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ค ำกล่ำว ผบ.ตร.

คู่มือส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนป้องกันปรำบปรำมเล่มนี้ เป็นคู่มือที่พัฒนำมำจำกกำรน ำสภำพปัญหำ
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ระงับเหตุด่วนเหตุร้ำยต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
สำยตรวจที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่ำนมำ น ำมำวิเครำะห์โดยใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อหำสำเหตุของปัญหำ 
แล้วน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงยุทธวิธตี ำรวจให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ สภำพควำมเป็นจริง และ
หลักกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง และใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน (SOP) 
ได้อย่ำงถูกต้อง โดยจัดท ำเป็นรูปแบบไฟล์ที่ประกอบไปด้วยค ำอธิบำยเนื้อหำในรูปแบบร้อยแก้ว Mind map 
ภำพและวิดีโอ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจสำมำรถใช้ประโยชน์และเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
และยังง่ำยต่อศึกษำท ำควำมเข้ำใจ ท ำให้สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ลดควำมสูญเสียต่อชีวิต ร่ำงกำย 
และทรัพย์สินที่อำจเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนและประชำชนที่อยูบ่ริเวณโดยรอบพื้นที่
เกิดเหตุ   

หวังว่ำเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนป้องกันปรำบปรำมนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนในทุกระดับ ท ำให้กำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประชำชนเกิด
ควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน น ำมำซ่ึงควำมสงบสุขของสังคม สมกับวิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำย ที่น ำสมัย ในระดับมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ประชำชนเช่ือมั่นศรัทธำ” 

และขอขอบคุณคณะผู้จัดท ำและผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้ร่วมจัดท ำคู่มือเล่มนี้ จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

พลต ำรวจเอก  สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ค ำกล่ำว รอง ผบ.ตร.

ตำมเจตนำรมณ์ของ พลต ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ที่ต้องกำรให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
มีควำมน ำสมัย มีมำตรฐำนสำกล มีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ลดกำรสูญเสียและกำรถูก
ด ำเนินคดีจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะท ำงำนพัฒนำงำนป้องกันปรำบปรำมจึงได้จัดท ำคู่มือส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนป้องกันปรำบปรำมโดยกำร
น ำปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยงำนป้องกันปรำบปรำมในปัจจุบัน มำวิเครำะห์เพื่อท ำกำรปรับปรุงรูปแบบ
และยุทธวิธีให้เหมำะสม สอดรับกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และได้จัดโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนป้องกันปรำบปรำมของส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ซ่ึงผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจริงที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกหน่วยในสังกัดส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ ทั้งยังได้น ำคู่มือดังกล่ำวไปให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำรงำนต ำรวจชั้นสูง และหลักสูตรผู้ก ำกับกำรของกองบัญชำกำร
ศึกษำ ได้วิจำรณ์ข้อดีข้อเสีย และข้อเสนอแนะ น ำมำปรับปรุงให้เกิดควำมสมบูรณ์ และสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติได้โดยได้จัดท ำคู่มือไฟล์ข้อมูล
ออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยในรูปแบบ Mindmap ประกอบภำพ และคลิปซ่ึงสำมำรถเข้ำไปศึกษำได้ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์                      
ตำมเจตนำรมณ์ของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ผมหวังว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนป้องกันปรำบปรำมจะสำมำรถใช้ประโยชน์                
จำกคู่มือที่ได้จัดท ำขึ้นนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน             
ของตัวผู้ปฏิบัติเองต่อไป

พลต ำรวจเอก  รอย อิงคไพโรจน์
รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



คู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
สำยงำนป้องกันปรำบปรำม

๑.ระเบียบ ข้อกฎหมาย

๒. ยุทธวิธี

๒.๑ หลักปฏิบัติของคู่สำยตรวจ(คู่ Buddy)

๒.๒ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน(SOP)

๒.๓ ระดับกำรใช้ก ำลัง

คลิปกำรระงับเหตุของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ

คลิปภำพรวมของกำรฝึกฯ 

๑.๑ กำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด

๑.๔ กำรปฏิบัติเม่ือถูกฟ้องร้องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

๑.๒ กำรตรวจค้น จับกุม

๑.๓ กำรป้องกันตัวของเจ้ำหน้ำที่

https://www.youtube.com/watch?v=7B76p0pWCSM
https://www.youtube.com/watch?v=3CvrgzPwwHo


ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ค าอธิบายการใช้คู่มือฯ 

คู่มือฝึกอบรมพัฒนำประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนป้องกันปรำบปรำมนี้ เป็นคู่มือส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำย
งำนป้องกันปรำบปรำม ในกำรเข้ำไประงับเหตุในเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ ได้แก่ เหตุคนคลุ้มคลั่ง คนทะเลำะวิวำท คนมีอำวุธ 
และกำรตรวจสอบจำกประชำชน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ๆคือ ๑.ข้อกฎหมำย ๒.หลักยุทธวิธีต ำรวจ  

ในหัวข้อกฎหมำย จะเป็นเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจโดยตรง ในเรื่องของกำร
ตรวจค้น จับกุม กำรใช้อำวุธ รวมทั้งกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจถูกฟ้องร้องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งในหัวข้อวิชำกฎหมำยจะมี      
ค ำบรรยำย ตัวอย่ำง และฎีกำประกอบในทุกหัวข้อย่อย 

ในหัวข้อที่ ๒ เรื่องยุทธวิธีต ำรวจ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ (๑) หลักกำรท ำงำนของคู่สำยตรวจ  (๒) มำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติงำน ( Standard Operating Procedure : SOP) ในกำรระงับเหตุเรื่อง (๒.๑) คนคลุ้มคลั่งจำกกำรเสพสุรำ ใช้ยำ     
ใช้สำรเสพติดและกำรมีภำวะผิดปกติทำงจิต (๒.๒) คนทะเลำะวิวำท รวมทั้งกำรยกพวกตีกัน (๒.๓) คนร้ำยมีอำวุธ (๒.๔) บุคคล
ขอตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจ และ (๓) ระดับกำรใช้ก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ ทั้งกำรใช้มือเปล่ำ อำวุธไม่ถึงตำยและอำวุธ
ถึงตำย โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรตัดสินใจกำรใช้ระดับก ำลังที่เหมำะสมถูกต้องตำมสถำนกำรณ์ ซึ่งในแต่ละหัวข้อย่อย จะมี
เนื้อหำรำยละเอียด และคลิปวิดีโอประกอบในกำรบรรยำย รวมทั้งคลิปในกำรเข้ำไประงับเหตุของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในเหตุต่ำงๆ

พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย   ปิตะนีละบุตร
รอง ผบช.ภ.๒/คณะท ำงำนนโยบำยกำรพัฒนำงำนป้องกันปรำบปรำม กลับ

หน้าหลัก

https://www.youtube.com/watch?v=3J2Qyj1VGsc


ขั้นตอนและวิธีกำรใช้คู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
สำยงำนป้องกันปรำบปรำม

ลงทะเบียนผ่ำน
สน./สภ./กก. เพื่อก ำหนด
Username/Password
โดยมี บก./ภ.จว. และ

บช./ภ. ควบคุมกำรปฏิบัติ

Username
Password

- ขอ้มูลส่วนบุคคล

- คู่มือการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจสายงาน
ป้องกนัปราบปราม

- หลกัสูตรการใชเ้คร่ืองวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถ่ี (Synthesizer)

เข้าเวบ็ไซต์
http://rtp.ztidev.com/

เลือกเมนู
- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายงานป้องกันปราบปราม

เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ ppt.



ตวัอย่างเน้ือหา
สารบญัคู่มือฯ
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ตัวอย่างเน้ือหา
สารบัญคู่มือฯ
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ตัวอย่างเน้ือหา
สารบัญคู่มือฯ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

เป็นเนื้อหำสรุปองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจสำยตรวจท่ีต้องใช้เป็นประจ ำ เริ่มจำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งด่ำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ กำรใช้อ ำนำจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยำนพำหนะ กำรจับกุม กำร
ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมำยในกรณีที่มีกำรประทุษร้ำยเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจหรือบุคคลที่สำม 
รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง อำทิ ควำมผิดดูหมิ่น หมิ่นประมำท ต่อสู้ขัดขวำง ขัดค ำสั่งเจ้ำ
พนักงำน ตลอดจนกรณีที่เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจถูกฟ้องร้องจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ว่ำมีระเบียบที่
เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติอย่ำงไร 

ค าอธิบายภาพรวมหัวข้อวิชากฎหมาย 

กลับ
หน้าหลัก

https://www.youtube.com/watch?v=OlA_sPWQb1o


ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ในหัวข้อยุทธวิธีต ำรวจในกำรเข้ำไประงับเหตุ มีทั้งหมด ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) กำรท ำงำนของคู่สำย
ตรวจ (๒) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP)  (๓) ระดับกำรใช้ก ำลัง 

ในกำรท ำงำนของคู่สำยตรวจ เป็นกำรอธิบำยในเรื่องของกำรบริหำรเหตุกำรณ์ของคู่สำยตรวจ  
ต ำแหน่งในกำรยืนของคู่สำยตรวจกับผู้ก่อเหตุ ส ำหรับในส่วนของมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในกำรระงับเหตุ 
(SOP) เป็นรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติในรูปของ Mind Map ในเหตุคนคลุ้มคลั่งจำกกำรเสพสุรำ ใช้ยำ ใช้
สำรเสพติด หรือกำรมีภำวะผิดปกติทำงจิต เหตุคนทะเลำะวิวำทรวมทั้งกำรยกพวกตีกัน เหตุคนร้ำยมีอำวุธ 
และเหตุในกรณีมีบุคคลมำขอตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

ส ำหรับในหัวข้อสุดท้ำย เก่ียวข้องกับระดับกำรใช้ก ำลัง เป็นยุทธวิธีในเรื่องของกำรใช้มือเปล่ำ กำร
ใช้อำวุธไม่ถึงตำย ได้แก่ ดิ้ว ไม้ง่ำม สเปรย์พริกไทย ปืนบีบีกัน ปืนยิงเชือกรัดขำ ปืนยิงตำข่ำย ปืนลูกซองยำง 
ปืนไฟฟ้ำ ระเบิดแสงเสียง แก๊สน้ ำตำ และกำรใช้อำวุธถึงตำย ได้แก่ อำวุธปืน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
ตัดสินใจในระดับกำรใช้ก ำลังที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์

ค าอธิบายภาพรวมหัวข้อยุทธวิธีต ารวจ 

กลับ
หน้าหลัก

https://www.youtube.com/watch?v=RJljdhvp_m8


รำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติ 

รูปภาพ การปฏิบัติ
คลิปวีดีโอรูปแบบการต้ังด่ำน

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

คลิปวีดีโอ ยุทธวิธีกำรตรวจค้น
บุคคลและรถยนต์

คลิปวีดีโอ ยุทธวิธีกำรตรวจค้น
บุคคลและรถจักรยำนยนต์

กลับ
หน้าหลัก

https://www.youtube.com/watch?v=LEgdeXvyBGY
https://www.youtube.com/watch?v=xOFStPOxD5I
https://www.youtube.com/watch?v=sxIyZRfCci0


ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ด่านตรวจและจุดตรวจ

จุดสกัด

แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ ส่วน คือ
๑. พื้นที่เฝ้าระวังสังเกตรถต้องสงสัย ๒. พื้นที่คัดกรอง ๓. พื้นที่ตรวจค้น/กองอ านวยการ 
๔. พื้นที่คอยสกัดรถ ๕. พื้นที่ควบคุมผู้กระท าผิด

แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. พื้นที่เฝ้าระวังสังเกตรถต้องสงสัย
และพื้นที่คัดกรอง
๒. พื้นที่ตรวจค้น/กองอ านวยการ
๓. พื้นที่คอยสกัดรถและพื้นที่ควบคุม
ผู้กระท าผิด

การแบ่งพื้นที่ ปรับตามสถานการณ์ และสภาพพ้ืนที่ โดยให้เป็นไปตาม
หลักยุทธวิธี โดยให้ค านึงหลักความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน

เว้นแต่มีข้อจ ากัดพื้นที่ปฏิบัติ
อาจปรับเหลือ ๓ ส่วน คือ

ต่อไปกลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ต่อไปกลับ



ต่อไปกลับ



ต่อไปกลับ



กลับ



ด่านตรวจ/จุดตรวจ

ต่อไปกลับ



ต่อไปกลับ

จุดตรวจ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

รถผูต้อ้งสงสยั

ตัวอย่างการตั้งจุดสกัด

ต่อไปกลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

รถผู้ต้องสงสัย

ตัวอย่างการตั้งจุดสกัด

ต่อไปกลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ถ้ำมี ก ำลัง จยย.เพิ่ม ๑ คัน

รถผู้ต้องสงสัย

ตัวอย่างการตั้งจุดสกัด

ต่อไปกลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ทุ่นบกดักรถยนต์,แผงเหล็ก 
หรืออุปกรณ์ดักล้อ

รถผูต้อ้งสงสยั

ตัวอย่างการตั้งจุดสกัด

กลับ



การตรวจค้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

การจับกุม

กลับ
หน้าหลัก



ขั้นตอนการตรวจค้น

๒. แสดงตนว่ำเป็น
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

๑. แจ้งให้บุคคลหรือรถหยุด ๓.แจ้งเหตุอันควร
สงสัยในกำรตรวจ
ค้น

๔.ตรวจค้น ๕.ท ำบันทึกตรวจค้น/จับกุม

ค าอธิบายในรายละเอียด

ตัวอย่างฎีกา

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ



๑. แจ้งให้บุคคลหรือรถหยุดเพื่อตรวจค้น หำกไม่หยุดต ำรวจจะสำมำรถใช้อ ำนำจจับกุม ในข้อหำขัดค ำสั่งเจ้ำพนักงำน ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๖๘ ได้  
๒. แสดงตนว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หำกไม่แสดงตนจะเป็นเหตุให้ผู้ต้องสงสัยสำมำรถใช้สิทธิป้องกันขัดขวำงกำรท ำงำนของ
ต ำรวจได้ และไม่เป็นควำมผิดฐำนต่อสู้ขัดขวำงเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๘ ได้
๓. แจ้งเหตุอันควรสงสัยต่อบุคคลและ/หรือผู้ขับรถเพื่อขอตรวจค้น ซึ่งเป็นที่มำของกำรค้นโดยชอบด้วยกฎหมำย ตำม 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ๙๓ 
๔. ตรวจค้น กำรค้นคน ยำนพำหนะ หรือสถำนที่ ให้ท ำด้วยควำมสุภำพ ไม่ให้ของกระจัดกระจำยและเสียหำย หำกเป็น
ผู้หญิงให้ใช้ผู้หญิงค้น โดยถ้ำมีเหตุสงสัยสำมำรถควบคุมตัวบุคคลมิให้รบกวนกำรตรวจค้นได้ ตำม ประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๘๕ มำตรำ ๙๙ มำตรำ ๑๐๐
๕. บันทึกรำยละเอียดแห่งกำรค้น และสิ่งของที่ค้นได้น้ันต้องมีบัญชีรำยละเอียดไว้ บันทึกกำรค้นและบัญชีสิ่งของน้ันให้อ่ำน
ให้ผู้ครอบครองสถำนที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหำ จ ำเลย ผู้แทนหรือพยำนฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลำยมือชื่อ
รับรองไว้ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๐๓

หำกค้นแล้วพบกำรกระท ำควำมผิดให้จับกุมตัวผู้ต้องหำส่งพนักงำนสอบสวน ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ ๗๘ และ มำตรำ๘๓

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๘ พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมำยจับหรือค ำส่ัง

ของศำลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๐
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิด

ภยันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอื่นอันสำมำรถอำจ
ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด

(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับบุคคลนั้นตำมมำตรำ ๖๖ (๒) แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้

(๔) เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อยชั่วครำว
ตำมมำตรำ ๑๑๗

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๓ ในกำรจับน้ัน เจ้ำพนักงำนหรือรำษฎรซึ่งท ำกำรจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับน้ันว่ำเขำต้อง

ถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สำมำรถ
น ำไปที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะน้ัน ให้น ำไปที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน
ผู้รับผิดชอบดังกล่ำว แต่ถ้ำจ ำเป็นก็ให้จับตัวไป

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบ หำกมีหมำยจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ำ ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ถูกจับน้ันอำจใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษำทนำยควำม หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนำยควำม ถ้ำผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญำติหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
โดยสะดวกและไม่เป็นกำรขัดขวำงกำรจับหรือกำรควบคุมผู้ถูกจับหรือท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหน่ึง
บุคคลใด ก็ให้เจ้ำพนักงำนอนุญำตให้ผู้ถูกจับด ำเนินกำรได้ตำมสมควรแก่กรณี ในกำรนี้ให้เจ้ำพนักงำนผู้จับน้ัน
บันทึกกำรจับดังกล่ำวไว้ด้วย

ถ้ำบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวำงหรือจะขัดขวำงกำรจับ หรือหลบหนีหรือพยำยำมจะหลบหนี ผู้ท ำกำรจับ
มีอ ำนำจใช้วิธีหรือกำรป้องกันทั้งหลำยเท่ำที่เหมำะสมแก่พฤติกำรณ์แห่งเรื่องในกำรจับน้ัน

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕  เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึด

สิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องท าโดยสภุาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องใหห้ญิงอื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงทีสุ่ด เม่ือเสร็จคดีแล้วก็ให้คนืแก่
ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มำตรำ ๙๓ ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง
เพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๙๙  ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิใหมี้การเสียหายและกระจดั

กระจายเท่าที่จะท าได ้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๐  ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยูใ่นทีซ่ึ่งคน้หรือจะถูกคน้ จะ

ขัดขวางถึงกับท าให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจเอาตัวผู้นั้นควบคมุไว้หรือใหอ้ยู่ใน
ความดูแลของเจ้าพนกังานในขณะที่ท าการคน้เทา่ที่จ าเป็น เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับท าใหก้าร
ค้นนั้นไร้ผล

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนัน้ได้เอาสิ่งของทีต่้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้า
พนักงานผู้ค้นมีอ านาจคน้ตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา ๘๕

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๓  ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแหง่การค้น และสิ่งของทีค่น้ได้

นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียดไว้
บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นใหอ้่านใหผู้้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว 

ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานฟงั แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้ำพนักงำนตำม

กฎหมำยในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำท่ี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ

ถ้ำกำรต่อสู้หรือขัดขวำงนั้น ได้กระท ำโดยใช้ก ำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำจะใช้ก ำลัง
ประทุษร้ำย ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๖๘  ผู้ใดทรำบค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนซึ่งส่ังกำรตำมอ ำนำจที่มีกฎหมำยให้ไว้ 

ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบวัน หรือ
ปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

ถ้ำกำรสั่งเช่นว่ำนั้น เป็นค ำส่ังให้ช่วยท ำกิจกำรในหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนซึ่งกฎหมำย
ก ำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๒๑๒/๒๕๓๙
ป.อ. มาตรา ๑๓๘   ป.วิ.อ. มาตรา ๗๘, ๙๓
ก่อนเกิดเหตุสิบต ำรวจเอก พ. พบเห็นจ ำเลยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำจะกระท ำควำมผิดโดยมีเครื่องมืออำวุธหรือวัตถุ
อย่ำงอ่ืนอันสำมำรถอำจใช้ในกำรกระท ำผิด และพำอำวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญำตซึ่งเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำแม้
สิบต ำรวจเอกพ. ไม่มีหมำยจับ แต่ได้แสดงตัวว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนต ำรวจให้จ ำเลยทรำบแล้ว สิบต ำรวจเอก พ.จึงมีอ ำนำจ
ตรวจค้นและจับจ ำเลยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๗๘(๑)(๒),๙๓ กำรที่จ ำเลยใช้มือกดอำวุธปืน
ไม่ให้สิบต ำรวจเอก พ.ดึงออกมำจำกเอวจ ำเลยเพื่อยึดเป็นของกลำง จึงเป็นกำรขัดขวำงเจ้ำพนักงำนในกำรปฏิบัติกำรตำม
หน้ำที่โดยใช้ก ำลังประทุษร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๘ วรรคสอง
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๕๒/๒๕๒๑
ป.อ. มาตรา ๑๔๐ ป.วิ.อ. มาตรา ๙๓
วัยรุ่นก ำลังเดินอยู่ในทำงสำธำรณะ คนหน่ึงเป็นผู้ต้องหำของต ำรวจ มีผู้แจ้งว่ำบุคคลเหล่ำนั้นจะไปท ำผิดเป็นเหตุอันควร
สงสัยว่ำจะท ำควำมผิดและมีอำวุธที่จะน ำไปใช้ท ำผิด เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจค้นได้ตำม ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
มำตรำ ๙๓ จ ำเลยขัดขวำงโดยยิงต ำรวจ เป็นควำมผิดตำม มำตรำ ๑๔๐,๒๘๙,๘๐ ลงโทษตำม มำตรำ ๒๘๙,๘๐ ซึ่งเป็นบท
หนัก

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ค าพิพากษาศาลฎีกาที ่๘๗๒๒/๒๕๕๕
พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทองโจทก์

ป.วิ.อ. มาตรา ๙๓
ป.อ. มาตรา ๑๓๖, ๑๓๘ วรรค สอง, ๓๖๗

เมื่อข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำบริเวณที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสุทธำวำสไม่ใช่หลังซอยโรงถ่ำนตำมที่สิบต ำรวจโท ก. และสิบต ำรวจตรี พ. 
อ้ำงว่อำชญำกรรมเกิดขึ้นประจ ำแต่อย่ำงใด และจ ำเลยไม่มีท่ำทำงเป็นพิรุธคงเพียงแต่นั่งโทรศัพท์อยู่เท่ำนั้น กำรท่ีสิบต ำรวจโท ก. และสิบ
ต ำรวจตรี พ. อ้ำงว่ำเกิดควำมสงสัยในตัวจ ำเลยจึงขอตรวจค้น โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่ำเพรำะเหตุใดจึงเกิดควำมสงสัยในตัวจ ำเลย จึงเป็น
ข้อสงสัยท่ีอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรู้สึกเพียงอย่ำงเดียว ถือไม่ได้ว่ำมีเหตุอันควรสงสัยตำม ป.วิ.อ. มำตรำ ๙๓ ท่ีจะท ำกำรตรวจค้นได้ กำรตรวจ
ค้นตัวจ ำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย จ ำเลยซ่ึงถูกกระท ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยจึงมีสิทธิโต้แย้งและตอบโต้เพื่อป้องกันสิทธิของตน ตลอดจน
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งใด ๆ อันสืบเนื่องจำกกำรปฏิบัติท่ีไม่ชอบดังกล่ำวได้ กำรกระท ำของจ ำเลยจึงไม่เป็นควำมผิดตำมที่โจทก์ฟ้อง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๗๕๑/๒๕๕๑ 

