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บทคัดยอ 

 

การคนในท่ีรโหฐานเปนกรณีท่ีกฎหมายไดมอบอํานาจแกเจาพนักงานใหสามารถเขา

ไปในเคหสถานของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดใหการรับรองไว  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเจาพนักงาน

สามารถเขาไปแสวงหาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดซึ่งอาจถูกซุกซอนไว

ภายในท่ีรโหฐานนั้น  โดยกฎหมายท่ีใหอํานาจดังกลาว  จะตองกําหนดหลักเกณฑในการ

ดําเนินการไวอยางเครงครัด  โดยจะตองขอหมายคนจากศาลเสียกอนจึงจะสามารถดําเนินการได  

แตก็มีบางกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเจาพนักงานไมอาจไปขอหมายคนจากศาลไดในขณะนั้น  

เนื่องจากหากรอหมายคนจากศาลอาจทําใหพยานหลักฐานท่ีสําคัญถูกเคล่ือนยาย  หรือถูกทําลาย

ลงไปเสียกอนได  กฎหมายจึงไดกําหนดขอยกเวนใหเจาพนักงานสามารถดําเนินการตรวจคนใน 

ท่ีรโหฐานไดโดยไมตองมีหมายคนจากศาล ดังเชนท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 92 โดยเฉพาะในอนุมาตรา 4 ซึ่งไดกําหนดใหเจาพนักงานสามารถใช

ดุลพินิจในการพิจารณาถึงเหตุท่ีจะดําเนินการตรวจคนในท่ีรโหฐานโดยไมตองมีหมายคนจาก

ศาลในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานอันสมควรวาส่ิงของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดหรืออาจเปน

พยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในท่ีรโหฐานนั้น  ประกอบท้ังตองมีเหตุ

อันควรเช่ือวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  ส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายหรือถูก

ทําลายเสียกอน  

จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาว  ไดกําหนดใหเจาพนักงานเปนผูใชดุลพินิจในการ

พิจารณาถึง “เหตุอันควรเช่ือ” เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  ส่ิงของนั้นอาจจะ

ถูกโยกยายหรือถูกทําลายเสียกอน ซึ่งเปนกรณีท่ีกฎหมายไดใหดุลพินิจแกเจาพนักงานไวอยาง

กวางขวางท่ีสุด  จึงเปนชองวางใหเจาพนักงานอาจใชดุลพินิจโดยมิชอบในการดําเนินการตรวจ

คนในท่ีรโหฐานของประชาชนโดยไมมีหมายคน อันเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

นอกจากนี้แลวในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานในพิจารณาถึงเหตุท่ีจะคนในท่ีรโหฐานโดยไมมี

หมายคนโดยสุจริตแลว  แตอาจจะสอดคลองกับความเห็นของศาล  ดังนั้นเม่ือมีปญหาเก่ียวกับ

การดําเนินการตรวจคนในที่รโหฐานข้ึนมาสูการพิจารณาของศาล  ศาลกลับพิจารณาวาเปนการ
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ใชดุลพินิจคนในท่ีรโหฐานโดยไมชอบดวยกฎหมาย และสงผลตอการรับฟงพยานหลักฐานของ

ศาล  อีกท้ังเจาพนักงานผูดําเนินการตรวจคนก็อาจถูกฟองรองดําเนินคดีไดเชนเดียวกัน   
ดังนั้น ขอเท็จจริงอยางไรท่ีจะเปนเหตุสนับสนุนใหเจาพนักงานสามารถดําเนินการ

ตรวจคนในที่รโหฐานไดโดยไมมีหมายคนนั้น  จึงไมใชเปนเร่ืองการใชดุลพินิจตามอําเภอใจของ 

เจาพนักงานแตละคน หากแตตองมีกรอบในการใชดุลพินิจหรือมีมาตรฐานในการพิสูจนถึงเหตุ

อันควรเช่ือท่ีเปนรูปธรรม  โดยจากการศึกษาแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีไดวินิจฉัยไวเก่ียวกับ

เร่ืองการใชดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุอันควรเช่ือเพ่ือคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนและจากแนว

คําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ซึ่งไดวางหลักเปนบรรทัด

ฐานไวสําหรับกรณีการคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคน พบวาเจาพนักงานจะตองพิจารณาจาก

ความรายแรงของความผิด  จากลักษณะของพยานหลักฐานท่ีคาดวาจะพบในท่ีรโหฐานนั้นวามี

ขนาดใหญหรือมีขนาดเล็ก  จากความสะดวกในการเดินทางไปขอหมายคนจากศาล  จาก

ชวงเวลาท่ีพบการกระทําความผิด จากลักษณะหรือสภาพของท่ีรโหฐานท่ีจะทําการตรวจคน และ

จากพฤติการณของผูตองหาวาไดลวงรูแลวหรือไมวาเจาพนักงานไดตรวจพบการกระทําความผิด

ของพวกเขาแลว  เปนตน ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาควรมีการนําหลักเกณฑดังกลาวมากําหนดเปน

ระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคน  เพ่ือใหเจาพนักงานไดใช

ยึดถือเปนแนวทางในการใชดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุอันควรเช่ือ  ท้ังนี้ก็เพ่ือปองกันมิใหเจา

พนักงานใชดุลพินิจโดยลําพังเกินขอบเขตของกฎหมาย  ซึ่งจะไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเกินสมควร 

 
1.  บทนํา 

สิทธิของบุคคลไมวาจะเปนสิทธิในความเปนอยูสวนตัว  สิทธิในทรัพยสิน  หรือสิทธิ

ในเคหสถาน ตางเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  บุคคลใดจะลวง

ละเมิดโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจไวมิได  อยางไรก็ตามสิทธิดังกลาวก็ไมใชสิทธิเด็ดขาดถึงขนาด

ท่ีจะไมอาจกําหนดขอยกเวนได  ประเทศตางๆ ลวนแลวแตกําหนดสิทธิเพ่ือใหการคุมครอง

ความเปนสวนตัวของบุคคลในเคหสถานไวในรัฐธรรมนญหรือในกฎหมายของตน  แตก็ได

กําหนดหลักเกณฑและขอยกเวนไวเชนเดียวกัน  ท้ังนี้ก็เพ่ือรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของ

บานเมืองและเพ่ือประโยชนสาธารณะ  

หนึ่งในขอยกเวนท่ีสําคัญท่ีรัฐสามารถเขาไปดําเนินการอันเปนการกระทบตอสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนได  นั่นก็คือการคนในท่ีรโหฐาน  ซึ่งถือเปนการลวงละเมิดตอสิทธิใน

ความเปนสวนตัวและสิทธิในเคหสถานของบุคคล  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเจาพนักงานสามารถเขาไป

แสวงหาพยานหลักฐานจากตัวบุคคล  หรือจากเคหสถานของประชาชนไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

ดังนั้นกฎหมายที่ใหอํานาจเจาพนักงานเขาไปคนในที่รโหฐานของประชาชนได  จึงตองมีการ

กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการไวอยางเครงครัดโดยจะตองมีการขอหมายคนจากศาล
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เสียกอนจึงจะทําการตรวจคนในท่ีรโหฐานได  แตในบางกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน กฎหมายก็

ไดกําหนดขอยกเวนหลักเกณฑดังกลาวไวเชนเดียวกัน  โดยใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

สามารถดําเนินการตรวจคนไดโดยไมจําตองมีหมายคนจากศาลเสียกอน  ก็สามารถทําการตรวจ

คนในท่ีรโหฐานได  แตจะตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น  ดังเชนท่ีบัญญัติไว

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจสามารถทําการคนในท่ีรโหฐานไดโดยไมจําตองมีหมายคนจากศาลไวถึง 5 

ประการ แตหลักเกณฑท่ีสําคัญคือกรณีท่ีบัญญัติไวในอนุมาตรา 4 ซึ่งไดกําหนดใหเจาพนักงาน

สามารถใชดุลพินิจในการพิจารณาถึงเหตุท่ีจะดําเนินการตรวจคนในท่ีรโหฐานโดยไมตองมีหมาย

คนจากศาลในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานอันสมควรวาส่ิงของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดหรือ

อาจเปนพยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในท่ีรโหฐานนั้น  ประกอบท้ัง

ตองมีเหตุอันควรเช่ือวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  ส่ิงของนั้นจะถูกโยกยาย

หรือถูกทําลายเสียกอน  
จะเห็นไดวาการคนโดยไมมีหมายคนตามบทบัญญัติดังกลาว ประกอบดวยเง่ือนไขท่ี

สําคัญอยู 2 สวน คือ เง่ือนไขในเร่ืองพยานหลักฐานหรือส่ิงของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด

ไดซอนหรืออยูในท่ีรโหฐานนั้น  และเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับความลาชาหรือความไมสะดวกในการนํา

หมายคนจากศาลมาไดในขณะน้ัน  เพราะหากรอหมายคนจากศาลอาจจะทําใหส่ิงของหรือ

พยานหลักฐานน้ันถูกโยกยายหรือถูกทําลายเสียกอน  ซึ่งเง่ือนไขขอท่ีสองนี้กฎหมายได

กําหนดใหเจาพนักงานเปนผูใชดุลพินิจในการพิจารณาถึงเหตุอันควรเช่ือดังกลาว  จึงมีปญหา

