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บทที่ 1 
อ ำนำจและหน้ำที่ของต ำรวจสำยตรวจ 

 
 ต ำรวจ หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระท า
ผิดกฎหมาย” 
 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ หมายถึง ข้าราชการต ารวจที่ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ท าหน้าที่ออก
ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
 อ ำนำจ หมายถึง ความชอบที่จะกระท าได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย   
 หน้ำที ่หมายถึง ภาระที่จักต้องกระท าตามหน้าที่จากบทบัญญัติของกฎหมายและจารีตประเพณี 
 การด าเนินการในการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ การสืบสวน การสอบสวน การป้องกัน การ
ปราบปรามและการให้บริการแก่ประชาชน ระดับของความสงบเรียบร้อยนั้น คือ การไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
 ส าหรับต ารวจนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการบังคับใช้กฎหมาย โดยหลัก
ต ารวจจะกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายบัญญัติ และ
ต ารวจ จะต้องกระท าการไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายที่ก าหนด 
 

 
 

รูปภำพที่ 1 ปล่อยแถวสำยตรวจ 
 

สำยตรวจกับกำรสืบสวน ต ารวจสายตรวจ กฎหมายให้อ านาจในการสืบสวนคดีอาญาและเหตุการณ์
ทั้งหลายที่เสี่ยงแก่ความสงบเรียบร้อยได้ทั่วราชอาณาจักร โดยทั่วไปสายตรวจของสถานีต ารวจแห่งหนึ่งจะไม่ไป
ท าการสืบสวนคดีอาญาของอีกท้องที่หนึ่ง เพราะเป็นเรื่องของการมีอ านาจแต่ไม่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจที่ก าลังตรวจอยู่ในท้องที่สถานีต ารวจของตนนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย แล้วต้องมีหน้าที่ในการสืบสวนคดีอาญาในท้องที่ของตนด้วย 



2 
 

วิธีการสืบสวน มีได้ 2 กรณี กล่าวคือ การสืบสวนที่เป็นการละเมิดสิทธิและหรือเสรีภาพของประชาชน
ดังนั้นจะต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายให้อ านาจในการกระท าได้หรือไม่ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ก็ท าไม่ได้ 
การสืบสวนอีกประเภทหนึ่ง คือ การสืบสวนที่มิได้มีผลไปในทางละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใด กรณีนี้สาย
ตรวจสามารถกระท าการได้ เช่น การจอดรถ สังเกตการณ์ การเข้าไปพูดคุยสอบถามเรื่องราวกับบุคคลต่าง ๆ  

กำรสืบสวน หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและ
หน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดดังที่กล่าวไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ดังนั้น การสืบสวนจึงมีได้ทั้ง การสืบสวนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
ส าหรับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ได้มาจากการสืบสวนหลังเกิดเหตุน าส่งพนักงานสอบสวนท าการ

สอบสวนข้อเท็จจริงและหลักฐานเหล่านี้จะเป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ต่อไป ต ารวจสายตรวจในขณะท าหน้าที่สืบสวนจะต้องมีการท าบันทึกไว้เสมอ 

บันทึก หมายถึง หนังสือที่ต ารวจจดไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวนคดีอาญา การจัดท าบันทึกอาจจะ
กระท าได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การจดบันทึกในกระดาษ หรือสมุดพก หรือบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

สำยตรวจกับกำรสอบสวน การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการ
ทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งของพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา 
เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง ในการพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ ของผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดที่แท้จริง
มาฟ้องลงโทษ ดังนั้นสายตรวจจึงไม่ใช่พนักงานสอบสวนแต่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ท าการสืบสวนและอยู่ในฐานะ    
ผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน 

 
 

รูปภำพที่ 2 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจเข้ำตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับพนักงำนสอบสวน 
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สำยตรวจกับกำรป้องกันอำชญำกรรม หลักการของการป้องกัน คือ 
1. ป้องกันมิให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในท้องที่ท่ีรับผิดชอบ 
2. หากมีเหตุเกิดขึ้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง โดยวัดได้จากการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ 

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การกระทบกระเทือนต่อจิตใจของประชาชน กล่าวคือจะต้องยับยั้งไม่ให้เกิดความ
รุนแรง อันได้แก่ การมาถึงจุดที่เกิดเหตุในระยะเวลาอันรวดเร็ว มีความรู้ทางยุทธวิธีในการยับยั้งเพ่ือไม่ให้เกิด
ความรุนแรง 

3. กระท าการมิให้เกิดการลุกลามขยายวงของความเสียหายออกไป 
4. สามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ให้สู่ความปกติได้ 
5. สามารถเยียวยาแก้ไขให้กลับมาสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิม 

 

 
 

รูปภำพที่ 3 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจท ำกำรออกตรวจโดยรถจักรยำนยนต์ 
 

หลักกำรและเทคนิคของกำรป้องกันอำชญำกรรม ได้แก่ กำรแสดงตัว กำรปรำกฏตัว กำรตรวจค้น 
กำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน กำรสร้ำงแหล่งข้อมูล กำรน ำข้อมูลมำใช้ กำรวำงแผน เป็นต้น 

สำยตรวจกับกำรปรำบปรำม ในความหมายนี้ หมายถึง เมื่อมีอาชญากรรมหรือมีเหตุเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายตรวจจะต้องเป็นผู้ใช้อ านาจและหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีอ านาจค้นตัว
บุคคล ยานพาหนะ จับกุม การควบคุมตัวผู้ถูกจับและส่งไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวน การยึดไว้ซึ่งทรัพย์
ที่มีไว้ ได้ใช้หรือได้มาจากการกระท าผิดหรือสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ การรับแจ้งเหตุ  
การรับค าร้องทุกข ์
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   รูปภำพที่ 4 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจท ำกำรตรวจค้นจับกุมคนร้ำย ในฐำนะผู้เผชิญเหตุคนแรก 
สำยตรวจกับกำรให้บริกำร การให้บริการกับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสงบเรียบร้อย 

สายตรวจจะต้องค านึงเสมอว่าการให้บริการต่อประชาชนนั้นจะต้องไม่กระทบต่อภารกิจหลัก คือ ปฏิบัติหน้าที่ 
สายตรวจเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
รูปภำพที่ 5 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจเดินเท้ำออกตรวจพื้นที่เพื่อสอดส่องดูแลควำมเรียบร้อย 

และให้ควำมม่ันใจกับนักท่องเที่ยว 
คุณสมบัตขิองต ำรวจสำยตรวจ ได้แก่ 

1. มีอายุระหว่าง 22 - 45 ป ี
2. มีสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสา 
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับประชาชนในท้องที่ได้  
5. ต้องเป็นผู้มีความรู้ในตัวบทกฎหมายและยุทธวิธีต ารวจส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
6. ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ  
8. มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสายตรวจที่ ก.ตร. ก าหนดไว้     
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รูปภำพที่ 6 งำนสำยตรวจประเภทต่ำง ๆ 
 
ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของสำยตรวจ 

1. กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ การปฏิบัติตามแผนการตรวจ 

   
 

     รูปภำพที่ 7 ก่อนกำรออกปฏิบัติหน้ำที่ทุกครั้งผู้บังคับบัญชำต้องตรวจควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำยและ       
                   อุปกรณ์ประจ ำตัวสำยตรวจ และฝึกทบทวนยุทธวิธีต่ำงๆ 
 

 2. กำรรับแจ้งเหตุ ไม่ว่าจากปากค าของประชาชน จากโทรศัพท์มือถือ จากเครื่องมือสื่อสาร 
จากวิทยุ กระจายเสียง จากโทรทัศน์ จากนั้นควรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ และ
รายละเอียดที่ส าคัญ เช่น สภาพสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ คนร้ายมีอาวุธหรือไม่ เป็นต้น และ
จะต้องไปยังที่เกิดเหตุโดยรวดเร็ว 
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3. กำรจัดกำรกับค ำร้องทุกข์ ผู้เสียหายจะร้องทุกข์กับต ารวจสายตรวจก็ได้  
    - ผู้ร้องทุกข์มีหนังสือร้องทุกข์ สายตรวจจะต้องรีบจัดการน าส่งพนักงานสอบสวน  
    - ผู้เสียหายร้องทุกข์ด้วยปาก ให้สายตรวจรีบจัดการให้ผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวนหรือ

สายตรวจอาจจะจดบันทึกแล้วรีบส่งให้พนักงานสอบสวน 
 4. อ ำนำจในกำรจับ 

     4.1 สำยตรวจมีอ ำนำจจับได้ ดังนี้ 
   4.1.1 จับบุคคลตามหมายจับ นอกจากหมายจับต้นฉบับแล้ว เอกสารหรือหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ ก็สามารถด าเนินการจับได้ 
    1) ส าเนาหมายจับที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว 
    2) ส าเนาหมายจับที่ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืน 

 4.1.2 จับบุคคลที่ได้กระท าผิดซึ่งหน้าสายตรวจ (เห็นก าลังกระท าหรือพบในอาการใด
ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสดๆ) 

 4.1.3 จับบุคคล เมื่อสายตรวจเห็นหรือพบบุคคลนั้นถูกไล่จับดั่ งผู้กระท าโดยมี 
เสียงร้องเอะอะ 

 4.1.4 จับบุคคล เมื่อสายตรวจพบบุคคลนั้นแทบจะทันทีทันใดหลังจำกกำรกระท ำผิด 
ในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอ่ืนอัน
สันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น 

 หมายเหตุ ตามข้อ 4.1.3 และ 4.1.4 ต้องเป็นความผิดอาญาดั่งที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ 
ประทุษร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย  ข่มขืนกระท าช าเรา 
   4.1.5 การจับนั้นไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม หากจะจับในที่รโหฐานจะต้องปฏิบัติ
ตามในเรื่องการค้นในที่รโหฐานด้วย 

 
รูปภำพที่ 8 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจท ำกำรตรวจค้นจับกุมคนร้ำย 
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     4.2 วิธีกำรจับ  สายตรวจต้องด าเนินการดังนี้ 
 4.2.1 แจ้งผู้ที่จะถูกจับว่าเขำต้องถูกจับและสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของพนักงำน

สอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ เว้นแต่ถ้ำสำมำรถน ำตัวไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ใน
ขณะนั้นก็ให้น ำไป แต่ถ้ำจ ำเป็นก็ให้จับตัวไป ถ้าเป็นการจับตามหมายจับผู้จับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคล
ใกล้เคียงเพื่อท าการจับก็ได้ แต่จะบังคับให้บุคคลนั้นช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขาไม่ได้ 

 4.2.2 แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
 4.2.3 แจ้งสิทธิผู้ถูกจับให้ทราบว่า  

 1) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้  

 2) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได ้
โดยเจ้าหน้าที่สายตรวจต้องพูดข้อความในลักษณะต่อไปนี้ 
    (1) กรณีเป็นกำรจับโดยไม่มีหมำยจับ 
           "คุณถูกจับแล้วในข้อหา.....................................คุณมีสิทธิที่จะให้การหรือ
ไม่ให้การก็ได้ ถ้าคุณให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และคุณมีสิทธิที่จะพบและ
ปรึกษาทนาย หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้" 
    (2) กรณีเป็นการจับโดยมีหมายจับหรือค าสั่งศาล 

     "คุณถูกจับตามหมายจับของศาล...........ที่ ......./25........ลงวันที่...........ใน
ข้อหา...........................คุณมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าคุณให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได้ คุณมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนาย หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้" 

 นอกจากนี้ ให้สายตรวจผู้จับบันทึกเกี่ยวกับกำรแจ้งสิทธิ (ตามผนวกที่แนบ)
ดังกล่าวข้างต้นไว้ในบันทึกการจับกุมด้วย โดยให้ปรากฏข้อความว่า "ผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบแล้วว่า เขาต้อง
ถูกจับในข้อหาดังกล่าวและมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบหรือปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้" จากนั้นจึงบันทึก
ค าให้การของผู้ถูกจับลงในบักทึกการจับ 

 3) ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม 
หากสามารถด าเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุม หรือท าให้เกิดคว าม        
ไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด สายตรวจผู้จับสามารถอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควร 

