîđú×ìĊę 200/300 ĀöĎìŠ Ċę 1
ëîî
êĞćïú
ĀúĆÖĀÖ
ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ñĎêš šĂÜĀćüŠćÖøąìĞćÙüćöñĉéåćî Ĕßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔî
ìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂđĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊĔę îÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęàċęÜĂćÝìĞćĔĀšñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßîĕéšøĆï
ÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ĒúąĒÝšÜĔĀšóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęñĎšÖøąìĞćêćöĀîšćìĊęÝé×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝúÜĔîđĂÖÿćøøćßÖćø ēé÷
ðøąÖćøìĊęîŠćÝąđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĒÖŠñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßî
óùêĉÖćøèŤĒĀŠÜÙéĊ ÖúŠćüÙČĂ đöČęĂüĆîìĊę 22 ÖøÖãćÙö 2554 êćö ðÝü. ×šĂ 4 îć÷Öĉêêĉ öĊßĂï ðúĆéĂĞćđõĂ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ ĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖîć÷ĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ēúąîć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ đÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÜćî
ìąđïĊ÷îĒúąïĆêø 5 ĕéšøĆïöĂïĂĞćîćÝÝćÖðúĆéđìýïćúêĞćïúíĆâïčøĊ Ă.íĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ ĕéšöćøšĂÜìčÖ×ŤÖúŠćüēìþêŠĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĔĀšéĞćđîĉîÙéĊÖĆïñĎšêšĂÜĀć đîČęĂÜÝćÖđöČęĂüĆîìĊę Ģĩ êčúćÙö ģĦĥĩ ñĎšêĂš ÜĀćìĊęĕéšÿüöêĆüđðŨîîć÷ÿąĂćé
ßšćîćî ĕéšĕðìĊęìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊđóČęĂĒÝšÜ÷šć÷ìĊęĂ÷ĎŠðúć÷ìćÜ đ×šćöćĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģġ/ģġġ ö.ģ ê.úĞćñĆÖÖĎé
Ă.íĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ ēé÷öĊîć÷ÿöðĂÜ ìîìćî đðŨîđÝšćïšćî÷ĉî÷ĂöĔĀš÷šć÷đ×šć êŠĂöćĔîüĆîđéĊ÷üÖĆî ĕéšđðúĊę÷îßČęĂÝćÖ
“ÿąĂćé” öćđðŨî “öĉęÜ×üĆâ” ĒúąñĎšêšĂÜĀćÖĘ×ĂìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîĔĀöŠ ĔîßČęĂĔĀöŠ ÙČĂ îć÷öĉÜę ×üĆâ ÖúšćĀćâ
ēé÷öĊîć÷ÿöðĂÜ ìîìćî đðŨîñĎšøĆïøĂÜ
đĀêčđÖĉéđöČęĂüĆîìĊę 18 đéČĂî
êčúćÙö
ó.ý. ģĦ 48 đüúćðøąöćè
11.00
î.
ìĊêę ćĞ ïú
øĆÜÿĉê
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ēé÷ñĎêš šĂÜĀćĕéšđ×šćöĂïêĆüóøšĂöéšü÷×ĂÜÖúćÜ ÙČĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĔĀš îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ ìøćïĒúšü ĒúąĕéšĒÝšÜÿĉìíĉĔĀš îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ìøćïüŠć ñĎšêšĂÜĀćöĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöøüéđøĘü êŠĂđîČęĂÜ ĒúąđðŨîíøøö öĊÿĉìíĉìĊęÝąĔĀšÖćøĀøČĂĕöŠÖĘĕéš
ëšćñĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćø ëšĂ÷ÙĞćìĊñę ĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćøîĆĚîĂćÝĔßšđðŨîó÷ćîĀúĆÖåćîĔîÖćøóĉÝćøèćÙéĊĕéš ĒúąöĊÿĉìíĉĔĀš
ìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàċęÜêîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéš
Öćøđ×šćöĂïêĆü×ĂÜñĎêš šĂÜĀćĔîÙøĆĚÜîĊĚ ñĎêš Ăš ÜĀćĕéšĔĀšÖćø ðäĉđÿíêúĂé×šĂÖúŠćüĀć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜøĆïñĎêš Ăš ÜĀćĕüšđóČęĂéĞćđîĉîÙéĊêŠĂĕð ĒêŠĔîÙøĆĚÜîĊĚñĎšêĂš ÜĀćĕéšđ×šćöćóïóîĆÖÜćîÿĂïÿüîđĂÜ
ĕöŠöĊÖćøÝĆïÖčöêĆü ìĆĚÜĕöŠöĊóùêĉÖćøèŤüŠćñĎšêšĂÜĀćÝąĀúïĀîĊ ÝċÜĕöŠöĊÖćøÙüïÙčöêĆüĀøČĂ×ĂĀöć÷×ĆÜêŠĂýćúĒêŠĂ÷ŠćÜĔé
ĂŠćîĔĀšôÜŦ ĒúšüøĆïøĂÜüŠćëĎÖêšĂÜ
( úÜßČęĂ ) ..........................................................................
ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ñĎšêšĂÜĀć/ñĎšöĂïêĆü
( úÜßČęĂ ) ..........................................................................
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ó÷ćî
( úÜßČęĂ ) ..........................................................................
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî
êĞćĒĀîŠÜ ..........................................................................
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
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ïĆîìċÖĒÝšÜ×šĂĀć
ÖøèĊñĎšêšĂÜĀćđ×šćöĂïêĆü

Ùï.Ĩ

ÿëćîìĊïę îĆ ìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę
14
đéČĂî ÿĉÜĀćÙö ó.ý. ģĦ 5Ħ
üĆîîĊĚ ( 14 ÿ.Ù. 255Ħ ) đüúć
13.00 î. êćö ðÝü. ×šĂ 3
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
ĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĒÖŠ
îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî Ăć÷č 38 ðŘ Ă÷ĎïŠ šćîđú×ìĊę
20/200
ĀöĎìŠ Ċę 2
ëîî
êĞćïú
úĞćñĆÖÖĎé
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ñĎêš šĂÜĀćüŠćÖøąìĞćÙüćöñĉéåćî ÿîĆïÿîčîĔĀšñĂĎš ČęîĔßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜ
ĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔîìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂđĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ
êŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊĔę îÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęàċęÜĂćÝìĞćĔĀšñĎšĂČęîĀøČĂðøąßćßî
ĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ĒúąĒÝšÜĔĀšóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęÝé×šĂÙüćöĂĆîđðŨîđìĘÝúÜĔîđĂÖÿćøøćßÖćø
óùêĉÖćøèŤĒĀŠÜÙéĊ ÖúŠćüÙČĂ đöČęĂüĆîìĊę 22 ÖøÖãćÙö 255Ħ êćö ðÝü. ×šĂ 4 îć÷Öĉêêĉ öĊßĂï ðúĆéĂĞćđõĂ
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ ĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖîć÷ĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ēúąîć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ đÝšćĀîšćìĊęïøĉĀćøÜćî
ìąđïĊ÷îĒúąïĆêø 5 ĕéšøĆïöĂïĂĞćîćÝÝćÖðúĆéđìýïćúêĞćïúíĆâïčøĊ Ă.íĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ ĕéšöćøšĂÜìčÖ×ŤÖúŠćüēìþêŠĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĔĀšéĞćđîĉîÙéĊÖĆïñĎšêšĂÜĀćĔîåćîąñĎšÿîĆïÿîčî đîČęĂÜÝćÖđöČęĂüĆîìĊę Ģĩ êčúćÙö ģĦĥĩ îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ìĊęĕéšÿüöêĆüđðŨîîć÷ÿąĂćé ßšćîćî ĕéšĕðìĊęìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊđóČęĂĒÝšÜ÷šć÷ìĊęĂ÷ĎŠðúć÷ìćÜ đ×šćöćĂ÷ĎŠïšćîđú×ìĊę ģġ/
ģġġ ö.ģ ê.úĞćñĆÖÖĎé Ă.íĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ ēé÷öĊñĎšêšĂÜĀćđðŨîđÝšćïšćî÷ĉî÷ĂöĔĀš÷šć÷đ×šć êŠĂöćîć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ ìĊęĕéš
ÿüöêĆüđðŨîîć÷ÿąĂćé ßšćîćî ĕéšđðúĊę÷îßČęĂÝćÖ “ÿąĂćé” öćđðŨî “öĉÜę ×üĆâ” Ēúąîć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâÖĘ×ĂìĞćïĆêø
ðøąÝĞćêĆüðøąßćßîĔĀöŠ ĔîßČĂę ĔĀöŠ ÙČĂ îć÷öĉęÜ×üĆâ ÖúšćĀćâ ēé÷öĊñĎšêšĂÜĀćđðŨîñĎšøĆïøĂÜ
đĀêčđÖĉéđöČęĂüĆîìĊę 18 đéČĂî
êčúćÙö
ó.ý. ģĦ 48 đüúćðøąöćè
11.00
î.
ìĊêę ćĞ ïú
øĆÜÿĉê
ĂĞćđõĂ
íĆâïčøĊ
ÝĆÜĀüĆé
ðìčöíćîĊ
ēé÷ñĎêš šĂÜĀćĕéšđ×šćöĂïêĆüóøšĂöéšü÷×ĂÜÖúćÜ ÙČĂ
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜĕéšĒÝšÜ×šĂĀćĔĀš îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî ìøćïĒúšü ĒúąĕéšĒÝšÜÿĉìíĉĔĀš îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
ìøćïüŠć ñĎšêšĂÜĀćöĊÿĉìíĉĕéšøĆïÖćøÿĂïÿüîéšü÷ÙüćöøüéđøĘü êŠĂđîČęĂÜ ĒúąđðŨîíøøö öĊÿĉìíĉìĊęÝąĔĀšÖćøĀøČĂĕöŠÖĘĕéš
ëšćñĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćø ëšĂ÷ÙĞćìĊñę ĎšêšĂÜĀćĔĀšÖćøîĆĚîĂćÝĔßšđðŨîó÷ćîĀúĆÖåćîĔîÖćøóĉÝćøèćÙéĊĕéš ĒúąöĊÿĉìíĉĔĀš
ìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàċęÜêîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéš
Öćøđ×šćöĂïêĆü×ĂÜñĎêš šĂÜĀćĔîÙøĆĚÜîĊĚ ñĎêš Ăš ÜĀćĕéšĔĀšÖćø ðäĉđÿíêúĂé×šĂÖúŠćüĀć
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîÝċÜøĆïñĎêš Ăš ÜĀćĕüšđóČęĂéĞćđîĉîÙéĊêŠĂĕð ĒêŠĔîÙøĆĚÜîĊĚñĎšêĂš ÜĀćĕéšđ×šćöćóïóîĆÖÜćîÿĂïÿüîđĂÜ
ĕöŠöĊÖćøÝĆïÖčöêĆü ìĆĚÜĕöŠöĊóùêĉÖćøèŤüŠćñĎšêšĂÜĀćÝąĀúïĀîĊ ÝċÜĕöŠöĊÖćøÙüïÙčöêĆüĀøČĂ×ĂĀöć÷×ĆÜêŠĂýćúĒêŠĂ÷ŠćÜĔé
ĂŠćîĔĀšôÜŦ ĒúšüøĆïøĂÜüŠćëĎÖêšĂÜ
( úÜßČęĂ ) ..........................................................................
ÿöðĂÜ ìîìćî
ñĎšêšĂÜĀć/ñĎšöĂïêĆü
( úÜßČęĂ ) ..........................................................................
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ó÷ćî
( úÜßČęĂ ) ..........................................................................
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî/óĉöóŤ/ĂŠćî
êĞćĒĀîŠÜ ..........................................................................
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
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ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëĎÖÝĆïĀøČĂñĎšêšĂÜĀć

êĞćĒĀîŠÜ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ÿëćîìĊęïĆîìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę 14 đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ
üĆîîĊĚ đüúć 13.00 î. ×šćóđÝšć ( ßČęĂ ÿÖčú ) îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ĕéšĒÝšÜĔĀšñĎšêšĂÜĀć ìøćïëċÜÿĉìíĉêćöÖãĀöć÷

Ģ. ÿĉìíĉĔîÖćøóïĒúąðøċÖþćñĎšàċęÜÝąđðŨîìîć÷đðŨîÖćøđÞóćąêĆü
ģ. ÿĉìíĉĔĀšìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàÜċę ÝîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéšĔîßĆĚîÿĂïÿüî
Ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøđ÷Ċę÷öĀøČĂêĉéêŠĂÖĆïâćêĉĕéšêćöÿöÙüø
ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēé÷đøĘü đöČęĂđÖĉéÖćøđÝĘïðśü÷
ñĎšêšĂÜĀć ßČęĂ ............................................................................
îć÷ßĆ÷
îćöÿÖčú ........................................................................
ÖúšćĀćâ
đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ăć÷č 39 ðŘ đ×šćöĂïêĆüĔî×šĂĀć
“Ĕßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔîìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂ
đĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊĔę îÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ”
đöČęĂüĆîìĊę 14
đéČĂî
ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ
êćö ð.Ý.ü. ×šĂ 3
ñĎšêšĂÜĀćĕéšøĆïìøćïÿĉìíĉéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúšü ÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî
ĂŠćîĔĀšôŦÜĒúšüøĆïüŠćëĎÖêšĂÜ
(úÜßČęĂ)
ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ñĎšêšĂÜĀć
............................................................................
(úÜßČęĂ)
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ó÷ćî
............................................................................
(úÜßČęĂ)
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĒÝšÜÿĉìíĉ / ïĆîìċÖ / ĂŠćî
............................................................................
êĞćĒĀîŠÜ
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
............................................................................
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ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëĎÖÝĆïĀøČĂñĎšêšĂÜĀć
ÿëćîìĊęïĆîìċÖ ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ Ý.ðìčöíćîĊ
üĆîìĊę 14 đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ
üĆîîĊĚ đüúć 13.00 î. ×šćóđÝšć ( ßČęĂ ÿÖčú ) îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
êĞćĒĀîŠÜ óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ĕéšĒÝšÜĔĀšñĎšêšĂÜĀć ìøćïëċÜÿĉìíĉêćöÖãĀöć÷
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
Ģ. ÿĉìíĉĔîÖćøóïĒúąðøċÖþćñĎšàċęÜÝąđðŨîìîć÷đðŨîÖćøđÞóćąêĆü
ģ. ÿĉìíĉĔĀšìîć÷ÙüćöĀøČĂñĎšàÜċę ÝîĕüšüćÜĔÝđ×šćôŦÜÖćøÿĂïðćÖÙĞćêîĕéšĔîßĆĚîÿĂïÿüî
Ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøđ÷Ċę÷öĀøČĂêĉéêŠĂÖĆïâćêĉĕéšêćöÿöÙüø
ĥ. ÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøøĆÖþćó÷ćïćúēé÷đøĘü đöČęĂđÖĉéÖćøđÝĘïðśü÷
ñĎšêšĂÜĀć ßČęĂ ............................................................................
îć÷ÿöðĂÜ
îćöÿÖčú .......................................................................
ìîìćî
đßČĚĂßćêĉ ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
Ăć÷č 38 ðŘ đ×šćöĂïêĆüĔî×šĂĀć
“Ĕßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔîìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂ
đĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊĔę îÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ”
đöČęĂüĆîìĊę 14
đéČĂî ÿĉÜĀćÙö
ó.ý. 255Ħ
êćö ð.Ý.ü. ×šĂ 3
ñĎšêšĂÜĀćĕéšøĆïìøćïÿĉìíĉéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîĒúšü ÝċÜúÜúć÷öČĂßČęĂĕüšđðŨîĀúĆÖåćî
ĂŠćîĔĀšôŦÜĒúšüøĆïüŠćëĎÖêšĂÜ
(úÜßČęĂ)
ÿöðĂÜ ìîìćî
ñĎšêšĂÜĀć
............................................................................
(úÜßČęĂ)
öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî
ó÷ćî
............................................................................
(úÜßČęĂ)
ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö
ñĎšĒÝšÜÿĉìíĉ / ïĆîìċÖ / ĂŠćî
............................................................................
êĞćĒĀîŠÜ
ðúĆéĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
............................................................................
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Ùï.ĩ

