




 

บทน ำ 

ด้วยการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล  
พ.ศ. 2520 เป็นภารกิจที่ส้าคัญยิ่งอีกภารกิจหนึ่งในการที่จะควบคุม ก้ากับดูแลการใช้ทรัพยากรน ้าบาดาล  
ของประเทศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องภายใต้หลักการการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบเจาะน ้าบาดาลและการลักลอบใช้น ้าบาดาล ที่ยังมีอยู่
เป็นจ้านวนมากในปัจจุบัน 

 ทั งนี  ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ดังกล่าว ได้มีบทบัญญัติ 
ที่ส้าคัญในการควบคุมและการป้องกัน คือบทบัญญัติตามมาตรา 16 วรรคแรก ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการน ้าบาดาลในเขตน ้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน ้าบาดาลนั น
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และมีบทบัญญัติเพ่ือก้าหนดโทษส้าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 36 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คือ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ใน
การกระท้าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท้าความผิดเสียก็ได้ และในกรณีความผิดดังกล่าว เมื่อพนักงาน
อัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้าความผิดรื อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิด
หรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้ 

 แต่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ดังกล่าว ท้าอย่างไรถึงจะสามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาลที่อยู่ในระบบการขอรับ
ใบอนุญาตที่ถูกต้องและมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายก้าหนด แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมี  
ผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาลจ้านวนมากที่อยู่นอกระบบการขอรับใบอนุญาตและไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  
ที่กฎหมายก้าหนด ทั งนี  การน้าบ่อน ้าบาดาลที่ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น ้าบาดาลให้เข้ามาอยู่ในระบบ มีผู้เล่น
หรือผู้ปฏิบัติที่ส้าคัญในการลงพื นที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมาย คือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งวิธีด้าเนินการกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น ้าบาดาลนั น ในแต่ละ
พื นที่อาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ในด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ดังนั น เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ศูนย์พิทักษ์น ้าบาดาล จึงได้จัดท้าคู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบและ
ด้าเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น ้าบาดาลขึ น โดยในคู่มือนี  จะมีองค์ประกอบตั งแต่อ้านาจหน้าที่ การ
สืบหาข้อมูลสถานที่ต้องสงสัย ขั นตอนและวิธีการเข้าพื นที่และตรวจสอบสถานที่ ต่าง ๆ ทั งสถานที่ที่มีเรื่อง
ร้องเรียน หรือสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น ้าบาดาล ความรู้พื นฐานด้านกฎหมาย 
และระเบียบค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง ไปสู่กระบวนการด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

 ศูนย์พิทักษ์น ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานนี  จะเป็นคู่มือ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และผู้ที่สนใจไม่มาก  
ก็น้อย และขออภัยหากมีข้อความตกหล่นหรือผิดพลาด มา ณ โอกาสนี ด้วย 

-------------------------------------- 
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ปจัจบุนั  รมว.ทส. ไดม้คี ำสัง่ ที ่298/2553 ลงวันที ่7 ตลุำคม 2553 เรือ่ง แตง่ตัง้พนักงำนเจำ้หนำ้ที ่

ตำมพระรำชบญัญตันิ ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 ตำมต ำแหน่ง ดังตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

พนักงำนเจำ้หนำ้ทีต่ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 

พนกังานเจา้หนา้ที ่ คอืผูซ้ ึง่รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
แตง่ตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิ ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 

 

 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรเปรยีบเทยีบคด ี
1111 

 ประธำนอนุกรรมกำรและอนุกรรมกำร ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรน ้ำบำดำล 

 
 

 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรน ้ำบำดำล 
 

 ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมัญ สังกัดกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล 

 

 

 ผูว้ำ่รำชกำรจังหวดั ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั และขำ้รำชกำร 
 พลเรอืนสำมญั ประเภทวชิำกำร ระดับปฏบิตักิำรขึน้ไป หรอืประเภททั่วไป ระดบัช ำนำญงำนขึน้ไป 
 ในกลุม่งำนทรัพยำกรน ้ำ สงักดัส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจังหวดั 

 นำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ขอนแกน่ และจังหวดันครรำชสมีำ 

 ปลัดเทศบำล ปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง หวัหนำ้สว่นโยธำ นติกิร วศิวกรโยธำ  
 นำยชำ่งโยธำ ชำ่งโยธำ เจำ้พนักงำนกำรประปำ และเจำ้หนำ้ทีก่ำรประปำ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต ่
 ระดับ 3 ขึน้ไป หรอืประเภทวชิำกำร ระดับปฏบิตักิำรขึน้ไป หรอืประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนขึน้ไป 
 สงักดัเทศบำล หรอืองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล ในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ขอนแกน่ และจังหวดันครรำชสมีำ 

 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ล าดบัที ่1 - 3 และ 4.1 - 4.3  

เป็นพนกังานเจา้หนา้ที ่
ตามพระราชบญัญตั ิ

น า้บาดาล พ.ศ. 2520  
ท ัว่ราชอาณาจกัร 

ผูด้ ารงต าแหนง่  

ล าดบัที ่5 เป็นพนกังาน
เจา้หนา้ทีต่ามระราชบญัญตั ิ

น า้บาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะ
ในเขตจงัหวดั 

ทีม่อี านาจหนา้ที ่

รบัผดิชอบ 

 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ล าดบัที ่6 - 7 

เป็นพนกังานเจา้หนา้ที ่
ตามพระราชบญัญตันิ า้บาดาล 

พ.ศ. 2520 เฉพาะในเขตเทศบาล

หรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ทีม่อี านาจหนา้ที ่

รบัผดิชอบ 

หมายเหตุ 

 อธบิดีกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล รองอธบิดี ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้น ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก  
 ผูอ้ ำนวยกำรกอง ผูอ้ ำนวยกำรศนูย ์และผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ทีข่ ึน้ตรงตอ่อธบิด ี

 นักวชิำกำรทรัพยำกรธรณี นักธรณีวทิยำ นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน นักวทิยำศำสตร ์
 วศิวกรเครือ่งกล วศิวกรรังวัด วศิวกร และนติกิร ประเภทวชิำกำร ระดับปฏบิตักิำรขึน้ไป 
 

 เจำ้พนักงำนทรัพยำกรธรณี นำยชำ่งเครือ่งกล นำยชำ่งเทคนคิ นำยชำ่งส ำรวจ และ 
 นำยชำ่งรังวัด ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนขึน้ไป  
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ตามพระราชบัญญตัิน า้บาดาล พ.ศ. 2520 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

1. ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลจัดการ รื อ ถอน อุดหรือกลบหลุมบ่อ หรือ

สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน ้าบาดาล ที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่ง

น ้าบาดาล ทั งนี  ภายในก้าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน ้า

บาดาลประจ้าท้องที่  

(มาตรา 27 วรรคหนึง่) 

2. เข้าไปตรวจการเจาะน ้าบาดาล การใช้น ้าบาดาล หรือการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 

ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท้าการ และมีอ้านาจสั่งเป็น

หนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนให้จัดการปอ้งกนัความเสยีหายอนัอาจเกดิจากการเจาะ

น ้าบาดาล การใช้น ้าบาดาล หรือการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาลนั นได้  

(มาตรา 28) 

 3. สั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหยุดการเจาะน ้าบาดาล การใช้น ้าบาดาล หรือการระบายน ้า

ลงบ่อน ้าบาดาล แล้วแต่กรณี ตามที่เห็นว่าอาจก่อหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่ง  

น ้าบาดาล  

(มาตรา 29)  

4. มีอ้านาจกระท้าการรื อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรอืกลบหลมุบอ่ทีเ่กดิ หรอือนัเปน็สาเหตใุหเ้กดิ

ความผิด เพื่อให้เป็นไปตามค้าสั่งหรือค้าพิพากษาของศาล กรณีผู้กระท้าความผิดไม่ยอม

กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว โดยผู้กระท้าความผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการ

กระท้าการนั นทั งสิ น    

(มาตรา 30 ทว)ิ 

5. ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตนิี  พนกังานเจา้หนา้ทีต่อ้งแสดงบตัรประจา้ตวัเมือ่ผู้

ซึง่เกีย่วขอ้งรอ้งขอ  

(มาตรา 31) 

6. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม

ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา                  

(มาตรา 32)  

ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญตันิ ้าบาดาล พ.ศ. 2520  

1. กรณีที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลได้ใช้น ้าบาดาลสูงกว่าปริมาณ 

น ้าบาดาลสูงสุดที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มีอ้านาจประเมินปริมาณน ้าบาดาลเพิ่มขึ น เพื่อใช้ค้านวณค่าใช้น ้าบาดาลได้ 

(กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540))  

 

2. กรณีที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลได้ใช้น ้าบาดาลสูงกว่าปริมาณ 

น ้าบาดาลสูงสุดที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ้านาจประเมินปริมาณน ้าบาดาลเพิ่มขึ น เพื่อใช้ค้านวณค่าอนุรักษ์น ้าบาดาลได้         

(กฎกระทรวง ก้าหนดอัตราค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล พ.ศ. 2547)  
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ตามประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520  

1. แจง้เป็นหนังสือใหผู้ร้บัใบอนุญาตใช ้

น ้าบาดาลซ่อมหร ือเปลี่ยนเคร ื่องว ัด

ปรมิาณน ้า กรณีตรวจพบว่า เคร ือ่งวดั

ปรมิาณน ้าช ารดุ หรอืท างานไม่เทีย่งตรง 
 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร ือ่งวดั

ปรมิาณน ้าและการติดตัง้พรอ้มทัง้ผนึก

ตราประทบัของกรมทรพัยากรน ้าบาดาลตดิ

ไวก้บัเคร ือ่งวดัป รมิาณน ้าน้ัน 

3. จดัท าบนัทกึค าใหก้ารของผูก้ล่าวหา 

(ทบ.01) บนัทึกค าใหก้ารของผูต้อ้งหา 

(ทบ.02)  กรณีตรวจพบการกระท า

ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยน ้าบาดาล

และผูต้อ้งหารบัสารภาพและยินยอมให ้

เปรยีบเทียบคดี 
 

4. ด า เ นินการใหผู้ ต้ อ้ งหาน า เ งินมา

ช า ร ะค่าปร ับตามที่คณะกรรมการ

เปรยีบเทียบคดี ท าการเป รยีบเทียบ

ภายในก าหนด หากผูต้อ้งหาไม่น าเงิน

ค่าปรบัมาช าระ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่

เจา้ของเร ือ่งด าเนินการฟ้องศาลต่อไป 

(ขอ้ 1-2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2521) เร ือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวชิาการส าหรบัการใชน้ ้าบาดาลแบบอนุรกัษ)์  

(ขอ้ 3-4 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร ือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑว์่าดว้ยการเปรยีบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของ

คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี)  
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(ขอ้ 5-9  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร ือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการ ส าหรบัการเจาะน ้าบาดาลและ

การเลกิเจาะน ้าบาดาล พ.ศ. 2551 ) 

(ขอ้ 10  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร ือ่ง ก าหนด

หลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวชิาการน ้าบาดาล ส าหรบัการป้องกนัดา้น

สาธารณสุขและการป้องกนัในเร ือ่งสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 และ

ประกาศกรมทรพัยากรน ้าบาดาล เร ือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และ

เงื่อนไขการอุดกลบบ่อน ้าบาดาลที่เลิกใชแ้ลว้ พ.ศ. 2552) 

 

5. ก าหนดความลกึของหลมุเจาะ

น า้บาดาล ใหม้คีวามลกึเกนิกวา่ที่

ก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 

เจาะน า้บาดาล 

 

 

6. อนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

กรณีการใสท่อ่กรทุอ่กรองลกึ 

นอ้ยกวา่รอ้ยละเจ็ดสบิของความลกึ

ของหลมุเจาะทีเ่จาะในช ัน้ดนิ  

กรวด ทราย หรอืหนิรว่น 

 

7. ใหค้วามเห็นชอบในการ 

ลงทอ่กรทุอ่กรองตามความลกึ 

ที่เหมาะสม กรณีการเจาะ 

น า้บาดาลในช ัน้หนิแข็ง 

(Hard Formations) 
 

 

  
8. ก าหนดความลกึส าหรบั 

การลงทอ่กรองน า้ 
 

9. ตรวจสอบรายงาน 

การปฏบิตังิานประจ าวนั 

ณ บรเิวณทีท่ าการเจาะ 

น า้บาดาล 

10. ก ากบั ดแูล การอดุกลบ 

บอ่น า้บาดาลทีเ่ลกิใชแ้ลว้ตามที ่

พนักงานน า้บาดาลประจ าทอ้งที่

มอบหมาย 

ตามประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 (ต่อ) 
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 รบัแจง้ความน าจบั ความผดิทางอาญาตามพระราชบญัญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

(ระเบยีบกรมทรพัยากรน ้าบาดาล วา่ดว้ยการแบ่งจา่ยเงนิสนิบนรางวลัและเงนิคา่ใชจ้า่ย

จากเงนิคา่ปรบัทางอาญา พ.ศ. 2553 (ขอ้ 8 (2)) )  
 

1. ลงนามรบัรองการอดุกลบบอ่น า้บาดาล  

( ประกาศกรมทรพัยากรน า้บาดาล เร ือ่ง ก าหนดแบบพมิพร์ายงาน พ.ศ. 2551 )  
 

2. รบัแจง้วนัทีจ่ะเร ิม่เจาะน า้บาดาลของผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล 

( ประกาศกรมทรพัยากรน ้าบาดาล เร ือ่ง ก าหนดแบบค าขอรบัใบอนุญาต แบบ

ค าขอต่ออายใุบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกีย่วกบัการประกอบกจิการน ้า

บาดาล พ.ศ. 2562 )  

 

ตรวจสอบความลกึของบ่อน ้าบาดาลทีม่เีหตุสงสยัวา่จะมคีวามลกึเกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด  

( ค าสัง่กรมทรพัยากรน า้บาดาล ที ่119/2554 เร ือ่ง การตรวจสอบความลกึของบ่อน า้บาดาล )  

 

ตามระเบียบกรมทรพัยากรน า้บาดาล  

ตามประกาศกรมทรัพยากรน า้บาดาล  

ตามคา้สัง่กรมทรัพยากรน า้บาดาล  

3. แจง้ใหผู้ร้บัใบอนุญาตใชน้ า้บาดาลสง่ผลการวเิคราะหค์ณุภาพน า้บาดาลต่อ

พนักงานน ้าบาดาลประจ าทอ้งที่  ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นพืน้ที่ที่

อาจสง่ผลกระทบต่อศกัยภาพน ้าบาดาล สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ 

( ประกาศกรมทรพัยากรน ้าบาดาล เร ือ่ง ก าหนดแบบค าขอรบัใบอนุญาต 

แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกีย่วกบัการประกอบกจิการ

น า้บาดาล พ.ศ. 2562 )  
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เจำะ/ 

ใชน้ ้ำบำดำล/ 

ระบำยน ้ำลงบอ่ 

น ้ำบำดำล 

โดยไมไ่ดรั้บ

อนุญำต 

 

 

 

   ใบอนุญำตสญูหำย

หรอืถกูท ำลำยในสำระ 

ส ำคัญแลว้ไมย่ืน่ค ำขอ 

รับใบแทนภำยใน 30 วัน 

 
 

 

 

 

 

 

เจำะแลว้พบโบรำณวตัถ ุศลิปวตัถ ุซำกดกึด ำบรรฬ 

หรอืแรท่ีม่คีณุคำ่ทำงเศรษฐกจิ หรอืทำงกำรศกึษำ 

ในดำ้นธรณีวทิยำ แลว้ไมแ่จง้ภำยใน 7 วัน 

 

 

 

 

ไมป่ฏบิัตติำม

ประกำศกระทรวงที่

ออกตำม มำตรำ 6 

 

 

 

 

 

เลกิใชแ้ลว้ไมแ่จง้

ภำยใน 15 วนั 
 

 

 

 

ไมป่ฏบัิตติำมค ำสัง่

ของพนักงำน

เจำ้หนำ้ทีห่รอืของ

อธบิดใีหแ้กไ้ข

จัดกำรป้องกัน 

ควำมเสยีหำย 

อันเกดิจำก 

กำรประกอบกจิกำร 

น ้ำบำดำล 

 

                                
 
 

                                ไมป่ฏบิตัติำมเงือ่นไข 
                   ทีก่ ำหนดไวใ้นใบอนุญำต 

 

 

 

 

ขดัขวำงหรอืไมอ่ ำนวย

ควำมสะดวกแกพ่นักงำน

เจำ้หนำ้ทีต่ำมสมควร 
 

 
ไมแ่สดงใบอนุญำต 

หรอืใบแทนใบอนุญำต 
ไวใ้นทีเ่ปิดเผยหรอื 

เห็นไดง้ำ่ย 

 