ร้ำนก๋วยเตี๋ยวของจ ำเลยขณะเปิดบริกำรมิใช่ที่รโหฐำน แต่เป็นที่สำธำรณสถำน เมื่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ำจ ำเลยมีเมทแอมเฟตำมีนไว้ในครอบครองอันเป็นควำมผิดต่อกฎหมำย ย่อมมีอ ำนำจค้นจ ำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมำยค้น ตำม ป.
วิ.อ. มำตรำ ๙๓ และเมื่อตรวจค้นพบเมทแอมเฟตำมีนอยู่ในครอบครองจ ำเลย กำรกระท ำของจ ำเลยก็เป็นควำมผิดซึ่งหน้ำ เจ้ำ
พนักงำนต ำรวจย่อมมีอ ำนำจจับจ ำเลยได้ โดยต้องมีหมำยจับตำมมำตรำ ๗๘ (๑)

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๘๒/๒๕๐๗ 

ต ำรวจค้นจ ำเลยกับพวกขณะยืนซุบซิบกันที่หลังสถำนีรถไฟ โดยผู้ค้นเป็นเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ได้ติดตำมคนร้ำยปล้นทรัพย์
หนีข้ำมท้องที่มำ และได้ร่วมกับต ำรวจในท้องที่ท ำกำรติดตำมและมีเหตุสงสัยอันควรที่จะท ำกำรค้น คือสงสัยว่ำจะมีอำวุธปืนและ
ของผิดกฎหมำย เช่นน้ี ท ำกำรค้นจ ำเลยได้โดยไม่จ ำต้องมีหมำยค้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๒๐๙๑/๒๕๕๘ 

ก่อนจับกุมโจทก์ทั้งสองได้มีกำรจับกุม ช. กับพวกในข้อหำลักทรัพย์ในเวลำกลำงคืน ช. ให้กำรว่ำโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ใช้จ้ำง
วำน จึงมีกำรสอบสวน ขยำยผลและจับกุมโจทก์ทั้งสองมำลงบันทึกประจ ำวันไว้ และตำมส ำเนำรำยงำนประจ ำวันเก่ียวกับคดีระบุ
ว่ำ พันต ำรวจเอก ส. ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจนครบำลพระโขนง สั่งให้จ ำเลยทั้งสิบสำมซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสืบสวนปรำบปรำมน ำ
ตัว ช. ไปสอบสวนขยำยผล โดยนัดโจทก์ที่ ๒ มำรับรถยนต์ที่หน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ ซึ่งเป็นเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนหำกต้องไปขอ
หมำยจับจำกศำลชั้นต้นแล้วผู้ร่วมกระท ำควำมผิดอำจหลบหนีไปได้ตำม ป.วิ.อ. มำตรำ ๗๘ (๓) ทั้งรถที่ถูกลักอยู่ที่บ้ำนของโจทก์ที่ 
๒ และโจทก์ที่ ๒ เป็นผู้พำเจ้ำพนักงำนต ำรวจไปท ำกำรตรวจค้นเอง จึงไม่จ ำต้องขอหมำยค้นจำกศำลตำม ป.วิ.อ. มำตรำ ๙๒ (๔) 
และมำตรำ ๙๔ กำรกระท ำของจ ำเลยทั้งสิบสำมเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งกำรโดยชอบ จึงไม่
มีควำมผิดฐำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตำม ป.อ. มำตรำ ๑๕๗

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ
กลับ

หน้าการ
ค้น



กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจับกุม

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ควำมผิดซึ่งหน้ำ

จับโดยไม่มีหมำย

กำรแจ้งข้อหำ

กำรปฏิบัติเม่ือถึงสถำนีต ำรวจ

มำตรำ๗๘ 

ตัวอย่ำงฎีกำมำตรำ๘๐ 

ตัวอย่ำงฎีกำ

มำตรำ ๘๓ ตัวอย่ำงฎีกำ

มำตรำ ๘๔ ตัวอย่ำงฎีกำ



ค าอธิบายหัวข้อว่าด้วยการจับกุม การแจ้งข้อหา
กำรจับกุมเป็นบทบัญญัติที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชน รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่ำ 

บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภำพเสมอกัน เจ้ำพนักงำนจะจับใครไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุตำมกฎหมำย แต่แม้ว่ำจะมีเหตุตำม
กฎหมำย กำรจับก็ต้องมีกระบวนกำร กำรจะจับกุมผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำควำมผิดหรือผู้ต้องหำน้ัน โดยหลักเป็น
อ ำนำจของเจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่สืบสวนจับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย หำกเป็นเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจมีอ ำนำจจับกุมได้ทั่วรำชอำณำจักร โดยไม่จ ำกัดว่ำต้องเป็นเขตพื้นที่ที่ตนรับรำชกำรอยู่เท่ำนั้น แม้ได้รับ
ค ำสั่งแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่อ่ืนก็ยังมีอ ำนำจสืบสวนจับกุมอยู่ ส่วนพนักงำนฝ่ำยปกครองน้ัน มีอ ำนำจสืบสวนจับกุมใน
เขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเท่ำนั้น ส ำหรับรำษฎรน้ัน โดยหลักแล้วไม่มีอ ำนำจจับกุมผู้อ่ืน เว้นแต่กรณีต้องด้วยตำม
บทบัญญัติมำตรำ ๗๙ หรือ ๑๑๗ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ส่วนกำรที่เจ้ำพนักงำนจะไปจับกุม
บุคคลใดนั้น ถ้ำไม่เข้ำข้อยกเว้น ตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๘ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ แล้ว โดย
เป็นกำรจับกุมตำมหมำยจับ ก็ต้องยื่นค ำร้องต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจพิจำรณำเหตุออกหมำยจับ ตำมบทบัญญัติ
มำตรำ ๖๖ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ส่วนในค ำบรรยำยหัวข้อต่อไปน้ี จะว่ำด้วยเรื่องหลัก
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรจับกุม กำรแจ้งข้อหำ ตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๘ ๘๐ ๘๓ และ ๘๔ ประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา ๘๐ น้ันสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. ควำมผิดซึ่งหน้ำโดยแท้ ตำมควำมในวรรคหน่ึง คือ 

๑.๑ เป็นควำมผิดซึ่งเห็นก ำลังกระท ำ คือ เป็นกรณีที่เจ้ำพนักงำนเห็นขณะควำมผิดอำญำน้ันก ำลัง
กระท ำลง เช่น ร้อยต ำรวจตรีขำว บังเอิญเดินผ่ำนบ้ำนนำยแดง และเห็นนำยแดงก ำลังใช้มีดจ้วงแทงนำยเอ หลำย
ครั้ง หรือ ร้อยต ำรวจตรีขำวสุ่มอยู่หน้ำบ้ำนนำยแดง แล้วพบเห็นกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยยำเสพติด กรณีเช่นน้ีเป็น
ควำมผิดซึ่งหน้ำ ถ้ำเป็นกรณีได้รับแจ้งจำกผู้อื่นว่ำมีควำมผิดเกิดข้ึนจะไม่เข้ำตำมควำมหมำยน้ี

๑.๒ เป็นกรณีที่พบในอำกำรใดซึ่งแทบจะไม่มีควำมสงสัยเลยว่ำเขำได้กระท ำผิดมำแล้วสดๆ กรณีน้ี
เป็นกรณีที่เจ้ำพนักงำน ไม่ได้เห็นขณะที่ผู้ร้ำยกระท ำควำมผิด แต่สำมำรถคำดกำรณ์โดยไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัย
เลยว่ำผู้ร้ำยน้ันพึ่งลงมือกระท ำควำมผิดนั้นน้ันอย่ำงแน่นอน เช่น ร้อยต ำรวจตรีขำวเดินผ่ำนซอยเปลี่ยวพบนำยเอ 
นอนจมกองเลือดอยู่ในขณะที่นำยบีก ำลังข้ึนซ้อนรถจักรยำนยนต์พร้อมในมือเป้ือนเลือดสดอยู่ ซึ่งถือว่ำเป็นกรณีที่
พบในอำกำรที่แทบจะไม่มีควำมสงสัยเลยว่ำนำยบีได้แทงนำยเอมำแล้วสดๆ

ข้อสังเกต ควำมผิดซึ่งหน้ำโดยแท้ ตำมควำมในวรรคหน่ึงน้ัน ใช้ได้กับควำมผิดอำญำทุกประเภท

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

๒. กรณีที่ถือว่ำเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำ ตำมควำมในมำตรำ ๘๐ วรรคสอง โดยหลักควำมผิดในลักษณะ
น้ีไม่ใช่ควำมผิดซึ่งหน้ำ คือ เจ้ำพนักงำนไม่ได้เห็นขณะลงมือกระท ำควำมผิด และไม่ได้พบหลังจำกมีกำร
กระท ำควำมผิดนั้นมำสดๆ แต่กฎหมำยให้ถือว่ำ หำกมีกรณีตำมวรรคสองเกิดขึ้น ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดซึ่ง
หน้ำด้วย ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ

๒.๑ เมื่อบุคคลหน่ึงถูกไล่จับดังผู้กระท ำควำมผิดโดยมีเสียงร้องเอะอะ 
ต้องเป็นลักษณะที่พบในขณะที่ก ำลังมีกำรวิ่งไล่กันมำ และจะต้องมีเสียงร้องเอะอะ ที่มีลักษณะที่

ท ำให้เข้ำใจได้ว่ำผู้ถูกวิ่งไล่จับน้ันเป็นผู้กระท ำควำมผิดมำ เช่น ร้อยต ำรวจตรีขำวพบ นำยเอวิ่งหนีมำ พร้อมมี
นำงซี วิ่งตำมมำ และร้องตะโกนว่ำ ช่วยด้วยๆโจรขโมยสร้อยทอง ซึ่งควำมผิดฐำนลักทรัพย์ เป็นควำมผิดที่
ระบุในบัญชีท้ำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ดังน้ัน เมื่อมีเสียงร้องเอะอะที่ท ำให้เข้ำใจได้ว่ำ 
นำยเอ พึ่งลักทรัพย์ คือ สร้อยของนำงซีมำ อันถือว่ำเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำตำมควำมในมำตรำ ๘๐ วรรคสอง

๒.๒ พบบุคคลหน่ึงแทบจะทันทีใดหลังจำกกำรกระท ำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น 
และมีสิ่งของที่ได้มำจำกกำรกระท ำผิด หรือ เครื่องมือ อำวุธหรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสันนิษฐำนได้ว่ำได้ใช้ในกำร
กระท ำผิด หรือ ร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้ำหรือเน้ือตัวของผู้น้ัน

ข้อสังเกต จะเข้ำกรณีตำมวรรคสอง กล่ำวคือ จะถือว่ำเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำ (ไม่ใช่ควำมผิดซึ่ง
หน้ำโดยแท้) น้ัน จะใช้เฉพำะกรณีควำมผิดที่กระท ำน้ัน เป็นควำมผิดอำญำดังระบุในบัญชีท้ำยประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเท่ำนั้น

กลับ
หน้าการ

จับ



มาตรา ๘๐  ที่เรียกว่ำควำมผิดซึ่งหน้ำนั้น ได้แก่ควำมผิดซึ่งเห็นก ำลังกระท ำ หรือพบ
ในอำกำรใดซึ่งแทบจะไม่มีควำมสงสัยเลยว่ำเขำได้กระท ำผิดมำแล้วสดๆ

อย่ำงไรก็ดี ควำมผิดอำญำดังระบุไว้ในบัญชีท้ำยประมวลกฎหมำยนี้ ให้ถือว่ำควำมผิด
นั้นเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำในกรณีดังนี้

(๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท ำโดยมีเสียงร้องเอะอะ
(๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจำกกำรกระท ำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่

เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มำจำกกำรกระท ำผิด หรือมีเครื่องมือ อำวุธหรือวัตถุอย่ำงอื่นอัน
สันนิษฐำนได้ว่ำได้ใช้ในกำรกระท ำผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เส้ือผ้ำหรือเนื้อตัวของผู้
นั้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ตัวอย่างฎีกา ตามมาตรา ๘๐ ความผิดซึ่งหน้า

ฎ.๒๘๔๘/๒๔๔๗

สิบต ำรวจโท ส. แอบซุ่มดูอยู่ห่ำงจำกห้องเกิดเหตุประมำณ ๘ เมตร เห็นจ ำเลยส่งมอบเมทแอมเฟตำมีน ๑๐ เม็ด ให้แก่
สำยลับ เมื่อเข้ำตรวจค้นภำยในห้องเกิดเหตุก็พบเมทแอมเฟตำมีนอีก ๘ เม็ด กำรกระท ำควำมผิดของจ ำเลยกับกำรเข้ำ
ตรวจค้นและจับกุมของร้อยต ำรวจเอก ม. กับสิบต ำรวจโท ส. และพวกเป็นกำรกระท ำหน้ำที่ต่อเน่ืองกัน เมื่อพบเห็น
จ ำเลยทั้งสองก ำลังกระท ำควำมผิดฐำนจ ำหน่ำยและมียำเสพติดให้โทษประเภท ๑ไว้ในครอบครองเพื่อจ ำหน่ำยอันเป็น
ควำมผิดซึ่งหน้ำตำม วิ.อำญำ มำตรำ๘๐ จึงมีอ ำนำจค้นและจับจ ำเลยโดยไม่ต้องมีหมำยค้นและหมำยจับตำมมำตรำ ๗๘ 
(๑) และ มำตรำ๙๒ (๒)

กลับ



การจับโดยไม่มีหมาย
กรณีมำตรำ ๗๘ (๑) เมื่อบุคคลน้ันได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังบัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๐
ควำมผิดซึ่งหน้ำตำมำตรำ ๘๐ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ความผิดซึ่งหน้าโดยแท้
คือ เป็นกรณีที่เจ้ำพนักงำนเห็นขณะควำมผิดอำญำนั้นก ำลังกระท ำลง กล่ำวคือ ต้องปรำกฏด้วยสำยตำของพนักงำน

ปกครอง หรือต ำรวจผู้นั้นเอง ไม่ใช่กำรกำรบอกเล่ำจำกบุคคลอีกคนหนึ่ง และรวมถึงกรณีที่บุคคลใดในอำกำรใดซ่ึงแทบจะไม่มีควำม
สงสัยเลยว่ำเขำได้กระท ำผิดมำแล้วสดๆ กรณีนี้เป็นกรณีที่เจ้ำพนักงำน ไม่ได้เห็นขณะที่ผู้ร้ำยก ำลังกระท ำควำมผิด แต่สำมำรถ
คำดกำรณ์ไม่มีเหตุที่ต้องสงสัยเลยว่ำผู้ร้ำยนั้นพึ่งได้ลงมือกระท ำควำมผิดนั้นนั้นอย่ำงแน่นอนในอำกำรไม่ต้องสงสัย = พบผู้กระท ำ
ควำมผิดที่พึ่งกระท ำมำแล้วสดๆ

๒. กรณีให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า
คือ ผู้ท ำกำรจับไม่ได้พบกำรกระท ำหรือเห็นซ่ึงหน้ำขณะเกิดควำมผิดเกิด แต่เป็นกรณีที่มีบุคคลถูกไล่จับดังผู้กระท ำโดยมี

เสียงเอะอะ หรือ เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจำกกำรกระท ำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มำจำก
กำรกระท ำผิด หรือมีเครื่องมือ อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอื่น อันสันนิษฐำนได้ว่ำใช้ในกำร กระท ำควำมผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่
เส้ือผ้ำหรือเนื้อตัวของผู้นั้น

แต่จะเข้ำกรณีนี้ได้จะต้องเป็นควำมผิดอำญำที่ระบุไว้ในบัญชีท้ำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเท่ำนั้น เช่น 
ควำมผิดฐำนหลบหนีจำกที่คุมขัง , ข่มขืนกระท ำช ำเรำ , ร่ำงกำยชีวิต , ลักทรัพย์, วิ่งรำวทรัพย์ , ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ , โจรสลัด , 
กรรโชก , ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำน เป็นต้น ซึ่งจะต่ำงกับกรีควำมผิดซ่ึงหน้ำโดยแท้ ที่เจ้ำพนักงำนมีอ ำนำจจับไม่ว่ำจะเป็นควำมผิดอำญำ 
หรือ พ.ร.บ.อื่นที่มีโทษทำงอำญำก็ตำม

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ
หน้าการ

จับ



ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๗๘ พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมำยจับหรือค ำสั่งของ

ศำลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๘๐
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิด

ภยันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอื่นอันสำมำรถอำจ
ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด

(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับบุคคลนั้นตำมมำตรำ ๖๖ (๒) แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้

(๔) เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อยชั่วครำว
ตำมมำตรำ ๑๑๗

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ตัวอย่างฎีกา ตามมาตรา ๗๘ จับโดยไม่มีหมาย

ฎ.๑๓๒๘/๒๕๔๔
นำยดำบต ำรวจ ว. กับพวกเห็นจ ำเลยจ ำหน่ำยเมทแอมเฟตำมีนให้แก่สำยลับ เมื่อเข้ำไปตรวจค้นบ้ำนจ ำเลยก็พบเมทแอม
เฟตำมีนอีก ๑ เม็ด กำรกระท ำของนำยดำบต ำรวจ ว. กับพวกกระท ำต่อเน่ืองกันเมื่อพบเห็นจ ำเลยจ ำหน่ำย และมียำเสพ
ติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจ ำหน่ำยอันเป็นควำมผิดซึ่งหน้ำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๘๐ 
จึงมีอ ำนำจจับจ ำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมำยจับตำมมำตรำ ๗๘ (๑) เมื่อเป็นกำรตรวจค้นและจับจ ำเลยโดยชอบด้วยกฎหมำย
พยำนหลักฐำนของโจทก์จึงมิใช่พยำนหลักฐำนที่ได้มำโดยมิชอบด้วยมำตรำ ๒๒๖

ฎ.๒๘๖๓/๒๕๒๒ 
ต ำรวจไปกับผู้ที่น ำไปซื้อน้ ำมันป๊ัมเชลล์ โดยข้อหำว่ำเอำน้ ำมันอ่ืนมำขำยได้ ได้เห็นกำรขำยน้ ำมันน้ันต่อหน้ำ ต ำรวจจับได้
โดยไม่ต้องมีหมำยจับ กำรกระท ำผิดซึ่งหน้ำไม่จ ำต้องเป็นควำมผิดที่ต ำรวจไปพบโดยบังเอิญ

กลับ



การแจ้งข้อหา

วรรคหน่ึง ๑. ผู้จับ (รำษฎรหรือเจ้ำพนักงำน) ต้องแจ้งผู้ที่จะถูกจับก่อนว่ำ จะท ำกำรจับบุคคลน้ัน
๒. สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ หรือ ถ้ำสำมำรถท ำได้ ให้

จับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่หำกมีกำรขัดขืน(ถ้ำจ ำเป็น)ก็สำมำรถจับตัวไปได้ทันที
วรรคสอง ๑. ผู้จับ (เจ้ำพนักงำน) ต้องแจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบ

๒. ถ้ำเป็นกรณีมีหมำยจับ เจ้ำพนักงำนจะต้องแสดงหมำยจับต่อผู้จะถูกจับด้วย
๓. แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับที่พึ่งมีตำมกฎหมำย

- สิทธิที่จะไม่ให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ถูกจับน้ันอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคดี

- สิทธิในกำรพบหรือปรึกษำทนำยควำม
- สิทธิกำรแจ้งญำติให้ทรำบในโอกำสแรก

วรรคสาม เป็นกำรให้อ ำนำจผู้จับสำมำรถใช้วิธีหรือกำรป้องกันใดๆที่เหมำะสมต่อผู้จะถูกจับ ในกรณีที่
ผู้จะถูกจับมีพฤติกำรณ์ที่ขัดขวำงหรือพยำยำมหลบหนีกำรจับ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ข้อพิจารณา
ตำมมำตรำน้ีจะเห็นได้ว่ำบุคคลที่มีอ ำนำจในกำรจับน้ัน ได้แก่ เจ้ำพนักงำน ซึ่งหมำยถึง พนักงำน

ฝ่ำยปกครอง ต ำรวจ และรำษฎร 
โดยในกำรท ำกำรจับน้ันผู้ท ำกำรจับ ต้องแจ้งแก่ผู้จะถูกจับว่ำเขำจะถูกจับ ซึ่งหมำยเหตุที่ต้องแจ้ง

เพรำะเพื่อให้ผู้ที่จะถูกจับน้ันรู้ตัวว่ำ ตนเองใช่บุคคลที่จะถูกจับตำมหมำยจับหรือไม่ หรือ ตนเองน้ันเป็นบุคคลที่
ได้กระท ำควำมผิดจริงหรือไม่ นอกจำกน้ันยังเป็นกำรแจ้งเพื่อไม่ให้ผู้จะถูกจับต่อสู้ขัดขวำง และยินยอมให้จับ 
และกำรแจ้งน้ันยังเป็นกำรแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวรู้ตัว โดยสำมำรถท ำกำรปฏิเสธได้ว่ำตนไม่ใช่ผู้ที่จะถูกจับใน
กรณีที่มีกำรจับตัว

หลังจำกที่จับตัวผู้ถูกจับแล้ว ต้องสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูก
จับ เว้นแต่สำมำรถน ำตัวไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ก็ให้น ำตัวไป กฎหมำยก ำหนดให้
บอกให้สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรสอบสวน แต่โดยทำงปฏิบัติมักจะเกิดกำรต่อสู่ขัดขวำงเป็นปกติ ดังน้ัน 
กฎหมำยจึงบัญญัติเพิ่มเติมว่ำ ในกรณีที่จ ำเป็นก็จับตัวไป คือ เป็นกรณีที่ผู้ถูกจับอยู่ในอ ำนำจของผู้จับโดย
สิ้นเชิงแล้ว ผู้จับจะน ำตัวผู้จับไปโดยวิธีอย่ำงไรก็ได้ตำมสมควรแก่พฤติกำรณ์ 

กลับ
กลับ

หน้าการ
จับ



มาตรา ๘๓ ในกำรจับน้ัน เจ้ำพนักงำนหรือรำษฎรซึ่งท ำกำรจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับน้ันว่ำเขำต้องถูกจับ แล้ว
สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สำมำรถน ำไปที่ท ำกำร
ของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น ำไปที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่ำว แต่
ถ้ำจ ำเป็นก็ให้จับตัวไป

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบ หำกมีหมำยจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ำ ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ถูกจับน้ันอำจใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษำทนำยควำม หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนำยควำม ถ้ำผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญำติหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
โดยสะดวกและไม่เป็นกำรขัดขวำงกำรจับหรือกำรควบคุมผู้ถูกจับหรือท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ให้เจ้ำพนักงำนอนุญำตให้ผู้ถูกจับด ำเนินกำรได้ตำมสมควรแก่กรณี ในกำรนี้ให้เจ้ำพนักงำนผู้จับน้ัน
บันทึกกำรจับดังกล่ำวไว้ด้วย

ถ้ำบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวำงหรือจะขัดขวำงกำรจับ หรือหลบหนีหรือพยำยำมจะหลบหนี ผู้ท ำกำรจับ
มีอ ำนำจใช้วิธีหรือกำรป้องกันทั้งหลำยเท่ำที่เหมำะสมแก่พฤติกำรณ์แห่งเรื่องในกำรจับน้ัน

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ตัวอย่างฎีกา ตามมาตรา ๘๓ การแจ้งข้อหา