ïĆîìċÖÖćøÙüïÙčöñĎêš šĂÜĀć
ÙéĊ ĂćâćìĊę 390/255Ħ

ìĊęüćŠ ÖćøĂĞćđõĂ íĆâïčøĊ

îć÷Öĉêêĉ öĊßĂï ĒúąđìýïćúêĞćïúíĆâïčøĊ ēé÷îć÷ĂćÙö øĆÖßćêĉ

ñĎšÖúŠćüĀć

ÙéĊøąĀüŠćÜ
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ ĒúąóüÖ
ñĎšêšĂÜĀć
êšĂÜĀćüŠć “Ĕßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔîìąđïĊ÷îïšćî
ĀøČĂđĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂ
óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ”
üĆ î Ēúąđüúćđøĉę ö ÖćøÙüïÙč ö 14 ÿĉÜĀćÙö 255Ħ

วัน เดือน ป

รายการกระทําเฉพาะวัน

๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕ ผูตองหาที่ ๑ และผูตองหาที่ ๒ เขามา
พบเพื่อรับทราบขอกลาวหา, แจงสิทธิ,
สอบสวนไวในฐานะผูตองหาที่ ๑ และ
ผูตองหาที่ ๒ โดยไมมีการควบคุมตัว
หรือขอหมายขังตอศาล และนัดหมาย
ใหมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลงชื่อพนักงานสอบสวน
ผูสอบสวน

ลงชื่อหัวหนา
พนักงานสอบสวน

อํานวย เปนธรรม

บารมี ค้ำจุน

๑. รายการควบคุมนีต้ อ งลงทุกวัน ถาตอมาไดขอใหศาลขัง ก็ใหขดี เสนแดงขึน้ ไวคนละตอนกับการควบคุมแลว
ลงรายการชั้นศาลขังตอไป
๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหนาพนักงานสอบสวน ตองลงทุกวันที่มีการแสดงรายการ
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Ùï.ĢĦ

ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ģĥ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

ßĆ÷ ÖúšćĀćâ

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢģ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé

đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
×šĂĀć

ĤĪġ/ģĦĦĦ
Ĕßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔîìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂ
đĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ģĩ êčúćÙö ģĦĥĩ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö -

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

Ĥ-ĥģġĥ-ġġġġĢ-ġģ-Ģ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ßĆ÷ ÖúšćĀćâ
đÖĉéüĆîìĊę ģĨ
đéČĂî öÖøćÙö
ó.ý. ģĦĢģ
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
ĢĨĦ àö.
îĚĞćĀîĆÖ Ĩĩ ÖÖ.
øĎðøŠćÜ
ÿĎÜ-ĔĀâŠ
ÿĊñĉü
×ćü-đĀúČĂÜ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ
úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ģġġ/Ĥġġ ö.Ģ ê.ĀúĆÖĀÖ Ă.đöČĂÜ Ýü.ðìčöíćîĊ
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâßŠü÷
ßČęĂöćøéć îćÜúšüÜ
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

úÜßČęĂ
(.....öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî.....)
ñĎšïĆîìċÖ

(îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ......................................................................

456
Ùï.ĢĦ

ĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ ñĎšêšĂÜĀć ĄúĄ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊóę ĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ
Ģĥ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ
ñĎšëĎÖóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ đóý  ßć÷  ĀâĉÜ
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĕì÷)
îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
ßČęĂ îćöÿÖčú (õćþćĂĆÜÖùþêćöĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ)
úć÷öČĂßČęĂ

ÿöðĂÜ ìîìćî

ÿŠüîøćßÖćø
ìĊęüŠćÖćøĂĞćđõĂíĆâïčøĊ
đÖĉé ó.ý.
ģĦĢĥ
Āöć÷đú×ÿćøïï
úć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ
Āöć÷đú×ïĆâßĊðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞćÙüćöñĉé

đÝšćĀîšćìĊñę óĎš öĉ óŤúć÷îĉĚüöČĂ

øĀĆÿúć÷óĉöóŤîĉĚüöČĂ

ßČęĂ îćöÿÖčú
úć÷öČĂßČęĂ

öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî

Ē÷ÖøĀĆÿĂČęî

Ģ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

ģ. îĉĚüßĊĚ×üć

Ĥ. îĉĚüÖúćÜ×üć

ĥ. îĉĚüîćÜ×üć

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷×üć

ħ. îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

Ĩ. îĉĚüßĊĚàšć÷

ĩ. îĉĚüÖúćÜàšć÷

Ī. îĉĚüîćÜàšć÷

Ħ. îĉĚüÖšĂ÷àšć÷

öČĂàšć÷óĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂàšć÷

îĉĚüĀĆüĒöŠöČĂ×üć

öČĂ×üćóĉöóŤÖéóøšĂöÖĆî ĥ îĉĚü
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ÙéĊìĊę
×šĂĀć

ĤĪġ/ģĦĦĦ
ÿîĆïÿîčîĔĀšñĂĎš ČęîĔßš ĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨîđìĘÝ đóČęĂĔĀšêîđĂÜöĊøć÷ÖćøĂ÷ŠćÜĀîċęÜĂ÷ŠćÜĔéĔî
ìąđïĊ÷îïšćîĀøČĂđĂÖÿćøÖćøìąđïĊ÷îøćþãøĂČęîēé÷öĉßĂï, ĒÝšÜ×šĂÙüćöĀøČĂĒÿéÜĀúĆÖåćîĂĆîđðŨî
đìĘÝêŠĂóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęĔîÖćø×ĂöĊïĆêøĔĀöŠ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊđę ÖĉéđĀêč
Ģĩ êčúćÙö ģĦĥĩ
üĆî đéČĂî ðŘ ìĊëę ĎÖÝĆïÖčö -

ðøąüĆêĉĒúąêĞćĀîĉøĎðóøøè

ñúÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî

Ĥ-ĤġġĢ-ġġĢĨħ-Ĩħ-Ħ
ïĆêøðøąÝĞćêĆüđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå/óîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćø×ĂÜøĆå
ÿĆÜÖĆé
đú×ìĊę
ĔïÿĞćÙĆâðøąÝĞćêĆüÙîêŠćÜéšćü đú×ìĊę
ĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ ðøąđìý
đú×ìĊę
đóý
ßČęĂ îćöÿÖčú
îć÷ÿöðĂÜ ìîìćî
đÖĉéüĆîìĊę ĢĨ
đéČĂî ÖĆî÷ć÷î
ó.ý.
đßČĚĂßćêĉ
ĕì÷
ÿĆâßćêĉ ĕì÷
ÿĎÜ
Ģħģ àö.
îĚĞćĀîĆÖ Ĩĩ ÖÖ.
øĎðøŠćÜ
ÿĆîìĆé
ÿĊñĉü
éĞć-ĒéÜ
êĞćĀîĉ/óĉÖćø/úć÷ÿĆÖ

ģĦĢĥ

úĆÖþèąĒúąîĉÿĆ÷ĂĆîđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖê
õĎöĉúĞćđîć
ģġ/ģġġ ö.ģ ê.úĞćñĆÖÖĎé Ă.íĆâïčøĊ Ýü.ðìčöíćîĊ
ĂćßĊó øĆïÝšćÜ
ÿëćîìĊęìĞćÜćî ßČęĂïĉéć
îć÷ïčâÿČï
ßČęĂöćøéć îćÜîõć
ßČęĂõøø÷ć/ÿćöĊ

(úÜßČęĂ)............................ (úÜßČęĂ).......................................
(..............................)
(..................................)
......./........../...........
......./........../...........
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝÿĂï
đÝšćĀîšćìĊęñĎšêøüÝđÖĘï

ñúÙéĊ
ßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüî
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
ýćú
ÙéĊéĞć
ÙĞćóĉóćÖþć
åćî
êšĂÜêćöÖãĀöć÷
üĆîóĉóćÖþć
ÖĞćĀîéüĆîóšîēìþ
đøČĂîÝĞć

úÜßČęĂ

úÜßČęĂ
(.....öĂ.óø ðŜĂÜÖĆî.....)
ñĎšïĆîìċÖ

(îć÷ĂĞćîü÷ đðŨîíøøö)
óîĆÖÜćîÿĂïÿüî
úÜßČęĂ.....................................................ñĎšïĆîìċÖ
(.....................................................)
êĞćĒĀîŠÜ......................................................................
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สาระสําคัญเกี่ยวกับอาวุธปนฯ ในสภาวการณที่ฝายปกครองตองทําหนาที่เปนพนักงานสอบสวน
ในบางฐานความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
อนุชา อินทศร
นิติกรชํานาญการพิเศษ สวนรักษาความสงบเรียบรอย ๑
สํานักการสอบสวนและนิติการ
“อาวุธปน” หรือ “ไฟรอารม” (Firearms) มีความเกีย่ วของกับชีวติ ประจำวันของประชาชนทัว่ ไปมา
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั บางมุมมองก็เห็นวาอาวุธปนทัว่ ไปโดยสภาพแลวเปนอาวุธทีส่ ามารถใชประหัตประหาร
หรือประทุษรายตอชีวิตไมวาของตนเองหรือผูอื่น แตอีกมุมมองหนึ่งเห็นวาเปนทรัพยสินอันมีคาของผูที่ไดมี
ไวในครอบครอง จึงมีสภาพเปนทรัพยสินของผูเปนเจาของดวย ดังนั้นในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับอาวุธปน
ของฝายปกครองซึ่งอาจสวมหมวกหลายใบเชนหนาที่หนึ่งในการเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
อาวุธปน และในระยะเวลาอันใกลนี้ (มิถุนายน ๒๕๕๕) ก็จะตองปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวนในคดีอาญา
บางประเภท ซึง่ ก็มคี วามผิดบางกรณีตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปน เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอยูดวย การปฏิบัติงานดังกลาวจึงมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน
ของผูเ ปนเจาของอาวุธปนเหลานัน้ และรวมถึงการมีผลกระทบตอบุคคลอืน่ หรือกระทบตอการรักษาความสงบ
เรียบรอยในสังคมดวย พนักงานฝายปกครองจึงอาจตองเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
ใหเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย อาทิเชนในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปนก็จะตองปฏิบัติหนาที่ทั้งในการควบคุมใหการซื้อ
มี ใช สั่ง ทำ นำเขา คา หรือจำหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
ใหเปนไปตามกฎหมาย และการทำหนาที่สอบสวนความผิดทางอาญาในเรื่องนี้ควบคูอยูในหนวยงานเดียวกัน
ไปดวย เปนตน
สาระสําคัญที่นําเสนอจะแบงเนื้อหาออกเปนสองสวนใหญๆ ไดแก
สวนที่ ๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปน ในสวนนี้จะกลาวถึง ความหมายของอาวุธปน อาวุธปน
ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได การเรียกขนาดอาวุธปน สวนสําคัญที่ถือวาเปนอาวุธปน การทําเครื่อง
หมายทะเบียนอาวุธปน การพิจารณาการอนุญาตหรือไมอนุญาตของนายทะเบียน มาตรการควบคุมอาวุธ
ปนที่ไดออกใบอนุญาตไปแลว ลักษณะความผิดตางๆ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดแก
การพาอาวุธปนติดตัวโดยไมไดรับอนุญาต เรื่องที่ตองปฏิบัติภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาตแลว และความผิด
เกี่ยวกับรานคาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน รานจําหนายดอกไมเพลิง รานจําหนายวัตถุระเบิด รานประกอบ
ซอมแซมอาวุธปน และรานจําหนายสิ่งเทียมอาวุธปน
สวนที่ ๒ ความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปน ที่ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจสอบสวนได และที่สอบสวนไมได
สวนที่ ๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับ “อาวุธปน”
ความหมายของอาวุธปน
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๕) ไดใหความหมายของ “อาวุธ” ไววาหมายความรวมถึงสิ่งซึ่ง
ไมเปนอาวุธโดยสภาพแตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ
จากนิยามขางตน จึงอาจแบงชนิดของอาวุธออกไดเปน ๒ ประการ คือ
(๑) อาวุธโดยสภาพ หมายความวา โดยสภาพหรือโดยลักษณะของสิ่งนั้น ๆ สามารถที่จะใชทําลาย
หรือใชประทุษรายบุคคลอื่นไดในตัวของมันเอง โดยผูใชไมจําเปนตองเสริมเติมแตงประการใดอีก อาทิ เชน
มีดปลายแหลม หอก ดาบและปน เปนตน
(๒) อาวุธซึ่งไมเปนอาวุธโดยสภาพ หมายความวา โดยสภาพหรือโดยลักษณะของสิ่งนั้น มิใชอาวุธ
โดยสภาพ แตผใู ชไดนำสิง่ นัน้ ไปใชหรือเจตนาจะใชสงิ่ นัน้ ประทุษรายบุคคลอืน่ อยางอาวุธ เชน ทอนไม กอนหิน
โดยสภาพแลวยอมไมใชอาวุธแตหากนำมาใชหรือมุงหมายที่จะใชประทุษรายบุคคลอื่นใหไดรับอันตราย
(จะบาดเจ็บสาหัสหรือไมก็ไมสำคัญ) แลว ก็ถือวาทอนไมหรือกอนหินนั้นเปนอาวุธ
สําหรับประเทศไทย กฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนในปจจุบันจะมีก็แต
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
ซึ่งมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๙๐ เปนตนมา และในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนเทานั้น ไมรวมถึงวัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน
“อาวุธปน” ไดแก อาวุธปนโดยสภาพ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ หมายถึง อาวุธ
ทุกชนิด ซึ่งใชสงเครื่องกระสุนปนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแกสอัดลมหรือเครื่องกลไกอยางใด ซึ่งตอง
อาศัยอํานาจของพลังงานและสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ
นอกจากนี้ยังมีที่กฎหมาย “ใหถือวาเปนอาวุธปน” คือชิ้นสวนสําคัญที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย เห็นวาสําคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง (ปจจุบันกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) กําหนด
ไวคือ ลํากลอง เครื่องลูกเลื่อน เครื่องลั่นไก และเครื่องสงกระสุน)
ดังนั้น จึงเห็นไดวา ความหมายของอาวุธปนตามกฎหมายจึงมิไดจํากัดเฉพาะวา ตองเปนอาวุธปน
จริงๆ หรือจะตองเปนอาวุธปนที่สามารถใชยิงไดจริงๆ แมอาวุธปนและลํากลองปนจะชํารุดใชการไมไดหรือไม
อาจใชยิงทําอันตรายแกชีวิตและวัตถุได ผูที่มีหรือพาอาวุธปนหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปนดังกลาว ก็อาจ
มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ นี้ได (ฎีกาที่ ๑๙๐๓/๒๕๒๐ (ประชุมใหญ), ๑๐๒๒/
๒๕๒๒ และ ๑๔๕๙/๒๔๒๓)
สำหรับพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ นี้ (เวนมาตรา ๘ ทวิ) มิใหใชบังคับแก
๑. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ของ
(ก) ราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใชในราชการ
(ข) หนวยราชการที่มีหรือใชเพื่อปองกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
รวม ๒๑ หนวยงาน (เปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๗))
(ค) หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใชในการปองกันและรักษาทรัพยสินอันสำคัญ ของรัฐ
รวม ๑๒ หนวยงาน (เปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ และฉบับที่ ๑๖)
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(ง) ราชการทหารและตํารวจตาม (ก) หรือหนวยราชการตาม (ข) ที่มอบใหประชาชนมีและใช
เพื่อชวยเหลือทางราชการของทหารและตํารวจ หรือหนวยราชการ แลวแตกรณี
๒. อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนประจําเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ ซึ่งไดแสดง
และใหพนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแลว
๓. ดอกไมเพลิงสัญญาณประจําเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกติ
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมและกําหนดในกฎหมายใหอาวุธปนของหนวยงานไมอยูในบังคับ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ อีกดวยไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายทะเบียนทองที่
“นายทะเบียน” ในแตละทองที่จะเปนผูไดรับการแตงตั้งไวเปนการเฉพาะตำแหนงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ แบงเปนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก อธิบดีกรมการปกครอง
สวนในจังหวัดอื่น ไดแก ผูวาราชการจังหวัด เปนนายทะเบียนทองที่ในเขตจังหวัด และในระดับอำเภอไดแก
นายอำเภอ เปนนายทะเบียนทองที่อำเภอ ปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ เปนนายทะเบียนทองที่
ประจำกิ่งอำเภอ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได
อาวุธปน ประเภท ชนิด และขนาดใดบางทีน่ ายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไดหรือไมไดนน้ั รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวในกฎกระทรวงสองฉบับ ไดแก กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๒) กลาวคือ
“อาวุธปนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได” ไดแก
๑. อาวุธปนชนิดลํากลองมีเกลียว มีขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลองไมเกิน ๑๑.๔๕ มม.
๒. อาวุธปนชนิดลํากลองไมมีเกลียว ดังตอไปนี้
(ก) ขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลอง ไมถึง ๒๐ มม.
(ข) ปนประจุปาก ปนลูกซอง ปนพลุสัญญาณ
๓. อาวุธปนชนิดที่มีเครื่องกลไกสําหรับบรรจุกระสุนเองใหสามารถยิงซําได ดังตอไปนี้
(ก) ขนาดความยาวลํากลองไมถึง ๑๖๐ มม.
(ข) ปนลูกซอง
(ค) ปนลูกกรด ขนาดเสนผาศูนยกลางปากลํากลองไมเกิน ๕.๖ มม.
๔. อาวุธปนชนิดไมมีเครื่องบังคับเสียงใหเบาผิดปกติ
๕. อาวุธปนชนิดที่ไมใชกระสุนที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำใหเกิดอันตราย หรือเปนพิษ หรือไมใชเครื่อง
กระสุนปนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี
“เครื่องกระสุนปน” ตองเปนเครื่องกระสุนปนที่ใชกับอาวุธปนตามที่ไดรับอนุญาตแตตองไมเปน
เครื่องกระสุนปนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง
“วัตถุระเบิด” ตองเปนชนิดและขนาดที่ใชเฉพาะในกิจการกอสรางหรืออุตสาหกรรม และไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว
“ดอกไมเพลิง” รวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกัน

462
“สิ่งเทียมอาวุธปน” สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวาเปนอาวุธปน
อาวุธปนที่หามมิใหออกใบอนุญาตสําหรับใหทํา หรือสั่ง หรือนําเขาซึ่งอาวุธปน หรือเครื่องกระสุน
ปน สําหรับอาวุธปน ดังตอไปนี้เพื่อการคาหรือเพื่อใชสวนตัว คือ
(๑) ปนกลทุกชนิด และทุกขนาด
(๒) ปนเล็กสั้นแบบ ๔๗ ใชกระสุนหัวปานขนาด ๘ มม.
(๓) ปนเล็กสั้นแบบ ๔๗/๖๖ ใชกระสุนหัวแหลมขนาด ๘ มม.
(๔) ปนเล็กยาวแบบ ๔๕ และ ๔๖ ใชกระสุนหัวปานขนาด ๘ มม.
(๕) ปนเล็กยาวแบบ ๔๕/๖๖ ใชกระสุนหัวแหลมขนาด ๘ มม.
(๖) ปนเล็กยาวแบบ ๖๖ ใชกระสุนหัวแหลมขนาด ๘ มม.
(๗) ปนเล็กยาวแบบ ๘๓ ใชกระสุนหัวแหลมขนาด ๖.๕ มม.
(๘) ปนยิงเร็วหรือปนซึ่งมีเครื่องกลไกที่บรรจุกระสุนเองใหสามารถยิงซ้ำไดทุกขนาด รวมทั้งขนาด
ปนพกซึ่งมีความยาวของลํากลองตั้งแต ๑๖๐ มม. ขึ้นไป เวนแตปนชนิดลํากลองไมมีเกลียว ซึ่งใชยิงสัตว
(๙) ปนชนิดใดที่ใชกระสุนอยางเดียวกันไดกับปนที่กลาวไวตั้งแตหมายเลข (๒) ถึง (๘)
(๑๐) ปนทุกชนิดที่สามารถสงกระสุนซึ่งเปนวัตถุเคมีชนิดเปนพิษหรืออาจใหเกิดอันตราย รวมทั้ง
เชื้อโรค หรือเชื้อเพลิง
(๑๑) ปนที่มีเครื่องบังคับเสียงใหเบาผิดปกติ
(๑๒) ซองกระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนไดเกินกวา ๒๐ นัด
การเรียกขนาดอาวุธปน
การเรียกขนาดอาวุธปนมีทั้งที่เรียกเปน Caliber ที่มีหนวยวัดเปนนิ้ว และแบบอเมริกันที่มีหนวยวัด
เปนมิลลิเมตร ดังนั้น ในเรื่องนี้ทางราชการจึงไดเคยออกหนังสือซักซอมความเขาใจแกผูปฏิบัติวาใหเทียบเคียง
ชนิด ขนาดกัน สวนจะลงในเอกสารเปนมิลลิเมตร หรือนิ้วนั้นใหดูจากเอกสารประกอบการนําเขา เชน ใบคูมือ
ประจําปนที่นายทะเบียนทองที่ที่อนุญาตใหนําเขาไดออกไว หรือดูที่ตัวอาวุธปน ทั้งนี้เพื่อยึดการอางอิงการวัด
ขนาดมาจากโรงงานผูผลิตอาวุธปนในตางประเทศ เปนตน ดังจะเทียบไดดังนี้
แบบ Caliber
.๑๗๗
.๒๒
.๒๕
.๓๐
.๓๒
.๓๘๐
.๔๕
.๕๐

แบบ มิลลิเมตร

๔.๕ มม.
๕.๖ มม.
๖.๓๕ มม.
๗.๖๒ มม.
๗.๖๕ มม.
๙ มม.
๑๑ มม.
๑๒.๗ มม.
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สวนสําคัญที่ถือวาเปนอาวุธปน
นอกจากมีการควบคุมอาวุธปนแตละกระบอกใหตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.
๒๔๙๐ แลว กฎหมายยังใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกกฎกระทรวง ในเรื่องของการจํากัดชนิด และจํานวน
อาวุธปน รวมทั้งการดําเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยไดมีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) กําหนดใหสวนของอาวุธปน ๔ ประการนี้ ให
ถือวาเปน “อาวุธปน” ไดแก
(๑) ลํากลอง
(๒) เครื่องลูกเลื่อน หรือสวนประกอบสําคัญของเครื่องลูกเลื่อน
(๓) เครื่องลั่นไก หรือสวนประกอบสําคัญของเครื่องลั่นไก
(๔) เครื่องสงกระสุน ซองกระสุน หรือสวนประกอบสําคัญของสิ่งเหลานี้

จากที่ไดเรียนมาในเบื้องตนแลววาปนเปนอาวุธโดยสภาพ จะตางจากสิ่งของอื่นๆ ซึ่งไมเปนอาวุธ
โดยสภาพแตหากไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ ก็จะเปนอาวุธ
ตามกฎหมายในทางอาญาดวย ดังนั้นปนไมวาอยูในสภาพใดๆ จะใชไดหรือชํารุดก็ตามยังคงเปนอาวุธ
ปนที่ตองถูกควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายอยูนั่นเอง
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ฎีกาที่ ๑๗๒๙/๒๕๓๖ ปนเกาไมสามารถยิงได และบางกระบอกไมมดี า มก็ตามก็ถอื วาเปน “อาวุธปน”

ปนกล/อาวุธปนที่นายทะเบียนไมสามารถออกใบอนุญาตใหได
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การทําเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปน
การบงชี้เฉพาะของอาวุธปนแตละกระบอก นอกจากจะเปนไปลักษณะของเกลียวลํากลองหรือตาม
ชนิด ขนาด รุนของอาวุธปนแลว ยังมีการบงชี้ตามเลขหมายประจําปนที่ทํามาจากโรงงานผูผลิตอาวุธปนจาก
ตางประเทศดวย และมีสวนที่กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนทองที่เปนผูกําหนด ไดแก การทําเครื่องหมาย
ทะเบียนอาวุธปน
เมื่ออาวุธปนไดมีการนําเขามาตามที่ไดรับใบอนุญาตแลว กฎหมายกําหนดใหผูนําเขาตองมายื่นคํา
ขอตอนายทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวันเพื่อใหนายทะเบียนทองที่ทําเครื่องหมายทะเบียนไวที่สวนสําคัญ
ของอาวุธปนเปนตัวอักษรยอนามจังหวัดและตัวเลขทะเบียนกอนออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๐ ใหนายทะเบียนทําเครื่องหมายประจําอาวุธปนนั้นไวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ อาวุธปนที่สั่งหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับใบ
อนุญาตนําไปขออนุญาตมีและใชตอนายทะเบียนทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ รับมอบไปจากพนักงาน
ศุลกากร
มาตรา ๓๒ อาวุธปนที่สั่งหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับใบ
อนุญาตนําไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันรับมอบไปจากพนักงาน
ศุลกากร และใหนายทะเบียนทําเครื่องหมายประจําอาวุธปนนั้นไวตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ฎีกาที่ ๖๒๖๖/๒๕๔๕ การที่จำเลยขูดลบเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปนของเจาพนักงานออก
ทั้งหมด เปนการทำลายเอกสาร ไมเปนการปลอมเอกสารเพราะไมมีเอกสารเหลืออยูใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวา
เปนเอกสารที่แทจริง
ฎีกาที่ ๖๗๗๑/๒๕๕๒ จำเลยรับจำนำอาวุธของกลางจากคนรายซึ่งมีอายุเพียง ๑๖ ป และ
ไมเคยรูจ กั กับจำเลยมากอนโดยมิไดขอดูหลักฐานใบอนุญาต ป.๔ และรับจำนำเพียง ๓,๕๐๐ บาท ทัง้ ทีอ่ าวุธ
ปนมีราคาถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งมีรอยขูดลบหมายเลขทะเบียนไมสามารถอานได สอใหเปนวารับไวโดยรูวา
เปนทรัพยที่ไดมาจากการกระทำผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร
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รองรอยการขูดลบเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปน

466
การพิจารณาออกใบอนุญาต/ไมอนุญาต
หลักการแบบสั้นๆ ในการพิจารณาการอนุญาตใหบุคคลมีและใชอาวุธปน คือ “คนชอบ” “เหตุผล
ชอบ” และ “อาวุธปนชอบ”
คนชอบ คือ “คุณสมบัติของผูขออนุญาตมีและใชอาวุธปน” ประกอบดวย
ตองไมมีคุณสมบัติตองหามตามมาตรา ๑๓ แหง พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ เชน หาม
มิใหออกใบอนุญาตแกบุคคลซึ่งตองโทษจําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ผูไมบรรลุนิติภาวะ
คนไรความสามารถ / เสมือนไรความสามารถ วิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมมีอาชีพและรายได ไมมีที่อยูเปนหลัก
แหลง ประพฤติชั่วอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนความสงบเรียบรอยของประชาชน และมีถิ่นที่อยูและ
มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในเขตทองที่นอยกวา ๖ เดือน เปนตน
เหตุผลชอบ คือ ตองมีเหตุผลในการขอใหมีและใชอาวุธปนตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑ เชนเพื่อ
ปองกันชีวิตและทรัพยสิน การกีฬา หรือเพื่อเก็บ เปนตน
อาวุธปนชอบ คือ ตองเปนอาวุธปนชนิด ขนาดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได
สําหรับการไมอนุญาตใหบุคคลมีและใชอาวุธปนเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผูยื่นคําขอ
ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการออกคําสั่งไมอนุญาตอยางเปนขั้นตอนดังนี้
ตองแสวงหาขอเท็จจริงและใหผูยื่นคําขอโตแยงตาม มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กอน
เมื่อผูยื่นคําขอโตแยงแสดงเหตุผลเพิ่มเติมมาแลว หรือไมสงมาภายในกําหนดเวลาที่กําหนด
ก็ตามใหพิจารณาตามเหตุผลและหลักกฎหมาย
ดําเนินการออกคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือและแจงผูยื่นคําขอทราบตาม มาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
เหตุแหงการไมอนุญาตตองเปนไปตาม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ คือยังไมมี
เหตุผลความจําเปนตามมาตรา ๙ หรือผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติตองหามตาม มาตรา ๑๓ หรืออาวุธปนที่
ขออนุญาตนั้น นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหไมได สวนหนังสือสั่งการจะเปนเหตุผลประกอบเทานั้น
ไมอาจใชยันบุคคลภายนอกไดเพราะไมมีสภาพบังคับอยาง “กฎ” เปนตน
นอกจากนี้กรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธการออกใบอนุญาต ตองมีการแจงสิทธิการอุทธรณ ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการปฏิเสธโดยใหยื่นอุทธรณ ตอนาย
ทะเบียนทองที่และทําความเห็นของนายทะเบียนทองที่เสนอผานจังหวัดไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาด
ไทยโดยมิชักชา (ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐)
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด
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มาตรการควบคุมกรณีที่ไดมีการออกใบอนุญาต(แบบ ป.๔) ไปแลว
การเพิกถอนใบอนุญาต ตาม มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ ใหอํานาจนายทะเบียนทองที่หรือรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด หาก
พบวาผูรับใบอนุญาตรายใดเปนผูที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหไมได เชน เมื่อไดรับใบอนุญาตไปแลวตอ
มาตกเปนผูขาดคุณสมบัติ เชนไปฆาคนตายศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือเอาอาวุธปนกระบอกที่ไดรับ
อนุญาตนั้นไปปรับเปลี่ยนใหเปนระบบยิงกล เปนตน