 

จ ำคกุไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 20,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรับ และ

จะรบิเครือ่งมอืเครือ่งใชห้รอืเครือ่งจักรกลใด ๆ ทีไ่ดใ้ชใ้นกำรกระท ำควำมผดิ

หรอืไดใ้ชเ้ป็นอปุกรณ์กระท ำควำมผดิเสยีก็ได ้ จ ำคกุไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 1,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรับ 

ปรับไมเ่กนิ 20,000 บำท 

ปรับไมเ่กนิ 500 บำท 

ปรับไมเ่กนิ 500 บำท ปรับไมเ่กนิ 5,000 บำท 

ปรับไมเ่กนิ 2,000 บำท ปรับไมเ่กนิ 5,000 บำท 

ปรับไมเ่กนิ 1,000 บำท 

 

ต้องโทษ

อย่างไร 
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การสืบหาข้อมูล พยานหลักฐาน สถานที่ท่ีต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและ
ลักลอบใช้น ้าบาดาล การตรวจสอบ และด้าเนินคดี

ในการที่เราจะค้นหาสถานที่ต้องสงสัยหรือคาดว่าว่าจะมีการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น ้าบาดาลนั น 
จ้าเป็นต้องมีการสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนที่จะได้มีการลงสนามเพื่อพิสูจน์ทราบต่อไป 
ซ่ึงอาจมีที่มาหรือสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี ดังนี  

1. จากการแจ้งเบาะแสของช่างเจาะน ้าบาดาล 
 วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและนิยมท ากัน และรู้ต าแหน่งบ่อที่ใกล้เคียง แต่มีข้อเสียคือจะ

เป็นการหักหลังผู้ว่าจ้างหรือช่างเจาะด้วยกัน และอาจจะมีข้อต่อรองบางอย่างที่เราจะรับได้หรือไม่เพ่ือแลกกับ
การแจ้งเบาะแส 

2. จากการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของพลเมืองดี หรือผู้ประกอบกิจการน ้าบาดาลใกล้เคียง 
 วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นเป็นระยะในปัจจุบัน แต่ก็ยังนับว่าน้อยมาก อาจเนื่องมาจากนิสัย

ของคนไทยที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอ่ืน หรืออาจเกรงอันตรายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง หรือความ
ไม่ม่ันใจต่อทางราชการในการรักษาความลับของชื่อผู้ร้องเรียนหรือชื่อผู้แจ้งเบาะแส 

3. การสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 วิธีการนี้เป็นวิธีการที่อาจจะยุ่งยากและสลับซับซ้อน แต่มีหลักคิดง่าย ๆ คือ  

• ในพ้ืนที่นั้นมีแหล่งน้ าอะไร ถ้าเค้าไม่ใช้ เค้าจะใช้น้ าจากที่ไหน ? 

• หรือมีการเชื่อมต่อระบบน้ าผิวดินแล้ว แต่ใช้น้อยมาก ที่เหลือใช้น้ าจากที่ไหน ? 

• หรือมีใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลแล้ว แต่ใช้น้อยมาก ที่เหลือใช้น้ าจากที่ไหน ? 
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กรณีตัวอย่างการสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ของสถานบริการอาบอบนวด 

• ข้อมูลรายชื่อ – สถานที่ตั ง  

• ข้อมูลรายชื่อสถานบริการอาบอบนวด ที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 3 (3) แห่ง  

  พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 
• ข้อมูลจ้านวนห้องในสถานบริการ 

• ข้อมูลจ้านวนพนักงานที่ให้บริการอาบอบนวด 

• ข้อมูลความต้องการใช้น ้าต่อวันในสถานบริการ 

• ข้อมูลการใช้น ้าประปา จาก กปน. หรือ กปภ. 

• ข้อมูลค่าความเหนี่ยวน้าไฟฟ้าของน ้าที่ใช้ในสถานบริการ 

• ข้อมูลค่าความเหนี่ยวน้าไฟฟ้าของน ้าประปาในบริเวณพื นที่ใกล้เคียง 
 

กรณีตัวอย่างการสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ของสถานที่อื่น ๆ 

• ข้อมูลรายชื่อ – สถานที่ตั ง  

• ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายประเภทต่าง ๆ 

  เช่น เป็นโรงงาน โรงแรม หอพัก ห้องชุด อพาร์ทเม้นส์ ฯ ล ฯ 
• ข้อมูลรายชื่อ – สถานที่ตั ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลจากระบบ  

  สารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน ้าบาดาล (GCL) หรือประสานพนักงานน ้าบาดาล  
  ประจ้าท้องท่ีโดยตรง 
• ข้อมูลการใช้น ้าประปา จากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค 

• ข้อมูลความต้องการใช้น ้าต่อวันในสถานประกอบการ 

• ข้อมูลแผนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่แหล่งน ้าผิวดินทุกประเภท รวมถึง เขตป่าไม้  

  เขตอุทยาน และเขตหวงห้ามอ่ืน ๆ  
• ข้อมูลค่าความน้าไฟฟ้าของน ้าที่ใช้ในสถานบริการ 

• ข้อมูลค่าความน้าไฟฟ้าของน ้าประปาในบริเวณพื นที่ใกล้เคียง 
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ตวัอยา่งขอ้มลู 

ผลวเิคราะหต์วัอยา่งน า้จากสถานทีต่อ้งสงสยั 
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Run 
no. 

ประเภทน ้า 
รายละเอียด
ตัวอย่างน ้า 

ค่าเบื องต้น 
วันที่วัด
ตัวอย่าง 

Rn - 222 

(Bq/m3) 
pH 

EC 

(us/cm) 

Temp 

(°C) 

01 น ้าประปา น ้าดิบเพ่ือท้า
น ้าประปา 

บริเวณคลอง
ประปา         

แยกพงษเ์พชร 

35.8 8.062 415 30.1 31/7/62 

02 น ้าประปา น ้าประปา อาคาร 
2 ชั น 4 ทบ. 

71.1 7.944 521 31.6 31/7/62 

03 น ้าผสม น ้าดิบเพ่ือท้า
น ้าประปา      

ผสมกับน ้าบาดาล 
ทบ. 

2,190 7.420 530 31.1 31/7/62 

04 น ้าบาดาล น ้าบาดาล ทบ. 5,950 8.006 712 31.0 31/7/62 

หมำยเหต ุ; 1. อตัรำสว่นของ น ้ำดบิ : น ้ำบำดำล  เทำ่กบั 1 : 1 
                2. หำกมกีำรสบูน ้ำบำดำลขึน้มำใชเ้กนิ 3 วนั ปรมิำณเรดอน (Rn - 222)  
ในน ้ำจะมปีรมิำณลดลงได ้เนื่องจำก Half life ของเรดอน (Rn - 222) ประมำณ 3.8 วัน 
                3. ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ก.ค. 62 
                4. เรดอน (Rn - 222) เป็นธำตกุัมมันตรังสทีีม่สีถำนะเป็นกำ๊ซ ไมม่สี ีไมม่กีลิน่ และไมม่รีส 
โดยเกิดขึ้นตำมธรรมชำติ จำกกำรเสื่อมสลำยตัวของธำตุยูเรเนียม ซึ่งมีปะปนอยู่ในหินดินทรำยทั่วโลก  
จนกลำยเป็นเรเดยีมและกลำยมำเป็นกำ๊ซเรดอนในทีส่ดุ 
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รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส/แจง้ความน าจบั 

สถานทีท่ ีต่อ้งสงสยัวา่จะมกีารลกัลอบเจาะและลกัลอบใชน้ า้บาดาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันการมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น ้าบาดาลหลาย
ช่องทาง ดังนี  

• แจ้งทางสายด่วน 1310  ของ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• แจ้งผ่านระบบ E-PETITION  ของ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

• แจ้งผ่านระบบ  EMAIL:WEBMASTER@DGR.MAIL.GO.TH  ของ  

  กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

• แจ้งที ่ส้านกัควบคุมกจิการน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือ  

  ส้านกัทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 1 – 12 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือ  

  ส้านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด หรือ  

                              ศนูย์พิทักษน์ า้บาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

ทั งนี  ไม่ว่าจะมีการร้องเ รียน/แจ้ งเบาะแส ผ่านทางระบบหรือช่องทางใด ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 จะต้องเป็นผู้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระท้าความผิดตามที่มีการ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ก็จะต้องมีการด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  



Page 12 of 71 

 

             ขอ้มลูตอ้งชดัเจน  อ ำนำจตำมกฎหมำย   

                              กำรละเมดิ     กำรบกุรกุสถำนที ่  

                              ขอ้กฎหมำย       พรอ้มมัย้ .             

                                            

1. ไปเอง ในฐำนะพนักงำนเจำ้หนำ้ทีต่ำม พ.ร.บ. น ้ำบำดำล พ.ศ. 2520  

 

เอกสาร เครือ่งมอื

1. แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ 1. เคร่ืองวดัค่าพิกดัฉากจากสณัญานดาวเทียม
2. แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน า้ 2. เคร่ืองวดัค่าความเหน่ียวน าไฟฟ้า (ถ้ามี) 
3. ส าเนาข้อสั่งการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 3. เคร่ืองมือตรวจสอบความลกึของบ่อน า้บาดาล 
4. แผนที่แสดงจุดที่ตัง้เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 4. กล้องถ่ายรูป 
5. แบบบันทึกการรับแจ้งความน าจับ (แบบ ทบ.นจ.3)  
   (ถ้ามี) 

5. คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค (ถ้ามี) 

6. ข้อมูลบ่อน า้บาดาลบริเวณใกล้เคียง 6. Printer หรือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (ถ้ามี) 
7. ส าเนาพระราชบัญญัติน า้บาดาล พ.ศ. 2520 7. อุปกรณ์ในการขุด งดั แผ้วถาง หรือเจาะ
8. ส าเนาประกาศกระทรวงฯ เร่ือง ก าหนดเขต 
น า้บาดาลและความลกึของน า้บาดาล พ.ศ. 2554 

8. อุปกรณ์ในการเก็บตวัอย่างน า้ 

9. แบบบันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา (แบบ ทบ.01) 
10. แบบบันทกึค าให้การของผู้ต้องหา (แบบ ทบ.02) 
11. แบบค าขอรับใบอนุญาตใช้น า้บาดาล (แบบ นบ.2) 

12. ส าเนาหนังสอืขออนุญาตเข้าพืน้ที่ 
13. บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ  
14. หนังสอื/ค าสั่งมอบอ านาจแจ้งความร้องทุกข์ 
15. ข้อมูลค่าความเหน่ียวน าไฟฟ้าของน า้ประปา 
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2. ไปกบัเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยปกครอง ต ำรวจ หรอืทหำร  

 

เอกสาร เคร่ืองมือ

1. แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ 1. เคร่ืองวดัค่าพิกดัฉากจากสณัญานดาวเทียม
2. แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน า้ 2. เคร่ืองวดัค่าความเหน่ียวน าไฟฟ้า (ถ้ามี) 
3. ส าเนาพระราชบัญญัติน า้บาดาล พ.ศ. 2520 3. เคร่ืองมือตรวจสอบความลกึของบ่อน า้บาดาล 
4. ส าเนาประกาศกระทรวงฯ เร่ือง ก าหนดเขต 
น า้บาดาลและความลกึของน า้บาดาล พ.ศ. 2554 

4. กล้องถ่ายรูป 

5. หนังสือมอบอ านาจให้แจ้งความร้องทุกข์ 5. คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค (ถ้ามี)
6. ส าเนาบตัรข้าราชการ 6. Printer หรือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (ถ้ามี)
7. แบบค าขอรับใบอนุญาตใช้น า้บาดาล (แบบ นบ.2) 7. อุปกรณ์ในการขุด งดั แผ้วถาง หรือเจาะ
8. บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ 8. อุปกรณ์ในการเก็บตวัอย่างน า้
9. ข้อมูลบ่อน า้บาดาลบริเวณใกล้เคียง  
10. ข้อมูลค่าความเหน่ียวน าไฟฟ้าของน า้ประปา 
11. ส าเนาเร่ืองร้องเรียน (ถ้ามี) 
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1. กรณีไปเอง ในฐำนะพนักงำนเจำ้หนำ้ทีต่ำม พ.ร.บ. น ้ำบำดำล พ.ศ. 2520  

1. กรณีที่มีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/แจ้งความน าจับ ด้วยหนังสือหรือด้วยวาจามาที่หน่วยงานโดยตรง
ว่า มีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับเรื่อง ด ังกล่าว 
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ าบาดาล (GCL) หรือประสาน
พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ว่ามีการขอรับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ แล้วรายงานให้ผู ้บังคับบัญชาชั ้น
เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบ ภายใน 24 ชั่ว โมง นับแต่ได้รับเรื่องดังกล่าว  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับ
รายงานแล้วให้รีบออกไปตรวจสอบ หรือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบการกระท าดังกล่าว (การ
ออกไปตรวจสอบให้จัดท าค าสั่งเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง) 

2. กรณีที่มีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/แจ้งความน าจับ ด้วยหนังสือหรือด้วยวาจาไปที่หน่วยงานหรือ
ช่องทางอื่น และได้มีข้อสั่งการให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื ้องต้นตามข้อ 1 แล้วรีบจัดท าค าสั ่งเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพ่ือออกไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรณีท่ีออกไปตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุหรือ
มีข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงตนอย่างสุภาพว่าเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และขออนุญาตเข้าพ้ืนที่จากเจ้าของสถานที่/ผู้มีอ านาจ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการ
กระท าดังกล่าวทันที และหากได้รับอนุญาตเข้าพ้ืนที่ ให้ท าการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ หากตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระ
ท าความผิดให้หยุดการเจาะ/ใช้น้ าบาดาล แล้วด าเนินการดังนี้ 

          3. ในการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกครั้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งกาย
ด้วยชุดเครื่องแบบของส่วนราชการของตน หรือเครื่องแบบที่มี เครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ชัดเจน พร้อมติดบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 
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จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้ และในกรณี
ความผิดดังกล่าว เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้” 

    และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระท าความผิดไม่ควรถูกฟ้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระท า
ความผิดให้ทราบว่าความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบคดีโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ.  
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ได้ และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

 

 

 

 

    
 
 

4.2 ข้อพึงระวังในการเขียนหรือกรอกข้อความในแบบบันทึก ทบ .01 และ ทบ.02 ต้องชัดเจนว่า
ผู้กระท าความผิดคือใคร ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องขอเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และดูเงื่อนไข
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และต้องประทับตรานิติบุคคลหรือไม่ พร้อมขอส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนาม โดยส าเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองส าเนาด้วย หาก
เป็นบุคคลธรรมดา ผู้กระท าความผิดที่จะลงนามดูได้จาก ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน 
หรือสัญญาเช่า พร้อมขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนาม โดยส าเนาทุกฉบับต้อง
ลงนามรับรองส าเนาด้วยเช่นกัน  

และในกรณีการเขียนบันทึก ทบ.02 การสอบถามชื่อบิดาหรือมารดาของผู้ต้องหาต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจหรือเหตุล่วงเกินได้ 

4.3 ในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี นอกจากจะต้องท าบันทึกค าให้การของผู้กล่าวหา 
ทบ.01 และบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา ทบ.02 แล้ว จะต้องมีเอกสารประกอบที่ส าคัญตามประกาศกระทรวง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
คือ 
 (1)  สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน 
 (2)  บันทึกการจับกุม (ถ้ามี) 

 

4.1 แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ให้ผู้กระท า
ความผิดทราบ คือ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย” 

และแจ้งบทก าหนดโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คือ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 

 

              ทั้งนี้ หากผู้กระท าความผิดยอมรับสารภาพและยินยอมท าบันทึก
เปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่พร้อม
รูปถ่าย บันทึกค าให้การของผู้กล่าวหาตามแบบ ทบ.01 และบันทึกค าให้การ
ของผู้ต้องหาตามแบบ ทบ.02 พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องหา 
เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาเอกสารสิทธิ์
ในที่ดิน ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น แล้วรวบรวม
ส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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 4.4 ส าหรับสรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดิมอนุโลมให้ใช้แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ (แบบ ต.1) ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่  
เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล พ.ศ. 2556  
 แต่เนื่องจากปัจจุบัน แบบบันทึกการตรวจสอบดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมทรัพยากร  
น้ าบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่ เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ าบาดาล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยตามระเบียบใหม่ได้ก าหนดให้ใช้
แบบบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.1) ใหม่ ซึ่งก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ท าบันทึกการตรวจสอบคือพนักงาน  
น้ าบาดาลประจ าท้องที่ หรือผู้ที่พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่มอบหมาย ซึ่งตามระเบียบเดิมก าหนดให้ผู้มี
หน้าที่ท าบันทึกการตรวจสอบคือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าหรือสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะ/
ลักลอบใช้น้ าบาดาล เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับแบบบันทึกของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ศูนย์พิทักษ์น้ าบาดาลจึงได้จัดท าแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่
เพ่ือใช้เป็นต้นแบบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ในการตรวจสอบสถานที่ที่คาด
ว่าหรือสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล และใช้เป็นหลักฐานสรุปรายงานการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาต่อไป 
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แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ 

สถานที่ท าการบันทึก ....................................................................... 
บันทึกนี้จัดท าขึ้นเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่าวันนี้ วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .............        

