บทนำ
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ า บาดาล
พ.ศ. 2520 เป็นภารกิจที่ส้าคัญ ยิ่งอีกภารกิจหนึ่งในการที่จะควบคุม ก้ากับดูแลการใช้ทรัพยากรน้าบาดาล
ของประเทศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องภายใต้หลักการการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบเจาะน้าบาดาลและการลักลอบใช้น้าบาดาล ที่ยังมีอยู่
เป็นจ้านวนมากในปัจจุบัน
ทังนี ภายใต้ บ ทบั ญญั ติแ ห่ ง พระราชบัญญั ติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ดัง กล่ า ว ได้ มีบ ทบั ญญั ติ
ที่ส้าคัญในการควบคุมและการป้องกัน คือบทบัญญัติตามมาตรา 16 วรรคแรก ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้าบาดาลนั น
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และมีบทบัญญัติเพื่อก้าหนดโทษส้าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 36 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คือ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ใน
การกระท้าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระท้าความผิดเสียก็ได้ และในกรณีความผิดดังกล่าว เมื่อพนักงาน
อัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอ้านาจสั่งให้ผู้กระท้าความผิดรือถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิด
หรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้
แต่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 ดังกล่าว ท้าอย่างไรถึงจะสามารถ
บั งคับ ใช้กฎหมายได้อย่ างเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ ประกอบกิจการน้าบาดาลที่อยู่ในระบบการขอรับ
ใบอนุ ญาตที่ถูกต้องและมีห น้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายก้าหนด แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมี
ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลจ้านวนมากที่อยู่นอกระบบการขอรับใบอนุญาตและไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่กฎหมายก้าหนด ทังนี การน้าบ่อน้าบาดาลที่ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาลให้เข้ามาอยู่ในระบบ มีผู้เล่น
หรือผู้ปฏิบัติที่ส้าคัญในการลงพืนที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมาย คือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่ง วิธีด้าเนินการกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาลนัน ในแต่ละ
พืนที่อาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ดังนัน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีแนวทาง
ปฏิบั ติเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ศูนย์ พิทักษ์น้าบาดาล จึงได้จัดท้าคู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบและ
ด้าเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาลขึน โดยในคู่มือนี จะมีองค์ประกอบตังแต่อ้านาจหน้าที่ การ
สืบหาข้อมูลสถานที่ต้องสงสัย ขันตอนและวิธีการเข้าพืนที่และตรวจสอบสถานที่ ต่าง ๆ ทังสถานที่ที่มีเรื่อง
ร้องเรียน หรือสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาล ความรู้พืนฐานด้านกฎหมาย
และระเบียบค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง ไปสู่กระบวนการด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ศูนย์พิทักษ์น้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานนี จะเป็นคู่มือ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และผู้ที่สนใจไม่มาก
ก็น้อย และขออภัยหากมีข้อความตกหล่นหรือผิดพลาด มา ณ โอกาสนีด้วย

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

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
- อ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
- ประกอบกิจการน้าบาดาลผิดกฎหมายต้องโทษอย่างไร

หน้ำ
1
2
6

บทที่ 2 การสืบหาข้อมูล พยานหลักฐาน สถานที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและ
ลักลอบใช้น้าบาดาล การตรวจสอบ และด้าเนินคดี
- กรณีตัวอย่างการสืบหาข้อมูล
- ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส แจ้งความน้าจับ
- ขันตอนการปฏิบัติงาน (กรณีด้าเนินการเอง)
- แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่
- ตัวอย่างบันทึกค้าให้การของผู้กล่าวหา (ทบ.01)
- ตัวอย่างบันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา (ทบ.02)
- ผังขันตอนและวิธีปฏิบัติในการเปรียบเทียบคดี
- ขันตอนการปฏิบัติงาน (กรณ๊ไปกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต้ารวจ หรือทหาร)
- ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม
- ตัวอย่างค้าร้องขอออกหมายค้น
- ตัวอย่างหมายค้น
- ตัวอย่างบันทึกการตรวจค้น
- ตัวอย่างการแจ้งความร้องทุกข์
- ตัวอย่างหนังสือติดตามคดี

7
8
11
14
17
25
26
30
31
32
36
38
40
43
45

ภาคผนวก 1 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

46

ภาคผนวก 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
และในฐานะเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

53
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พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ ำมพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำบำดำล พ.ศ. 2520
พน ักงานเจ้าหน้าที่ คือผู ้ซึง่ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล ้อม
แต่งตัง้ ให ้ปฏิบต
ั ก
ิ ำรตำมพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำบำดำล พ.ศ. 2520
ปัจจุบ ัน รมว.ทส. ได ้มีคำสัง่ ที่ 298/2553 ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2553 เรือ
่ ง แต่งตัง้ พนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัตน
ิ ้ ำบำดำล พ.ศ. 2520 ตำมตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรน้ ำบำดำล

2

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดี
1111
ประธำนอนุกรรมกำรและอนุกรรมกำร ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรน้ ำบำดำล

3
3
4

5

ข ้ำรำชกำรพลเรือ นสำมัญ สังกัด กรมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล

4.1

่ วชำญเฉพำะด ้ำน ผู ้อำนวยกำรสำนัก
อธิบ ดีก รมทรั พ ยำกรน้ ำ บำดำล รองอธิบ ดี ผู ้เชีย
ผู ้อำนวยกำรกอง ผู ้อำนวยกำรศูนย์ และผู ้อำนวยกำรกลุม
่ ทีข
่ น
ึ้ ตรงต่ออธิบดี

4.2

นักวิชำกำรทรัพยำกรธรณี นักธรณีวท
ิ ยำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นักวิทยำศำสตร์
วิศวกรเครือ
่ งกล วิศวกรรังวัด วิศวกร และนิตก
ิ ร ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ำรขึน
้ ไป

4.3

เจ ้ำพนักงำนทรัพยำกรธรณี นำยช่ำงเครือ
่ งกล นำยช่ำงเทคนิค นำยช่ำงสำรวจ และ
นำยช่ำงรังวัด ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำนขึน
้ ไป

ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู ้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล ้อมจังหวัด และข ้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ำรขึน
้ ไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำนขึน
้ ไป
ในกลุม
่ งำนทรัพยำกรน้ ำ สังกัดสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล ้อมจังหวัด

6

นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และจังหวัดนครรำชสีมำ

7

ปลัดเทศบำล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผู ้อำนวยกำรกองช่ำง หัวหน ้ำส่วนโยธำ นิตก
ิ ร วิศวกรโยธำ
่
นำยช่ำงโยธำ ช่ำงโยธำ เจ ้ำพนักงำนกำรประปำ และเจ ้ำหน ้ำทีก
่ ำรประปำ ซึงดำรงตำแหน่งตัง้ แต่
ระดับ 3 ขึน
้ ไป หรือประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ำรขึน
้ ไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำนขึน
้ ไป
สังกัดเทศบำล หรือองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และจังหวัดนครรำชสีมำ

หมายเหตุ
ผูด
้ ารงตาแหน่ง
ลาด ับที่ 1 - 3 และ 4.1 - 4.3
เป็นพน ักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบ ัญญ ัติ
นา้ บาดาล พ.ศ. 2520
ทว่ ั ราชอาณาจ ักร

ผูด
้ ารงตาแหน่ง
ลาด ับที่ 5 เป็นพน ักงาน
เจ้าหน้าทีต
่ ามระราชบ ัญญ ัติ
นา้ บาดาล พ.ศ. 2520 เฉพาะ
ในเขตจ ังหว ัด
ทีม
่ อ
ี านาจหน้าที่
ร ับผิดชอบ

ผูด
้ ารงตาแหน่ง

ลาด ับที่ 6 - 7
เป็นพน ักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบ ัญญ ัตินา้ บาดาล
พ.ศ. 2520 เฉพาะในเขตเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบล
ทีม
่ อ
ี านาจหน้าที่
ร ับผิดชอบ
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ตามพระราชบัญญัตินา้ บาดาล พ.ศ. 2520 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
1. ให้ผู้รับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การน้า บาดาลจัด การ รือ ถอน อุด หรือ กลบหลุม บ่อ หรือ
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้าบาดาล ที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่ง
น้า บาดาล ทั งนี ภายในก้า หนด 30 วัน นับ แต่ว ัน ที่ ไ ด้รับ แจ้งเป็นหนังสือ จากพนัก งานน้า
บาดาลประจ้าท้องที่
(มาตรา 27 วรรคหนึง่ )
2. เข้า ไปตรวจการเจาะน้า บาดาล การใช้น้า บาดาล หรือ การระบายน้า ลงบ่อ น้า บาดาล
ในระหว่า งพระอาทิต ย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท้าการ และมีอ้านาจสั่งเป็น
หนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะ
น้าบาดาล การใช้น้าบาดาล หรือการระบายน้าลงบ่อน้าบาดาลนันได้
(มาตรา 28)
3. สั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหยุดการเจาะน้าบาดาล การใช้น้าบาดาล หรือการระบายน้า
ลงบ่อ น้า บาดาล แล้ว แต่ก รณี ตามที่เ ห็น ว่า อาจก่อ หรือ ได้ก่อ ให้เกิด ความเสีย หายต่อ แหล่ง
น้าบาดาล
(มาตรา 29)
4. มีอ้านาจกระท้าการรือถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุมบ่อทีเ่ กิด หรืออันเป็นสาเหตุให้เกิด
ความผิด เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามค้า สั่ง หรือ ค้า พิพากษาของศาล กรณีผู้ก ระท้า ความผิด ไม่ย อม
กระท้า การอย่า งใดอย่า งหนึ่งดังกล่า ว โดยผู้ก ระท้า ความผิด จะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยเพื่อ การ
กระท้าการนันทังสิน
(มาตรา 30 ทวิ)
5. ในการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีต
่ ามพระราชบัญญัตน
ิ ี พนักงานเจ้าหน้าทีต
่ อ
้ งแสดงบัตรประจ้าตัวเมือ
่ ผู้
ซึง่ เกีย
่ วข้องร้องขอ
(มาตรา 31)
6. ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
(มาตรา 32)

ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตน
ิ ้าบาดาล พ.ศ. 2520
1. กรณี ที่ พ บว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตใช้ น้ า บาดาลได้ ใ ช้ น้ า บาดาลสู ง กว่ า ปริ ม าณ
น้า บาดาลสูงสุด ที่ก้า หนดไว้ใ นใบอนุญ าตใช้น้า บาดาล ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่
มีอ้านาจประเมินปริมาณน้าบาดาลเพิ่มขึน เพื่อใช้ค้านวณค่าใช้น้าบาดาลได้
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540))
2. กรณี ที่ พ บว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตใช้ น้ า บาดาลได้ ใ ช้ น้ า บาดาลสู ง กว่ า ปริ ม าณ
น้าบาดาลสูงสุดที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ้านาจประเมินปริมาณน้าบาดาลเพิ่มขึน เพื่อใช้ค้านวณค่าอนุรักษ์น้าบาดาลได้
(กฎกระทรวง ก้า หนดอัต ราค่า อนุรัก ษ์น้า บาดาล และหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อ นไขการเรีย กเก็บ ค่า อนุรัก ษ์ น้าบาดาล พ.ศ. 2547)
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ตามประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตน
ิ า้ บาดาล พ.ศ. 2520

1. แจ ง้ เป็ นหนั ง สือให ผ
้ ู ร้ บั ใบอนุ ญ าตใช ้
้
นาบาดาลซ่อ มหรือ เปลี่ ยนเครื่องวัด
่ ด
ปริม าณน้า กรณี ต รวจพบว่า เครืองวั
่
ปริมาณน้าชารุด หรือทางานไม่เทียงตรง

่ ด
2. ตรวจสอบความถูกตอ้ งของเครืองวั
้
้
ปริม าณน้ าและการติด ตังพร
้อมทังผนึ
ก
้
ตราประทับของกรมทรพ
ั ยากรนาบาดาลติด
่
ไว ้กับเครืองวัดปริมาณน้านั้น

3. จัดทาบันทึกคาให้การของผูก้ ล่ าวหา
(ทบ.01) บัน ทึก คาให ก
้ ารของผู ต
้ อ้ งหา
( ทบ. 0 2 ) ก รณี ต รว จพ บก า รก ระ ทา
ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ ยน้าบาดาล
และผู ต
้ อ้ งหาร บั สารภาพและยิน ยอมให้
เปรีย บเทีย บคดี

4. ด า เ นิ น ก า รใ ห ผ
้ ูต
้ อ
้ ง ห า น า เ งิ น ม า
ชา ร ะ ค่ า ป ร ับ ต า ม ที ่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เป รีย บเทีย บคดี ทาการเป รีย บเทีย บ
ภายในก าหนด หากผู ต
้ อ้ งหาไม่ น าเงิน
ค่า ปร บั มาช าระ ให พ
้ นั ก งานเจ า้ หน้า ที่
่ าเนิ นการฟ้ องศาลต่อไป
เจา้ ของเรืองด

่ กาหนด
(ขอ้ 1-2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) เรือง
หลักเกณฑ ์และมาตรการในทางวิชาการสาหรบั การใช ้น้าบาดาลแบบอนุ ร ักษ ์)
่
่ กาหนด
(ข ้อ 3-4 ประกาศกระทรวงทรพ
ั ยากรธรรมชาติและสิงแวดล
อ้ ม เรือง
หลัก เกณฑ ว์ ่ า ด ว้ ยการเปรีย บเทีย บคดี การประชุม และวิธ ีพิจ ารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี )
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ตามประกาศกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตน
ิ า้ บาดาล พ.ศ. 2520 (ต่อ)

5. กาหนดความลึกของหลุมเจาะ
้
นาบาดาล
ให ้มีความลึกเกินกว่าที่
กาหนดไว ้ในใบอนุ ญาต
้
เจาะนาบาดาล
6. อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กรณีการใส่ทอ
่ กรุทอ
่ กรองลึก
น้อยกว่าร ้อยละเจ็ดสิบของความลึก
่
้ น
ของหลุมเจาะทีเจาะในชั
นดิ
กรวด ทราย หรือหินร่วน

7. ให้ความเห็ นชอบในการ
ลงท่อกรุทอ
่ กรองตามความลึก
ที่เหมาะสม กรณี ก ารเจาะ
้
้ นแข็ง
นาบาดาลในชั
นหิ
(Hard Formations)

9. ตรวจสอบรายงาน
การปฏิบต
ั งิ านประจาวัน
่ าการเจาะ
ณ บริเวณทีท
้
นาบาดาล

8. กาหนดความลึกสาหรับ
การลงท่อกรองนา้

10. กากับ ดูแล การอุดกลบ
้
่ กใช ้แล ้วตามที่
บ่อนาบาดาลที
เลิ
้
พนักงานนาบาดาลประจ
าท ้องที่
มอบหมาย

่
่ กาหนด
(ข ้อ 5-9 ประกาศกระทรวงทรพ
ั ยากรธรรมชาติและสิงแวดล
้อม เรือง
หลัก เกณฑ แ์ ละมาตรการในทางวิช าการ สาหร บ
ั การเจาะน้าบาดาลและ
การเลิกเจาะน้าบาดาล พ.ศ. 2551 )
่
่ กาหนด
(ขอ้ 10 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล
้อม เรือง
หลักเกณฑ ์ และมาตรการในทางวิชาการน้าบาดาล สาหรบั การป้ องกันดา้ น
่
่งแวดล อ้ มเป็ นพิษ พ.ศ. 2551 และ
สาธารณสุข และการป้ องกันในเรืองสิ
่ กาหนดหลัก เกณฑ ์ วิธ ก
ประกาศกรมทร พ
ั ยากรน้าบาดาล เรือง
ี าร และ
่
้
่
เงือนไขการอุด กลบบ่ อ นาบาดาลทีเลิกใช ้แล ว้ พ.ศ. 2552)
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ตามระเบียบกรมทรัพยากรนา้ บาดาล
้
รบั แจ ้งความนาจับ ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตน
ิ าบาดาล
พ.ศ. 2520 และ
่
่
ทีแก ้ไขเพิมเติม
(ระเบียบกรมทรพ
ั ยากรน้าบาดาล ว่าด ้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช ้จ่าย
จากเงินค่าปรบั ทางอาญา พ.ศ. 2553 (ข ้อ 8 (2)) )

ตามประกาศกรมทรัพยากรนา้ บาดาล
้
1. ลงนามร ับรองการอุดกลบบ่อนาบาดาล
้
่ กาหนดแบบพิมพ ์รายงาน พ.ศ. 2551 )
( ประกาศกรมทร ัพยากรนาบาดาล
เรือง
่ มเจาะน
่
้
่ ้ร ับใบอนุ ญาตเจาะนาบาดาล
้
2. ร ับแจ ้งวันทีจะเริ
าบาดาลของผู
้ทีได
่ กาหนดแบบคาขอร ับใบอนุ ญาต แบบ
( ประกาศกรมทร ัพยากรน้าบาดาล เรือง
่
คาขอต่ออายุใบอนุ ญาต และแบบใบอนุ ญาตเกียวกั
บการประกอบกิจ การน้า
บาดาล พ.ศ. 2562 )
้
้
3. แจ ้งใหผ้ ู ้ร ับใบอนุ ญาตใช ้นาบาดาลส่
งผลการวิเคราะห ์คุณภาพนาบาดาลต่
อ
้
่
่
้
่
พนั ก งานนาบาดาลประจาท อ้ งที ในกรณี ท ีพิจ ารณาเห็ น ว่า เป็ นพื นทีที่
่
อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้าบาดาล สิงแวดล
้อม และสุขภาพ
้
่
( ประกาศกรมทร พ
ั ยากรนาบาดาล เรือง กาหนดแบบคาขอร บั ใบอนุ ญาต
่
แบบคาขอต่ออายุใบอนุ ญาต และแบบใบอนุ ญาตเกียวกั
บการประกอบกิจการ
้
นาบาดาล พ.ศ. 2562 )