467
การเรียกประกันหรือทัณฑบนตามมาตรา ๖๘ นายทะเบียนทองที่สั่งเรียกประกันหรือทัณฑบน
หากพบวาผูรับใบอนุญาตรายใดไมมีอาชีพ ไมมีรายได ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง เปนตน
ลักษณะความผิดตาง ๆ ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐
การทํา ซื้อ มี ใช สั่งหรือนําเขาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
กรณีความผิดสําหรับในทางสวนบุคคล จะเกิดขึ้นเปนความผิดเกี่ยวกับการทํา ซื้อ มี ใช สั่งหรือ
นําเขาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนโดยไมไดรับใบอนุญาต
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗ บัญญัติวา “หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช สั่งหรือ
นําเขาซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่”
มาตรา ๘ หามมิใหผูใดมีเครื่องกระสุนปนซึ่งมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่ตนไดรับใบอนุญาตให
มีและใช
มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเพียงกรณีเกี่ยวกับสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปนตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง หรือเปนกรณีมีเครื่องกระสุนปน ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการฝาฝนตามวรรคหนึ่งเปนเพียงการมีอาวุธปนที่เปนของผูอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตใหมีและใช
ตามกฎหมาย ผูฝ า ฝนตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงหาป และปรับตัง้ แตหนึง่ พันบาทถึงหนึง่ หมืน่ บาท
มาตรา ๗๒ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่งหรือ วรรคสาม มาตรา
๒๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดทีน่ ายทะเบียน
จะออกใบอนุญาตใหไดตามมาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๔ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๘ ผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช สั่ง หรือ นําเขา ซึ่งอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงจําคุกตลอดชีวิต
จากบทบัญญัติมาตรา ๗, มาตรา ๘, มาตรา ๕๕, มาตรา ๗๒, มาตรา ๗๒ ทวิ และมาตรา ๗๘
ดังกลาว แยกพิจารณาเปนขอ ๆ ตอไปนี้
๑. จําเลยอาจถูกฟองใหรับผิดฐานทํา ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนําเขาอาวุธปน ตามมาตรา ๗, ๗๒ หรือ
มาตรา ๕๕ และ มาตรา ๗๘ ก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธหรือเครื่องกระสุน
ปนวาเปนอาวุธปนชนิด ขนาดที่อยูในอํานาจที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตใหได หรือจะกลาวอยางงายๆ
ก็คือไมใชอาวุธสงครามนั่นเอง ก็จะผิดและมีบทกําหนดโทษเบากวา แตหากเปนอาวุธสงครามหรือในภาษา
ทางกฎหมายจะเรียกวาอาวุธปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหไดก็จะไดรับโทษที่สูงกวา ซึ่งขึ้นอยู
แตละคดีไป
๒. ความผิดฐาน ทํา ซื้อ ใช ซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน โดยไมไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนทองที่
สําหรับความผิดฐานสั่งหรือนําเขาซึ่งอาวุธปน (สวนบุคคล) โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
ทองที่นั้น มาตรา ๔ (๗) ไดใหนิยามของคําวา “สั่ง” วา หมายความวา ใหบุคคลใดสั่งหรือนําเขามาจากนอก
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468
ราชอาณาจักร และมาตรา ๔ (๘) ใหนิยามคําวา “นําเขา” หมายถึง นําเขามาจากนอกราชอาณาจักร ไมวา
โดยวิธีใด ๆ และมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาในการสั่งหรือนําเขาซึ่งอาวุธปนหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปนและ
เครื่องกระสุนปนนั้น ปกติจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่กอนและเมื่อไดรับใบอนุญาตแลวผูรับ
อนุญาตใหสั่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนมีหนาที่ตองนําใบอนุญาตนั้นไปแสดงตออธิบดีกรมศุลกากรหรือ
เจาพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้กอนสั่ง (มาตรา ๓๐ ฝาฝนมาตรานี้มีโทษปรับไมเกิน
หาพันบาทตามมาตรา ๘๑ หรือ ๘๒ แลวแตกรณี ครั้นเมื่ออาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนที่สั่งเขามาถึงแลว
ผูน ําเขา (อาจเปนคนเดียวกันหรือเปนคนละคนกับผูรับอนุญาตใหสั่งอาวุธปนก็ได) ที่ไดรับอนุญาตมีหนาที่ตอง
แจงเปนหนังสือและสงมอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกพนักงานศุลกากร ณ ดานแรกที่มาถึงจากนอก
ราชอาณาจักร เวนแตกรณีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดใหมอบแกพนักงานศุลกากร ณ ดานอื่น
และเมือ่ พนักงานศุลกากรไดรบั หนังสือแจงและรับมอบอาวุธปนหรือเครือ่ งกระสุนปนไวแลว พนักงานศุลกากร
ก็จะตองแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนทองที่หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไม
ชักชา แตถาเปนกรณีผานเขามาในทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร ผูนําเขาก็ตองแจงเปนหนังสือและสงมอบอาวุธ
ปนหรือเครื่องกระสุนปนไวแกนายทะเบียนทองที่หรือผูทําการแทนนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา
(มาตรา ๑๖)
เมื่อผูรับใบอนุญาตใหสั่งหรือนำเขาอาวุธปนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนดไวทุกประการ
และรับมอบอาวุธปนที่สั่งหรือนำเขาไปจากพนักงานศุลกากรแลวผูรับใบอนุญาตก็จะตองนำอาวุธปนนั้น
ไปจดทะเบียนพรอมกับขออนุญาตมีและใชตอ นายทะเบียนทองทีภ่ ายในกำหนดสามสิบวัน นับแตวนั ทีร่ บั มอบ
ไปจากพนักงานศุลกากร หากผูรับใบอนุญาตฝาฝนมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ ยอมมีโทษตามมาตรา ๗๒ ทวิ
วรรคหนึ่ง คือตองระวางโทษจำคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเปน
การฝาฝนมาตรา ๓๒ ยอมมีโทษตามมาตรา ๗๓ ทวิ คือตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับ
ตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
๓. ความผิดฐานมีอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนโดยมิไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๔ (๖) ไดใหนิยามของคําวา “มี” หมายความวา มี
กรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครอง แตไมหมายความถึงการที่อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดที่มีไวโดย
ชอบดวยกฎหมายและตกอยูในความครอบครองของผูอื่นซึ่งไมตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
นี้เทาที่จําเปนเพื่อรักษาสิ่งที่วามานี้มิใหสูญหาย
กรณี “มีกรรมสิทธิ์” ไมนาจะเปนปญหาอะไร เพราะเห็นไดชัดอยูแลวในตัวเอง เจาของหรือ
ผูมีกรรมสิทธิ์ในอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนโดยไมไดรับอนุญาตยอมมีความผิดฐานนี้ หากพิสูจนไดวา
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้นมีตนเปนเจาของ
สวนกรณี “มีไวในครอบครอง” มีปญหาที่จะตองพิจารณากันวามีความหมายเพียงใด
การครอบครองตามกฎหมายแพงมีหลักวาจะตองมีการยึดถือทรัพยสนิ ไวโดยมีเจตนาจะยึดถือเพือ่ ตน
ผูนั้นจึงไดชื่อวาเปนผูมีสิทธิครอบครอง กลาวคือจะตองเปนการยึดถือทรัพยสินโดยมีเจตนาที่จะหวงกันไว
เพื่อตนเอง โดยอาจมุงหมายเพื่อใชหรือหาประโยชนจากทรัพยสินนั้นหรือเพื่อที่จะเปนเจาของกรรมสิทธิ์
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ไมจําเปนวาผูมีสิทธิ์ครอบครองนี้จะตองยึดถือทรัพยสินไวดวยตนเอง ผูอื่นอาจเปน
ผูยึดถือไวใหก็ได
การครอบครองตามความหมายที่เขาใจกันอยูทั่วไปมีความหมายวา มีการยึดถือทรัพยสินไวตามความ
เปนจริงโดยผูยึดถือมิใชผูมีสิทธิครอบครองเพราะมิไดมีเจตนาจะยึดถือเพื่อตน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูที่ยึดถือ
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ทรัพยสินในกรณีเปนเพียงผูยึดถือไวแทนผูอื่นเทานั้น เชน กรณีที่นายจางมอบอาวุธปนใหลูกจางไวใชคอยเฝา
ไรนาปองกันสัตวที่มิใหเขามารบกวน อาวุธปนยอมอยูในความควบคุมยึดถือของลูกจางตามความเปนจริง
เพราะลูกจางจะลักไปหรือนําไปทําลายเสียเมื่อใดก็ได แตที่ลูกจางไดยึดถืออาวุธปนไวก็เนื่องจากคําสั่งของ
นายจางไมมีเจตนาที่จะยึดถือเพื่อตน ลูกจางยอมไมมีสิทธิครอบครองอาวุธปนนั้น ลูกจางเปนแตเพียงผูถือ
อาวุธปนดังกลาวไวแทนนายจางเทานั้น
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๖๔/๒๕๒๑ วา พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.
๒๔๙๐ คําวา “มี” หมายความวามีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครอง และคําวา “ครอบครอง” นั้นมิได
บัญญัติใหมีความเปนพิเศษ จึงตองถือวาตองมีเจตนายึดถือเพื่อตน ทั้งนี้ตามหลักฐานกฎหมายทั่วไป
(มีฎีกาที่ ๓๑๙๘/๒๕๓๔ วินิจฉัยตามคําพิพากษาศาลฎีกาขางตน)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๔๙๓ ผูไดรับอนุญาตใหคาอาวุธปน รับซื้อปนจากเจาของผูไดรับ
อนุญาตใหมีไวโดยชอบดวยกฎหมายแลว เมื่อชำระเงินกันเสร็จแลวก็รับปนที่ซื้อนั้นไวในราน แลวดำเนินการ
ทำคำรองขออนุญาตโอนตอนายทะเบียนแตถูกเจาพนักงานจับปนรายนี้เสียกอน ตอมาจึงไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมตำรวจใหโอนได ดังนี้ ยอมถือวาผูร บั ซือ้ “มี” ปนไวในครองครองโดยมิไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียน
ทองที่กอน มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ และมีความผิดฐานมีปนไว
นอกบัญชีตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๘, ๘๑ ดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๖๔/๒๕๒๑ การที่ปนของกลางที่อยูบานจําเลยโดยเจาของปนนํามาฝากบุตร
ภรรยาจําเลยไวชั่วคราวแลวลืมทิ้งไว โดยเจาของยังมิไดมารับคืนไป จําเลยเปนเพียงยึดถือไวแทนเจาของ
เทานั้น มิไดยึดถือเพื่อตนแมการยึดถือปนจะมีระยะเวลา ๓-๔ วันมิใชเพียงชั่วขณะหนึ่งแตไมมีพฤติการณ
พิเศษที่แสดงใหเห็นวาจําเลยมีเจตนายึดถือเพื่อตน จึงถือไมไดวาจําเลยเปนผูครอบครองปนของกลางอันเปน
ความผิดตามฟอง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘ โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด
ฎีกาที่ ๑๗/๒๕๒๔ ยึดปนที่ผูกระทําผิดใชยิงตอสูฆาตํารวจและผูนั้นถูกยิงตาย ปนยังเปนของ
ผูกระทําผิดอยู การริบทรัพยซึ่งเมื่อริบแลวทรัพยนั้นจะตองตกเปนของแผนดินเปนอํานาจของศาล เมื่อศาลยัง
มิไดพิพากษาริบปนกระบอกดังกลาว ปนนั้นยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําผิดตลอดมา เมื่อผูกระทําผิดตาย
ยอมตกแกทายาท ตํารวจไมมีสิทธิที่ยึดปนไว
โดยสรุป จึงกลาวไดวา ศาลฎีกาถือหลักวา กรณีที่จำเลยจะมีความผิดฐานมีอาวุธปน หรือเครื่อง
กระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น จำเลยตอง
เปนผูมีสิทธิครอบครอง (ตามกฎหมายแพง) เหนืออาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้น กลาวคือ ตองเปนผูยึด
ถือครอบครองตามความเปนจริง (ทางกายภาพ) และมีเจตนาที่จะยึดถือเพื่อตน มิใชยึดถือไวแทนคนอื่น
ชัว่ คราวหรือชัว่ ขณะเพราะการยึดถือครอบครองไวแทนคนอืน่ ชัว่ คราวหรือชัว่ ขณะเปนขอบงชีว้ า มิไดมเี จตนา
ที่จะยึดถือเพื่อตน ในกรณีนี้เทากับวาศาลฎีกาไดแปลความหมายของคำวา “ยึดถือเพื่อตน” ในความหมาย
อยางแคบ คือตองเปนการยึดถือเพื่อใหตนเองไดใชอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนที่ยึดถือนั้นเพื่อประโยชน
ของตนเองจริง ๆ มิใชยดึ ถือไวเพือ่ ประโยชนของผูอ นื่ แตทงั้ นีม้ ไิ ดหมายความวาผูท ยี่ ดึ ถือครอบครองอาวุธปน
หรือเครือ่ งกระสุนปนตามความเปนจริง โดยยึดถือไวแทนผูอ นื่ จะไมมคี วามผิดตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปนฯ
พ.ศ. ๒๔๙๐ เลยเพราะหากขอเท็จจริงตองตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวผูที่ยึดถืออาวุธปน
หรือเครือ่ งกระสุนปนไวแทนผูอ นื่ ก็อาจมีความผิดฐานมีอาวุธปนและเครือ่ งกระสุนปนไวในความครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาตได
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๔. อาวุธปนของผูไดรับใบอนุญาต แตเอาใหผูอื่นใชในการรักษาทรัพยสินของผูไดรับใบอนุญาต
มาตรา ๑๔ บุคคลใดมีความประสงคใหผูอื่นมีและใชอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสําหรับรักษา
ทรัพยสินของตนอันจะตองใชใหผูอื่นดูแล หรือจะตองสั่งนําเขา หรือซื้ออาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนเพื่อ
ความประสงคเชนวานั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนทองที่ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู หนังสือ
อนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกใหไดแตโดยอนุมัติของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไว
ผูจะรับมอบอาวุธปนตามความในวรรคกอน ตองเปนผูที่ไมตองหามตามมาตรา ๑๓
จากบทบัญญัติมาตรา ๑๔ ขางตน ตัวอยางเชน ถานายจางประสงคจะมอบอาวุธปนใหลูกจางไวใช
สำหรับปองกันชีวิตหรือดูแลทรัพยสินไรนาของนายจาง นายจางก็จะตองดำเนินการตามมาตรา ๑๔ เพื่อเปด
โอกาสใหเจาพนักงานไดตรวจสอบคุณสมบัตขิ องลูกจางผูน นั้ เสียกอนวาตองหามตามมาตรา ๑๓ หรือไมพรอม
กับลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน หากนายจางมิไดดำเนินการตามมาตรานี้ ลูกจางผูยึดถืออาวุธปนหรือเครื่อง
กระสุนปนไวในความครอบครองยอมมีความผิดฐานมีอาวุธปนหรือเครือ่ งกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมได
รับอนุญาต แมลูกจางนั้นจะยึดถืออาวุธปนฯ แทนนายจางก็ตาม
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๐๘/๒๕๒๒ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๑๔ หากวาบุคคลใดมีความประสงคใหผูอื่นมีและ
ใชอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสำหรับรักษาทรัพยสินของตนอันจักตองใชใหผูอื่นดูแล อาจขอรับหนังสือ
ขออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนทองที่ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู ซึ่งแสดงใหเห็นเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้
วากรณีดังกลาวกฎหมายถือวาเปนการมีอาวุธปนไวในครอบครองจึงบัญญัติใหขอรับอนุญาตพิเศษจาก
นายทะเบียนทองที่
จําเลยเปนลูกจางเหมืองแร ว. มีหนาที่เปนยามดูแลรักษาความปลอดภัยเหมืองแร ส. ผูจัดการ
เหมืองแรมอบอาวุธปนและกระสุนปนของกลางซึ่ง ส.ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ใหมีไวในครอบครอง
ใหจําเลยไวเพื่อใชในการเปนยามดูแลรักษาความปลอดภัยในเหมืองแร โดยจําเลยจะไปรับอาวุธปนและกระสุนปน
ของกลางเวลา ๑๘ นาิกาแลวนําไปคืนเวลา ๘ นาิกาในวันรุงขึ้นทุกวัน เจาหนาที่ตํารวจจับกุมจําเลยพรอม
ดวยอาวุธพรอมดวยอาวุธปนและกระสุนปนของกลางไดที่บานพักจําเลยในบริเวณเหมืองแร เมื่อจําเลยไมได
รับหนังสืออนุญาตดังกลาว จําเลยยอมมีความผิดฐานมีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดย
ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
การพาอาวุธปนติดตัวโดยไมไดรับใบอนุญาต
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “หามมิใหผูใดพา
อาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตเปน
กรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ”
วรรคสองบัญญัติวา “ไมวากรณีใด หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได
จัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด”
มาตรา ๗๒ ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา
“ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูนั้นฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสองดวยตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท”
วรรคสาม บัญญัติวา “ผูไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวผูใดฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