เวลาประมาณ .................. น.  

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
1. ......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 
2. ......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 
3. ......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 
4. ......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 
5. ......................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 

 ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานที่ ..................................................................................................... .... 
เมื่อเดินทางมาถึงพบ นาย/นาง/นางสาว....... .............................................. ....................... อายุ . ....... ปี 
ภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี ..................... หมู ่...... ตรอก / ซอย .................................. ถนน ......................................... 
แขวง / ต าบล ..................................... เขต / อ าเภอ ......................................... จังหวัด ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์..........................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ...................................... แสดงตัวเป็น
เจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ในขณะเข้าท าการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว  ปิด   เปิด ท าการ  

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ ได้แสดงตนและแจ้งความประสงค์ในการเข้าตรวจสอบสถานที่  
ให้ทราบ ซึ่งเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ทราบและเข้าใจดีแล้ว และก่อนเข้าตรวจสอบสถานที่ ได้แสดงความ
บริสุทธิ์ใจให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งเป็นผู้น าตรวจจนเป็นที่พอใจแล้ว โดยมี ผลของการเข้าตรวจสอบ
สถานทีต่ามรายละเอียด ดังนี้ 

สภาพสถานที่/สถานที่ตั ง 

   บ้านพักอาศัย ......................... หลัง     หมู่บ้านจัดสรร.......................................หลัง 

  อาคารพาณิชย์ ....................... คูหา     โรงงานอุตสาหกรรมผลิต..................................... 

  เกษตรกรรม       เพาะปลูก..................................    เลี้ยงสัตว์.................................... 

  อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 

  จ านวนคน .................. คน  พักประจ า ................... คน  ไป - กลับ ..................... คน 

  อยู่ในเขตวิกฤตการณ์น้ าบาดาล                     อยู่นอกเขตวิกฤตการณ์น้ าบาดาล 

สภาพแหล่งน ้าผิวดินหรือน ้าดิบใกล้เคียง และการเชื่อมต่อ  
  แม่น้ า ............................................................    ทะเลสาบ .......................................................    

                     ล าคลอง .......................................................     ล าธาร ............................................................. 

  อ่างเก็บน้ า ....................................................    สระน้ า ............................................................                                                           
   อ่ืน  ๆ………………….................................................................................................…………………… 
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          เขตพื นที่การให้บริการของการประปา 

 การประปานครหลวง    การประปาส่วนภูมิภาค   การประปาเทศบาล/อบต. 
 อ่ืน ๆ ................................................... 

  ใช้น้ าประปาของการประปา ................................................ แล้ว  
  ติดตั้งมาตรประปาขนาด  ........ มม. หมายเลข ................ อ่านค่าได้ ................ ลบ.ม. 

ใช้น้ าประปาเฉลี่ย .............. ลบ.ม./เดือน   ช าระค่าใช้น้ าประปา .................... บาท/เดือน 
  ติดตั้งมาตรประปาขนาด  ......... มม. หมายเลข ................ อ่านค่าได้ ............... ลบ.ม. 

ใช้น้ าประปาเฉลี่ย ............... ลบ.ม./เดือน   ช าระค่าใช้น้ าประปา .................... บาท/เดือน 
  การประปาบริการถึง ไม่ได้ใช้น้ าประปาเนื่องจาก ........................................................... 
  การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อจ่ายน้ าประปาขนาด  .......... มม.  
       ระยะทางประมาณ ................ เมตร 

สภาพการใช้น ้าประปา 
  ในการอุปโภคหรือบริโภค ............. ลบ.ม./เดือน   

  ในกระบวนการผลิต ................  ลบ.ม./เดือน ก าลังการผลิต ……................... ต่อ/เดือน 

  ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ................... ลบ.ม./เดือน ก าลังการผลิต ....................... ต่อ/เดือน 

   ใช้ในการเกษตร (เพาะปลูก) .................... ลบ.ม./เดือน (เลี้ยงสัตว์) ....................... ลบ.ม./เดือน            

  อ่ืน ๆ ..................................................................... ลบ.ม./เดือน 

สภาพการใช้น ้าผิวดินอ่ืน ๆ 
  ในการอุปโภคหรือบริโภค ............... ลบ.ม./เดือน   

  ในกระบวนการผลิต .................. ลบ.ม./เดือน ก าลังการผลิต ……................... ต่อ/เดือน 

  ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ................... ลบ.ม./เดือน ก าลังการผลิต ....................... ต่อ/เดือน 

   ใช้ในการเกษตร (เพาะปลูก) .................... ลบ.ม./เดือน (เลี้ยงสัตว์) ....................... ลบ.ม./เดือน            

  อ่ืน ๆ ..................................................................... ลบ.ม./เดือน 

สภาพบ่อน ้าบาดาลที่ตรวจพบ/ปริมาณน ้าบาดาลที่ใช้หรือต้องการใช้ 
  พบบ่อน้ าบาดาล จ านวน ........ บ่อ ขนาดบ่อ ............................................... มม. (ตามล าดับ) 

  ลึก ......................................... เมตร (ตามล าดับ) 

  ช ารุด .............. บ่อ 

  ปริมาณการใช้น้ าบาดาล รวมทุกบ่อ จ านวน ................ ลบ.ม./เดือน 

  บ่อน้ าบาดาลบริเวณใกล้เคียง จ านวน ….... บ่อ ขนาดบ่อ .......................... มม. (ตามล าดับ) 
      ลึก .................................. เมตร (ตามล าดับ) 
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สภาพการใช้น ้าบาดาลในปัจจุบัน 
  ในการอุปโภค-บริโภค ...................... ลบ.ม./เดือน  
  ในกระบวนการผลิต ......................... ลบ.ม./เดือน   ก าลังการผลิต ..................... ต่อ/เดือน 
   ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ................. ลบ.ม./เดือน   ก าลังการผลิต ..................... ต่อ/เดือน 
  ใช้ในการเกษตร (เพาะปลูก) .................... ลบ.ม./เดือน  (เลี้ยงสัตว์) ....................... ลบ.ม./เดือน 
  อ่ืน ๆ ..................................................ลบ.ม./เดือน 
รายละเอียดสภาพบ่อน ้าบาดาลที่ตรวจพบ 

 - หมายเลขใบอนุญาต 
 - หมายเลขบอ่ 
 - วันสิน้อายุ 
 - ค่าพิกัด (UTM) 

บอ่น้า้บาดาล เครือ่งสบูน้า้ เครือ่งวดัปรมิาณน้า้บาดาล 

อนุญาต 
(ลบ.ม./
เดือน) 

ขนาด 
(มม.) 

ลึก 
(ม.) 

ชนิด 
เครื่องสูบ 

จ้านวน 
แรงม้า 
(HP) 

ขนาด 
ท่อดูด 
(มม.) 

ลึก 
(ม.) 

 - ย่ีห้อ 
 - รุน่  
 - หมายเลขมาตร 

ขนาด 
 
(มม.) 

 - อ่านได้ (ลบ.ม.) 
 - ขับเคลื่อน   
   ตัวเลขระบบ 
   แมเ่หล็ก 
 - อัตราการไหล 

(ลบ.ม./ชม.) 

     

 Submersible 
 Turbine 
……………………
……………….…….….
………………....………
……........................ 
 

 

      

          

  

คุณภาพน้้าบาดาล 

 สี………..….……..…………
กลิ่น…….…………………… 

กรด – ด่าง ……………..…... 

 

      

 

N = ………………...…….. 

 

E = ………..................... 

 

    ติดตั้งถูกตอ้ง      ติดตั้งไม่ถูกตอ้ง                           
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (เดมิ)  

     ทบ. หมายเลข ..................................   
ผนึกตะกัว่ประทับตรา (ใหม่)  

     ทบ. หมายเลข ...................................                           

     

 Submersible 
 Turbine 
  ……………….. 
……………………..…
………………..………
……………………….. 
 

 

 

      

          

  

คุณภาพน้้าบาดาล 

สี………..….……..…………
กลิ่น…….……………………
กรด – ด่าง ……………..…... 

 

      

 

N = ………..……………….. 

 

E = …………………….…… 

 

    ติดตั้งถูกตอ้ง      ติดตั้งไม่ถูกตอ้ง                           
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (เดมิ)  

     ทบ. หมายเลข ..................................   
ผนึกตะกัว่ประทับตรา (ใหม่)  

     ทบ. หมายเลข ...................................                           
      

หมายเหต ุปริมาณน้ าตามใบอนญุาตรวมไมเ่กนิ ............... ลบ.ม./เดอืน เฉลี่ยใช้น้ าจริง ........................ ลบ.ม./เดอืน  
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

  น้ ามีคุณลักษณะที่เป็นพิษ เนื่องจาก ........................................................................................                   
   มีแหล่งมลพิษ (แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย,สารพิษหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม,บ่อพัก
น้ าเสีย,เหมืองแร่ ฯลฯ) คือ .......................................................................................  ในรัศมี 1 กิโลเมตร 

  การสูบน้ าบาดาลอาจมีผลกระทบต่อบ่อน้ าบาดาลข้างเคียง เนื่องจาก .................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม  
.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... .... 

.............................................................................................................................................................................. 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบ เวลาประมาณ ...................... น.  
อนึ่งในการตรวจสอบครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ ได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่  

ด้วยความสุภาพและระมัดระวัง มิได้กระท าหรือจัดให้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่น สัญญา บังคับ ขู่เข็ญ 
หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการอ่ืนใด และมิได้ท าให้ทรัพย์สินของ
ผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ เรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้ใดมาเป็นของ
ตนเองหรือผู้อ่ืนแต่อย่างใดทั้งสิ้น และผู้น าตรวจสอบไม่ติดใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่/คณะ
เจ้าหน้าที่ ที่เข้าท าการตรวจสอบแต่อย่างใด 

ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ เกี่ยวข้องฟัง และให้อ่านเองรับรองว่าถูกต้อง จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และได้จัดท าส าเนาบันทึกการตรวจสอบนี้ให้ผู้น าตรวจสอบไว้ด้วยแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

( ลงชื่อ ) ...................................... ผู้น าตรวจสอบ   ( ลงชื่อ ) ........................................... ผู้ตรวจสอบ/บันทึก/อ่าน 
        (............................................)                  (............................................) 
ต าแหน่ง ...............................................           ต าแหน่ง ................................................. 

( ลงชื่อ ) ....................................... ผู้ตรวจสอบ      ( ลงชื่อ ) ..................................... ผู้ตรวจสอบ 
        (............................................)                  (............................................) 
ต าแหน่ง ...............................................           ต าแหน่ง .................................................. 

( ลงชื่อ ) ....................................... ผู้ตรวจสอบ      ( ลงชื่อ ) ..................................... ผู้ตรวจสอบ 
         (............................................)                  (............................................) 
ต าแหน่ง ...............................................           ต าแหน่ง .................................................. 

( ลงชื่อ ).............................................. พยาน            ( ลงชื่อ ) ............................................. พยาน 
         (............................................)                         (............................................) 



Page 21 of 71 

 

ตัวอย่างการเขียนบันทึกเพิ่มเติม 
เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบพบบ่อน้ าบาดาลขนาด .... มม. ความลึกประมาณ 

.... ม. ชนิดท่อ PVC / เหล็ก ขนาดท่อดูดน้ า ... มม. ใช้เครื่องสูบชนิด ...... ขนาด .... แรงม้า ตามเอกสาร
ภาพถ่ายท้ายบันทึก และได้สอบถามเรื่องใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลกับเจ้าของ/ผู้ดูแล 
ซึ่งเป็นผู้น าตรวจแล้ว ได้รับแจ้งว่าบ่อน้ าบาดาลที่ตรวจพบดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล/ใบอนุญาตใช้
น้ าบาดาล 
 พนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้แจ้งให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแล ซึ่งเป็นผู้น า
ตรวจ ทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติ
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการ
กระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้ และได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าหากยอมรับสารภาพ 
ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
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ภาพถ่ายบริเวณสถานที่ท่ีท้าการตรวจสอบ 
บริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงแรม .........................................  

เลขที่ .. หมูท่ี ่.. ถนน ............... ต าบล ............. อ าเภอ ................... จังหวัด .....................  
โซน ..... พิกัดสถานที่ N ……………………. E ……………………… 

 

        
 

       
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ ... เดือน ............ พ.ศ. .... 
 

( ลงชื่อ ) ......................................... ผู้ตรวจสอบ/ถ่ายภาพ 
    (......................................) 

                                                                    ต าแหน่ง .......................................... 
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ภาพถ่ายบริเวณสถานที่ท่ีท้าการตรวจสอบ 
บริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงแรม .........................................  

เลขที่ .. หมู่ที ่.. ถนน ............... ต าบล/แขวง ............. อ าเภอ/เขต ................... จังหวัด .....................  
 โซน ..... พิกัดสถานที่ N ……………………. E ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ ... เดือน ............ พ.ศ. .... 

( ลงชื่อ ) ......................................... ผู้ตรวจสอบ/ถ่ายภาพ 
    (......................................) 

                                            ต าแหน่ง .......................................... 
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แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ท่ีท้าการตรวจสอบ 
บริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงแรม .........................................  

เลขที่ .. หมูท่ี ่.. ถนน ............... ต าบล/แขวง ............. อ าเภอ/เขต ................... จังหวัด .....................  
 โซน ..... พิกัดบ่อน ้าบาดาล N …………………… E ……………………… 

 

แผนที่ 

 
 

 

แผนผัง 

 
 
 

( ลงชื่อ ) ......................................... ผู้เขียน/ท าแผนที่ 
         (......................................) 

                                                   ต าแหน่ง .......................................... 

ที่ตั งบ่อน ้าบาดาล 
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 ตวัอยา่ง 
 
 
 
 

 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  บันทึกค้าให้การของผู้กล่าวหา 
   ....................................... 

 
     สถานที่ท าการ..(ระบุสถานที่ท าบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)... 

    วันที่......................เดือน.............................................พ.ศ. ...................  
 ข้าพเจ้า...(ชื่อ-นามสกุล พนักงานเจ้าหน้าที่)...อายุ............ป ี ต าแหน่ง........................................ 

สังกัด............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด.............. .......................... 
ได้ปฏิญาณตนแล้ว  ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า  (เมื่อวันที่       เดือน            พ.ศ.     เวลา       น. 
ข้าพเจ้าพร้อมด้วย 1. (ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง) 2. (ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง) 3. (ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง) ฯลฯ    
ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ณ ที่                           ซึ่งเป็นของ (ระบุชื่อบุคคล
หรือนิติบุคคล) พบว่าได้มีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล พิกัดบ่อ N                   E                    ขนาด
บ่อ     มม. ความลึกประมาณ           เมตร ซึ่งได้แจ้งให้ (ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) ทราบแล้วว่า การ
กระท าดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตามมาตรา 
36 ทวิ  แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน โดยความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดย (ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) รับสารภาพว่าได้ ลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล
จริง และยินยอมท าบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา (แบบ ทบ. 02) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาเปรียบเทียบปรับต่อไป 
เหตุเกิดที่.............................. ..........................................ต าบล..............................อ าเภอ.................................
จังหวัด.................................. 

 ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ท าการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล  
พ.ศ. 2520 ต่อไป 
 
                 ลงชื่อ.........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่  
                                                                  /พนักงานสอบสวนผู้กล่าวหา 
                 ลงชื่อ.................................... .....................ผู้เขียน / ผู้อ่าน 
 
                 ลงชื่อ.........................................................พยาน  
 
 
 

ทบ. 01 
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ตวัอยา่ง 
(กรณีบุคคลธรรมดา เป็นผู้กระท้าความผิด) 

 
 
 

 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา 

  .................................... 
 