ตามค้าสัง่ กรมทรัพยากรนา้ บาดาล
่ เหตุสงสัยว่าจะมีความลึกเกินกว่าทีกฎหมายก
่
ตรวจสอบความลึกของบ่อน้าบาดาลทีมี
าหนด
่
้
่
่
้
( คาสังกรมทรพ
ั ยากรนาบาดาล ที 119/2554 เรือง การตรวจสอบความลึกของบ่อนาบาดาล )
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เจำะ/
ใช ้น้ ำบำดำล/
ระบำยน้ ำลงบ่อ
น้ ำบำดำล
โดยไม่ได ้รับ
อนุญำต
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ และ
จะริบเครือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้หรือเครือ
่ งจักรกลใด ๆ ทีไ่ ด ้ใช ้ในกำรกระทำควำมผิด
หรือได ้ใช ้เป็ นอุปกรณ์กระทำควำมผิดเสียก็ได ้

เจำะแล ้วพบโบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซำกดึกดำบรรฬ
หรือแร่ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ค่ำทำงเศรษฐกิจ หรือทำงกำรศึกษำ
ในด ้ำนธรณีวท
ิ ยำ แล ้วไม่แจ ้งภำยใน 7 วัน
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

ไม่ปฏิบัตต
ิ ำม
ประกำศกระทรวงที่
ออกตำม มำตรำ 6

้ ้วไม่แจ ้ง
เลิกใชแล
ภำยใน 15 วัน

ปรับไม่เกิน 20,000 บำท

ปรับไม่เกิน 1,000 บำท

ไม่ปฏิบัตต
ิ ำมคำสงั่
ของพนักงำน
เจ ้ำหน ้ำทีห
่ รือของ
อธิบดีให ้แก ้ไข
จัดกำรป้ องกัน
ี หำย
ควำมเสย
อันเกิดจำก
กำรประกอบกิจกำร
น้ ำบำดำล

ต้องโทษ
อย่างไร

ปรับไม่เกิน 5,000 บำท

ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ำมเงือ
่ นไข
ทีก
่ ำหนดไว ้ในใบอนุญำต

ปรับไม่เกิน 5,000 บำท

ใบอนุญำตสูญหำย
หรือถูกทำลำยในสำระ
สำคัญแล ้วไม่ยน
ื่ คำขอ
รับใบแทนภำยใน 30 วัน
ปรับไม่เกิน 500 บำท

ขัดขวำงหรือไม่อำนวย
ควำมสะดวกแก่พนักงำน
เจ ้ำหน ้ำทีต
่ ำมสมควร
ปรับไม่เกิน 2,000 บำท
ไม่แสดงใบอนุญำต
หรือใบแทนใบอนุญำต
ไว ้ในทีเ่ ปิ ดเผยหรือ
เห็นได ้ง่ำย

ปรับไม่เกิน 500 บำท
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การสืบหาข้อมูล พยานหลักฐาน สถานที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและ
ลักลอบใช้น้าบาดาล การตรวจสอบ และด้าเนินคดี

ในการที่เราจะค้นหาสถานที่ต้องสงสัยหรือคาดว่าว่าจะมีการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาลนัน
จ้าเป็นต้องมีการสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนที่จะได้มีการลงสนามเพื่อพิสูจน์ทราบต่อไป
ซึ่งอาจมีที่มาหรือสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี ดังนี
1. จากการแจ้งเบาะแสของช่างเจาะน้าบาดาล
วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและนิยมทากัน และรู้ตาแหน่งบ่อที่ใกล้เคียง แต่มีข้อเสียคือจะ
เป็นการหักหลังผู้ว่าจ้างหรือช่างเจาะด้วยกัน และอาจจะมีข้อต่อรองบางอย่างที่เราจะรับได้หรือไม่เพื่อแลกกับ
การแจ้งเบาะแส
2. จากการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของพลเมืองดี หรือผู้ประกอบกิจการน้าบาดาลใกล้เคียง
วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นเป็นระยะในปัจจุบัน แต่ก็ยังนับว่าน้อยมาก อาจเนื่องมาจากนิสัย
ของคนไทยที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น หรืออาจเกรงอันตรายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง หรือความ
ไม่มั่นใจต่อทางราชการในการรักษาความลับของชื่อผู้ร้องเรียนหรือชื่อผู้แจ้งเบาะแส
3. การสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
วิธีการนี้เป็นวิธีการที่อาจจะยุ่งยากและสลับซับซ้อน แต่มีหลักคิดง่าย ๆ คือ
• ในพื้นที่นั้นมีแหล่งน้าอะไร ถ้าเค้าไม่ใช้ เค้าจะใช้น้าจากที่ไหน ?
• หรือมีการเชื่อมต่อระบบน้าผิวดินแล้ว แต่ใช้น้อยมาก ที่เหลือใช้น้าจากที่ไหน ?
• หรือมีใบอนุญาตใช้น้าบาดาลแล้ว แต่ใช้น้อยมาก ที่เหลือใช้น้าจากที่ไหน ?

Page 8 of 71

กรณีตัวอย่างการสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ของสถานบริการอาบอบนวด
• ข้อมูลรายชื่อ – สถานที่ตัง
• ข้อมูลรายชื่อสถานบริการอาบอบนวด ที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 3 (3) แห่ง

พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
• ข้อมูลจ้านวนห้องในสถานบริการ
• ข้อมูลจ้านวนพนักงานที่ให้บริการอาบอบนวด
• ข้อมูลความต้องการใช้น้าต่อวันในสถานบริการ
• ข้อมูลการใช้น้าประปา จาก กปน. หรือ กปภ.
• ข้อมูลค่าความเหนี่ยวน้าไฟฟ้าของน้าที่ใช้ในสถานบริการ
• ข้อมูลค่าความเหนี่ยวน้าไฟฟ้าของน้าประปาในบริเวณพืนที่ใกล้เคียง

กรณีตัวอย่างการสืบหาข้อมูล และพยานหลักฐานต่าง ๆ ของสถานที่อื่น ๆ
• ข้อมูลรายชื่อ – สถานที่ตัง
• ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายประเภทต่าง ๆ

เช่น เป็นโรงงาน โรงแรม หอพัก ห้องชุด อพาร์ทเม้นส์ ฯ ล ฯ
• ข้อมูลรายชื่อ – สถานที่ตัง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้าบาดาล (GCL) หรือประสานพนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่โดยตรง
• ข้อมูลการใช้น้าประปา จากการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค
• ข้อมูลความต้องการใช้น้าต่อวันในสถานประกอบการ
• ข้อมูลแผนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่แหล่งน้าผิวดินทุกประเภท รวมถึง เขตป่าไม้
เขตอุทยาน และเขตหวงห้ามอื่น ๆ
• ข้อมูลค่าความน้าไฟฟ้าของน้าที่ใช้ในสถานบริการ
• ข้อมูลค่าความน้าไฟฟ้าของน้าประปาในบริเวณพืนที่ใกล้เคียง
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ต ัวอย่างข้อมูล
ั
ผลวิเคราะห์ต ัวอย่างนา้ จากสถานทีต
่ อ
้ งสงสย
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Run
no.

ประเภทน้า

01

น้าประปา

02

น้าประปา

03

น้าผสม

04

น้าบาดาล

ค่าเบืองต้น

รายละเอียด
ตัวอย่างน้า

Rn - 222

น้าดิบเพื่อท้า
น้าประปา
บริเวณคลอง
ประปา
แยกพงษ์เพชร
น้าประปา อาคาร
2 ชัน 4 ทบ.
น้าดิบเพื่อท้า
น้าประปา
ผสมกับน้าบาดาล
ทบ.
น้าบาดาล ทบ.

35.8

วันที่วัด
ตัวอย่าง

EC

Temp

(us/cm)

(°C)

8.062

415

30.1

31/7/62

71.1

7.944

521

31.6

31/7/62

2,190

7.420

530

31.1

31/7/62

5,950

8.006

712

31.0

31/7/62

(Bq/m3)

pH

หมำยเหตุ ; 1. อัตรำสว่ นของ น้ ำดิบ : น้ ำบำดำล เท่ำกับ 1 : 1
้ น 3 วัน ปริมำณเรดอน (Rn - 222)
2. หำกมีกำรสูบน้ ำบำดำลขึน
้ มำใชเกิ
ในน้ ำจะมีปริมำณลดลงได ้ เนื่องจำก Half life ของเรดอน (Rn - 222) ประมำณ 3.8 วัน
3. ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 62
4. เรดอน (Rn - 222) เป็ นธำตุกัมมันตรังสีทมี่ สี ถำนะเป็ นก๊ำซ ไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ และไม่มรี ส
โดยเกิด ขึ้น ตำมธรรมชำติ จำกกำรเสื่อมสลำยตั ว ของธำตุ ยู เ รเนี ย ม ซึ่ง มี ปะปนอยู่ ใ นหิน ดิน ทรำยทั่ ว โลก
จนกลำยเป็ นเรเดียมและกลำยมำเป็ นก๊ำซเรดอนในทีส
่ ด
ุ
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ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/แจ้งความนาจ ับ
ั าจะมีการล ักลอบเจาะและล ักลอบใชน
้ า้ บาดาล
สถานทีท
่ ต
ี่ อ
้ งสงสยว่

ปัจจุบันการมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาลหลาย
ช่องทาง ดังนี

• แจ้งทางสายด่วน 1310 ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• แจ้งผ่านระบบ E-PETITION ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• แจ้งผ่านระบบ EMAIL:WEBMASTER@DGR.MAIL.GO.TH ของ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
• แจ้งที่ ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล หรือ
ส้านักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1 – 12 กรมทรัพยากรน้าบาดาล หรือ
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด หรือ
ศูนย์พิทักษ์นา้ บาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ทั งนี ไม่ ว่ า จะมี ก ารร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ผ่ า นทางระบบหรื อ ช่ อ งทางใด ๆ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 จะต้องเป็นผู้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระท้าความผิดตามที่มีการ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ก็จะต้องมีการด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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ข ้อมูลต ้องชัดเจน
กำรละเมิด
ข ้อกฎหมำย

อำนำจตำมกฎหมำย
กำรบุกรุกสถำนที่
พร ้อมมัย
้ .

1. ไปเอง ในฐำนะพนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ ำม พ.ร.บ. น้ ำบำดำล พ.ศ. 2520

เอกสาร

1. แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่
2. แบบบันทึกการเก็บตัวอย่ างนา้
3. สาเนาข้ อสั่งการเรื่องร้ องเรียน/แจ้ งเบาะแส
4. แผนที่แสดงจุดที่ตงั ้ เรื่องร้ องเรียน/แจ้ งเบาะแส
5. แบบบันทึกการรับแจ้ งความนาจับ (แบบ ทบ.นจ.3)
(ถ้ ามี)
6. ข้ อมูลบ่ อนา้ บาดาลบริเวณใกล้ เคียง
7. สาเนาพระราชบัญญัตินา้ บาดาล พ.ศ. 2520
8. สาเนาประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กาหนดเขต
นา้ บาดาลและความลึกของนา้ บาดาล พ.ศ. 2554
9. แบบบันทึกคาให้ การของผู้กล่ าวหา (แบบ ทบ.01)
10. แบบบันทึกคาให้ การของผู้ต้องหา (แบบ ทบ.02)
11. แบบคาขอรับใบอนุญาตใช้ นา้ บาดาล (แบบ นบ.2)
12. สาเนาหนังสือขออนุญาตเข้ าพืน้ ที่
13. บัตรพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ฯ
14. หนังสือ/คาสั่งมอบอานาจแจ้ งความร้ องทุกข์
15. ข้ อมูลค่ าความเหนี่ยวนาไฟฟ้ าของนา้ ประปา

เครือ
่ งมือ

1. เครื่องวัดค่ าพิกดั ฉากจากสัณญานดาวเทียม
2. เครื่องวัดค่ าความเหนี่ยวนาไฟฟ้ า (ถ้ ามี)
3. เครื่องมือตรวจสอบความลึกของบ่ อนา้ บาดาล
4. กล้ องถ่ ายรูป
5. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ้ค (ถ้ ามี)
6. Printer หรือเครื่องพิมพ์ เอกสาร (ถ้ ามี)
7. อุปกรณ์ ในการขุด งัด แผ้ วถาง หรือเจาะ
8. อุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่ างนา้
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2. ไปกับเจ ้ำหน ้ำทีฝ
่ ่ ำยปกครอง ตำรวจ หรือทหำร

เอกสาร

1. แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่
2. แบบบันทึกการเก็บตัวอย่ างนา้
3. สาเนาพระราชบัญญัตินา้ บาดาล พ.ศ. 2520
4. สาเนาประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กาหนดเขต
นา้ บาดาลและความลึกของนา้ บาดาล พ.ศ. 2554
5. หนังสือมอบอานาจให้ แจ้ งความร้ องทุกข์
6. สาเนาบัตรข้ าราชการ
7. แบบคาขอรับใบอนุญาตใช้ นา้ บาดาล (แบบ นบ.2)
8. บัตรพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ฯ
9. ข้ อมูลบ่ อนา้ บาดาลบริเวณใกล้ เคียง
10. ข้ อมูลค่ าความเหนี่ยวนาไฟฟ้ าของนา้ ประปา
11. สาเนาเรื่องร้ องเรียน (ถ้ ามี)

เครื่องมือ

1. เครื่องวัดค่ าพิกดั ฉากจากสัณญานดาวเทียม
2. เครื่องวัดค่ าความเหนี่ยวนาไฟฟ้ า (ถ้ ามี)
3. เครื่องมือตรวจสอบความลึกของบ่ อนา้ บาดาล
4. กล้ องถ่ ายรูป
5. คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ้ค (ถ้ ามี)
6. Printer หรือเครื่องพิมพ์ เอกสาร (ถ้ ามี)
7. อุปกรณ์ ในการขุด งัด แผ้ วถาง หรือเจาะ
8. อุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่ างนา้
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1. กรณีไปเอง ในฐำนะพนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีต
่ ำม พ.ร.บ. น้ ำบำดำล พ.ศ. 2520

1. กรณีที่มีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/แจ้งความนาจับ ด้วยหนังสือหรือด้วยวาจามาที่หน่วยงานโดยตรง
ว่ า มี ก ารลั ก ลอบเจาะ/ลั ก ลอบใช้ น้ าบาดาล ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง ดัง กล่า ว
ตรวจสอบข้อ มูล เบื้อ งต้น จากระบบสารสนเทศเพื่อ การควบคุม กิจ การน้าบาดาล ( GCL) หรือประสาน
พนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ว่ามีก ารขอรับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ แล้วรายงานให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น
เหนื อ ขึ้ น ไปหนึ่ ง ระดั บ ทราบ ภายใน 24 ชั่ ว โมง นั บ แต่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับ
รายงานแล้วให้รีบออกไปตรวจสอบ หรือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบการกระทาดังกล่าว (การ
ออกไปตรวจสอบให้จัดทาคาสั่งเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง)
2. กรณีที่มีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/แจ้งความนาจับ ด้วยหนังสือหรือด้วยวาจาไปที่หน่วยงานหรือ
ช่องทางอื่น และได้มีข้อสั่งการให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมาย
ดาเนิน การตรวจสอบข้อ มูล เบื ้อ งต้น ตามข้อ 1 แล้ว รีบ จัด ทาคาสั ่ง เดิน ทางไปปฏิบัติร าชการเพื่อออกไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

3. ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกครั้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งกาย
ด้วยชุดเครื่องแบบของส่ว นราชการของตน หรือเครื่องแบบที่มี เครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ชัดเจน พร้อมติดบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน

4. กรณีที่ออกไปตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิด ซึ่งหน้าหรือมีเหตุหรือ
มีข้อมูล อัน ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิ ด ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงตนอย่างสุ ภ าพว่าเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และขออนุญาตเข้าพื้นที่จากเจ้าของสถานที่/ผู้มีอานาจ เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบการ
กระทาดังกล่าวทันที และหากได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ ให้ทาการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ หากตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่า การกระทาดังกล่าวเป็นการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระ
ทาความผิดให้หยุดการเจาะ/ใช้น้าบาดาล แล้วดาเนินการดังนี้
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4.1 แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ให้ผู้กระทา
ความผิดทราบ คือ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย”
และแจ้ งบทกาหนดโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คือ “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษ
จ าคุ กไม่เกิ น 6 เดือน หรื อจปรัาคุบกไม่ไม่เเกิกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้ง จ าทั้ง ปรั บ และจะริ บ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ หรื อ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทาความผิดเสียก็ได้ และในกรณี
ความผิดดังกล่าว เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้”
และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระทาความผิดไม่ควรถูกฟ้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระทา
ความผิดให้ทราบว่าความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบคดีโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ.
น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ได้ และเมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ทั้งนี้ หากผู้กระทาความผิดยอมรับสารภาพและยินยอมทาบันทึก
เปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกการตรวจสอบสถานที่พร้อม
รูปถ่าย บันทึกคาให้การของผู้กล่าวหาตามแบบ ทบ.01 และบันทึกคาให้การ
ของผู้ต้องหาตามแบบ ทบ.02 พร้อมสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องหา
เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาเอกสารสิทธิ์
ในที่ดิน สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น แล้วรวบรวม
ส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
4.2 ข้อพึงระวังในการเขีย นหรื อกรอกข้อความในแบบบันทึก ทบ.01 และ ทบ.02 ต้องชัดเจนว่า
ผู้กระทาความผิดคือใคร ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องขอเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และดูเงื่อนไข
ผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล และต้ อ งประทั บ ตรานิ ติ บุ ค คลหรื อ ไม่ พร้ อ มขอส าเนาบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอานาจลงนาม โดยสาเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสาเนาด้วย หาก
เป็นบุคคลธรรมดา ผู้กระทาความผิดที่จะลงนามดูได้จาก สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
หรือสัญญาเช่า พร้อมขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนาม โดยสาเนาทุกฉบับต้อง
ลงนามรับรองสาเนาด้วยเช่นกัน
และในกรณีการเขียนบันทึก ทบ.02 การสอบถามชื่อบิดาหรือมารดาของผู้ต้องหาต้องกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจหรือเหตุล่วงเกินได้
4.3 ในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี นอกจากจะต้องทาบันทึกคาให้การของผู้กล่าวหา
ทบ.01 และบันทึกคาให้การของผู้ต้องหา ทบ.02 แล้ว จะต้องมีเอกสารประกอบที่สาคัญตามประกาศกระทรวง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
คือ
(1) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน
(2) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
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4.4 สาหรับสรุป รายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดิมอนุโลมให้ ใช้แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ (แบบ ต.1) ตามระเบี ยบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2556
แต่เนื่ องจากปั จ จุ บั น แบบบั น ทึกการตรวจสอบดั งกล่ าว ได้ถูกยกเลิ กโดยระเบียบกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยตามระเบียบใหม่ได้กาหนดให้ใช้
แบบบั น ทึ ก การตรวจสอบ (แบบ ต.1) ใหม่ ซึ่ ง ก าหนดให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ท าบั น ทึ ก การตรวจสอบคื อ พนั ก งาน
น้าบาดาลประจาท้องที่ หรือผู้ที่พนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่มอบหมาย ซึ่งตามระเบียบเดิมกาหนดให้ผู้มี
หน้าที่ทาบันทึกการตรวจสอบคือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520
ดังนั้ น เพื่อให้ การจัดทาบั น ทึกการตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าหรือสงสั ยว่าจะมีการลั กลอบเจาะ/
ลักลอบใช้น้าบาดาล เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับแบบบันทึกของ
เจ้าหน้าที่ตารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ศูนย์พิทักษ์น้าบาดาลจึงได้จัดทาแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่
เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ในการตรวจสอบสถานที่ที่คาด
ว่าหรือสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล และใช้เป็นหลักฐานสรุปรายงานการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาต่อไป
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แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่
สถานที่ทาการบันทึก .......................................................................
บันทึกนี้จัดทาขึ้นเป็นหลักฐานเพื่ อแสดงว่าวันนี้ วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .............
เวลาประมาณ .................. น.
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
1. ......................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................
2. ......................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................
3. ......................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................
4. ......................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................
5. ......................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................
ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานที่ .........................................................................................................
เมื่อเดินทางมาถึงพบ นาย/นาง/นางสาว............................................................................ อายุ ........ ปี
ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ ..................... หมู่ ...... ตรอก / ซอย .................................. ถนน .........................................
แขวง / ตาบล ..................................... เขต / อาเภอ ......................................... จังหวัด ............................
หมายเลขโทรศัพท์..........................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................... แสดงตัวเป็น
เจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ในขณะเข้าทาการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว  ปิด  เปิด ทาการ
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ ได้แสดงตนและแจ้งความประสงค์ในการเข้าตรวจสอบสถานที่
ให้ทราบ ซึ่งเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ทราบและเข้าใจดีแล้ว และก่อนเข้าตรวจสอบสถานที่ ได้แสดงความ
บริสุทธิ์ใจให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งเป็นผู้นาตรวจจนเป็นที่พอใจแล้ว โดยมี ผลของการเข้าตรวจสอบ
สถานทีต่ ามรายละเอียด ดังนี้
สภาพสถานที่/สถานที่ตัง
 บ้านพักอาศัย ......................... หลัง  หมู่บ้านจัดสรร.......................................หลัง
 อาคารพาณิชย์ ....................... คูหา  โรงงานอุตสาหกรรมผลิต.....................................
 เกษตรกรรม  เพาะปลูก..................................  เลี้ยงสัตว์....................................
 อื่น ๆ .......................................................................................................................................
 จานวนคน .................. คน พักประจา ................... คน ไป - กลับ ..................... คน
 อยู่ในเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล
 อยู่นอกเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล
สภาพแหล่งน้าผิวดินหรือน้าดิบใกล้เคียง และการเชื่อมต่อ
 แม่น้า ............................................................  ทะเลสาบ .......................................................
 ลาคลอง .......................................................  ลาธาร .............................................................
 อ่างเก็บน้า ....................................................  สระน้า ............................................................
 อื่น ๆ ………………….................................................................................................……………………
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เขตพืนที่การให้บริการของการประปา
 การประปานครหลวง  การประปาส่วนภูมิภาค  การประปาเทศบาล/อบต.
 อื่น ๆ ...................................................
 ใช้น้าประปาของการประปา ................................................ แล้ว
ติดตั้งมาตรประปาขนาด  ........ มม. หมายเลข ................ อ่านค่าได้ ................ ลบ.ม.
ใช้น้าประปาเฉลี่ย .............. ลบ.ม./เดือน ชาระค่าใช้น้าประปา .................... บาท/เดือน
ติดตั้งมาตรประปาขนาด  ......... มม. หมายเลข ................ อ่านค่าได้ ............... ลบ.ม.
ใช้น้าประปาเฉลี่ย ............... ลบ.ม./เดือน ชาระค่าใช้น้าประปา .................... บาท/เดือน
 การประปาบริการถึง ไม่ได้ใช้น้าประปาเนื่องจาก ...........................................................
 การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อจ่ายน้าประปาขนาด  .......... มม.
ระยะทางประมาณ ................ เมตร
สภาพการใช้น้าประปา
 ในการอุปโภคหรือบริโภค ............. ลบ.ม./เดือน
 ในกระบวนการผลิต ................ ลบ.ม./เดือน กาลังการผลิต ……................... ต่อ/เดือน
 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ................... ลบ.ม./เดือน กาลังการผลิต ....................... ต่อ/เดือน
 ใช้ในการเกษตร (เพาะปลูก) .................... ลบ.ม./เดือน (เลี้ยงสัตว์) ....................... ลบ.ม./เดือน
 อื่น ๆ ..................................................................... ลบ.ม./เดือน
สภาพการใช้น้าผิวดินอื่น ๆ
 ในการอุปโภคหรือบริโภค ............... ลบ.ม./เดือน
 ในกระบวนการผลิต .................. ลบ.ม./เดือน กาลังการผลิต ……................... ต่อ/เดือน
 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ................... ลบ.ม./เดือน กาลังการผลิต ....................... ต่อ/เดือน
 ใช้ในการเกษตร (เพาะปลูก) .................... ลบ.ม./เดือน (เลี้ยงสัตว์) ....................... ลบ.ม./เดือน
 อื่น ๆ ..................................................................... ลบ.ม./เดือน
สภาพบ่อน้าบาดาลที่ตรวจพบ/ปริมาณน้าบาดาลที่ใช้หรือต้องการใช้
 พบบ่อน้าบาดาล จานวน ........ บ่อ ขนาดบ่อ ............................................... มม. (ตามลาดับ)
ลึก ......................................... เมตร (ตามลาดับ)
 ชารุด .............. บ่อ
 ปริมาณการใช้น้าบาดาล รวมทุกบ่อ จานวน ................ ลบ.ม./เดือน
 บ่อน้าบาดาลบริเวณใกล้เคียง จานวน ….... บ่อ ขนาดบ่อ .......................... มม. (ตามลาดับ)
ลึก .................................. เมตร (ตามลาดับ)
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สภาพการใช้น้าบาดาลในปัจจุบัน
 ในการอุปโภค-บริโภค ...................... ลบ.ม./เดือน
 ในกระบวนการผลิต ......................... ลบ.ม./เดือน กาลังการผลิต ..................... ต่อ/เดือน
 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ................. ลบ.ม./เดือน กาลังการผลิต ..................... ต่อ/เดือน
 ใช้ในการเกษตร (เพาะปลูก) .................... ลบ.ม./เดือน (เลี้ยงสัตว์) ....................... ลบ.ม./เดือน
 อื่น ๆ ..................................................ลบ.ม./เดือน
รายละเอียดสภาพบ่อน้าบาดาลที่ตรวจพบ
บ่อน้า้ บาดาล

เครือ่ งสูบน้า้

เครือ่ งวัดปริมาณน้า้ บาดาล

- หมายเลขใบอนุญาต
- หมายเลขบ่อ
- วันสิน้ อายุ
- ค่าพิกัด (UTM)

อนุญาต

(ลบ.ม./
เดือน)

ขนาด
(มม.)

ลึก
(ม.)

ชนิด
เครื่องสูบ

จ้านวน ขนาด
แรงม้า ท่อดูด
(HP) (มม.)

- ยี่ห้อ
ลึก
- รุน่
(ม.)
- หมายเลขมาตร

- อ่านได้ (ลบ.ม.)
ขนาด - ขับเคลื่อน
ตัวเลขระบบ
 แม่เหล็ก
(มม.)
- อัตราการไหล
(ลบ.ม./ชม.)

 Submersible
 Turbine
……………………
คุณภาพน้้าบาดาล
……………….…….….
N = ………………...…….. สี………..….……..………… ………………....………
กลิ่น…….…………………… ……........................
กรด – ด่าง ……………..…...
E = ……….....................

 ติดตั้งถูกต้อง  ติดตั้งไม่ถูกต้อง
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (เดิม)
ทบ. หมายเลข .................................. 

 Submersible
 Turbine
 ………………..
คุณภาพน้้าบาดาล
……………………..…
N = ………..……………….. สี………..….……..………… ………………..………
กลิ่น…….…………………… ………………………..
กรด – ด่าง ……………..…...
E = …………………….……

 ติดตั้งถูกต้อง  ติดตั้งไม่ถูกต้อง
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (เดิม)
ทบ. หมายเลข .................................. 

หมายเหตุ ปริมาณน้าตามใบอนุญาตรวมไม่เกิน ............... ลบ.ม./เดือน เฉลี่ยใช้นาจริ
้ ง ........................ ลบ.ม./เดือน

ผนึกตะกัว่ ประทับตรา (ใหม่)
ทบ. หมายเลข ...................................

ผนึกตะกัว่ ประทับตรา (ใหม่)
ทบ. หมายเลข ...................................
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 น้ามีคุณลักษณะที่เป็นพิษ เนื่องจาก ........................................................................................
 มีแหล่งมลพิษ (แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย,สารพิษหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม,บ่อพัก
น้าเสีย,เหมืองแร่ ฯลฯ) คือ ....................................................................................... ในรัศมี 1 กิโลเมตร
 การสูบน้าบาดาลอาจมีผลกระทบต่อบ่อน้าบาดาลข้างเคียง เนื่องจาก ....................................
.............................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ .......................................................................................................................................
บันทึกเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
เสร็จสิ้นการตรวจสอบ เวลาประมาณ ...................... น.
อนึ่ ง ในการตรวจสอบครั้ ง นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ / คณะเจ้ า หน้ า ที่ ได้ ก ระท าไปตามอ านาจหน้ า ที่
ด้วยความสุภาพและระมัดระวัง มิได้กระทาหรือจัดให้กระทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่น สัญญา บังคับ ขู่เข็ญ
หลอกลวง ทรมาน ใช้กาลังประทุษร้าย หรือกระทาโดยมิชอบด้วยประการอื่นใด และมิได้ทาให้ทรัพย์สินของ
ผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ เรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้ใดมาเป็นของ
ตนเองหรือผู้อื่นแต่อย่างใดทั้งสิ้น และผู้นาตรวจสอบไม่ติดใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่/คณะ
เจ้าหน้าที่ ที่เข้าทาการตรวจสอบแต่อย่างใด
ได้ อ่า นบั น ทึ กนี้ ให้ ผู้ เ กี่ย วข้ องฟัง และให้ อ่ านเองรั บรองว่า ถูก ต้อ ง จึ ง ร่ ว มกัน ลงลายมื อชื่ อไว้เ ป็ น
หลักฐาน และได้จัดทาสาเนาบันทึกการตรวจสอบนี้ให้ผู้นาตรวจสอบไว้ด้วยแล้ว จานวน 1 ฉบับ
( ลงชื่อ ) ...................................... ผู้นาตรวจสอบ ( ลงชื่อ ) ........................................... ผู้ตรวจสอบ/บันทึก/อ่าน
(............................................)
(............................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง .................................................
( ลงชื่อ ) ....................................... ผู้ตรวจสอบ
(............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

( ลงชื่อ ) ..................................... ผู้ตรวจสอบ
(............................................)
ตาแหน่ง ..................................................

( ลงชื่อ ) ....................................... ผู้ตรวจสอบ
(............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

( ลงชื่อ ) ..................................... ผู้ตรวจสอบ
(............................................)
ตาแหน่ง ..................................................

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

( ลงชื่อ ) ............................................. พยาน
(............................................)
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ตัวอย่างการเขียนบันทึกเพิ่มเติม
เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบพบบ่อน้าบาดาลขนาด .... มม. ความลึกประมาณ
.... ม. ชนิดท่อ PVC / เหล็ก ขนาดท่อดูดน้า ... มม. ใช้เครื่องสูบชนิด ...... ขนาด .... แรงม้า ตามเอกสาร
ภาพถ่ายท้ายบันทึก และได้สอบถามเรื่องใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้าบาดาลกับเจ้าของ/ผู้ดูแล
ซึ่งเป็นผู้นาตรวจแล้ว ได้รับแจ้งว่าบ่อน้าบาดาลที่ตรวจพบดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล/ใบอนุญาตใช้
น้าบาดาล
พนักงานเจ้าหน้าที่/คณะเจ้าหน้าที่ พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้แจ้งให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแล ซึ่งเป็นผู้นา
ตรวจ ทราบว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติ
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินในเขตน้าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการ
กระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทาความผิดเสียก็ได้ และได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าหากยอมรับสารภาพ
ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อได้ช าระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
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ภาพถ่ายบริเวณสถานที่ที่ท้าการตรวจสอบ
บริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงแรม .........................................
เลขที่ .. หมูท่ ี่ .. ถนน ............... ตาบล ............. อาเภอ ................... จังหวัด .....................
โซน ..... พิกัดสถานที่ N ……………………. E ………………………

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ ... เดือน ............ พ.ศ. ....
( ลงชื่อ ) ......................................... ผู้ตรวจสอบ/ถ่ายภาพ
(......................................)
ตาแหน่ง ..........................................
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ภาพถ่ายบริเวณสถานที่ที่ท้าการตรวจสอบ
บริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงแรม .........................................
เลขที่ .. หมู่ที่ .. ถนน ............... ตาบล/แขวง ............. อาเภอ/เขต ................... จังหวัด .....................
โซน ..... พิกัดสถานที่ N ……………………. E ………………………

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ ... เดือน ............ พ.ศ. ....
( ลงชื่อ ) ......................................... ผู้ตรวจสอบ/ถ่ายภาพ
(......................................)
ตาแหน่ง ..........................................
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แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ที่ท้าการตรวจสอบ
บริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงแรม .........................................
เลขที่ .. หมูท่ ี่ .. ถนน ............... ตาบล/แขวง ............. อาเภอ/เขต ................... จังหวัด .....................
โซน ..... พิกัดบ่อน้าบาดาล N …………………… E ………………………
แผนที่

แผนผัง

ที่ตังบ่อน้าบาดาล

( ลงชื่อ ) ......................................... ผู้เขียน/ทาแผนที่
(......................................)
ตาแหน่ง ..........................................
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ตัวอย่าง

ทบ. 01

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกค้าให้การของผู้กล่าวหา
.......................................
สถานที่ทาการ..(ระบุสถานที่ทาบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)...
วันที่......................เดือน.............................................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า...(ชื่อ-นามสกุล พนักงานเจ้าหน้าที่)...อายุ............ปี ตาแหน่ง........................................
สังกัด............................................อาเภอ.................................................จังหวัด.............. ..........................
ได้ปฏิญาณตนแล้ว ขอให้การด้วยความสัตย์จริงว่า (เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลา
น.
ข้าพเจ้าพร้อมด้วย 1. (ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง) 2. (ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง) 3. (ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง) ฯลฯ
ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ณ ที่
ซึ่งเป็นของ (ระบุชื่อบุคคล
หรือนิติบุคคล) พบว่าได้มีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล พิกัดบ่อ N
E
ขนาด
บ่อ มม. ความลึกประมาณ
เมตร ซึ่งได้แจ้งให้ (ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) ทราบแล้วว่า การ
กระทาดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตามมาตรา
36 ทวิ แห่ ง พ.ร.บ. ฉบั บ เดี ย วกั น โดยความผิ ด ดั ง กล่ า วสามารถเปรี ย บเที ย บปรั บ โดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดย (ระบุ ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล) รับสารภาพว่าได้ ลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล
จริ ง และยิ น ยอมท าบั น ทึ ก ค าให้ ก ารของผู้ ต้ อ งหา (แบบ ทบ. 02) เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาเปรียบเทียบปรับต่อไป
เหตุเกิดที่........................................................................ตาบล..............................อาเภอ.................................
จังหวัด..................................
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ทาการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล
พ.ศ. 2520 ต่อไป
ลงชื่อ.........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
/พนักงานสอบสวนผู้กล่าวหา
ลงชื่อ.........................................................ผู้เขียน / ผู้อ่าน
ลงชื่อ.........................................................พยาน
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ตัวอย่าง
(กรณีบุคคลธรรมดา เป็นผู้กระท้าความผิด)