ในทางปฏิบัติกลาวคืออาจเปนชองวางใหเจาพนักงานใชดุลพินิจในการพิจารณาโดยไมชอบดวย

กฎหมายได  หรือในบางกรณีท่ีเจาพนักงานไดใชดุลพินิจของตนในการพิจารณาถึงเหตุอันควร

เช่ือดังกลาวโดยสุจริตแลว  แตกลับไมสอดคลองกับความเห็นของศาล ทําใหบอยคร้ังเม่ือมี

ปญหาท่ีเก่ียวกับการคนในที่รโหฐานข้ึนมาสูการพิจารณาของศาล  ศาลไดวินิจฉัยวาการคนใน 

ท่ีรโหฐานของเจาพนักงานเปนการดําเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งจะมีผลตอการรับฟง

พยานหลักฐานของศาลและอาจทําใหเจาพนักงานถูกฟองรองดําเนินคดีตอศาลได  

ดังนั้นการพิจารณาวาขอเท็จจริงอยางไรเปนเหตุสนับสนุนใหเจาพนักงานสามารถทํา

การตรวจคนไดโดยไมมีหมายคนนั้น  จึงไมใชเปนเร่ืองตามอําเภอใจของพนักงานเจาหนาท่ีแตละ

คน หากแตตองมีการกําหนดกรอบในการใชดุลพินิจหรือมีมาตรฐานในการพิสูจนถึงเหตุอันควร

เช่ือถึงความจําเปนเรงดวนในการคนนั้นๆ ดวย  จึงเปนขอท่ีนาพิจารณาวาเหตุอันควรเช่ือท่ี

กฎหมายกําหนดไวนั้น  มีหลักเกณฑหรือมีบรรทัดฐานในการพิจารณาเพียงใด  ท้ังนี้ก็เพ่ือให

ทราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเจาพนักงานสามารถนําไปเปนกรอบเพ่ือยึดถือเปนแนวทาง

ปฎิบัติประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณาถึงเหตุอันควรเช่ือเพ่ือใหสามารถทําการตรวจคน

ในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนไดอยางเหมาะสมถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย  และไมไป

กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร  อีกท้ังยังเปนการปองกันมิใหเจาพนักงาน
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ไดใชดุลพินิจโดยอิสระมากเกินสมควร ซึ่งหากเจาพนักงานฝาฝนใชอํานาจปฏิบัตินอกเหนือ

ขอบเขตท่ีกําหนดไวโดยไมมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานก็จะตองถูกลงโทษทางกฎหมายตอไป 
 

2. ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคนในที่รโหฐาน 
การคนเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา โดยการสืบสวนเปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน คดีอาญาจะเริ่มตนดวยการสืบสวนกอน แตเม่ือเร่ิมทําการสอบสวนแลว 

ไมไดหมายความวาการสืบสวนจะยุติลง เนื่องจากเพ่ือใหการสอบสวนถูกตองจะตองทําการ

สืบสวนขอเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิดอยูเสมอ ซึ่งใน

ตางประเทศน้ัน ไมปรากฎวาแยกการสืบสวนออกจากการสอบสวนเชนกฎหมายไทย โดยการ

สอบสวนประกอบดวย การรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน

วัตถุ  

การคนและยึดในท่ีรโหฐาน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนและสอบสวนท่ีมี

ความสําคัญ เพราะเปนข้ันตอนของการนําตัวผูกระทําความผิดตลอดจนพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับ

การกระทําความผิดท่ีมีการกลาวหาแลว เขาสูคดี และในหลายๆกรณีเปนการนําเจาหนาท่ีไปพบ 

ผูรวมกระทําความผิดหรือพยานหลักฐานในการกระทําความผิดท่ีตอเนื่องกับการกระทํานั้น 

รวมถึงการกระทําความผิดอ่ืน เนื่องจากท่ีรโหฐานเปนสถานท่ีซึ่งมิใชสถานท่ีสาธารณะท่ีบุคคลใด

จะเขาไปไดโดยพลการ ดังนั้น ท่ีรโหฐานจึงมักถูกใชเปนท่ีแอบซอน อําพรางตัวบุคคลหรือ

พยานหลักฐานในการกระทําความผิดอยูเสมอ 

การคนนอกจากจะมุงประโยชนโดยตรงตอรัฐในการคุมครองสังคม และการปองกัน

และปราบปรามการกระทําความผิด ผานการแสวงหาพยานหลักฐานและผูกระทําความผิดเพ่ือ

เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว ยังเกิดประโยชนโดยตรงตอประชาชนในการคนหาบุคคลท่ี

ตองการความชวยเหลืออีกดวย เพราะการคนประกอบดวยเปาหมายหรือวัตถุประสงค 2 

ประการ กลาวคือ 

1. เพ่ือพบบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตองหาวากระทําความผิด หรือผูท่ีตกอยู