ฎ.๓๑๙/๒๕๒๑ เจ้ำพนักงำนต ำรวจพบเห็นกำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ เมื่อเข้ำจับกุมผู้กระท ำควำมผิดต่อสู้ขัดขวำง กรณี
เช่นน้ีเจ้ำพนักงำนต ำรวจมีอ ำนำจจับกุมโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่ำเขำต้องถูกจับ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๘๓ วรรคแรก

ฎ.๒๑๕๗/๒๕๑๔ พนักงำนสอบสวนสั่งให้เจ้ำพนักงำนต ำรวจไปจับกุมจ ำเลยด้วยวำจำโดยไม่ได้ออกหมำยจับ และเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจที่ไปจับจ ำเลยนั้นไม่ได้เป็นนำยต ำรวจชั้นใหญ่ ซึ่งจะจับจ ำเลยได้ด้วยตนเองโดยไม่มีหมำยจับเมื่อเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจจับจ ำเลยได้แล้วได้ส่งมอบตัวจ ำเลยต่อพนักงำนสอบสวน พนักงำนสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหำแก่จ ำเลยและ
ไม่ได้ควบคุมตัวจ ำเลยไว้หรือให้ประกันตัวไป เพียงแต่นัดให้จ ำเลยมำสถำนีต ำรวจในวันรุ่งข้ึนเท่ำน้ัน พฤติกำรณ์เช่นน้ียังไม่
ถือว่ำจ ำเลยได้ถูกจับตำมกฎหมำย

กลับ



การรับการมอบตัวผู้ถูกจับ/การน าผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการพนักงานสอบสวน

วรรคหน่ึง ๑. ผู้จับ (เจ้ำพนักงำนหรือรำษฎร) ต้องเอำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๘๓ โดยทันที
๒. ส่งตัวผู้ถูกจับ แก่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจของที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน
๓. พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจของที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน มีหน้ำที่ดังนี้ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี

- กรณีที่ผู้จับเป็นเจ้ำพนักงำน ให้เจ้ำพนักงำนผู้ท ำกำรจับแจ้งข้อกล่ำวหำ และรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหง่กำรจับให้ผู้ถกู
จับทรำบ ถ้ำมีหมำยจับให้แจ้งต่อผู้ถูกจับและอำ่นให้ผู้ถูกจับฟัง มอบส ำเนำบันทึกกำรจับแก่ผู้ถูกจับ

- กรณีที่ผู้จับเป็นรำษฎร ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจซ่ึงรับมอบตัวบันทึกชื่อ อำชีพ ที่อยู่ของผู้จับ ข้อควำมและ
พฤติกำรณ์แห่งกำรจับและให้ผู้จับลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ ด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรำยละเอียดแห่งกำรจับให้ผู้ถกูจับทรำบแจ้งสิทธิที่จะไม่ให้กำร
หรือให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ถูกจับอำจใช้พยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้

วรรคสอง ๑. หลังจำกด ำเนินคดีกำรตำมวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว
๒. แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบถึงสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๗/๑

- มีสิทธิพบและปรึกษำทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว
- มีสิทธิให้ทนำยควำมหรือบุคคลที่ถูกจับหรือผู้ต้องหำไว้วำงใจ เข้ำฟังกำรสอบค ำในช้ันสอบสวน
- มีสิทธิได้รับกำรเยี่ยมหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร
- มีสิทธิได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย (คล้ำยๆมำตรำ ๘๔ วรรคสำม)

๓. ให้ผู้ถูกจับติดต่อกับญำติหรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับไว้วำงใจเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงกำรจับกุมและสถำนที่ที่ถกูควบคุมโดยเร็ว

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



วรรคสำม สำมำรถน ำตัวผู้ถูกจับไปรักษำพยำบำลก่อนน ำมำส่งตำมมำตรำนี้ได้
วรรคสี่ ๑. (หลัก) ถ้ำถ้อยค ำที่ให้ไว้เป็นค ำรับสำรภำพของผู้ถูกจับ ว่ำจนได้กระท ำควำมผิด ห้ำมรับฟังเป็นพยำนหลักฐำน

๒. ถ้ำเป็นถ้อยค ำอื่น จะรับฟังเป็นพยำนหลักฐำนได้ ก็ต่อเมื่อต้องได้มีกำรแจ้งสิทธิต่ำงๆตำมวรรคหนึ่ง หรือตำมมำตรำ ๘๓ วรรคสอง 
(กรณีผู้ท ำกำรจับเป็นเจ้ำพนักงำน) แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี

ข้อสังเกต 
๑. กรณีตำมวรรค ๒ เมื่อน ำตัวผู้ถูกจับมำส่งพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจที่รับมอบตัวต้องแจ้งสิทธิตำมมำตรำ ๗/๑ ซ่ึงผลของกำรฝ่ำ

ฝืนตำมมำตรำ ๗/๑ คือหำกผู้ถูกจับร้องขอแต่ผู้จับไม่ปฏิบัติตำม จะมีผล ๒ ทำง คือ
ผลในทำงอำญำ เจ้ำพนักงำนผู้นั้นอำจมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ถ้ำกำรไม่ปฏิบัตินั้นเพื่อจะ

ท ำให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องเสียหำย
ผลในทำงแพ่ง ถ้ำผู้จับได้รับควำมเสียหำย จะไปฟ้องหน่วยงำนรัฐให้รับผิดชอบ เพื่อเรียกค่ำสินไหมทดแทนแห่งกำรละเมิด 

ที่เจ้ำหน้ำที่ได้ท ำไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
๒. กำรแจ้งสิทธิ ตำม ๗/๑ ไม่เหมือนกับมำตรำ ๑๓๔/๔ วรรคท้ำย ที่ถ้ำไม่แจ้งตำมมำตรำ ๑๓๔/๑,๑๓๔/๒,๑๓๔/๓,๑๓๔/๔ วรรคหนึ่ง 

ถ้อยค ำที่ให้ไว้กับพนักงำนสอบสวนจะรับฟังไม่ได้ แต่เนื่องจำกไม่ได้มีกฎหมำยบัญญัติห้ำมไว้ ดังนั้น แม้เจ้ำพนักงำนจะไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗/๑ ศำลก็
ยังสำมำรถฟังถ้อยค ำที่ผู้ต้องหำให้กำรไว้กับพนักงำนสอบสวนได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ
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๓. เร่ืองกำรรับฟังถ้อยค ำเป็นพยำนหลักฐำนตำมมำตรำ ๘๔ วรรคส่ีนั้น โดยหลักของวรรคนี้คือ ห้ำมรับฟังค ำรับสำรภำพของ
ผู้ถูกจับมำเป็นพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจนค์วำมผิดของผู้ถูกจับโดยเด็ดขำด ซ่ึงค ำรับสำรภำพ คือ ถ้อยค ำที่แสดงว่ำตนได้กระท ำควำมผิดจริง
อย่ำงเช่น ผมยิงจริง ผมฆ่ำเขำ ผมขโมย ผมข่มขืนจริง แต่ถ้ำเป็นถ้อยค ำอื่นๆสำมำรถน ำมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ควำมผิดของผู้
ร่วมกระท ำควำมผิดอื่นนั้นได้ แต่ต้องมีกำรแจ้งสิทธิต่ำงๆตำมมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๘๓ วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี

จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยได้ก ำหนดถึงขั้นตอนที่รำษฎร หรือ เจ้ำพนักงำน ควรปฏิบัติในกำรจับผู้ที่จะถูกจับไว้ในมำตรำ ๘๓ และ
ขั้นตอนกำรส่งมอบตัวผู้ถูกจับ ไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน ไว้ในมำตรำ ๘๔ ซ่ึงพิจำรณำในบทกฎหมำยทั้ง ๒ มำตรำแล้ว จะเห็น
ว่ำสำมำรถแยกพิจำรณำเป็น ๒ กรณี 

กรณีที่ ๑ ขั้นตอนในกรณีที่ผู้จับเป็นราษฎร 
๑. ต้องท ำตำมมำตรำ  ๘๓ วรรคหนึ่ง  แจ้งแก่ผู้ถูกจับว่ำท ำกำรจับสั่งให้ผู้ถูกจับไปยงัที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน
๒. ต้องท ำตำมมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ง  เอำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๘๓ โดยทันที
๓. ต้องท ำตำมมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ง (๒) ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจซ่ึงรับมอบตัวกระท ำดังต่อไปนี้ 

- บันทึกชื่อ อำชีพ ที่อยู่ของผู้จับ ข้อควำมและพฤติกำรณ์แห่งกำรจับ และให้ผู้จับลงลำยมือชื่อ ก ำกับไว้
- ด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรำยละเอยีดแหง่กำรจับให้ผู้ถูกจับทรำบ
- แจ้งสิทธิที่จะไม่ให้กำรก็ได้หรือให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ถูกจับอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร    
พิจำรณำคดีก็ได้

ต่อไปกลับ
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กรณีที่ ๒ ขั้นตอนเมื่อเจ้าพนักงานเป็นผู้จับ
๑.  ต้องท ำตำมมำตรำ ๘๓ วรรคหนึ่ง แจ้งแก่ผู้ถูกจับว่ำจะท ำกำรจับสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน ถ้ำหำกมีกำรขัดขืนต่อสู้ จับได้
โดนไม่ต้องแจ้งว่ำจะถูกจับได้ก็ได้
๒.  ต้องท ำตำมมำตรำ ๘๓ วรรคสอง แจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบ ถ้ำเป็นกรณีมีหมำยจับ เจ้ำพนักงำนจะต้องแสดงหมำยจับต่อผู้จะถูกจับด้วย 
แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับที่พึงมีตำมกฎหมำย 

- สิทธิที่จะไม่ให้กำรก็ได้ และถ้อยค ำของผู้ถูกจับ
- นั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดี
- สิทธิในกำรพบหรือปรึกษำทนำยควำม
- สิทธิกำรแจ้งญำติให้ทรำบในโอกำสแรก

๓. ต้องท ำตำมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ง  เอำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๘๓ โดยทันที
๔. ต้องท ำตำมมำตรำ ๘๔ วรรคหนึ่ง (๑) ให้เจ้ำพนักงำนผู้ท ำกำรจับ 

-แจ้งข้อกล่ำวหำ และรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแหง่กำรจับให้ผู้ถูกจับทรำบ
-ถ้ำมีหมำยจับให้แจ้งต่อผู้ถูกจับ และอ่ำนให้ผู้ถูกจับฟัง
-มอบส ำเนำบันทึกกำรจับแก่ผู้ถูกจับ

๕. ต้องท ำตำมมำตรำ๘๔๔ วรรคสอง ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบถึงสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๗/๑

ต่อไปกลับ
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ผลการจับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กำรจับโดยไม่ชอบนั้น อำจเกิดจำกเจ้ำพนักงำนโดยไม่มีหมำยจับ และไม่ใช้กรณีจับโดยไม่มีหมำยจับตำมมำตรำ ๗๘ หรือ รำษฎรจับโดย
ไม่เข้ำกรณีที่กฎหมำยได้อ ำนำจไว้ในมำตรำ ๗๙ มำตรำ ๘๒ และ มำตรำ ๑๑๗ อำจเป็นกำรจับในที่รโหฐำนซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๑ ซ่ึงผลของ
กำรจับโดยไม่ชอบนั้นมี ๓ ประกำร ดังนี้

ประการที่ ๑ ผู้ถูกจับสำมำรถตอบโต้ โดยอ้ำงว่ำเป็นกำรป้องกันตำมมำตรำ ๖๘ ก็ได้ ซ่ึงท ำให้แม้ผู้ถูกจับจะขัดขืนต่อกำรจับของเจ้ำ
พนักงำน ก็ไม่ท ำให้มีควำมผิดฐำนต่อสู้ขัดขวำงเจ้ำพนักงำน ตำม ป.อำญำตำมมำตรำ๑๓๘

ประการที่ ๒ กำรจับไม่ชอบนั้นส่งผลให้กำรควบคุมตัวผู้ถูกจับไม่ชอบด้วย คือ พนักงำนสอบสวนไม่มีอ ำนำจในกำรควบคุมผู้ต้องหำ

ประการที่ ๓ กำรจับที่ไม่ชอบไม่ท ำให้กำรสอบสวนเสียไป เนื่องจำกเป็นคนละขั้นตอนกัน จึงไม่มีผลต่อกำรฟ้องคดีของพนักงำนอัยกำร

กลับ
หน้าการ

จับ
กลับ



มาตรา ๘๔ เจ้ำพนักงำนหรือรำษฎรผู้ท ำกำรจับต้องเอำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว 
ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจของที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนเป็นผู้จับให้เจ้ำพนักงำนผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่ำวหำ และรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับให้ผู้ถกูจับทรำบ ถ้ำมี
หมำยจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบและอ่ำนให้ฟังและมอบส ำเนำบนัทึกกำรจับแก่ผู้ถกูจับนัน้

(๒) ในกรณีที่รำษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจซ่ึงรับมอบตัวบันทึกชื่อ อำชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อควำมและ
พฤติกำรณ์แห่งกำรจับนั้นไว้ และให้ผู้จับลงลำยมือชื่อก ำกับไว้เป็นส ำคัญเพื่อด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรำยละเอยีดแหง่กำรจับให้ผู้ถูกจับทรำบและ
แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบด้วยว่ำผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้ และถ้อยค ำของผู้ถูกจับอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้
เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ ซ่ึงมีผู้น ำผู้ถูกจับมำส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบถึงสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสำมำรถติดต่อกับญำติหรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับไว้วำงใจเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงกำรจับกุมและสถำนที่ที่ถกูควบคุมได้ในโอกำสแรก
เมื่อผู้ถูกจับมำถึงที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง หรือถ้ำกรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดกำรตำม
ค ำร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจบันทึกไว้ ในกำรนี้มิให้เรียกค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกผู้ถูกจับ

ในกรณีที่จ ำเป็น เจ้ำพนักงำนหรือรำษฎรซ่ึงท ำกำรจับจะจัดกำรพยำบำลผู้ถูกจับเสียกอ่นน ำตัวไปส่งตำมมำตรำนี้ก็ได้
ถ้อยค ำใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้ำพนักงำนผู้จับ หรือพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้ำถ้อยค ำนั้นเป็นค ำรับ
สำรภำพของผู้ถูกจับว่ำตนได้กระท ำควำมผิดห้ำมมิให้รับฟังเป็นพยำนหลักฐำน แต่ถ้ำเป็นถ้อยค ำอื่น จะรับฟังเป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิสูจน์ควำมผิด
ของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีกำรแจ้งสิทธิตำมวรรคหนึ่ง หรือตำมมำตรำ ๘๓ วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี
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กลับ



มาตรา ๘๓ ในกำรจับน้ัน เจ้ำพนักงำนหรือรำษฎรซึ่งท ำกำรจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับน้ันว่ำเขำต้องถูกจับ แล้ว
สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สำมำรถน ำไปที่ท ำกำร
ของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น ำไปที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่ำว แต่
ถ้ำจ ำเป็นก็ให้จับตัวไป

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบ หำกมีหมำยจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ำ ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้และถ้อยค ำของผู้ถูกจับน้ันอำจใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษำทนำยควำม หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนำยควำม ถ้ำผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญำติหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
โดยสะดวกและไม่เป็นกำรขัดขวำงกำรจับหรือกำรควบคุมผู้ถูกจับหรือท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหน่ึง
บุคคลใด ก็ให้เจ้ำพนักงำนอนุญำตให้ผู้ถูกจับด ำเนินกำรได้ตำมสมควรแก่กรณี ในกำรนี้ให้เจ้ำพนักงำนผู้จับน้ัน
บันทึกกำรจับดังกล่ำวไว้ด้วย

ถ้ำบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวำงหรือจะขัดขวำงกำรจับ หรือหลบหนีหรือพยำยำมจะหลบหนี ผู้ท ำกำรจับ
มีอ ำนำจใช้วิธีหรือกำรป้องกันทั้งหลำยเท่ำที่เหมำะสมแก่พฤติกำรณ์แห่งเรื่องในกำรจับน้ัน
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ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ตัวอย่างฎีกา ตามมาตรา ๘๔

ฎ.๓๒๑๔/๒๕๖๐  กำรที่จ ำเลยทั้งสี่ให้กำรต่อผู้ด ำเนินกรรมวิธีซักถำมในฐำนะผู้ถูกด ำเนินกรรมวิธีหรือผู้ต้องสงสัย และต่อพนักงำนสอบสวนใน
ฐำนะพยำน มิใช่ค ำให้กำรของผู้ถูกจับที่ให้ไว้ต่อเจ้ำพนักงำนผู้จับเพรำะขณะนั้นจ ำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้ถูกจับกุม กรณีไม่อยู่ในบังคับตำม ป.วิ.อ. มำตรำ 
๘๔ วรรคส่ี ค ำรับสำรภำพและถ้อยค ำอื่นของจ ำเลยทั้งสี่จึงไม่ต้องห้ำมรับฟังตำมบทบัญญัติมำตรำดังกล่ำว ทั้งกำรสอบปำกค ำจ ำเลยทั้งสี่โดยผู้
ด ำเนินกรรมวิธีและพนักงำนสอบสวนก็เป็นกำรปฏิบตัิตำมอ ำนำจหนำ้ที่โดยชอบ เพรำะขณะนั้นยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะด ำเนินกำรขอออก
หมำยจับจ ำเลยทั้งสี่ได้ เนื่องจำกไม่รู้ว่ำผู้ใดเป็นคนร้ำย กำรสอบปำกค ำจ ำเลยทั้งสี่จึงเป็นเพียงกำรสอบถำมเบื้องต้นในชั้นสืบสวนเท่ำนั้น ผู้ด ำเนิน
กรรมวิธีและพนักงำนสอบสวนไม่จ ำต้องแจ้งสิทธิใด ๆ ให้จ ำเลยทั้งสี่ทรำบก่อน บันทึกผลกำรด ำเนินตำมกรรมวิธีและบันทึกค ำให้กำรของพยำน
รวมทั้งรถจักรยำนยนต์และถังดับเพลิงของกลำงจึงเป็นพยำนหลักฐำนที่เกิดขึ้นและได้มำโดยชอบ ไม่ต้องห้ำมรับฟังตำม ป.วิ.อ. มำตรำ ๒๒๖ และ
มำตรำ ๒๒๖/๑

ฎ.๑๔๙๓/๒๕๕๐ กำรตรวจค้นและกำรจับกุมของเจ้ำพนักงำนต ำรวจจะชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่เป็นเร่ืองที่จะต้องไปว่ำกล่ำวกันอีกส่วนหนึ่ง
ต่ำงหำก และเป็นคนละขั้นตอนกับกำรสอบสวน ไม่มีผลกระทบไปถึงกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนและอ ำนำจในกำรฟ้องคดีของโจทก์ ทั้งหำ
มีผลท ำให้กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนของเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่ชอบเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปด้วยไม่ กำรวินิจฉัยฎีกำของจ ำเลยที่ ๑ ไม่ท ำให้ผล
แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ฎีกำของจ ำเลยที่ ๑ จึงไม่เป็นสำระแก่คดีอันควรได้รับกำรวินิจฉัยตำม ป.วิ.พ. มำตรำ ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบ ป.วิ.อ. 
มำตรำ ๑๕

กลับ



มาตรา ๗/๑ ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำซ่ึงถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหำไว้วำงใจทรำบถึงกำรถูกจับกุมและสถำนที่ที่ถูกควบคุมในโอกำสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำมีสิทธิดังต่อไปน้ีด้วย 
(1) พบและปรึกษำผู้ซึ่งจะเป็นทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว 
(๒) ให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำฟังกำรสอบปำกค ำตนได้ในชั้นสอบสวน
(๓) ได้รับกำรเยี่ยมหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร 
(๔) ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย 

ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำมีหน้ำที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำนั้นทรำบ
ในโอกำสแรกถึงสิทธิตำมวรรคหน่ึง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



องค์ประกอบการป้องกันตัวของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ(ค าอธิบาย)

๓.ป้องกันตนเองหรือ
ผู้อื่น

๔.พอสมควรแก่เหตุ๑. ตอบโต้ภยันตรายที่
ละเมิดกฎหมาย

๒.ภยันตรายใกล้จะถึง

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ค าอธิบายในรายละเอียด

ตัวอย่างฎีกา 

ตัวอย่างฎีกา ตัวอย่างฎีกา

ตัวอย่างฎีกา

ค าอธิบายในรายละเอียด

ค าอธิบายในรายละเอียด ค าอธิบายในรายละเอียด  

กลับ
หน้าหลัก



ค าอธิบายหัวข้อการกระท าโดยป้องกัน
โครงสร้ำงควำมรับผิดในทำงอำญำในภำพรวม มีดังต่อไปน้ี บุคคลจะต้องรับผิดในทำงอำญำก็ต่อเมื่อ    

๑.กำรกระท ำครบองค์ประกอบที่กฎหมำยบัญญัติ 
๒.กำรกระท ำไม่มีกฎหมำยยกเว้นควำมผิด
๓.กำรกระท ำไม่มีกฎหมำยยกเว้นโทษ 

ในกำรพิจำรณำว่ำ บุคคลจะต้องรับผิดในทำงอำญำหรือไม่น้ัน ประกำรแรกต้องดูว่ำ กำรกระท ำของบุคคลนั้น ครบ
องค์ประกอบที่กฎหมำยบัญญัติไว้หรือไม่ ถ้ำครบองค์ประกอบที่กฎหมำยบัญญัติแล้ว    ก็ต้องพูดต่อไปว่ำ กำรกระท ำนั้นมี
กฎหมำยยกเว้นควำมผิดหรือไม่ หำกไม่มีกฎหมำยยกเว้นควำมผิด ก็ต้องดูต่อไปว่ำมีกฎหมำยยกเว้นโทษหรือไม่ หำกไม่มี
กฎหมำยยกเว้นโทษ ก็หมำยควำมว่ำ บุคคลน้ันจะต้องรับผิดในทำงอำญำส่วนในค ำบรรยำยหัวข้อต่อไปน้ี จะว่ำด้วยเรื่องหลัก
กฎหมำย กำรกระท ำโดยป้องกัน ตำมบทบัญญัติมำตรำ ๖๘ และ ๖๙ ประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งอยู่ในโครงสร้ำงข้อ ๒ กำร
กระท ำไม่มีกฎหมำยยกเว้นควำมผิด แต่หำกมี “กฎหมำยยกเว้นควำมผิด” ผู้กระท ำก็ไม่มีควำมผิด จึงไม่ต้องรับผิด หรือกล่ำว
อีกนัยหน่ึงคือ “ผู้กระท ำมีอ ำนำจกระท ำได้” ซึ่งมีมำกมำยหลำยกรณี เช่น กำรกระท ำโดยป้องกัน และควำมยินยอม เป็นต้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ภยันตรายที่ละเมิดกฎหมาย

หมำยควำมว่ำ ผู้ก่อภยันตรำยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะกระท ำได้ 
ถ้ำผู้ก่อภยันตรำยกระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำย ผู้จะได้รับภยันตรำยก็ไม่มีสิทธิป้องกัน
-กรณีใช้อ ำนำจเกินขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ละเมิดกฎหมำยได้
-กำรละเมิด กม. แพ่ง อำจเป็นละเมิด กม.ได้ เช่น กำรเป็นชู้ เป็นกำรละเมิดต่อกฎหมำยแพ่ง
-กำรละเมิด กม.อำญำ อำจจะเป็นประมำทก็ได้  เช่น ขับรถโดยประมำทควำมเร็วสูง หำกชนนำยด ำตำย ก็ผิดกฎหมำยอำญำ นำยขำว
ยิงยำงรถ อ้ำงป้องกันได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ภยันตรายอันละเมิดกฎหมาย