ทบ. 02

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา
....................................
สถานที่ทาการ..(ระบุสถานที่ทาบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)...
วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า............... (ระบุชื่อบุคคลผู้กระทาความผิด) .............. อายุ ...........ปี เชื้อชาติ ...................
สัญชาติ..............................อาชีพ...........................................อยู่บ้าน................................ ..........................
ตาบล...........................................อาเภอ...............................................จังหวัด...........................................
ชื่อบิดา..................................................................ชื่อมารดา.......................................... .............................
เป็น (เจ้าของบ่อน้าบาดาล/ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน/เจ้าบ้าน/ผู้เช่า) พนักงานเจ้าหน้าที่/
พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า (กระทาความผิดฐานเจาะน้าบาดาล/ใช้น้าบาดาล
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.
น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จาคุกไม่เกิน 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้
ใช้ในการกระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทาความผิดเสียก็ได้)
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้
และเมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520)
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันคาให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีกาหนด และจะนาเงินมาชาระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้า
ไม่นาเงินค่าปรับมาชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
ลงชื่อ.......................................................ผู้ต้องหา
ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
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ตัวอย่าง
(กรณีนิติบุคคล เป็นผู้กระท้าความผิด และลงชื่อผู้เดียว)

ทบ. 02

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา
....................................
สถานที่ทาการ..(ระบุสถานที่ทาบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)...
วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า........ (ระบุชื่อกรรมการ/หุ้นส่วน ผู้มีอานาจ) ............ อายุ ...........ปี เชื้อชาติ ...................
สัญชาติ..............................อาชีพ...........................................อยู่บ้าน..........................................................
ตาบล...........................................อาเภอ...............................................จังหวัด................... ........................
ชื่อบิดา..................................................................ชื่อมารดา.......................................... .............................
เป็น (กรรมการ/หุ้นส่วน ผู้มีอานาจ) พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้า พเจ้าต้อง
หาว่า ...(กระทาความผิดฐานเจาะน้าบาดาล/ใช้น้าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้า
บาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตาม
มาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์
กระทาความผิดเสียก็ได้
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้
และเมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่) จะเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันคาให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี เ ปรี ย บเที ย บปรั บ โดยยิ น ยอมช าระค่ า ปรั บ ตามที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกาหนด และจะนาเงินมาชาระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
ปรับ หากข้าพเจ้าไม่นาเงินค่าปรับมาชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีต่อไป
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
ลงชื่อ.......................................................ผู้ต้องหา
ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
หมายเหตุ การลงชื่อของผู้ต้องหาต้องดูเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วยว่าต้องประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่
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ตัวอย่าง
(กรณีนิติบุคคล เป็นผู้กระท้าความผิด และลงชื่อหลายคน)

ทบ. 02

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา
....................................
สถานที่ทาการ..(ระบุสถานที่ทาบันทึก/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) ตาบล (ในเมือง , บางรักน้อย )
อาเภอ (เมืองฯ , เมืองฯ ) จังหวัด (สมุทรปราการ , นนทบุรี) ชื่อบิดา (นายณเดช นามสมมติ 2. นายปริญ ตาม
ตัวอย่าง) ชื่อมารดา (นางญาญ่า นามสมมติ 2. นางอั้ม ตามตัวอย่าง)
เป็น (กรรมการ/หุ้นส่วน ผู้มีอานาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล)) พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่
ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า (กระทาความผิดฐานเจาะน้าบาดาล/ใช้น้าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520
และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทา
ความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทาความผิดเสียก็ได้)
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้
และเมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่)
จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันคาให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีกาหนด และจะนาเงินมาชาระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้า
ไม่นาเงินค่าปรับมาชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจานวนผู้มีอานาจ).....ผู้ต้องหา
ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจานวนผู้มีอานาจ).....ผู้ต้องหา
ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
หมายเหตุ การลงชื่อของผู้ต้องหาต้องดูเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วยว่าต้องประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่
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ตัวอย่าง
(กรณีนิติบุคคล เป็นผู้กระท้าความผิด และลงชื่อเป็นนิติบุคคล)

ทบ. 02

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บันทึกค้าให้การของผู้ต้องหา
....................................
สถานที่ทาการ..(ระบุสถานที่ทาบันทึก/สถานที่เกิดเหตุ)...
วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า บริษัท......./ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล....../ห้างหุ้นส่วนจากัด....../นิติบุคคลอาคารชุด......ฯลฯ
เป็น (เจ้าของบ่อน้าบาดาล/ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน/ผู้เช่า)ฯลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงาน
สอบสวนได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า (กระทาความผิดฐานเจาะน้าบาดาล/ใช้น้าบาดาล โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล
พ.ศ. 2520 และต้องระวางโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือ จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการ
กระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทาความผิดเสียก็ได้)
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า (ความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้
และเมื่อได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหากข้าพเจ้ายอมรับสารภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่)
จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520
ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การ (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะยืนยันคาให้การนี้จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ โดยยินยอมชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีกาหนด และจะนาเงินมาชาระให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากข้าพเจ้า
ไม่นาเงินค่าปรับมาชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจานวนผู้มีอานาจ).....ผู้ต้องหา
ลงชื่อ....(ลงชื่อตามจานวนผู้มีอานาจ).....ผู้ต้องหา
ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียน/อ่าน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
หมายเหตุ การลงชื่อของผู้ต้องหาต้องดูเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนด้วยว่าต้องประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่
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การเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบ ัญญ ัตินา้ บาดาล พ.ศ. 2520
ตามมาตรา 45 และมาตรา 45/1 แห่งพระราชบ ัญญ ัตินา้ บาดาล
พ.ศ. 2520 ซงึ่ แก้ไขเพิม
่ เติมโดย (ฉบ ับที่ 3) พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง
ทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม เรือ
่ ง กาหนดหล ักเกณฑ์วา
่ ด้วยการเปรียบเทียบคดี
การประชุม และวิธพ
ี จ
ิ ารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ขนตอนและวิ
ั้
ธป
ี ฏิบ ัติในการดาเนินการเปรียบเทียบคดี
พน ักงานเจ้าหน้าทีฯ่ ตรวจพบการกระทาความผิด แล้วเห็นว่าสามารถเปรียบเทียบคดีได้
ี้ จงให้ผก
ชแ
ู ้ ระทาความผิดหรือผูต
้ อ
้ งหา
เข้าใจว่า ความผิดทีถ
่ ก
ู กล่าวหานนเป
ั้ ็ นคดีท ี่
เปรียบเทียบปร ับโดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีได้

จ ัดทาบ ันทึกการตรวจสอบสถานที่
ั
พร้อมแผนทีส
่ งเขป
และรูปถ่าย

ถ้าผูถ
้ ก
ู กล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบคดี ให้พน ักงานเจ้าหน้าทีท
่ าบ ันทึก
คาให้การของผูก
้ ล่าวหาตามแบบ ทบ.01 และบ ันทึกคาให้การของผูต
้ อ
้ งหา
่ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ตามแบบ ทบ.02 แล้วสง
บรรดาคดีทค
ี่ ณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
เห็นว่าผูต
้ อ
้ งหาควรถูกฟ้อง
่ พน ักงานสอบสวน
ให้สง
เพือ
่ ดาเนินคดีตอ
่ ไป

ในการเปรียบเทียบคดี ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีกาหนดเงินค่าปร ับ
โดยคานึงถึงความหน ักเบา
และพฤติการณ์แห่งการ
กระทาความผิด

ในกรณีมก
ี ารยึดหรืออาย ัดของกลางทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการกระทาความผิด
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะเปรียบเทียบคดีได้ตอ
่ เมือ
่ มีบ ันทึกคายินยอม
ของผูต
้ อ
้ งหาว่า ยินยอมมอบให้เป็นของกรมทร ัพยากรนา้ บาดาล และ
ให้กรมทร ัพยากรนา้ บาดาลขายหรือจาหน่ายเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
เมือ
่ เปรียบเทียบคดีเสร็จแล้วให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ทาบ ันทึกการเปรียบเทียบคดี
่ เรือ
ตามแบบ ทบ.03 และสง
่ งคืนให้หน่วยงานเจ้าของเรือ
่ ง พร้อมแจ้งให้
สาน ักควบคุมกิจการนา้ บาดาล หรือสาน ักงานทร ัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล้อมจ ังหว ัด ดาเนินการร ับชาระค่าปร ับต่อไป
เมือ
่ ผูต
้ อ
้ งหาชาระเงิน
ค่าปร ับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ออกใบเสร็จร ับเงินให้แก่ผต
ู้ อ
้ งหา
และให้ผต
ู้ อ
้ งหา
ื่ ร ับทราบ
ลงลายมือชอ
จานวนเงินค่าปร ับไว้ท ี่
คูฉ
่ บ ับใบเสร็จร ับเงิน

ั ว
ี รุปรายชอ
ื่ พร้อมสดส
่ น
กลุม
่ นิตก
ิ ารจ ัดทาบ ัญชส
ิ ธิได้ร ับเงินสน
ิ บนรางว ัล
จานวนเงินของผูม
้ ส
ี ท
่ ให้
ตามระเบียบทีก
่ าหนดและสง
สาน ักควบคุมกิจการนา้ บาดาล
หรือสาน ักงานทร ัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล้อมจ ังหว ัด เพือ
่ นาเงิน
ค่าปร ับเข้าบ ัญช ี และให้เจ้าหน้าที่
ิ ธิร์ ับเงินต่อไป
ผูม
้ ส
ี ท
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2. กรณีไปกับเจ ้ำหน ้ำทีฝ
่ ่ ำยปกครอง ตำรวจ หรือทหำร

กรณีทเี่ ป็นพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ของผู้มีอิทธิพลหรือพื้นที่ที่พิจารณาเห็นว่า การเข้าไป
ดาเนินการเองจะมีความเสี่ยงและพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระทาความผิดควรถูกฟ้องร้องดาเนินคดี ให้ประสาน
เจ้าหน้าที่ตารวจจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) หรือเจ้าหน้าที่ตารวจจากสถานีตารวจประจาท้องที่เพื่อดาเนินการร่วมกันในการเข้า
ตรวจสอบพื้นที่ หากพบการกระทาความผิดต้องมีการจับกุมผู้กระทาความผิด และยึดหรืออายัดของกลางที่เป็น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระทาความผิด ส่งไปยังสถานีตารวจที่ทาการของพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป โดยการจั บกุมผู้ กระทาความผิ ดจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ดังนี้
(1) มีบันทึกการจับกุมและต้องมีรายละเอียดตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ดังนี้
“ ต้องแจ้งแก่ผู้กระทาความผิดที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ และต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลั ก ฐานในการพิ จ ารณาคดี ได้ แ ละผู้ ถูก จั บมี สิ ทธิ ที่ จะพบและปรึ กษาทนายความ หรือ ผู้ ซึ่ง จะเป็ น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดาเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทาให้เกิดความไม่ ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดาเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย ”
(2) เจ้าพนักงานผู้ทาการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน (สถานีตารวจ)
โดยเร็ ว และเมื่ อถึงที่นั้น แล้ ว ให้ ส่ งตัว ผู้ ถูกจับแก่พนักงานสอบสวน และดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนพร้อมส่งตัวผู้ถูกจับ (ผู้ต้องหา) ของกลาง และสาเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี) ต่อพนักงาน
สอบสวนเพื่อลงบันทึกประจาวันไว้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอคัดถ่ายสาเนาบันทึก ประจาวันและให้เก็บไว้
เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ไม่สามารถคัดถ่ายสาเนาบันทึกประจาวันได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงข้ออุปสรรคไว้
และให้เสนอบันทึกข้ออุปสรรคพร้อมกับการรายงานการดาเนินการคดีอาญานั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หมายเหตุ กรณีพ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ พบการลั กลอบเจาะ/ลั กลอบใช้ น้าบาดาล และรู้ ตัว ผู้ ก ระท า
ความผิดแต่ยังจับกุมตัวไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุ พร้อมตาแหน่งพื้นที่ที่เกิด
เหตุ และค่าพิกัด UTM โดยใช้เครื่องมือ GPS และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุแล้วรีบดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอานาจตามกฎหมาย และให้ดาเนินการติดต่อประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับผู้กระทาความผิดต่อไป
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล แต่ไม่รู้ตัวผู้กระทาความผิดดังกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิ ดดังกล่ าวให้ ครบถ้ว น พร้ อมทั้งเขียนแผนที่แสดงตาแหน่งพื้นที่ที่เกิดเหตุ พร้อมค่าพิกัด UTM โดย
เครื่องมือ GPS และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ แล้วรีบดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขต
ท้องที่ที่มีอานาจตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อที่พนักงานสอบสวนจะได้ดาเนินการสืบสวนสอบสวนและจับกุม
ผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดีต่อไป
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ป.จ.ว.ข้อ
คดีอาญาที่
บัญชีของกลางลาดับที่

เวลา

น.

ตัวอย่าง
บันทึกการตรวจยึด/จับกุม
สถานที่ทาการบันทึก ...สถานีตารวจภูธร........
วัน / เดือน / ปี /เวลา ที่บันทึก ...........................
วัน / เดือน / ปี /เวลา ที่จับกุม ..........................
สถานที่จับกุม ที่ บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ แขวง / ตาบล .................... เขต / อาเภอ
.................... จังหวัด ............................
เจ้าพนักงานประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ตารวจ บก.ปทส. นาโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
2. เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธร........ นาโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์น้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล นาโดย นาย ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่
รายชื่อทั้งหมด
4. เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด....... นาโดย นาย ..................................
พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
ได้ร่วมกันทาการจับกุมตัว
1. นาย.................................................อายุ.....ปี ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............
แขวง / ตาบล .................... เขต / อาเภอ .................... จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ..............................
2. นาย.................................................อายุ.....ปี ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............
แขวง / ตาบล .................... เขต / อาเภอ .................... จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ..............................
พร้อมด้วยของกลางมี
1. รถเจาะยี่ห้อ...........หมายเลขทะเบียน.................สี.............พร้อมแท่นเจาะบนกระบะท้ายรถเจาะ
2. เครื่องอัดอากาศ ชนิด/แบบ ...... จานวน .... เครื่อง
3. หัวเจาะ ชนิด/แบบ .... ขนาด ....... จานวน ....... หัว
4. ก้านเจาะ ขนาด ... นิ้ว ความยาว ... เมตร จานวน ....... ก้าน
5. ท่อ PVC ขนาด Ø ... นิ้ว ความยาว ... เมตร จานวน ....... ท่อน
6. ท่อเหล็กใช้สูบน้าบาดาล ขนาด Ø ... นิ้ว ความยาว ... เมตร จานวน ....... ท่อน
7. เครื่องสูบน้า ขนิด........... ขนาด .... แรงม้า จานวน .... เครื่อง
ตาแหน่งที่พบของกลาง
ริมรั้ว ด้านหลังโรงงาน................./ลานจอดรถยนต์ของ..........พิกัด N ............... E ..................
บ้านเลขที่/โฉนดที่ดินเลขที่ ................. หมู่ที่ .... ตรอก / ซอย .................. ถนน .........................................
แขวง / ตาบล .................... เขต / อาเภอ .................... จังหวัด ............................
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โดยกล่าวหาว่า
การกระทาดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้าม
มิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินใน
เขตน้าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พร้อมทั้ง ได้แจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า
1. ผู้ ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ ก ารหรื อ ให้ ก ารก็ ไ ด้ แ ละถ้ อ ยค าของผู้ ถู ก จั บ นั้ น อาจใช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
2. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
3. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้
4. ผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ทั้งนี้ ขณะที่จับกุมผู้ถูกจับกุมได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหาดีแล้ว และยอมรับ
สารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา จึงได้นาตัว ผู้ถูกจับกุม พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภอ. ..................
โดยคณะเจ้าพนักงาน/คณะเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมอบหมายให้ ..................................................
เป็นผู้ดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พฤติการณ์กล่าวคือ
คณะเจ้ า หน้ าที่ จ ากศู น ย์ พิ ทัก ษ์ น้ าบาดาล กรมทรั พ ยากรน้ าบาดาล มาตรวจสอบตามเรื่ อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ว่ามีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล บริเวณ............................................................
ระหว่างตรวจสอบพบเห็นบุคคลกาลังดาเนินการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล จึงได้เข้าตรวจสอบ
พบ นาย............................(ทราบชื่อภายหลัง) อายุ.....ปี ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ ....
ตรอก / ซอย ............ ถนน ...................... แขวง / ตาบล .......................... เขต / อาเภอ ........................
จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................. เป็นผู้ ดาเนินการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลดัง กล่ า ว คณะเจ้ าหน้ าที่ จึ ง ได้ แสดงตั ว เป็ นพนัก งานเจ้ า หน้ าที่ และแจ้ งความประสงค์เ พื่อ ขอ
ตรวจสอบให้นาย............................ ทราบ และนาย................................ ได้รับทราบและเข้าใจความประสงค์
ของคณะเจ้ าหน้ าที่ดีแล้ ว ยิ น ดีและยิ นยอมให้ คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้ว ยความเต็มใจ และเป็ นผู้ นา
ตรวจสอบด้วยตนเอง คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ นาย............................หยุดการเดินเครื่องเจาะไว้ก่อน และได้
สอบถามว่ามีใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือไม่อย่างไร
นาย............................ แจ้งว่า ไม่มีใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ตารวจ บก.ปทส./เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ. ....... และเจ้าหน้าที่จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด.......... และเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจ บก.ปทส./เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ. ....... ถึงสถานที่เกิดเหตุ
พบว่ามีหัวเจาะน้าบาดาลอยู่ในบ่อน้าบาดาลขนาด ...... มม. จึงได้แจ้งให้ นาย............................ นาหัวเจาะ
น้าบาดาลออกจากบ่อน้าบาดาล เพื่อทาการวัดความลึก จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวัดความลึก โดยวัดได้
ประมาณ 30 เมตร จึงได้แจ้งให้นาย............................ ทราบว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16
แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ขณะจับกุมผู้ต้องหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การ
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เหตุเกิดที่ ............................................... เมื่อวันที่ .................. เวลา ..........................
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อนึ่ ง ในการจั บ กุ ม ครั้ ง นี้ เจ้ า พนั ก งานได้ ก ระท าด้ ว ยความระมั ด ระวั ง มิ ไ ด้ ขู่ เ ข็ ญ หรื อ ให้ สั ญ ญา
ด้วยประการใด ๆ และมิได้ทาให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ทาให้
ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจแต่อย่างใด
ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหานี้ฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และได้จัดทา
สาเนาบันทึกการจับกุมนี้ให้ผู้ถูกจับกุมไว้ด้วยแล้ว จานวน 1 ฉบับ
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )

ผู้ถูกจับ/รับมอบสาเนาบันทึกการจับกุม
ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )
ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )
ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )
ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )
ผู้จับกุม ( ลงชื่อ )
พยาน ( ลงชื่อ )

ผู้จับกุม
ผู้จับกุม
ผู้จับกุม
ผู้จับกุม
ผู้จับกุม/ บันทึก / อ่าน
พยาน
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(3) กรณีที่ออกไปตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล
ในที่รโหฐาน และมีความจาเป็นต้องมีการเข้าไปในที่รโหฐานนั้นเพื่อค้นหาบ่อน้าบาดาลหรือเครื่องมือเครื่องใช้
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่สงสัยว่าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระทาความผิด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่าจะมีการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล แล้ว
ประสานเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจจากกองบั ง คั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) หรือพนักงานสอบสวนสถานีตารวจประจาท้องที่ เพื่อเสนอ
พยานหลักฐานเหล่านั้นต่อศาลให้ออกหมายค้น
เมื่อศาลได้ออกหมายค้นให้แล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจผู้มีชื่อในหมายค้น จะเป็นผู้มีอานาจหรือเป็นหัวหน้า
ไปจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามหมายนั้ น โดยให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ ต าม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ท าการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อร่วมเข้าทาการตรวจค้น
ในการค้นนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น ก่อนทาการค้นให้แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย แสดงหมายค้นให้แก่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่รโหฐานที่กาหนดตามหมายนั้น และทาการค้นด้วยวิธีการอันสมควร เมื่อค้นแล้วหาก
พบว่ามีบ่อน้าบาดาล หรือเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่สงสัยว่ าได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือ
ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระทาความผิด ให้ดาเนินการตามข้อ 2 (1) และ (2) ในหน้า 33 ต่อไป

Page 36 of 71
ตัวอย่าง
ค้าร้องขอออกหมายค้น
( ค้าร้อง )
ขอออกหมายค้น
ที่
รับค้าร้อง
เรียกสอบ

ศาล
วันที่

/2562

จังหวัด.....................
เดือน
พ.ศ. 2562

ผู้พิพากษา
ความอาญา
ผู้ร้อง
ข้าพเจ้า
อายุ

ต้าแหน่ง

ปี อาชีพรับราชการ สถานที่ท้างาน

แขวง / ต้าบล

เขต / อ้าเภอ

โทรศัพท์

จังหวัด

ขอยื่นค้าร้องขอออกหมายค้นต่อศาล ดังมีข้อความที่จะกล่าวดังนี้
ข้อ 1. ด้วยปรากฏจากการสืบสวน / สอบสวนของ
ทราบว่า

ที่บ้านเลขที่

หมู่ที่

ซอย

แขวง / ต้าบล

เขต / อ้าเภอ

มี นาย / นาง / นางสาว
อาชีพ

ถนน
จังหวัด
อายุ

ต้าแหน่ง

เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครอง

มีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการออกหมายค้น คือ

รายละเอียดข้อมูลและพยานหลักฐานพร้อมแผนที่สังเขป ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปี
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ข้อ 2. ผู้ร้องประสงค์จะท้าการตรวจค้นบ้านหรือสถานที่ดังกล่าว เพื่อ
พบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
พบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการ
กระท้าความผิด
พบและยึดสิ่งของตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาลตามส้าเนาค้าพิพากษาหรือค้าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้
พบบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
พบบุคคลที่ถูกออกหมายจับตามส้าเนาหมายจับที่แนบมาพร้อมนี้
จึงขอให้ศาลออกหมายค้นให้แก่
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจค้นเพื่อเข้าตรวจค้นในวันที่

ตั้งแต่เวลา

นาฬิกา ถึง

เวลา

นาฬิกา

ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น
ในการยื่นค้าร้องนี้ ผู้ร้องได้มอบหมายให้
ต้าแหน่ง
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นผู้น้าค้าร้องนี้มายื่นต่อศาล และหากศาลเรียกสอบถามเมื่อใด ผู้ร้องพร้อมจะมาให้ศาลสอบในทันที
ผู้ร้อง
เคย / ไม่เคย ร้องขอให้ศาล
ออกหมายค้นบ้านหรือสถานที่ข้างต้น โดยอาศัยเหตุแห่งการร้องขอเดียวกันนี้ หรือเหตุอื่น ( ระบุ )

และศาลมีค้าสั่ง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
( ลงชื่อ )

ผู้ร้อง

Page 38 of 71
ตัวอย่างหมายค้น

สาหรับศาลใช้

(48 ทวิ)
หมายค้น
ที่............................./25................
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล..................................................................
วันที่ ......... เดือน .................. พุทธศักราช 25..........
ความอาญา
....................................................................................................................................ผู้ร้อง
หมายถึง..............................................................................................................................................................
ด้วยศาลเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นสถานที่/บ้านเลขที่......................................หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................ตามแผนที่สงั เขปแนบท้าย
 ๑. เพื่อพบและยึดสิ่งของ *..................................................................................................
 ๑.๑ ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
 ๑.๒ ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้ หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทาความผิด
 ๑.๓ ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
 ๒. เพื่อพบ *.......................................................................................................................
 ๒.๑ บุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 ๒.๒ บุคคลที่ถูกออกหมายจับ ตามหมายจับเลขที่............................/..................ลงวันที่............................
.................................ซึ่งออกโดย.............................................................................................................
จึงออกหมายค้นนี้ตามข้อ...............................ให้.......................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................มีอานาจค้นสถานที่/บ้านข้างต้นได้ใน
วันที่..................เดือน...............................................พ.ศ. ๒๕.......................เวลา.............................นาฬิกา ถึง
 เวลา.............................นาฬิกา  ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น
เมื่อค้นได้ตามหมายนี้แล้วให้ส่ง.................................................................................................
............................................................................................................................................................................
พร้อมบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของ (ถ้ามี) ไปยัง...............................................................................................
เพื่อจัดการตามกฎหมายต่อไป
.............................................................................ผู้พิพากษา
(พลิก)
หมายเหตุ : * ให้ระบุชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น
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บันทึก
วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. ๒๕................
เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายได้แจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและได้ส่งหมายให้ตรวจดูแล้ว
..................................................................................เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมาย
ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้รับทราบข้อความในหมาย และได้ตรวจดูหมายแล้ว

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

ค้าเตือน
เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายพึงปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างน้อยให้คานึงถึง
๑. การค้นต้องกระทาตามวัน เวลาที่ระบุไว้ในหมาย
๒. การค้นต้องกระทาเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของเฉพาะตามที่ระบุไว้ในหมาย
๓. การค้นต้องพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกค้น
๔. ผู้ค้นต้องเป็นเจ้าพนักงานตามหมาย

*ระบุความเกี่ยวข้องกับเจ้าของสถานที่ที่ถูกตรวจค้น เช่น เป็นญาติหรือลูกจ้าง ฯลฯ
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ตัวอย่าง
บันทึกการตรวจค้น
สถานที่ทาการบันทึก ...(ระบุสถานที่ตามหมายค้น)....
วัน / เดือน / ปี /เวลา ที่บันทึก ...........................
บันทึกนี้จัดทาขึ้นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า
วันนี้ (ระบุวัน / เดือน / ปี /เวลา) คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ตารวจ บก.ปทส. นาโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
2. เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธร........ นาโดย ร.ต.อ. ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์น้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล นาโดย นาย ....................... พร้อมคณะ/หรือใส่
รายชื่อทั้งหมด
4. เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั งหวั ด ....... น าโดย นาย ..................... ..
พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
5. เจ้ าหน้ า ที่ ส านั กทรั พ ยากรน้ าบาดาล เขต .. กรมทรั พยากรน้าบาดาล นาโดย นาย .......................
พร้อมคณะ/หรือใส่รายชื่อทั้งหมด
ได้ร่วมกันนาหมายค้นศาลอาญา ที่ .. / .... ลงวันที่ .. เดือน .... พ.ศ. .... เพื่อเข้าตรวจค้น ...(ระบุ
สถานที่ตามหมายค้น).... เมื่อเดินทางมาถึงพบ นาย.............................. อายุ ... ปี ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ ..........
หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ ถนน ................... แขวง / ตาบล .................... เขต / อาเภอ ....................
จังหวัด ............................ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................. แสดงตัวเป็นเจ้าของ/ผู้ดูแล
สถานที่ดังกล่าว ขณะเข้าทาการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวปิด/เปิดทาการ คณะเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงาน ได้แสดง
หมายค้นและแจ้งความประสงค์ในการตรวจค้นให้ ทราบ ซึ่งเจ้าของ/ผู้ดูแล สถานที่ดังกล่าว ทราบและเข้าใจดี
แล้ว และก่อนทาการตรวจค้น คณะเจ้าหน้าที่/ เจ้าพนักงาน ผู้ทาการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับ
เจ้าของ/ผู้ดูแล ซึ่งเป็นผู้นาตรวจจนเป็นที่พอใจแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการตรวจค้น ดังนี้
คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานร่วมกันตรวจค้น พบบ่อน้าบาดาลขนาด .... มม. ความลึกประมาณ .... ม.
ชนิดท่อ PVC / เหล็ก ขนาดท่อดูดน้า ... มม. ใช้เครื่องสูบชนิด ...... ขนาด .... แรงม้า ตามเอกสารภาพถ่ายท้าย
บันทึก จึงได้อายัดบ่อน้าบาดาลดังกล่าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายทาลายอุปกรณ์ ตลอดจนการฝังกลบ และมิให้มี
การสูบใช้น้าบาดาลจนกว่าจะมีคาสั่งถอนอายัด โดยมอบให้ นาย.............................. เป็นผู้รับอายัด
คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้แจ้งให้นาย............................ ทราบว่าการ
กระทาดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
กิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้าบาดาลนั้น
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยคณะเจ้า
พนั กงาน/คณะเจ้ าหน้ าที่ได้ พิจ ารณาร่ ว มกันแล้ ว มอบหมายให้ .................................................. เป็ น
ผู้ดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจประจาท้องที่เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เสร็จสิ้นการตรวจค้น เวลา ..... น.
อนึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานได้กระทาไปตามอานาจหน้าที่ ด้วยความสุภาพ
และระมัดระวัง มิได้ทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่น สัญญา บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้
กาลังประทุษร้าย หรือกระทาโดยมิชอบด้วยประการอื่นใด และมิได้ทาให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสี ยหาย สูญหาย
หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ เรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้ใดมาเป็นของตนเองหรือผู้อื่น แต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น และผู้นาตรวจค้นไม่ติดใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานที่เข้าทาการตรวจค้นแต่
อย่างใด
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ได้ อ่า นบั น ทึ กนี้ ให้ ผู้ เ กี่ย วข้ องฟัง และให้ อ่ านเองรั บรองว่า ถูก ต้อ ง จึ ง ร่ ว มกัน ลงลายมื อชื่ อไว้เ ป็ น
หลักฐาน และได้จัดทาสาเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ให้ผู้นาตรวจค้นไว้ด้วยแล้ว จานวน 1 ฉบับ
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )
( ลงชื่อ )

ผู้นาตรวจค้น/รับอายัด
ผู้ตรวจค้น
( ลงชื่อ )
ผู้ตรวจค้น
( ลงชื่อ )
ผู้ตรวจค้น
( ลงชื่อ )
ผู้ตรวจค้น
( ลงชื่อ )
ผู้ตรวจค้น
( ลงชื่อ )
พยาน
( ลงชื่อ )
...................................................

ผู้ตรวจค้น
ผู้ตรวจค้น
ผู้ตรวจค้น
ผู้ตรวจค้น
ผู้ตรวจค้น/บันทึก/ อ่าน
พยาน
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หลังจากที่ได้มีการตรวจพบการลักลอบเจาะ/ลักลอบใช้น้าบาดาล และได้ดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ไม่ว่าจะเป็ น การทาบั น ทึก เปรี ย บเทีย บคดีโ ดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เอง หรือแจ้ งความร้องทุ กข์ต่อพนักงาน
สอบสวนของสถานี ต ารวจประจ าท้อ งที่ ให้ พนั ก งานเจ้า หน้า ที่ผู้ รับ ผิ ดชอบรายงานผลการด าเนิ นการให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาเสร็จสิ้นการจับกุม
หรือตรวจยึดของกลาง หรือตรวจพบการกระทาความผิดแล้วแต่กรณี เว้นแต่ใน
กรณี มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจรายงานภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า วได้ และให้
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานดังกล่าวรายงานผลการจับกุมตรวจยึดของกลาง
หรือตรวจพบการกระทาความผิดดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบภายใน 7
วัน นับแต่วันที่ได้รับ รายงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานรายงานให้อธิบดีทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับรายงาน
การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ ให้แนบสาเนาบันทึกการจับกุม แผนที่เกิดเหตุ สาเนา
บันทึกประจาวันการรับแจ้งความร้องทุกข์ของพนักงานสอบสวนและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งให้ระบุปัญหาหรืออุปสรรค (หากมี) ซึ่งในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคให้เสนอความเห็น ถึงวิธีการหรือแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวด้วย
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ตัวอย่าง
การแจ้งความร้องทุกข์

ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
บันทึกค้าให้การของผูร้ ้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือพยาน
นาย

ค้าให้การของ

สถานีตา้ รวจ

กก.1 บก.ปทส.

ชื่อผู้รับมอบอ้านาจ
เป็น

วันที่

ผู้กล่าวหา

อ้าเภอ

23

จตุจักร

เดือน

จังหวัด

กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕61

มกราคม

ผู้รับมอบอ้านาจ

ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง
ผู้ต้องหา

โทรศัพท์ติดต่อ

บัตรประจ้าตัวประชาชน

ต่อหน้า

ร.ต.อ. ............สารวัตร(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.

สอบสวนที่

ห้องสอบสวน กก.1 บก.ปทส.

ออก ณ

ชือ่

ออกเมือ่

เชือ้ ชาติ

หมดอายุ

อาชีพ (ลงให้ชดั เจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการมีเบีย้ หวัดหรือมีบา้ เหน็จ บ้านาญ หรือไม่ ให้
ลงตามประเภททีร่ บั )

ร.ต.อ.

ผู้รับมอบอ้านาจ
ไทย

อายุ

สัญชาติ

ไทย

พุทธ

รับราชการ

บันทึก
ตัง้ บ้านเรือนอยูบ่ า้ นเลขที่

หมูท่ ี่

ชือ่ ผูใ้ หญ่บา้ น

ต้าบล
ชือ่ ก้านัน

อ้าเภอ

จังหวัด

ชือ่ บิดา

ชือ่ มารดา

เกีย่ วข้องเป็นอะไรกับคูก่ รณี
ขอให้ถอ้ ยค้าว่า

ใบต่อค้าให้การ ของ

ศาสนา

ปี

เป็นผู้กล่าวหา สาบานตนแล้ว
ข้าฯ ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวน ด้วยความสัตย์จริง ดังนี้

ถาม

ท่านรับราชการอยู่ที่ใด มีต้าแหน่งหน้าทีอ่ ย่างไร

ตอบ

ข้าฯ รับราชการอยูท่ ี่กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้าแหน่ง......มีหน้าที่
ตรวจสอบดูแลควบคุมการเจาะและใช้น้าบาดาล และปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็น
แผ่นที่ 1
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ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ท่านมาพบพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ เพือ่ แจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องใด
ข้าฯ ได้มาพบพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ เพือ่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด้าเนินคดีกับ..................ในข้อหาเจาะน้้าบาดาล และใช้
น้้าบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. น้้าบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 3 มาตรา 16 และมาตรา 36 ทวิ เพือ่ ให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะ
ถึงที่สุด เหตุเกิดที่......................
ขอทราบพฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร
กล่าวคือ เมื่อวันที่..................เวลาประมาณ......น. ข้าพเจ้ากับพวกเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้ารวจจาก.....................ได้น้า
หมายศาลอาญาที่../....ลงวันที่...............ร่วมกันเข้าตรวจค้นที่ร้าน.......................เลขที่ ...................ที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบนาย.............................. อายุ ... ปี
ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ .......... หมู่ .... ตรอก / ซอย ............ ถนน ................... แขวง / ตาบล .................... เขต / อาเภอ .................... จังหวัด .....................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................. แสดงตัวเป็นเจ้าของ/ผู้ดูแล สถานที่ดังกล่าว ขณะเข้าทาการตรวจค้นสถานที่ ดังกล่าวปิด/เปิดทาการ
ข้าฯ กับพวก ได้แสดงตัวพร้อมหมายค้นของศาล และอ่านหมายค้นให้นาย..............................ฟังและให้ตรวจดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงแจ้งความประสงค์ขอ
ทาการตรวจค้นร้าน................เลขที่ดังกล่าวข้างต้น นาย........ทราบข้อความในหมายค้นดีแล้วให้การยินยอมให้ทาการตรวจค้นแต่โดยดี ซึ่งก่อนทาการตรวจ
ค้น ข้าฯ กับพวกเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล และเจ้ าหน้าที่ต้ารวจจาก..................... ผู้ทาการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับนาย
....................เจ้าของ/ผู้ดูแล ซึ่งเป็นผู้นาตรวจจนเป็นที่พอใจแล้ว โดยผลการตรวจค้น พบ
บ่อน้าบาดาลขนาด .... มม. ตรวจสอบความลึกได้ประมาณ .... ม. ชนิดท่อเหล็ก ขนาดท่อดูดน้า ... มม. ใช้เครื่องสูบชนิด ...... ขนาด .... แรงม้า
จึงได้อายัดบ่อน้าบาดาลดังกล่าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายทาลายอุปกรณ์ ตลอดจนการฝังกลบ และมิให้มีการสูบใช้น้าบาดาลจนกว่าจะมีคาสั่งถอนอายัด โดย
มอบให้ นาย.............................. เป็นผู้รับอายัด
คณะเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้แจ้งให้นาย............................ ทราบว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 16
แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินในเขตน้าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ข้าฯ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดีกับร้าน......................ในข้อหาเจาะน้าบาดาล และใช้น้าบาดาล โดยไม่ ได้รับใบอนุญาต
เพื่อให้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ถาม

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล และใช้น้าบาดาล มีขนั้ ตอนการดาเนินการอย่างไร

ตอบ

ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล และใช้น้าบาดาล ต้องดาเนินการยื่นคาขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ต่อพนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ใน
เขตน้าบาดาลนั้นๆ และเมื่อดาเนินการเจาะเสร็จแล้วต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ต่อพนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ในเขตน้าบาดาลนัน้ ๆ
เช่นกันซึ่งการเจาะน้าบาดาล และใช้น้าบาดาลดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งกรมทรัพยากรน้าบาดาลมอบหมาย
ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และมีบทกาหนดโทษตามมาตรา 36 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน

ถาม

ร้าน..............เลขที.่ ..................ได้รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล และใบอนุญาตใช้น้าบาดาล หรือไม่

ตอบ

จากการตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันนี้ ไม่พบว่า ร้าน................เลขที่.............................ที่เกิดเหตุมกี ารขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล และขอรับใบอนุญาต
ใช้น้าบาดาล แต่อย่างใด

ถาม

ท่านเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับร้าน............มาก่อนหรือไม่

ตอบ

ไม่เคย

ใบต่อค้าให้การ ของ

เป็น

ถาม

เหตุเกิดที่ไหน เมือ่ ใด

ตอบ

เหตุเกิดทีร่ ้าน..........................เลขที.่ ...............................เวลาประมาณ .................น.
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) .................................................. ผูก้ ล่าวหา
(...................................................)
ตาแหน่ง....................................................
(ลงชื่อ) .................................................. สอบสวน/พิมพ์/อ่าน
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................