471
จากบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ, มาตรา ๗๒ ทวิดังกลาวขอแยกพิจารณาในรายละเอียดดังนี้
ความผิดฐานพาอาวุธปนติดตัวโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่งนี้ กับความผิดฐาน
มีอาวุธปนฯ โดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๗ กฎหมายบัญญัติแยกไวคนละมาตรา จึงชี้ใหเห็นวาเปนความผิด
คนละฐาน เวลาพิจารณาก็ตองแยกพิจารณา กลาวคือพิจารณาแตเพียงวาจำเลยไดรับใบอนุญาตใหพาอาวุธปน
ติดตัวหรือไมและอาวุธปนนัน้ เปนอาวุธปนตามความหมายของกฎหมายหรือไม สวนขอทีว่ า จำเลยไดรบั อนุญาต
ใหมีอาวุธปนไวในครองครองหรือไมและเปนอาวุธปนมีทะเบียนหรือไม ไมตองไปคำนึงถึง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐/๒๕๑๕ การมีอาวุธปน ซึ่งไมมีเครื่องหมายของนายทะเบียนและกระสุน
ปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตและยังไดพาปนพรอมดวยกระสุนปนนั้นไปในทางสาธารณะ ในเมือง
โดยไมมีเหตุสมควร ยอมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๑๗ เปนสองกรรมตางกัน
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๔๕/๒๕๑๖ อาวุธปนตามมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนนั้น
หมายความรวมถึง อาวุธปนซึ่งมีหมายเลขทะเบียนและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหมีและไวใน
ความครอบครองและอาวุธปนซึง่ ไมมหี มายเลขทะเบียนและไมไดรบั อนุญาตจากนายทะเบียนใหมไี วในครอบครอง
ดวย เมื่อจำเลยพาอาวุธปนซึ่งไมมีหมายเลขทะเบียนและไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหมีไวใน
ความครอบครองติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวจำเลย
ตองมีความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ดวย
จากบทบัญญัติในมาตรา ๘ ทวิ จะเห็นไดวากฎหมายไดแยกความผิดฐานพาอาวุธปนออกเปน ๓
กรณี คือ
ก. ฐานพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต (มาตรา ๘ ทวิ
วรรคหนึ่ง)
ข. ฐานพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย (มาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง)
ค. ฐานพาอาวุธปนไปในชุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด
(มาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง)
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๐๖/๒๕๒๕ จำเลยเชาหองอยูอ าศัยในแฟลตทีเ่ กิดเหตุแฟลตจึงเปนเคหสถาน
ซึ่ ง ใช เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของจำเลยและดาดฟ า ของแฟลตเป น บริ เวณของแฟลตซึ่ ง เป น ที่ อ ยู อ าศั ย นั้ น ด ว ย
การทีจ่ ำเลยพาอาวุธปนอยูบ นดาดฟาของแฟลตจึงเปนการพกพาอาวุธปนในบริเวณทีอ่ ยูอ าศัยของตนเอง
ไมเปนความผิดฐานพาอาวุธปนไปในเมืองฯลฯ
สาระสำคัญของความผิดฐานพาอาวุธปนอยูที่ “การพาอาวุธปนติดตัว” ปญหาจึงมีวา คำ ๆ นี้
มีความหมายเพียงใด
ความหมายของ “การพา” (Carrying) นี้ ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการนำอาวุธปนนั้นเคลื่อนที่ไปยัง
ไปไหนมาไหน ไมเพียงแตยึดถือหรือมีไวในครอบครองเทานั้นและไมจำเปนวาอาวุธปนนั้นตองอยูที่ตัวจำเลย
เสมอไป ถาหากอาวุธปนนั้นอยูในความควบคุม รูเห็นของจำเลยและมีการพาเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ถือได
วาเปนการพาอาวุธปนแลว เชน กรณีที่จำเลยซุกซอนอาวุธปนไวในตะกรา (basket) ในหีบหอ (baggage)
กระเปาเดินทางหรือซอนไวในยวดยานพาหนะและมีการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน ในความรูเห็นของจำเลย
เชนนี้ จำเลยยอมมีความผิดฐานพาอาวุธปน
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ศาลฎีกาโดย คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๒๙/๒๕๒๘ ไดอธิบายไววา การกระทําความผิดฐานพาอาวุธ
ปนนั้น ตองไดความวาจําเลยไดนําเอาอาวุธปนเคลื่อนที่ไปในถนนหรือทางสาธารณะหรือนําเขาไปในหมูบาน
ซึ่งประกอบดวยการกระทําที่เปนสาระสําคัญคือ การนําอาวุธปนเคลื่อนที่ไปในขณะกระทําผิด หากปรากฏวา
จําเลยเพียงแตหยิบเอาอาวุธปนสั้นของเพื่อนที่วางไวบนโตะหนารานขายอาหารริมถนน มาเหน็บไวที่เอวและ
คงนั่งอยูที่โตะ ไมไดเคลื่อนยายไปไหน ดังนี้ไมเปนความผิดฐานพาอาวุธปนเชนเดียวกับกรณีที่จําเลยใชอาวุธ
ปนในระหวางที่เลนเกมส Russian roulette จําเลยก็ไมไดพาอาวุธปนเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน จําเลยจึงหา
มีความผิดฐานพาอาวุธปนไม
นอกจากนี้ความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปนติดตัวอาจเปนความผิดไดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๗๑ หรือกฎหมายที่หามไวอื่นๆ เชน กฎหมายวาดวยสถานบริการ การถวายการรักษาความปลอดภัย
ในเขตพระราชฐาน ไดแก
ตามประมวลกฎหมายอาญา ไดแก
มาตรา ๓๗๑ “ผูใดพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผย หรือโดยไมมีเหตุ
สมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่จัดใหมีขึ้นเพื่อมนัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งรอยบาทและใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบอาวุธนั้น”
มาตรา ๓๗๖ “ผูใดยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมืองหมูบานหรือที่ชุมนุมชน ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบวันหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่
๔ พ.ศ.๒๖๔๖ ไดแก
มาตรา ๑๖/๒ หามมิใหผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแตผูนั้นเปนเจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่อง
แบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
มาตรา ๒๗ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๘/๒ ผูใดนําอาวุธปนเขาไปในสถานบริการ โดยฝาฝนมาตรา ๑๖/๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่อาวุธปนตามวรรคหนึ่งเปนอาวุธปน ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเปนวัตถุระเบิด หรืออาวุธสงคราม ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สองปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบ
อาวุธนั้นดวย
การขออนุญาตมีอาวุธปนติดตัว
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดกําหนดให ผูไดรับใบอนุญาตใหมีและใช
อาวุธปน สามารถขออนุญาตมีอาวุธปนติดตัวไดเปน ๒ กรณี คือ ภายในเขตจังหวัดเปนอํานาจของผูวาราช
การจังหวัด และสําหรับทั่วราชอาณาจักรและกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(ผบ.ตร.)
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เรื่องที่ตองปฏิบัติภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาตแลว
การโอนมรดกอาวุธปน
กอนอื่นตองทําความเขาใจกอนวาการเปนทรัพย “มรดก” นั้น ตองเปนกรณีที่เจาของอาวุธปนหรือ
ที่เรียกวาเจามรดกนี้ ตองมีการเสียชีวิตแลว และเมื่อตายทรัพยหรืออาวุธปนก็ยอมตกอยูในกองมรดก แตหาก
เปนกรณีที่โอนอาวุธปนกันขณะมีชีวิตอยู หรือโอนขายกันทั่วไปแลว อยางนี้ไมเรียกวาเปนการโอนมรดก แต
จะเปนการรับโอนกันตามมาตรา ๗ และมาตรา ๕๙ สําหรับการโอนอาวุธปนทางมรดก มีหลักดังนี้
หลักกฎหมายมาตรา ๖๔ : ผูซึ่งมีอาวุธปน หรือใบอนุญาตของผูตายตกอยูในความครอบครองไว
ตองไปแจงการครอบครองนี้ตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนอยู หรือทองที่ที่ออกใบอนุญาต ป.๔ หรือทองที่ที่
ครอบครองอยูในขณะนั้น ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการตายของผูรับใบอนุญาต
การขอรับโอนอาวุธปนมรดกแยกไดเปน ๒ กรณี ไดแก
๑. การขอรับโอนมรดกอาวุธปนกรณีที่มีพินัยกรรมระบุทายาทผูรับหรือกรณีที่มีผูจัดการมรดก
เปนผูแบงปนทรัพยมรดก ใหนายทะเบียนทองที่ตรวจสอบหลักฐานสําเนาพินัยกรรม หรือการจัดการแบง
ปนทรัพยสินของผูจัดการมรดกซึ่งตามปกติตองแสดงเจตนาจัดการทรัพยสินเปนหนังสือระบุวาผูจัดการทรัพย
สินตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล และ จัดการแบงทรัพยมรดกของผูตายซึ่งไดแกอาวุธปนนี้ใหแกผูใด
ระบุตัวผูรับ ระบุชนิด ขนาด ทะเบียนอาวุธปนใหชัดเจน จากนั้นก็ใหผูรับไปดําเนินการยื่นคําขอใหมีและใช
อาวุธปนตอนายทะเบียนทองที่เพื่อทําการตรวจสอบเหตุผลหรือคุณสมบัติตามนัยมาตรา ๙ และมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงดําเนินการออกใบอนุญาตใหโดยดําเนินการเชนเดียวกันกับการ
ขออนุญาตมีและใชอาวุธปน
เคยมีขอถกเถียงกันวา กรณีศาลตั้งผูจัดการมรดกแลว แตในคํารองขอเปนผูจัดการมรดกนั้น ระบุ
เฉพาะทรัพยสินไวเพียงบางชิ้น หากปรากฏวามีทรัพยอื่น เชน อาวุธปนนอกจากที่ระบุในบัญชีทรัพยสินนั้น
อยางนี้ผูจัดการมรดกจะมีอํานาจจัดการไดหรือไม เรื่องนี้ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาวางเปนแนวไวหลายฎีกา
เชนฎีกาที่ ๘๗๐/๒๕๐๑ ฎีกาที่ ๔๑๔๐/๒๕๒๙ วินจิ ฉัยวาโจทกมอี าํ นาจจัดการทรัพยอนั เปนมรดกของผูต ายได
ทั้งหมด แมไมไดระบุไวก็ตาม
๒. กรณีไมมีพินัยกรรมระบุทายาทรับมรดกอาวุธปนไว หรือไมมีผูจัดการมรดกเปนผูแบงปน
ทรัพยสินของผูจัดการมรดก กรณีอยางนี้ตองเริ่มจากผูครอบครอบครองอาวุธปนของผูตายไว ตองไปแจง
การครอบครองนี้ตอนายทะเบียนทองที่ที่ตาย หรือทองที่ที่ออกใบอนุญาต ป.๔ หรือทองที่ที่ครอบครองอยูใน
ขณะนั้น จากนั้นก็เปนเรื่องที่นายทะเบียนจะตองสอบจากผูครอบครองและทายาททั้งหมดใหไดความวาจะ
โอนอาวุธปนดังกลาวใหผูใด และมีทายาทใดคัดคานการรับโอนบางหรือไม หากมีการคัดคานก็ใหระงับ
การออกใบอนุญาตไวแลวใหไปตอสูกันทางคดีแลวรอจนกวาไดขอยุติหรือคดีจะถึงที่สุดเปนตน
“การแจงยายอาวุธปน”
พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการแจงยายอาวุธปนไวในมาตรา ๖๒
และมาตรา ๘๓ ดังนี้
มาตรา ๖๒ กําหนดวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนคนใดยายถิ่นที่อยูใหแจงการยายแก
นายทะเบียนทองที่ภายในสิบหาวันนับแตวันยาย แลถายายไปอยูตางทองที่ใหแจงการยายแกนายทะเบียน
ทองที่ใหมใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยายไปถึงอีกดวย
มาตรา ๘๓ กําหนดวา ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
“การขอออกใบแทนใบอนุญาต”
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ใบแทนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ นี้ อาจเปนไปไดวามีทั้งใบอนุญาต
ป.๒ ใบอนุญาต ป.๓ หรือใบอนุญาต ป.๕ แตที่ใกลชิดและเกี่ยวของกับประชาชนทั่วไปและพบเห็นมากคือ
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (แบบ ป.๔)
หลักการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๙ ไดแก ใบอนุญาตสูญหาย ลบเลือนอานไมออก ตอง
ขอรับใบแทนตอนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตทราบเหตุ และหากพบภายหลังก็ใหใบ
แทนคืนแกนายทะเบียนภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดคืน
ความผิดเกี่ยวกับรานคาจําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
มาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐
หามมิใหผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเขา มี หรือจําหนายซึ่งอาวุธปนหรือ
เครื่องกระสุนปนสําหรับการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ (ตรวจดูจากแบบ ป.๕)
ใบอนุญาตสําหรับการคานั้น เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จึงใหนายทะเบียนทองที่ออกใบ
อนุญาตให
มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสี่พันบาท
ถึงสี่หมื่นบาท (กระทําเพื่อการคาทุกกรณี)
มาตรา ๗๓ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
- มาตรา ๓๒ อาวุธปนที่สั่งหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบไปจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับ
ใบอนุญาตนําไปจดทะเบียนยังนายทะเบียนทองทีภ่ ายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวนั ทีร่ บั มอบไปจากพนักงาน
ศุลกากร และใหนายทะเบียนทําเครือ่ งหมายประจําอาวุธปนนัน้ ไวตามทีก่ าํ หนดไวในกฎกระทรวง (ไมนาํ อาวุธที่
นําเขามาแลวไปจดทะเบียนและทําเครื่องหมายตอนายทะเบียน)
- มาตรา ๓๔ หามมิใหจําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกผูที่ไมไดรับใบอนุญาต
ใหซื้อหรือมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน (ขายปนใหผูที่ไมมีใบอนุญาตใหซื้อ (ป.๓))
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มีใช สั่ง หรือ นําเขา
ซึ่งอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงจําคุกตลอดชีวิต (ปจจุบัน คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑)
มาตรา ๗๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนคําสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- ปจจุบันคําสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๕๗ คือ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘/
๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ซึ่งมีสาระสําคัญวาการสั่งนําเขาอาวุธปนสั้นและเครื่องกระสุนปนสั้น
นายทะเบียนจะอนุญาตไดตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน และหากใหรานคาสั่งนําเขาแทน ตอง
นับจํานวนอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนนั้นรวมในโควตาของรานดวย ยกเวนเฉพาะปนอัดลม
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๙ หรือฝาฝนมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
- มาตรา ๒๗ เงื่อนไขการเก็บรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุน ปจจุบันยังไมมี คงมีแต
เงื่อนไขการอนุญาตหรือตอใบอนุญาตสําหรับรานคาตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๒ (เดิมเปน คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่๑๐๙/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ขอ ๔ (๓)
ที่กําหนดวาสถานที่ทําการคาตองมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และตั้งอยูในยานการคาสะดวกแกการควบคุม
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ตรวจตราของนายทะเบียนและเจาพนักงาน
- มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตามความในสวนนี้ ตองทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ทั้งตองรับผิดชอบรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่มีอยูใหตรงกับบัญชีเชนวานั้น
กฎกระทรวงตามที่กลาวตามมาตรา ๒๘ คือกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๐) ในขอ ๖ คือ แบบ ป.๖
แบบ ป.๗ และ แบบ ป.๘
- มาตรา ๒๙ การทําหรือการประกอบอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ตองปฏิบัติตามเงื่อน
ไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ปจจุบันกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ ใชบังคับกับผูที่ไดรับใบอนุญาตใหทําประกอบ
อาวุธปนสําหรับการคา หากมีการขนยายอาวุธปนจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนดวย
- มาตรา ๓๐ ผูรับอนุญาตใหสั่งอาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปน ตองนําใบอนุญาตนั้นไป
แสดงตออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายเพื่อการนี้กอนสั่ง
- มาตรา ๓๕ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหซอ มแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมีและจําหนายอาวุธ
ปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้น จะทําการเชนวานี้ไดแตเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อ
จะยายสถานที่ทําการจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนทองที่เสียกอน
ความผิดเกี่ยวกับรานซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
มาตรา ๗๓ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหก
เดือนถึงสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
- มาตรา ๓๓ ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปนจะทําการ เชน
วานี้ไดแตเฉพาะแกอาวุธปนที่มีผูไดรับใบอนุญาตใหมีและใชและเมื่ออาวุธปนนั้นมีเครื่องหมายถูกตองตามใบ
อนุญาต
มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มีใช สั่ง หรือ นําเขา
ซึ่งอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงจําคุกตลอดชีวิต (ปจจุบันคือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑)
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ หรือฝาฝนมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
- มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตามความในสวนนี้ ตองทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวง ทั้งตองรับผิดชอบรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่มีอยูใหตรงกับบัญชีเชนวานั้น
กฎกระทรวงตามทีก่ ลาวตามมาตรา ๒๘ คือกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๐) ในขอ ๖ คือ แบบ ป.๙
และแบบ ป.๑๐
- มาตรา ๓๕ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมีและจําหนายอาวุธ
ปนหรือเครื่องกระสุนปนนั้น จะทําการเชนวานี้ไดแตเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อจะ
ยายสถานที่ทําการจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนทองที่เสียกอน
รานคา จําหนายวัตถุระเบิด
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูใดทํา ซื้อ มี ใช สั่ง นําเขา คา หรือจําหนายดวยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด
เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ (ตรวจดูจากแบบ ป.๕ ที่ไดรับอนุญาต)
นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
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ความผิดสําคัญตาม พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.๒๔๙๐
(๑) มาตรา ๗๔ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม
ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ หรือฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
ยี่สิบปและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
(๒) มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตาม มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๓๗ วรรคสองซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
- มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตามความในสวนนี้ตองทําบัญชีตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ทั้งตองรับผิดชอบรักษาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนที่มีอยูใหตรงกับบัญชีเชนวานั้น
- มาตรา ๓๔ หามมิใหจําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกผูที่ไมไดรับใบอนุญาตให
ซื้อหรือมีและใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน (หามขายวัตถุระเบิดใหผูที่ไมมีใบอนุญาตใหซื้อ (แบบ ป.๕
รายยอย)
- มาตรา ๓๕ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมีและจําหนายอาวุธปน
หรือเครื่องกระสุนปนนั้น จะทําการเชนวานี้ไดแตเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และเมื่อจะยาย
สถานที่ทําการจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนทองที่เสียกอน
(๓) มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙
ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
(๔) มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนําเขา
ซึ่งอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสองปถงึ จําคุกตลอดชีวติ (ปจจุบนั คือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ คือขอ ๔ วัตถุระเบิด
ประเภท ชนิด และขนาดที่ใชเฉพาะในกิจการกอสรางหรือกิจการอุตสาหกรรมเทานั้น)
(๕) มาตรา ๘๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๓ หรือผาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๔๐
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
- มาตรา ๔๓ หามมิใหยายวัตถุระเบิดจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เวนแตไดรับหนังสือ
อนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีกําหนดไว และในการยายตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนั้นดวย
- มาตรา ๔๐ โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนทองที่อาจกําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
วาดวยการเก็บรักษาวัตถุระเบิดไดตามที่เห็นสมควร (เงื่อนไขตามมาตรา ๔๐ คือ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๔๓๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๘)
ความผิดเกี่ยวกับดอกไมเพลิง
มาตรา ๔๗ หามมิใหผูใดทํา สั่ง นําเขา หรือคา ซึ่งดอกไมเพลิง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนทองที่
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๒ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียน
ทองที่ตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๘๔ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไมเพลิงตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือฝาฝนเงือ่ นไขตามมาตรา ๒๗ หรือ มาตรา
๒๙ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
- ปจจุบนั มีคาํ สัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ กําหนด
เงื่อนไขการเก็บดอกไมเพลิงไว เชน ในรานตองมีนําหนักรวมของดินปนหรือสารระเบิดไมเกิน ๕๐ กก. เปนตน
ขอสังเกต การจุดดอกไมเพลิง หรือการครอบครอง ไมมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.
๒๔๙๐ จึงตองควบคุมดูแลในเรื่องการตรวจรานที่ไดรับใบอนุญาตใหทํา หรือรานคาเปนประจํา ตลอดจน
กรณีมีการจุดเปนที่เดือดรอนรําคาญ เปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ที่จะหามมิใหจุดในสถานที่ตางๆ และหากเปนการทําใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือทรัพยสินของ
ผูอื่นจะตองรับผิดตามกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาดวย
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปน
มาตรา ๕๒ หามมิใหผูใดสั่ง นําเขา หรือคาซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปน เวนแตไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนทองที่
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๒ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนทองที่ตาม
มาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
แบบพิมพและระยะเวลาของการไดรับอนุญาต
อายุของการอนุญาตสวนใหญจะกําหนดไวในมาตรา ๒๓ มาตราที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
“แบบพิมพที่ใชในการปฏิบัติงานอาวุธปน” มีทั้งหมด ๑๔ แบบ คือ แบบ ป.๑ ถึงแบบ ป.๑๔
เชน คําขออนุญาตซึ่งเกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติอาวุธปน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ คือ แบบ ป.๑ ใบอนุญาตใหซื้อ
อาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน คือ แบบ ป.๓ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน คือ แบบ ป.๔ และใบอนุญาต
ใหมีอาวุธปนติดตัว คือแบบ ป.๑๒ เปนตน โดยแตละใบอนุญาตจะมีอายุของใบอนุญาตแตกตางกันเปนไปตาม
มาตรา ๒๓ เชน นําเขา(แบบ ป.๒) มีอายุหนึ่งป ใบอนุญาตซื้อ (แบบ ป.๓) มีอายุ ๖ เดือน ใบอนุญาตใหมี
และใชอาวุธปน (แบบ ป.๔) มีอายุตลอดเวลาที่ผูรับใบอนุญาตเปนเจาของอาวุธปน ใบอนุญาตใหมีและใช
อาวุธปน (แบบ ป.๔) ชั่วคราว มีอายุหกเดือน ใบอนุญาตใหคา จําหนายอาวุธปนฯ (แบบ ป.๕) มีอายุหนึ่งป
และใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว(แบบ ป.๑๒) มีอายุหนึ่งป เปนตน”