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  ๖๘๘๔/๒๕๔๓
กำรอ้ำงเหตุป้องกันตัวตำมบทบัญญัติของประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๖๘ น้ัน ผู้ยกข้ึนอ้ำงเป็นผู้ถูกกระท ำโดยผู้กระท ำได้

กระท ำโดยละเมิดต่อกฎหมำย จ ำเลยยอมรับว่ำได้ใช้อำวุธปืนยิงในหมู่บ้ำนโดยใช่เหตุอันเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย กำรที่
ผู้เสียหำยซึ่งเป็นเจ้ำพนักงำนต ำรวจจะเข้ำจับกุมจ ำเลย จึงเป็นกำรกระท ำโดยชอบด้วยกฎหมำย แต่จ ำเลยวิ่งหนี เมื่อ
ผู้เสียหำยกับพวกไล่ตำมไปเพื่อจับกุม จ ำเลยก็ใช้อำวุธปืนยิงผู้เสียหำยแม้จะฟังอย่ำงที่จ ำเลยอ้ำงว่ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจใช้อำวุธ
ปืนยิงก็คงเป็นกำรยิงขู่เพื่อให้จ ำเลยยอมให้จับกุมมำกกว่ำมีเจตนำฆ่ำจ ำเลย เพรำะหำกเป็นเช่นน้ันจ ำเลยคงต้องถูกกระสุนปืน
บ้ำงไม่มำกก็น้อย ข้อเท็จจริงจึงเป็นเรื่องที่จ ำเลยเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย โดยผู้เสียหำยเป็นเจ้ำพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่โดย
ชอบด้วยกฎหมำย จ ำเลยจึงไม่อำจยกเหตุป้องกันตัวข้ึนมำอ้ำงได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ภยันตรายใกล้จะถึง

ถ้ำภยันตรำยนั้นถึงแล้วก็ถือว่ำเป็นกำรละเมิด แต่ไม่ต้องรอให้เกิดกำรละเมิด กำรใช้สิทธิป้องกันสำมำรถตอบ
โต้ได้เมื่อภยันตรำยใกล้จะถึง ไม่ต้องรอให้ถูกละเมิดก่อน เช่น ใช้สิทธิป้องกันคนใช้ไม้ตีหัวเรำ ท ำได้เมื่อไม้ใกล้ถูกหัว ไม่
ต้องรอให้ถูกหัวเรำก่อน ,ผู้ตำยชักปืนออกมำจำกเอว จ ำเลยย่อมเข้ำใจว่ำผู้ตำยจะใช้ปืนน้ันยิงจ ำเลยอันเป็น ภยันตรำยซึ่ง
เกิดจำกกำรประทุษร้ำยอันละเมิดต่อกฎหมำย และเป็นภยันตรำยที่ใกล้จะถึง กำรที่จ ำเลยใช้ปืนยิงผู้ตำยไป ๑ นัด และ
ผู้ตำยถึงแก่ควำมตำยจึงเป็นกำรป้องกันสิทธิของตนพอสมควรแก่เหตุ กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำรป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมำย 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ภยันตรายใกล้จะถึง

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๒๘๕/๒๕๒๘

ป.อ. มำตรำ ๖๘, ๒๘๘

ผู้ตำยตำมไปพบจ ำเลยและพูดขอแบ่งวัวจำกจ ำเลย จ ำเลยไม่ยอมแบ่งและชวนให้ไปตกลงกันที่บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำนหรือที่บ้ำน
ก ำนันแต่ผู้ตำยไม่ยอมไป กลับชักปืนออกมำจำกเอว จ ำเลยย่อมเข้ำใจว่ำผู้ตำยจะใช้ปืนน้ันยิงจ ำเลยอันเป็น ภยันตรำยซึ่งเกิด
จำกกำรประทุษร้ำยอันละเมิดต่อกฎหมำย และเป็น ภยันตรำยที่ใกล้จะถึงกำรที่จ ำเลยใช้ปืนยิงผู้ตำยไป ๑ นัด และผู้ตำยถึง
แก่ควำมตำยจึงเป็นกำรป้องกันสิทธิของตนพอสมควรแก่เหตุ กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำรป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมำย 
จ ำเลยไม่มีควำมผิด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ป้องกันตนเองหรือผู้อื่น

เป็นกำรป้องกันสิทธิ ตนเอง หรือ ผู้อื่นก็ได้
-ผู้ใช้สิทธิป้องกันสำมำรถกระท ำกำรป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อ่ืนให้พ้นภยันตรำยเกิดจำกภยันตรำยที่

เกิดจำกกำรละเมิดกฎหมำยได้ แต่ต้องกระท ำกำรป้องกันด้วยวิถีทำงที่พอสมควรแก่เหตุ
-กำรป้องกันสำมำรถกระท ำอันตรำยต่อตัวผู้ก่อภัย รวมถึงทรัพย์สิน(เช่น ท ำลำยประตูบ้ำนที่ใช้ขัง)ที่ผู้ก่อภัย

ใช้เป็นเครื่องมือในกำรก่อภัยด้วย
-ถ้ำกำรกระท ำใดสำมำรถอ้ำงสิทธิป้องกันได้ ถ้ำเป็นพลำดเพรำะกำรป้องกัน ก็สำมำรถอ้ำงป้องกันต่อบุคคลที่

ถูกกระท ำโดยพลำดได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ป้องกันบุคคลอื่น
ค าพิพากษาศาลฎกีาที่ ๓๒๘๗/๒๕๓๑
ป.อ. มำตรำ ๖๘, ๖๙, ๒๘๘ ป.วิ.อ. มำตรำ ๒๒๖, ๒๒๗
ผู้ตำยถืออำวุธปืนเป็นฝ่ำยกอ่เหตุเขำ้มำต่อว่ำและตบตีภริยำจ ำเลย เมื่อจ ำเลยถือปืนวิ่งออกมำเห็นภริยำจ ำเลยมีเลือดเปื้อนเต็มตัว จ ำเลยย่อมเข้ำใจว่ำผู้ตำยจะ
ยิงภริยำจ ำเลย อันเป็นภยันตรำยที่ใกล้จะถึง จ ำเลยจึงมีสิทธิที่จะใช้อำวุธปืนยิงผู้ตำยเพื่อป้องกันชีวิตภริยำจ ำเลยได้ แต่กำรที่จ ำเลยใช้อำวุธปืนยิงผู้ตำยติดต่อกัน
ถึง๖ นัด ในขณะที่อำวุธปืนในมือของผู้ตำยหล่นลงไปที่พื้นแล้ว หำกจ ำเลยยิงผู้ตำยเพียงนัดเดียวก็น่ำจะหยุดยั้งผู้ตำยได้ กำรกระท ำของจ ำเลยจึงเป็นกำรป้องกัน
เกินสมควรแก่เหตุตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๖๙ ค ำให้กำรชั้นสอบสวนของประจักษ์พยำนโจทก์มีเหตุผลสอดคล้องต้องกัน และได้ให้กำรหลังเกิดเหตุ
ไม่นำน ไม่มีเวลำคิดไตร่ตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรักปร ำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด เชื่อว่ำได้ให้กำรไปตำมควำมสัตย์จริงตำมที่ตนให้รู้เห็นมำโดยไมม่ีมูลเหตุจูงใจหรือถูก
บังคับขู่เข็ญแต่อย่ำงใด กำรที่ประจักษ์พยำนโจทก์มำเบิกควำมในชั้นพิจำรณำของศำลปฏิเสธว่ำไม่เห็นเหตุกำรณ์ในขณะเกิดเหตุโดยไม่ได้ให้เหตุผลว่ำเพรำะเหตุ
ใดจึงเบิกควำมในชั้นพิจำรณำไม่ตรงกับที่เคยให้กำรไว้ในชั้นสอบสวน เช่ือว่ำเพื่อช่วยเหลือให้จ ำเลยพ้นผิดค ำให้กำรพยำนชั้นสอบสวนไม่มีกฎหมำยบัญญัติห้ำม
ไม่ให้รับฟังประกอบเป็นข้อพิจำรณำของศำล ศำลเชื่อค ำให้กำรชั้นสอบสวนของประจักษ์พยำนโจทก์เป็นควำมจริงยิ่งกว่ำค ำเบกิควำมในชั้นพิจำรณำ เมื่อรับฟัง
ประกอบพยำนหลักฐำนอื่นตลอดพฤติกำรณ์แห่งคดีพยำนหลักฐำนโจทกจ์ึงฟังลงโทษจ ำเลยได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



พอสมควรแก่เหตุ

ผู้ป้องกันได้กระท ำกำรป้องกันสิทธิโดยได้สัดส่วนกับภยันตรำย
ต้องใช้มำตรกำรขั้นต่ ำสุดในกำรกระท ำเพื่อให้พ้นภัย ซึ่งถ้ำไม่ใช้มำตรกำรดังกล่ำวแล้วก็จะไม่ท ำให้พ้นภัยได้

เช่น - คนร้ำยปล้นทอง ขับจักรยำนยนต์หนี ยิงคนร้ำยตำย เกินสมควร
- แม่ป้องกันสิทธิ คนจะฉุดลูกสำว โดยกำรยิงคนร้ำย ไม่เกินสมควร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



พอสมควรแก่เหตุ

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  ๑๔๐๗/๒๕๓๗
ก่อนเกิดเหตุผู้ตำยกับจ ำเลยมีกำรทะเลำะโต้เถียงกันแล้วผู้ตำยหยิบจอบไล่ตีจ ำเลย จ ำเลยวิ่งหนีแล้วหันมำต่อสู้และแย่งจอบ
จำกผู้ตำยได้แล้วตีผู้ตำยจึงถือได้ว่ำจ ำเลยตีผู้ตำยเพื่อป้องกันตนให้พ้นจำกภยันตรำยซึ่งเกิดจำกกำรประทุษร้ำยอันละเมิดต่อ
กฎหมำยและเป็นภยันตรำยที่ใกล้จะถึง แต่จำกบำดแผลที่ตีนั้นด้ำนท้ำยทอยแตกมีสมองไหล และด้ำนใบหน้ำกระดูกแตกเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ แสดงให้เห็นว่ำจ ำเลยตีผู้ตำยอย่ำงแรง กำรถูกตีอย่ำงแรงเช่นน้ีเพียงครั้งเดียวผู้ตำยก็ไม่อำจจะท ำร้ำยจ ำเลยได้ต่อไป 
กำรที่จ ำเลยตีซ้ ำอีกจึงเป็นกำรกระท ำเกินกว่ำกรณีแห่งกำรจ ำต้องกระท ำเพื่อป้องกัน จ ำเลยจึงมีควำมผิดตำม ประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๘๘ ประกอบด้วยมำตรำ ๖๙

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



มาตรา ๖๘  ผู้ใดจ ำต้องกระท ำกำรใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรำยซึ่งเกิดจำก
กำรประทุษร้ำยอันละเมิดต่อกฎหมำย และเป็นภยันตรำยที่ใกล้จะถึง ถ้ำได้กระท ำพอสมควรแก่เหตุ 
กำรกระท ำนั้นเป็นกำรป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมำย ผู้นั้นไม่มีควำมผิด

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖๗ และมำตรำ ๖๘ นั้น ถ้ำผู้กระท ำได้กระท ำไปเกินสมควร
แก่เหตุ หรือเกินกว่ำกรณีแห่งควำมจ ำเป็น หรือเกินกว่ำกรณีแห่งกำรจ ำต้องกระท ำเพื่อป้องกัน ศำลจะ
ลงโทษน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้ำกำรกระท ำนั้นเกิดขึ้นจำก
ควำมตื่นเต้น ควำมตกใจ หรือควำมกลัว ศำลจะไม่ลงโทษผู้กระท ำก็ได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่สำยงำนป้องกัน
ปรำบปรำมบำงกรณี อำจท ำ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
หรือบุคคลภำยนอกแล้วแต่
กรณี ดังนั้น เมื่อเกิดกรณี
ดังกล่ำวเกิดขึ้น เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีสิทธิและต้อง
ด ำเนินกำรดังนี้

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กรณีถูกบุคคลภายนอก
ยื่นฟ้องต่อศาล

กรณีถูกหน่วยงานออกค าสัง่
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คลิปวีดีโอการสอน

กลับ
หน้าหลัก

สิทธิของเจ้าหน้าที่เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=PCu0XkhvGYc


กรณีถูกบุคคลภายนอกยื่นฟ้องต่อศาล 

อันเน่ืองมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ด ำเนินกำรดังน้ี
๑.รายงานตนต้องคดีผ่านผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้น จนถึง ตร. และหำกมีควำมประสงค์ให้ ตร.ขอควำมร่วมมือ
อัยกำรสูงสุดจัดพนักงำนอัยกำรเป็นทนำยควำมในคดีแก้ต่ำงคดี ให้ระบุควำมประสงค์มำพร้อมกับกำรรำยงำนตน
ต้องคดีดังกล่ำวได้
๒.การรายงานตนต้องคดีต้องระบุพฤติการณ์และรายละเอียดข้อเท็จจริงแห่งคดี ตำมที่ประมวลระเบียบกำรต ำรวจ
ไม่เก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๑ เรื่องควำมประพฤติและระเบียบวินัย บทที่ ๓ เรื่องกำรงำนงำนเมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจ
ต้องคดีก ำหนดไว้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



กรณีถูกหน่วยงานออกค าสั่งเรียกใช้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

จำกกำรท ำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมจงใจ หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำรดังน้ี
๑.ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ระบุไว้ในค ำสั่ง ตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒.หากหน่วยงานผู้ออกค าสั่ง และผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ให้น ำข้อเท็จจริงจำกกำร
ถูกค ำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนไปยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครอง เพื่อขอให้ศำลมีค ำสั่งหรือพิพำกษำเพิกถอน
ค ำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวต่อไป ตำมมำตรำ ๔๙ ประกอบ มำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

มาตรา ๔๔ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๔๘ ในกรณีที่ค ำสั่งทำงปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมำย 
ก ำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภำยในฝ่ำยปกครองไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครองน้ันโดยยื่นต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว

ค ำอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง
ประกอบด้วย

กำรอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งทำงปกครอง เว้นแต่จะมีกำรสั่งให้ทุเลำกำรบังคับ
ตำมมำตรำ ๖๓/๒  วรรคหน่ึง

กลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

มาตรา ๔๙  กำรฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรฟ้องคดี หรือนับแต่
วันที่พ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจำกหน่วยงำนทำงปกครอง หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค ำ
ชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ำไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมำยเฉพำะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน

มาตรา ๑๐๖ สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในคดีที่ไม่อยู่ในอ ำนำจของศำลปกครองตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ถือว่ำเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศำล
ยุติธรรม

กลับ



คลิปวีดีโอการฝึก  

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

Combat V

Contact

Combat L

หลักปฏิบัติของคู่สำยตรวจ
(คู่ Buddy)(ค ำอธิบำย)

Cover

Cover

Contact

สำยตรวจคนที่ ๑สำยตรวจคนที่ ๒

สำยตรวจคนที่ ๑

สำยตรวจคนที่ ๒

กลับ
หน้าหลัก

https://www.youtube.com/watch?v=pmqDJSFBUIs


๑. เจ้าหน้าที่สายตรวจ ๒ นาย (สายตรวจจักรยานยนต์ชุดที่ ๑)

Combat L
(Cover & contact)

• กำรรักษำระยะห่ำงจะยืนท ำมุมเป็นรูปตัว L (เจ้ำหน้ำที่จะยืนแยกกันเพ่ือท ำ
หน้ำที่คุ้มกัน)

• แปรผันตำมสถำนกำรณ์ ระดับอำรมณ์ของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท ำผิด โดย
ระดับสี บ่งถึงควำมปลอดภัยเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้

• สีเขียว ระยะประมำณ ๒๑ ฟุต หรือ ๗ ก้ำว เป็นระยะปลอดภัยของเจ้ำหน้ำท่ี
• สีเหลือง เป็นระยะที่ผู้กระท ำผิดเร่ิมขัดขืน และอำจท ำร้ำยเจ้ำหน้ำท่ี
• สีแดง เป็นระยะที่ผู้กระท ำผิดสำมำรถตอบโต้ท ำร้ำยเจ้ำหน้ำท่ีได้

• ต ำแหน่งกำรยืนโดยหลัก 
• สำยตรวจคนที่ ๑ คือหัวหน้ำชุด เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ ท ำหน้ำที่เจรจำ 

ส่ือสำรกับผู้กระท ำผิด ออกค ำสั่ง ให้หยุดพฤติกรรมที่ก่อเหตุ เช่น  นั่งลง นอน
รำบกับพื้น หยุดท ำร้ำยผู้อื่น วำงอำวุธฯลฯ และกำรส่ือสำรกับคู่บ้ัดดี้

• สำยตรวจคนที่ ๒ คือลูกทีม ท ำหน้ำที่ตรวจกำรณ์ อำกัปกิริยำ ควำม
เคล่ือนไหวของผู้กระท ำผิด ดูแลควำมปลอดภัยให้กับสำยตรวจคนที่ ๑ และ
โดยรอบ พร้อมที่ใช้ก ำลังในกำรป้องกันตำมระดับกำรใช้ก ำลัง(Use of force)

**เจ้าหน้าที่ทัง้สองนายต้องไมย่ืนอยู่ในแนวยิงซึ่งกนัและกนั

Combat L

Cover

Contact

สำยตรวจคนที่ ๑

สำยตรวจคนที่ ๒

ต่อไปกลับ



• วิธีการปฏิบัติ ใช้หลักการเดียวกับ

Combat L

Combat V

Cover

Contact

Combat V
(Cover & contact)

สำยตรวจคนที่ ๑

สำยตรวจคนที่ ๒

ต่อไปกลับ



Combat L / V

๒. ในกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ๔ นาย เข้าระงับเหตุ  
(สายตรวจจักรยานยนต์ชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒)

๑

๑

๒
๒

• กำรรักษำระยะห่ำงจะยืนท ำมุมเป็นรูปตัว L / V (เจ้ำหน้ำที่จะยืนแยกกันเพ่ือ
ท ำหน้ำที่คุ้มกัน)

• แปรผันตำมสถำนกำรณ์ ระดับอำรมณ์ของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท ำผิด โดย
ระดับสี บ่งถึงควำมปลอดภัยเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้

• สีเขียว ระยะประมำณ ๒๑ ฟุต หรือ ๗ ก้ำว เป็นระยะปลอดภัยของเจ้ำหน้ำท่ี
• สีเหลือง เป็นระยะท่ีผู้กระท ำผิดเริ่มขัดขืน และอำจท ำร้ำยเจ้ำหน้ำท่ี
• สีแดง เป็นระยะที่ผู้กระท ำผิดสำมำรถตอบโต้ท ำร้ำยเจ้ำหน้ำท่ีได้

• ต ำแหน่งกำรยืนโดยหลัก 
• สำยตรวจคู่ที่ ๑ คนที่ ๑ ยังเป็นหัวหน้ำชุด เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ ท ำหน้ำที่

เจรจำ ส่ือสำรกับผู้กระท ำผิด ออกค ำสั่ง ให้หยุดพฤติกรรมที่ก่อเหตุ เช่น  นั่งลง 
นอนรำบกับพื้น หยุดท ำร้ำยผู้อื่น วำงอำวุธ ฯลฯ และกำรส่ือสำรกับทีมสำย
ตรวจ

• สำยตรวจคู่ที่ ๑ คนที่ ๒ และสำยตรวจคู่ที่ ๒ คือลูกทีม ท ำหน้ำที่ตรวจกำรณ์ 
อำกัปกิริยำ ควำมเคล่ือนไหวของผู้กระท ำผิด ดูแลควำมปลอดภัยให้กับสำย
ตรวจคนที่ ๑ ทีมสำยตรวจ และโดยรอบ พร้อมที่ใช้ก ำลังในกำรป้องกันตำม
ระดับกำรใช้ก ำลัง(Use of force)

**เจ้าหน้าที่ทัง้สีน่ายตอ้งไม่ยนือยู่ในแนวยิงซึง่กนัและกนั

Contact

Cover
Cover

Cover

สำยตรวจชุดที่ ๑

สำยตรวจชุดที่ ๒

ต่อไปกลับ



Combat L / V

๓. กรณีสายตรวจ ๒๐ เข้ามาร่วมระงับเหตุ

• กำรรักษำระยะห่ำงจะยืนท ำมุมเป็นรูปตัว L / V (เจ้ำหน้ำที่จะยืนแยกกันเพื่อท ำ
หน้ำที่คุ้มกัน)

• แปรผันตำมสถำนกำรณ์ ระดับอำรมณ์ของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท ำผิด โดย
ระดับสี บ่งถึงควำมปลอดภัยเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้

• สีเขียว ระยะประมำณ ๒๑ ฟุต หรือ ๗ ก้ำว เป็นระยะปลอดภัยของเจ้ำหน้ำท่ี
• สีเหลือง เป็นระยะท่ีผู้กระท ำผิดเริ่มขัดขืน และอำจท ำร้ำยเจ้ำหน้ำท่ี
• สีแดง เป็นระยะท่ีผู้กระท ำผิดสำมำรถตอบโต้ท ำร้ำยเจ้ำหน้ำท่ีได้

• ต ำแหน่งกำรยืนโดยหลัก 
• สำยตรวจ ๒๐  เป็นหัวหน้ำชุด เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์แทนสำยตรวจคู่ที่ ๑ คนที่ 

๑ โดย ท ำหน้ำที่เจรจำ ส่ือสำรกับผู้กระท ำผิด และกำรส่ือสำรกับทีมสำยตรวจ
• สำยตรวจคู่ที่ ๑ และสำยตรวจคู่ที่ ๒ ท ำหน้ำที่ตรวจกำรณ์ อำกัปกิริยำ ควำม

เคล่ือนไหวของผู้กระท ำผิด ดูแลควำมปลอดภัยให้กับสำยตรวจ ๒๐ ทีมสำยตรวจ 
และโดยรอบ พร้อมที่ใช้ก ำลังในกำรป้องกันตำมระดับกำรใช้ก ำลัง(Use of force)

**เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องไม่ยืนอยู่ในแนวยิงซึ่งกันและกัน

Combat L / V

๑

๑

๒
๒

Contact

Cover
Cover

Cover

สำยตรวจชุดที่ ๑

สำยตรวจชุดที่ ๒

สำยตรวจ๒๐

Cover

กลับ



คนคลุ้มคล่ัง

กำรทะเลำะวิวำท คนร้ำยมีอำวุธ

บุคคลมำตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กลับ
หน้าหลัก

มาตรฐานการปฏิบัติงานใน
การระงับเหตุ

(SOP)(ค าอธิบาย)



ภำพรวม SOP ค ำอธิบำย

กลับ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติในกำรระงับเหตุ (SOP)เกี่ยวข้องกับเหตุที่
เกิดขึ้นเป็นประจ ำโดยพัฒนำเป็นรูปแบบกำรปฏิบัติที่มีควำมชัดเจน 
สอดคล้องกับกฎหมำยและง่ำยต่อกำรปฏิบัติ ซึ่งจะมีทั้งหมด ๔ กรณีด้วยกัน 
คือ กำรระงับเหตุคนคลุ้มคล่ัง กำรระงับเหตุคนทะเลำะวิวำทรวมทั้งกำรยก
พวกตีกัน กำรระงับเหตุกรณีคนร้ำยมีอำวุธ และกำรถูกตรวจสอบจำก
ประชำชนในขณะปฏิบัติหน้ำท่ี



กรณีการระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งซึ่งเกิดจากการใช้สารเสพติดเกินขนาด เมาสุรา การใช้ยา หรือ
ภาวะผิดปกติทางจิต ต้องใช้ทั้งยุทธวิธีต ารวจและความรู้ทางด้านการแพทย์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการเข้า
ระงับเหตุจะต้องน ารถพยาบาลจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ เข้าร่วมในการระงับเหตุด้วย เน่ืองจาก
จะต้องใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการเจรจากับคนคลุ้มคลั่งหรือใช้เคร่ืองพันธนาการในการควบคุม หรือ
การใช้ยาบางประเภทเพื่อระงับอาการที่รุนแรงของคนคลุ้มคลั่ง

ในการเข้าระงับเหตุ สายตรวจ ๒๐ ต้องเข้าร่วมระงับเหตุทุกคร้ังโดยมีการเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือที่เก่ียวข้องให้พร้อมในการปฏิบัติ เช่น ไม้ง่าม ปืนไฟฟ้า ปืนลูกซองยาง โล่ แก๊สน้ าตา โดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องจัดการในที่เกิดเหตุให้กลับสู่ภาวะปกติและปลอดภัยก่อน ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จึงเข้าไปด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับทางการแพทย์

กรณีเหตุคนคลุ้มคลั่ง มักจะมีปัญหาในการส่งตัวให้แพทย์ประเมินหรือวินิจฉัย จึงให้น า
แบบฟอร์มการส่งตัวคนคลุ้มคลั่ง มาใช้ในการส่งตัว และให้น าแบบฟอร์มแจ้งผลการบ าบัดรักษาและส่งตัว
กลับชุมชน ให้แพทย์ผู้ดูแลคนไข้ใช้แจ้งกับสถานีต ารวจทราบเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เป็น
การสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน โดยเหตุกรณีคนคลุ้มคลั่ง ต้องน าส่ง
โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานบ าบัดทุกคร้ัง ตามมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๒ 

กลับ



ภำพรวมขั้นตอนกำรระงับเหตุ
กรณีคนคลุ้มคลั่ง(ค ำอธิบำย)

***หมายเหตุ
เมื่อจ าเป็นต้องได้รับ
การรักษาทางกาย ให้
ส่ง รพ. ทางกาย ก่อน

สำยตรวจ 
จยย.