 4.2.4 บันทึกการจับไว้ (ต้นฉบับ 1 ส าเนาอย่างน้อย 2) ส าหรับถ้อยค าที่ผู้ถูกจับให้กับ  
ผู้จับนั้นหากเป็นถ้อยค ำรับสำรภำพว่ำเป็นผู้กระท ำผิด กฎหมายห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้ำเป็น
ถ้อยค ำ อ่ืนจะรับฟังเป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิสูจน์ควำมผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีกำรแจ้งสิทธิตำมข้อ 
4.2.3 แก่ผู้ถูกจับแล้ว 
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 4.2.5 สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนพร้อมผู้จับ ดังนี้ 
    1) ไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ 
    2) หากสามารถน าผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ใน
ขณะที่จับนั้น ให้ไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

 4.2.6 ถ้ามีความจ าเป็นก็ให้จับตัวผู้กระท าผิดไปได้ โดยให้ถูกต้องตามท่ีรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายให้อ านาจไว้  

 4.2.7 ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวำงหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายาม
จะหลบหนี สายตรวจผู้จับมีอ ำนำจใช้วิธีหรือกำรป้องกันเท่ำที่เหมำะแก่พฤติกำรณ์แห่งเรื่องในการจับผู้ถูกจับนั้น 

 4.2.8 สายตรวจผู้จับมีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ การค้นต้องท าโดยสุภาพ ค้นผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น  

 4.2.9 สายตรวจผู้จับมีอ านาจในการใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้
เขาหลบหนีเท่านั้น 

 4.2.10 สายตรวจผู้จับต้องน าตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการพนักงานสอบสวนตามข้อ 4.2.5 
โดยทันที และส่งตัวผู้ถูกจับให้กับต ารวจของที่ท าการดังกล่าว (พร้อมบันทึกการจับต้นฉบับ และสิ่งของที่ยึดไว้)    
ในกรณจี าเป็นผู้จับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนที่จะน าตัวไปส่งก็ได้ 

 4.2.11 ณ ที่ท าการของพนักงานสอบสวนที่น าผู้ถูกจับไปส่ง ให้สายตรวจผู้จับแจ้งข้อ
กล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการถูกจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและ 
อ่านให้ผู้ถูกจับฟัง และมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับ 

 5. อ ำนำจในกำรค้นบุคคลในที่สำธำรณะ 
     5.1 การค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานจะกระท าได้ต่อเมื่อ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
เป็นผู้ค้นในเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำบุคคลที่จะถูกค้นนั้นมีสิ่งของในควำมครอบครองเพื่อจะใช้ในกำร   
กระท ำควำมผิดหรือซึ่งได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นควำมผิด ดังนั้นสายตรวจจึงมีอ านาจที่จะ 
ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะได้ โดยบุคคลที่จะถูกค้นนั้นต้องมีเหตุ อันควรต้องสงสัยว่ามีสิ่งของในความครอบครอง 
 1) เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรือ  
 2) ซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิด หรือ  
 3) ซึ่งมีไว้เป็นความผิด (สายตรวจผู้ค้นต้องสามารถตอบได้ว่าที่ค้นตัวบุคคลนั้นเพ่ืออะไร 
มิใช่ค้นบุคคลใดก็ได้โดยไม่มีเหตุผลอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย) 
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รูปภำพที่ 9  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจท ำกำรตรวจค้นบุคคล  
 

  5.2 ก่อนลงมือค้นสายตรวจต้องแสดงตัวและความบริสุทธิ์ต่อผู้ถูกค้นเสียก่อน 
  5.3 การค้นต้องท าโดยสุภาพ การค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ค้น และถ้าเป็นไปได้ควรมี
พยานในการค้นด้วย 
  5.4 หากมีสิ่งของที่ยึดจากการค้น ให้บรรจุหีบห่อตตีรำไว้หรือท ำเครื่องหมำยไว้เป็นส ำคัญ 
  5.5 เมื่อเสร็จสิ้นการค้น หากต้องยึดสิ่งของที่ได้จากการค้นต้องท ำบันทึกกำรค้นและบัญชี
สิ่งของไว้ อ่ำนให้ผู้ถูกค้นฟังและให้ผู้ถูกค้นลงลำยมือชื่อรับรองไว้ (รวมทั้งพยาน ถ้ามี) และรีบน าบันทึกบัญชี
และสิ่งของ ส่งพนักงานสอบสวน หากต้องจับผู้ถูกค้นให้ด าเนินการตามวิธีการจับในข้อ 4 
  5.6 ถ้าเป็นไปได้ควรท ำบันทึกกำรค้นไว้ทุกครั้ง (ตามผนวกที่แนบ) และให้ผู้ถูกค้น         
ลงลายมือชื่อไว้ด้วย แม้ว่าค้นแล้วไม่พบสิ่งของตามที่สงสัยก็ตาม เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
สายตรวจหากมีการร้องเรียนหรือกล่าวหา 

 6. อ ำนำจในกำรค้นยำนพำหนะ  ยานพาหนะที่ผู้ครอบครองใช้ตามปกติและใช้ในที่สาธารณะ 
หากสายตรวจจะค้นต้องมีเหตุที่สามารถค้นบุคคลที่ครอบครองในขณะนั้นได้ตามที่กฎหมายก าหนดในเรื่อง     
การค้นบุคคลในที่สาธารณะโดยไม่ต้องใช้หมายค้น เว้นแต่ยานพาหนะนั้นจะใช้เป็นที่พักอาศัย และสามารถค้น
ภายในยานพาหนะได้เสมือนว่าเป็นสิ่งของติดตัวของผู้ถูกค้นนั้น และปฏิบัติเช่นเดียวกับการค้นบุคคลในที่
สาธารณะโดยอนุโลม 
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รูปภำพที่ 10  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจตั้งจุดตรวจค้นยำนพำหนะ 
 

 7. อ ำนำจในกำรค้นที่รโหฐำน 
     7.1 เหตุ ขอบเขต และเวลาในการค้น 
   7.1.1 โดยปกติการค้นที่รโหฐานต้องมีหมายค้นหรือค าสั่งศาล และต้องมีเจ้าพนักงานผู้มี
ชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งหากเป็นต ารวจต้องมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเป็นหัวหน้าในการจัดการ
ตามหมาย สายตรวจจึงจะเข้าร่วมการค้นได้โดยชอบ 
   7.1.2 สายตรวจสามารถค้นที่รโหฐานได้โดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งศาลได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
    1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใด
อันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 

 2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 
  3) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
 4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ

กระท าความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท า
ความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน 
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รูปภำพที่ 11  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจท ำกำรตรวจค้นบ้ำน 
 

  ในกรณีนี้สายตรวจผู้ค้นจะต้องท ำบันทึกกำรตรวจค้น บัญชีทรัพย์ที่ได้จำกกำร
ตรวจค้น และบันทึกแสดงเหตุผลที่ท ำให้สำมำรถเข้ำค้นได้ และส่งมอบส าเนาให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูก
ตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระท าได้
และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

 5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้ำบ้ำนและการจับนั้นมีหมำยจับ 
   7.1.3 โดยปกติการค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของที่
ต้องการค้นเท่านั้น ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 
    1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จ ากัดสิ่งผู้ค้นมีอ านาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะใช้
เป็นพยานหลักฐาน เพ่ือเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
    2) เมื่อมีหมายจับบุคคลอ่ืนที่อยู่ในที่ค้นนั้น หรือมีการกระท าผิดซึ่งหน้าในที่ค้นนั้น 
ผู้ค้นมีอ านาจจับบุคคลนั้นได้ 
  7.1.4 การค้นในที่รโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอำทิตย์ขึ้นและตก (เวลากลางวัน) 
เว้นแต่เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้   
   ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการ
ค้นในเวลากลางคืนก็ได้ หรือการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญำต
พิเศษจำกศำลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ       
วิธีการที่เกี่ยวกับการออกค าสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548 ข้อ 36 กล่าวว่า "ในการร้องขอให้ออกหมายค้นเพ่ือ
จับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญในเวลากลางคืน ผู้ร้องขอต้องเสนอพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า ผู้นั้นเป็นผู้ดุร้ายหรือเป็น
ผู้ร้ายส าคัญ หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องท าในเวลากลางคืน มิฉะนั้นผู้นั้นจะหลบหนีหรือก่อให้เกิดภยันตราย
อย่างร้ายแรง" 
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  7.2 วิธีกำรค้นในที่รโหฐำน 
   7.2.1 กรณีมีหมายค้นหรือค าสั่งศาลให้แสดงหมายหรือค าสั่งนั้น ( ตามผนวกที่แนบ ) 
ต่อเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น กรณีเป็นการค้นได้โดยไม่มีหมายค้นให้แสดงนามและ
ต าแหน่งของผู้ค้นต่อเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น 
   7.2.2 ต ารวจผู้ค้นมีอ านาจสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น    
ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้ามอีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในการค้น หากมิยอมให้เข้าไปต ารวจ    
ผู้ค้นมีอ านาจใช้ก าลังเพ่ือเข้าไปในที่จะค้นได้ในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรั้ว
หรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืนท านองเดียวกันนั้นก็ได้ (เปิดหรือท าลายได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถเข้า ไปในที่ 
ทีท่ าการค้นได้เท่านั้น) 
   7.2.3 ในกรณีค้นหำสิ่งของที่หำยถ้าพอท าได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้น
หรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้ 

 7.2.4 ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวำงถึงกับ
ท ำให้กำรค้นไร้ผล ต ำรวจผู้ค้นมีอ ำนำจเอำตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในควำมดูแล ในขณะที่ท าการค้นเท่าที่
จ าเป็นเพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับท าให้การค้นนั้นไร้ผล 

 7.2.5 ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น ได้ เอำสิ่งของที่
ต้องกำรพบซุกซ่อนในร่ำงกำย ต ารวจผู้ค้นมีอ านาจค้นตัวผู้นั้นได้ โดยการค้นต้องท าโดยสุภาพ การค้นผู้หญิง
ต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ค้น 
   7.2.6 ก่อนลงมือค้นให้ต ารวจผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนและเท่าที่สามารถจะ   
ท าได้ให้ค้นต่อหน้ำผู้ครอบครองสถำนที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้     
ก็ให้ค้นต่อหน้ำบุคคลอ่ืนอย่ำงน้อยสองคนซึ่งผู้ค้นได้ขอร้องมาเป็นพยาน 
   7.2.7 ในการค้นนั้นต ารวจผู้ค้นต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าท่ีจะท าได้ 
   7.2.8 สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้นให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตรำไว้หรือให้ท ำเครื่องหมำย
ไว้เป็นส ำคัญ และต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานดูเพ่ือให้
รับรองว่าถูกต้องถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ 
   7.2.9 เมื่อเสร็จสิ้นการค้น ให้ท ำบันทึกกำรค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้ และให้อ่านให้
ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจ าเลยผู้แทนหรือพยานฟังแล้วแต่กรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ 
   7.2.10 กรณีค้นโดยมีหมาย ให้รีบส่งบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้พร้อมทั้ง
สิ่งของที่ยึดมา ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานตามที่ก าหนดในหมายนั้น กรณีเป็นการค้นโดยไม่มีหมายให้ส่ง
บันทึกการค้น และบัญชีสิ่งของที่ค้นได้พร้อมทั้งสิ่งของที่ยึดมา ไปยังพนักงานสอบสวน 
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รูปภำพที่ 12 สิ่งของที่ตรวจยึดได้จำกกำรกระท ำควำมผิดต้องแยกให้ถูกวิธี  
 

 8. อ ำนำจอ่ืน ๆ 
 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ สายตรวจมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งในเรื่องการจับและการค้น

กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ในการปฏิบัติไว้ส่วนหนึ่งแล้ว นอกจากนั้นกฎหมายอาญายังให้อ านาจเพ่ือการปฏิบัติงาน
แก่สายตรวจอีก คือ ถามชื่อที่อยู่ของบุคคล เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายได้ โดยหากบุคคลนั้ นไม่ยอมบอกหรือ
แกล้งบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จ บุคคลนั้นย่อมมีความผิด ตาม ป.อาญา มาตรา 367 