แผ่นที่ 2
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ตัวอย่างหนังสือติดตามคดี

ที่ ทส ......./..........

ชื่อส่วนราชการ
ที่อยู่....................................................................................
.........................................................................................
วัน เดือน ปี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผลความคืบหน้าในการด้าเนินคดี
เรียน ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธร.............. จ.บุรีรัมย์
อ้างถึง คดีอาญาที่ ...../..............
ตามที่ ก รมทรั พ ยากรน้้ า บาดาล ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต้ า รวจจากกองบั ง คั บ การปราบปราม
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจพบการลักลอบเจาะ และลักลอบใช้
น้้าบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เหตุเกิดที่ ................................................................ เลขที่ ...... หมู่ที่ .....
ต้าบล........................อ้าเภอ........................จังหวัด......................... และ .....(ชื่อต้ารวจหรือผู้รับมอบอ้านาจ).....
ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ. ........................ ให้ด้าเนินคดีการกระท้าผิดตามพระราชบัญญัติ
น้้าบาดาล พ.ศ. 2520 ฐาน “เจาะน้้าบาดาล และใช้น้าบาดาล โดยไม่ได้รับใบอนุญาต” ซึง่ พนักงานสอบสวน
ได้รับค้าร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ตามคดีอาญาที่อ้างถึงเพื่อพิจารณาด้าเนินคดีตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป นั้น
กรมทรั พ ยากรน้้ า บาดาล จึ ง ขอประสานมาเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ผ ลความคื บ หน้ า
ในคดี อ าญาที่ อ้ า งถึ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ว่ า ปั จ จุ บั น มี ค วามคื บ หน้ า อย่ า งไร คดี ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
ผลเป็ น ประการใด ขอได้โ ปรดแจ้ งให้ กรมทรัพยากรน้้าบาดาลทราบ พร้อมรายละเอียดหลั กฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส้าหรับการพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โทร. ..............................
โทรสาร ..............................
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ภาคผนวก 1
ความรูพ
้ น
ื้ ฐานด้านกฎหมายของพน ักงานเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 3
“น้าบาดาล” หมายความว่า น้าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดิน
เกินความลึกที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกาหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้
“เจาะน้าบาดาล” หมายความว่า กระทาแก่ชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพื่อให้ได้มาซึ่งน้าบาดาล
หรือเพื่อระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล
“บ่อน้าบาดาล” หมายความว่า บ่อน้าที่เกิดจากการเจาะน้าบาดาล
“เขตน้าบาดาล” หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีกาหนดให้เป็นเขตน้าบาดาล โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
“กิจการน้าบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้าบาดาล การใช้น้าบาดาลหรือการระบายน้าลงบ่อ
น้าบาดาล
“ใช้น้าบาดาล” หมายความว่า นาน้าจากบ่อน้าบาดาลขึ้นมาใช้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดาเนินกิจการด้วย
“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการน้าบาดาล
“พนั ก งานน้ าบาดาลประจ าท้อ งที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ งอธิ บดี แต่ง ตั้ง ให้ มีอานาจหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสาหรับการเจาะน้าบาดาล การเลิกเจาะ
น้าบาดาล การใช้น้าบาดาลแบบอนุรักษ์ การระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล การเลิกใช้บ่อน้าบาดาล การป้องกัน
ด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(2) กาหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
มาตรา 16 “ห้ า มมิใ ห้ ผู้ ใ ดประกอบกิจ การน้ าบาดาลในเขตน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ ว่า จะเป็น ผู้ มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 30 ทวิ ในกรณี ที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาตามวรรคสองของมาตรา 36 ทวิ แล้ว หาก
ผู้กระทาความผิดไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรือ อันเป็นเหตุให้เกิดความผิดนั้น
ภายในเวลาที่ศาลกาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม
คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลได้ โดยผู้กระทาความผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการกระทาการนั้นทั้งสิ้น
มาตรา 31 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
เมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 32 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้ าพนักงานตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 36 ทวิ ผู้ใดสูบน้าบาดาลในเขตห้ามสูบน้าบาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสองหรือ
ฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และจะ
ริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทาความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทาความผิด
เสียก็ได้
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทา
ความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้
มาตรา 45 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคตาม
ความจาเป็น
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจานวนคณะละสาม
คนโดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรี
กาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 45/1 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 36 ทวิ เฉพาะกรณี
ฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอานาจเปรียบเทียบได้ ถ้าเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้อง และเมื่ อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนพบว่ า ผู้ ใ ดกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง และผู้ นั้ น ยิ น ยอมให้
เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อ งให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มี
อานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระทาความผิดยินยอมให้ของกลาง ที่ยึดหรือ
อายัดตกเป็นของกรมทรัพยากรน้าบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลขายหรือจาหน่ายเป็นรายได้ของ
แผ่นดินต่อไป

Page 48 of 71
กฎกระทรวง ฉบ บ
ั ที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบ ญ
ั ญต
ั ิ
นา้ บาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิม
่ เติมโดย ฉบ ับที่ 10 (พ.ศ. 2556)

ข้อ 2 ให้ก้าหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ ดังต่อไปนี
(1) คาขอ
(2) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
(ก) บ่อน้าบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทาด้วยซีเมนต์
อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น
(ข) บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร
(ค) บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตร
แต่น้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร
(ง) บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป
(3) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
(ก) บ่อน้าบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทาด้วย
ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น
(ข) บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร
(ค) บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตร
แต่น้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร
(ง) บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป
(9) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ฉบับละ

10 บาท

ฉบับละ

100 บาท

ฉบับละ

100 บาท

ฉบับละ

500 บาท

ฉบับละ

1,000 บาท

ฉบับละ

100 บาท

ฉบับละ

100 บาท

ฉบับละ

500 บาท

ฉบับละ
1,000 บาท
ตัวอย่างละ 1,200 บาท
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ค่าใช้น้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ น้ า บาดาล พ.ศ. 2520
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543)
ค่าใช้น้า บาดาล คือค่าใช้น้าบาดาลที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล โดยกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ใช้น้าบาดาลต้องชาระค่าใช้น้าบาดาล ปีละ 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
ถึงวันที่ 30 กันยายน
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ต้องชาระภายในวันที่ 30 เมษายน
ต้องชาระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
ต้องชาระภายในวันที่ 30 ตุลาคม
ต้องชาระภายในวันที่ 30 มกราคม

การเรียกเก็บค่าใช้น้าบาดาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
อัตราค่าใช้น้าบาดาล

ประเภท

ท้องที่ที่มีน้าประปาใช้
เก็บเต็ม
(8.50 บาท/ลบ.ม.)

ท้องที่ที่ไม่มีน้าประปาใช้
ยกเว้น

2. – ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท
และชนิดที่รัฐมนตรีกาหนด และอืน่ ๆ)

เก็บเต็ม
(8.50 บาท/ลบ.ม.)

ลดหย่อน
เก็บเพียง 75 % ของปริมาณน้าที่ใช้
= 8.50 x 75 % = 6.375 บาท/ ลบ.ม.

- ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท
และชนิดที่รัฐมนตรีกาหนด)

เก็บเต็ม
(8.50 บาท/ลบ.ม.)

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

3. เกษตรกรรม
- การเพาะปลูก

เก็บเต็ม
(8.50 บาท/ลบ.ม.)

ยกเว้น

- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ใช้น้าบาดาลไม่เกิน
วันละ 50 ลบ.ม.

เก็บเต็ม
(8.50 บาท/ลบ.ม.)

ยกเว้น

เก็บเต็ม

ลดหย่อน เก็บในส่วนที่เกินกว่าวันละ
50 ลบ.ม. เก็บเพียง 30 %
ของปริมาณน้าที่ใช้
= 8.50 x 30 % = 2.55 บาท/ลบ.ม.

1.อุปโภคหรือบริโภค

- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ใช้น้าบาดาล
เกินกว่าวันละ 50 ลบ.ม.
(เก็บเฉพาะส่วนที่เกิน)

(8.50 บาท/ลบ.ม.)

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้าบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จนถึงขนาดที่ทาให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้าบาดาลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้าบาดาล
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้าบาดาล หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจาเป็นต้องใช้น้าบาดาลเพื่อฟื้นฟูสถานที่ประกอบกิจการ
น้าบาดาล ให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าใช้น้าบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกิน
3 งวด ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น
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การเรียกเก็บค่าใช้น้าบาดาล
นอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
ประเภท
1.อุปโภคหรือบริโภค

อัตราค่าใช้น้าบาดาล
ท้องที่ที่มีน้าประปาใช้

ท้องที่ที่ไม่มีน้าประปาใช้

เก็บเต็ม

ยกเว้น

(3.50 บาท/ลบ.ม.)
2. – ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท

เก็บเต็ม

ลดหย่อน

(3.50 บาท/ลบ.ม.)

เก็บเพียง 75 % ของปริมาณน้าที่ใช้

และชนิดที่รัฐมนตรีกาหนด และอืน่ ๆ)
- ธุรกิจ (โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ตามประเภท

= 3.50 x 75 % = 2.625 บาท/ ลบ.ม.
เก็บเต็ม

ลดหย่อน

(3.50 บาท/ลบ.ม.)

เก็บเพียง 30 % ของปริมาณน้าที่ใช้

และชนิดที่รัฐมนตรีกาหนด)
3. เกษตรกรรม
- การเพาะปลูก
- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ใช้น้าบาดาลไม่เกิน
วันละ 50 ลบ.ม.
- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ใช้น้าบาดาล
เกินกว่าวันละ 50 ลบ.ม.
(เก็บเฉพาะส่วนที่เกิน)

= 3.50 x 30 % = 1.05 บาท/ลบ.ม.
เก็บเต็ม

ยกเว้น

(3.50 บาท/ลบ.ม.)
เก็บเต็ม

ยกเว้น

(3.50 บาท/ลบ.ม.)
เก็บเต็ม
(3.50 บาท/ลบ.ม.)

ลดหย่อน เก็บในส่วนที่เกินกว่าวันละ
50 ลบ.ม. เก็บเพียง 30 %
ของปริมาณน้าที่ใช้
= 3.50 x 30 % = 1.05 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้าบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จนถึงขนาดที่ทาให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้าบาดาลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้าบาดาล
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้าบาดาล หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจาเป็นต้องใช้น้าบาดาลเพื่อฟื้นฟูสถานที่ประกอบกิจการ
น้าบาดาล ให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าใช้น้าบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกิน
3 งวด โดยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น
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ตารางเปรียบเทียบการช้าระค่าใช้น้าบาดาล
กรณีช้าระเงินค่าใช้น้าบาดาลเกินระยะเวลาที่ก้าหนดต้องช้าระ
ตามข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2540) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520

วัน

เดือน

ปี

ใช้บังคับตังแต่
1 ส.ค. 2543 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

อัตราค่าใช้น้าบาดาล (บาท/ลบ.ม.)
ใน 7 จังหวัด

นอก 7 จังหวัด

8.50

3.50

(1 เม.ย. 2546)

(1 ก.ค. 2537)

กรณีช้าระเกินก้าหนด
1 - 30 วัน 31 - 60 วัน 61 - 90 วัน 91 วัน ขึนไป
1.1 เท่า

1.2 เท่า

1.3 เท่า

- อัตราค่าใช้น้าบาดาลที่ชาระภายในกาหนดเวลา คือ ชาระภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป
- อัตราค่าใช้น้าบาดาลใน 7 จังหวัด หมายถึง กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

2 เท่า
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ค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
คือ เงินที่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวั ดนครปฐม
ตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้าบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์
น้าบาดาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
โดยต้องชาระตามอัตราและภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบการช้าระค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
ประเภท

อัตราค่าอนุรักษ์น้าบาดาล

1.อุปโภคหรือบริโภค

ยกเว้น

2. ธุรกิจ

เก็บเต็ม
(4.50 บาท/ลบ.ม.)

3. เกษตรกรรม
- การเพาะปลูก

ยกเว้น

- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ใช้น้าบาดาลไม่เกินวันละ 50 ลบ.ม.

ยกเว้น

- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ใช้น้าบาดาลเกิน กว่าวันละ 50 ลบ.ม.
(เก็บเฉพาะส่วนที่เกิน)

เก็บเต็ม
(4.50 บาท/ลบ.ม.)

ตารางเปรียบเทียบการช้าระค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
กรณีช้าระเกินระยะเวลาที่ก้าหนดต้องช้าระ
วัน

เดือน

ปี

ใช้บังคับตั้งแต่
31 ส.ค. 2547 เป็นต้นไป

อัตราค่าอนุรักษ์น้าบาดาล

กรณีช้าระเกินก้าหนด

(บาท/ลบ.ม.)

1 - 30 วัน

31 - 60 วัน

4.50

1.1 เท่า

1.2 เท่า

61 - 90 วัน 91 วัน ขึนไป
1.3 เท่า

2 เท่า

หมายเหตุ - อัตราค่าอนุรักษ์น้าบาดาลที่ชาระภายในกาหนดเวลา คือ ชาระภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป
- ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้าบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จนถึงขนาดที่ทาให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้าบาดาลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้าบาดาลไม่
เป็นไปตามมาตรฐานน้าบาดาล หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจาเป็นต้องใช้น้าบาดาลเพื่อฟื้นฟูสถานที่ประกอบกิจการ
น้าบาดาล ให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับยกเว้นค่าอนุรักษ์น้าบาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกิน
3 งวด โดยให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น
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ภาคผนวก 2
พน ักงานเจ้าหน้าทีใ่ นฐานะเจ้าพน ักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
และเจ้าพน ักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญา
-------------------------

เจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจาก ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 ได้บัญญัติว่า “พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ งรั ฐมนตรีแต่ งตั้ งให้ ปฏิ บัติ การตามพระราชบั ญญัติ นี้ ประกอบกั บ มาตรา 32
ได้บั ญญัติ เพิ่มเติมว่า “ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้ ให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา”
ดังนั้น ในการปฏิบั ติห น้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
จึงจาเป็นต้องเข้าใจ คาว่า “เจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา” ให้ชัดเจนว่ามีความหมาย
อย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ข้าราชการทั่วไปตามปกติ
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วตามอานาจหน้าที่ของตน แต่อาจมีกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ก็ยังถือว่า
เป็นเจ้าพนักงาน ตรงตามบทนิยามของคาว่า "เจ้าพนักงาน" ในมาตรา 1 (16) แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือ
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจาหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่
ซึ่งกรณีของพนั กงานเจ้ าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 จึงเข้าหลั กเกณฑ์
ดังกล่าวด้วย
ดังนั้น การมีส ถานะเป็ น เจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย จึงต้องทาความเข้าใจ
ในอานาจหน้าที่ของตนประกอบด้วย
1. ตามบทนิ ย าม พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ งรั ฐมนตรี แต่ งตั้งให้ ปฏิ บัติ การตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้สรุปอานาจหน้าที่ที่ตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาลไว้ในบทที่ 1 แล้ว
2. ในส่วนที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่บอกว่าการกระทาอย่างใด
มีความผิด และมีบทลงโทษอย่างไร จึงมีผลทั้งในส่วนของ “การคุ้มครองตามกฎหมาย” และ “การลงโทษตาม
กฎหมาย” หรือเป็นข้อห้ามต่าง ๆ และผลการฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ นั่นเอง