สำยตรวจ 
รถยนต์

สถำนที่เกิดเหตุ

ระดับกำร
ใช้ก ำลังส่ง รพ.ของรัฐหรือ

สถำนบ ำบัด

แจ้งผลการ
บ าบัดรักษา
แบบฟอร์ม

กำรเจรจำ :(ค ำพูด: มี
อะไรให้ช่วยเหลือครับ)

สำยตรวจ 
๒๐หนังสือน ำส่ง

แบบฟอร์ม

ไม่ส ำเร็จ

รำยละเอียดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ(SOP คนคลุ้มคลั่ง)

หลักกำรเจรจำ :เป็นมิตร 
สร้ำงควำมคุ้นเคย คนคุ้นเคย

ควบคุมตัว

มูลนิธิกู้ภัย

มูลนิธิกู้ภัย

๑

กลับ

๒

๓
๔

๕๖

๗

๘
ส ำเร็จ

https://www.youtube.com/watch?v=RTXTX0BfjS4


๑.ประเมิน
สถำนกำรณ์ ๒.แสดงตน ๓.ออกค ำสั่ง ๔.เจรจำ ๕.ระดับกำร

ใช้ก ำลัง
๖.น ำส่ง รพ.หรือ

สถำนบ ำบัด

กลับ

กำรระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง(ค ำอธิบำย)

ช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บ กำรบริหำรเหตุกำรณ์



ค ำอธิบำย กรณีคนคลุ้มคลั่ง

กลับ

๑.เมื่อได้รับแจ้งเหตุคนคลุ้มคล่ัง ต้องมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ว่ำคนคลุ้มคล่ังก่อเหตุอะไร เช่น ท ำร้ำยผู้อื่น เผำหรือท ำลำยทรัพย์สินตนเองหรือ
ผู้อื่น  มีอำวุธหรือไม่ เป็นอำวุธประเภทใด เช่น มีด อำวุธปืน  มีผู้ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เพ่ือจะได้เตรียมอุปกรณ์ เช่น ปืนไฟฟ้ำ ไม้ง่ำม ดิ้ว ปืนลูกซอง
ยำง และก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยกรณีเหตุคนคลุ้มคล่ัง  ร้อยเวร ๒๐ ต้องออกไปร่วมระงับเหตุด้วยทุกครั้ง 

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ จะต้องค ำนึงถึงกำรรักษำระยะห่ำงจำกจุดเกิดเหตุ เพ่ือควำมปลอดภัยและประเมินสถำนกำรณ์อีกครั้งว่ำตรงกับกำรรับแจง้เหตุ
ในครั้งแรกหรือไม่ 

๒.แสดงตนเพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์ และเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เช่น กำรใช้สัญญำณไซเรน กำรใช้นกหวีด กำรใช้เสียง
๓. ออกค ำส่ังให้หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วำงอำวุธ หยุดท ำร้ำยทรัพย์สินหรือผู้อื่น นั่งลง หมอบกับพื้น โดยในกรณีที่มีผู้ได้รับบำดเจ็บ 

หรือก ำลังถูกท ำร้ำย ให้ช่วยเหลือบุคคลเหล่ำนั้นให้อยู่ในสถำนที่ปลอดภัย หำกมีควำมจ ำเป็นต้องหยุดยั้งสถำนกำรณ์อย่ำงทันที ให้น ำหลักกำรระดับกำรใช้ก ำลัง 
มำใช้ตำมควำมเหมำะสม

ในกำรบริหำรเหตุกำรณ์ ให้สำยตรวจคนที่ ๑ ของคู่สำยตรวจรถจักรยำนยนต์ที่ไปถึงที่เกิดเหตุชุดแรก เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ โดยสำยตรวจคนที่ ๒ 
สังเกตสถำนกำรณ์โดยรอบและระวังควำมปลอดภัยให้กับสำยตรวจคนที่ ๑    

กรณีที่มีสำยตรวจรถจักรยำนยนต์คู่ที่ ๒ เข้ำร่วมระงับเหตุ ให้สำยตรวจคนที่ ๑ ของสำยตรวจรถจักรยำนยนต์คู้ที่ ๑ ยังเป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ โดย
สำยตรวจรถจักรยำนยนต์คู่ที่ ๒ คอยสังเกตกำรณ์โดยรอบและดูแลควำมปลอดภัยให้กับทีมสำยตรวจ

ในกรณีที่สำยตรวจ ๒๐ เข้ำร่วม ให้ร้อยเวร ๒๐ เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ โดยทีมสำยตรวจที่เหลือท ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์โดยรอบ และดูแลควำม
ปลอดภัยให้กับทีม

๔. ถ้ำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ท ำได้ ให้ใช้หลักกำรเจรจำที่เป็นมิตร หรือน ำคนที่คนคลุ้มคล่ังคุ้นเคย มำเจรจำ เพ่ือลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ เช่น 
ใช้ค ำพูดว่ำ มีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับ 

๕.ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เชื่อฟังค ำส่ัง และสถำนกำรณ์อำจจะมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ให้น ำยุทธวิธีในเรื่องระดับกำรใช้ก ำลัง เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์ให้
กลับมำสู่ภำวะปกติ เช่น กำรใช้มือเปล่ำ ไม้ง่ำม ปืนไฟฟ้ำ ปืนลูกซองยำง สตั้นท์บอมบ์  

๖.เมื่อควบคุมผู้คลุ้มคล่ังได้แล้ว ให้ค ำนึงถึงหลักควำมปลอดภัยไม่ให้คนคลุ้มคล่ังท ำร้ำยบุคคลอื่นใดได้อีก  และให้มีกำรส่งตัวไปประเมินหรือ
วินิจฉัยในสถำนพยำบำลของรัฐ หรือสถำนบ ำบัด ทุกครั้ง

พ.ร.บ.สุขภำพจิต พ.ศ.๒๕๕๑



กลับ



กลับ



๑.ประเมิน
สถำนกำรณ์ ๒.แสดงตน ๓.ออกค ำสั่ง

๔. ระดับกำร
ใช้ก ำลัง

๕.ควบคุมตัว

กำรทะเลำะวิวำทรวมถึงกำร
ยกพวกตีกัน(ค ำอธิบำย)

บริหารเหตุการณ์ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการยกพวกตีกัน ต้องมีก าลังเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้ก่อเหตุ เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์และต้องมีการ
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุให้ครบถ้วน เช่น ปืนไฟฟ้า ไม้ง่าม ลูกซองยาง สตั้นท์บอม แก๊สน้ าตา เพื่อหยุดสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะ
ปกติได้เร็วและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือบาดเจ็บเกิดขึ้น ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการทะเลาวะวิวาท รวมถึงการยกเพวกตีกัน(SOP) มี
ดังนี้

๑. ประเมินสถานการณ์ เป็นเหตุอะไร เกิดขึ้นที่ไหน มีผู้ก่อเหตุกี่คน มีอาวุธหรือไม่(ถ้ามี เป็นอาวุธประเภทใด) มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตหรือไม่ เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ และก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๒. เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ต้องแสดงตนเพื่อควบคุมสถานการณ์และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาทิ การใช้
สัญญาณไซเรน การใช้นกหวีด การส่งเสียง โดยให้ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่เสียเปรียบแยกออกจากสถานที่เกิดเหตุ มิให้สามารถตะโกน
โต้เถียงกันได้

ในกำรบริหำรเหตุกำรณ์ สำยตรวจคนท่ี ๑ เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ โดยสำยตรวจคนท่ี ๒ สังเกตสถำนกำรณ์โดยรอบและระวังควำม
ปลอดภัยให้กับสำยตรวจคนที่ ๑ 

ในกรณีมีสายตรวจจักรยานยนต์คู่ที่ ๒ เข้าร่วมระงับเหตุ สายตรวจรถจักรยานยนต์คนที่ ๑ ของคู่สายตรวจที่ ๑ ยังเป็นผู้บริหาร
เหตุการณ์ โดยสายตรวจคู่ที่ ๒ คอยสังเกตการณ์โดยรอบและดูแลความปลอดภัยให้กับทีมสายตรวจ

หากเป็นกรณีสายตรวจ ๒๐ เข้าร่วม ให้สายตรวจ ๒๐ เป็นผู้บริหารเหตุการณ์ และสายตรวจที่เหลือท าหน้าที่สังเกตการณ์โดยรอบ และ
ดูแลความปลอดภัยให้กับทีม

๓.ออกค าสั่งหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วางอาวุธ นอนลง หมอบกับพื้น ยกมือขึ้น 
๔.ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เชื่อฟังค าสั่ง และสถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจน ายุทธวิธีในเรื่องระดับการใช้ก าลัง มา

ใช้เท่าที่จ าเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ปกติ เช่น การใช้มือเปล่า ไม้ง่าม ฯลฯ 
๕. ควบคุมตัวน าส่งสถานีต ารวจ

กลับ

ค ำอธิบำย กำรทะเลำะวิวำทรวมถึงกำรยกพวกตีกัน



๑.ประเมิน
สถำนกำรณ์

๒.แสดงตนและ
อำวุธประจ ำกำย ๓.ออกค ำสั่ง ๔.ระดับกำรใช้

ก ำลัง ๕.ควบคุมตัว

ผู้ก่อเหตุมีอำวุธอันตรำยถึงแก่ชีวิต
(ค ำอธิบำย)

ช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บ กำรบริหำรเหตุกำรณ์



ค ำอธิบำย กรณีผู้ก่อเหตุมีอำวุธอันตรำยถึงแก่ชีวิต 

เหตุกรณีผู้ก่อเหตุมีอาวุธถึงแก่ความตาย เช่น ปืน มีด ฯลฯ เจ้าหน้าที่ต้องยืนอยู่ในที่ก าบังปลอดภัยและรักษาระยะห่าง อย่างน้อย ๒๑ ฟุต ซึ่งในเหตุคนร้ายมีอาวุธไม่
ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่น เป็นคนรู้จักคุ้นเคย เป็นคนจิตผิดปกติ คนที่มีรูปร่างอ่อนแอ ฯลฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับบุคคล
ใดๆหรือตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจเอง โดยขั้นตอนการระงับเหตุ ผู้ก่อเหตุมีอาวุธถึงแก่ความชีวิต(SOP) มีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเมินสถำนกำรณ์ เป็นเหตุอะไร เกิดขึ้นที่ไหน มีผู้ก่อเหตุกี่คน มีอำวุธหรือไม(่ถ้ำมี เป็นอำวุธประเภทใด) มีผู้ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ เพ่ือที่จะได้เตรียม
อุปกรณ์ และก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

๒.หำกเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว มีสถำนกำรณ์ที่อำจน ำไปสู่ภยันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือบุคคลที่สำม  
ใช้อำวุธปืนประจ ำกำยแสดงออกมำ โดยปฏิบัติตำมระดับกำรใช้ก ำลังอย่ำงเคร่งครัด โดยให้ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อน

กำรบริหำรเหตุกำรณ์ สำยตรวจคนที่ ๑ เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ โดยสำยตรวจคนที่ ๒ สังเกตสถำนกำรณ์โดยรอบและระวังควำมปลอดภัยให้กับสำย
ตรวจคนที่ ๑

กรณีมีสำยตรวจจักรยำนยนต์คู่ที่ ๒ เข้ำร่วมระงับเหตุ สำยตรวจรถจักรยำนยนต์คนที่ ๑ ของคู่สำยตรวจที่ ๑ ยังเป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ โดยสำย
ตรวจคู่ที่ ๒ คอยสังเกตกำรณ์โดยรอบและดูแลควำมปลอดภัยให้กับทีมสำยตรวจ

หำกเป็นกรณีสำยตรวจ ๒๐ เข้ำร่วม ให้สำยตรวจ ๒๐ เป็นผู้บริหำรเหตุกำรณ์ และสำยตรวจที่เหลือท ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์โดยรอบ และดูแลควำม
ปลอดภัยให้กับทีม

๓.ออกค าส่ังหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น วางอาวุธ นอนลง หมอบกับพ้ืน ยกมือขึ้น ฯลฯ
๔. ในกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่เชื่อฟังค ำส่ัง และสถำนกำรณ์อำจจะมีควำมรุนแรงขึ้น ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจน ำยุทธวิธีในเรื่องระดับกำรใช้ก ำลังมำใช้เท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือควบคุม

สถำนกำรณ์ให้กลับมำสู่ปกติ 
๕. ควบคุมตัวน ำส่งสถำนีต ำรวจ

กลับ



๑.ประเมิน
สถำนกำรณ์

๒.หลักควำม
ปลอดภัย

๓.สอบถำมควำม
ต้องกำร

๔.ระดับกำรใช้
ก ำลัง ๕.ควบคุมตัว

กรณีบุคคลขอตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในขณะตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ(ค ำอธิบำย)



ค ำอธิบำย กรณีบุคคลขอตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่

ต่อไป

ในปัจจุบันมีบุคคลบำงกลุ่ม มำขอตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เช่น กำรขอดูใบอนุญำตพกพำอำวุธปืน ใบพกพำวิทยุสื่อสำร ใบพกพำอำวุธปืน พ.ร.บ.
รถยนต์ เอกสำรกำรตั้งด่ำนตรวจ/ตรวจ  โดยมิได้เป็นผู้เสียหำยหรือถูกละเมิดสิทธิจำกกำรปฏิบัติหน้ำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ มีเจตนำเพียงต้องกำรก่อกวนกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ และสร้ำงยอดไลค์ในเพจของตนเอง เพ่ือหวังผลประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ ส ำหรับขั้นตอนกำรปฏิบัติ กรณีบุคคลขอตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ในขณะต้ัง
ด่ำนตรวจ(SOP)มีรำยละเอียดดังนี้

๑.ประเมินสถำนกำรณ์ ด้ำนควำมปลอดภัยและอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น มำรถกี่คัน มำกันกี่คน พกพำอำวุธหรือไม่ ท ำให้เกิดควำมบกพร่อง
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ ฯลฯ

๒.หลักควำมปลอดภัย กำรยืนระยะห่ำง กำรยืน Cover&Contact และกำรตรวจสอบ ค้น บุคคลและยำนพำหนะ ของผู้ที่เข้ำมำท ำกำรตรวจสอบ
๓.สอบถำมควำมต้องกำรของผู้ที่เข้ำมำตรวจสอบ หำกไม่ใช่กำรร้องทุกข์หรือขอควำมช่วยเหลือ โดยมีลักษณะเข้ำมำก่อกวนและท ำให้เกิดอุปสรรค

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ออกค ำส่ังให้บุคคลนั้นออกจำกพื้นที่กำรปฏิบัติงำน

๓.๑ ในกรณีตั้งด่ำนตรวจ/จุดตรวจ หำกมีควำมจ ำเป็น ให้บุคคลนั้นไปพบกับหัวหน้ำด่ำน โดยเจ้ำหน้ำที่อื่นปฏิบัติหน้ำที่ตำมปกติ
ไม่ให้เกิดควำมบกพร่องต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่

๓.๒ หัวหน้ำด่ำนพิจำรณำถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรตรวจสอบ อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ขอตรวจสอบว่ำมีหรือไม่ และสิทธิตำม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรฯ โดยให้ค ำแนะน ำไปยื่นเรื่องขอ ณ สถำนีต ำรวจนั้นๆ

๔.หำกบุคคลนั้นขัดค ำส่ัง ให้เรียกก ำลังและน ำหลักระดับกำรใช้ก ำลังมำใช้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และ/หรือ ด ำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ข้อหำกำรก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญ ขัดค ำส่ังเจ้ำพนักงำน

๕. ควบคุมตัวน ำส่งสถำนีต ำรวจ
กลับ



เอกสำรกำรตั้งด่ำน

วิทยุสื่อสำร

พ.ร.บ.รถยนต์รถสำยตรวจ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กรณีบุคคลเข้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ต ารวจ

บุคคลที่มาก่อกวนไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

แนะน าให้ไปยื่นขอเอกสารการต้ังด่านที่สถานีต ารวจนั้นๆ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร

ใบอนุญำตพกพำอำวุธปืน

เฉพาะประชาชนที่สิทธิถูกกระทบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของต ารวจ ต้องแสดงบัตรข้าราชการต ารวจ

ตัวอย่างค า
พิพากษา

ตัวบทกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง เมื่อมีการขัด
ค าสั่งเจ้าหน้าท่ี

กลับ



ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๒๖ ผู้ใดใส่ควำมผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สำม โดยประกำรที่น่ำจะท ำให้ผู้อ่ืนน้ันเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก

เกลียดชัง ผู้นั้นกระท ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดดูหมิ่นเจ้ำพนักงำนซึ่งกระท ำกำรตำมหน้ำที่ หรือเพรำะได้กระท ำกำรตำมหน้ำที่ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติกำรตำม
หน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

ถ้ำกำรต่อสู้หรือขัดขวำงน้ัน ได้กระท ำโดยใช้ก ำลังประทุษร้ำยหรือขู่เข็ญว่ำจะใช้ก ำลังประทุษร้ำย ผู้กระท ำต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

มาตรา ๓๖๘ ผู้ใดทรำบค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนซ่ึงสั่งกำรตำมอ ำนำจที่มีกฎหมำยให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งน้ันโดยไม่
มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

ถ้ำกำรสั่งเช่นว่ำน้ัน เป็นค ำสั่งให้ช่วยท ำกิจกำรในหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนซ่ึงกฎหมำยก ำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

กลับ



ตัวอย่างค าพิพากษา

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ศำลจังหวัดนครรำชสีมำ ได้อ่ำนค ำพิพำกษำคดีท่ี นำยเกรียงไกร ไทยอ่อน และนำยคณพศ สุวพงศ์ ผู้ขับแกร็
บแท็กซี่ จ ำคุก ๑ ปี ๘ เดือนไม่รอลงอำญำ หลังถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.เมืองนครรำชสีมำ แจ้งข้อกล่ำวหำหมิ่นประมำทเจ้ำ
พนักงำน และหม่ินประมำทกำรโฆษณำด้วยตัวอักษรควำมผิดมำตรำ ๓๒๖ และ ๓๒๘ 

นอกจำกน้ี 'นำยคณพศ' ผู้ขับขี่รถแกร็บแท็กซี่ยังโดนข้อหำใช้รถยนต์ผิดประเภทจำกที่จดทะเบียนกับกรมกำร
ขนส่งทำงบก อย่ำงไรก็ตำมในเบื้องต้นท้ังให้กำรปฏิเสธทุกข้อกล่ำวหำทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกเมื่อวันท่ี ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑ 
'นำยคณพศ' ซึ่งเป็นคนขับแกร็บแท็กซี่ ถูกผู้เรียกใช้บริกำรผ่ำนแอปพลิเคชั่น ได้แสดงตัวเป็นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท่องเที่ยวแจ้ง
ข้อกล่ำวหำใช้รถผิดประเภท และพยำยำมจะจับกุมด ำเนินคดี ท ำให้มีปำกเสียงกันก่อนท่ีในเวลำต่อมำ  'นำยคณพศ' ได้แจ้ง
เร่ืองให้ 'นำยเกรียงไกร ไทยอ่อน' รับทรำบ และได้น ำมำโพสต์ข้อควำมในกลุ่มเพจฯ ของนำยเกรียงไกร ซึ่งเมื่อโพสต์ถูกแชร์
ไป มีข้อควำมที่เข้ำมำด่ำทอกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจ ำนวนมำก และเป็นค ำหยำบคำย กระท่ังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
สภ.เมืองนครรำชสีมำ ได้ด ำเนินคดีกับท้ังคู่ ข้อกล่ำวหำกระท ำกำรหมิ่นประมำทเจ้ำพนักงำนท่ีกระท ำตำมหน้ำท่ี และหม่ิน
ประมำทด้วยกำรโฆษณำด้วยตัวอักษร ซึ่งเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๒๖ และ ๓๒๘ โดยศำลจังหวัด
นครรำชสีมำพิจำรณำพบว่ำ 'นำยเกรียงไกร' มีควำมผิดจริงพิพำกษำจ ำคุก ๑ ปี ขณะที่ 'นำยเกรียงไกร' มีคดีท่ีศำลตัดสิน
แล้วรอลงอำญำอีก ๒ คดี จึงน ำโทษมำรวมกันเป็น ๑ ปี ๘ เดือน โดยไม่รอลงอำญำ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังรับทรำบค ำตัดสิน 
นำยเกียงไกร น้อมรับค ำสั่งศำลพร้อมยื่นขอประกันตัว ทำงศำลอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วครำว ขณะที่นำยคณพศปรับ ๔,๐๐๐ 
บำท กลับ