.
.
.
.

การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจสอบจากฐานขอมูลทางทะเบียน
ตรวจสอบจากหลักฐานใบอนุญาต
ตรวจสอบจากพยานวัตถุ
พยานบุคคล และผูครอบครองอาวุธปน
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ตัวอยางการใหผยู น่ื คําขอกรอกขอมูลของตนลงในเอกสาร และการตรวจลอกลายอาวุธปนประกอบคําขอ

ตัวอยางการลงรายละเอียดในใบอนุญาตนําเขา (แบบ ป.๒)

ตัวอยางการออกใบอนุญาตใหซื้ออาวุธปนและเครื่องกระสุนปน (แบบ ป.๓)
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ตัวอยางการออกใบอนุญาต (แบบ ป.๔) โดยลงเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และระบุเหตุผล
ของการไดรับอนุญาต

ตัวอยางกรณีเมื่อตรวจพบอาวุธปนที่ตองสงสัยใหแจงผูครอบครองอาวุธทําการสงมอบและออกเอกสาร
ไวเปนหลักฐาน
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ตัวอยางการสงอาวุธปนเพื่อตรวจพิสูจน

481

รองรอยขูดลบเครื่องหมายทะเบียนปน

เลขหมายประจําปน

เครื่องหมายทะเบียนอาจทําไวที่ดามปน
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. เมื่อเหนี่ยวไก นกปนจะไปตีที่ทายเข็มแทงชนวน เข็มแทงชนวนไปกระทบแกปปนกระสุนปนจะ
ระเบิดเกิดแรงดันโดยรอบลูกกระสุนปนจะวิ่งไปตามลํากลอง ลํากลองปนพรอม Slide จะถอยหลังตามกัน
เมื่อลูกกระสุนปนพนลํากลอง
. ฎีกาที่ (๖๗๗๑/๒๕๕๒ จําเลยรับจํานําอาวุธของกลางจากคนรายซึ่งมีอายุเพียง ๑๖ ป และไมเคย
รูจักกับจําเลยมากอนโดยมิไดขอดูหลักฐานใบอนุญาต ป.๔ และรับจํานําเพียง ๓,๕๐๐ บาท ทั้งที่อาวุธปน
มีราคาถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งมีรอยขูดลบหมายเลขทะเบียนไมสามารถอานได สอใหเปนวารับไวโดยรูวาเปน
ทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิด จําเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร

สวนที่ ๒ ความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปนที่ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอำนาจสอบสวนได
หลังจากทีเ่ ราทราบเกีย่ วกับการอนุญาตหรือไมอนุญาต ตลอดจนการควบคุมในหนาทีข่ องนายทะเบียน
ทองทีเ่ กีย่ วกับอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปนไปแลว ในสวนที่ ๒ นี้
จะขอกลาวสรุปในเรือ่ งความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปนฯ ทีใ่ หพนักงานสอบสวนฝายปกครองสอบสวนได
จำนวน ๑๑ ฐานความผิด ดังนี้
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๑. ความผิดตามมาตรา ๗๓ ทวิ ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ฝาฝนมาตรา ๓๒
กรณีนี้คืออาวุธปนที่ไดรับใบอนุญาตใหสั่งนำเขา ซึ่งก็คือใบอนุญาต แบบ ป.๒ นั่นเอง เมื่อไดมี
การนำเขามาตามที่ไดรับอนุญาตแลว ผูนำเขายังตองมีหนาที่กระทำและมีระยะเวลากำหนดไวดวย นั่นคือตอง
ไปแจงแตนายทะเบียนที่ไดออกใบอนุญาต แบบ ป.๒ เพื่อนำอาวุธปนนั้นไปจดทะเบียนภายในกำหนด ๓๐ วัน
และทำเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปน อาจมีคำถามวาจะตรวจสอบการนำเขาอยางไร วิธีงายๆก็คือการตรวจ
ดูหลังใบอนุญาต แบบ ป.๒ จะมีการบันทึกและลงนามตรวจปลอยอาวุธปนฯ โดยเจาหนาที่ของกรมศุลกากร
และลงรายละเอียดวาอาวุธปนที่ตรวจปลอยมามีเครื่องหมายประจำปน (Series Number)
องคประกอบความผิด
- ตองเปนผูไดรับใบอนุญาต แบบ ป.๒
- นําเขาอาวุธปนฯตามแบบ ป.๒ แลว ไมนํามาแจงตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ฝาฝนมาตรา ๓๓
ผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม/เปลี่ยนลักษณะอาวุธปนเพื่อการคา จะทําไดเฉพาะปนที่มีใบ
อนุญาตและมีเครื่องหมายถูกตองตามใบอนุญาต
องคประกอบความผิด
- เปนผูไดรับใบอนุญาต แบบ ป.๕ ใหซอมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เพื่อการคา
- ทำการซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ไดเฉพาะอาวุธปนที่มีใบอนุญาตและมีเครื่องหมาย
ทะเบียนเทานั้น
ฝาฝนมาตรา ๓๔
หามมิใหจําหนายอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนแกผูที่ไมไดรับใบอนุญาตใหซื้อหรือมีและใชอาวุธ
ปนและเครื่องกระสุนปน
อธิบายโดยสรุปก็คือรานคาอาวุธปนจะไปขายปนในรานใหกับบุคคลที่ไมมีใบอนุญาตใหซื้ออาวุธ
ปนซึ่งก็คือ แบบ ป.๓ นั้น ไมสามารถกระทําไดและเปนความผิดตามมาตรานี้
องคประกอบความผิด
- เปนผูไดรับใบอนุญาต แบบ ป.๕ ใหจําหนายอาวุธปน เพื่อการคา
- จําหนายอาวุธปนใหผูที่ไมไดรับใบอนุญาตใหซื้อหรือมีและใชอาวุธปน
๒. ความผิดตามมาตรา ๗๕
(ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ซึ่งอนุโลมนํามาใชตามมาตรา ๔๑ ไดแก
มาตรา ๒๘ การทําบัญชีและรักษายอดใหตรงตามบัญชี (ป. ๑๓, ป. ๑๔)
มาตรา ๓๔ หามจําหนายระเบิดใหกับผูที่ไมไดรับใบอนุญาต
มาตรา ๓๕ จะจําหนายระเบิดไดเฉพาะในสถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
มาตรา ๓๗ วรรคสอง ใบอนุญาตสิ้นอายุและไมไดตออายุอีกตองจัดการจําหนาย/สงออก
ใหหมดภายใน ๖ เดือน ถาจําหนาย/สงออกไมหมดตองสงมอบที่เหลือแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน
องคประกอบความผิดโดยรวมความผิดตามมาตรานี้ คือ
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- จะเปนเรื่องของผูไดรับใบอนุญาต(แบบ ป.๕) เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
- มีหนาที่ตองกระทําหรือหามกระทําตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗
ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปน แตใหนํามาใชเกี่ยวกับวัตถุระเบิดดวยตามมาตรา ๔๑
- ไมกระทํา หรือฝาฝนขอหามกระทํา
๓. ความผิดตามมาตรา ๗๖
(ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท)
ฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับวัตถุระเบิดตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ ซึ่งไดนํามาใช
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ (ดูมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ ประกอบ)
ความผิดตามมาตรานี้จะเกิดขึ้นกับผูไดรับใบอนุญาตใหคา จําหนายอาวุธปนฯ หรือผูได
รับใบอนุญาตใหทําในลักษณะเปนโรงงานผลิตอาวุธปนฯ ซึ่งปจจุบันมีกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๕๐)
กําหนดใหอาจมีการยื่นคําขอไดตามหลักเกณฑ
๔. ความผิดตามมาตรา ๗๗
(ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ)
ฝาฝนมาตรา ๔๗ ทํา สั่ง นําเขา หรือคาดอกไมเพลิง
ฝาฝนมาตรา ๕๒ สั่ง นําเขา หรือคาสิ่งเทียมอาวุธปน
โดยหลักแลวการทํา สั่ง นําเขา หรือคาดอกไมเพลิง หรือการสั่ง นําเขา หรือคาสิ่งเทียม
อาวุธปน ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ ดังนั้นเรื่องนี้ที่พบเห็นบอยๆ ในหลายพื้นที่คือการคา
ไมวาจะเปนดอกไมเพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปน เชนรานพลุดอกไมไฟตาง ๆ หรือรานบีบีกัน จึงตองไดรับใบ
อนุญาต หากไมมีก็เปนความผิดตามมาตรานี้
เนื่องจากเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นไดในหลายๆ พื้นที่ ดังนั้นการเก็บหลักฐานจากการกระทํา
ผิดจึงตองมีของกลางไดแกดอกไมเพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปน มีผูกระทําความผิด และมีพฤติการณที่กระทํา
ไดแก หากเปนการคา ก็ตองมีเงินหรือของแลกเปลี่ยนสําหรับการซื้อขายในสิ่งนั้นๆ เปนตน
ไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนตามมาตรา ๕๑ สั่งใหจัดการตามความจําเปนหรือใหยาย
สถานที่เก็บดอกไมเพลิง
ตามขั้นตอนที่จะเปนความผิดในกรณีนี้ได ตองเริ่มจากการที่นายทะเบียนทองที่มีคําสั่งให
ผูรับใบอนุญาตใหทํา หรือคาดอกไมเพลิง ใหกระทําใดๆ ไมวาเรื่องการจัดการตามความจําเปนหรือมีคําสั่งให
ยายสถานที่เสียกอน เมื่อมีคําสั่งแลวผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม นั่นแหละความผิดจึงเกิดขึ้น ฉะนั้นการรวบ
รวมพยานหลักฐานจึงตองมีเอกสารและพฤติการณที่กลาวมานี้ประกอบในการดําเนินคดี
๕. ความผิดตามมาตรา ๗๙
(ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ)
ฝาฝนคําสั่งซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๗
ปจจุบันคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๕๗ ไดแก คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘/๒๕๓๕ ลง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ หามสั่งนําเขาอาวุธปน เครื่องกระสุนปนสั้นสวนบุคคล หรือ คําสั่งกระทรวง
มหาดไทย ที่ ๒๖๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จํากัดการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปนติดตัว
ทั่วราชอาณาจักรเปนตน ดังนั้นการที่นายทะเบียนทองที่ออกใบอนุญาตใหบุคคลใดสั่ง หรือนําเขาอาวุธปน