   

   
รูปภำพที่ 13 ภำรกิจต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจด้ำนมวลชนสัมพันธ์ 

เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจให้ท้องถิ่น  



14 

 

บทที่ 2 
การเผชิญเหตุ 

 
1. การปฏิบัติมาตรฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 
 

 จุดประสงค์ 
  เพ่ือน ำไปใช้เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่เมื่อเผชิญเหตุ 
 

 นโยบาย 
  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติมีนโยบำยที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุสำมำรถด ำเนินกำรด้วย
ควำมถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุกำรณ์ภำยใต้กรอบของกฎหมำย  
โดยค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
  เมื่อได้รับกำรมอบหมำยงำน เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุจะต้องรีบไปยังสถำนที่ที่ได้รับ     
มอบหมำยในทันที เว้นแต่ว่ำผู้บังคับบัญชำจะสั่งกำรให้ศูนย์วิทยุมอบหมำยภำรกิจนั้นๆ ให้กับหน่วยอื่นแทน (โดย
เน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมล ำดับควำมส ำคัญ โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ดังนี้ 
  1. กำรช่วยเหลือผู้บำดเจ็บ 
  2. กำรดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ 
  3. กำรบังคับใช้กฎหมำย 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 
 

 2.1 ก่อนเข้าเผชิญเหตุ 
 (1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับ 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นตำมหลัก 5W1H ได้แก่ ใคร (Who) ท ำอะไร (What) ที่ไหน 
(Where) เมื่อไร (When) ท ำไม (Why) และอย่ำงไร (How) 

 

 
รูปภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจท าการสอบถามเหตกุารณ์เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ในเหตุคนร้ายปล้นธนาคาร 
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 (2) รำยงำนศูนย์วิทยุ หรือผู้บังคับบัญชำทรำบ 
      กำรยืนยันสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน และรำยงำนถึงสภำพแวดล้อมในที่เกิดเหตุโดยทันที 
 

 
รูปภาพที่ 15 เจ้าพนักงานวิทยุเมื่อได้รับแจ้งเหตุ จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 (3) ขอก ำลังสนับสนุน 
           กำรขอก ำลังสนับสนุน หรือขอควำมช่วยเหลือในกรณีจ ำเป็น เช่น คนร้ำยมีจ ำนวนมำกกว่ำ

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือมีผู้ได้รับบำดเจ็บจ ำนวนมำกอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น      
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รูปภาพที่ 16 หน่วยสนับสนุนรับทราบสถานการณ์จากหัวหน้าชุดก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ 

 
2.2 ขณะเข้าเผชิญเหตุ 
 (1) ให้ประเมินสถำนกำรณ์และควำมเสี่ยง 
      กำรประเมินจำกบริเวณที่เกิดเหตุ ในมุมมองของสถำนกำรณ์ขณะนั้น และเตรียมแผนส ำรอง 

หำกเหตุกำรณ์ยกระดับควำมรุนแรง (อย่ำรีบเร่งเข้ำสถำนที่เกิดเหตุหรือแสดงตัวทันที เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้) 

 

 
รูปภาพที่ 17 หัวหน้าเหตุการณ์ประชุมวางแผนก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 
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 (2) ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ 
      กำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บทุกคนในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
 

 
รูปภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

 (3) ปฏิบัติกำรตำมยุทธวิธี 
      กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน ให้เข้ำระงับเหตุตำมระดับกำรใช้ก ำลัง โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมตำม

สัดส่วน ตำมสถำนกำรณ ์และพฤติกำรณ์ของคนร้ำย และสภำพแวดล้อม  
 

 
รูปภาพที่ 19 เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจเข้าจับกุมผู้กระท าผิดตามหลักยุทธวิธี 
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 (4) ปิดกั้นพ้ืนที่ และรักษำสถำนที่เกิดเหตุ 
      กำรปิดกั้นพ้ืนที่บริเวณที่เกิดเหตุ ไม่ว่ำจะเป็นกำรอพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจำกที่เกิดเหตุ 

กำรป้องกันไม่ให้บุคคลเข้ำและออกจำกพ้ืนที่นั้น กำรปิดกั้นพ้ืนที่ไว้ไม่ให้บุคคลหรือประชำชนเข้ำมำ ตลอดจน
กำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุให้คงสภำพเดิมไว้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรสูญหำยหรือของ
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ในที่เกิดเหตุถูกท ำลำย อำจด ำเนินกำรโดยใช้บุคคล เชือก แผงกั้น เครื่องหมำยหรือแผ่น
ป้ำยแสดงกำรห้ำมเข้ำบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

 

 
รูปภาพที่ 20 เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ 

 
2.3 หลังเข้าเผชิญเหตุ 
 (1) สรุปข้อมูลเบื้องต้น 
      กำรรำยงำนสรุปข้อมูลเบื้องต้น กำรจัดท ำรำยงำนหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชำ

หรือผู้เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
      ตัวอย่ำงข้อมูลที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุคนแรกต้องสรุปข้อมูลเบื้องต้น ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่

จะรำยงำนได้ในเบื้องต้น ได้แก่ 
  1) ข้อมูลเบื้องต้นจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น (ใคร ท ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร เมื่อใด ท ำไม) 

 - ชื่อคนร้ำย จ ำนวนคนร้ำย พฤติกรรมของคนร้ำย ต ำหนิรูปพรรณ (ตำมผนวกท่ี
แนบ) ของคนร้ำย อำวุธของคนร้ำย ข้อเรียกร้องของคนร้ำย สำเหตุกำรกระท ำควำมผิด 

 - เส้นทำงและยำนพำหนะที่คนร้ำยใช้กระท ำผิดหรือหลบหนี 
 - ชื่อผู้เสียหำย ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ข้อมูลเบื้องต้น หรือสำเหตุที่จะฆ่ำตัวตำย 
 - ตัวประกันเป็นใคร เกี่ยวข้องกับคนร้ำยหรือไม่ จ ำนวนเท่ำใด สภำพของตัวประกัน

เป็นอย่ำงไร สภำพของสถำนที่ เส้นทำงเข้ำออกของอำคำรที่ตัวประกันถูกควบคุม 
 - กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มใด จ ำนวนผู้ชุมนุม ข้อเรียกร้องและแกนน ำกลุ่ม 
 - สภำพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ควำมเสียหำยที่ประชำชนได้รับ จ ำนวนผู้บำดเจ็บ        

ผู้สูญหำย ศพ 
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  2) กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว เช่น 
  - กำรปิดก้ันสถำนที่เกิดเหตุ กำรจัดท ำพื้นที่วงใน พื้นที่วงนอก 
 - กำรปิดก้ันกำรจรำจร มิให้มีผู้สัญจรเข้ำ-ออก บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
 - กำรประสำนงำนเบื้องต้นกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ดับเพลิง สถำนพยำบำล เป็นต้น 
 - กำรอพยพผู้บำดเจ็บและประชำชนไปยังที่ปลอดภัย (ที่ใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรน ำไป) 
  3) เสนอแนะสถำนที่ที่เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติกำรหรือจุดรวมพล 
  4) ส่งมอบรำยงำนสรุป พร้อมรำยชื่อของบุคคลที่ได้เข้ำไปสอบถำมรำยละเอียดของ

เหตุกำรณ์ เพ่ือฝ่ำยสืบสวนหรือพนักงำนสอบสวนจะได้น ำไปด ำเนินกำรต่อ ในกรณีท่ีมีวัตถุพยำน หรือภำพถ่ำย
เกี่ยวกับเหตุที่เกิด สภำพผู้บำดเจ็บหรือยำนพำหนะ ภำพถ่ำยกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ส่งมอบแก่ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์
โดยเร็ว 

 (2) เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจ ต้องกลับสู่สถำนะ มีควำมตื่นตัวและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และกำรให้ควำมช่วยเหลือในกรณีต่อไปโดยทันที 
 

3. อาวุธและอุปกรณ์เครื่องมือทางยุทธวิธีส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 
อำวุธและอุปกรณ์ เครื่องมือทำงยุทธวิธีส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุคนแรก ได้แก่  
3.1 อาวุธประจ าตัว ได้แก่ 

  (1) ปืนพกพร้อมกระสุนปืนและซองปืน 
 (2) แม็กกำซีนพร้อมซอง 
 (3) กระบอง/ดิ้วพร้อมซอง 
  3.2 อุปกรณ์ประจ าตัว ได้แก่ 
               (1) สเปรย์พริกไทยพร้อมซอง 
 (2) เข็มขัดสนำม 
 (3) กุญแจมือพร้อมซอง 
 (4) ไฟฉำยก ำลังไฟแรงสูง 
 (5) วิทยุสื่อสำรพร้อมซอง 
 (6) เสื้อเกรำะกันกระสุน 
 (7) หมวกสำยตรวจ 
 (8) สมุดบันทึกประจ ำตัว 
 (9) นกหวีด 
 (10) ถุงมือยำง 
 (11) เสื้อสะท้อนแสง 
  3.3 อุปกรณ์ประจ ารถจักรยานยนต์สายตรวจ  

(1) กล้องติดตัวเจ้ำหน้ำที่ (Body Camera)  
(2) สีสเปรย์ฉีดพ่นเวลำรถชนกัน 
(3) เสื้อกันฝนสีแสด  
(4) มีดพับพร้อมซอง 
(5) ตลับเมตร 
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(6) สำยรัดข้อมือ 
  3.4 อุปกรณ์ประจ ารถยนต์สายตรวจ 
 (1) วิทยุสื่อสำร 
 (2) คอมพิวเตอร์ (Note Book) 

(3) เทปกั้นสถำนที่เกิดเหตุ (Police line) 
(4) ชุดปฐมพยำบำล 
(5) กล้องติดรถยนต์ (Dashboard Camera) 
(6) เครื่องมือกำรเก็บรักษำวัตถุพยำนทำงนิติวิทยำศำสตร์เบื้องต้น 
(7) เครื่องขยำยเสียงแบบมือถือ 
(8) ไฟฉำยสปอร์ตไลท์/กระบอกไฟเรืองแสง 
(9) ปืนยิงแห/ตำข่ำยพร้อมอุปกรณ์ 
(10) เครื่องดับเพลิง 
(11) สำยพ่วงแบตเตอรี่ 
(12) สำยพำนส ำหรับลำกรถ (ชนิดแบน) 
(13) รองเท้ำยำงกันน้ ำ 
(14) กล้องส่องทำงไกล สำมำรถใช้งำนกลำงคืนได้ 
(15) เข็มทิศ 
(16) แผงไฟหยุดตรวจชนิดพกพำ 

  3.5 อุปกรณ์ประจ าหน่วย 
(1) เชือกพร้อมขอลำก 
(2) เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ 
(3) ไม้ง่ำม ขอเกี่ยว 
(4) กรวยยำงสะท้อนแสง 
(5) แผงไฟหยุดตรวจ 
(6) ป้ำยหยุดตรวจและป้ำยขออภัยในควำมไม่สะดวก 
(7) ชะแลง และขวำนหงอน 

  3.6 อาวุธประจ าหน่วย 
(1) ปืนยิงกระสุนยำง (ปืนยำว) พร้อมกระสุนยำง 
(2) ปืนยำว ปลย.11, ปชด.02 
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ส าหรับอาวุธและอุปกรณ์ส าหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย 
     1. ปืนยิงกระสุนยำง (ปืนพกสั้น) พร้อมกระสุนยำง 
     2. โล่กันกระสุน/หมวกกันกระสุน 
     3. ตวัสกัดรถยนต์ ควำมเร็วสูง (ขวำก)/อุปกรณ์หยุดรถประเภทขวำกหนำมตะปูชนิดเคลื่อนย้ำยได้สะดวก 
     4. แว่นตำเซฟตี้/กันสะเก็ดต่ำง ๆ 
     5. เครื่องมือหยุดรถฉุกเฉิน 
     6. เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มีคุณภำพสูง 
     7. เครื่องโดรน (Drone) บังคับ พร้อมติดกล้อง 
     8. ชุดป้องกันตัว (สนับศอก, สนับเข่ำ) 
     9. ปืนช็อตไฟฟ้ำพร้อมซอง* 
                      ฯลฯ 
หมายเหตุ   
 1. อำวุธ/อปุกรณ์ทกุชนดิ ตอ้งก ำหนดคุณสมบัตเิฉพำะให้เหมำะสมและเปน็มำตรฐำนสำกล 