การระงับเหตุด้วยมือเปล่า อาวุธไม่ถึงตาย อาวุธปืน

กำรปรำกฏ
กำย กำรใช้วำจำ กำรควบคุม

ทำงกำยภำพ

กำรควบคุม
ทำงกำยภำพ
ด้วยมือเปล่ำ
อย่ำงรุนแรง

กำรใช้อำวุธไม่
ถึงตำย

กำรใช้อำวุธถึง
ตำย

ระดับกำรใช้ก ำลัง

กลับ
หน้าหลัก



การจับกุมด้วยมือเปล่า(ค าอธิบาย)

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

คลิปวีดีโอกำรสอน คลิปที่ ๑

คลิปวีดีโอกำรสอน คลิปที่ ๒

คลิปวีดีโอกำรสอน คลิปที่ ๓

คลิปวีดีโอกำรสอน คลิปที่ ๔

คลิปวีดีโอกำรสอน คลิปที่ ๕
กลับ

https://youtu.be/HiRKKUgQ3hw
https://www.youtube.com/watch?v=HiRKKUgQ3hw
https://youtu.be/pK6HXsmtYEo
https://www.youtube.com/watch?v=pK6HXsmtYEo
https://youtu.be/1cP4-63r6TU
https://www.youtube.com/watch?v=1cP4-63r6TU
https://youtu.be/lOLWUOwEcY4
https://www.youtube.com/watch?v=lOLWUOwEcY4
https://www.youtube.com/watch?v=_43CbDIDXNM
https://www.youtube.com/watch?v=_43CbDIDXNM


การใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ค าอธิบาย)

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

คลิป กำรใช้ดิ้ว

คลิปกำรใช้กุญแจมือ

คลิปกำรใช้ปืนยิงกระสุนยำง

คลิปกำรใชปื้นช๊อตไฟฟ้ำ

คลิปกำรใช้ไม้ง่ำม

คลิป กำรใช้ระเบิดแสงเสียง

คลิปกำรใช้ปืนยิงเชือก

กำรใช้ไม้ง่ำมเป็นทีม

กลับ

https://www.youtube.com/watch?v=KPSiUbt7lcI
https://www.youtube.com/watch?v=kZsCSrkPx3c
https://www.youtube.com/watch?v=yNBbBWwOMSc
https://www.youtube.com/watch?v=O0_8iWLHXIA
https://www.youtube.com/watch?v=DeD_dwQR2qY
https://www.youtube.com/watch?v=LZuHNgMUbNc
https://www.youtube.com/watch?v=pkX3i8znc4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KebswSVe7n0


ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

คลิปวีดีโอการสอน การตรวจอาวุธปืนลูกซอง

คลิปวีดีโอการสอน การตรวจอาวุธปืนเล็กสั้น

คลิปวีดีโอการสอน หลักความปลอดภัย

การใช้อาวุธปืน(ค าอธิบาย)

กลับ

https://youtu.be/z0sUwZz6sfs
https://www.youtube.com/watch?v=z0sUwZz6sfs
https://youtu.be/M0K6YaQHks4
https://www.youtube.com/watch?v=M0K6YaQHks4
https://youtu.be/KwVAsVIYIFI
https://www.youtube.com/watch?v=KwVAsVIYIFI


ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย(ด้วยมือเปล่า)
กำรจับ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ หรือรำษฎร ใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยจับผู้กระท ำ
ผิดหรือสงสัยว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ หรือจับตำมหมำยจับ เพื่อน ำตัวผู้ถูกจับไปจัดกำรตำมกฎหมำย

หลักพ้ืนฐานของการจับ
๑. เป็นกำรป้องกันมิให้ผู้กระท ำควำมผิดหลบหนี หรือต่อสู้ขัดขวำงกำรจับกุมของต ำรวจ
๒. เป็นมำตรกำรหน่ึงในกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชนทั่วไป
๓. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้จับกุมต้องรู้ข้อมูลพื้นฐำน และพฤติกรรมของคนร้ำยที่กระท ำควำมผิดให้มำกที่สุด
๔. ในกำรด ำเนินกำรจับกุม เจ้ำพนักงำนต ำรวจ จะต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับน้ันให้ทรำบว่ำเขำจะต้องถูกจับ
และสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สำมำรถ
น ำไปที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ท่าท่ี ๑ ท่าหักข้อมือหรือฝ่ามือหงายกลับ
ขั้นตอนที่ ๑ เข้ำประชิดตัวผู้ถูกจับทำงด้ำนหน้ำหรือด้ำนขวำของผู้ถูกจับ แล้วมือขวำจับมือขวำของผู้ถูกจับ 

โดยให้นิ้วหัวแม่มือทำบหลังนิ้วชี้ผู้ถูกจับ ให้เท้ำขวำอยู่ข้ำงหน้ำ

ขั้นตอนที่ ๒ ก้ำวเท้ำซ้ำยประชิดตัวผู้ถูกจับ หมุนตัวไปทำงขวำพร้อมบิดฝ่ำมือของผู้ถูกจับหงำยไปทำง
ด้ำนหลัง ใช้แขนซ้ำยหรือฝ่ำมือซ้ำยกดบริเวณแขนขวำท่อนบนของผู้ถูกจับ

ขั้นตอนที่ ๓ ออกแรงบังคับให้ผู้ถูกจับนอนคว่ ำหน้ำลงบนพื้น ถ้ำไม่สำมำรถน ำผู้ถูกจับลงกับพื้นได้ ให้ใช้วิธีกำร
หมุนตัวมำทำงขวำเพื่อให้ผู้ถูกจับเสียหลักแล้วกดลงพื้น ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่ำงเข่ำทั้งสองข้ำงของผู้จับ โดยใช้เข่ำขวำ
กดที่ไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่ำซ้ำยกดที่หลังของผู้ถูกจับ บังคับแขนของผู้ถูกจับให้ตึงและตั้งฉำกขึ้นพร้อมบิดข้อมือของ
ผู้ถูกจับไปทำงศีรษะ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



หมายเหตุ 

ในขั้นตอนที่ ๓ ถ้ำกดผู้ถูกจับลงพื้นได้แล้ว ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่ำงเข่ำทั้งสองข้ำงของผู้จับ โดยใช้เข่ำขวำกดบริเวณ
ไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่ำซ้ำยตั้งฉำกกับพื้นชิดกับรักแร้ของผู้ถูกจับ บังคับแขนของผู้ถูกจับให้ตึงและตั้งฉำกข้ึน พร้อมบิดข้อมือ
ของผู้ถูกจับไปทำงศีรษะ เพื่อบังคับไม่ให้ผู้ถูกจับดิ้นหรือขัดขืนจำกน้ันท ำกำรใส่กุญแจมือโดยให้ใส่ที่มือขวำก่อน แล้วจึงใส่มือซ้ำ ย 
พลิกให้ผู้ถูกจับหงำยขึ้นแล้วน่ังและช่วยพยุงให้ลุกข้ึนยืน ควบคุมตัวไปอย่ำงใกล้ชิดและระมัดระวัง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ท่าท่ี ๒ ท่าหักข้อมือหงาย
ขั้นตอนที่ ๑ ใช้มือซ้ำยจับที่มือขวำของผู้ถูกจับ เท้ำซ้ำยอยู่ข้ำงหน้ำ โดยใช้น้ิวหัวแม่มือกด

ระหว่ำงน้ิวนำงกับน้ิวก้อยของผู้ถูกจับ หมุนฝ่ำมือผู้ถูกจับไปทำงซ้ำย

ขั้นตอนที่ ๒ ใช้มือขวำช่วยกดที่หลังมือผู้ถูกจับ กดในลักษณะหมุนตัวช่วยไปทำงซ้ำย ก้ำว
เท้ำซ้ำยไปด้ำนหลัง จำกน้ันออกแรงกดที่หลังมือของผู้ถูกจับเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับล้มลงนอนหงำยลงพื้น 

ขั้นตอนที่ ๓ เดินอ้อมไปทำงศีรษะผู้ถูกจับเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับคว่ ำหน้ำลง โดยจับมือขวำ
ของผู้ถูกจับอยู่และดึงแขนของผู้ถูกจับให้ตึง ใช้เข่ำทั้งสองข้ำงกดหลังของผู้ถูกจับไว้ ส่วนแขนขวำของผู้
ถูกจับบังคับให้ตึงแล้วตั้งฉำกข้ึนพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



หมายเหตุ
- กำรจับในท่ำหักข้อมือหงำย ให้พลิกมือในวง
แคบเพื่อให้คนร้ำยเจ็บและบังคับลงได้โดยง่ำย ซึ่ง
หำกยกข้ึนสูงผู้ถูกจับอำจหมุนตัวลอดใต้แขน แล้ว
ใช้มืออีกข้ำงหน่ึงตอบโต้ ท ำให้ไม่สำมำรถบังคับผู้
ถูกจับลงพื้นได้
- ระหว่ำงกำรเดินอ้อมศีรษะเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับ
คว่ ำหน้ำลงพื้น ผู้ถูกจับกุมอำจขัดขืนและ
พยำยำมจะลุกข้ึนให้ผู้จับกุมใช้มือซ้ำยกดบังคับที่
หลังมือขวำ และน ำมือขวำมำจับที่ศอกของผู้ถูก
จับแล้วกดให้แขนเหยียดตรง 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ท่าที่ ๓ ท่าสอดคล้องแขน
ขั้นตอนที่ ๑ เจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุม ใช้มือซ้ำยจับที่มือขวำของผู้ถูกจับ โดยบิดให้ฝ่ำมือหันไป

ทำงด้ำนหลัง น้ิวหัวแม่มือของผู้จับกุมกดที่โคนน้ิวหัวแม่มือของผู้ถูกจับ เท้ำซ้ำยอยู่ข้ำงหน้ำ

ขั้นตอนที่ ๒ ก้ำวเท้ำขวำไปข้ำงหน้ำพร้อมกับสอดแขนขวำเข้ำรักแร้ขวำของผู้ถูกจับ หมุน
ตัวไปทำงขวำพลิกข้อมือขวำล็อกที่หัวไหล่ขวำของผู้ถูกจับ

ขั้นตอนที่ ๓ ออกแรงกดบังคับผู้ถูกจับก้มหน้ำลงที่พื้น พับแขนไว้บนหลัง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

หมายเหตุ

๑. ในท่ำนี้สำมำรถที่ใช้จับล็อกและควบคุมผู้ถูกจับไปยังท่ีต่ำง ๆ ได้ ถ้ำหำกผู้ถูกจับขัดขืน ผู้จับใช้วิธีหมุนตัวไปทำงขวำออกแรงกดผู้ถูกจับลงกับพื้น

๒. ในส่วนกำรฝึกท่ำนี้ไม่แนะน ำให้กดลงบนพื้น เพรำะอำจท ำใหไ้ด้รับบำดเจ็บได้

กลับ ต่อไป



ท่าท่ี ๔ ท่าหักข้อมือคว่ า
ขั้นตอนที่ ๑ เจ้ำหน้ำที่ผู้จับกุมใช้มือขวำจับที่ข้อมือขวำของผู้ถูกจับจำกทำงด้ำนหลัง ดึงมำ

ทำงด้ำนขวำ ให้เท้ำขวำอยู่ข้ำงหน้ำ

ขั้นตอนที่ ๒ ก้ำวเท้ำซ้ำยไปอยู่แนวเดียวกับเท้ำขวำของผู้ถูกจับ พร้อมกับสอดแขนซ้ำยเข้ำที่
รักแร้ขวำของผู้ถูกจับ กดศอกชิดข้ำงล ำตัว ใช้มือขวำกดข้อมือขวำของผู้ถูกจับให้คว่ ำลง

ขั้นตอนที่ ๓ น ำมือซ้ำยไปช่วยกดบังคับที่หลังมือขวำของผู้ถูกจับ โดยให้ข้อศอกขวำของผู้ถูก
จับแนบชิดติดล ำตัวของผู้จับกุม โดยให้ท่อนแขนของผู้ถูกจับตั้งขึ้น ออกแรงกดที่หลังมือแล้วพำผู้ถูกจับ
เคลื่อนที่ไปตำมที่ต้องกำร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ข้อแนะน า
- ถ้ำมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ๒ นำย อำจเข้ำจับกุมผู้ถูกจับทั้งมือซ้ำยและขวำก็ได้ เพื่อควำม

สะดวกและควำมปลอดภัยในกำรพำเคลื่อนที่ไป

- กรณีที่มีผู้ประท้วงหรือน่ังกีดขวำงกำรจรำจร สั่งให้ลุกไม่ยอมลุก เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถ
ใช้กำรจับท่ำหักข้อมือคว่ ำพำออกจำกพื้นที่ดังกล่ำวได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ท่าท่ี ๕ ท่าล็อกแขนกับล าตัว
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้จับกุมเดินเข้ำทำงด้ำนหลังเยื้องทำงขวำของผู้ถูกจับ ให้เท้ำขวำอยู่ข้ำงหน้ำ 

แล้วใช้มือขวำจับข้อมือขวำของผู้ถูกจับบิดให้ฝ่ำมือหันไปข้ำงหลัง

ขั้นตอนที่ ๒ ก้ำวเท้ำซ้ำยไปอยู่แนวเดียวกับเท้ำขวำของผู้ถูกจับ ดึงแขนขวำของผู้ถูกจับให้
ตึงและให้ข้อศอกของผู้ถูกจับอยู่บริเวณหน้ำอกของผู้จับกุม หักข้อมือของผู้ถูกจับเข้ำหำตัวผู้จับกุม 
พร้อมกับใช้แขนซ้ำยสอดเข้ำไปใต้รักแร้ของผู้ถูกจับ แล้วล็อกหัวไหล่ให้แน่น บังคับพำผู้ถูกจับให้เดินไป
ตำมที่ต้องกำร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



หมายเหตุ
๑. ถ้ำผู้ถูกจับขัดขืน ให้ผู้จับกุม หมุนตัวไปทำงขวำแล้วทิ้งน้ ำหนักตัวลงเพื่อบังคับ

ให้ผู้ถูกจับลงบนพื้น

๒. ถ้ำกรณีมีเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ ๒ นำย อำจเข้ำจับล็อกแขนอีกข้ำงหน่ึง
ของผู้ถูกจับก็ได้ แล้วช่วยกัน
บังคับพำไป

๓. ในกำรฝึกควรฝึกปฏิบัติเข้ำจับกุมทั้งทำงด้ำนขวำและ
ทำงด้ำนซ้ำย

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ กลับหน้า
มือเปล่า



อาวุธไม่ถึงตาย

• วัตถุประสงค์
• เป็นอำวุธที่ใช้เพื่อจับกุม ควบคุม หรือหยุดยั้งคนร้ำยหรือผู้ก่อเหตุที่มีอำวุธไม่ร้ำยแรงหรือด้วยมือเปล่ำเจตนำกระท ำอันตรำย

หรือพยำยำมจะกระท ำอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
• เพื่อลดกำรบำดเจ็บสำหัสหรือเสียชีวิตจำกกำรใช้อำวุธปืนในทันทีของเจ้ำหน้ำที่
• เป็นช่วงต่อของกำรใช้อำวุธตำมระดับกำรใช้ก ำลังที่สมสัดส่วนกับกำรกระท ำของคนร้ำยหรือผู้ก่อเหตุ เป็นไปตำมหลักสำกล 

หลักสิทธิมนุษยชนและสังคมยอมรับ
• ข้อพึงระลึกที่ส ำคัญ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจะต้องประเมินสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภำพหยุดยั้งหรือ

ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยมำกกว่ำจนกระทั่งใช้อำวุธปืนในสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นต้องป้องกัน ตำม ป .วิอำญำ ม.๖๘ เมื่อไม่
สำมำรถหลีกเลี่ยงได้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



อาวุธไม่ถึงตาย

• โดยมีวัตถุประสงค์กำรใช้เช่นเดียวกับ
อำวุธที่ไม่ถึงตำย ได้แก่
– ปืนยิงรัดขำ

– ชุดอุปกรณ์ไม้ง่ำมควบคุมบุคคล

– ปืนยิงตำข่ำย

– Flash bang

– อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ถูกพัฒนำในอนำคต

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือฯ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไป



การใช้ด้ิว หรือ กระบอง (Expandable baton)
• ประเภทของกระบอง

• กระบองยำว ๒๔ นิ้ว ท ำจำกไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นท่อนกลม
ตลอดด้ำมจรดปลำย

• กระบองยืดขยำย ผลิตจำกเหล็กที่มีคุณภำพสูงควำมยำวระหว่ำง 
๖-๑๐ นิ้ว น้ ำหนักประมำณ ๔-๑๖ ออนซ์ เมื่อขยำยสุดยำว ๑๖-
๒๔ นิ้ว
• แบบ Friction lock สะบัดใช้ เก็บโดยกำรกระแทกปลำย
• แบบ Auto lock สะบัดใช้ เก็บโดยกำรกดตูด
• แบบ Auto lock สะบัดใช้ เก็บโดยกำรบิดที่ปลำย

• กำรใช้กระบองเพื่อต่อสู้ป้องกันตัว ในลักษณะของกำรป้องกัน 
มิใช่มีเจตนำท ำร้ำย

• หำกจ ำเป็นต้องตีป้องกันตัว ควรตีที่บริเวณขำเพื่อให้หยุดกำร
เคลื่อนไหว ให้ทรุดตัวลง หรือตีที่ท่อนแขนบริเวณกล้ำมเน้ือที่
จะใช้ในกำรต่อสู้ หรือที่บริเวณมือหรือข้อมือ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ข้อพิจารณาการใช้ด้ิวหรือกระบอง

• เพื่อใช้เป็นอำวุธในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ที่เป็นช่วงต่อของระดับกำรใช้ก ำลังจำกที่ไม่มีอำวุธ ไปจนกระทั่งใช้อำวุธปืน 
ในกำรระงับเหตุ

• เมื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุที่ไม่มีอำวุธร้ำยแรงหรือด้วยมือเปล่ำ ขัดขืน จะหลบหนี หรือท ำร้ำยเจ้ำหน้ำที่หรือประชำชนที่
อยู่ในเหตุกำรณ์ 

• เจ้ำหน้ำที่ต้องรักษำระยะห่ำงเพื่อควำมปลอดภัย จับด้ำมดิ้วหรือกระบอง พร้อมกำรแจ้งเตือนด้วยวำจำให้หยุดกำรกระท ำ 
และเมื่อจ ำเป็นจ ำต้องชักดิ้วหรือกระบองออกมำจำกเอวสะบัดพร้อมใช้งำนในท่ำเตรียมพร้อมป้องกันตัว

• กำรประเมินสถำนกำรณ์ สังเกตุและรำยงำน กำรสื่อสำรกับผู้ก่อเหตุ และกับคูบ้ั่ดดี้ เป็นช่วงเวลำที่ส ำคัญมำกในช่วงน้ี
• กำรใช้ดิ้วหรือกระบองจะเป็นไปเพื่อป้องกันกำรโจมตีหรือกำรเข้ำท ำร้ำยร่ำงกำยจำกผู้ก่อเหตุด้วยมือเปล่ำหรืออำวุธไม่ถึง

ตำย เป็นหลักกำร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



วิธีการฝึก
๑. ท่าเตรียมพร้อม ให้ผู้ปฏิบัติยืนในท่ำเผชิญเหตุ (Ready Stance) ใช้มือถนัดจับกระบอง น ำ
ออกมำถือไว้ในระดับไหล่ ปลำยกระบองชี้ไปทำงด้ำนหลัง ส่วนมือข้ำงที่ไม่ได้ถือกระบองให้ยกขึ้นใน
ลักษณะ ตั้งกำร์ด และให้ต ำรวจใช้เทคนิค ORMT ลดระดับสถำนกำรณ์ หรือออกค ำสั่งด้วยวำจำ “อย่า
เข้ามา จะใช้กระบอง”

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



วิธีการฝึก

๒. การตี มี ๒ ลักษณะ คือ การตีบน และตีล่าง

๒.๑ กำรตีบน เป็นกำรตีในลักษณะเฉียงลงจำกบนลงล่ำง ๔๕ องศำ ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



วิธีการฝึก
๒.๒ กำรตีล่ำง เป็นกำรตีในลักษณะเช่นเดียวกันกับกำรตีบน แต่เน้นไปที่ท่อนขำของคนร้ำย

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



โซนการตี

มีอำกำรบำดเจ็บรุนแรง เด่นชัด ถ้ำถูกตีตรงจุดและรุนแรงอำจถึงชีวิตหรือพิกำร ไม ่สมควรที่จะตีเพ่ือเป็น
กำรป้องกันตัว

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



การเปิดกระบองยืดขยาย

Open to the Sky
- ชักจำกซองสะบัดเฉียงข้ึนดำนบนแล้วมำอยู่เตรียมพร้อม 

(Guard)

Open to the Ground
- ชักจำกซองสะบัดเฉียงลงด้ำนล่ำงแล้วมำอยู่เตรียมพรอม 

(Guard)

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



การเปิดกระบองยืดขยาย
Snap open

- ใช้ฝ่ำมือกระแทกแล้วมำอยู่เตรียมพร้อม (Guard)

Rapid Response Open

- หำกมีกำรชักออกมำใช้งำนแล้วยืดไม่สุด ไม่ล๊อค สำมำรถตี
ต่อได้เลย

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



การใช้สเปรย์พริกไทย(Pepper spray)
๑. สถานการณ์หรือขอบเขตการใช้

- เป็นกำรใช้ระดับก ำลังในกำรจับกุม ควบคุมสถำนกำรณ์
เท่ำที่จ ำเป็น มิใช่เพื่อกำรลงโทษ แก้แค้น หรือเป็นกำรเจตนำท ำ
ร้ำย
๒. ชนิดของอุปกรณ์สเปรย์พริกไทย

๒.๑ แบบกระป๋องสเปรย์ 
- ควรมีคุณลักษณะในกำรฉีดน้ ำเคมีออกไปได้ไกล

ประมำณ ๕-๗ เมตร และ ไม่ฟุ้งกระจำย
๒.๒ แบบปืนยิงกระสุนพริกไทย (Pepper gun) (มีใช้ใน

กองร้อยควบคุมฝูงชน)
- ระยะยิงไกลกว่ำแบบกระป๋องสเปรย์ ประมำณ ๑๘-

๒๕ เมตร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ข้อพิจารณาการใช้สเปรย์พริกไทย

• กำรใช้สเปรย์พริกไทยไม่ว่ำจะเป็นแบบกระป๋องสเปรย์หรือ Pepper gun เป็นกำรใช้เพื่อควบคุมสถำนกำรณ์ จ ำกัดกำรมองเห็น
หรือกำรเคลื่อนไหวโดยสะดวกให้กับคนร้ำยหรือผู้ก่อเหตุ และยินยอมปฏิบัติตำมค ำสั่ง

• เป็นกำรสร้ำงระยะปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ต้องเข้ำไปในระยะประชิดกับคนร้ำยหรือผู้ก่อเหตุที่มีอำกำรคลุ้มคลั่ง หรือกลุ่ม
ทะเลำะวิวำท