ในอันตรายหรือตองการความชวยเหลือ จากท่ีไดกลาวไวขางตนวา ท่ีรโหฐานเปนสถานท่ีท่ีบุคคล

มีอํานาจหวงกันไมใหคนอ่ืนเขามารบกวนการอยูในสถานท่ีนั้นโดยลําพัง ในกรณีท่ีตองการตัว

บุคคลท่ีตองหาวากระทําความผิดซึ่งหลบซอนอยูในท่ีรโหฐาน ยอมเปนไปไมได ท่ีจะให 

เจาพนักงานใชแตเพียงวิธีการควบคุมพ้ืนท่ีอยูภายนอกสถานท่ีนั้นเพ่ือรอใหบุคคลดังกลาว

ออกมา การใชมาตรการบังคับคนสถานท่ียอมมีความจําเปนอยูในตัว เชนเดียวกับกรณีท่ีกําลังมี

การกระทําละเมิดตอกฎหมายซึ่งเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลอยูใน 

ท่ีรโหฐานนั้น หากไมมีการเขาชวยเหลือโดยทันทวงทีดวยการใชกําลังบังคับเขาตรวจคนแลว การ

ชวยเหลือยอมไมอาจเกิดข้ึนไดเลย 
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2. เพ่ือพบและยึดส่ิงของ ซึ่งอาจเปนของท่ีมีไวเปนความผิด ไดมาโดยการกระทํา

ความผิด ไดใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด รวมถึงส่ิงของท่ีเปนพยานหลักฐานในการ

กระทําความผิด ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหส่ิงของใดท่ีบุคคลมีไวเปนความผิด เชน ความผิด

ฐานครอบครองส่ือลามกเด็ก หากผูครอบครองรูถึงความผิดนั้นแลวไมทําลายเสียเอง บุคคลนั้น

ยอมเจตนาครอบครองทรัพยนั้นตอไปโดยซุกซอนไวในสถานท่ีท่ีผูอ่ืนไมอาจพบเห็น การทําให

ทรัพยนั้นออกมาจากการครอบครองของบุคคลดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมายท่ีกําหนดหามการครอบครองทรัพยนั้น ยอมไมมีหนทางอ่ืนใดนอกเสียจากการเขาคน

ในท่ีรโหฐานเพื่อยึดเอาทรัพยนั้นมา 

ในขณะเดียวกัน หากทรัพยนั้นเปนส่ิงของท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใช

หรือมีไวเพ่ือจะใชในการกระทําความผิดหรือเปนพยานหลักฐานในความผิดนั้น หากอยูในความ

ครอบครองของผูกระทําความผิดเอง บุคคลดังกลาวยอมซุกซอนหรือเตรียมทําลายทรัพยนั้นเพ่ือ

ปกปดความผิด การจะแสวงหาสิ่งของนั้นมาใชในการดําเนินคดีและไดมาทันทวงทีกอนท่ีจะมีการ

โยกยาย ทําลายทรัพยนั้น จําเปนตองใชมาตรการคนในท่ีรโหฐานซึ่งหลายกรณีตองเปนการเขา

คนโดยฉุกเฉิน ย่ิงคดีนั้นเปนคดีอุกฉกรรจ คดีท่ีมีความรายแรง หรือของกลางมีราคาสูง มี

ปริมาณจํานวนมากแลว ทรัพยนั้นยอมถูกปดบังซอนเรนเปนอยางดี ยากแกการเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานจากท่ีอ่ืนโดยท่ีไมมีการเขาไปในท่ีรโหฐานท่ีผูนั้นอยู ซึ่งผูตองหาวากระทําความผิด

ยอมไมยินยอมใหเจาพนักงานเขาไปตรวจคนหาพยานหลักฐานแตโดยดี 

ดังนั้น แมวาการคนในท่ีรโหฐานจะเปนการใชอํานาจเหนือสิทธิและเสรีภาพในความ

เปนสวนตัวของบุคคล อีกท้ังการคนในท่ีรโหฐานเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งอาจเปนการกระทําตอบุคคลท่ัวไป แมจะมิใชผูตองสงสัยวากระทําความผิด แตก็

เปนกระบวนการท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง และเพ่ือมิใหการคนในท่ีรโหฐานเปนการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในความเปนสวนตัวในสาระสําคัญจนเกินจําเปน กฎหมายจึงตองกําหนดใหรัฐเทานั้น

เปนผูใชอํานาจคน ราษฎรดวยกันเองแมจะเปนผูเสียหาย ก็ไมมีอํานาจคนในท่ีรโหฐานได และ

เจาหนาท่ีท่ีจะทําการคนไดตองเปนพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ กลาวคือ เปนเจาพนักงาน 