2. สเปรย์พริกไทย ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรใช้ฉีดพ่นเพ่ือยับยั้งบุคคลหรือสัตว์ร้ำยมิให้เข้ำใกล้
หรือท ำอันตรำยผู้อ่ืน ผู้ที่ถูกฉีดพ่นสำรในกระป๋องสเปรย์ใส่ จะมีอำกำรส ำลัก จำม ระคำยเคือง หรือแสบตำ
หลังจำกนั้นไม่นำนก็สำมำรถหำยเป็นปกติได้ เห็นได้ว่ำ กำรผลิตสเปรย์พริกไทยดังกล่ำว มิได้ผลิตขึ้นเพ่ือท ำร้ำย
ผู้ใด จึงไม่เป็นอำวุธโดยสภำพ ทั้งไม่อำจใช้ประทุษร้ำยร่ำงกำยถึงอันตรำยสำหัสอย่ ำงอำวุธ สเปรย์พริกไทยจึง 
ไม่เป็นอำวุธตำมควำมหมำยของ ป.อำญำ มำตรำ 1 (5) ตำมค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ที่ 2031/2554 

3. *ปืนช็อตไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ส าหรับบุคคลที่                
ก่อเหตุความรุนแรง อาจมีลักษณะต้องการท าร้ายตนเองหรือผู้อื่น โดยปืนช็อตไฟฟ้าจะท าให้เกิดการชะงัก 
หมดแรงในการตอบโต้ ล้มลง และยินยอมให้ควบคุมตัว โดยไม่มีแรงในการต่อสู้ ขัดขืน ผู้ปฏิบัติจะต้อง
ได้รับการฝึกให้เกิดทักษะ แต่ในบางครั้งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยด้านระบบหัวใจ จึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการใช้ปืนซ๊อตไฟฟ้า โดยให้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเป็นกรณีพิเศษ 
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บทที่ 3 
แนวทางการปฏิบัตทิี่จ าเป็น 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถงึที่เกดิเหตุคนแรก 
 

แนวทางการปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก (กรณีไม่วิกฤติ) 
 

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
 1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ  
 

 2. ประเมินสถานการณ์ พิจารณาแก้ไขปัญหา ขอรับ 
 การสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานที่   
 เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ และรายงาน  
 เหตุการณ์เบื้องต้น 
 

 3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่แตะต้อง   
 และเคลื่อนย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้ไม่  
 เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
 

 4. ประชาสัมพันธ์ 
   - สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ หรือผู้เห็นเหตุการณ์  
   พร้อมจดชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
   - ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
   - เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ 
   เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชา 
   - หากพบวัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ       
   ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทราบ 

     - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุเพ่ิมความ  
 ระมัดระวังอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละ  
 เหตุการณ์ 
 

 5. รายงานเหตุการณ์โดยสังเขปให้ผู้บังคับบัญชาหรือ  
 พนักงานสอบสวนที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ 
 

 6. หากไม่ใช่พ้ืนที่รับผิดชอบให้ด าเนินการตาม ข้อ 1-4  
 แล้วรีบแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบทราบ 

 

1. พบผู้บาดเจ็บ ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความ
เหมาะสมและด าเนินการเพ่ือน าส่งสถานพยาบาล 
 

2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแตะต้องและ
เคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด 
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แนวทางการปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก (กรณีวิกฤติ)  
เหตุลักทรัพย์ 

 

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
 1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

 2. ประเมินสถานการณ์ พิจารณา  
 แก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุน 
 หรือประสานงานกับหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิด 
 เหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 
 

 3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ  
 เบื้องต้น ไม่แตะต้องและเคลื่อน   
 ย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมทั้ง 
 ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
 

 4. ประชาสัมพันธ์ 
   - สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ 
หรือผู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมจดชื่อ-
สกุลหมายเลขโทรศัพท์ 
   - ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
   - เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและ
ผู้บังคับบัญชา 
   - หากพบวัตถุพยานให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ 

    - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ี
เกิดเหตุเพ่ิมความระมัดระวัง
อันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละเหตุการณ์ 

 

 5. รายงานเหตุการณ์โดยสังเขปให้
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาสอบสวน
ที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ 

 1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

2. สอบถามผู้แจ้งหรือพยานในที่
เกิดเหตุเบื้องต้น หากมีเหตุจริงให้
แจ้งศูนย์วิทยุทราบ พร้อมขอก าลัง
สนับสนุน  จากนั้ น ให้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1) จ านวนคนร้าย เพศ ทั้งที่อยู่   
 และหลบหนีไปแล้ว 

 2) อาวุธ 
     3) มีผู้อาศัยยังอยู่ในบ้านและมี  
 ผู้ได้รับอันตรายอย่างไรหรือไม่  
     4) ต าหนิรูปพรรณ การแตง่ 
 กาย และต าแหน่งที่อยู่ของคนร้าย 

 5) จ านวนและประเภทของ 
 ทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย 

 6) ยานพาหนะของคนร้าย 
 7) เส้นทางท่ีสามารถใช้ในการ 

 หลบหนี 
   8) สภาพพ้ืนที่ โดยรอบที่ เกิด
เหตุ 

 

 3. กรณีมีคนร้ายหลบหนี ให้รีบแจ้ง  
 สกัดจับ 
 

 4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้ เครื่อง
ขยายเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนที่ พัก
อาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ 
   1) รับรู้สถานการณ์ 
   2) ให้ใช้ความระมัดระวัง 
   3) ช่วยสังเกตการณ์และแจ้ง  
เบาะแส 
 

 1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นตามความเหมาะสมและ
ด าเนินการเพื่อน าส่งสถานพยาบาล 
 

 2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปแตะต้องและเคลื่อนย้ายโดย
เด็ดขาด 
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ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
 6. หากไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบให้  
 ด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วรีบแจ้ง 
 ให้เจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
 

 5. พิจารณาหาจุดที่เหมาะสม ว.10   
 เพ่ือบริหารเหตุการณ์ และด าเนิน  
 การจับกุมคนร้ายตามความเหมาะสม 
 

 6. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาน 
 สอบสวนมาถึงให้รายงานเหตุการณ์ให้  
 ทราบ 
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เหตุชิงทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ 
 

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
 

 1. รบี ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกดิเหต ุ
 

2. ประเมินสถานการณ์ พิจารณา
แก้ไขปญัหา ขอรับการสนับสนุน
หรือประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิด
เหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 
 

3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น ไม่แตะต้องและ
เคลื่อนย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด 
รวมทั้งห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปใน
ที่เกิดเหตุ 
 

4. ประชาสัมพันธ์ 
  - สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ 
หรือผู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมจดชื่อ-
สกุลหมายเลขโทรศัพท์ 
  - ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
  - เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและ
ผู้บังคับบัญชา 
  - หากพบวัตถุพยานให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ 
    - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ี 
 เกิดเหตุเพ่ิมความระมัดระวัง       
 อันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละเหตุการณ์ 
 

 5. รายงานเหตุการณ์โดยสังเขป
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาน 
 สอบสวนที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ      

 6. หากไม่ใช่พ้ืนทีร่ับผิดชอบให้ 
 ด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วรีบแจ้ง
ให้เจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 

  

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

 2. สอบถามผู้แจ้งหรือพยานในที่  
 เกิดเหตุเบื้องต้น หากมีเหตุจริงให้ 
 แจ้งศูนย์วิทยุทราบ พร้อมขอก าลัง 
 สนับสนุนพิจารณาหาจุดที่เหมาะ  
 สม ว.10 เพ่ือบริหารเหตุการณ์  
 และด าเนินการจับกุมคนร้ายตาม 
 ความเหมาะสม และให้สอบถาม  
 รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1) จ านวนคนร้าย เพศ ทั้งที่อยู่
และหลบหนีไปแล้ว 
  2) อาวุธ 
  3) มีผู้ใดอยู่หรือได้รับอันตรายใน
ที่เกิดเหตุหรือไม่ อย่างไร  
  4) ต าหนิรูปพรรณ ส าเนียงภาษา 
การแต่งกาย และต าแหน่งที่อยู่
ของคนร้าย 
  5) จ านวนและประเภทของ
ทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย 
  6) ยานพาหนะที่คนร้ายใช้ 
  7) ช่องทางและเส้นทางที่คนร้าย
สามารถใช้ในการหลบหนี 
  8) สภาพพ้ืนที่โดยรอบที่เกิดเหตุ 
 

 3. กรณีมีคนร้ายหลบหนี ให้รีบแจ้ง  
 สกัดจับ 
 

 4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่อง  
 ขยายเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือ 
 ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่พัก 
 อาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ 
  1) รับรู้สถานการณ์ 
  2) ให้ใช้ความระมัดระวัง 
  3) ช่วยสังเกตการณ์และแจ้ง
เบาะแส 
 

  

1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาล 
 เบื้องต้นตามความเหมาะสมและ 
 ด าเนินการเพื่อน าส่งสถานพยาบาล  
 

 2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
 เข้าไปแตะต้องและเคลื่อนย้ายโดย 
 เด็ดขาด 
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เหตุจับตัวประกันในเหตุต่าง ๆ 
 

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

2. ประเมินสถานการณ์ พิจารณา 
แก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุน 
หรือประสานงานกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิด 
เหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 
 

3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้าย 
วัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้าม
ผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
 

4. ประชาสัมพันธ์ 
  - สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ 
หรือผู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมจดชื่อ-
สกุลหมายเลขโทรศัพท์ 
  - ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
  - เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้บังคับ 
บัญชา 
  - หากพบวัตถุพยานให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ 
    - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ี
เกิดเหตุเพ่ิมความระมัดระวัง
อันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละเหตุการณ์ 
 

5. รายงานเหตุการณ์โดยสังเขปให้
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาน
สอบสวนที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ 
 

6. หากไม่ใช่พ้ืนที่รับผิดชอบให้
ด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วรีบแจ้ง
ให้เจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
 

 1. รีบ ว. 25 และแจ้ง ว.10 ที่เกดิเหตุ 
 

 2. สอบถามผู้แจ้งหรือพยานในที่ 
 เกิดเหตุเบื้องต้นหากมีเหตุจริงแจ้ง 
 ศูนย์วิทยุทราบพร้อมขอก าลัง 
 สนับสนุน รถพยาบาล จากนั้นให้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1) ข้อมูลของคนร้ายเชิงลึก (เท่า 
ที่สามารถด าเนินการได้ในเบื้องต้น) 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ชุดเจรจาต่อรอง 

 2) อาวุธ 
 3) ข้อมูลของตัวประกันและ

บุคคลอ้างอิง 
 4) ข้อเรียกร้องของคนร้าย 
 5) ประเมินอาการและสภาพ

จิตใจของคนร้าย 
 

 3. ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่อง 
 ขยายเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือขอ 
 ความร่วมมือให้ประชาชนที่พัก 
 อาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ 

 1) รับรู้สถานการณ์ 
 2) ให้ใช้ความระมัดระวัง 

 

 4. พิจารณาจุดที่เหมาะสม ว.10  
 เพ่ือบริหารเหตุการณ์และเจรจา 
 เบื้องต้นเพ่ือป้องกันการท าร้าย   
ตัวประกัน 

  1) รับรู้สถานการณ์ 
  2) ให้ใช้ความระมัดระวังและ

ออกห่างจากที่เกิดเหตุเพื่อความ
ปลอดภัย 
 

 5. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาน 
 สอบสวนมาถึงให้รายงานเหตุการณ์  
 ให้ทราบ 

 1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาล  
 เบื้องต้นตามความเหมาะสมและ 
 ด าเนินการเพ่ือน าส่งสถานพยาบาล 
 