• กำรใช้สเปรย์เป็นไปเพื่อป้องกันกำรโจมตีหรือกำรเข้ำท ำร้ำยร่ำงกำยจำกผู้ก่อเหตุด้วยมือเปล่ำหรืออำวุธไม่ถึงตำย เป็นหลักกำร
• เพื่อใช้เป็นอำวุธในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ที่เป็นช่วงต่อของระดับกำรใช้ก ำลังจำกที่ไม่มีอำวุธ ไปจนกระทั่งใช้อำวุธปืน ใน

กำรระงับเหตุ
• เมื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุที่ไม่มีอำวุธร้ำยแรงหรือด้วยมือเปล่ำ ขัดขืน จะหลบหนี หรือท ำร้ำยเจ้ำหน้ำที่หรือประชำชนที่อยู่ใน

เหตุกำรณ์ 
• เจ้ำหน้ำที่ต้องรักษำระยะห่ำงเพื่อควำมปลอดภัย เตรียมใช้อุปกรณ์ พร้อมกำรแจ้งเตือนด้วยวำจำให้หยุดกำรกระท ำมิฉะน้ัน

จ ำเป็นต้องใช้สเปรย์พริกไทย
• กำรประเมินสถำนกำรณ์ สังเกตุและรำยงำน กำรสื่อสำรกับผู้ก่อเหตุ และกับคู่บ้ัดดี้ เป็นช่วงเวลำที่ส ำคัญมำกในช่วงน้ี

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ขั้นตอนการใช้
ขั้นตอนท่ี ๑ 

ต ำรวจที่แต่งเครื่องแบบ ให้พกซองพร้อมใส่กระป๋องบรรจุสเปรย์พริกไทย

ไว้ในเข็มขัดข้ำงเอวด้ำนมือที่ไม่ถนัด

ขั้นตอนท่ี ๒ 

เมื่อพบเหตุจะใช้ ให้ต ำรวจตะโกนให้ค ำสั่งบอกก่อน หรือ บอกว่ำ ถ้ำไม่หยุด จะใช้สเปรย์พริกไทย “หยุด ถ้ำไม่หยุดจะใช้สเปรย์
พริกไทย” พร้อมกับชูกระป๋องสเปรย์พริกไทยไปที่คนร้ำย เพื่อบอกคนร้ำยและประชำชนข้ำงเคียงให้ทรำบ

ขั้นตอนท่ี ๓ 

ให้ต ำรวจผู้ฉีด ใช้มือข้ำงที่ไม่ถนัดถือสเปรย์พริกไทย ห่ำงจำกคนร้ำยประมำณ ๓ - ๕ ฟุต เหน่ียวไกกระป๋องสเปรย์พริกไทยให้สุด
เพื่อฉีดประมำณครึ่งวินำที หรือจนกว่ำคนร้ำยจะยอมจ ำนน (ควรฉีดโดยเหน่ียวไก แล้วฉีดครั้งที่ ๒ หรือ ๓ ในทันที ครั้งละครึ่งวินำที) 
โดยฉีดไปที่ตำ ถ้ำคนร้ำยสวมแว่น ให้ฉีดที่หน้ำผำก

ขั้นตอนท่ี ๔ 

เมื่อผู้ถูกฉีดยอมแล้ว หรือล้มลง หรือหยุดวิวำทท ำร้ำย ห้ำมฉีดใส่ซ้ ำ ให้รีบจับกุม และปฐมพยำบำลต่อไป

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



การปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติหลังการใช้สเปรย์พริกไทย
เมื่อคนร้ำยยอมให้จับ ให้น ำตัวคนร้ำยมำยังที่โล่ง เพื่อให้อำกำศพัดผ่ำนให้สเปรย์พริกไทยบรรเทำ

อำกำรแสบร้อนแก่คนร้ำย แล้วให้คนร้ำยใช้น้ ำเย็นล้ำงหน้ำ ตำ จมูกทันที และเรียกหน่วยปฐมพยำบำล 
หรือน ำส่งโรงพยำบำล

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



• ปืนยิงสเปรย์พริกไทย มีกำรพัฒนำที่หลำกหลำยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือเจ้ำหน้ำที่บังคับ
ใช้กฎหมำยในกำรควบคุมสถำนกำรณ์ และเป็นกำรสร้ำง
ระยะที่ปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่ได้มำกกว่ำกำรใช้สเปรย์
ฉีดแบบกระป๋อง โดยทั่วอยู่ที่ระยะ ๗-๒๕ เมตร

• แรงขับในกำรยิงกระสุนส่วนใหญ่ใช้ก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) แบบ Tank และ หลอด

• ชนิดกระสุนมี ๒ แบบ
๑. แบบลูกบอลขนำด .๖๘ caliber (ท ำจำกเจลลำติน ไม่เป็น
อันตรำย) เมื่อกระทบเป้ำหมำยแล้วเปลือกหุม้จะแตกตัวให้
สำรเคมีสัมผัสผิวหนังหรือระเหยเข้ำดวงตำ 
๒. แบบเจล เมื่อสำรถูกยิงถูกเป้ำหมำยตำมเส้ือผ้ำ หรือผิดหนัง
ระเหยเข้ำสู่ดวงดำและผิวหนัง
• กระสุนทั้ง ๒ แบบ ท ำให้เกิดกำรแสบร้อน ช่วยให้หยุดกำร

กระท ำได้ เช่น กำรระงับเหตุชุลมุนทะเลำะวิวำท หรือ บุคคล
คลุ้มคล่ัง

• เห็นควรมีบรรจุไว้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนป้องกัน
ปรำบปรำมในกำรระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง หรือ เหตุ
ทะเลำะวิวำทที่มีควำมรุนแรง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



การใช้กระสุนยาง(Rubber bullets and other kinetic weapons)
- ค ำแนะน ำด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติเกี่ยวกับอำวุธร้ำยแรงในกำรบังคับใช้กฎหมำยแนะน ำให้ใช้กระสุนยำงเมื่อ
เผชิญกับภัยคุกคำมที่ใกล้เข้ำมำเท่ำนั้น และเล็งไปที่ท้องหรือขำส่วนล่ำงซึ่งมีแนวโนม้ที่จะท ำให้เกิดรอยฟกช้ ำและแผลฉีก
ขำด
- กระสุนยำงใชเ้พ่ือยิงสกัดคนร้ายหรือผู้ก่อเหตไุดเ้หมือนกบักระสุนจรงิ แต่ไม่ท าให้ผู้ก่อเหตุถงึแก่ชวีิต
- หลักกำรท ำงำนเหมือนเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ดินปืนเป็นตัวขับกระสุนออกไป แต่ต่ำงกันเพียงแต่หัวกระสุนท ำ
จำก "ยางพารา“
- เมื่อกระทบกับร่ำงกำยท ำให้เกิดอำกำรบำดเจ็บอย่ำงฉับพลัน ไม่ถึงแก่ชีวิตตำมมำตรฐำนสำกล
ข้อห้ามส าคัญ 
- ห้ำมยิงไปบริเวณกะโหลกศีรษะเด็ดขำด ควำมแรงของกระสุนยำงท ำให้กะโหลกร้ำว หรือถูกดวงตำเป็นอันตรำยถึงชีวิตได้
- ห้ำมยิงในระยะใกล้ เพรำะกระสุนยำงก็สร้ำงควำมเสียหำยอันตรำยจำกแรงหัวกระสุนยำง อำจท ำให้กระดูกหักและกดทับ
หรือฉีกเส้นเลือดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบซึ่งอำจท ำให้เลือดออกในอวัยวะใกล้เคียงเช่น ไต ม้ำม หรือตับ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ประเภทของกระสุนยาง
แบ่งตามขนาดของอาวุธปืนท่ีจะน าไปใช้

• กระสุนยำงจะใช้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเท่ำกระสุน
จริง มีหลำยขนำด เช่น 
• ขนำด ๔๐ มม. ที่ใช้ยิงจำกเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม-

๒๐๓ หรือ ยิงจำกเครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม-๗๙ หรือยิง
จำกเครื่องยิงแก๊สน้ ำตำ

• ขนำดลูกซอง ๑๒ เกจ
• ขนำด ๙ มม.
• ขนำด .๓๘ น้ิว
• ขนำดอื่น ๆ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



กระสุนลูกซองยางส าหรับปืนลูกซอง  ขนาดเบอร์ ๑๒
วัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิค

• ปลอกกระสุนท ำจำกพลำสติก หนัก ๒๒ กรัม

• กระสุนลูกซองยำงครบนัด มีควำมยำว 

๕๘.๕๐ ± ๑.๐ มม.

• ฐำนปลอกกระสุน ท ำจำกทองเหลืองขึ้นรูป

• จอกชนวน ท ำด้วยทองเหลืองภำยในบรรจุด้วยแก๊ป
ชนวน

• ดินขับ เป็นดินขับเผำไหม้เร็ว ชนิดสองฐำน

• หมอนรองหัวกระสุน ท ำจำกพลำสติกหรือกระดำษ

• หัวกระสุน ท ำจำกยำงพำรำประกอบอยู่กับส่วนที่เป็น
หำงพลำสติกเพื่อช่วยในกำรทรงตัวให้มีควำมแม่นย ำ

• ระยะยิง ตั้งแต่ ๓-๒๐ เมตร

• กำรบรรจุเลิกบรรจุ ใช้กับปืนลูกซองที่ไม่มีม่ำนบีบปลำย
ล ำกล้อง

ใช้ยิงกับปืนลูกซองขนำด ๑๒ เกจ ระบบ
ป๊ัมแอ็คชั่นที่ปลำยปำกล ำกล้องไม่มีโช๊ค ใน
ภำรกิจกำรปรำบจลำจลหรือปรำบปรำมคนร้ำย, 
คนคลุ้มคลั่ง ที่มีอำวุธไม่ร้ำยแรง และในกำร
ช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกคนร้ำยจับกุม โดยไม่ท ำ
ให้เกิดอันตรำยถึงข้ันบำดเจ็บสำหัส

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ต าแหน่งการยิงกระสุน

• ผู้ท ำหน้ำที่ยิงกระสุนยำงจะยิงไปยังเป้ำหมำยที่เป็นจุดอ่อนที่
กล้ำมเน้ือตำมร่ำงกำย เช่น หน้ำท้อง แผ่นหลัง ต้นขำ น่อง 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดอำกำรเจ็บ จุก หยุดชะงักชั่วครำว 

• หำกยิงไปถูกจุดแข็งที่เป็นกระดูก เพรำะจะท ำให้กระดูก 
แตก หัก ได้รับอันตรำย

• กำรยิงไปที่ส่วนแข็ง ยังอำจท ำให้คนร้ำยไม่เกิดอำกำรเจ็บ จุก 
และจะเร่งเร้ำท ำให้ก่อเหตุต่อตัวประกันได้ 

• ข้อห้ามส าคัญ ห้ำมยิงไปบริเวณกะโหลกศีรษะเด็ดขำด 
ควำมแรงของกระสุนยำงท ำให้กะโหลกร้ำวอันตรำยถึงชีวิตได้

มีอำกำรบำดเจ็บรุนแรง เด่นชัด ถ้ำถูกตีตรงจุดและรุนแรงอำจถึง
ชีวิตหรือพิกำร ไม่สมควรที่จะตีเพื่อเป็นกำรป้องกันตัว

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



ภาพตัวอย่างเม่ือมีการยิงด้วยกระสุนยาง

จุดท่ียิงเพ่ือหยุดยั้ง ท าให้ชะงักงันและเจ็บจุก
• ห้ำมยิงไปบริเวณกะโหลกศีรษะเด็ดขำด ควำมแรงของ

กระสุนยำงท ำให้กะโหลกร้ำว หรือดวงตำเป็นอันตรำย
ถึงชีวิตได้

ข้อห้ามเด็ดขาด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



การใช้อุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า หรือปืนไฟฟ้า
Conducted Electrical Weapons : CEWs / Stun gun

- หรือที่เรียกว่ำ "TASERs" เป็นอำวุธที่ส่งกระแสไฟฟ้ำ (CEWs) 
ถูกใช้โดยหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยหลำยพันแห่งใน
สหรัฐอเมริกำ ออกแบบมำเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ำผ่ำนร่ำงกำยของผู้
ต้องสงสัย ท ำให้เกิดควำมเจ็บปวดชั่วครำวและกำรลดอำกำรขัด
ขืนหรือต่อสู้ขัดขวำง เน่ืองจำกกระแสไฟฟ้ำจะส่งผลต่อร่ำงกำย
ให้หยุดชะงักอย่ำงรุนแรง เจ้ำหน้ำที่ส่วนใหญ่จึงใช้เครื่องมือ
เหล่ำน้ีเฉพำะในกรณีที่มีกำรต่อต้ำนอย่ำงรุนแรง แต่ไม่มีอำวุธ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ ต่อไป



คุณลักษณะของปืนไฟฟ้า ยี่ห้อ Tasers รุ่น X๒ที่ ตร.จัดหา
ระบบการท างาน
- ตัวเป็นผลิตจำกวัสดุโพลิเมอร์
- ปล่อยกระแส DC ประมำณ ๑๒,๐๐๐ โวลต์ เพ่ือรบกวนประสำท

ส่วนกลำงในกำรควบคุมร่ำงกำย ล๊อคกล้ำมเนื้อให้ผู้ที่ถูกยิงไม่
สำมำรถบังคับร่ำงกำยตัวเองได้

- กำรปล่อยกระแสจำกกำรยิง หรือกำรปล่อยกระแสซ้ ำ คร้ังละ ๕ 
วินำที

- สำมำรถบรรจุตลับกระสุนได้ ๒ ตลับ ๆ ละ ๒ ลูกดอก และ
สำมำรถยิงต่อเนื่องได้ทั้ง ๒ นัด (๔เขี้ยว) เป้ำหมำยจะต้องถูก
ลูกดอกยิงเข้ำ ๒ นัด กำรท ำงำนถึงจะเต็มระบบ

- ตัวปืนมีล ำแสงเลเซอร์และไฟฉำยเพื่อเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรเล็ง
ยิงไปที่เป้ำหมำย

- ระยะยิงที่มีประสิทธิภำพสูงสุด คือ ระยะท่ี ๔-๕ เมตร
- มีจอแสดงผลสถำนะของแบตเตอร่ี ชนิดระยะของตลับกระสุน 

เวลำในกำรปล่อยกระแส และสำมำรถใช้สำยเคเบิลดังข้อมูลกำร
ใช้เพื่อเป็นพยำนในชั้นศำล

- อำยุของตลับและแบตเตอร่ี ๕ ปี แต่จะอำร์คทดสอบกระแสได้ 
๕๐๐ คร้ัง หำกท ำทุกวันจะมีอำยุประมำณ ๑ ปี ๖ เดือน

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



รายละเอียดคุณลักษณะปืนไฟฟ้า Taser X๒
• กำรโหลด (๒) คำร์ทริดจ์ในเป้ำหมำยเหตุกำรณ์พลำดหรือมีหลำยเป้ำหมำย

• สำยตำเลเซอร์ LED คู่เพื่อแสดงต ำแหน่งที่จะเปิดตัวโพรบทั้งสองในตลับหมึกแต่ละตัวอย่ำงแม่นย ำ

• Pulse Calibration System ให้ปริมำณประจุไฟฟ้ำที่ต้องกำรและปรับเทียบใหม่ ๒๐ ครั้งทุกวินำที

• จอแสดงข้อมูลส่วนกลำง (CID) ระบุระดับพลังงำนกำรวินิจฉัยตัวเองข้อมูลสถำนะประเภทตลับหมึกและนำฬิกำ

• อำร์คไฟฟ้ำสำมำรถใช้เพื่อยับยั้งผู้ร้ำยจำกกำรโจมตี

• ไม่มีผลกระทบหรือกำรปนเป้ือนต่อผู้โจมตีและปลอดภัยกว่ำเทคโนโลยี CEW ก่อนหน้ำถึง ๔๐%

• แบตเตอรี่ Performance Power Magazine (PPM) ช่วยให้สำมำรถจับคู่ได้มำกถึง ๕๐๐ ครั้งเพื่อประสิทธิภำพที่ดีข้ึน

• สวิตช์ควำมปลอดภัยตีสองหน้ำเพื่อป้องกันกำรปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจ

• ไฟฉำย LED ในตัวเพื่อให้แสงสว่ำงในสภำพแวดล้อมที่มืด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



• กำรป้องกันสภำพอำกำศที่ได้รับกำรจัดอันดับตำมมำตรฐำน IPX๒ ให้ควำมทนทำนต่อฝนและควำมชื้นได้ดีขึ้น

• ตัวเครื่องผลิตจำกโพลิเมอร์ทนแรงกระแทกสูงเพื่อควำมทนทำนอย่ำงแท้จริง

• อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่ำนทำงออนไลน์

• รวมซองหนังเพื่อควำมสะดวกในกำรพกพำแบบแฮนด์ฟรี

• ช่วง: ๑๕ ฟุต (๔.๖ ม.) ช่วง

• ขนำด w / PPM: ๗.๘ "L x ๑.๗" W x ๔.๒ "H

• ขนำด w / o PPM: ๗.๘ "L x ๑.๗" W x ๓.๘ "H

• น้ ำหนักพร้อม PPM และ ๒ ตลับ: ๑.๐ ปอนด์

• น้ ำหนักไม่รวม PPM และ ๒ ตลับ: ๐.๖ ปอนด์

• ช่วงอุณหภูมิในกำรท ำงำน / กำรจัดเก็บ: –๔ ° F [–๒๐ ° C] ถึง ๑๒๒ ° F [๕๐ ° C]

• รับประกันกำรเปลี่ยนตลอดอำยุกำรใช้งำน (หำกสูญหำยระหว่ำงกำรโจมตี)

• TASER®เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Axon เดิมชื่อ TASER International, Inc.

• ผลิตในอเมริกำ.

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ข้อควรระวัง

ต้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ดังน้ี

• เมื่อยิงไปแล้วผู้ถูกยิงจะล้มไปตกน้ ำ ตกระเบียง ล้ม
ไปทับเหล็กแหลม ท ำให้ได้รับอันตรำย

• ห้ำมยิงลูกดอกไปที่ศีรษะ อวัยวะสืบพันธุ์

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ต าแหน่งการยิงลูกดอกกระสุน

ระยะหวังผล ท่ี ๔-๕ เมตร

ต าแหน่งท่ีควรยิง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การใช้อุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด
Borawrap • Borawrap ถือเป็น Non lethal weapons (อำวุธที่ไม่ท ำให้ถึงตำย) ที่

สำมำรถปล่อยเชือกวัสดุ Kevlar ควำมยำว ๒.๕ เมตร ออกไปด้วยควำมเร็ว 
๑๙๕ เมตรต่อวินำทีเพื่อให้เชือกพันและรัดผู้ต้องสงสัย มีระยะหวังผลอยู่ที่ 
๓-๘ เมตร

• ปลำยของเชือกแต่ละด้ำน ประกอบด้วย ตะขอเกี่ยว ๔ แฉก ซึ่งออกแบบ
มำเพื่อยึดติดกับเสื้อผ้ำ และสำมำรถหยุดควำมเคลื่อนไหวของเป้ำหมำยได้
ชั่วครำว โดยไม่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ

• BolaWrapช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมและจับกุม
เป้ำหมำยได้โดยใช้ควำมรุนแรงน้อยที่สุด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ส่วนประกอบของอุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ส่วนประกอบของอุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



เหตุการณ์ท่ีเหมาะใช้ Bola Wrap
บุคคลคลุ้มคลั่ง ท าร้ายตัวเอง ท าร้ายผู้อื่น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ภาพการใช้ Bola Wrap

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การใช้ไม้ง่ามระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง
๑. วัตถุประสงค์กำรใช้ไม้ง่ำม

- หลักกำรและแนวคิดในกำรใช้ไม้ง่ำมในกำรเข้ำระงับเหตุ เป็นไปตำมหลักกำรใช้ก ำลัง ตำมคู่มือ
ปฏิบัติมำตรฐำนในกำรเข้ำเผชิญเหตุของเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ ๒๕๕๙ บทที่ ๔  กำรพิจำรณำใช้อำวุธที่ไม่
ถึงตำยเพื่อควบคุมตัว จับกุม โดยไม่ให้เกิดกำรสูญเสียชีวิต และเพื่อควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่

- ไม้ง่ำมใช้เพื่อเป็นกำรสร้ำงระยะห่ำงที่ปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ และ ในขณะเดียวกันใช้ควบคุมตัวผู้
ก่อเหตุให้เสียหลักล้มเพื่อควำมได้เปรียบในกำรเข้ำไปปลดอำวุธในมือและจับกุมใส่กุญแจมือ โดยผู้ถูก
จับกุมจะต้องไม่ได้รับบำดเจ็บโดยไม่จ ำเป็น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างไม้ง่าม
๒.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงไม้ง่ำม

- วัสดุที่ใช้ควรเป็นโลหะที่ไม่หนักมำกแต่แข็งแรงและต้องท ำให้ไม่มีคมโดยตลอดทั้งอุปกรณ์
- ควำมยำวของไม้ง่ำม ยำว ๓ เมตร โดยแบ่งเป็นเป็นช่วงละ ๑  เมตร คือ 

๑) ช่วงที่หน่ึง ตั้งแต่ปลำยด้ำมจับข้ึนไป ๑ เมตร เป็นช่วงที่เจ้ำหน้ำที่ใช้จับ 
๒) ช่วงที่สอง ตั่งแต่ช่วงต่อถึง ๒ เมตร เป็นช่วงที่เผื่อระยะควำมยำวของอำวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้
๓) ช่วงที่สำม ตั้งแต่ช่วง ๒ เมตร ถึงปลำยไม้เป็นช่วงที่ใช้สัมผัสตัวและควบคุม ซึ่งคนร้ำยอำจใช้

แขนเอ้ือมมำในระยะ ๑  เมตร โดยมือเปล่ำหรือมีดสั้น 
- กำรออกแบบกำรใช้งำนส ำหรับ ๑ ทีม ปฏิบัติ ควรใช้ ๔ ไม้ง่ำม ดังน้ี

๑) ไม้ง่ำมครึ่งวงแหวนดันล ำตัว  ออกแบบโดย ส่วนปลำยไม้ง่ำม เป็นครึ่งวงกลม มีควำมกว้ำงรัศมี
ประมำณ ๑ ล ำตัวคน (๑๘ - ๒๐ น้ิว)

๒) ไม้ง่ำมเกี่ยวขำ ๒ ขำ ออกแบบลักษณะคล้ำยเขำวัว โดยปลำยไม้ท ำเป็นรูปตัว V หรือ ครึ่ง
วงกลมตำมข้อ ๑ แต่รัศมีน้อยกว่ำ โดยด้ำนปลำยทั้ง ๒ ข้ำง ดัดโค้งเพื่อใช้ในกำรเก่ียวขำทั้ง ๒ ข้ำง

๓) ไม้ง่ำมส ำหรับใช้เกี่ยวขำ ๑ ข้ำง  ออกแบบโดยด้ำนปลำย ท ำเป็นรูปตะขอ ครึ่งวงกลม (รัศมี
ประมำณ ๘-๑๐ น้ิว)

๔) ไม้ง่ำมค้ ำแขน ออกแบบโดยด้ำนปลำย เป็นรูปครึ่งวงกลม (รัศมีประมำณ ๘ - ๑๐ น้ิว)