ผูมีหนาท่ีสืบสวน สอบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หรือตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ซึ่งหากการคนในท่ีรโหฐานไดกระทําภายใตกรอบ

อํานาจท่ีกฎหมายบัญญัติแลว ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใชอํานาจรัฐในการคนในที่รโหฐานยอม

นอยกวาประโยชนท่ีผูเสียหายจะไดรับการเยียวยาความเสียหายและสมาชิกในสังคมจะไดรับ

ความรูสึกม่ันคงปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสังคม    
 
     2.1  หลักเกณฑการคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน   
 แมวาโดยหลักการคนท่ีรโหฐานจะกระทําไดตอเม่ือมีหมายคนท่ีออกโดยองคกรผูมี

อํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ตาม แตในหลายๆประเทศก็ไดยอมรับการใชอํานาจรัฐเพ่ือคน
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สถานท่ีโดยไมมีหมายคนไดในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดยกเวนไวเปนการเฉพาะ เชนท่ีบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 โดยกําหนดใหเจาพนักงานสามารถคนใน 

ท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนได ในกรณี ดังตอไปนี้ 

 (1) เม่ือมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในท่ีรโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณอ่ืนใด

อันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น   

 (2)  เม่ือปรากฎความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน   

 (3)  เม่ือบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะท่ีถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอัน 

แนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในท่ีรโหฐานนั้น  

 (4) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรวาส่ิงของท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการ
กระทําความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพ่ือจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐาน

พิสูจนการกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในท่ีรโหฐานนั้น ประกอบท้ังตองมีเหตุอันควรเช่ือวา

เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ส่ิงของนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน  

 การคนโดยไมมีหมายคนในกรณีนี้เปนการกําหนดใหอํานาจคนท่ีรโหฐานโดยไมมี

หมายคน เม่ือประกอบดวยขอเท็จจริงท่ีเปนเง่ือนไขของอํานาจ 2 ประการ คือ 

 1. มีพยานหลักฐานตามสมควรวา มีส่ิงของท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการ

กระทําความผิด หรือไดใชหรือมีไวเพ่ือจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐาน

พิสูจนการกระทําความผิด ไดซอนหรืออยูในท่ีรโหฐานนั้น  คําวา “เม่ือมีพยานหลักฐานตาม

สมควร” จะตองปรากฎพยานหลักฐานตามสมควรกอนวาส่ิงของท่ีจะคนนาจะอยูในท่ีรโหฐานนั้น  

ไมใชเพียงแคสงสัยก็มีอํานาจเขาคนไดโดยไมตองมีคําส่ังหรือหมายของศาล 

 2.  มีเหตุอันควรเช่ือวา เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได หากเจา

พนักงานไมเขาคนท่ีรโหฐานในทันทีจะทําใหส่ิงของนั้นถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน 

 จะเห็นไดวามีการใชถอยคํา คําวา “มีเหตุอันควรเช่ือ” ท้ังนี้เนื่องจากวัตถุประสงค

ของการคนในกรณีนี้ เปนการปองกันการโยกยายทําลายพยานหลักฐาน ซึ่งโดยทั่วไปเหตุได

เกิดข้ึนในท่ีรโหฐานโดยไมมีพฤติการณท่ีชัดเจนท่ีจะทําใหเจาพนักงานรูวาเหตุท่ีทําใหมีอํานาจคน

ไดเกิดข้ึนแลวหรือไม จึงแตกตางจากกรณีอ่ืนๆ ท่ีมักจะมีเสียงใหไดยิน เชนเสียงรองใหชวยหรือ

เสียงปน หรือกรณีการตามจับบุคคล ซึ่งเจาพนักงานเห็นอยูวาบุคคลดังกลาวเปนผูกระทํา

ความผิดซึ่งหนา การใชอํานาจตามอนุมาตรา 4 นี้จึงมีความจําเปนท่ีเจาพนักงานจะตองใช

ดุลพินิจอยางมาก ซึ่งการกําหนดเพียงแตใหเจาพนักงานสงมอบสําเนาบันทึกการตรวจคนและ

บัญชีทรัพยท่ีไดจากการตรวจคน รวมท้ังจัดทําบันทึกแสดงเหตุท่ีทําใหสามารถเขาคนไดเปน

หนังสือใหไวแกผูครอบครองสถานท่ีท่ีถูกตรวจคน และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจคน

เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  ยังไมเพียงพอท่ีจะเปนการปกปองคุมครองบุคคลจาก

การใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมายได 
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3. หลักการคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนตามกฎหมายของตางประเทศ 
 หลักการคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ศาลฎีกา

สหรัฐอเมริกาไดกําหนดหลักเกณฑเปนบรรทัดฐานไวเพ่ือใหเจาพนักงานสามารถทําการคนใน 

ท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนไดเฉพาะกรณีท่ีเปนการคนฉุกเฉิน (Exigent  circumstance  search) 