   สถานที่ท าการ..(ระบุสถานที่ท าบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)... 
   วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้า............... (ระบุชื่อบุคคลผู้กระท าความผิด) .............. อายุ ...........ป ีเชื้อชาติ ................... 
สัญชาติ..............................อาชีพ...........................................อยู่บ้าน................................ .......................... 
ต าบล...........................................อ าเภอ.... ...........................................จังหวัด...........................................  
ชื่อบิดา..................................................................ชื่อมารดา.......................................... ............................. 
เป็น (เจ้าของบ่อน้ าบาดาล/ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน/เจ้าบ้าน/ผู้เช่า)   พนักงานเจ้าหน้าที่/
พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า (กระท าความผิดฐานเจาะน้ าบาดาล/ใช้น้ าบาดาล 
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. 
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้
ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้) 
และได้แจ้งใหข้้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ 
และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520) 
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันค าให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมช าระค่าปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีก าหนด และจะน าเงินมาช าระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้า
ไม่น าเงินค่าปรับมาช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง 

 
     ลงชื่อ.......................................................ผู้ต้องหา 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน 

     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
 
 

ทบ. 02 



Page 27 of 71 

 

ตวัอยา่ง 
(กรณีนิติบุคคล เป็นผู้กระท้าความผิด และลงช่ือผู้เดียว) 

 
 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา 

  .................................... 

   สถานที่ท าการ..(ระบุสถานที่ท าบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)... 
   วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้า........ (ระบุชื่อกรรมการ/หุ้นส่วน ผู้มีอ านาจ) ............ อายุ ...........ป ีเชื้อชาติ ................... 
สัญชาติ..............................อาชีพ...........................................อยู่บ้าน..........................................................  
ต าบล...........................................อ าเภอ...............................................จังหวัด................... ........................ 
ชื่อบิดา..................................................................ชื่อมารดา.......................................... ............................. 
เป็น  (กรรมการ/หุ้นส่วน ผู้มีอ านาจ)  พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้อง
หาว่า ...(กระท าความผิดฐานเจาะน้ าบาดาล/ใช้น้ าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตาม
มาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์
กระท าความผิดเสียก็ได้  
และได้แจ้งใหข้้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ 
และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่) จะเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันค าให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมช าระค่าปรับตามที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีก าหนด และจะน าเงินมาช าระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
ปรับ หากข้าพเจ้าไม่น าเงินค่าปรับมาช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีต่อไป 

 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้ต้องหา 

     ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน 

     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
 
หมายเหตุ การลงชื่อของผู้ต้องหาต้องดูเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วยว่าต้องประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคลด้วยหรือไม ่

ทบ. 02 
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ตวัอยา่ง 
(กรณีนิติบุคคล เป็นผู้กระท้าความผิด และลงช่ือหลายคน) 

 
 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา 

  .................................... 

   สถานที่ท าการ..(ระบุสถานที่ท าบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)... 
   วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้า (นายตัวอย่าง นามสมมติ และนายสมมติ ตามตัวอย่าง) อายุ (50 , 60) ปี เชื้อชาติ (ไทย , ไทย) 
สัญชาติ (ไทย , ไทย) อาชีพ (นักธุรกิจ , นักธุรกิจ) อยู่บ้าน เลขที่ (99 , 100) ต าบล (ในเมือง , บางรักน้อย )
อ าเภอ (เมืองฯ , เมืองฯ ) จังหวัด (สมุทรปราการ , นนทบุรี) ชื่อบิดา (นายณเดช นามสมมติ 2. นายปริญ ตาม
ตัวอย่าง) ชื่อมารดา (นางญาญ่า นามสมมติ 2. นางอ้ัม ตามตัวอย่าง) 
เป็น  (กรรมการ/หุ้นส่วน ผู้มีอ านาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล))  พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่
ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า (กระท าความผิดฐานเจาะน้ าบาดาล/ใช้น้ าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระท า
ความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้)  
และได้แจ้งใหข้้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ 
และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่)  
จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันค าให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมช าระค่าปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีก าหนด และจะน าเงินมาช าระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้า
ไม่น าเงินค่าปรับมาช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง 

     ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจ านวนผู้มีอ านาจ).....ผู้ต้องหา 
                                          ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจ านวนผู้มีอ านาจ).....ผู้ต้องหา 
     ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน 
     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
หมายเหตุ การลงชื่อของผู้ต้องหาต้องดูเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วยว่าต้องประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่ 

 

ทบ. 02 
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ตวัอยา่ง 
(กรณีนิติบุคคล เป็นผู้กระท้าความผิด และลงช่ือเป็นนิติบุคคล) 

 
 
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บันทกึค้าให้การของผู้ต้องหา 

  .................................... 

   สถานที่ท าการ..(ระบุสถานที่ท าบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)... 
   วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้า บริษัท......./ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล....../หา้งหุ้นส่วนจ ากัด....../นิติบุคคลอาคารชุด......ฯลฯ       
เป็น (เจ้าของบ่อน้ าบาดาล/ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน/ผู้เช่า)ฯลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงาน
สอบสวนได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า (กระท าความผิดฐานเจาะน้ าบาดาล/ใช้น้ าบาดาล โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล 
พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการ
กระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิดเสียก็ได้)  
และได้แจ้งใหข้้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ 
และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่)  
จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันค าให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมช าระค่าปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีก าหนด และจะน าเงินมาช าระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้า
ไม่น าเงินคา่ปรับมาช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง 

     ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจ านวนผู้มีอ านาจ).....ผู้ต้องหา 
                                          ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจ านวนผู้มีอ านาจ).....ผู้ต้องหา 
     ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน 
     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
หมายเหตุ การลงชื่อของผู้ต้องหาต้องดูเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วยว่าต้องประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่ 
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การเปรยีบเทยีบคดคีวามผดิ 
ตามพระราชบญัญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 

                      ตามมาตรา 45 และมาตรา 45/1 แหง่พระราชบญัญตันิ า้บาดาล  
พ.ศ. 2520  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร ือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการเปรยีบเทยีบคด ี 
การประชุม และวธิพีจิารณาของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี

 
 

พนกังานเจา้หนา้ทีฯ่ ตรวจพบการกระท าความผดิ แลว้เห็นวา่สามารถเปรยีบเทยีบคดไีด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จดัท าบนัทกึการตรวจสอบสถานที ่

พรอ้มแผนทีส่งัเขป 

และรปูถา่ย  

     ชีแ้จงใหผู้ก้ระท าความผดิหรอืผูต้อ้งหา 

เขา้ใจวา่ ความผดิทีถ่กูกลา่วหาน ัน้เป็นคดทีี ่

เปรยีบเทยีบปรบัโดยคณะกรรมการ

เปรยีบเทยีบคดไีด ้

     ถา้ผูถ้กูกลา่วหายนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบคด ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ าบนัทกึ 

ค าใหก้ารของผูก้ลา่วหาตามแบบ ทบ.01  และบนัทกึค าใหก้ารของผูต้อ้งหา 

ตามแบบ ทบ.02 แลว้สง่คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี

     บรรดาคดทีีค่ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี

เห็นวา่ผูต้อ้งหาควรถกูฟ้อง  

ใหส้ง่พนกังานสอบสวน 

เพือ่ด าเนนิคดตีอ่ไป 

     ในการเปรยีบเทยีบคด ีใหค้ณะกรรมการ

เปรยีบเทยีบคดกี าหนดเงนิคา่ปรบั   

โดยค านงึถงึความหนกัเบา 

และพฤตกิารณ์แหง่การ 

กระท าความผดิ 

     ในกรณีมกีารยดึหรอือายดัของกลางทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิ  

คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดจีะเปรยีบเทยีบคดไีดต้อ่เมือ่มบีนัทกึค ายนิยอม 

ของผูต้อ้งหาวา่ ยนิยอมมอบใหเ้ป็นของกรมทรพัยากรน า้บาดาล และ 

ใหก้รมทรพัยากรน า้บาดาลขายหรอืจ าหนา่ยเป็นรายไดแ้ผน่ดนิตอ่ไป 

     เมือ่เปรยีบเทยีบคดเีสร็จแลว้ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ีท าบนัทกึการเปรยีบเทยีบคดี

ตามแบบ ทบ.03 และสง่เร ือ่งคนืใหห้นว่ยงานเจา้ของเรือ่ง พรอ้มแจง้ให ้

ส านกัควบคมุกจิการน า้บาดาล หรอืส านกังานทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มจงัหวดั ด าเนนิการรบัช าระคา่ปรบัตอ่ไป 

     กลุม่นติกิารจดัท าบญัชสีรปุรายชือ่ พรอ้มสดัสว่น

จ านวนเงนิของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสนิบนรางวลั  

ตามระเบยีบทีก่ าหนดและสง่ให ้

ส านกัควบคมุกจิการน า้บาดาล  

หรอืส านกังานทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มจงัหวดั เพือ่น าเงนิ 

คา่ปรบัเขา้บญัช ีและใหเ้จา้หนา้ที ่

ผูม้สีทิธิร์บัเงนิตอ่ไป 

     เมือ่ผูต้อ้งหาช าระเงนิ 

คา่ปรบัแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที ่

ออกใบเสร็จรบัเงนิใหแ้กผู่ต้อ้งหา

และใหผู้ต้อ้งหา 

ลงลายมอืชือ่รบัทราบ 

จ านวนเงนิคา่ปรบัไวท้ ี ่

คูฉ่บบัใบเสร็จรบัเงนิ 

ข ัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการด าเนนิการเปรยีบเทยีบคด ี
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2. กรณีไปกับเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยปกครอง ต ำรวจ หรอืทหำร  
กรณีทีเ่ป็นพ้ืนที่ปิดหรือพ้ืนที่ส่วนบุคคลหรือพ้ืนที่ของผู้มีอิทธิพลหรือพ้ืนที่ที่พิจารณาเห็นว่า การเข้าไป

ด าเนินการเองจะมีความเสี่ยงและพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระท าความผิดควรถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ให้ประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจประจ าท้องที่เพ่ือด าเนินการร่วมกันในการเข้า
ตรวจสอบพ้ืนที่ หากพบการกระท าความผิดต้องมีการจับกุมผู้กระท าความผิด และยึดหรืออายัดของกลางที่เป็น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระท าความผิด ส่งไปยังสถานีต ารวจที่ท าการของพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป โดยการจับกุมผู้กระท าความผิดจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ดังนี้ 

   (1) มีบันทึกการจับกุมและต้องมีรายละเอียดตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ดังนี้ 

   “ ต้องแจ้งแก่ผู้กระท าความผิดที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ  และต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ  หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย ” 

   (2) เจ้าพนักงานผู้ท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวน (สถานีต ารวจ) 
โดยเร็ว และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานสอบสวน และด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนพร้อมส่งตัวผู้ถูกจับ (ผู้ต้องหา) ของกลาง และส าเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี) ต่อพนักงาน
สอบสวนเพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอคัดถ่ายส าเนาบันทึกประจ าวันและให้เก็บไว้
เป็นหลักฐาน ในกรณีท่ีไม่สามารถคัดถ่ายส าเนาบันทึกประจ าวันได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงข้ออุปสรรคไว้ 
และให้เสนอบันทึกข้ออุปสรรคพร้อมกับการรายงานการด าเนินการคดีอาญานั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

หมายเหตุ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล และรู้ตัวผู้กระท า
ความผิดแต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุ  พร้อมต าแหน่งพ้ืนที่ที่เกิด
เหตุ และค่าพิกัด UTM โดยใช้เครื่องมือ GPS และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุแล้วรีบด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย และให้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนเพื่อด าเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับผู้กระท าความผิดต่อไป  

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล แต่ไม่รู้ตัวผู้กระท าความผิดดังกล่าว   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนแผนที่แสดงต าแหน่งพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ พร้อมค่าพิกัด UTM โดย
เครื่องมือ GPS และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ แล้วรีบด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขต
ท้องที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายโดยเร็ว เพ่ือที่พนักงานสอบสวนจะได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนและจับกุม
ผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีต่อไป  
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ป.จ.ว.ขอ้  เวลา  น. 
คดีอาญาที ่  
บัญชีของกลางล าดับที ่  

ตวัอยา่ง 
บันทึกการตรวจยึด/จับกุม 

สถานที่ท าการบันทึก ...สถานีต ารวจภูธร........ 
วัน / เดือน / ปี /เวลา ที่บันทึก ........................... 
วัน / เดือน / ปี /เวลา ที่จับกุม .......................... 
สถานที่จับกุม ที่ บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ แขวง / ต าบล .................... เขต / อ าเภอ 
.................... จังหวัด ............................ 
เจ้าพนักงานประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปทส. น าโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด 
2. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร........ น าโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด  
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล น าโดย นาย ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่
รายชื่อทั้งหมด 
4. เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด....... น าโดย นาย ..... ............................. 
พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด 
ได้ร่วมกันท าการจับกุมตัว  
1. นาย.................................................อายุ.....ปี ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ .. ........ หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ 
แขวง / ต าบล .................... เขต / อ าเภอ .................... จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน .............................. 
2. นาย.............................................. ...อายุ.....ปี ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ 
แขวง / ต าบล .................... เขต / อ าเภอ .................... จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน .............................. 
พร้อมด้วยของกลางมี 
1. รถเจาะยี่ห้อ...........หมายเลขทะเบียน.................สี.............พร้อมแท่นเจาะบนกระบะท้ายรถเจาะ 
2. เครื่องอัดอากาศ ชนิด/แบบ ...... จ านวน .... เครื่อง 
3. หัวเจาะ ชนิด/แบบ .... ขนาด ....... จ านวน ....... หวั 
4. ก้านเจาะ ขนาด ... นิ้ว  ความยาว ... เมตร จ านวน ....... ก้าน 
5. ท่อ PVC  ขนาด Ø ... นิ้ว  ความยาว ... เมตร จ านวน ....... ท่อน 
6. ท่อเหล็กใช้สูบน้ าบาดาล ขนาด Ø ... นิ้ว  ความยาว ... เมตร จ านวน ....... ท่อน 
7. เครื่องสูบน้ า ขนิด........... ขนาด .... แรงม้า จ านวน .... เครื่อง 
ต าแหน่งที่พบของกลาง  

ริมรั้วด้านหลังโรงงาน................./ลานจอดรถยนต์ของ..........พิกัด N ............... E ..................
บ้านเลขที่/โฉนดที่ดินเลขที่ ................. หมู่ที่ .... ตรอก / ซอย .................. ถนน ......................................... 
แขวง / ต าบล .................... เขต / อ าเภอ .................... จังหวัด ............................ 
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โดยกล่าวหาว่า 
 การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้าม
มิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินใน
เขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 พร้อมทั้ง ได้แจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า  
 1. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้ เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  
 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ  
 3. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้  
 4. ผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
 ทั้งนี้ ขณะที่จับกุมผู้ถูกจับกุมได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหาดีแล้ว และยอมรับ
สารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา จึงได้น าตัวผู้ถูกจับกุม พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภอ. .................. 
โดยคณะเจ้าพนักงาน/คณะเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมอบหมายให้ .............. .................................... 
เป็นผู้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

พฤติการณ์กล่าวคือ  
 คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิทักษ์น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มาตรวจสอบตามเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ว่ามีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล บริเวณ............................................................
ระหว่างตรวจสอบพบเห็นบุคคลก าลังด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล จึงได้เข้าตรวจสอบ 
 พบ นาย............................(ทราบชื่อภายหลัง) อายุ.....ปี ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... 
ตรอก / ซอย ............ ถนน ...................... แขวง / ต าบล .......................... เขต / อ าเภอ ........................ 
จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน .............................. เป็นผู้ ด าเนินการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งความประสงค์เพ่ือขอ
ตรวจสอบให้นาย............................ ทราบ และนาย................................ ได้รับทราบและเข้าใจความประสงค์
ของคณะเจ้าหน้าที่ดีแล้ว ยินดีและยินยอมให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้วยความเต็มใจ และเป็นผู้น า
ตรวจสอบด้วยตนเอง คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นาย............................หยุดการเดินเครื่องเจาะไว้ก่อน และได้
สอบถามว่ามีใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรือไม่อย่างไร 
 นาย............................ แจ้งว่า ไม่มีใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปทส./เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ. ....... และเจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด.......... และเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปทส./เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ. ....... ถึงสถานที่เกิดเหตุ 
พบว่ามีหัวเจาะน้ าบาดาลอยู่ในบ่อน้ าบาดาลขนาด ...... มม. จึงได้แจ้งให้นาย............................ น าหัวเจาะ 
น้ าบาดาลออกจากบ่อน้ าบาดาล เพ่ือท าการวัดความลึก จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวัดความลึก โดยวัดได้
ประมาณ 30 เมตร จึงได้แจ้งให้นาย............................ ทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 
แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