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



ในส่ว นของการลงโทษตามกฎหมายนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ เช่ น รับสินบนใน
การปฏิบั ติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นจะถูกลงโทษอย่างหนักตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 149 เป็นต้น
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มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทาการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทาการตามหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 138 ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายใน
การปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทาโดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 139 ผู้ ใ ดข่มขืน ใจเจ้าพนักงานให้ ปฏิบัติ การอันมิ ช อบด้ว ยหน้าที่ หรือให้ ล ะเว้นการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุ ษร้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 140 ถ้าความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ได้กระทาโดยมีหรือใช้อาวุธ
หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ากระทาโดยอ้างอานาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระทาต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทาโดยมีหรือใช้อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด ผู้กระทาต้องระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง
มาตรา 141 ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอัน
เจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัด
หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 142 ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือ
ผู้อื่น ส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 143 ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด
หรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทาการ หรือไม่กระทา
การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 144 ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือ
ประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา 145 ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทาการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็น
เจ้าพนักงานที่มีอานาจกระทาการนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เจ้าพนักงานผู้ใดได้รับคาสั่งมิให้ปฏิบัติการตามตาแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว ยังฝ่าฝืนกระทาการใด ๆ
ในตาแหน่งหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคแรกดุจกัน
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มาตรา 146 ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิก
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ สมาชิ ก สภาจั ง หวั ด หรื อ สมาชิ ก สภาเทศบาล หรื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ย ศต าแหน่ ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทาการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในส่วนของความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ราชการ
มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด
มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือประหารชีวิต
มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดส าหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น โดยมิ ช อบ
เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานใน
ตาแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้ าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาท
มาตรา 151 ผู้ ใดเป็ นเจ้ าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจใน
ตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 152 ผู้ ใดเป็ น เจ้ า พนั ก งาน มี ห น้ า ที่ จั ด การหรือ ดู แ ลกิ จ การใด เข้า มี ส่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ
ประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 153 ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ า พนั ก งาน มีห น้ าที่ จ่ ายทรัพ ย์ จ่า ยทรั พ ย์นั้ น เกิ น กว่ า ที่ค วรจ่ า ยเพื่ อ
ประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท
มาตรา 154 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงิน
นั้น หรือกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้ นมิต้องเสีย
หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 155 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่กาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพื่อเรียกเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนีย มนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
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มาตรา 156 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะนา หรือ
กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใด เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไข
บัญชี หรือซ่อนเร้น หรือทาหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิ
ต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ผู้ห นึ่งผู้ ใด หรื อปฏิบั ติห รื อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 158 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย
หรือทาให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้
ผู้อื่นกระทาเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
มาตรา 159 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระทาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ โดยถอน ทาให้เสียหาย ทาลายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนั้น ซึ่งตรา
หรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่
เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา 160 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของ
ผู้อื่น กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนั้น
ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษา
เอกสาร กระทาการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบ ปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร
กระทาการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทาการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตน
อันเป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
มาตรา 163 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศัพท์กระทาการอัน
มิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เปิด หรือยอมให้ผู้อื่นเปิด จดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข
(2) ทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อื่นทาให้เสียหาย ทาลายหรือทาให้สูญหาย
ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข
(3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับซึ่งจดหมาย หรือสิ่งอื่นที่ส่งทาง
ไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ
(4) เปิดเผยข้อความที่ส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 164 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทาโดยประการใด ๆ อัน
มิชอบด้วยหน้าที่ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 165 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคาสั่ง ซึ่งได้สั่ง
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคาสั่งนั้น ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 166 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทาการอย่างใด ๆ เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือ
เสียหาย โดยร่วมกระทาการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าความผิดนั้นได้กระทาลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือ
เพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ในเบื้องต้นเราทราบมาแล้วว่าประมวลกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายสารบัญญัติ ที่บัญญัติว่าการ
กระทาอย่างใดมีความผิด และมีบทลงโทษอย่างไร ซึ่งในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็น
กฎหมายวิธีสบัญญัติที่บัญญัติวิธีปฏิบัติ กล่าวคือ การจะนาเอากฎหมายสารบัญญัติไปใช้จาเป็นต้องมีกฎหมายที่
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติไปใช้ประกอบด้วย ได้แก่ กฎหมายวิธี
พิจารณาความต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน เป็นต้น กฎหมายวิธีสบัญญัติจะกาหนดถึงวิธีการ
และขั้นตอนในการใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะกาหนดตั้งแต่อานาจ
ของเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐในการดาเนินคดีอาญา การร้องทุกข์ การสอบสวนคดีโดยเจ้าพนักงาน การฟ้อง
คดีต่อศาล การพิจารณาคดี การพิพากษาคดีในศาล การลงโทษแก่ผู้กระทาความผิด ส่วนประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ก็จะกาหนดเริ่มตั้งแต่การนาคดีแพ่งมาฟ้องร้องต่อศาล หลักเกณฑ์การฟ้องคดี การพิจารณา
คดี และการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษา
เมื่อพิจารณาจากข้อบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว จะเห็นได้ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดความคุ้มครองและข้อห้ามต่าง ๆ ของเจ้าพนักงาน ดังนั้น หากพบการกระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล จะสามารถดาเนินคดีกับผู้ กระทาความผิดได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
กาหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สามารถทาบันทึกเปรียบเทียบคดีได้ในกรณีผู้กระทาความผิดยอมรับสารภาพและ
ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาบันทึกเปรียบเทียบคดี แต่หากผู้กระทาความผิดไม่ยอมรับสารภาพ ก็จาเป็นต้องมี
การแจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดี ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจหรือหน้าที่ในการแจ้งความร้องทุกข์
ทั้งนี้ ผู้ มีอานาจในการแจ้ งความร้ องทุกข์ ดาเนินคดี คืออธิ บดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในปัจจุบันอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้มอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้มี
อานาจในการแจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดี และดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น คือ
1. ผู้อานวยการสานักควบคุมกิจการน้าบาดาล เฉพาะในเขตน้าบาดาลกรุงเทพมหานคร
2. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เฉพาะในเขตน้าบาดาลจังหวัด
ที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
3. นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เฉพาะในเขตน้าบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่เทศบาล/อบต. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4. ผู้อานวยการศูนย์พิทักษ์น้าบาดาล ทุกเขตน้าบาดาลทั่วประเทศ
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ซึง่ ตามคาสั่งมอบอานาจข้างต้น ผู้รับมอบอานาจลาดับที่ 1 ถึง ลาดับที่ 3 ไม่สามารถมอบอานาจต่อ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เนื่องจากในคาสั่งมอบอานาจไม่ได้กาหนดเงื่อนไขให้สามารถมอบต่อได้
และหลังจากที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ขั้นตอนการดาเนินคดี
ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ หากเห็นว่าควรถูกฟ้อง
ก็ต้องส่งเรื่องต่อให้กับพนักงานอัยการ เพื่อเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป แต่ในกรณีที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพและ
ยินยอมให้เปรียบเทียบคดี และพนักงานสอบสวนเห็นว่าไม่ควรถูกฟ้อง พนักงานสอบสวนก็มีอานาจส่งเรื่องให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับได้ แต่มีเรื่อง
สาคัญสาหรับกรณีนี้คือ ถ้าหากมีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระทาความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรืออายัดตกเป็นของกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้าบาดาลขายหรือจาหน่ายเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
ประเด็นที่สาคัญ คือ หากมีความจาเป็นต้องมีการจับกุมหรือยึด/อายัดของกลาง พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งกฎหมายกาหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา จะไม่
สามารถเป็ น ผู้ น าในการจั บกุมหรื อยึ ด/อายั ดของกลางได้ ถึงแม้จะเป็น เหตุ การณ์ซึ่ง หน้า ก็ตาม จะต้อ งให้
เจ้าหน้ าที่ตารวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ ายปกครอง ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เป็นผู้ นาในการจับกุมหรือยึด/อายัดของกลาง เราจะเป็นผู้ร่วมในการจับกุมหรือยึด/อายัด
ของกลางเท่ านั้ น แต่ มี หน้ าที่ ที่ ส าคั ญในการเข้ าร่ วมก็ คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ/เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครอง ไม่ ใ ช่
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายน้าบาดาลหรือไม่ทราบว่าสิ่งของที่ ยึด/อายัด เรียกว่าอะไร ดังนั้น เราในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จึงต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/พนักงานสอบสวน ทราบว่า การ
กระทาผิดดังกล่าวกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดอย่างไรและมีบทกาหนดโทษอย่างไร และสิ่งของที่ ยึด/อายัด
เรี ยกว่ าอะไร เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ก ารท าบั น ทึ ก ตรวจยึ ด /จั บ กุ ม ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งต่ อ ไป ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ก าร
ดาเนินการพร้อมตัวอย่างในบทที่ กล่าวมาแล้วตอนต้นเกี่ยวกับ การตรวจสอบสถานที่ตามข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส หรือสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาล
รายละเอียดข้อกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักทั่วไป
มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
(1) “ศาล” หมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษา ซึ่งมีอานาจทาการอันเกี่ยวกับคดีอาญา
(2) “ผู้ต้องหา” หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทาความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
(3) “จาเลย” หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทาความผิด
(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาผิดฐานใดฐานหนึ่ง
รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอานาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6
(5) “พนั ก งานอั ย การ” หมายความถึ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ มี ห น้ า ที่ ฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหาต่ อ ศาล ทั้ ง นี้ จะเป็ น
ข้าราชการในกรมอัยการหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอานาจเช่นนั้นก็ได้
(6) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่ทาการสอบสวน
(7) “คาร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระทาความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทาความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทาให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทาความผิดได้รับโทษ
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(8) “คากล่าวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคล
รู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทาความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
(9) “หมายอาญา” หมายความถึงหนังสือบงการที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้สั่งให้
เจ้าหน้าที่ทากาจับ ขัง จาคุก หรือปล่อยผู้ต้องหา จาเลย หรือนักโทษหรือให้ทาการค้น รวมทั้งสาเนาหมายจับ
หรื อ หมายค้ น อั น ได้ รั บ รองว่า ถูก ต้อง และค าบอกกล่ าวทางโทรเลขว่าได้อ อกหมายจั บหรื อหมายค้น แล้ ว
ตลอดจนส าเนาหมายจับ หรือหมายค้น ที่ได้ส่ งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทอนิกส์ หรือสื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗
(10) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจได้ป ฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด
(11) “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนิน การทั้งหลายอื่นตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ
(12) “การไต่สวนมูลฟ้อง” หมายความถึงกระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจาเลยต้องหา
(13) “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา
(14) “โจทก์” หมายความถึงพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อ
พนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
(15) “คู่ความ” หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึ่งและจาเลยอีกฝ่ายหนึ่ง
(16) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ” หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า
พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทาการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทาผิด
กฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
(17) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงาน
ดังต่อไปนี้
(ก) ปลัดกระทวงมหาดไทย
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ค) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(ฆ) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง
(ฉ) ผู้อานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(ช) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในกองการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง
(ซ) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(ฎ) ปลัดจังหวัด
(ฏ) นายอาเภอ
(ฐ) ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
(ฑ) อธิบดีกรมตารวจ
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(ฒ) รองอธิบดีกรมตารวจ
(ณ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมตารวจ
(ด) ผู้บัญชาการตารวจ
(ต) รองผู้บัญชาการตารวจ
(ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
(ท) ผู้บังคับการตารวจ
(ธ) รองผู้บังคับการตารวจ
(น) หัวหน้าตารวจภูธรจังหวัด
(บ) รองหัวหน้าตารวจภูธรจังหวัด
(ป) ผู้กากับการตารวจ
(ผ) ผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดเขต
(ฝ) รองผู้กากับการตารวจ
(พ) รองผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดเขต
(ฟ) สารวัตรใหญ่ตารวจ
(ภ) สารวัตรตารวจ
(ม) ผู้บังคับกองตารวจ
(ย) หัวหน้าสถานีตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป
(ร) หัวหน้ากิ่งสถานีตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรี หรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่ าวแล้ว แต่ผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานใน
(ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป
(18) “สิ่งของ” หมายความถึงสังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ ให้รวมทั้ง
จดหมาย โทรเลขและเอกสารอย่างอื่น ๆ
(19) “ถ้อยคาสานวน” หมายความถึงหนังสือใดที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการ
ดาเนินคดีอาญาในศาลนั้น
(20) “บันทึก” หมายความถึงหนังสือใดที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจดไว้เป็นหลักฐานในการ
สอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกคาร้องทุกข์และคากล่าวโทษด้วย
(21) “ควบคุ ม” หมายความถึ งการคุมหรือกักขังผู้ ถู กจับโดยพนั กงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจใน
ระหว่างสืบสวนและสอบสวน
(22) “ขัง” หมายความถึงการกักขังจาเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
มาตรา 12 เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ทาคาร้องทุกข์ คากล่าวโทษ คาให้การจาเลยหรือ
คาร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาล จักต้องเขียนด้วยน้าหมึกหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบ
ออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าคาผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้แก้ไขเช่นนั้นต้องลงนามย่อ
รับรองไว้ที่ข้างกระดาษ
ถ้อยคาตกเติมในเอกสารดังบรรยายในมาตรานี้ ต้องลงนามย่อของผู้พิพากษาเจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้
ซึ่งตกเติมนั้นกากับไว้
มาตรา 17 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจทาการสืบสวนคดีอาญาได้
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มาตรา 18 ในจังหวัดอื่นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอาเภอ และข้าราชการตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรี
ขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอานาจของตน หรือ
ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจของตนได้
สาหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ข้าราชการตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยตารวจตรีขึ้นไป มีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิด
ภายในเขตอานาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอานาจของตนได้
ภายใต้บั งคับ แห่งบทบั ญญัติในมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ความผิ ดอาญาได้เกิดในเขต
อานาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
ความผิดนั้น ๆ เพื่อดาเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจาเป็นหรือเพื่อความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการสอบสวน
ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดาเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน
มาตรา 28 บุคคลเหล่านี้มีอานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
(1) พนักงานอัยการ
(2) ผู้เสียหาย
มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(4) ในคดีซึ่งเปรี ยบเทีย บได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
มาตรา 39 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
(1) โดยความตายของผู้กระทาผิด
(2) ในคดีความผิ ด ต่อส่ ว นตัว เมื่อได้ถอนคาร้อ งทุก ข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน โดยถูกต้อ งตาม
กฎหมาย
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
(4) เมื่อมีคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทาผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
มาตรา 40 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่
มีอานาจชาระคดีแพ่งก็ได้ การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 48 เมื่อศาลพิพากษาให้คืนทรัพย์สิน แต่ยังไม่ปรากฏตัวเจ้าของ เมื่อใดปรากฏตัวเจ้าของแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นให้แก่เจ้าของไป
ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของ ให้ศาลพิพากษาสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้น ให้แก่เจ้าของไป
เมื่อมีการโต้แย้งกัน ให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินนั้น ฟ้องเรียกร้องยังศาลที่มี
อานาจชาระ
มาตรา 49 แม้จะไม่มีฟ้องคดีส่วนแพ่งก็ตาม เมื่อพิพาษาคดีส่วนอาญา ศาลจะสั่งให้คืนทรัพย์สินของ
กลางแก่เจ้าของก็ได้
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มาตรา 57 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และมาตรา
94 แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จาคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคาสั่งหรือหมายของ
ศาลสาหรับการนั้น
บุคคลซึ่งต้องขังหรือจาคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล
มาตรา 58 ศาลมีอานาจออกคาสั่งหรือหมายอาญาได้ภายในเขตอานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา 59 ศาลจะออกคาสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้
ร้องขอก็ได้
ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม
หรือตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาลทาง
โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสมเพื่อขอให้ศาลออก
หมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือหมายค้น
ได้ตามมาตรา 59/1 และมีคาสั่งให้ ออกหมายนั้นแล้ ว ให้จัดส่ งส าเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทาง
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลดาเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมาพบศาล
เพื่อสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยคาของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมายไว้
หรือจะใช้เ ครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย
บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อศาลในภายหลัง
ว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีคาสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หมายเช่น ว่านั้ น ได้ ทั้งนี้ ศาลจะมีคาสั่ งให้ผู้ ร้องขอจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา 59/1 ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทาให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะ
ออกหมายตามมาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 71
คาสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกคาร้อง จะต้องระบุเหตุผลของคาสั่งนั้นด้วย
หลักเกณฑ์ในการยื่นคาร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคาสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา 62 ภายใต้บั งคับ แห่ งบทบัญ ญัติ ทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่ าด้ว ยการจับและค้ น
เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามีคาขอร้อง ให้ส่งหมาย
นั้นให้เขาตรวจดู
การแจ้งข้อความในหมาย การส่งหมายให้ตรวจดูและวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึกไว้ในหมายนั้น
มาตรา 69 เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้
ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการระทาความผิด
(3) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ
(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคาพิพากษาหรือตามคาสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว
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มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคาสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทาความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้
ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117
มาตรา 80 ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกาลังกระทาหรือพบในอาการใดซึ่งแทบ
จะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทาผิดมาแล้วสด ๆ
อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิด
ซึ่งหน้าในกรณีดังนี้
(1) เมือ่ บุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทาโดยมีเสียงร้องเอะอะ
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทาผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและ
มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทาผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทา
ผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับ ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้อง
ถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถ
น าไปที่ท าการของพนั ก งานสอบสวนผู้ รั บผิ ด ชอบได้ ใ นขณะนั้ น ให้ น าไปที่ ทาการของพนัก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจาเป็นก็ให้จับตัวไป
ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ
พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ด้ ว ยว่ า ผู้ ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ ก ารหรื อ ให้ ก ารก็ ไ ด้ แ ละถ้ อ ยค าของผู้ ถู ก จั บ นั้ น อาจใช้ เ ป็ น
พยานหลั ก ฐานในการพิ จ ารณาคดี ได้ แ ละผู้ ถูก จั บมี สิ ทธิ ที่ จะพบและปรึ กษาทนายความ หรือ ผู้ ซึ่ง จะเป็ น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดาเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดาเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้น
บันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย
ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทาการจับ
มีอานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