เทานั้น ไดแก 
 1. การคนฉุกเฉินเพ่ือปองกันอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลในท่ี

รโหฐาน 
 2.  การคนฉุกเฉินเพ่ือประโยชนในกระบวนการสืบสวนและสอบสวน ไดแก 

 2.1 คนฉุกเฉินเพ่ือปองกันการโยกยายหรือทําลายพยานหลักฐาน 

  2.2 คนฉุกเฉินเพ่ือปองกันผูกระทําความผิดหลบหนี  ซึ่งแบงออกเปน  หลักการ

ไลติดตามโดยกระช้ันชิด(Search  in  hot  pursuit) และหลักการไลติดตามโดยตอเนื่อ (Search  

in) 

 สําหรับการคนฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 อนุมาตรา 4 นั้น คือการคนฉุกเฉินเพ่ือปองกันการ

โยกยายหรือทําลายพยานหลักฐาน  โดยจะตองประกอบดวยเง่ือนไขท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ คือ 

 (1) เจาพนักงานจะตองมีเหตุอันควรเช่ือ (Probable  Cause) วามีพยานหลักฐานท่ี

อาจจะถูกทําลายหรือถูกเคล่ือนยายอยูภายในที่รโหฐานนั้น โดยพิจารณาจากลักษณะของสถานท่ี

นั้นๆวามีลักษณะเปนสถานท่ีท่ีจะพบพยานหลักฐานในการกระทําความผิดหรือไม 

 (2) พยานหลักฐานนั้นตองเปนพยานหลักฐานในความผิดท่ีรายแรงซึ่งไดสัดสวนกับ

การใชมาตรการคนโดยไมมีหมายหรือไม  กลาวคือ  การคนฉุกเฉินในความผิดเล็กนอย  

โดยเฉพาะความผิดท่ีไมมีโทษจําคุก  จะกระทํามิได   

 (3) เจาพนักงานมีเหตุอันควรเช่ือวาพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลายเสีย
กอนท่ีจะไดรับหมายคนจากศาล หมายความวา เจาพนักงานจะตองสงสัยวาบุคคลท่ีอยูในสถานท่ี

นั้นพยายามจะทําลายพยานหลักฐาน โดยเหตุ อันควรเ ช่ือวาจะมีการพยายามทําลาย

พยานหลักฐาน  ไดแกกรณีท่ีบุคคลท่ีอยูในสถานท่ีนั้น ไดลวงรูแลววาเจาพนักงานไดตรวจพบ

การกระทําความผิดของพวกเขาแลว 

 สําหรับการพิจารณาวากรณีอยางใดท่ีเช่ือไดวาผูตองสงสัยไดลวงรูถึงการปฏิบัติงาน

ของเจาพนักงานและกําลังจะมีการโยกยายทําลายพยานหลักฐานนั้น อาจพิจารณาไดจากกรณีท่ีมี

เสียงตะโกนจากภายในบานหรือภายนอกบานวาตํารวจมาหรือมีพฤติการณท่ีแสดงถึงความชุลมุน

วุนวาย มีเสียงเทของท้ิงลงชักโครก เปนตน 

 (4) ความฉุกเฉินเนื่องจากกําลังจะมีการโยกยายหรือทําลายพยานหลักฐานนี้ จะตอง
ไมไดเกิดข้ึนจากการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานเอง  
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 จะเห็นไดวาลักษณะพ้ืนฐานของเหตุท่ีใหอํานาจเจาพนักงานในการคนท่ีรโหฐานโดย

ไมมีหมายคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 92 อนุมาตรา 4 มี

ลักษณะใกลเคียงกับหลักการคนฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Exigent  circumstance  

search) อยางย่ิง  

           สวนหลักการคนในเคหสถานโดยไมมีหมายคนของประเทศอังกฤษนั้น ไมปรากฏ

บทบัญญัติท่ีใหอํานาจเจาพนักงานทําการคนโดยไมมีหมายคนในสถานที่ของบุคคลเพียงเพราะ

เหตุวาเจาพนักงานเช่ือวากําลังจะมีการโยกยายหรือทําลายพยานหลักฐานกอนท่ีจะขอหมายคน

จากศาลได  มีเพียงการคนเนื่องมาจากการจับกุมบุคคลเทานั้น ซึ่งจะกระทําไดตอเม่ือมีเหตุผล

เก่ียวเนื่องกับการจับกุมผูกระทําความผิดเปนหลัก โดยกฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานในการ

ตรวจคนสถานท่ีหากบุคคลนั้นถูกจับในความผิดอาญารายแรง(indictable  offence)เพ่ือหา

พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้น  ซึ่งสถานท่ีท่ีเจาพนักงานมีอํานาจตรวจคน 