ขณะจับกุมผู้ต้องหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การ 
 รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา 

เหตุเกิดที ่............................................... เม่ือวันที ่.................. เวลา .......................... 
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อนึ่งในการจับกุมครั้ งนี้  เจ้าพนักงานได้กระท าด้วยความระมัดระวัง มิได้ขู่ เข็ญหรือให้สัญญา 
ด้วยประการใด ๆ และมิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ท าให้
ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจแต่อย่างใด 

ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหานี้ฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และได้จัดท า
ส าเนาบันทึกการจับกุมนี้ให้ผู้ถูกจับกุมไว้ด้วยแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

( ลงชื่อ )                                ผู้ถูกจับ/รับมอบส าเนาบันทึกการจับกุม 
( ลงชื่อ )                                ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )                                  ผู้จับกุม 
( ลงชื่อ )                                ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )                                  ผู้จับกุม 
( ลงชื่อ )                                ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )                                  ผู้จับกมุ 
( ลงชื่อ )                                ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )                                  ผู้จับกุม 
( ลงชื่อ )                                ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )                                  ผู้จับกุม/ บันทึก / อ่าน 
( ลงชื่อ )                                พยาน ( ลงชื่อ )                                  พยาน 
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(3) กรณีที่ออกไปตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล  
ในที่รโหฐาน และมีความจ าเป็นต้องมีการเข้าไปในที่รโหฐานนั้นเพ่ือค้นหาบ่อน้ าบาดาลหรือเครื่องมือเครื่องใช้
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่สงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระท าความผิด  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่าจะมีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล แล้ว
ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) หรือพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจประจ าท้องที่ เพ่ือเสนอ
พยานหลักฐานเหล่านั้นต่อศาลให้ออกหมายค้น  

เมื่อศาลได้ออกหมายค้นให้แล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีชื่อในหมายค้น จะเป็นผู้มีอ านาจหรือเป็นหัวหน้า
ไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ท าการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือร่วมเข้าท าการตรวจค้น  

ในการค้นนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น ก่อนท าการค้นให้แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แสดงหมายค้นให้แก่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่รโหฐานที่ก าหนดตามหมายนั้น และท าการค้นด้วยวิธีการอันสมควร เมื่อค้นแล้วหาก
พบว่ามีบ่อน้ าบาดาล หรือเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่สงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือ
ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามข้อ 2 (1) และ (2) ในหน้า 33 ต่อไป 
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ตัวอย่าง 
ค้าร้องขอออกหมายค้น 

 
     ( ค้าร้อง ) 
ขอออกหมายค้น 

                   

 

 

ที ่  /2562 

 

รับค้าร้อง  ศาล จังหวัด..................... 
เรียกสอบ วันที่  เดือน  พ.ศ. 2562 

 ผู้พิพากษา 

ความอาญา 
   

  ผู้ร้อง 

 ข้าพเจ้า  ต้าแหน่ง  

อายุ  ปี อาชีพรับราชการ สถานที่ท้างาน  

แขวง / ต้าบล  เขต / อ้าเภอ  จังหวัด  

โทรศัพท์  ขอยื่นค้าร้องขอออกหมายค้นต่อศาล ดังมีข้อความที่จะกล่าวดังนี้ 

 ข้อ 1. ด้วยปรากฏจากการสืบสวน / สอบสวนของ  

 ทราบว่า 

ที่บ้านเลขที่  หมู่ที่  ซอย  ถนน  

แขวง / ต้าบล  เขต / อ้าเภอ  จังหวัด  

มี นาย / นาง / นางสาว  อายุ  ปี 

อาชีพ  ต้าแหน่ง  เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครอง 

มีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการออกหมายค้น คือ  
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลและพยานหลักฐานพร้อมแผนที่สังเขป ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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 ข้อ 2. ผู้ร้องประสงค์จะท้าการตรวจค้นบ้านหรือสถานที่ดังกล่าว เพื่อ 
 พบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
  

 พบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย    หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการ 

 กระท้าความผิด 

 พบและยึดสิ่งของตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาลตามส้าเนาค้าพิพากษาหรือค้าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
  

 พบบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  

 พบบุคคลที่ถูกออกหมายจับตามส้าเนาหมายจับที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงขอให้ศาลออกหมายค้นให้แก่  

ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจค้นเพ่ือเข้าตรวจค้นในวันที่  
 
 
 

ตั้งแต่เวลา  นาฬิกา  ถึง   เวลา  นาฬิกา 
 
 ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น 

 

ในการยื่นค้าร้องนี้ ผู้ร้องได้มอบหมายให้  

ต้าแหน่ง  ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
เป็นผู้น้าค้าร้องนี้มายื่นต่อศาล และหากศาลเรียกสอบถามเมื่อใด ผู้ร้องพร้อมจะมาให้ศาลสอบในทันที 

ผู้ร้อง  เคย / ไม่เคย  ร้องขอให้ศาล  
ออกหมายค้นบ้านหรือสถานที่ข้างต้น โดยอาศัยเหตุแห่งการร้องขอเดียวกันนี้ หรือเหตุอ่ืน ( ระบุ ) 
 
 

และศาลมีค้าสั่ง  
 

                                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
 

 ( ลงชื่อ )  ผู้ร้อง 
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ตัวอย่างหมายค้น 
 

          (48 ทวิ) 
         หมายค้น 

             
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ที่............................./25................ 
 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตรยิ์ 
                                                                ศาล.................................................................. 
                                                        วันที่ ......... เดือน .................. พุทธศักราช 25.......... 
 
                                                ความอาญา 

 ........................................................................... .........................................................ผู้ร้อง 

หมายถึง..............................................................................................................................................................  
 ด้วยศาลเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นสถานที่/บ้านเลขที่......................................หมู่ท่ี.................... 

ตรอก/ซอย.....................................ถนน................... ...............................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..................................................ตามแผนท่ีสงัเขปแนบท้าย 

  ๑. เพ่ือพบและยึดสิ่งของ *.................................................................................................. 
 ๑.๑ ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
 ๑.๒ ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้ หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท าความผิด 
 ๑.๓ ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 

  ๒. เพ่ือพบ *....................................................................................................................... 
 ๒.๑ บุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 ๒.๒ บุคคลที่ถูกออกหมายจับ ตามหมายจับเลขท่ี............................/..................ลงวันท่ี............................ 
.................................ซ่ึงออกโดย............................................................................................................. 

 จึงออกหมายค้นนี้ตามข้อ...............................ให้....................................................................... 
ต าแหน่ง............................................ ........................................................มีอ านาจค้นสถานที่/บ้านข้างต้นได้ใน
วันที่..................เดือน.................................. .............พ.ศ. ๒๕.......................เวลา.............................นาฬิกา ถึง 
  เวลา.............................นาฬิกา    ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น 

 เมื่อค้นได้ตามหมายนี้แล้วให้ส่ง........................................................................................ ......... 
................................................................................................... ......................................................................... 
พร้อมบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของ (ถ้ามี) ไปยัง............................................................................................... 
เพ่ือจัดการตามกฎหมายต่อไป 

                                                                            
.............................................................................ผู้พิพากษา 

                                                                                                                (พลิก) 

หมายเหตุ  : * ให้ระบุชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น 

                ส าหรับศาลใช้ 
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บันทึก 
 
                         วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. ๒๕................ 

เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายได้แจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและได้ส่งหมายให้ตรวจดูแล้ว 
 
 
                      ....................................................................... ...........เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมาย 
                 ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้  ได้รับทราบข้อความในหมาย  และได้ตรวจดูหมายแล้ว 
 
 

                                                                                        
...........................................................ผู้รับทราบ 

                                             (ระบุความเกี่ยวข้อง)* ................................................ 
 
 
 

ค้าเตือน 

             เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายพึงปฏิบัติตามกฎหมาย  อย่างน้อยให้ค านึงถึง 

             ๑.  การค้นต้องกระท าตามวัน  เวลาที่ระบุไว้ในหมาย   

             ๒.  การค้นต้องกระท าเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของเฉพาะตามที่ระบุไว้ในหมาย  

             ๓.  การค้นต้องพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกค้น 

             ๔.  ผู้ค้นต้องเป็นเจ้าพนักงานตามหมาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ระบุความเกี่ยวข้องกับเจ้าของสถานที่ท่ีถูกตรวจค้น เช่น เป็นญาติหรือลูกจ้าง ฯลฯ 
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ตัวอย่าง 
บันทึกการตรวจค้น 

สถานที่ท าการบันทึก ...(ระบุสถานที่ตามหมายค้น).... 
วัน / เดือน / ปี /เวลา ที่บันทึก ........................... 
บันทึกนี้จัดท าขึ้นเป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า 
 วันนี้ (ระบุวัน / เดือน / ปี /เวลา) คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปทส. น าโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด 
2. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร........ น าโดย ร.ต.อ. ................. ...... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด 
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล น าโดย นาย ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่
รายชื่อทั้งหมด 
4. เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด....... น าโดย นาย ..................... ..  
พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด 
5. เจ้าหน้าที่ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต .. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล น าโดย นาย .......................  
พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด 
 ได้ร่วมกันน าหมายค้นศาลอาญา ที่ .. / .... ลงวันที่ .. เดือน .... พ.ศ. .... เพ่ือเข้าตรวจค้น ...(ระบุ
สถานที่ตามหมายค้น).... เมื่อเดินทางมาถึงพบ นาย.............................. อายุ ... ปี ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ .......... 
หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ ถนน ................... แขวง / ต าบล .................... เขต / อ าเภอ .................... 
จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน .............................. แสดงตัวเป็นเจ้าของ/ผู้ดูแล 
สถานที่ดังกล่าว ขณะเข้าท าการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวปิด/เปิดท าการ คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ได้แสดง
หมายค้นและแจ้งความประสงค์ในการตรวจค้นให้ทราบ ซึ่งเจ้าของ/ผู้ดูแล สถานที่ดังกล่าว ทราบและเข้าใจดี
แล้ว และก่อนท าการตรวจค้น คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ผู้ท าการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับ
เจ้าของ/ผู้ดูแล ซึ่งเป็นผู้น าตรวจจนเป็นที่พอใจแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการตรวจค้น ดังนี้ 
 คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานร่วมกันตรวจค้น พบบ่อน้ าบาดาลขนาด .... มม. ความลึกประมาณ .... ม. 
ชนิดท่อ PVC / เหล็ก ขนาดท่อดูดน้ า ... มม. ใช้เครื่องสูบชนิด ...... ขนาด .... แรงม้า ตามเอกสารภาพถ่ายท้าย
บันทึก จึงได้อายัดบ่อน้ าบาดาลดังกล่าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายท าลายอุปกรณ์ ตลอดจนการฝังกลบ และมิให้มี
การสูบใช้น้ าบาดาลจนกว่าจะมีค าสั่งถอนอายัด โดยมอบให้ นาย.............................. เป็นผู้รับอายัด 
 คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้แจ้งให้นาย............................ ทราบว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้น
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยคณะเจ้า
พนักงาน/คณะเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมอบหมายให้ .................................................. เป็น
ผู้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจประจ าท้องที่เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 เสร็จสิ้นการตรวจค้น เวลา ..... น. 

อนึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่ ด้วยความสุภาพ
และระมัดระวัง มิได้ท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่น สัญญา บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้
ก าลังประทุษร้าย หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการอ่ืนใด และมิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย 
หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้ใดมาเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืนแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น และผู้น าตรวจค้นไม่ติดใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานที่เข้าท าการตรวจค้นแต่
อย่างใด 
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ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ เกี่ยวข้องฟัง และให้อ่านเองรับรองว่าถูกต้อง จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และได้จัดท าส าเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ให้ผู้น าตรวจค้นไว้ด้วยแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

( ลงชื่อ )                           ผู้น าตรวจค้น/รับอายัด 
( ลงชื่อ )                           ผู้ตรวจค้น       ( ลงชื่อ )                             ผู้ตรวจค้น 
( ลงชื่อ )                           ผู้ตรวจค้น       ( ลงชื่อ )                             ผู้ตรวจค้น 
( ลงชื่อ )                           ผู้ตรวจค้น       ( ลงชื่อ )                             ผู้ตรวจค้น 
( ลงชื่อ )                           ผู้ตรวจค้น       ( ลงชื่อ )                             ผู้ตรวจค้น 
( ลงชื่อ )                           ผู้ตรวจค้น       ( ลงชื่อ )                             ผู้ตรวจค้น/บันทึก/ อ่าน 
( ลงชื่อ )                           พยาน       ( ลงชื่อ )                             พยาน 
 

................................................... 
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หลังจากที่ได้มีการตรวจพบการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้ าบาดาล และได้ด าเนินคดีตามกฎหมายแล้ว  
ไม่ว่าจะเป็นการท าบันทึกเปรียบเทียบคดีโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เอง หรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนของสถานีต ารวจประจ าท้องที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาเสร็จสิ้นการจับกุม 

 

 

 

 

 

 

การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ ให้แนบส าเนาบันทึกการจับกุม แผนที่เกิดเหตุ ส าเนา
บันทึกประจ าวันการรับแจ้งความร้องทุกข์ของพนักงานสอบสวนและเอกสารหลักฐานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งให้ระบุปัญหาหรืออุปสรรค (หากมี) ซึ่งในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคให้เสนอความเห็นถึงวิธีการหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระท าความผิดแล้วแต่กรณี เว้นแต่ใน
กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจรายงานภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ และให้
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานดังกล่าวรายงานผลการจับกุมตรวจยึดของกลาง
หรือตรวจพบการกระท าความผิดดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบภายใน  7 
วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานรายงานให้อธิบดีทราบ 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับรายงาน 
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ตัวอย่าง 
การแจ้งความร้องทุกข์ 

  

 

 

 สา้นกังานตา้รวจแหง่ชาต ิ
   บนัทกึคา้ใหก้ารของผูร้้องทกุข ์กลา่วโทษ หรือพยาน 

คา้ใหก้ารของ นาย 
สถานตีา้รวจ กก.1 บก.ปทส. อา้เภอ จตุจักร จงัหวดั กรุงเทพฯ 

ชื่อผู้รับมอบอ้านาจ 
วนัที ่ 23 เดอืน มกราคม พ.ศ.๒๕61  

เป็น ผู้กล่าวหา 
  ผู้รับมอบอ้านาจ ผู้กล่าวหา 

 คดรีะหวา่ง   

โทรศัพท์ติดตอ่   ผู้ต้องหา 

   

บัตรประจ้าตวัประชาชน ตอ่หนา้ ร.ต.อ. ............สารวตัร(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. 

 สอบสวนที ่ ห้องสอบสวน กก.1 บก.ปทส. 

ออก ณ  ชือ่ ผู้รับมอบอ้านาจ อาย ุ  ป ี

ออกเมือ่  เชือ้ชาต ิ ไทย สญัชาต ิ ไทย ศาสนา พุทธ 

หมดอายุ  อาชพี (ลงใหช้ดัเจนวา่อาชพีชนดิใด ถา้เปน็ขา้ราชการ ใหป้รากฏวา่ในหรอืนอกราชการมเีบีย้หวดัหรอืมบีา้เหนจ็ บา้นาญ หรอืไม ่ให้

ลงตามประเภททีร่บั) 
ร.ต.อ.                    บันทกึ รับราชการ 

 ตัง้บา้นเรอืนอยูบ่า้นเลขที ่  หมูท่ี ่  ตา้บล  

 ชือ่ผูใ้หญบ่า้น  ชือ่กา้นนั  

 อา้เภอ  จงัหวดั  

 ชือ่บดิา  ชือ่มารดา  

 เกีย่วขอ้งเปน็อะไรกบัคูก่รณ ี เป็นผู้กล่าวหา สาบานตนแลว้ 

 ขอใหถ้อ้ยคา้วา่ ข้าฯ ขอให้การต่อหน้าพนกังานสอบสวน ดว้ยความสัตย์จริง ดังนี ้

 ถาม ท่านรับราชการอยู่ที่ใด มตี้าแหน่งหน้าทีอ่ย่างไร 

 ตอบ ข้าฯ รับราชการอยู่ที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้าแหน่ง......มีหน้าที่

ตรวจสอบดูแลควบคุมการเจาะและใช้น้้าบาดาล และปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ใบต่อค้าให้การ    ของ   เป็น  แผ่นที่ 1 
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ถาม ท่านมาพบพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ เพือ่แจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องใด 

ตอบ 
ข้าฯ ได้มาพบพนกังานสอบสวนในครั้งนี้ เพือ่แจ้งความรอ้งทุกข์กล่าวโทษตอ่พนักงานสอบสวนให้ด้าเนินคดีกับ..................ในขอ้หาเจาะน้้าบาดาล และใช้
น้้าบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. น้้าบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 3 มาตรา 16 และมาตรา 36 ทวิ เพือ่ให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะ
ถึงที่สุด เหตุเกิดที่...................... 