 2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
 เข้าไปแตะต้องและเคลื่อนย้ายโดย 
 เด็ดขาด 
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เหตุเพลิงไหม้ 
 

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

2. ประเมินสถานการณ์ พิจารณา
แก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุน
หรือประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิด
เหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 
 

3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
เบื้องต้น ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้าย
วัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
 

4. ประชาสัมพันธ์ 
  - สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ 
หรือผู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมจดชื่อ-
สกุลหมายเลขโทรศัพท์ 
  - ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุ 
  - เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและ
ผู้บังคับบัญชา 
  - หากพบวัตถุพยานให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ 
    - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ี
เกิดเหตุเพ่ิมความระมัดระวัง
อันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละเหตุการณ์ 
 

5. รายงานเหตุการณ์โดยสังเขปให้
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงาน
สอบสวนที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ 
 

6. หากไม่ใช่พ้ืนที่รับผิดชอบให้
ด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วรีบแจ้ง
ให้เจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
 

 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิด
เหตุหากมีเหตุจริง ให้แจ้งศูนย์วิทยุ
ทราบพร้อมขอก าลังสนับสนุน 
รวมถึงแจ้งรถดับเพลิงให้มายังที่
เกิดเหตุ 
 

2. ตรวจสอบสถานที่ท่ีถูกเพลิงไหม้
ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น เป็น
อาคารสูงกี่ชั้น เพลิงไหม้ชั้นไหน มี
ผู้ติดอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ รวมถึง 
มีความจ าเป็นต้องให้การไฟฟ้า  
ตัดกระแสไฟฟ้าหรือไม่ และ
ประเมินสถานการณ์ว่าเพลิงไหม้มี
ท่าทีจะลุกลามหรือไม่ อย่างไร 
แจ้งให้ศูนย์วิทยุทราบเป็นระยะ 
เพ่ือประสานหน่วยที่เก่ียวข้องเข้า
มายังที่เกิดเหตุ  
 

3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
และห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ไปในสถานที่เกิดเหตุ   
 

4. ตรวจหาเจ้าของบ้านต้นเพลิง 
และพยาน พร้อมจดชื่อ นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ และแจ้งให้
อยู่รอพบพนักงานสอบสวน 
  

5. แจ้งศูนย์วิทยุให้ทราบเส้นทาง
เพ่ือให้รถดบัเพลิงและผู้บังคับ 
บัญชาสามารถเข้ามายังที่เกิดเหตุ
ให้ง่ายที่สุด 
 

 

1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นตามความเหมาะสมและ
ด าเนินการเพ่ือน าส่งสถานพยาบาล 
 

2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปแตะต้องและเคลื่อนย้ายโดย
เด็ดขาด 
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เหตุพบวัตถุต้องสงสัย 
 

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 
 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

2. ประเมินสถานการณ์ พิจารณา
แก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุน 
หรือประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิด
เหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 
 

3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้าย
วัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
 

4. ประชาสัมพันธ์ 
  - สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ 
หรือผู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมจดชื่อ-
สกุลหมายเลขโทรศัพท์ 
  - ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณท่ีเกดิเหตุ 
  - เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้บังคับ 
บัญชา 
  - หากพบวัตถุพยานให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ 
    - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณที่
เกิด เหตุเพ่ิมความระมัดระวัง
อันตราย ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
แต่ละเหตกุารณ์ 
 

5. รายงานเหตุการณ์โดยสังเขปให้
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบ 
สวนที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ 
 

6. หากไม่ใช่พ้ืนที่รับผิดชอบให้
ด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วรีบแจ้ง
ให้เจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 
 

 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ 
 

2.สอบถามหาเจ้าของวัตถุต้อง
สงสัย หากไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็น 
เจ้าของ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าวัตถุ
ต้องสงสัยนั้น อาจเป็นวัตถุระเบิด 
 

3.แจ้งศูนย์วิทยุให้แจ้งผู้บังคับ 
บัญชาทราบ พร้อมขอก าลังสนับ 
สนุน และให้ศูนย์วิทยุประสาน
หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด(EOD)มายัง
ที่เกิดเหตุโดยแจ้งรายละเอียดของ
วัตถุต้องสงสัยดังกล่าวให้ทราบ
ด้วยเช่นขนาดรูปร่าง หรือมีเสียง
การท างานของนาฬิกา หรือมีสาย 
ไฟฟ้า ฯลฯ  
 

4.ปิดกั้นและอพยพคน ให้ออกห่าง
จากวัตถุต้องสงสัย หากสามารถหา
ยางรถยนต์ได้ ก็ให้น ายางรถยนต์
มาวางครอบวัตถุต้องสงสัยไว้ 

 

1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นตามความเหมาะสมและ
ด าเนินการเพ่ือน าส่งสถานพยาบาล 
 

2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง. 

เข้าไปแตะต้องและเคลื่อนย้ายโดย
เด็ดขาด 
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บทที่ 4 
ระดบัการใช้ก าลงัของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ (Use of Force) 

 ในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงตัวแบบระดับการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตอบโต้สถานการณ์ 
ขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายทบทวนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 
ข้อกฎหมาย และหลักยุทธวิธตี ารวจที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภัยของเครื่องมือที่ใช้ในการตอบโต้ ก่อนการ
เริ่มศึกษาในส่วนนี้ 
 
1. ที่มาและความส าคัญของระดับการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ตัวแบบนี้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาทางวิชาการร่วมกันของหลายภาคส่วน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงาน   
ซึ่งในประเทศที่เจริญแล้ว ระดับการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ ต ารวจถือเป็นส่วนส าคัญในการแสดงออก      
ถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเป็นภาระหน้าที่หลักของรัฐที่จะต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือรองรับ    
การอนุวัตรปฏิญญาที่รัฐได้ลงนามให้สัตยาบรรณในการจะน าไปปฏิบัติให้เกิดผลในทางกฎหมาย 

ทั้ งนี้  Code of Conduct for Law Enforcement Officials ของสหประชาชาติ  ได้รับการ
รับรองโดยมติที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติที่ 34/169 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2522 มาตรา 35 ก าหนด
กรอบการใช้ก าลัง (use of force) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าให้กระท าได้เพียงเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น การใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องมีดุลพินิจในการน าไปใช้
ท่ีไม่เกินกว่าเหตุหรือได้สัดส่วนกับพฤติการณ์ 

ซึ่งต่อมา UN Congress ในการประชุมเรื่อง  Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders ครั้งที่ 8 ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2533 
ได้ มี ก ารรับ รอ ง Basic  Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials ที่มีรายละเอียดมากขึ้น 
 ตัวแบบนี้จึงใช้ฐานคติในการสร้างแบบต่อยอดองค์ความรู้เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจ  
ที่เหมาะสมแบบฉับพลันทันทีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยยึดหลักสากลที่ได้รับ  
การยอมรับจาก UN  
 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายจึงต้องมีการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะอัตโนมัติแบบกล้ามเนื้อจดจ า
อย่างเข้มข้น การฝึกทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ซึ่งจะต้องพิจารณา
การใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีที่ถูกต้อง เหมาะสม ได้สัดส่วนกับพฤติการณ์ของผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด 
และในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งต้องมีการทบทวนการปฏิบัติตามตัวแบบนี้เสมอ 
 
2. การศึกษาแบบระดับการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 วิธีในการศึกษาตัวแบบขอให้จดจ าภาพรวมของทั้งตัวแบบให้ได้ก่อน จากนั้นจึงเริ่มศึกษาแบบแยก
ส่วน ซึ่งจะมีค าอธิบายโดยละเอียด เพ่ือเสริมความเข้าใจ ตัวแบบที่ปรากฏด้านล่างนี้ จึงขอให้เริ่มต้นศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ โดยดูจากลักษณะการกระท าของผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด (Action) ก่อน    
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ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายถึงการแสดงออกถึงพฤติการณ์ของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท าความผิด แล้วจึงมาศึกษา
เรื่องของการตอบโต้สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Reaction) โดยภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็น
ภาพรวมทั้งหมดของตัวแบบ ขอให้ทุกท่านสังเกตจดจ าหมายเลขที่ปรากฏบนพื้นที่ส่วนต่างๆ ของตัวแบบ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การอธิบายในส่วนต่อๆไปได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่การศึกษาในส่วนต่อไปเกิดความ
ไม่แน่ใจ ขอให้ท่านกลับมาทบทวนหมายเลขที่ปรากฏในภาพด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง 
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รูปภาพท่ี 21 ระดับการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ (Use of Force) 
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2.1 ค าอธิบายพื้นที่ส่วนต่างๆ ของตัวแบบเรียงตามล าดับหมายเลข 
ลักษณะของวิธีการใช้งานตัวแบบให้เริ่มต้นศึกษา ตามพ้ืนที่ส่วนต่าง  ๆ ที่มีหมายเลขก าหนด     

ในภาพ ดังนี้ 
 พ้ืนที่ส่วนที่ 1 แถบสีเขียว เหลือง แดง ในฝั่งที่เขียนว่าผู้ต้องสงสัย/ผู้กระท าความผิด จะมีแถบสี  
ที่ลากมาจนสุดฝั่งของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สังเกตจากลูกศรแนวนอนในตัวแบบ จะแสดงถึง  
ระดับขั้นสูงสุดของการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะใช้ตอบโต้ได้  โดยลูกศรแนวตั้งจะลาก
ขึ้นไปหาเครื่องมือทางยุทธวิธีที่เหมาะสมด้านบน ซึ่งในบางช่วงสีอาจมีเครื่องมือทางยุทธวิธี มากกว่า 1 อย่าง 
โดยปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะขึ้นกับพฤติการณ์แวดล้อมของเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งจะอธิบายในช่วงท้าย 
 พ้ืนที่ส่วนที่ 2 แถบสีเทาไล่สีจากอ่อนไปหาเข้มที่เขียนข้อความอาจจะเกินความจ าเป็น เขียนไว้
เพื่อเตือนว่าหากเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานแล้ว การกระท าของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด มีการใช้
เครื่องมือทางยุทธวิธีด้านบนมาอยู่ในพ้ืนที่สีเทา แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจก าลังปฏิบัติหน้าที่โดย  
ใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีเกินความจ าเป็นแก่เหตุ 
 พ้ืนที่ส่วนที่ 3 แถบสีเขียว เหลือง แดง ที่ไล่สีจากอ่อนไปหาเข้มที่เขียนข้อความอาจจะไม่ปลอดภัย 
เขียนไว้เพ่ือเตือนว่าหากเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานแล้ว การกระท าของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด  
มีการใช้เครื่องมือทางยุทธวธิีดา้นบนมาอยู่ในพื้นที่สีอ่อน แสดงว่าเจ้าหนา้ที่ต ารวจก าลังปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
เครื่องมือทางยุทธวิธีไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์ของผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิด ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 
ต ารวจไม่ปลอดภัย 
 พ้ืนที่ส่วนที่ 4 แถบสีเขียว เหลือง และแดง ที่อยู่ด้านบน เป็นอุปกรณ์ทางยุทธวิธีที่เหมาะสม  
ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะใช้ตอบโต้ได้ โดยมีสัดส่วนการกระท าพอสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ หากสังเกตลูกศรแนวตั้ง  
ในบางการกระท าของผู้ต้องหาที่ลากขึ้นมาจากลูกศรแนวนอน จะมีลูกศรแนวตั้งผ่านขึ้นไปได้หลายจุด 
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้สถานการณ์ได้หลายประเภท  
โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์แวดล้อมของเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งจะอธิบายในช่วงท้าย 