485
สั้นจากตางประเทศเองโดยไมขออนุมัติความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงเปน
การผิดวินัยในการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาและเปนความผิดตามมาตรานี้ดวย
๖. ความผิดตามมาตรา ๘๐
(ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท)
ฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคสอง
ใบอนุญาต (แบบ ป.๕) หมดอายุแลว ตองจําหนายหรือสงออกอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
ที่ยังมีเหลืออยูใหหมดภายใน ๖ เดือน ถาไมหมดตองสงมอบแกนายทะเบียนภายในกําหนด ๗ วัน
กรณีนี้จะเกิดขึ้นกับผูไดรับใบอนุญาต (แบบ ป.๕) ใหคา จําหนายอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
ซึ่งจะมีระยะเวลาการอนุญาตหนึ่งป และโดยปกติเมื่อครบกําหนดจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาต ดังนั้นถาไม
ยื่นขอตออายุ หรือยื่นแลวไมไดรับการอนุญาต ก็ตองกลับมาดูวายังมีอาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปนที่คงคาง
การขายอยูจํานวนเทาใด ตรงนี้เองที่รานคาหรือผูรับใบอนุญาตเดิมนี้จะตองจัดการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาหกเดือน ซึ่งหากไมหมดก็ตองมีหนาที่สงใหนายทะเบียนทองที่ภายกําหนดเจ็ดวัน เมื่อพนกําหนด
เหลานี้ไมกระทํา หรือไปตรวจพบวามีอาวุธปน หรือเครื่องกระสุนปนคางอยูในรานคา ความผิดก็จะเกิดขึ้น
ฝาฝนมาตรา ๔๓ ยายวัตถุระเบิดโดยไมไดรับหนังสืออนุญาต
การยายวัตถุระเบิดของผูไดรับใบอนุญาต แบบ ป.๕ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ซึ่งรัฐมนตรีกําหนดไว ปจจุบันเจาพนักงานที่รัฐมนตรีกําหนดเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
๔ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานออกหนังสืออนุญาตใหยายวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับการยายวัตถุระเบิดระหวางจังหวัด อธิบดีกรมการ
ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดในเขตจังหวัด นายอําเภอสําหรับในเขตอําเภอ เปนตน
ลักษณะการกระทําความผิดก็ตรงไปตรงมาคือดูจากใบอนุญาต แบบ ป.๕ ของวัตถุระเบิดนั้นๆ วาอยูที่ใด
หากตรวจพบวาอยูผิดไปจากสถานที่เก็บหรือที่ระบุใน แบบ ป.๕ นั้นโดยไมมีหนังสืออนุญาตใหยายจากเจา
พนักงานที่กลาวขางตน ความผิดก็จะเกิดขึ้น
ฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๔๐
การฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๔๐ คือการที่นายทะเบียนทองที่กําหนดเงื่อนไขโดยอนุมัติ
ของรัฐมนตรีลงในใบอนุญาตวาดวยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ปจจุบันมี คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๓๖/
๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๘ กําหนดไวแลว วิธีการที่จะตรวจพบการกระทําความผิดคือการตองไป
ตรวจดูสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดวาไดมีการกอสราง หรือกรณีกอสรางแลวไดละเลยหรือแกไขใหสถานที่
เก็บนั้นไมเปนไปตามที่กําหนดหรือไม ตลอดจนการเก็บวัตถุระเบิดก็ตองดําเนินการตามที่กําหนดไวดวย เชน
การหามมิใหนําเชื้อเพลิงเขาไปในสถานที่เก็บ เปนตน
๗. ความผิดตามมาตรา ๘๑
(ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท)
ฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ เวลาการจําหนาย
ฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๙ การทําอาวุธปน
ฝาฝนตามมาตรา ๒๘ การจัดทําบัญชี
ฝาฝนตามมาตรา ๓๐ การนําใบอนุญาตไปแสดงตอเจาพนักงานศุลกากรกอนสั่ง
จะเปนความผิดตามมาตรานี้ไดตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหสั่ง นําเขาอาวุธปน หรือเครื่อง
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กระสุนปน (แบบ ป.๒) โดยในขั้นตอนการสั่ง นําเขานั้น ตองมีการนําใบ ป.๒ นี้ไปยื่นตอเจาหนาที่กรมศุลกากร
เพื่อลงรับหรือทราบกอนสั่ง ถามวาตรวจดูจากอะไร อาจทําไดโดยพลิกไปที่หลังใบอนุญาต ป.๒ ก็จะเห็นการ
ประทับดวงตราของเจาหนาที่ศุลกากรไวเปนหลักฐาน ดังนั้นเมื่อขามขั้นตอนไปสั่งจากตางประเทศเลยจน
ของเขามาตามที่สั่ง เรื่องก็จะมาปรากฏตอนตรวจปลอยสินคาที่ศุลกากรก็จะมีการพบความผิดเกิดขึ้นได
ฝาฝนตามมาตรา ๓๕ ผูรับใบอนุญาตจะทําการไดเฉพาะในสถานที่ซึ่งระบุไวเทานั้น
ลักษณะความผิดตามมาตรา ๘๑ นี้โดยรวมจะมีลักษณะเชนเดียวกับมาตรา ๗๕ ที่ตางกัน
คือมาตรา ๘๑ นี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปน รายละเอียดอื่นๆ เปนเชนเดียวกัน และที่ตางกันอีกคือมาตรา ๘๑
นี้มีเรื่องการฝาฝนมาตรา ๓๐ ดวย และที่ขอยําคือความผิดตามมาตรานี้ผูที่จะกระทําผิดไดตองเปนผูไดรับใบ
อนุญาตใหคา จําหนายอาวุธปนสําหรับการคาเทานั้น ทั้งนี้เพราะเปนการฝาฝนบทบัญญัติที่อยูในหมวด ๑
สวนที่ ๒ ของพระราชบัญญัตินี้
๘. ความผิดตามมาตรา ๘๒
(ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท)
ผูใดสั่งอาวุธปน/เครื่องกระสุนปน ฝาฝนมาตรา ๓๐
(การแสดงใบอนุญาตกอนสั่ง/เฉพาะกรณีบุคคลทั่วไป หากเปนผูไดรับใบ ป.๕ จะเขามาตรา ๘๑)
จากที่กลาวมาในมาตรา ๘๑ เรื่องการฝาฝนมาตรา ๓๐ ก็จะเปนเชนเดียวกัน แตตางกันคือ
ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้จะเปนผูไดรับใบอนุญาตใหสั่ง นําเขา อาวุธปน เครื่องกระสุนปน สวนบุคคล
ทั้งนี้เพราะเปนการฝาฝนบทบัญญัติในหมวด ๑ สวนที่ ๑ ซึ่งเปนเรื่องอาวุธปน เครื่องกระสุนปนสวนบุคคล
๙. ความผิดตามมาตรา ๘๓
(ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท)
ความผิดตามมาตรานี้จะเกิดขึ้นและพบเห็นอยูบอยๆ บางครั้งการปฏิบัติหนาที่ของนาย
ทะเบียนทองที่ไดรับคําขอจากประชาชนแลวพบวามีความผิด การบริการประชาชนในขณะนั้นอาจตองติดขัด
ลงชั่วคราว วิธีการปฏิบัติก็คือนายทะเบียนจะตองสงพฤติการณแหงการกระทําความผิดและควรระบุเลขมาตรา
วาเปนความผิดตามมาตราใดลงไปดวย จะเปนจุดเริ่มตนใหพนักงานสอบสวนพิจารณาดําเนินการตอไป
ดังนั้นในกรณีนี้เมื่ออํานาจการสอบสวนอยูในความรับผิดชอบ
ฝาฝนตามมาตรา ๒๑ ปนหายภายใน ๑๕ วันนับแตวันทราบเหตุ
ฝาฝนตามมาตรา ๖๒ แจงยายภายใน ๑๕ วันนับแตวันยาย
ฝาฝนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แจงการครอบครองปน กรณีผูรับใบอนุญาตตายภายใน
๓๐ วันนับแตวันทราบการตาย
ฝาฝนตามมาตรา ๖๙ ใบอนุญาตสูญหายใหแจงหายภายใน ๓๐ วัน หรือกรณีออกใบแทน
ไปแลวไดใบอนุญาตฉบับเดิมคืน ตองแจงและสงใบแทนคืนนายทะเบียนทองที่ภายใน ๑๕ วัน
๑๐. ความผิดตามมาตรา ๘๔
(ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท)
ฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไมเพลิง ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา
๓๐ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง
การฝาฝนที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้มีขอสังเกตดังนี้
(๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม และมาตรา ๓๐ เปนกรณีเกี่ยวกับดอกไม
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เพลิงที่ผูทํา สั่ง นําเขา หรือคา ตองปฏิบัติ ไมวาจะเปนการสงมอบ หรือการแสดงใบอนุญาตกอนสั่งนําเขา
ดอกไมเพลิงที่ไดรับอนุญาตนั้น ดังนั้นความผิดในเรื่องนี้ผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวยังมีหนาที่ตองปฏิบัติเชน
เดียวกับอาวุธปน คือเกิดขึ้นไดทั้งบุคคลธรรมดาและผูคา)
(๒) สวนการฝาฝนมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ วรรคสอง เปนกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาต
ใหคาดอกไมเพลิงที่มีหนาที่ตองปฏิบัติ ไดแกการจัดทําบัญชีดอกไมเพลิง การขายดอกไมเพลิงไดแตเฉพาะ
ในที่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น หรือการที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวไมตอใบอนุญาตที่จะตองจําหนายดอกไมเพลิง
ทีเ่ หลืออยูใหหมดภายในกําหนดเวลา ดังนั้นความผิดในลักษณะนี้จึงเกิดไดเฉพาะกรณีผูคาเทานั้น
ฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๙ (ซึ่งนํามาใชโดยมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙)
ความผิดในเรื่องนี้จะเกิดไดเฉพาะกรณีผูคาเทานั้น และกรณีนี้ใหนํา คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๓๖๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่องการกําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตวาดวยการเก็บรักษา
ดอกไมเพลิง ซึงมีสภาพเปนกฎ และใชบังคับไดกับบุคคลภายนอกมาพิจารณาดวย ทั้งนี้เพราะจะมีหลักเกณฑ
ตาง ๆ เชนรานคาดอกไมเพลิงจะเก็บและจําหนายในรานคาได ตองมีนําหนักดินปนหรือสารระเบิดไดเพียง
ไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม โดยไมรวมวัสดุหอ หุม ดังนัน้ หากมีการตรวจพบวาเกินก็จะเขาขายความผิดตามมาตรานี้
๑๑. ความผิดตามมาตรา ๘๕
(ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท)
ฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปน ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๗ วรรคสอง
การสั่ง นําเขา หรือคาซึ่งดอกไมเพลิงตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่ ดังนั้นการ
นําเขาในบางกรณีที่ยังไมมีใบอนุญาตจึงตองสงมอบไวตอแจงตอเจาหนาที่ศุลกากรไวกอน แลวภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันสงมอบ สามารถไปยื่นขอใหนายทะเบียนทองที่ออกใบอนุญาตเพื่อนํามารับของได
สวนกรณีปกติคือโดยทั่วไปจะนําเขาสิ่งใดก็ตองไปยื่นขอใหออกใบอนุญาตใหนําเขากอน
กรณีเชนนี้มาตรา ๓๐ กําหนดใหตองนําใบอนุญาตนี้ไปแสดงตอเจาหนาที่ศุลกากรกอนสั่ง
และกรณีสุดทายคือการไดรับใบอนุญาตใหสิ่งเทียมอาวุธปน เมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง
แลว
ไมตอใบอนุญาต ก็จะตองจัดการจําหนายที่เหลืออยูใหหมดภายในกําหนดเวลา
จากที่กลาวมาขางตน ๑๑ ฐานความผิดนั้น เมื่อมีการกระทําความผิดพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองมีหนาที่ในการสอบสวนดังกลาว อยางไรก็ตามพนักงานฝายปกครองควรทําความเขาใจ
และแยกใหออกระหวางอํานาจการจับกุม กับอํานาจในการสอบสวน ซึ่งก็หมายความวาเมื่อมีกรณีความ
ผิดเกิดขึ้นพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ สามารถจับกุมไดตามขั้นตอนของกฎหมาย ไมวาคดีนั้นจะอยู
ในอํานาจการสอบสวนของพนักงานฝายใด และเมื่อมีการจับกุมหรือพบการกระทําความผิดแลวในขั้น
ตอนนี้จึงแยกวาเรื่องทาจับกุมอยูในอํานาจการสอบสวนของฝายใด จากนั้นก็สงเรื่องไปใหพนักงานสอบ
สวนที่มีอํานาจตอไป ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
นักกฎหมายหลายฝายเห็นวาอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดอาญารายแรงและมีความยุงยากในการ
ทําคดีอยู และพนักงานสอบสวนฝายตํารวจไดกระทําอยูแลว จึงยังคงใหอยูในอํานาจการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนฝายตํารวจ ไดแกฐานความผิดดังตอไปนี้
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๑. ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ ไดแก
การฝาฝนมาตรา ๗ “หามมิใหผใู ดทำ ซือ้ มี ใช สัง่ หรือนำเขา ซึง่ อาวุธปน หรือ เครือ่ งกระสุนปน
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่”
๒. ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ ทวิ ไดแก
(๑) ฝาฝนมาตรา ๘ “หามมิใหผูใดมีเครื่องกระสุนปนซึ่งมิใชสําหรับใชกับอาวุธปนที่ตนไดรับใบ
อนุญาตใหมีและใช”
(๑) ฝาฝนมาตรา ๑๒ “อาวุธปนซึ่งไดรับอนุญาตใหมีไวเพื่อเก็บนั้น หามมิใหยิงและหามมิใหมี
เครื่องกระสุนปนไวสําหรับอาวุธปนนั้น”
(๓) ฝาฝนมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ หรือวรรคสาม ในเรือ่ งของการนําเขาอาวุธปนหรือเครือ่ งกระสุนปน
ตองแจงการนําเขาเปนหนังสือและสงมอบแกพนักงานศุลกากร หรือกรณีนําเขาในทองที่ที่ไมมีดานศุลกากร
ใหแจงเปนหนังสือและสงมอบแกนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา
(๔) ฝาฝนมาตรา ๒๐ “อาวุธปนที่สั่งหรือนําเขา เมื่อไดรับมอบจากพนักงานศุลกากรแลว ใหผูรับ
ใบอนุญาตนําไปขออนุญาตใหมีและใชตอนายทะเบียนทองที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันรับมอบไป
จากพนักงานศุลกากร”
(๕) ฝาฝนมาตรา ๕๘ “ใบอนุญาตที่ออกใหตามความในพระราชบัญญัตินี้ใหใชไดเฉพาะตัวผูรับ
ใบอนุญาต”
(๖) ฝาฝนมาตรา ๕๙ “หามมิใหโอนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ใหกับผูมิไดรับ
ใบอนุญาต”
(๗) ฝาฝนมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ สรุปไดวา หากผูรับใบอนุญาตรายใดตกเปนผูซึ่งจะออกใบ
อนุญาตใหไมได ตองแจงพฤติการณและสงมอบอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดและใบอนุญาตให
แกนายทะเบียนทองที่โดยไมชักชา และใหนายทะเบียนทองที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย
(๘) ฝาฝนมาตรา ๗๐ “หามไมใหผูใดนำอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ผาน
ราชอาณาจักรเวนแตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรี แตงตั้งเพื่อการนี้
ผูนําหนังสืออนุญาตใหนําอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดผานราชอาณาจักรจะนําสิ่ง
เชนวานั้นผานราชอาณาจักรไดเฉพาะแตทางดานศุลกากร ซึ่งรัฐมนตรี กําหนดไว และตองแจงความตามแบบ
พิมพของกรมศุลกากรแกพนักงานศุลกากร
เมื่อพนักงานศุลกากรไดรับแจงความตามวรรคกอนแลว ใหแจงเรื่องให นายทะเบียนทองที่ทราบถา
นายทะเบียนทองที่เห็นเปนการจําเปนเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนจะจัดการควบคุมอาวุธปน เครื่อง
กระสุน หรือวัตถุระเบิดในระหวางที่อยูในราชอาณาจักรก็ได และผูรับหนังสืออนุญาตเปนผูออกคาใชจายใน
การนั้น”
(๙) ฝาฝนมาตรา ๘ ทวิ “หามมิใหผูใดพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ
โดยไมไดรับใบอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแตเปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเปนและเรงดวนตาม
สมควรแกพฤติการณไมวากรณีใด
หามมิใหพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีขึ้น เพื่อนมัสการ
การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด” (ทั้งมีใบพกหรือไมมี ก็ผิดมาตรานี้)
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๓. ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๓ ไดแก
การฝาฝนมาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเขา มี หรือ
จําหนายซึ่งอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปนสําหรับการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่
๔. ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๔ ไดแก
(๑) การฝาฝนมาตรา ๑๖ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ ในการนําเขาซึ่งอาวุธ
ปนหรือเครื่องกระสุนปน ใหผูนําเขาแจงการนําเขาวัตถุระเบิดเปนหนังสือและสงมอบแกพนักงานศุลกากร
หรือกรณีไมมีดานใหแจงและสงมอบแกนายทะเบียนทองที่ที่ใกลที่สุดโดยไมชักชา
(๒) การฝาฝนมาตรา ๓๘ “หามมิใหผูใด ทํา ซื้อ มี ใช สั่ง นําเขา คา หรือจําหนายดวยประการ
ใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนทองที่”
๖. ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๘ ไดแก
การทำ ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยนลักษณะ ซื้อ มี ใช สั่ง หรือนำเขาซึ่งอาวุธปนเครื่องกระสุนปน
หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๕ (เปนเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปนฯ
ที่นายทะเบียนไมสามารถออกใบอนุญาตใหได)
ขอควรคํานึงถึง
เมื่อมีกรณีเกิดเหตุและเปนหนาที่พนักงานสอบสวนฝายปกครองตองดําเนินการสอบสวนหรือ
ดําเนินการตามกฎหมายแลวนั้นตองคํานึงดังนี้
- การจัดใหมีการรองทุกขหรือกลาวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะเปน
การเริ่มตนแหงคดีที่จะทําใหเกิดหนาที่ในการสอบสวนคดี
- การปรากฏตัวหรือไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด เพราะการมีหรือพบตัวผูกระทําผิด แนวทาง
การ
ดําเนินคดีอาจสั้นกวาการไมมีตัวผูกระทําความผิด ตัวอยางเชน อาจมีการเปรียบเทียบโดยพนักงานสอบสวน
เปนตน
- สามารถกระทําใหคดีอาญาเลิกกันตามมาตรา ๓๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได
หรือไม
- มาตรา ๑๓๑ และใหพิจารณาไปถึงมาตรา ๑๘๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การพิสจู นใหเห็นความผิดหรือความบริสทุ ธิ์ พนักงานสอบสวนมีหนาทีแ่ ละจำเปนตองรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงใหครบถวนเพื่อพิสูจนวาใครเปนผูกระทำ การกระทำนั้นเปนความผิดหรือไม คดีขาด
อายุความ หรือมีเหตุตามกฎหมายที่ผูกระทำไมควรตองรับโทษ หรือไม ทั้งนี้ตองพิสูจนใหครบทั้งสองประการ
คือ ความผิด หรือความบริสุทธิ์
สุดทายนี้ ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปนฯ ที่กลาวมา
ขางตน จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติหนาที่ในการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง
ในบางฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปน ไดไมมากก็นอย
------------------------------------------------------dopa-anucha@hotmail.com
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คณะที่ปรึกษา
๑. นายสุกิจ
๒. นายบุญสง
๓. นายอภิชาติ
๔. นายสถาพร
๕. นายเลิศชาย
๖. นายนลิน
๗. นายประจวบ
๘. นายสิทธิชาติ
๙. นายกิตติศักดิ์
๑๐. นายวรกิตติ
๑๑. ดร.อลงกต
๑๒. นายสมเจตน
คณะทํางาน ชุดที่ ๑
๑. นายมานะ
๒. นายรณรงค
๓. นายเฉลิมชัย
๔. ร.ต.อ.หญิง อรุณี
๕. น.ส.สิริญรัศมิ์
๖. นายวิรุฬห
๗. นายรัฐวิช
๘. นายพิษณุ
๙. น.ส.เดือนฉาย
๑๐. นายอาทิตย
๑๑. น.ส.พัฒนชนะสรณ
๑๒. นางจิรวดี
๑๓. นายศักดิ์ชัย
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์

คณะผูจัดทํา
เจริญรัตนกุล
เตชะมณีสถิตย
เทียวพานิช
ศิริภักดี
ณ นคร
ตั้งประสิทธิ์
อาจารพงษ
มงคลชาติ
ฤกษทวีสุข
ศรีทิพากร
วรกี
เต็งมงคล

อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญาภาค ๑
ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย กรมการปกครอง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย
สํานักการสอบสวนและนิติการ
ผูอํานวยการสวนงานนิติการ
ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน
ผูอํานวยการสวนการรักษาความสงบเรียบรอย ๒
ผูอํานวยการสวนการรักษาความสงบเรียบรอย ๓

สิมมา
ทิพยศิริ
สุขอํา
อินทรมณี
นุตตะรังค
คําแหง
จิตสุจริตวงศ
ประภาธนานันท
หงษทอง
กุหลาบเพ็ชร
สุขใย
จินดาพล
โรจนรัตน
ภูมูลเมือง

ผูอํานวยการสวนการสอบสวนคดีอาญา
หัวหนากลุมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
หัวหนากลุมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
หัวหนากลุมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
หัวหนากลุมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
หัวหนากลุมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
หัวหนากลุมงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
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๑

๑๕. นายสิรภพ
๑๖. นายสิทธิพร
๑๗. นางณิภา
๑๘. นางอรุณี
๑๙. น.ส.ธัญพร
๒๐. นายพินิจ
คณะทํางาน ชุดที่ ๒
๑. นายวิบูล
๒. นายปรณต
๓. นายสมชัย

นิยมเดช
อินนิมิตร
รูขะจี
แกวกุล
ปานขาว
ฤทธิ์เดช

เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ลีลาสมิต
สุวรรณมาลา
เลิศประสิทธิพันธ

ผูอํานวยการสวนอํานวยความเปนธรรม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ

คณะทํางาน ชุดที่ ๓
๑. นายกิตติ
๒. นายอนุชา
๓. นายทศพล
๔. นายบัญชา
๕. นายนนทธวัช

หอวรรณภากร
อินทศร
เผื่อนอุดม
อินทรวิเศษ
สิงหกุล

ผูอํานวยการสวนการรักษาความสงบเรียบรอย ๑
หัวหนากลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด ๑
หัวหนากลุมอาวุธปนและวัตถุระเบิด ๒
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ

คณะทํางาน ชุดที่ ๔
๑. นายวัชรวิชย
๒. นายวิศววัชร
๓. นายรณภพ
๔. นายฉลวย
๕. นายสุรอมร
๖. นายธวัช
๗. นายชัยวัฒน
๘. นายธวัชชัย
๙. นายอธิคม
๑๐. นายดํารง
๑๑. นายวัชรเดช
๑๒. นายวิรัตน
๑๓. นายวิชัย

สุขวัฒนาภิรมย
จันทสาร
เวียงสิมมา
พวงพลับ
จิตตปาลพงศ
เจริญวัย
โอชนานนท
นามสมุทร
อิ่มสมุทร
ศิริสธนพันธ
เกียรติชานน
เธียรพจีกุล
โพธิ์เขียว

ผูอํานวยการสวนกํากับและตรวจสอบ
หัวหนากลุมปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
หัวหนากลุมปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
หัวหนากลุมปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
หัวหนากลุมปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
หัวหนากลุมปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาระบบงาน
หัวหนากลุมปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
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๑๔. นายธบดินทร
๑๕. นางรัฐยา
๑๖. นายสุรพงษ
๑๗. นายวิฑูรย
๑๘. นายลือชัย
๑๙. นายพิศ
๒๐. นายอิทธิ
๒๑. นายสมโพธิ
๒๒. นายธีรเสริฐ
๒๓. นางมาลี
๒๔. นางยุวดี
๒๕. นางสมจิตร
๒๖. นายภูชิช
๒๗. นายอาทิกร

เศรษฐสุวรรณ
เผยพร
ตาหนู
ราชรักษ
นิยมชาติ
จันทรศร
ดุษฎีธารางกูล
ดีทองออน
วัชฤทธิ์
แซลิ้ม
กาญจนพบู
ประกอบดี
กลิ่นปทุม
เทวิน

คณะทํางาน ชุดที่ ๕
สํานักบริหารการทะเบียน
๑. นายนวน
โทบุตร
๒. นายสุพจน
เมฆประดับ
๓. น.ส.บุญสม
ขุนทอง

เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ

หัวหนางานรองเรียนและตรวจสอบการทุจริตบัตร
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ สวนการทะเบียนราษฎร
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ สวนการทะเบียนราษฎร

สวนการสอบสวนคดีอาญา สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา)
ถนนนครสวรรค แขวงมหานาค เขตดุสิต กรงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ – ๒๓๕๖ - ๙๕๕๔

พิมพที่โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๗๙-๕๐๓๔-๖ นายจรัญ ขยัน ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ.๒๕๕๕