ถาม ขอทราบพฤตกิารณ์แห่งคดีเปน็อย่างไร 

ตอบ กล่าวคือ เมื่อวันที่..................เวลาประมาณ......น. ข้าพเจ้ากับพวกเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจจาก.....................ได้น้า
หมายศาลอาญาที่../....ลงวันที่...............ร่วมกันเข้าตรวจค้นที่ร้าน.......................เลขที่...................ที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบนาย.............................. อายุ ... ปี 
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ ถนน ................... แขวง / ต าบล .................... เขต / อ าเภอ .................... จังหวัด ..................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน .............................. แสดงตัวเป็นเจ้าของ/ผู้ดูแล สถานที่ดังกล่าว ขณะเข้าท าการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวปิด/เปิดท าการ 
ข้าฯ กับพวก ได้แสดงตัวพร้อมหมายค้นของศาล และอ่านหมายค้นให้นาย..............................ฟังและให้ตรวจดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงแจ้งความประสงค์ขอ
ท าการตรวจค้นร้าน................เลขที่ดังกล่าวข้างต้น นาย........ทราบข้อความในหมายค้นดีแล้วให้การยินยอมให้ท าการตรวจค้นแต่โดยดี ซ่ึงก่อนท าการตรวจ
ค้น ข้าฯ กับพวกเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล และเจ้าหน้าที่ต้ารวจจาก..................... ผู้ท าการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับนาย
....................เจ้าของ/ผู้ดูแล ซ่ึงเปน็ผู้น าตรวจจนเปน็ที่พอใจแล้ว โดยผลการตรวจค้น พบ 
         บ่อน้ าบาดาลขนาด .... มม. ตรวจสอบความลึกได้ประมาณ .... ม. ชนิดท่อเหล็ก ขนาดท่อดูดน้ า ... มม. ใช้เครื่องสูบชนิด ...... ขนาด .... แรงม้า  
จึงได้อายัดบ่อน้ าบาดาลดังกล่าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายท าลายอุปกรณ์ ตลอดจนการฝังกลบ และมิให้มีการสูบใช้น้ าบาดาลจนกว่าจะมีค าส่ังถอนอายัด โดย
มอบให้ นาย.............................. เป็นผู้รับอายัด 
 คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้แจ้งให้นาย............................ ทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 
แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ข้าฯ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกับร้าน......................ในข้อหาเจาะน้ าบาดาล และใช้น้ าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
เพื่อให้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

ถาม การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล และใชน้้ าบาดาล มีขัน้ตอนการด าเนนิการอย่างไร 

ตอบ ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนญุาตเจาะน้ าบาดาล และใช้น้ าบาดาล ต้องด าเนนิการย่ืนค าขอรบัใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ตอ่พนกังานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ใน

เขตน้ าบาดาลนั้นๆ และเมื่อด าเนนิการเจาะเสร็จแล้วตอ้งย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใชน้้ าบาดาล ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ในเขตน้ าบาดาลนัน้ๆ 

เช่นกันซ่ึงการเจาะน้ าบาดาล และใช้น้ าบาดาลดังกล่าว ต้องไดร้ับใบอนุญาตจากอธิบดกีรมทรพัยากรน้ าบาดาลหรอืผู้ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมอบหมาย

ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และมบีทก าหนดโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกนั 

ถาม ร้าน..............เลขที.่..................ไดร้ับใบอนญุาตเจาะน้ าบาดาล และใบอนุญาตใชน้้ าบาดาล หรือไม ่

ตอบ จากการตรวจสอบขอ้มูล ณ ปัจจุบันนี้ ไม่พบว่า ร้าน................เลขที่.............................ที่เกิดเหตุมกีารขอรับใบอนญุาตเจาะน้ าบาดาล และขอรับใบอนุญาต

ใช้น้ าบาดาล แตอ่ย่างใด 

ถาม ท่านเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับร้าน............มาก่อนหรอืไม่ 

ตอบ ไม่เคย 

 
ใบตอ่คา้ใหก้าร    ของ   เปน็  แผน่ที ่2 

ถาม เหตุเกดิที่ไหน เมือ่ใด 

ตอบ เหตุเกดิทีร่้าน..........................เลขที.่...............................เวลาประมาณ .................น. 

 
อ่านให้ฟังแลว้รับว่าถูกตอ้ง 

 (ลงชื่อ) .................................................. ผูก้ล่าวหา 

                                           (...................................................) 
                                  ต าแหน่ง.................................................... 

                                   (ลงชื่อ) .................................................. สอบสวน/พิมพ์/อ่าน 
                                                                         (...................................................) 
                                                                ต าแหน่ง................................................... 
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ตัวอย่างหนังสือติดตามคดี 
 
 
 
ที ่ทส ......./..........                     ชื่อส่วนราชการ 
                                                                      ที่อยู่....................................................................................    
                                                                      ......................................................................................... 

          วัน  เดือน  ปี 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผลความคืบหน้าในการด้าเนินคดี 

เรียน  ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธร.............. จ.บุรีรัมย ์

อ้างถึง  คดีอาญาที ่...../..............   

ตามที่กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจจากกองบังคับการปราบปราม 
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจพบการลักลอบเจาะ และลักลอบใช้ 
น้้าบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เหตุเกิดที่ ................................................................ เลขที่ ...... หมู่ที่ ..... 
ต้าบล........................อ้าเภอ........................จังหวัด......................... และ .....(ชื่อต้ารวจหรือผู้รับมอบอ้านาจ)..... 
ไดร้้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ. ........................ ให้ด้าเนินคดีการกระท้าผิดตามพระราชบัญญัติ
น้้าบาดาล พ.ศ. 2520 ฐาน “เจาะน้้าบาดาล และใช้น้้าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาต” ซ่ึงพนักงานสอบสวน
ได้รับค้าร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ตามคดีอาญาที่อ้างถึงเพ่ือพิจารณาด้าเนินคดีตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป นั้น 

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล จึงขอประสานมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ผลความคืบหน้า 
ในคดีอาญาที่อ้างถึงดังกล่าวข้างต้นว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร คดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่อย่างไร  
ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาลทราบ พร้อมรายละเอียดหลักฐานเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานส้าหรับการพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
 
 
 
ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
โทร.  .............................. 
โทรสาร  .............................. 
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ภาคผนวก 1 
ความรูพ้ ืน้ฐานดา้นกฎหมายของพนกังานเจา้หนา้ที ่

พระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 มาตรา 3  
 “น้ าบาดาล” หมายความว่า น้ าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดิน
เกินความลึกท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ 
 “เจาะน้ าบาดาล” หมายความว่า กระท าแก่ชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งน้ าบาดาล
หรือเพ่ือระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 
 “บ่อน้ าบาดาล” หมายความว่า บ่อน้ าที่เกิดจากการเจาะน้ าบาดาล 
 “เขตน้ าบาดาล” หมายความว่า เขตท้องที่ท่ีรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเขตน้ าบาดาล โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 “กิจการน้ าบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้ าบาดาล การใช้น้ าบาดาลหรือการระบายน้ าลงบ่อ
น้ าบาดาล 
 “ใช้น้ าบาดาล” หมายความว่า น าน้ าจากบ่อน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ 
 “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ด าเนินกิจการด้วย 
 “ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการน้ าบาดาล 
 “พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการเจาะน้ าบาดาล  การเลิกเจาะ  
น้ าบาดาล  การใช้น้ าบาดาลแบบอนุรักษ์  การระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล  การเลิกใช้บ่อน้ าบาดาล การป้องกัน
ด้านสาธารณสุข  และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
 (2)  ก าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
 มาตรา 16 “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย 
 การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 มาตรา 30 ทวิ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาตามวรรคสองของมาตรา 36 ทวิ แล้ว หาก
ผู้กระท าความผิดไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรือ อันเป็นเหตุให้เกิดความผิดนั้น
ภายในเวลาที่ศาลก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลได้ โดยผู้กระท าความผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการกระท าการนั้นทั้งสิ้น 
 มาตรา 31 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว  
เมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 32 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 36 ทวิ ผู้ใดสูบน้ าบาดาลในเขตห้ามสูบน้ าบาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสองหรือ 
ฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะ
ริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท าความผิด
เสียก็ได้ 
 ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท า
ความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้ 
 มาตรา 45 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคตาม
ความจ าเป็น 
 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจ านวนคณะละสาม
คนโดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตามประกาศท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา 45/1 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 36 ทวิ เฉพาะกรณี 
ฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ถ้าเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้อง และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
 ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้ของกลาง ที่ยึดหรือ
อายัดตกเป็นของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลขายหรือจ าหน่ายเป็นรายได้ของ
แผ่นดินต่อไป 
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กฎกระทรวง ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ
น า้บาดาล พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2556) 
  
 ข้อ 2 ให้ก้าหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ ดังต่อไปนี  
 (1) ค าขอ                              ฉบับละ        10  บาท 
 (2) ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล 
                     (ก) บ่อน้ าบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อท าด้วยซีเมนต์  
                           อิฐ หิน หรือวัสดุอ่ืน          ฉบับละ        100  บาท 
                     (ข) บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                          ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร          ฉบับละ       100  บาท 
                     (ค) บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                          ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตร  
                          แต่น้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร               ฉบับละ        500  บาท 
                     (ง) บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                          ของทอ่กรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป      ฉบับละ      1,000  บาท 
 (3) ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
                     (ก) บ่อน้ าบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อท าด้วย 
                          ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอ่ืน                               ฉบับละ        100  บาท 
                     (ข) บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                          ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร          ฉบับละ        100  บาท 
                     (ค) บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                          ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแตห่นึ่งร้อยมิลลิเมตร 
                          แต่น้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร                                    ฉบับละ         500  บาท 
                     (ง) บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                         ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป        ฉบับละ       1,000  บาท 
 (9) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค             ตัวอย่างละ   1,200  บาท 
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ค่าใช้น้ าบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติน ้าบาดาล พ .ศ. 2520  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2543) 

ค่าใช้น ้าบาดาล  คือค่าใช้น้ าบาดาลที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล โดยก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต  
ใช้น้ าบาดาลต้องช าระค่าใช้น้ าบาดาล ปีละ 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม     ถึงวันท่ี  31  มีนาคม          ต้องช าระภายในวันท่ี 30 เมษายน 
งวดที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน     ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน         ต้องช าระภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 
งวดที่ 3 ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม   ถึงวันท่ี  30  กันยายน         ต้องช าระภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 
งวดที่ 4 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม       ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม         ต้องช าระภายในวันท่ี 30 มกราคม 

 การเรียกเก็บค่าใช้น ้าบาดาล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 

ประเภท 
อัตราค่าใช้น ้าบาดาล 

ท้องที่ท่ีมีน ้าประปาใช้ ท้องที่ท่ีไม่มีน ้าประปาใช้ 
1.อุปโภคหรือบริโภค เก็บเต็ม 

(8.50 บาท/ลบ.ม.) 
ยกเว้น 

2. – ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ 
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท 
และชนิดที่รัฐมนตรีก าหนด และอืน่ ๆ) 

เก็บเต็ม 
(8.50 บาท/ลบ.ม.) 

ลดหย่อน 
เก็บเพียง 75 % ของปริมาณน้ าที่ใช้ 

= 8.50 x 75 % = 6.375 บาท/ ลบ.ม.  

     - ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ 
 วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท 
และชนิดที่รัฐมนตรีก าหนด) 

เก็บเต็ม 
(8.50 บาท/ลบ.ม.) 

ลดหย่อน 
เก็บเพียง 30 % ของปริมาณน้ าที่ใช้ 
= 8.50 x 30 % = 2.55 บาท/ลบ.ม. 

3. เกษตรกรรม 
      - การเพาะปลูก 

เก็บเต็ม 
(8.50 บาท/ลบ.ม.) 

ยกเว้น 
 

      - การเลี้ยงสตัว์ ส่วนท่ีใช้น้ าบาดาลไม่เกนิ
วันละ 50 ลบ.ม. 

เก็บเต็ม 
(8.50 บาท/ลบ.ม.) 

ยกเว้น 

      - การเลี้ยงสตัว์ ส่วนท่ีใช้น้ าบาดาล 
เกินกว่าวันละ 50 ลบ.ม. 
    (เก็บเฉพาะส่วนท่ีเกิน) 
 

เก็บเต็ม 

(8.50 บาท/ลบ.ม.) 

ลดหย่อน เก็บในส่วนท่ีเกินกว่าวันละ 
50 ลบ.ม. เก็บเพียง 30 %   

ของปริมาณน้ าที่ใช้  
 = 8.50 x 30 % = 2.55 บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้ าบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จนถึงขนาดที่ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้ าบาดาลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้ าบาดาล  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ าบาดาล หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าบาดาลเพื่อฟ้ืนฟูสถานท่ีประกอบกิจการ
น้ าบาดาล ให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าใช้น้ าบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกิน  
3 งวด ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น 
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การเรียกเก็บค่าใช้น ้าบาดาล 

นอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 

ประเภท 
อัตราค่าใช้น ้าบาดาล 

ท้องที่ท่ีมีน ้าประปาใช้ ท้องที่ท่ีไม่มีน ้าประปาใช้ 

1.อุปโภคหรือบริโภค เก็บเต็ม 

(3.50 บาท/ลบ.ม.) 

ยกเว้น 

2. – ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ 

วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท 

และชนิดที่รัฐมนตรีก าหนด และอืน่ ๆ) 

เก็บเต็ม 

(3.50 บาท/ลบ.ม.) 

ลดหย่อน 

เก็บเพียง 75 % ของปริมาณน้ าที่ใช้ 

= 3.50 x 75 % = 2.625 บาท/ ลบ.ม.  

     - ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ 

 วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท 

และชนิดที่รัฐมนตรีก าหนด) 

เก็บเต็ม 

(3.50 บาท/ลบ.ม.) 

ลดหย่อน 

เก็บเพียง 30 % ของปริมาณน้ าที่ใช้ 

= 3.50 x 30 % = 1.05 บาท/ลบ.ม. 

3. เกษตรกรรม 

      - การเพาะปลูก 

เก็บเต็ม 

(3.50 บาท/ลบ.ม.) 

ยกเว้น 

 

      - การเลี้ยงสตัว์ ส่วนท่ีใช้น้ าบาดาลไม่เกนิ
วันละ 50 ลบ.ม. 

เก็บเต็ม 

(3.50 บาท/ลบ.ม.) 

ยกเว้น 

      - การเลี้ยงสตัว์ ส่วนท่ีใช้น้ าบาดาล 
เกินกว่าวันละ 50 ลบ.ม. 

    (เก็บเฉพาะส่วนท่ีเกิน) 

 

เก็บเต็ม 

(3.50 บาท/ลบ.ม.) 

ลดหย่อน เก็บในส่วนท่ีเกินกว่าวันละ 
50 ลบ.ม. เก็บเพียง 30 %                   

ของปริมาณน้ าที่ใช้  

 = 3.50 x 30 % = 1.05 บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้ าบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จนถึงขนาดที่ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้ าบาดาลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้ าบาดาล  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ าบาดาล หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าบาดาลเพื่อฟ้ืนฟูสถานท่ีประกอบกิจการ 
น้ าบาดาล ให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าใช้น้ าบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกิน  
3 งวด โดยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วนัท่ีเกิดภัยธรรมชาตินั้น 
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ตารางเปรียบเทียบการช้าระค่าใช้น ้าบาดาล 

กรณีช้าระเงินค่าใช้น ้าบาดาลเกินระยะเวลาที่ก้าหนดต้องช้าระ 

ตามข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2540) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 

 

วัน     เดือน      ปี อัตราค่าใช้น ้าบาดาล (บาท/ลบ.ม.) กรณีช้าระเกินก้าหนด 

ใน 7 จังหวัด นอก 7 จังหวัด 1  -  30 วัน 31  -  60 วัน 61  -  90 วัน 91 วัน ขึ นไป 

ใช้บังคับตั งแต่ 

1 ส.ค. 2543 เป็นต้นไป 

 

8.50 

(1 เม.ย. 2546) 

 

3.50 

(1 ก.ค. 2537) 

 

1.1 เท่า 

 

1.2 เท่า 

 

1.3 เท่า 

 

2 เท่า 

 

 

หมายเหตุ -  อัตราค่าใช้น้ าบาดาลที่ช าระภายในก าหนดเวลา คือ ช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป 

  -  อัตราค่าใช้น้ าบาดาลใน 7 จังหวัด หมายถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดนครปฐม 
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ค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล 

คือ เงินที่เรียกเก็บเพ่ิมจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวั ดนครปฐม  
ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์ 
น้ าบาดาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

โดยต้องช าระตามอัตราและภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบการช้าระค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล 

ประเภท อัตราค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล 

1.อุปโภคหรือบริโภค ยกเว้น 

2. ธุรกิจ  เก็บเต็ม 

(4.50 บาท/ลบ.ม.) 