ไดแก 
 1. สถานท่ีท่ีบุคคลนั้นอยูในขณะถูกจับกุม 

 2. สถานท่ีท่ีบุคคลนั้นเพ่ิงเขาไปในทันทีทันใดกอนถูกจับกุม 

 ท้ังนี้การคนสถานท่ีดังกลาวจะกระทํามิไดหากไมไดมีเหตุอันควรเช่ือ (reasonable 

grounds for believing ) วาจะมีพยานหลักฐานดังกลาวอยูในสถานท่ีนั้น  โดยมีหลักเกณฑในการ

พิจารณา ดังนี้ 

 (1) การคนท่ีรโหฐานที่ผูถูกจับกุมอยูในขณะจับกุมจะตองเปนการคนสืบเนื่องจาก

การกระทําความผิดรายแรง  

 (2) เจาพนักงานเช่ือวามีส่ิงของท่ีไดมาจากการกระทําความผิด ใชในการกระทํา

ความผิด  หรือเปนพยานหลักฐานสําคัญในความผิดอยูในสถานท่ีนั้น 

 (3) เจาพนักงานเช่ือวาผูครอบครองสถานท่ีนั้นเปนผูรวมกระทําความผิด เปนผูใช

หรือสนับสนุนการกระทําความผิด  หรืออยางนอยท่ีสุดผูครอบครองสถานท่ีไดปฏิเสธการคนโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควรอยางย่ิง 

 สวนหลักการคนในเคหสถานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศ

เยอรมันซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑในการคนในที่รโหฐานไว  โดยไดกําหนดใหเปนอํานาจของผู

พิพากษาในการพิจารณาออกหมายคนตามคํารองขอของพนักงานอัยการหรือตํารวจเทานั้น  แต

หากเปนกรณีฉุกเฉินหรือกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน (excigant  circumstances) กฎหมายได

กําหนดยกเวนหลักการออกหมายคนโดยศาลไว  โดยกําหนดใหพนักงานอัยการหรือเจาพนักงาน

ตํารวจสามารถดําเนินการออกหมายคนไดเอง  แตก็ตองระบุเหตุผลไวดวยวา  เหตุใดจึงไม

สามารถท่ีจะไปขอหมายคนจากศาลไดทัน โดยจะตองมีความพยายามท่ีจะไปขอหมายคนจาก

ศาลแลวดวย  ท้ังนี้เนื่องจากในทางคดีแลวพนักงานอัยการจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินคดี

อาญาตั้งแตทราบวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจนถึงการฟองรองหรือไมฟองรองผูตองหา  
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ดังนั้นการคนในท่ีรโหฐานของประเทศเยอรมันทุกกรณี  จะตองมีหมายคนเสมอ จะแตกตาง

เพียงหากวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีไมอาจไปขอหมายคนจากศาลไดทัน  พนักงานอัยการก็สามารถ

ออกหมายคนไดเองอยูแลว  ดังนั้นการคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนจึงไมมีการกําหนด

หลักเกณฑไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมันแตอยางใด   

 
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 การคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนนั้น เปนกรณีท่ีกฎหมายไดใหอํานาจเจา

พนักงานเขาไปดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานภายในท่ีรโหฐานของประชาชน  อันเปนการลวง

ละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นกฎหมายจึงตองกําหนดหลักเกณฑในการ

ดําเนินการใหชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 92 (4) กฎหมายไดใหดุลพินิจแกเจาพนักงานเปนอยางมาก ในการพิจารณาถึงเหตุอัน

ควรเช่ือวาหากจะรอเพื่อไปขอหมายคนจากศาลมาทําการตรวจคน จะทําใหพยานหลักฐานถูก

เคล่ือนยายหรือถูกทําลายไปเสียกอน โดยเจาพนักงานสามารถใชดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุดังกลาว

ไดเอง  จึงอาจเปนชองวางใหเจาพนักงานใชดุลพินิจตามอําเภอใจโดยไมชอบดวยกฎหมายใน

การพิจารณาถึงเหตุอันควรเช่ือดังกลาว  ดังนั้นการใชดุลพินิจของเจาพนักงานจึงควรท่ีจะมี

ขอบเขตในการพิจารณาที่ชัดเจน  ตรวจสอบไดและมีบรรทัดฐานในการพิจารณาเปนแบบอยาง

เดียวกัน  มิใชปลอยใหเปนการใชดุลพินิจโดยลําพังของเจาพนักงานแตละคนแตอยางใด 

 จากเหตุผลดังกลาว  ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 1.  ควรมีการออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมาย

คน โดยมีการกําหนดกรอบในการพิจารณาถึงเหตุอันควรเช่ือไว  เพ่ือใหเจาพนักงานไดนําไปใช