ส าหรับปีกกาที่เขียนอยู่ด้านนอกครอบคลุมพ้ืนที่สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ซึ่งมีข้อความว่าใช้
เบื้องต้นในทุกสถานการณ์ หมายถึงการกระท าการใดๆ ก็แล้วแต่ในตัวแบบนี้ให้เริ่มต้นจากการแสดงตัว
ของเจ้าหน้าที่ และการสั่งการด้วยวาจาหรือท่าทางก่อนเสมอ ซึ่งเป็นหลักนิยมสากลที่ทั่ วโลกใช้ปฏิบัติ 
อันมีที่มาจากการให้ความส าคัญในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิ
มนุษยชน 
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 2.2 หลักนิยมในการสร้างตัวแบบระดับการใช้ก าลัง 
               ในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎการใช้ก าลังส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ นิยมน าสัญลักษณ์ของ  
แถบสีมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายเพ่ือแบ่งระดับของการกระท าของผู้ต้องสงสัย /กระท าความผิด  
โดยสื่อถึงความหนักเบาของพฤติการณ์ ทุกประเทศจะให้ความส าคัญกับการกระท าของผู้ต้องสงสัย/
ผู้กระท าความผิด (Action) อันมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมาย เป็นตัวเริ่มในการ
อธิบายตัวแบบโดยสีเขียวจะแสดงถึงระดับขั้นการใช้ที่เบาที่สุด สีส้มเป็นระดับขั้นการใช้ก าลังที่มีความแรง
มากขึ้น และสีแดงเป็นระดับขั้นการใช้ก าลังที่ต้องมีการตระหนักสูงสุด 
               เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ จึงตัดส่วนต่าง ๆ ของตัวแบบมาเพื่อใช้ในการอธิบายเป็น 3 
ส่วนส าคัญ คือ  

1. การกระท าความผิดของผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด 
2. การตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ (ตามความหนักเบาของการกระท าของผู้ต้องสงสัย/กระท า
 ความผิด) 

3. เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิดที่เหมาะสม ทั้งนี้หลักใน
  การปฏิบัติทางทฤษฎีนั้นจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติที่ต้องมีการฝึก
  ทักษะทางยุทธวิธีตามที่ได้มีการออกแบบไว้โดยเฉพาะ 

 
3. ค าอธิบายทัว่ไปเกี่ยวกับการกระท าของผูต้้องสงสัย/กระท าความผดิ 
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 จากภาพ จะพบว่าแถบสีเขียวด้านล่างจะเป็นลักษณะของการกระท าที่ผู้ต้องสงสัย /กระท า
ความผิดปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไล่รายละเอียดขึ้นไปเป็นแถบสีเหลือง 
ที่เริ่มไม่ปฏิบัติตามหรือมีท่าทีขัดขืน ไปจนถึงแถบสีแดงที่เริ่มมีแนวโน้มที่การกระท ารุนแรงในการตอบโต้
เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งในแต่ละแถบสีจะมีการกระท าที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันออกไปอีก ดังนั้น 
จึงควรจดจ าแถบสีให้ได้ก่อนจะศึกษาในหัวข้อถัดไป ซึ่งจะก าหนดแยกย่อยลงไปอีกว่า มีพฤติการณ์
ตอบสนองต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างไร 

 
ค าอธิบายอย่างละเอยีดของการกระท าของผูต้้องสงสยัหรือผูก้ระท าความผดิ 
3.1 การแบ่งระดับอย่างละเอียดของบุคคลที่ให้ความร่วมมือ (แถบสีเขียว) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

ไดแ้ก ่
 

 
 

 ระดับที่ 1 ให้ความร่วมมือโดยไม่ต้องออกค าสั่ง (แถบสีเขียวอ่อน):ผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด 
ที่ให้ความร่วมมือโดยไม่ต้องออกค าสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาระยะห่างที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ลด
ระดับการระมัดระวังตัวลง จนกว่าจะมีการควบคุมตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี และมีการตรวจค้นอย่าง
ละเอียดจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย 
 ระดับที่ 2 ให้ความร่วมมือตามการออกค าสั่ง (แถบสีเขียวเข้ม): ผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด 
ให้ความร่วมมือเฉพาะที่เป็นการตอบสนองต่อค าสั่งเท่านั้น ให้เจ้าหน้าที่เรียงล าดับในการสั่งการให้ถูกต้อง
ตามหลักทางยุทธวิธี การสั่งการด้วยวาจา การแสดงออกด้วยท่าทางต้องมีความเหมาะสม พอสมควร  
แก่เหตุ ได้สัดส่วนกับการกระท า ทั้งนี้ ต้องไม่ลดระดับการระมัดระวังตัวลง และประเมินความเสี่ยง  
ในสถานการณ์ให้สูงอยู่เสมอ จนกว่าจะมีการควบคุมตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี และมีการตรวจค้นอย่าง
ละเอียดจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย 
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3.2 การแบ่งระดับอยา่งละเอียดของบุคคลที่ขดัขืน (แถบสเีหลือง) แบง่ออกเปน็ 2 ระดับ 
 

 
 

 ระดับที่ 1ขัดขืนด้วยการน่ิงเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง (แถบสีเหลืองอ่อน): ผู้ต้องสงสัย/กระท า
ความผิดที่มีท่าทีขัดขืนด้วยการนิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางวาจาหรือท่าทางของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แม้ว่า
การนิ่งเฉยนั้นจะเป็นการนิ่งเฉยด้วยสันติ ไม่มีท่าทางจะตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่การนิ่งเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามเป็นอุปสรรคในการเข้าไปเผชิญเหตุ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเข้าใกล้เกินกว่าระยะปลอดภัย 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องด าเนินการกับบุคคลดังกล่าว ต้องระมัดระวังพฤติการณ์  หรือท่าทีที่อาจ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยต้องไม่ลดระดับการระมัดระวังตัวลง การสั่งการด้วยวาจา การแสดงออก
ด้วยท่าทางต้องมีความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ ได้สัดส่วนกับการกระท าจนกว่าจะมีการควบคุม
ตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี และมีการตรวจค้นอย่างละเอียดจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย 
 ระดับที่ 2 ขัดขืนด้วยการเคลื่อนไหวเพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม  (แถบสีเหลืองเข้ม): ผู้ต้อง
สงสัย/กระท าความผิดท่ีมีท่าทีขัดขืนด้วยการเคลื่อนไหว ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางวาจาหรือท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ แม้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นไปด้วยสันติ 
หรือพยายามจะหลบหนี ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าไปเผชิญเหตุ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเข้าใกล้ 
เกินกว่าระยะปลอดภัย ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องด าเนินการกับบุคคลดังกล่าว ต้องระมัดระวัง
พฤติการณ์หรือท่าทีที่อาจพลิกผันอย่างรวดเร็ว โดยต้องไม่ลดระดับการระมัดระวังตัวลง  การสั่งการ 
ด้วยวาจา การแสดงออกด้วยท่าทางต้องมีความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ ได้สัดส่วนกับการกระท า 
จนกว่าจะมีการควบคุมตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี และมีการตรวจค้นอย่างละเอียดจนแน่ใจว่ามีความ
ปลอดภัย 
 กรณีมีท่าทีหลบหนีให้พึงระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีเพ่ือตอบโต้หรือยับยั้ ง
พฤติการณ์ และถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการตัดสินใจในการใช้ก าลัง ต้องพึงสังเกตถึงแนวโน้มหรือ
โอกาสในการใช้อาวุธเพ่ิมเติมประกอบด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะอยู่ในการฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพจากการจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง 
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3.3 การแบ่งระดับอย่างละเอียดของบุคคลที่ท าร้าย(แถบสีแดง) แบ่งการกระท าออกเป็น                  
3 ระดับความรุนแรง 

 

 
 
  ระดับที่ 1 การกระท าโดยปราศจากอาวุธ (แสดงกริยา/ท่าทางว่าจะท าร้ายเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น): 
ผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิดไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามค าสั่ง เมื่อเจ้าหน้ าที่เข้าใกล้เกินกว่า 
ระยะปลอดภัย ทั้งยังแสดงกริยาหรือท่าทางว่าจะท าร้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผู้อื่น ซึ่งการกระท านั้น  
อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้าเผชิญเหตุ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่ต้องด าเนินการกับบุคคลดังกล่าวต้องพึงระมัดระวังการซุกซ่อนอาวุธ หรือสิ่งที่อาจใช้แทนอาวุธได้  
ขณะเข้าท าการตอบโต้กับสถานการณ์ต้องพึงระลึกเสมอถึงกฎของความปลอดภัย และต้องมีความ
เหมาะสมพอสมควรแก่เหตุ ได้สัดส่วนกับการกระท า จนกว่าท าการควบคุมตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี 
และมีการตรวจค้นอย่างละเอียดจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย 
 

  ระดับที่ 2 การกระท าโดยเชื่อว่าจะเกิดอันตรายต่อกายจนได้รับบาดเจ็บ (แถบสีแดงอ่อน):  
ผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด ไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามค าสั่ง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าใกล้เกินกว่าระยะ
ปลอดภัย มีพฤติการณ์ตอบโต้โดยมีลักษณะการกระท าที่เชื่อว่าจะมีการท าอันตรายต่อกายจนได้รับ
บาดเจ็บโดยอาจใช้อาวุธ หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้เป็นอาวุธโดยสภาพ ประกอบการกระท า ทั้งนี้ พึงระมัดระวัง
และสังเกตวัตถุที่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท าความผิดใช้ในการตอบโต้เจ้าหน้าที่ ขณะเข้าท าการตอบโต้  
กับสถานการณ์ต้องพึงระลึกเสมอถึงกฎของความปลอดภัย และต้องมีความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ     
ได้สัดส่วนกับการกระท า จนกว่าท าการควบคุมตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี และมีการตรวจค้น  
อย่างละเอียดจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย 

 
 ระดับที่ 3 การกระท าที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต  (แถบสีแดงเข้ม):  

ผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด ไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิบัติตามค าสั่ง มีพฤติการณ์ตอบโต้โดยมีลักษณะ  
การกระท าที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตโดยอาจใช้อาวุธ หรือใช้วัสดุที่ไม่ได้เป็น
อาวุธโดยสภาพ ประกอบการกระท า ทั้งนี้  พึงระมัดระวังและสังเกตวัตถุที่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท า
ความผิดใช้ในการตอบโต้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าท าการตอบโต้กับสถานการณ์ต้องพึงระลึกเสมอถึง  
กฎของความปลอดภัย และต้องมีความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ ได้สัดส่วนกับการกระท าจนกว่า 
ท าการควบคุมตัวอย่างถูกต้องทางยุทธวิธี และมีการตรวจค้นอย่างละเอียดจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย 
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 4. ค าอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ค าอธิบายในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทางยุทธวิธีที่ใช้ในการตอบโต้ที่เหมาะสม โดย  

ต้องท าความเข้าใจว่าการกระท าของผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด จ าแนกอยู่ในสีใด และมีระดับความ
รุนแรงเพียงใดเพ่ือจะได้เลือกใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีส าหรับการตอบโต้ได้อย่างเหมาะสม และจากภาพ
ด้านล่างจะพบว่าในบางกลุ่มสีมีการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ได้หลายอย่าง ทั้งนี้  หลักในการ
พิจารณา ที่ละเอียดรอบคอบเกิดจากการฝึกทักษะในการตอบโต้ โดยต้องค านึงถึงหลักสัดส่วน พอสมควร
แก่เหตุ และเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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4.1 ค าอธิบายโดยละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 

 
 
  การแสดงตัวของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมมีผลต่อการตัดสินใจในการตอบโต้จากผู้ต้องสงสัย/กระท า
ความผิด ดังนั้นการให้ความส าคัญในการแสดงตัวด้วยเครื่องแบบ การแสดงบัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ 
และการออกค าสั่งควบคุมผ่านท่าทาง วาจา เป็นทางเลือกระดับแรกที่เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายต้องใช้
ก่อนที่จะมีการพัฒนาระดับการเลือกใช้เครื่องมือตอบโต้ทางยุทธวิธีชนิดอื่นๆ เพราะในส่วนนี้จะช่วยลด
โอกาสและระดับความรุนแรงในการกระท าของผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิดได้ในระดับหนึ่งวิธีการปฏิบัติ
ในระดับนี้เหมาะสมที่สุดกับผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิดที่ให้ความร่วมมือ (สีเขียว) 
 

 
 