3. เกษตรกรรม 
      - การเพาะปลูก 

 
ยกเว้น 

      - การเลี้ยงสตัว์ ส่วนท่ีใช้น้ าบาดาลไม่เกนิวันละ 50 ลบ.ม. ยกเว้น 

      - การเลี้ยงสตัว์ ส่วนท่ีใช้น้ าบาดาลเกนิ กว่าวันละ 50 ลบ.ม. 
        (เก็บเฉพาะส่วนท่ีเกิน) 

เก็บเต็ม 
(4.50 บาท/ลบ.ม.) 

 

ตารางเปรียบเทียบการช้าระค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล 
กรณีช้าระเกินระยะเวลาที่ก้าหนดต้องช้าระ 

    วัน     เดือน      ปี อัตราค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล 

(บาท/ลบ.ม.) 

กรณีช้าระเกินก้าหนด 

1  -  30 วัน 31  -  60 วัน 61  -  90 วัน 91 วัน ขึ นไป 

ใช้บังคับตั้งแต ่
31 ส.ค. 2547 เป็นต้นไป 

 
4.50 

 

 
1.1 เท่า 

 
1.2 เท่า 

 
1.3 เท่า 

 
2 เท่า 

 

หมายเหตุ  - อัตราค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลที่ช าระภายในก าหนดเวลา คือ ช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป 

  - ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้ าบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จนถึงขนาดที่ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้ าบาดาลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้ าบาดาลไม่
เป็นไปตามมาตรฐานน้ าบาดาล หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าบาดาลเพื่อฟื้นฟูสถานที่ประกอบกิจการ 
น้ าบาดาล ให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกิน  
3 งวด โดยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น 
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ภาคผนวก 2 
พนกังานเจา้หนา้ทีใ่นฐานะเจา้พนกังานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 
และเจา้พนกังานตามความหมายในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

------------------------- 

เจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 
 เนื่องจาก ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ได้บัญญัติว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 32  
ได้บัญญัติเพ่ิมเติมว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา”  
  ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520  
จึงจ าเป็นต้องเข้าใจ ค าว่า “เจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา” ให้ชัดเจนว่ามีความหมาย
อย่างไร เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ข้าราชการทั่วไปตามปกติ 
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วตามอ านาจหน้าที่ของตน แต่อาจมีกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ก็ยังถือว่า
เป็นเจ้าพนักงาน ตรงตามบทนิยามของค าว่า "เจ้าพนักงาน" ในมาตรา 1 (16) แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือ  
 “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจ าหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 

ซึ่งกรณีของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 จึงเข้าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้วย 
  ดังนั้น การมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย จึงต้องท าความเข้าใจ 
ในอ านาจหน้าที่ของตนประกอบด้วย 
  1. ตามบทนิยาม พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้สรุปอ านาจหน้าที่ที่ตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาลไว้ในบทที่ 1 แล้ว  
  2. ในส่วนที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่บอกว่าการกระท าอย่างใด 
มีความผิด และมีบทลงโทษอย่างไร จึงมีผลทั้งในส่วนของ “การคุ้มครองตามกฎหมาย” และ “การลงโทษตาม
กฎหมาย” หรือเป็นข้อห้ามต่าง ๆ และผลการฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ นั่นเอง 

 ในส่วนของการคุ้มครองตามกฎหมายนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว หากมีผู้ดูหมิ่น หรือแจ้งความเท็จ หรือต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ผู้กระท า
การดังกล่าวก็จะต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 138 
และมาตรา 139 เป็นต้น 

 ในส่วนของการลงโทษตามกฎหมายนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ เช่น รับสินบนใน
การปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างหนักตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 149 เป็นต้น 
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 มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 138 ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายใน
การปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 139 ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่  หรือให้ละเว้นการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
สี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 140 ถ้าความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ 
หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอ้ังยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอ้ังยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท าต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

มาตรา 141 ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอัน 
เจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึด อายัด
หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 142 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 
ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพ่ือเป็นพยานหลักฐาน หรือเพ่ือ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือ
ผู้อื่น ส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 143 ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด
หรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระท าการ  หรือไม่กระท า
การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าป ีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 144 ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา 145 ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็น
เจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เจ้าพนักงานผู้ใดได้รับค าสั่งมิให้ปฏิบัติการตามต าแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว ยังฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ 
ในต าแหน่งหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรกดุจกัน 
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มาตรา 146 ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน  สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ  สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล  หรือไม่มีสิทธิ ใช้ยศต าแหน่ ง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระท าการเช่นนั้นเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
ในส่วนของความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ราชการ 

มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใด
มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือประหารชีวิต 

มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ  
เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานใน
ต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
สี่แสนบาท 

มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา 153 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท 

มาตรา 154 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงิน
นั้น หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย 
หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 155 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพ่ือเรียกเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี 
ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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มาตรา 156 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะน า หรือ
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไข
บัญชี หรือซ่อนเร้น หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิ
ต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 158 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้
ผู้อื่นกระท าเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

มาตรา 159 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระท าการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ โดยถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น ซึ่งตรา
หรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่  
เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

มาตรา 160 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของ
ผู้อ่ืน กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น  
ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษา
เอกสาร กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร 
กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 

(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อหน้าตน
อันเป็นความเท็จ 

(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ 
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
มาตรา 163 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศัพท์กระท าการอัน 

มิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เปิด หรือยอมให้ผู้อื่นเปิด จดหมายหรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 
(2) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้สูญหาย 

ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 
(3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับซึ่งจดหมาย หรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทาง

ไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 
(4) เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา 164 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระท าโดยประการใด ๆ อัน 
มิชอบด้วยหน้าที่ ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 165 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือค าสั่ง ซึ่งได้สั่ง
เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 166 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระท าการอย่างใด ๆ เพ่ือให้งานหยุดชะงักหรือ
เสียหาย โดยร่วมกระท าการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าความผิดนั้นได้กระท าลงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือบังคับรัฐบาลหรือ
เพ่ือข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ในเบื้องต้นเราทราบมาแล้วว่าประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายสารบัญญัติที่บัญญัติว่าการ
กระท าอย่างใดมีความผิด และมีบทลงโทษอย่างไร ซึ่งในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็น
กฎหมายวิธีสบัญญัติที่บัญญัติวิธีปฏิบัติ กล่าวคือ การจะน าเอากฎหมายสารบัญญัติไปใช้จ าเป็นต้องมีกฎหมายที่
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติไปใช้ประกอบด้วย ได้แก่ กฎหมายวิธี
พิจารณาความต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน เป็นต้น กฎหมายวิธีสบัญญัติจะก าหนดถึงวิธีการ
และขั้นตอนในการใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะก าหนดตั้งแต่อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐในการด าเนินคดีอาญา การร้องทุกข์ การสอบสวนคดีโดยเจ้าพนักงาน การฟ้อง
คดีต่อศาล การพิจารณาคดี การพิพากษาคดีในศาล การลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด ส่วนประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ก็จะก าหนดเริ่มตั้งแต่การน าคดีแพ่งมาฟ้องร้องต่อศาล หลักเกณฑ์การฟ้องคดี การพิจารณา
คด ีและการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษา   

เมื่อพิจารณาจากข้อบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว จะเห็นได้ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดความคุ้มครองและข้อห้ามต่าง ๆ ของเจ้าพนักงาน ดังนั้น หากพบการกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล จะสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล
ก าหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สามารถท าบันทึกเปรียบเทียบคดีได้ในกรณีผู้กระท าความผิดยอมรับสารภาพและ
ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าบันทึกเปรียบเทียบคดี แต่หากผู้กระท าความผิดไม่ยอมรับสารภาพ ก็จ าเป็นต้องมี
การแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดี ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจหรือหน้าที่ในการแจ้งความร้องทุกข์  

ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจในการแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีคืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในปัจจุบันอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้มี
อ านาจในการแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดี และด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น คือ 

1. ผู้อ านวยการส านักควบคุมกิจการน้ าบาดาล เฉพาะในเขตน้ าบาดาลกรุงเทพมหานคร 
2. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เฉพาะในเขตน้ าบาดาลจังหวัด

ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบ 
3. นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เฉพาะในเขตน้ าบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ในพ้ืนที่เทศบาล/อบต. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
4. ผู้อ านวยการศูนย์พิทักษ์น้ าบาดาล ทุกเขตน้ าบาดาลทั่วประเทศ 
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ซ่ึงตามค าสั่งมอบอ านาจข้างต้น ผู้รับมอบอ านาจล าดับที่ 1 ถึง ล าดับที่ 3 ไม่สามารถมอบอ านาจต่อ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เนื่องจากในค าสั่งมอบอ านาจไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขให้สามารถมอบต่อได้  

และหลังจากที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ขั้นตอนการด าเนินคดี
ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ หากเห็นว่าควรถูกฟ้อง 
ก็ต้องส่งเรื่องต่อให้กับพนักงานอัยการ เพ่ือเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป แต่ในกรณีที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพและ
ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี และพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่ควรถูกฟ้อง พนักงานสอบสวนก็มีอ านาจส่งเรื่องให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบปรับได้ แต่มีเรื่อง
ส าคัญส าหรับกรณีนี้คือ ถ้าหากมีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรืออายัดตกเป็นของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลขายหรือจ าหน่ายเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป 

 

ประเด็นที่ส าคัญ คือ หากมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมหรือยึด/อายัดของกลาง พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา จะไม่
สามารถเป็นผู้น าในการจับกุมหรือยึด/อายัดของกลางได้ ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็ตาม จะต้องให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เป็นผู้น าในการจับกุมหรือยึด/อายัดของกลาง เราจะเป็นผู้ร่วมในการจับกุมหรือยึด/อายัด
ของกลางเท่านั้น แต่มีหน้าที่ที่ส าคัญในการเข้าร่วมก็คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายน้ าบาดาลหรือไม่ทราบว่าสิ่งของที่ ยึด/อายัด เรียกว่าอะไร ดังนั้น เราในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จึงต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/พนักงานสอบสวน ทราบว่า การ
กระท าผิดดังกล่าวกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดอย่างไรและมีบทก าหนดโทษอย่างไร และสิ่งของที่ยึด/อายัด 
เรียกว่าอะไร เพ่ือที่จะได้มีการท าบันทึกตรวจยึด/จับกุม ได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการพร้อมตัวอย่างในบทที่กล่าวมาแล้วตอนต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ตามข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส หรือสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ าบาดาล 

 

รายละเอียดข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หลักท่ัวไป 
มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้ 
(1) “ศาล” หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษา ซึ่งมีอ านาจท าการอันเกี่ยวกับคดีอาญา 
(2) “ผู้ต้องหา” หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 
(3) “จ าเลย” หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด 
(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง 

รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 
(5) “พนักงานอัยการ” หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้  จะเป็น

ข้าราชการในกรมอัยการหรือเจ้าพนักงานอ่ืนผู้มีอ านาจเช่นนั้นก็ได้ 
(6) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน 
(7) “ค าร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระท าความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท าให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ 
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(8) “ค ากล่าวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคล
รู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งข้ึน 

(9) “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้สั่งให้
เจ้าหน้าที่ท ากาจับ ขัง จ าคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จ าเลย หรือนักโทษหรือให้ท าการค้น รวมทั้งส าเนาหมายจับ
หรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้อง และค าบอกกล่าวทางโทรเลขว่าได้ออกหมายจับหรือหมายค้นแล้ว 
ตลอดจนส าเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอ่ืน ทั้งนี ้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ 

(10) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด 

(11) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 

(12) “การไต่สวนมูลฟ้อง” หมายความถึงกระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจ าเลยต้องหา 
(13) “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา 
(14) “โจทก์” หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อ

พนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน 
(15) “คู่ความ” หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึ่งและจ าเลยอีกฝ่ายหนึ่ง 
(16) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า 
พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืน ๆ ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม 

(17) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปลัดกระทวงมหาดไทย 
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ค) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
(ฆ) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง 
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง 
(ฉ) ผู้อ านวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
(ช) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในกองการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง 
(ซ) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
(ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ฎ) ปลัดจังหวัด 
(ฏ) นายอ าเภอ 
(ฐ) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(ฑ) อธิบดีกรมต ารวจ 
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(ฒ) รองอธิบดีกรมต ารวจ 
(ณ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ 
(ด) ผู้บัญชาการต ารวจ 
(ต) รองผู้บัญชาการต ารวจ 
(ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ 
(ท) ผู้บังคับการต ารวจ 
(ธ) รองผู้บังคับการต ารวจ 
(น) หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 
(บ) รองหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 
(ป) ผู้ก ากับการต ารวจ 
(ผ) ผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต 
(ฝ) รองผู้ก ากับการต ารวจ 
(พ) รองผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต 
(ฟ) สารวัตรใหญ่ต ารวจ 
(ภ) สารวัตรต ารวจ 
(ม) ผู้บังคับกองต ารวจ 
(ย) หัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
(ร) หัวหน้ากิ่งสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว แต่ผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานใน 

(ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
(18) “สิ่งของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ ให้รวมทั้ง

จดหมาย โทรเลขและเอกสารอย่างอ่ืน ๆ 
(19) “ถ้อยค าส านวน” หมายความถึงหนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการ

ด าเนินคดีอาญาในศาลนั้น 
(20) “บันทึก” หมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจดไว้เป็นหลักฐานในการ

สอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกค าร้องทุกข์และค ากล่าวโทษด้วย 
(21) “ควบคุม” หมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจใน

ระหว่างสืบสวนและสอบสวน 
(22) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจ าเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล 
มาตรา 12 เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ท าค าร้องทุกข์ ค ากล่าวโทษ ค าให้การจ าเลยหรือ 

ค าร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาล จักต้องเขียนด้วยน้ าหมึกหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบ
ออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าค าผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้แก้ไขเช่นนั้นต้องลงนามย่อ
รับรองไว้ที่ข้างกระดาษ 

ถ้อยค าตกเติมในเอกสารดังบรรยายในมาตรานี้ ต้องลงนามย่อของผู้พิพากษาเจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้
ซึ่งตกเติมนั้นก ากับไว้ 

มาตรา 17 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้ 
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มาตรา 18 ในจังหวัดอ่ืนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
ชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ และข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรี
ขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือ
ผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิด
ภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ความผิดอาญาได้เกิดในเขต
อ านาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
ความผิดนั้น ๆ เพ่ือด าเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถกูจับเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบสวน 

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การด าเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน 

มาตรา 28 บุคคลเหล่านี้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล 
(1) พนักงานอัยการ 
(2) ผู้เสียหาย 
มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 
                                ฯลฯ                       ฯลฯ 
(4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอ่ืน เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบของ

พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
มาตรา 39 สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้ 
(1) โดยความตายของผู้กระท าผิด 
(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย 
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 
(4) เมื่อมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง 
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น 
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ 
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ 
มาตรา 40 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่

มีอ านาจช าระคดีแพ่งก็ได้ การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 48 เมื่อศาลพิพากษาให้คืนทรัพย์สิน แต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าของ เมื่อใดปรากฏตัวเจ้าของแล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่เจ้าของไป 
ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของ ให้ศาลพิพากษาสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้น ให้แก่เจ้าของไป 
เมื่อมีการโต้แย้งกัน ให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินนั้น ฟ้องเรียกร้องยังศาลที่มี

อ านาจช าระ 
มาตรา 49 แม้จะไม่มีฟ้องคดีส่วนแพ่งก็ตาม เมื่อพิพาษาคดีส่วนอาญา ศาลจะสั่งให้คืนทรัพย์สินของ

กลางแก่เจ้าของก็ได ้
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มาตรา 57 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา 
94 แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จ าคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีค าสั่งหรือหมายของ
ศาลส าหรับการนั้น 

บุคคลซึ่งต้องขังหรือจ าคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล 
มาตรา 58 ศาลมีอ านาจออกค าสั่งหรือหมายอาญาได้ภายในเขตอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
มาตรา 59 ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้