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างไม้ง่าม

๑. ไม้ง่ามส าหรับใช้ค้ ายันล าตัว ๒. ไม้ง่ามส าหรับใช้เก่ียวข้อพักขาท้ังสองข้าง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างไม้ง่าม

๓. ไม้ง่ามส าหรับใช้เก่ียวขา ๑ ข้าง ๔. ไม้ง่ามค้ าแขน 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๓.รูปแบบการประกอบทีม 
ใช้รูปแบบการประกอบทีมของการควบคุมฝูงชนแบบ UN
๑) ทีมเจรจำ สำยตรวจ จยย.เขต
๒) ทีมหลัก ทีมใช้อุปกรณ์

- รูปแบบจัดทีม ๒ นำย  คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันล ำตัว
- รูปแบบจัดทีม ๓ นำย  คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันล ำตัว คนที่สำมไม้หน้ำวัวเก่ียวขำ
- รูปแบบจัดทีม ๔ นำย  คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันล ำตัว คนที่สำมไม้หน้ำวัวเกี่ยวขำ 

คนที่สี่ไม้ค้ ำแขน
- รูปแบบจัดทีม ๕ นำย  คนที่หนึ่งใช้โล่ คนที่สองไม้ครึ่งวงแหวนดันล ำตัว คนที่สำมไม้หน้ำวัวเกี่ยวขำ 

คนที่สี่ไม้ค ำแขน คนที่ห้ำไม้เก่ียวขำเดี่ยว
หมำยเหตุ กรณีใช้โล่พลำสติก เพื่อให้สำมำรถตรวจกำรณ์มองเห็นผู้ก่อเหต และ มือข้ำงที่ถืออำวุธได้

๓) ทีมคุ้มกัน
- อยู่ด้ำนหลัง ฉีกตัวท ำมุม Combat L หรือ V
- อุปกรณ์ในกำรคุ้มกันเป็นไปตำมระดับกำรใช้ก ำลัง ระดับอำวุธที่ไม่ถึงตำย เช่น ปืนยิงตำข่ำย 

กระสุนยำง สเปรย์พริกไทย ปืนไฟฟ้ำ และอำวุธปืน
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อุปกรณ์ที่ใช้ ๑ ทีม
๑. พลโล่ ๒. พลไม้ง่าม

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๔. หน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง (อธิบายเฉพาะทีม ๔ นาย)
๑. พลโล่ ใช้โล่พลำสติก มีหน้ำที่ 

๑.๑ น ำพำทีมไปสู่จุดที่ผู้ก่อเหตุอยู่ เพื่อป้องกันกำรขว้ำงปำสิ่งของ หรือตรวจกำรณ์ บอกสิ่ง
ที่เห็นให้ทีมทรำบถึงต ำแหน่งคนร้ำย ต ำหนิรูปพรรณ อำวุธที่ใช้ โดยเน้นที่มือ เอว และสิ่งของที่จะคว้ำ
จับเป็นอำวุธใกล้ตัว 

๑.๒ พลโล่เมื่อได้ระยะ ๒๑ ฟูต ให้โล่หยุดแล้วให้เป็นหน้ำที่ของทีมไม้ง่ำม
๑.๓ พลโล่ให้ปรับต ำแหน่งไปด้ำนมือผู้ก่อเหตุที่ถืออำวุธ และรอจนกว่ำทีมไม้ง่ำมจ ำท ำให้

ล้มลง
๑.๔ พลโล่จะใช้โล่เข้ำหำผู้ก่อเหตุที่ล้มลงแล้ว โดยท ำตัวให้ต่ ำแล้วใช้สองมือที่จับโล่กดทับ

มือข้ำงที่ถืออำวุธ ใช้กำรมองผ่ำนโล่ใส จำกน้ันให้ท ำกำรพิจำรณำควำมปลอดภัยในกำรปลดอำวุธตำม
ศิลปป้องกันตัว

๑.๕ พลโล่จะเพ่ิมน ำ้หนกัในกำรกดมือและท่อนแขนไดโ้ดยใชเ้ทำ้เหยียบท่ีตัวโล่เพ่ือเพ่ิม
น ำ้หนกัในกำรกด
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๒.พลไม้ง่ำมครั่งวงแหวนดันตัว มีหน้ำที่
๒.๑ เป็นไม้หลักในกำรดันตัวผู้ก่อเหตุให้ห่ำงออกไปและเสียหลักไปด้ำนหลัง โดยต้อง

สัมพันธ์กับไม้ง่ำมหน้ำวัวเกี่ยวขำ
๒.๒ พลไม้ครึ่งวงแหวนดันตัวให้ตำมติดจนกระทั่งผู้ก่อเหตุล้มลงแล้วใช้แรงกด ไม่ให้ผู้ก่อ

เหตุลุกขึ้นยืนได้อีก จนกว่ำจะใส่กุญแจมือหรือเครื่องพันธนำกำรได้
๒.๓ หำกพิจำรณำแล้ว ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมด้วยก ำลังเจ้ำหน้ำที่ได้แล้วอำจเปลี่ยนมำใช้

ควบคุมขำทั้งสองข้ำง หรือวำงไม้แล้วช่วยใช้มือจับขำ

๓. พลไม้หน้ำวัวเก่ียวขำทั้ง ๒ ข้ำง มีหน้ำที่
๓.๑ เป็นไม้ที่บิดให้เป้นเส้นตรงลอดผ่ำนหว่ำงขำผู้ก่อเหตุไปด้ำนหลัง แล้วบิดให้ตะขอ

หน้ำวัวทั้งสองข้ำงอยู่ในต ำแหน่งที่จะเก่ียวข้อพับหัวเข่ำ แล้วดึงให้ส่วนทำงกับ ไม้ง่ำมครึ่งวงแหวนดันตัว
เพื่อให้เสียหลักล้มลง

๓.๒ ไม่น้ีหำกเก่ียวขำ ๒ ข้ำงไม่ได้ อำจต้องเกี่ยวให้ดึงให้ได้ ๑ ขำ ในต ำแหน่งข้อพับหัวเข่ำ
เช่นกัน เพื่อให้ผู้ก่อเหตุเสียหลักล้มลงกับพื้น

๓.๓. ไม้น้ีหำกจ ำเป็นจะสำมำรถช่วยใช้ในกำรดันขำ หรือล ำตัวผู้ก่อเหตุได้ เน่ืองจำก
ออกแบบมำให้ท ำงำนได้ ๒ ลักษณะ
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๔. พลไม้ค้ ำแขน มีหน้ำที่
๔.๑ ให้ปรับต ำแหน่งที่สำมำรถค้ ำแขนข้ำงที่ถืออำวุธในมือของผู้ก่อเหตุได้ หำกไม่ได้ให้รอ

จังหวะที่ผู้ก่อเหตุล้มลงก่อน (พลโล่ห้ำมเข้ำไปก่อน)
๔.๒ เมื่อผู้ก่อเหตุล้มลงแล้ว ให้ค้ ำยันแขนข้ำงที่ผู้ก่อเหตุถืออำวุธ เพื่อช่วยลดกำรเคลื่อนไหว

ให้พลโล่เข้ำไปกดทับแล้วปลดอำวุธ
๔.๓ เมื่อพลโล่ปลดอำวุธได้แล้ว ให้วำงไม้แล้วรีบไปช่วยควบคุมแขนอีก ๑ ข้ำงที่ไม่มีอำวุธ    

หมำยเหตุ  - กำรจับไม้ง่ำม ให้จับปลำย หรือ บริเวณส่วนที่ ๑ 
- หำกมีก ำลังพล อำจเพิ่มพลโล่ หรือ จัดทีมไม้ง่ำมมำกกว่ำ ๑ ทีม ได้ แต่ต้องมี

เอกภำพและควำมชัดเจนในกำรควบคุมสั่งกำร เพื่อป้องกันควำมสับสน ทั้งผู้ก่อเหตุ และ เจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๕.การด าเนินกลยุทธ์ (อธิบายรูปแบบจัดทีม ๔ นาย)

๑) กำรเคลื่อนที่เข้ำหำผุ้ก่อเหตุ   
- ให้ประกอบก ำลังหลังที่ก ำบัง เช่นรถยนต์สำยตรวจ  โดยต้องตรวจกำรณ์เห็นต ำแหน่งของผู้ก่อ

เหตุได้ก่อนที่จะเข้ำประชิดตัว 
- ประกอบก ำลังตำมข้อ ๓. 

๒) แสดงตัว เจรจำ หรือ ใช้ค ำสั่งด้วยวำจำให้วำงอำวุธลง สั่งเพียง ๑ คน (One voice)
๓) ค ำบอกค ำสั่ง เมื่อจะจับกุม หัวหน้ำชุดให้ใช้ที่เข้ำใจง่ำย เช่น ว.๒๐ ว.๒๐ โดยให้ทุกนำยทวนค ำสั่ง 
เพื่อให้ทุกนำยเข้ำปฏิบัติได้พร้อมกัน 
๔) กำรเข้ำกระท ำกำรจับกุมโดยไม้ง่ำมต้องเข้ำพร้อมกันทุกทิศทำง จึงจะมีประสิทธิภำพและท ำให้ผู้ก่อ
เหตุเสียหลักล้มลงได้ง่ำย
๕) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรเข้ำไปปลดอำวุธ และกำรใช้เจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ ๑  นำย ในกำร
ควบคุมตัวให้ผู้ก่อเหตุนอนคว่ ำหน้ำ แล้วช่วยกันใส่กุญแจมือไว้ด้ำนหลัง
๖) กำรต้นตัว และ กำรน ำพำ
๗) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ และ กำรขอสนับสนุนรถพยำบำล กู้ชีย กรณีมีผู้ได้รับบำดเจ็บ เป็นโอกำส
แรก รวมทั้งกำรปฐมพยำบำลผู้ก่อเหตุ หำกได้รับบำดเจ็บจำกกำรต่อสู้

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๖.แนวทางปฏิบัติในพ้ืนที่ปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

๑) ที่โล่ง ล้อมเข้ำทุกทิศทำง
๒) ที่ด้ำนหลังเป็นก ำแพง เป้นผนัง หรือทีใหญ่ ให้ใช้ไม้ดันติดก ำแพง พร้อมกับกำรเกีีียวขำให้เสียหลัก
๓) ในห้องหรืออำคำร 

- ปฏิบัติตำมหลัก BES หรือกำรตรวจค้นอำคำร โดยพลโล่ อำจเรียกชื่อ และฟังเสียง เพื่อประมำณ
ต ำแหน่งของผู้ก่อเหตุ

- พลโล่เป็นผู้อยู่หน้ำเมื่อเปิดห้องได้แล้ว ให้ท ำหน้ำที่คุ้มกัน และตรวจกำรณ์ รำยงำนต ำแหน่ง อำวุธที่
คนร้ำยใช้ 

- จำกน้ันประกอบทีม พลโล่น ำเข้ำห้องก่อน แต่ ไม่ต้องไปต่อ โดยให้ทีมไม้ง่ำมเข้ำต่อหลัง กระจำย
ก ำลังเข้ำทิศทำงเดียวทำงด้ำนหน้ำ

- ดันให้ผู้ก่อเหตุติดผนังหรือก ำแพง เพื่อลดกำรเคลื่อนที่  พร้อมๆกับกำรเก่ียวให้ล้มลงให้ปฏิบัติตำม
ข้อ ๒ แต่ชุดปฏิบัติจะเข้ำไปทิศทำงด้ำนหน้ำด้ำนเดียว 
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๗.ขั้นการน าหน่วยในการเข้าเผชิญเหตุ

- ขั้นกำรรับแจ้ง ข้อมูลของผู้ก่อเหตุ จ ำนวน อำวุธที่ใช้ สถำนที่เกิดเหตุ ผู้ได้รับบำดเจ็บที่ติดอยู่ใน
เหตุกำรณ์

- ขั้นกำรตรวจสอบเหตุและหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกสำยตรวจจักรยำนยนต์
- ประเมินสถำนกำรณ์
- กำรระดมพล เตรียมอุปกรณ์ของหัวหน้ำชุดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
- กำรก ำหนดจุดบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ณ ที่เกิดเหตุ และวำงแผนฉุกเฉิน
- กำรประสำนงำนระหว่ำงสำยตรวจรถยนต์ และ สำยตรวจรถ จยย.ที่ไปที่เกิดเหตุชุดแรก
- วำงแผนแบ่งก ำลัง และก ำหนดวิธีปฏิบัติทั้งแผนหลัก และ แผนส ำรอง
- กำรปฏิบัติตำมแผน
- กำรแก้ไขปัญหำ และ กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติของส่วนสนับสนุน หรือ กองหนุน (กรณีมีก ำลังมำก)
- กำรสื่อสำรเก่ียวกับกำรกู้ชีพ และ กำรรำยงำนสถำนภำพ ผลกำรปฏิบัติ
- กำรเคลื่อนย้ำย
- กำรกันสถำนที่เกิดเหตุ และ เก็บพยำนหลักฐำนเพื่อใช้ในกำรด ำเนินคดี
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติภำยหลัง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๘.การเตรียมแผนฉุกเฉิน

- แผนสำยแพทย์
- กู้ภัย
- มูลนิธิ

- กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร

- แผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
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๙.ข้อห้ามการใช้และข้อพึงระลึก

- ไม้ง่ำมใช้ในกำรควบคุม ไม่ใช่มีไว้ตี ท ำร้ำยผู้ก่อเหตุ

- ต้องระวังกำรได้รับบำดเจ็บของผู้ก่อเหตุ โดยกำรใช้กระแทกจุดส ำคัญของร่ำงกำย ได้แก่ 
ลูกกระเดือก ท้ำยทอย ลิ้นป่ี ขอต่อหัวเข่ำ ข้อศอก ใบหน้ำ ศีรษะ

- ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วย เรำมีหน้ำที่ควบคุมสถำนกำรณ์ และเป้นกำรช่วยเหลือ

- เมื่อผู้ก่อเหตุสำมำรถไปใช้อำวุธอ่ืน เช่น ปืน เจ้ำหน้ำที่ต้องทิ้งไม้ง่ำม ตอบโต้ และหำที่ก ำบัง โดยต้อง
ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จะท ำให้ปลอดภัยข้ึน
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การใช้เครื่องส่งแห/ปืนยิงตาข่าย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. วัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน

ใช้ในภำรกิจจับกุมคนร้ำยที่มีอำวุธไม่ร้ำยแรง  เพื่อไม่ให้
คนร้ำยได้รับบำดเจ็บหรือเป็นอันตรำย  และในกำรระงับเหตุ
ของเจ้ำหน้ำที่
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๒. ลักษณะทั่วไป
๒.๑ เครื่องส่งแหมีลักษณะรูปร่ำงทรงกระบอก ท ำด้วยโลหะและวัสดุสังเครำะห์

๒.๒ กระบอกที่ใช้บรรจุแหท ำด้วยวัสดุสังเครำะห์ SUPERLENE สีด ำ กลึงข้ึนรูป

๒.๓ ชุดท่อส่งแหท ำด้วยโลหะ มีช่องบรรจุลูกสูบจ ำนวน ๖ ช่อง

๒.๔ ด้ำมจับท ำด้วยโลหะ  ภำยในด้ำมจับบรรจุชุดควบคุม กำรปล่อยเครื่องก ำเนิดแก๊ส

๒.๕  เครื่องก ำเนิดแก๊ส ที่ใช้ผลักดัน ลูก สูบ เพื่อ ส่งแหให้พุ่งออก ไป ด้ำนหน้ำ บรรจุในหลอดโลหะ

๒.๖ มีมือจับสำมำรถเก็บพับได้และกระชับมือในกำรใช้งำนจัดเก็บสะดวกมำยิ่งข้ึน

๒.๗ มีหูเก่ียวพร้อมสำยสะพำยเพื่อสะดวกในกำรพกพำปฏิบัติหน้ำที่

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๓.  ลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑  เครื่องส่งแหมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง    ไม่มำกกว่ำ     ๑๓๐     มิลลิเมตร

๓.๒  เครื่องส่งแหครบชุดมีควำมยำว            ไม่น้อยกว่ำ     ๖๐๐    มิลลิเมตร

๓.๓ แหถักด้วยเชือกผสมไนลอน ควำมยำวจำกตีนแหถึงจอมแห ไม่น้อยกว่ำ  ๖   ฟุต มีตุ้มยำง ๖ ตุ้ม  ท ำหน้ำที่เป็นลูกสูบส่ง
แห

๓.๔  แห มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง            ไม่น้อยกว่ำ    ๓   เมตร

๓.๕  ระยะยิงหวังผล                   ไม่น้อยกว่ำ    ๑๒   เมตรลงมำ

๓.๖  คลอบคลุมพื้นที่เป้ำหมำยได้ไม่น้อยกว่ำ     ๓  ตำรำงเมตร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การใช้ระเบิดแสงเสียงส าหรับการฝึก  ชนิดเสียง ๓ คร้ัง Flash bang

๑. วัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน

- ใช้เป็นเครื่องมือก ำเนิดแสงเสียงของเจ้ำหน้ำที่ประกอบกำร

ปฏิบัติกำรทำงยุทธวิธี  และกำรฝึกซ้อมทำงยุทธวิธี  ฯลฯ

- ช่วยสร้ำงควำมชะงักงันในกำรระงับชุลมุนทะเลำะวิวำท 

เพื่อให้เจ้ำหน้ำทีเข้ำไปท ำกำรแยกทั้งสองฝ่ำยออกจำกกันได้

โดยสะดวก ในสถำนที่สำธำรณะ

ข้อห้าม ใช้ไม่ได้กับสถำนที่โรงพยำบำล ภำยในอำคำร

ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



การใช้ระเบิดแสงเสียงส าหรับการฝึก  ชนิดเสียง ๓ ครั้ง
Flash bang
๒. คุณลักษณะท่ัวไป

๒.๑ ตัวเปลือกนอกเป็นโลหะรูปทรงกระบอก
กลม

๒.๒ ส่วนหัวข้ึนรูปด้วยโลหะ  ประกอบด้วย

๒.๒.๑ หัวเรือนชนวน

๒.๒.๒ ชุดเข็มแทงชนวน

๒.๒.๓ ชุดชนวนถ่วงเวลำ

๒.๒.๔ กระเดื่องนิรภัย

๒.๒.๕ กนิรภัย

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๓. ลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
๓.๑ ชุดชนวนถ่วงเวลำประกอบด้วย Primer ชนิดกระทบแตก  ระยะเวลำ ๒-๓ วินำที
๓.๒ กำรท ำงำนเมื่อโยนหรือขว้ำงออกไป  จะเกิดแสงวำบท ำให้สำยตำพร่ำมัวและเกิดเสียงดังต่อเน่ือง ๓ ครั้ง

๖. คุณลักษณะอื่นๆ
รุ่น CSB – FB ๓
ขนาด เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๔๕  มม. ยำว ๑๒๐  มม.
น้ าหนัก ๓๑๐  กรัม
ระดับความดังของสียงที่ระยะ  ๑.๕ เมตร  จากลูกระเบิด ๑๖๐  เดซิเบล
การออกแบบความปลอดภัย เปลือกลูกระเบิดผลิตจำกอลูมิเนยีม  ซึ่งจะไม่เกิดกำรแตกหักเป็นสะเก็ดที่เป็น

อันตรำยเมื่อระเบิดท ำงำน  มีระบบล๊อคสองช้ัน  คือล๊อคด้วยสลักและห่วง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ
หน้าอาวุธ
ไม่ถึงตาย

กลับ



การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี
เป็นรูปแบบกำรฝึกเพื่อใช้ในกำรตรวจค้นภำยในอำคำรโดยเฉพำะ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับเจ้ำหน้ำที่

ในชุดปฏิบัติกำร เมื่อมีกำรเคลื่อนที่ในทิศทำงต่ำง ๆ
๑.๑ ท่ำเตรียมใช้ปืน เป็นกำรถือปืนพร้อมใช้โดยถือปืนด้ำนหน้ำสองมือระดับเข็มขัด ปำกกระบอกเฉียงลงพื้น

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๑.๒ ท่ำพักปืน เป็นกำรจับปืนด้วยมือถนัด ดึงปืนไว้ชิดล ำตัวที่ระดับหน้ำอก ข้อศอกชิดล ำตัวทั้งสองข้ำงหักข้อมือที่ถือปืน
ลง โดยแบนปืนวำงไว้หลังมือที่ไม่ถนัด ปำกกระบอกเฉียงลงพื้นด้ำนข้ำง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๑.๓ ท่ำใช้ปืน เป็นท่ำตรวจกำรและควบคุมพื้นที่โดยพุ่งปืนไปด้ำนหน้ำ ปำกกระบอกปืน ชี้ไปที่เป้ำหมำย
ศูนย์ปืนอยู่ระดับคำงและมองด้วยตำทั้งสองข้ำง

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



๑.๔ ท่ำดึงปืน เป็นกำรถือปืน จับปืนสองมือ ดึงปืนชิดล ำตัวระดับหน้ำอก ศอกแนบล ำตัวทั้งสองข้ำง โดยปืน
ชี้ไปยังเป้ำหมำย

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



องค์ประกอบของการตัดสินใจใช้อาวุธปืน

ก าลังขั้นเด็ดขาด
Deadly Force

อาวุธ
เครื่องมือทำงกำยภำพใด ๆ ที่คนร้ำยหรือ
ผู้ก่อเหตุก่อให้เกิดกำรเสียชีวิตหรือกำร
บำดเจ็บทำง
กำยอย่ำงร้ำยแรง เช่น

- มีด
- ไม้เบสบอล
- ขนำดของบุคคล 
- ปืน

โอกาส
มีสองประกำร คือ
-กำรเข้ำถึงอำวุธได้ทันทีโดยไม่ติดขัด
-ระยะหวังผลสูงสุดของอำวุธน้ัน

กฎ ๒๑ ฟุต (๗ เมตร)

การกระท าของคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุ หรือบุคคลต้องสงสัย
กำรกระท ำอันเป็นเหตุเชื่อได้ว่ำจะก่อให้เกิดกำรเสียชีวิต หรือบำดเจ็บทำงกำยอย่ำงร้ำยแรง

การกระท า โดยเจตนา

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ต่อไปกลับ



ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีการยิงปะทะด้วยอาวุธปืน

กำรใช้หลัก ๔C ภำยหลังกำรปะทะด้วยอำวุธปืน

• Combat breaching : กำรสูดลมหำยใจเข้ำลึกๆ หลำยๆ ครั้ง เพื่อเติมออกซิเจนให้สมอง ลดควำมตื่นเต้น

• Cover & Concealment : กำรพิจำรณำที่ก ำบังหรือซ่อนพรำง เพื่อควำมปลอดภัยของตนเองและเจ้ำหน้ำที่

• Condition : กำรตรวจสภำพควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ส ำคัญ คือ ๑.ตรวจสอบตนว่ำถูกยิงหรือไม่                
๒. ตรวจดูอำวุธปืนว่ำยิงไปหรือไม่ มีอะไรติดขัดหรือไม่

• Communication : กำรสื่อสำรทุกวิถีทำงเพื่อให้สถำนกำรณ์มีระดับอันตรำยน้อยลงื กำรขอรับกำรสนับสนุน ก ำลังเสริม 
หน่วยงำนสำยแพทย์ ฯ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

กลับ
หน้าอาวุธ

ปืน
กลับ