              ในส่วนนี้จะเริม่อธิบายถึงการตอบโต้ทางยุทธวธิีที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในระดับของ
การกระท าความผิดของผูต้อ้งสงสัย/กระท าความผดิ ส าหรับบุคคลที่ขดัขนื (สีเหลอืง) 

ก. การจับหรอืการกดใหเ้จ็บเพ่ือยินยอม หรือการควบคมุด้วยมือเปลา่ 
ในส่วนนี้ตอ้งมกีารฝึกทักษะเฉพาะในการกดจดุเพื่อท าให้หยุดชะงกัหรือการจับหักตามข้อ 

ต่อตา่งๆของร่างกาย เพื่อท าให้หมดแรงขัดขืน และยินยอมปฏิบัตติามที่เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ 
ข. การใชส้เปรย์พรกิไทย  

ในส่วนนี้ต้องมีข้อพิจารณาถึงการฝึกทักษะของการวางต าแหน่งระยะปลอดภัยระหว่าง 
เจ้าหนา้ที่ต ารวจ กบัท่าทีในการตอบโต้ และโอกาสในการตดัสินใจเข้าโจมตขีองระหว่างผู้ต้องสงสัย/
กระท าความผิด 
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 ในส่วนนี้จะเริ่มอธิบายถึงการตอบโต้ทางยุทธวธิีที่เหมาะสมของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ในระดบัของการ
กระท าความผิดของผูต้้องสงสัย/กระท าความผิด ส าหรับบุคคลทีข่ัดขืน (สีแดง) 

ก. การใช้ก าลังต่อร่างกายเพ่ือควบคุม ถือเป็นแนวทางในการใช้ก าลังต่อบุคคลที่ขัดขืนในระดับ
ต่ าสุด ซึ่งต้องมีการฝึกทักษะเฉพาะทางเพ่ือให้การใช้ก าลังนั้นเป็นไปข้อก าหนดตามกฎหมาย 

ข. อาวุธไม่ถึงตาย ดิ้ว กระบองเป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ส าหรับ
บุคคลที่ขัดขืน โดยไม่ท าให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงตาย ซึ่งต้องมีการฝึกทักษะเฉพาะทางในการ
เลือกจุดตกกระทบที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อร่างกายผู้ขัดขืน 

ค. สเปรย์พริกไทย เป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ส าหรับบุคคลที่     
ขัดขืน โดยก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแสบร้อนที่ผิวหนัง ใบหน้า หรือดวงตา เพื่อลดโอกาส
ในการโจมตี บดบังทัศนวิสัยในการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องมีการฝึกทักษะเฉพาะในการ    
ปฐมพยาบาลหลังการใช้สเปรย์พริกไทย 

ง. กระสุนยางเปน็ทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวธิีในการตอบโต้ส าหรับบคุคลทีข่ัดขนื 
โดยท าใหเ้กดิการชะงกั หยดุยั้งพฤติการณ์ ล่าถอย ซึ่งตอ้งมีการฝึกทกัษะเฉพาะในการเลือกจุด
เล็งยิงเพ่ือไม่ให้เกดิการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตาย 

จ. ปืนไฟฟ้า เป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ส าหรับบุคคลที่ขัดขืน โดย
ท าให้เกิดการชะงกั หมดแรงในการตอบโต้  ล้มลง และยินยอมให้ควบคุมตัวโดยไม่มีแรงในการ
ต่อสู้ขัดขืน ซึ่งต้องมีการฝึกทักษะเฉพาะในการเลือกจุดเล็งยิง ระยะเวลาในการช็อต และการ
ปฐมพยาบาลหลังการใช้ ในกรณีที่อาจเป็นผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า 

       
        * 
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ฉ. อาวุธปืน เป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ส าหรับบุคคลที่ขัดขืน โดย
ท าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ในหลายระดับ ตั้งแต่บาดเจ็บไม่ถึงตายในกรณีถูกอวัยวะไม่ส าคัญ 
ไปจนกระทั่ งการบาดเจ็บที่อาจถึงตายหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทั นท่วงที  
และบาดเจ็บถึงตายในทันทีเมื่อโดนอวัยวะที่ส าคัญ ซึ่งต้องมีการฝึกทักษะเฉพาะ ความแม่นย า
ในการเล็งการตัดสินใจยิงในภาวะวิกฤติและการฝึกปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีเพื่อรักษาชีวิตของ
ผู้ต้องสังสัย/กระท าความผิด 
 

จากตัวแบบทั้งหมดจะพบวา่ ระดับการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการรักษาชีวิตของผู้
ต้องสงสัย/กระท าความผิด โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการให้ความ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
 การปรับระดับการใช้ก าลังแบบก้าวกระโดด อาจมีการปรับระดับความเข้มของการใช้เครื่องมือ
ตอบโต้ทางยุทธวิธีให้สูงขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ ต้องไม่หลุดจากกรอบพฤติการณ์ของผู้ต้องสงสัย/กระท า
ความผิด โดยต้องพิจารณาถึงเหตุและผลอันอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือตอบโต้ทางยุทธวิธี ที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการกระท าของผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด มาประกอบดุลพินิจในการใช้เครื่องมือตอบโต้
ทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 

ทั้งนี้ ต้องมีการฝึกทักษะหลายอย่างควบคู่กันไป ตั้งแต่การพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ การ
เลือกใช้เครื่องมือตอบโต้ทางยุทธวิธีที่เหมาะสม การปฐมพยาบาลหลังการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีเหล่านั้น
กับผู้ต้องสงสัย/กระท าความผิด และต้องให้ความส าคัญกับเครื่องมือตอบโต้ทางยุทธวิธีต ารวจ ด้วยการฝึก
ทักษะจากอุปกรณ์มาตรฐานที่ได้รับการจัดหาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ผนวก ก 

หลักสิทธิมนุษยชนที่ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมี
ความเป็นสากลและมีการรองรับไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสัญญา ข้อตกลงต่างๆ 
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  
 สิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง 
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่
จะต้องปฏิบัติตาม 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ต ารวจต้องรู้และพึงปฏิบัติ  (จากคู่มือการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน) 
 1. ต ารวจต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย ์
 2. ต้องคุ้มครอง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ข้อจ ากัดตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 3. ไมเ่ลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย  
 4. ต้องให้ความส าคัญกับสิทธิของพยาน เหยื่อ หรือผู้ต้องสงสัย การปฏิบัติต้องชอบด้วยกฎหมาย 
อย่างมีเมตตา ปราศจากอคติ 
 5. เมื่อมีการจับกุมต้องแจ้งสิทธิให้ทราบทันที และจะต้องแจ้งให้ครอบครัวผู้ต้องหาทราบโดยทันที 
 6. ใช้อาวุธปืน และก าลังได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันสุดขีดเท่านั้น และต้องใช้เพ่ือปกป้อง
ตนเอง หรือผู้อื่นเมื่อภัยก าลังจะมาถึง และต้องแสดงตัวให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วให้ค าสั่งที่ชัดเจน 
 7. เมื่อมีการชุมนุมหรือการประท้วง ให้ใช้ความอดกลั้นต่อการชุมนุม ให้มีการเจรจาต่อรองกับ
ตัวแทนผู้ชุมนุม หากจ าเป็นต้องสลายการชุมนุม ให้เริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนัก 
 8. การจับกุม 
  8.1 จับกุมโดยไม่มีหมาย ท าได้โดย 
   1) ตาม ป.วิ.อาญา ม.80 กระท าผิดซึ่งหน้า 
   2) เมื่อพบบุคคลมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุร้าย 
   3) มีเหตุออกหมายจับบุคคลเร่งด่วน ตาม ป.วิ.อาญา ม. 66 (2) คือน่าจะกระท า
ความผิดอาญา เชื่อว่าจะหลบหนี เข้ากรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
   4) จับผู้ต้องหาหรือจ าเลยหนีประกันในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยจะจับได้
ต่อเมื่อจะหลบหนี ในกรณีมีบุคคลประกัน (นายประกัน) ขอให้ท าการจับกุมตัวไว้ 
   5) ราษฎรจับได้โดยไม่มีหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานขอให้ช่วย หรือจับเมื่อกระท า
ความผิดซึ่งหน้าที่ระบุไว้ตาม ป.วิ.อาญา 
  8.2 จับแล้วต้องแจ้งให้เขาทราบว่า เขาต้องถูกจับ ถ้ามีหมายให้หมายดู แจ้งข้อหาให้ทราบ 
แจ้งสิทธิ จากนั้นจัดท าบันทึกการจับกุมแล้วมอบส าเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา (หากไม่มอบผิด ม.157) 
 
 
 

 

 

 

  

  

 



43 

 

  8.3 การจับกุมพระ/เณร 
   1) จับได้เมื่อผิดทางอาญา 
   2) จับได้เมื่อละเมิดพระพุทธบัญญัติประถมปาราชิก แล้วส่งไปมอบให้กรมการศาสนา/
ไปส่งให้เจ้าคณะท้องถิ่น เมื่อปรากฏความผิด 9 ประการ คือ เที่ยวเตร่ไม่มีหลักแหล่ง ฉันยาหรือสุราเมรัย      
ดูการละเล่นปะปนกับประชาชนไปในที่อโคจร ฉันนมสดในเวลาวิกาล ฉันน้ ามะพร้าวหลังเที่ยงวัน ขอเงิน
ชาวบ้าน ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  8.4 การจับกุมเด็กหรือเยาวชน 
   1) แจ้งข้อหา แจ้งสิทธิ แจ้งหมายจับ (หากมี) 
   2) แจ้งให้ผู้ปกครองทราบในโอกาสแรก 
   3) ห้ามควบคุมเด็กหรือเยาวชนเกินกว่าเท่าท่ีจ าเป็น 
 9. การค้น 
  9.1 โดยไม่มีหมายค้น เป็นไปตาม ป.วิ.อาญา ม.92 
  9.2 ค้นโดยมีหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา ม.92 
  9.3 การค้นแบ่งตามสถานที่ได้ 2 ประเภท  
   1) ค้นในที่สาธารณะ ค้นได้ตาม ป.วิ.อาญา ม.93 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย คือ บุคคล
นั้นมีสิ่งของไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด/เชื่อว่าได้สิ่งของมาโดยการกระท าความผิด มีสิ่งของไว้เป็นความผิด  
   2) ค้นในที่รโหฐานหรือค้นบ้านหรือตาม ป.วิ.อาญา ม.92 ที่ให้ท าการตรวจค้นได้  คือ
มีเสียงร้องให้ช่วย หรือมีเสียงที่เชื่อว่ามีเหตุร้าย/การกระท าผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานนั้น (ต ารวจต้องเห็นด้วยตา
ตนเอง)  
   3) ค้นตัวบุคคล กระท าได้ 3 กรณีคือ 
    - ในพ้ืนที่สาธารณะ 
    - ในพ้ืนที่รโหฐาน 
    - ค้นตัวผู้ต้องหา 
 10. การใช้เครื่องมือพันธนาการ 
  10.1 ใช้ได้เท่าท่ีจ าเป็น และตามความผิดหรือพฤติการณ์ 
  10.2 ห้ามใช้กับเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ 
 11. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
  11.1 ใช้เมื่อมีเหตุกรณีจ าเป็น หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน 
  11.2 ต้องมีนายต ารวจสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม 
  11.3 ต้องแต่งเครื่องแบบ 
  11.4 ต้องประสานกับหน่วยใกล้เคียง 
  11.5 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
  11.6 มีแผงก้ันแสดงเครื่องหมาย “จุดตรวจ” 
  11.7 ต้องมีไฟส่องสว่างให้เห็นชัดเจนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ก่อนถึง 
  11.8 ก าหนดเขตพ้ืนที่ปลอดภัยไว้ส าหรับตรวจค้น 
  11.9 ควรจัดก าลังส่วนหนึ่งไว้ก่อนถึงจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นหรือไล่ตาม 
  11.10 ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติ เช่น การปล่อยแถว 
   อบรมชี้แจง ก าหนดตัวผู้ปฏิบัติประจ าจุด การรายงาน การขยายผล เมื่อเสร็จสิ้นการ
   ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีระดับ สว. ขึ้นไปหมุนเวียนควบคุมการปฏิบัติ 
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ผนวก ข 