มาตรา 84 เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทาการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา 83 โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจของที่ทาการ
ของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุ
แห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสาเนาบันทึกการจับแก่ผู้
ถูกจับนั้น
(2) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่
ของผู้จั บ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่ งการจับนั้นไว้ และให้ ผู้ จับลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นส าคัญเพื่อ
ดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่าผู้ถูกจับมี
สิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคาของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
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เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ซึ่งมีผู้นาผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผู้
ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 7/1 รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับ
ไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ทาการของ
พนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้
จัดการตามคาร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจบันทึกไว้ ในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่าย
ใด ๆ จากผู้ถูกจับ
ในกรณีที่จาเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทาการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนนาตัวไปส่ง
ตามมาตรานี้ก็ได้
ถ้อยคาใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจในชั้นจับกุมหรือ
รับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคานั้นเป็นคารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้ กระทาความผิดห้ามมิให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคาอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้
มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 83 วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี
มาตรา 84/1 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งมีผู้นาผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราว
หรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดาเนินการตามมาตรา 64 และในกรณีที่
ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้น เนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทาการ ให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอานาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้
จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทาการ
ค้น
มาตรา 91 ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 81/1 มาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลม
มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคาสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่ว ยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามี
เหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากาลังกระทาลงในที่รโหฐาน
(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทาความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า
ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทาความผิดหรือได้
ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทาความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทาความผิดได้ซ่อนหรือ
อยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูก
โยกย้ายหรือทาลายเสียก่อน
(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78
การใช้อานาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจผู้ค้นส่งมอบสาเนาบันทึกการตรวจค้นและ
บัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทาบันทึกแสดงเหตุผลที่ทาให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่
ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่น
ว่านั้นในทันทีที่กระทาได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
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มาตรา 96 การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้
(1) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้
(2) ในกรณี ฉุกเฉิน อย่ างยิ่ ง หรื อซึ่ งมีก ฎหมายอื่ นบัญ ญัติใ ห้ ค้น ได้เ ป็นพิ เศษ จะท าการค้น ในเวลา
กลางคืนก็ได้
(3) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสาคัญจะทาในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจาก
ศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา 97 ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอานาจเป็น
หัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่
มีข้อยกเว้นดังนี้
(1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอานาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็น
พยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจาเลย
(2) เจ้าพนักงานซึ่งทาการค้นมีอานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหาก
หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า
มาตรา 99 ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
มาตรา 100 ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับทาให้การค้น
ไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทาการ
ค้นเท่าที่จาเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทาให้การค้นนั้นไร้ผล ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุ คคลนั้นได้เอาสิ่งของที่
ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอานาจค้นตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา 85
มาตรา 101 สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้หรือให้ทาเครื่องหมายไว้เป็นสาคัญ
มาตรา 102 การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน
และเท่าที่สามารถจะทาได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคล
เช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
การค้นที่อยู่หรือสานักงานของผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่
สามารถหรือไม่ติดใจมากากับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมากากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้า
บุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน
สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาเลยผู้แทนหรือพยานดู
เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
มาตรา 103 ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชี
รายละเอียดไว้
บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหา จาเลย
ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้
สอบสวน
หลักทั่วไป
มาตรา 120 ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน
มาตรา 121 พนักงานสอบสวนมีอานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทาการสอบสวนเว้นแต่จะมีคาร้องทุกข์ตามระเบียบ
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มาตรา 122 พนักงานสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวนในกรณีต่อไปนี้ก็ได้
(1) เมื่อผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ
(2) เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ร้องทุกข์ก่อน
(3) เมื่อมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าเขาคือใคร
หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในคากล่าวโทษหรือบันทึกคากล่าวโทษ
มาตรา 123 ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้
ค าร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น ต้ อ งปรากฏชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ลั ก ษณะแห่ ง ความผิ ด พฤติ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ
ที่ความผิดนั้นได้กระทาลง ความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระทาผิดเท่าที่จะบอกได้
คาร้องทุกข์นี้จะทาเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวันเดือนปีและลายมือชื่อของ
ผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้องด้วยปาก ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น
การสอบสวน
มาตรา 130 ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะทาการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร โดย
ผู้ต้องหาไม่จาต้องอยู่ด้วย
มาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทาได้ เพื่อประสงค์จะ
ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทาผิดและพิสูจน์ให้
เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
มาตรา 132 เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(2) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทาผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ใน
การกระทาผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น
(3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่
จาต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมาย
(4) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓)
มาตรา 140 เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้
จัดการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทาความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี
ให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับสานวนไปยังพนักงานอัยการ
ถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าสามปี ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมทั้ง
ความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน
ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ทาการสอบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น
(2) ถ้ารู้ตัวผู้กระทาผิด ให้ใช้บทบัญญัติในสี่มาตราต่อไปนี้
มาตรา 141 ถ้ารู้ตัวผู้กระทาความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ เมื่อได้ความตามทางสอบสวนอย่าง
ใด ให้ทาความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสานวนยังพนักงานอัยการ
ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยว่าควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้องและให้แจ้งคาสั่งนี้ให้
พนักงานสอบสวนทราบ
ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไป ก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้น
ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามา ถ้าผู้ต้องหา
อยู่ต่างประเทศ ให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมา
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มาตรา 142 ถ้ารู้ตัวผู้กระทาความผิดและผู้นั้นถูกควบคุม หรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วคราวหรือเชื่อว่า
คงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนทาความเห็นตามท้องสานวนการสอบสวน ว่าควรสั่งฟ้อง
หรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมด้วยสานวน
ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ส่ งแต่สานวนพร้อมด้ว ยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ
ส่วนตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนมีอานาจปล่อยหรือปล่อยชั่วคราวถ้าผู้ต้องหาถูกขังอยู่ ให้ขอเองหรือขอให้
พนักงานอัยการขอต่อศาลให้ปล่อย
ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนส่งสานวนพร้อมกับผู้ต้องหาไปยังพนักงาน
อัยการ เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นถูกขังอยู่แล้ว หรือผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป
แต่ ถ้ า เป็ น ความผิ ด ซึ่ ง พนั ก งานสอบสวนเปรี ย บเที ย บได้ และผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
เปรียบเทียบนั้นแล้ว ให้บันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว้ แล้วส่งไปให้พนักงานอัยการพร้อมด้วยสานวน
มาตรา 143 เมื่อได้รับความเห็นและสานวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อน ให้พนักงาน
อัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกคาสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งฟ้องและแจ้ง
ให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกคาสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้
สั่งไม่ฟ้อง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอานาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้ซักถาม
เพื่อสั่งต่อไป
(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขังแล้วแต่กรณี และจัดการ
หรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น
มาตรา 145 ในกรณีที่มีคาสั่งไม่ฟ้อง และคาสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการถ้าในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี ให้รีบส่งสานวนการสอบสวนพร้อมกับคาสั่งไปเสนออธิบดีกรมตารวจ รองอธิบดีกรมตารวจ หรือผู้ช่วย
อธิบดีรมตารวจ ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสานวนการสอบสวนพร้อมกับคาสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้
มิได้ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143
ในกรณีที่อธิบดีกรมตารวจ รองอธิบดีกรมตารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมตารวจในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นแย้งคาสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสานวนพร้อมกับความเห็นที่แย้ง
กันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอื่นอันจาเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้
ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตารวจ รองอธิบดีกรมตารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตารวจ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปก่อน
บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้นามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม
มาตรา 145/1 สาหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตารวจในกรณีที่มีคาสั่ง
ไม่ฟ้องและคาสั่งนั้นไม่ใช่คาสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งสานวนการสอบสวนพร้อมกับ
คาสั่งเสนอผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบ ส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับคาสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้ บัญชาการ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใดแก่
ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143
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ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบในจังหวัดอื่นแย้งคาสั่งของพนักงานอัยการให้ส่งสานวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอื่นอันจาเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็น
ของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
หรือรองผู้บัญชาการดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน
บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้องถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม
มาตรา 146 ให้แจ้งคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือ
ขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย แล้วแต่กรณี
เมื่อพนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อ
พนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกาหนดอายุความฟ้องร้อง
มาตรา 147 เมื่อมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้ามมิให้ มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่อง
เดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อัสาคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทาให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้
วิธีพิจารณาในศาลชันต้น
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
มาตรา 157 การฟ้องคดีอาญาให้ยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่มีอานาจตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 158 ฟ้องต้องทาเป็นหนังสือ และมี
(1) ชื่อศาลและวันเดือนปี
(2) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจาเลย และฐานความผิด
(3) ตาแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู่ ชาติและ
บังคับ
(4) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจาเลย
(5) การกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าจาเลยได้กระทาผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่
ซึ่งเกิดการกระทานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จาเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยคาพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าว
ไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง
(6) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทาเช่นนั้นเป็นความผิด
(7) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง
มาตรา 159 ถ้าจาเลยเคยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระทาความผิดมาแล้ว เมื่อโจทก์ต้องการ
ให้เพิ่มโทษจาเลยฐานไม่เข็ดหลาบ ให้กล่าวมาในฟ้อง
ถ้ามิได้ขอเพิ่มโทษมาในฟ้อง ก่อนมีคาพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะยื่นคาร้องขอเพิ่มเติมฟ้อง เมื่อศาล
เห็นสมควรจะอนุญาตก็ได้
มาตรา 161 ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง
โจทก์มีอานาจอุทธรณ์คาสั่งเช่นนั้นของศาล
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มาตรา 162 ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้
(1) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจาเลยโดยข้อหาอย่าง
เดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตรา (2)
(2) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จาเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูล
ฟ้องก่อนก็ได้
ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าจาเลยให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณา
มาตรา 167 ถ้าปรากฏว่าคดีมีมูล ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถ้าคดีไม่มีมูล
ให้พิพากษายกฟ้อง
การพิจารณา
มาตรา 176 ในชั้ น พิ จ ารณา ถ้ า จ าเลยให้ ก ารรั บ สารภาพตามฟ้ อ ง ศาลจะพิ พ ากษาโดยไม่ สื บ
พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจาเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกาหนดอัตราโทษ
อย่างต่าไว้ให้จาคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนัก กว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า
จาเลยได้กระทาผิดจริง
ในคดีที่มีจาเลยหลายคน และจาเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจาหน่ายคดี สาหรับ
จาเลยที่ปฏิเสธเพื่อให้โจทก์ฟ้องจาเลยที่ปฏิเสธนั้น เป็นคดีใหม่ภายในเวลาที่ศาลกาหนดก็ได้
ค้าพิพากษาและค้าสั่ง
มาตรา 182 คดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีคาร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมา ให้ศาล
สั่งตามที่เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความ
ให้อ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสามวันนับแต่
เสร็จคดี ถ้ามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้ แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้
เมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้ว ให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่มา จะอ่านโดย
โจทก์ไม่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่จาเลยไม่อยู่ โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจาเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ก็ให้ศาลรอการอ่าน
ไว้จนกว่าจาเลยจะมาศาล แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจาเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง ให้ศาลออกหมายจับจาเลย เมื่อ
ได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจาเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันออกหมายจับ ก็ให้ศาลอ่านคาพิพากษาหรือ
คาสั่งลับหลังจาเลยได้ และให้ถือว่าโจทก์หรือจาเลย แล้วแต่กรณี ได้ฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นแล้ว
ในกรณีที่คาพิพากษาหรือคาสั่งต้องเลื่อนอ่านไปโดยขาดจาเลยบางคน ถ้าจาเลยที่อยู่จะถูกปล่อย
ให้ศาลมีอานาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
มาตรา 185 ถ้าศาลเห็นว่าจาเลยมิได้กระทาผิดก็ดี การกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาด
อายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จาเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจาเลยไป แต่ศาล
จะสั่งขังจาเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
เมื่อศาลเห็นว่าจาเลยได้กระทาผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จาเลยตาม
ความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจาเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
มาตรา 188 คาพิพากษาหรือคาสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้อ่านในศาลโดยเปิดเผยเป็นต้นไป
มาตรา 190 ห้ามมิให้แก้ไขคาพิพากษาหรือคาสั่งซึ่งอ่านแล้ว นอกจากแก้ถ้อยคาที่เขียนหรือพิมพ์ผิดพลาด
มาตรา 191 เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง ถ้าบุคคลใดที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ร้องต่อศาลซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ให้ศาลนั้นอธิบายให้แจ่มแจ้ง
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มาตรา 192 ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินคาขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้องถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริง
ตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น เว้นแต่ข้อแตกต่าง
นั้นมิใช่ในข้อสาระสาคัญและทั้งจาเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษจาเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้
ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้น เป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทาความผิดหรือ
ต่างกันระหว่างการกระทาผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ยักยอก รับของโจร และทา
ให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระทาผิดโดยเจตนากับประมาท มิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสาคัญ ทั้งมิ
ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคาขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เว้นแต่จะปรากฏ
แก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จาเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ ศาลจะลงโทษจาเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมาย
กาหนดไว้สาหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้อง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์
ประสงค์ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจาเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมี
อานาจลงโทษจาเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้
ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทาหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาล
จะลงโทษจาเลยในการกระทาผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้
อุทธรณ์
มาตรา 193 คดีอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไป
ยังศาลอุทธรณ์ เว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
อุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลาดับ
มาตรา 193 ทวิ ห้ามมิให้อุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอย่าง
สูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่กรณี
ต่อไปนี้ให้จาเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้
(1) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจาคุก
(2) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้
(3) ศาลพิพาษาว่าจาเลยมีความผิด แต่รอการกาหนดโทษไว้ หรือ
(4) จาเลยต้องคาพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 198 การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่าน
คาพิพากษาหรือคาสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง
ให้เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ว่ าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือไม่ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในคาสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
ในกรณีที่ตามคาพิพากษาจาเลยต้องรับโทษจาคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจาเลยไม่ได้ถูกคุมขัง
จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมีคาสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจาเลย
ก็ได้ ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จาเลยได้รับการรอการลงโทษจาคุก หรือรับโทษจาคุกตามคา
พิพากษาครบถ้วนแล้ว
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มาตรา 198 ทวิ เมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคาร้องอุทธรณ์
คาสั่งของศาลนั้นต่อศาลอุทธรณ์ได้ คาร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่ วันฟังคาสั่ง
แล้วให้ศาลนั้นรีบส่งคาร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์ และคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้น
เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรตรวจสานวนเพื่อสั่งคาร้องเรื่องนั้น ก็ให้สั่งศาลชั้นต้นส่งมาให้
ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคาร้องนั้นแล้วมีคาสั่งยืนตามคาปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคาสั่งให้รับอุทธรณ์
คาสั่งนี้ให้เป็นที่สุดแล้วส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่าน
การบังคับตามค้าพิพากษา
มาตรา 245 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 246, 247 และ 248 เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้บังคับคดีโดยไม่ชักช้า
ฯลฯ
ฯลฯ
หมายเหตุ
ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้าบาดาลนั้น หากเราได้เคยมีการแจ้งความ
ร้องทุกข์หรือติดตามการดาเนินคดีในโอกาสต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพตั้งแต่ขั้นตอน
การจับกุมและขั้นตอนของพนักงานสอบสวน และเราจะได้ยินคาว่า “การฟ้องคดีด้วยวาจา” เป็นประจา ทั้งนี้
การฟ้องคดีอาญาด้วยวาจานั้น อธิบายโดยสรุปได้ว่า ในคดีความผิดซึ่งกฎหมายกาหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้
ให้จาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตล อด
ข้อหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนาหรือสั่งผู้ต้องหามายังหรือไปพบพนักงานอัยการ เพื่อฟ้อง
ศาลโดยมิต้องทาการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา โดยให้ศาลถามผู้ต้องหาว่าจะให้การประการใด และถ้า
ผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกคาฟ้อง คารับสารภาพ และทาคาพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน
แล้วให้โจทก์ จาเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการรับตัวผู้ต้องหาคืน
เพื่อดาเนินการต่อไป ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
พ.ศ. 2499 มาตรา 19 – 21 ดังนี้
พระราชบัญญัติจัดตังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) 2517
มาตรา 19 ในคดี อ าญาที่ อ ยู่ ใ นอ านาจศาลแขวงที่ จ ะพิ จ ารณาพิ พ ากษาได้ ผู้ เ สี ย หายหรื อ
พนักงานอัยการจะฟ้องด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ แต่ถ้าจาเลยร้องขอหรือศาลเห็ นควรจะสั่งให้ฟ้องเป็น
หนังสือก็ได้
มาตรา 20 ในคดีอาญาที่อยู่ในอานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การรับ
สารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนาผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องศาล
โดยมิต้องทาการสอบสวน และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่าจะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหา
ยังให้การรับสารภาพ ให้ศาลบันทึกคาฟ้อง คารับสารภาพ และทาคาพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้
โจทก์จาเลยลงชื่อไว้ในบันทึกนั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการรับตัวผู้ต้องหาคืนเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
มาตรา 21 ให้ศาลแขวงดาเนินการพิจารณาโดยเร็ว คาสั่งหรือคาพิพากษาจะกระทาด้วยวาจาก็ได้
แต่ให้ทาบันทึกไว้พอได้ใจความ