ร้องขอก็ได้ 
ในกรณีท่ีผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม

หรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาลทาง

โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือขอให้ศาลออก
หมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือหมายค้น
ได้ตามมาตรา 59/1 และมีค าสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งส าเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทาง
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมาพบศาล
เพ่ือสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมายไว้  
หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย  
บันทึกท่ีมีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อศาลในภายหลัง
ว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หมายเช่นว่านั้นได้ ทั้งนี้ ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 59/1 ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ท าให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะ
ออกหมายตามมาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 71 

ค าสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกค าร้อง จะต้องระบุเหตุผลของค าสั่งนั้นด้วย 
หลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกค าสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการจับและค้น  

เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามีค าขอร้อง ให้ส่งหมาย
นั้นให้เขาตรวจดู 

การแจ้งข้อความในหมาย การส่งหมายให้ตรวจดูและวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึกไว้ในหมายนั้น 
มาตรา 69 เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
(2) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้

ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการระท าความผิด 
(3) เพ่ือพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(4) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 
(5) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาล ในกรณีท่ีจะพบหรือจะยึดโดยวิธีอ่ืนไม่ได้แล้ว 
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มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80 
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรอืวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด 
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้

ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117 
มาตรา 80 ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระท าหรือพบในอาการใดซึ่งแทบ

จะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ 
อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิด

ซึ่งหน้าในกรณีดังนี้ 
(1) เมือ่บุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ 
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระท าผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหตุนั้นและ

มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท า
ผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น 

มาตรา 83 ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้อง 
ถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ  เว้นแต่สามารถ
น าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ  หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย 

ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ท าการจับ
มีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 

มาตรา 84 เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา 83 โดยทันที และเม่ือถึงท่ีนั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจของที่ท าการ
ของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุ
แห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้
ถูกจับนั้น 

(2) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่
ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ และให้ผู้จับลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญเพ่ือ
ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่าผู้ถูกจับมี
สิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค าของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
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เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผู้
ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7/1 รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับ
ไว้วางใจเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้
จัดการตามค าร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจบันทึกไว้ ในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่าย
ใด ๆ จากผู้ถูกจับ 

ในกรณีที่จ าเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนน าตัวไปส่ง
ตามมาตรานี้ก็ได ้

ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในชั้นจับกุมหรือ
รับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยค านั้นเป็นค ารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระท าความผิดห้ามมิให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอ่ืน จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้
มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี 

มาตรา 84/1 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราว
หรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบด าเนินการตามมาตรา 64 และในกรณีที่
ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้น เนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท าการ ให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอ านาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้
จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดท าการ 

ค้น 

มาตรา 91 ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 81/1 มาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลม 
มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามี

เหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 
(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า

ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิดหรือได้

ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิดได้ซ่อนหรือ
อยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูก
โยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน 

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 
การใช้อ านาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ค้นส่งมอบส าเนาบันทึกการตรวจค้นและ

บัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดท าบันทึกแสดงเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ 
ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่น
ว่านั้นในทันทีที่กระท าได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
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มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้ 
(1) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้นในเวลา

กลางคืนก็ได ้
(3) การค้นเพ่ือจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้  แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจาก

ศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็น

พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอ านาจเป็น
หัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 

มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่
มีข้อยกเว้นดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จ ากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็น
พยานหลักฐานเพ่ือเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

(2) เจ้าพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหาก 
หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 

มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะท าได้ 
มาตรา 100 ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับท าให้การค้น

ไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ท าการ
ค้นเท่าที่จ าเป็น เพ่ือมิให้ขัดขวางถึงกับท าให้การค้นนั้นไร้ผล ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่
ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจค้นตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา 85 

มาตรา 101 สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้หรือให้ท าเครื่องหมายไว้เป็นส าคัญ 
มาตรา 102 การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน 

และเท่าที่สามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  หรือถ้าหาบุคคล
เช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

การค้นที่อยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่
สามารถหรือไม่ติดใจมาก ากับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้า
บุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลยผู้แทนหรือพยานดู
เพ่ือให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ 

มาตรา 103 ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชี
รายละเอียดไว้ 

บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหา จ าเลย 
ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ 

สอบสวน 
หลักท่ัวไป 

มาตรา 120 ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน 
มาตรา 121 พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 
แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ท าการสอบสวนเว้นแต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ 
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มาตรา 122 พนักงานสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนในกรณีต่อไปนี้ก็ได้ 
(1) เมื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ 
(2) เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ร้องทุกข์ก่อน 
(3) เมื่อมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าเขาคือใคร 

หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในค ากล่าวโทษหรือบันทึกค ากล่าวโทษ 
มาตรา 123 ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ 
ค าร้องทุกข์นั้นต้องปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์  ลักษณะแห่งความผิดพฤติการณ์ต่าง  ๆ  

ที่ความผิดนั้นได้กระท าลง ความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระท าผิดเท่าที่จะบอกได้ 
ค าร้องทุกข์นี้จะท าเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวันเดือนปีและลายมือชื่อของ

ผู้ร้องทุกข ์ถ้าร้องด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น 

การสอบสวน 
มาตรา 130 ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะท าการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร โดย

ผู้ต้องหาไม่จ าต้องอยู่ด้วย 
มาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์จะ

ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและพิสูจน์ให้
เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

มาตรา 132 เพ่ือประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
                              ฯลฯ                           ฯลฯ 
(2) ค้นเพ่ือพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ใน

การกระท าผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได ้แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น 
(3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่

จ าต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมาย 
(4) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 
มาตรา 140 เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้

จัดการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี  

ให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับส านวนไปยังพนักงานอัยการ 
ถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามปี ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมทั้ง

ความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน 
ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ท าการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น 
(2) ถ้ารู้ตัวผู้กระท าผิด ให้ใช้บทบัญญัติในสี่มาตราต่อไปนี้ 
มาตรา 141 ถ้ารู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ เมื่อได้ความตามทางสอบสวนอย่าง

ใด ให้ท าความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับส านวนยังพนักงานอัยการ 
ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้องและให้แจ้งค าสั่งนี้ให้

พนักงานสอบสวนทราบ 
ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น 
ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้ได้ตัวผู้ต้องหามา ถ้าผู้ต้องหา

อยู่ต่างประเทศ ให้พนักงานอัยการจัดการเพ่ือขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา 
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มาตรา 142 ถ้ารู้ตัวผู้กระท าความผิดและผู้นั้นถูกควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วคราวหรือเชื่อว่า 
คงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนท าความเห็นตามท้องส านวนการสอบสวน ว่าควรสั่งฟ้อง
หรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวน 

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ส่งแต่ส านวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ 
ส่วนตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวถ้าผู้ต้องหาถูกขังอยู่ ให้ขอเองหรือขอให้
พนักงานอัยการขอต่อศาลให้ปล่อย 

ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงาน
อัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป 

แต่ถ้าเป็นความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได้  และผู้กระท าความผิดได้ปฏิบัติตาม
เปรียบเทียบนั้นแล้ว ให้บันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว้ แล้วส่งไปให้พนักงานอัยการพร้อมด้วยส านวน 

มาตรา 143  เมื่อได้รับความเห็นและส านวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อน ให้พนักงาน
อัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งฟ้องและแจ้ง
ให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพ่ือฟ้องต่อไป 

(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกค าสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้
สั่งไม่ฟ้อง 

ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอ านาจ 
(ก) สั่งตามท่ีเห็นควร ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้ซักถาม

เพ่ือสั่งต่อไป 
(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขังแล้วแต่กรณี และจัดการ

หรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น 
มาตรา 145 ในกรณีที่มีค าสั่งไม่ฟ้อง และค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการถ้าในนครหลวงกรุงเทพ

ธนบุรี ให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งไปเสนออธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ  หรือผู้ช่วย
อธิบดีรมต ารวจ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ 
มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143 

ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับความเห็นที่แย้ง
กันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้
ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

มาตรา 145/1 ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจในกรณีที่มีค าสั่ง
ไม่ฟ้องและค าสั่งนั้นไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับ
ค าสั่งเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ  ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่
ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143 
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ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของพนักงานอัยการให้ส่งส านวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็น
ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
หรือรองผู้บัญชาการดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้องถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

มาตรา 146 ให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือ 
ขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย แล้วแต่กรณี 

เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อ
พนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ  
ในการสั่งคด ีทั้งนี ้ภายในก าหนดอายุความฟ้องร้อง 

มาตรา 147 เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่อง
เดียวกนันั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อัส าคัญแก่คด ีซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ 

วิธีพิจารณาในศาลชั นต้น 
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง 

มาตรา 157 การฟ้องคดีอาญาให้ยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา 158 ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือ และมี 
(1) ชื่อศาลและวันเดือนปี 
(2) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ าเลย และฐานความผิด 
(3) ต าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและ

บังคับ 
(4) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ าเลย 
(5) การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่

ซึ่งเกิดการกระท านั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี 
ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอ่ืนอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าว

ไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง 
(6) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด 
(7) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง 
มาตรา 159 ถ้าจ าเลยเคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระท าความผิดมาแล้ว เมื่อโจทก์ต้องการ 

ให้เพ่ิมโทษจ าเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง 
ถ้ามิได้ขอเพ่ิมโทษมาในฟ้อง ก่อนมีค าพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นค าร้องขอเพ่ิมเติมฟ้อง เมื่อศาล

เห็นสมควรจะอนุญาตก็ได้ 
มาตรา 161 ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง 
โจทก์มีอ านาจอทุธรณ์ค าสั่งเช่นนั้นของศาล 
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มาตรา 162 ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้ 
(1) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจ าเลยโดยข้อหาอย่าง

เดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตรา (2) 
(2) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูล

ฟ้องก่อนก็ได้ 
ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณา 
มาตรา 167 ถ้าปรากฏว่าคดีมีมูล ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถ้าคดีไม่มีมูล  

ให้พิพากษายกฟ้อง 

การพิจารณา 
มาตรา 176 ในชั้นพิจารณา ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ

พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจ าเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายก าหนดอัตราโทษ
อย่างต่ าไว้ให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า
จ าเลยได้กระท าผิดจริง 

ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน และจ าเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจ าหน่ายคดี ส าหรับ
จ าเลยที่ปฏิเสธเพ่ือให้โจทก์ฟ้องจ าเลยที่ปฏิเสธนั้น เป็นคดีใหม่ภายในเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ 

ค้าพิพากษาและค้าสั่ง 
มาตรา 182 คดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีค าร้องระหว่างพิจารณาข้ึนมา ให้ศาล

สั่งตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความ 
ให้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสามวันนับแต่

เสร็จคดี ถ้ามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้ แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้ 
เมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่มา จะอ่านโดย

โจทก์ไม่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่จ าเลยไม่อยู่ โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ก็ให้ศาลรอการอ่าน
ไว้จนกว่าจ าเลยจะมาศาล แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ให้ศาลออกหมายจับจ าเลย เมื่อ
ได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจ าเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันออกหมายจับ  ก็ให้ศาลอ่านค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งลับหลังจ าเลยได้ และให้ถือว่าโจทก์หรือจ าเลย แล้วแต่กรณี ได้ฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นแล้ว 

ในกรณีที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งต้องเลื่อนอ่านไปโดยขาดจ าเลยบางคน  ถ้าจ าเลยที่อยู่จะถูกปล่อย  
ให้ศาลมีอ านาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

มาตรา 185 ถ้าศาลเห็นว่าจ าเลยมิได้กระท าผิดก็ดี การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาด
อายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จ าเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจ าเลยไป แต่ศาล
จะสั่งขังจ าเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ 

เมื่อศาลเห็นว่าจ าเลยได้กระท าผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จ าเลยตาม
ความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจ าเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ 

มาตรา 188 ค าพิพากษาหรือค าสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป 
มาตรา 190 ห้ามมิให้แก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งซึ่งอ่านแล้ว นอกจากแก้ถ้อยค าที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาด 
มาตรา 191 เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้าบุคคลใดที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

ร้องต่อศาลซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ให้ศาลนั้นอธิบายให้แจ่มแจ้ง 
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มาตรา 192 ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินค าขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้องถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริง
ตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น เว้นแต่ข้อแตกต่าง
นั้นมิใช่ในข้อสาระส าคัญและท้ังจ าเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษจ าเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระท าความผิดหรือ
ต่างกันระหว่างการกระท าผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ยักยอก รับของโจร และท า
ให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระท าผิดโดยเจตนากับประมาท มิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระส าคัญ ทั้งมิ
ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินค าขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เว้นแต่จะปรากฏ
แก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จ าเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ ศาลจะลงโทษจ าเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ 

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้อง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์
ประสงค์ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจ าเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ 

ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมี
อ านาจลงโทษจ าเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ 

ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระท าหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาล
จะลงโทษจ าเลยในการกระท าผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีพิจารณาได้ความก็ได้ 

อุทธรณ์ 

มาตรา 193 คดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไป
ยังศาลอุทธรณ ์เว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

อุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นล าดับ 
มาตรา 193 ทวิ  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอย่าง

สูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่กรณี
ต่อไปนี้ให้จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ 

(1) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก 
(2) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้ 
(3) ศาลพิพาษาว่าจ าเลยมีความผิด แต่รอการก าหนดโทษไว้ หรือ 
(4) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 
มาตรา 198 การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่าน

ค าพิพากษาหรือค าสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 
ให้เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือไม่ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในค าสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน 
ในกรณีที่ตามค าพิพากษาจ าเลยต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจ าเลยไม่ได้ถูกคุมขัง 

จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจ าเลย
ก็ได ้ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จ าเลยได้รับการรอการลงโทษจ าคุก หรือรับโทษจ าคุกตามค า
พิพากษาครบถ้วนแล้ว 
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มาตรา 198 ทวิ เมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นค าร้องอุทธรณ์
ค าสั่งของศาลนั้นต่อศาลอุทธรณ์ได้ ค าร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังค าสั่ง 
แล้วให้ศาลนั้นรีบส่งค าร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์ และค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้น 

เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรตรวจส านวนเพื่อสั่งค าร้องเรื่องนั้น ก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้ 
ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาค าร้องนั้นแล้วมีค าสั่งยืนตามค าปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีค าสั่งให้รับอุทธรณ์ 

ค าสั่งนี้ให้เป็นที่สุดแล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน 
 

การบังคับตามค้าพิพากษา 
มาตรา 245 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 246, 247 และ 248 เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้บังคับคดีโดยไม่ชักช้า 
                                      ฯลฯ                                   ฯลฯ 
 

หมายเหตุ 
ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ าบาดาลนั้น หากเราได้เคยมีการแจ้งความ

ร้องทุกข์หรือติดตามการด าเนินคดีในโอกาสต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพตั้งแต่ขั้นตอน
การจับกุมและขั้นตอนของพนักงานสอบสวน และเราจะได้ยินค าว่า “การฟ้องคดีด้วยวาจา” เป็นประจ า ทั้งนี้ 
การฟ้องคดีอาญาด้วยวาจานั้น อธิบายโดยสรุปได้ว่า ในคดีความผิดซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ 
ให้จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอด
ข้อหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนน าหรือสั่งผู้ต้องหามายังหรือไปพบพนักงานอัยการ เพ่ือฟ้อง
ศาลโดยมิต้องท าการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา โดยให้ศาลถามผู้ต้องหาว่าจะให้การประการใด และถ้า
ผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกค าฟ้อง ค ารับสารภาพ และท าค าพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน 
แล้วให้โจทก์ จ าเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการรับตัวผู้ต้องหาคืน
เพ่ือด าเนินการต่อไป ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
พ.ศ. 2499 มาตรา 19 – 21 ดังนี้ 

พระราชบัญญัติจัดตั งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) 2517 

มาตรา 19  ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ผู้เสียหายหรือ
พนักงานอัยการจะฟ้องด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ แต่ถ้าจ าเลยร้องขอหรือศาลเห็นควรจะสั่งให้ฟ้องเป็น
หนังสือก็ได้  

มาตรา 20  ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การรับ
สารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนน าผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องศาล
โดยมิต้องท าการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่าจะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหา
ยังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกค าฟ้อง ค ารับสารภาพ และท าค าพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้
โจทก์จ าเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการรับตัวผู้ต้องหาคืนเพื่อ
ด าเนินการต่อไป  

มาตรา 21  ให้ศาลแขวงด าเนินการพิจารณาโดยเร็ว ค าสั่งหรือค าพิพากษาจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ 
แต่ให้ท าบันทึกไว้พอได้ใจความ 