ตัวอย่างบันทึกการจับกุม 

 
ป.จ.ว.ข้อ  เวลา  น. 
คดีอาญาที่  
บัญชีของกลางล าดับที่  

 
บันทึกการจับกุม 

สถานที่ท าการบันทึก  
วัน / เดือน / ปี ที่บันทึก  
วัน / เดือน / ปี ที่จับกุม  
สถานที่จับกุมที่  บ้านเลขท่ี  หมู่  
ตรอก / ซอย  แขวง / ต าบล  เขต / อ าเภอ  
จังหวัด  นามเจ้าพนักงานจับกุม  
 
 
 
 
ได้ร่วมกันจับกุมตัว  
 
 
 
 
 
 
 
พร้อมด้วยของกลางมี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ค. ๑๘๔ – ต. ๗๖ 
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( ๒ ) 
ต าแหน่งที่พบของกลาง (ระบุให้ชัดเจน )  
 
 
 
 
โดยกล่าวหาว่า  
 
 
พฤติการณ์กล่าวคือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะจับกุมผู้ต้องหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การ  
 
 
เหตุเกิดที่  
เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 
 อนึ่งในการจับกุมครั้งนี้  เจ้าพนักงานต ารวจมิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือ 
เสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ท าให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่อย่างใด 
 ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหานี้ฟังแล้ว  รับรองว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 ( ลงชื่อ )  ผู้ต้องหา 
 ( ลงชื่อ )  ผู้ต้องหา 
 ( ลงชื่อ )  ผู้ต้องหา 
 ( ลงชื่อ )  ผู้จับกุม 
 ( ลงชื่อ )  ผู้จับกุม / บันทึก / อ่าน 
 ต าแหน่ง   
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 

 



ตัวอย่างหมายค้น 
 

หมายค้น 

 

 

 

ท่ี  /๒๕๔๗ 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
  ศาล  
 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ความอาญา 
  ผูร้้อง 

หมายถึง  

ดว้ยศาลเห็นมีเหตุสมควรใหค้น้สถานท่ี / บา้นเลขท่ี  

หมู่ท่ี  ตรอก / ซอย  ถนน  

ต าบล / แขวง  อ าเภอ / เขต  จงัหวดั  

ตามแผนท่ีสงัเขปแนบทา้ย 
  เพื่อพบและยดึส่ิงของ   
 ซ่ึงจะเป็นพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
  

 ซ่ึงมีไวเ้ป็นความผิดหรือไดม้าโดยผิดกฎหมาย หรือไดใ้ช ้หรือตั้งใจจะใชใ้นการกระท าความผิด 
  

 ตามค าพิพากษา หรือค าสัง่ของศาล 
  เพื่อพบ   
 บุคคลท่ีถูกหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
  

 บุคคลท่ีออกหมายจบั ตามหมายจบัท่ี   /๒๕๕๙ ลงวนัท่ี  
 ซ่ึงออกใหโ้ดย  

จึงออกหมายคน้ให ้  

ต าแหน่ง  มีอ  านาจคน้ 
สถานท่ี / บา้นขา้งตน้ไดใ้นวนัท่ี   เดือน  พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
      

เวลา   นาฬิกา ถึง  เวลา  นาฬิกา   ติดต่อกนัไป 
จนกวา่จะเสร็จส้ินการตรวจคน้ 

เม่ือคน้ไดต้ามหมายน้ีแลว้ใหส่้ง  
 

พร้อมบนัทึกการตรวจคน้ละบญัชีส่ิงของ ( ถา้มี ) ไปยงั  

เพื่อจดัการตามกฎหมายต่อไป 
  ผูพ้ิพากษา 
   

หมายเหตุ:  ใหร้ะบุช่ือหรือรูปพรรณบุคคลหรือลกัษณะส่ิงของท่ีตอ้งการคน้ 



 

ผนวก ค 

บันทึกการตรวจค้น 
สถานที่บันทึก.................................................................... 

 วันที่................เดือน...........................พ.ศ......................... 
  บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า วันนี้ .................... เวลา...................................น. 
เจ้าพนักงานต ารวจ โดยมี........................................................ต าแหน่ง...............................................พร้อมด้วย 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................ ............กับพวกดังรายชื่อตามท้ายบันทึกนี้ 
ได้ร่วมกันน าหมายค้นของศาล......................... ที่............/.............ลงวันที่..........เดือน................พ.ศ.................. 
มาเพ่ือท าการตรวจค้นบ้านของ......................................เลขท่ี..............หมู่..................ถนน.................................  
ต าบล..........................อ าเออ..............................จังหวัด.............................มาถึงบ้านพบ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ีดังกล่าว จึงได้แจ้งข้อความในหมายให้ทราบและส่งหมายให้ตรวจดูแล้ว ก่อนท าการตรวจค้น 
เจ้าพนักงานต ารวจผู้ท าการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้...............................เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครอง
ดูจนเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงท าการตรวจค้น โดยมีเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ยินยอม และเป็นผู้น าพา
ตรวจค้นบ้าน และบริเวณบ้านตลอดเวลาการตรวจค้น 
ผลการตรวจค้น................................................................... ......................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ได้เสร็จสิ้นการตรวจค้น เวลา...........................น. หลังท าการตรวจค้นเสร็จสิ้น เจ้าพนักงานต ารวจทุกนายได้ 
แสดงความบริสุทธิ์ให้......................................................เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองดูจนเป็นที่น่าพอใจอีก 
ครั้งหนึ่งแล้วเหตุเกิด.................................................................................. ........................................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
อนึ่งในการตรวจค้น / จับกุมครั้งนี้ เจ้าพนักงานต ารวจทุกนายได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่ มิได้บังคับขู่เข็ญ 
ท าอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้ใด หรือท าให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมค่าแต่ประการใด     
อีกท้ัง  มิได้เรียกร้องเอาทรัพย์สินจากผู้ใดมาเป็นประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด  
                                                อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ( ลงชื่อ )................................................... เจ้าของบ้าน/ผู้ต้องหา/น าตรวจค้น 
 ( ลงชื่อ )................................................... ผู้ตรวจค้น/จับกุม 
 ( ลงชื่อ )................................................... พยาน/ตรวจค้น 
 ( ลงชื่อ )................................................... พยาน 
 ( ลงชื่อ )................................................... พยาน 

     ( ลงชื่อ )................................................... พยาน/บันทึก/อ่าน 

  



 
 

บัญชีทรัพย์ประกอบบันทกึการตรวจค้น 
 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน จ านวน/น้ าหนัก ราคา สอาพ/ต าหนิ จุดที่พบ หมายเหตุ 
       

 
ข้าฯ ขอรับรองว่าทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์ที่ผู้ตรวจค้นพบและยึดไว้ตาม 

บันทึกการตรวจค้นและหมายค้นของศาล..................ที่............/.............ลงวันที่........เดือน........พ.ศ.........จริง 
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ครอบครอง/ผู้น าการตรวจค้น 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน 

    (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น 
                         (ลงชื่อ)............................................................พยาน(ถ้ามี)                                                                
                         (ลงชื่อ)............................................................พยาน(ถ้ามี) 
                                                       ได้รับส าเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ไว้แล้ว 

(ลงชื่อ)....................................เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที ่
                       (......................................) 

.........../................./............ 
 
 

   



บันทึกการแจ้งสิทธ ิ
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ 

                                                                                                    สถานที่บันทกึ  สน./สภ....................................................... 

 วันที.่.............เดือน...........................................พ.ศ.…………………............ 

ในคดีอาญาที.่..................................ข้าพเจ้า(ยศ,ชื่อ)...............................................................................................ต าแหน่ง.......................................... 

ได้แจ้งให.้.....................................................................ผู้เสียหาย/ทายาทผู้เสียหายที่อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............ถนน............................... 

ตรอก/ซอย.............................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต.............................................................................

จังหวัด............................................................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้........................................................................................ 

ซ่ึงเป็นผู้เสียหายหรือทายาทผู้เสียหายในกรณีความผิดฐาน................................................................................โดยมีพฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

จากการสอบสวนในเบื้องต้น พบว่าผู้เสียหาย 
ไ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการกระท าความผิด จะแจ้งให้ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ ต่อไป 
  อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

โดยได้แจ้งให้ทราบว่า ผู้เสียหาย /ทายาทผู้เสียหาย อาจมีสิทธิดังนี้ 
๑. กรณีได้รับบาดเจ็บหรือกรณีทางเพศ  

๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 
๑.๒  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจติใจ (ไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท) 
๑.๓ คา่ขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไมส่ามารถประกอบการงานไดต้ามปกติ (วันละไม่เกิน ๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี) 
๑.๔ ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

๒. กรณีถึงแก่ความตาย   
๒.๑ ค่าตอบแทน (ต้ังแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท - ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๒ ค่าจัดการศพ (๒๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๓ ค่าขาดอุปการะเลีย้งดู (ไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๔ ค่าเสยีหายอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร(ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

๓. ในการยื่นค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสยีหาย ผู้เสยีหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนยีมใดๆ โดยไปยื่นค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายที่กรมคุม้ครองสิทธิ 
และเสรภีาพ หรือที่ส านักงานยตุิธรรมจังหวดั......................................................................................................................................................................... 
๔.  ในการยื่นค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสยีหาย ต้องย่ืนภายหนึ่งปี นบัแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระท าความผิด 
๕.  การยื่นค าขอรับค่าตอบแทนผูเ้สียหาย ตาม พ.ร.บ. นีไ้ม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายพึงได้รับตามกฎหมายอื่น  
พนักงานสอบสวนได้จัดท าบันทกึนี้ขึน้สองฉบับ และมอบส าเนาให้ผู้เสียหาย/ทายาทผู้เสียหาย รับไว้แล้ว จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)................................................................................ผู้เสียหาย/ทายาทผู้เสียหาย 

 
 

    (ลงชื่อ).................................................................................พงส./แจ้งสิทธิ/บันทึก  
*** หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โทร. 1111 กด 77  

ผนวก ง 



ผนวก จ 

ภาพแสดงลักษณะต าหนิรูปพรรณของบุคคล 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผนวก ฉ 
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ผนวก ช 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการต ารวจ พ.ศ.2551. 
 กรุงเทพฯ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2551. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ส านักงาน. (2557). คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามหลัก
 สิทธิมนุษยชน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ธันวาธุรกิจ. 

คณะท างานหารือการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานส าหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ. 
 ระดับทางเลือกที่เหมาะสมในการปฏิบัติกับผู้ต้องสงสัย. ในการสัมมนาพัฒนารูปแบบระดับการใช้
 ก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558. กรุงเทพฯ : กองบัญชาการศึกษา 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 2558. 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 52. (10 มิถุนายน 2478). 

ประมวลกฎหมายอาญา. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนที่ 95 (ฉบับพิเศษ). (15 พฤศจิกายน 2499). 

ต ารวจแห่งชาติ, ส านักงาน. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานของสายตรวจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ต ารวจ  

ต ารวจแห่งชาติ, ส านักงาน. (2556). คู่มือการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์ต ารวจ  

ต ารวจแห่งชาติ, ส านักงาน. (2557). คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานีต ารวจ. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์ต ารวจ  

A Review of Use of Force in Three Types of Correctional Facilities (on line). Available: 
 http://www.csc-scc.gc.ca/research/005008-0236-01-eng.shtml (2011, January 1) 

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials Adopted by 
the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment  
of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 (on line). Available:   

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 

Chicago Police Department General Order G03-02-01 The Use of Force Model (on line). 
 Available: http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57be2-128ff3f0-ae91 
 2-8fff-cec11383d806e05f.html (2012, May 16) 

Chicago Police Department  General Order G03-02-02 FORCE OPTIONS (on line). Available: 
 https://www.scribd.com/doc/294324432/Chicago-Police-Department-Use-of-Force      
          (2016, January 1) 

 

 

http://www.csc-scc.gc.ca/research/005008-0236-01-eng.shtml
https://www.scribd.com/doc/294324432/Chicago-Police-Department-Use-of-Force