เปนเกณฑในการพิจารณาในการใชดุลพินิจตรวจคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน  อันเปน

บรรทัดฐานแบบเดียวกัน  โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญและหลักเกณฑในการพิจารณา  ดังนี้ 

  (1) พิจารณาจากความรายแรงของความผิด วามีความช่ัวรายรุนแรงเพียงใด มี

ผลกระทบตอประชาชนมากหรือนอยเพียงใด  โดยอาจพิจารณาจากอัตราโทษ  เชนคดีความผิดท่ี

มีโทษประหารชีวิต ยอมมีเหตุผลในเร่ืองของความจําเปนเรงดวนมากกวาความผิดท่ีมีอัตราโทษ

เล็กๆนอยๆ เชนความผิดลหุโทษ    

  (2) พิจารณาจากลักษณะของพยานหลักฐานท่ีคาดวาจะพบในที่รโหฐานวามี

ขนาดใหญเคล่ือนยายยาก  หรือมีขนาดเล็กสามารถเคล่ือนยายหรือซุกซอนไดโดยงายหรือไม 

เชน ทอนซุงขนาดใหญ  เหตุฉุกเฉินท่ีจะดําเนินการตรวจคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนยอมมี

นอยกวาพยานหลักฐานท่ีมีขนาดเล็ก เชนเมทแอมเฟตามีน  เปนตน   

  (3)  พิจารณาจากความสะดวกหรือระยะทางในการเดินทางไปขอหมายคนจาก

ศาลวาสามารถดําเนินการไดโดยงายหรือไม   
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   โดยอาจพิจารณาจากระยะทางระหวางสถานท่ีเกิดเหตุ  ท่ีทําการของ

พนักงานสอบสวน และท่ีทําการของศาลท่ีอยูในเขตอํานาจ วามีระยะทางหรือมีความสะดวกใน

การเดินทางมากนอยเพียงใด    

  (4)  พิจารณาจากชวงเวลาท่ีพบการกระทําความผิด อันทําใหตองคนทันทีใน

ขณะนั้นเชน หากวาเหตุเกิดข้ึนในเวลาพลบค่ําหรือใกลจะมืด พยานหลักฐานอาจถูกเคล่ือนยาย

หรือถูกทําลายไดโดยงาย เปนตน 

  (5) พิจารณาจากพฤติการณแวดลอมตางๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาผูตองหา หรือ

บุคคลท่ีอยูภายในท่ีรโหฐานนั้ไดลวงรูแลวหรือไมวา  เจาพนักงานไดตรวจพบการกระทําความผิด

ของพวกเขาแลว  

 2. ควรมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมการการใชดุลพินิจคนในท่ีรโหฐานโดย

ไมมีหมายคนภายหลังการตรวจคนเสร็จส้ิน 

 โดยอาจกําหนดใหภายหลังจากท่ีทําการตรวจคน ใหเจาพนักงานรายงานเหตุผลใน

การใชดุลพินิจคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายคนไปยังพนักงานอัยการภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต

เวลาท่ีการตรวจคนเสร็จส้ิน  ท้ังนี้ก็เพ่ือใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการใช

ดุลพินิจในเบื้องตน เนื่องจากพนักงานอัยการคือผูท่ีจะดําเนินการฟองคดียังศาล  หากพนักงาน

อัยการเห็นวาเจาพนักงานตํารวจมิไดใชดุลพินิจตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว  พนักงานอัยการยอม

ใชดุลพินิจในการส่ังไมฟองคดีก็ได   

 3. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคํารองเก่ียวกับการปฎิบัติงานของเจา

พนักงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 โดยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีความเปนอิสระจากองคกรบังคับใชกฎหมาย

ข้ึนมาเพ่ือมีหนาท่ีวินิจฉัยขอรองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน

โดยเฉพาะ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหขอรองเรียนไดรับการพิจารณาโดยเรงดวน  โดยหากคณะกรรมการ

ดังกลาววินิจฉัยแลวเห็นวาขอรองเรียนไมมีมูลก็ใหยกคํารอง  แตหากเห็นวาขอรองเรียนมีมูลก็

ใหเสนอแนะไปยังผูบังคับบัญชาของเจาพนักงานท่ีถูกกลาวหาเพื่อลงโทษทางวินัยตอไป โดย

คณะกรรมการดังกลาวจะตองพิจารณาขอรองเรียนโดยเรงดวนเพ่ือพิสูจนทราบและใหความเปน

ธรรมกับประชาชนโดยเร็ว  ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการปองปรามเจาพนักงานอีกทางหนึ่งวาหากใช

ดุลพินิจตามอําเภอใจนอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวแลว ก็ยอมอาจถูกลงโทษท้ังทางอาญา

และทางวินัยได 
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