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ภาค 1  
ขอความเบ้ืองตน 

ลักษณะ 1 
หลักท่ัวไป 

ขอ 1,2 

ลักษณะ 2 
อํานาจพนักงาน
สอบสวนและศาล 

ลักษณะ 3  
การฟองคดีอาญา

และคดีแพง
เกี่ยวเน่ืองกับ

คดีอาญา 

1.ผูเสียหายในคดีอาญา 
*ผูเสียหายโดยตรง ม.2(4) 
*ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย ม. 4,5,6 
*อํานาจจัดการแทนผูเสียหาย ม.3 
2.เขตอํานาจพนักงานสอบสวน 
*ความผิดเกิดทองที่เดียว ม.18 
*ความผิดเกิดหลายทองที่ ม.19 
*ความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร ม.20 
*การช้ีขาดวาใครเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ม.21,21/1 
3.เขตอํานาจศาล 
*ความผิดเร่ืองเดียวเกิดในราชอาณาจักร ม.22 
*ความผิดหลายเร่ืองเกี่ยวพันกันเกิดข้ึนในราชอาณาจักร ม.24 
4.การฟองคดีอาญา 
*ผูมีอํานาจฟองคดีอาญา ม.28,34 
*รับมรดกความในคดีอาญา ม.29 
*ผูเสียหายขอเขารวมเปนโจทก ม.30 
*พนักงานอัยการขอเขารวมเปนโจทก ม.31 
*ผลของการเปนโจทกรวม ม.32,33 
*การถอนฟองคดีอาญา ม.35,36 
*คดีอาญาเลิกกัน ม.37 
*สิทธิฟองคดีอาญาระงับ ม.39 
5.ฟองคดีแพงเกี่ยวเน่ืองคดีอาญา 
*การฟอง ม.40,43,44/1 
*การพิจารณาพิพากษา ม.46 2/10 



ขอ 3 
*โจทกฟองคดีอาญา ม.2(14)  
*อํานาจฟองของพนักงานอัยการ ม.120 
*ความผิดตอสวนตัวตองรองทุกข ม.2(7),123,124,124/1,126 
*สอบสวนโดยพนักงานสอบสวน ม.2(6),121 
*สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ ม.18,19,20 
*วิธีสอบสวน ม.131,131/1,131/2,135 
*การสอบสวนผูเสียหาย/พยานเด็ก ม.133ทวิ,133ตรี 
*การแจงขอกลาวหา ม.134,134/4 
*ถามเร่ืองทนาย ม.134/1 
*หนาท่ีพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบและการสั่งสํานวนของ
พนักงานอัยการ ม.140,141,142,143,144 
*คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการ ม.145,145/1,146,147 
*ชันสูตรพลิกศพ ม.148,150,155/1 

ภาค 2  
สอบสวน 
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ลักษณะ 1 
ฟองคดีอาญา
และไตสวนมูล

ฟอง 

ขอ 4 
ลักษณะ 2 
การพิจารณา 

ลักษณะ 3 
การพิพากษา 

*แบบคําฟองคดีอาญา ม.158 
*อํานาจศาลตรวจคําฟอง ม.161 
*โจทกขอแกฟอง/จําเลยขอแกคําใหการ ม.163,164 
*การไตสวนมูลฟอง ม.162,163,165,167,170 
*โจทกขาดนัด ม.166,162,173/2,181 
*การพิจารณาและสืบพยาน ม.172 
*การพิจารณาสืบพยานลับหลังจําเลย ม.172ทวิ,180,237ทวิ 
*การสืบพยานเด็ก ม.172ตรี 
*ถามเร่ืองทนาย ม.173 
*การสืบพยานประกอบคํารับสารภาพ ม.176 
*พิพากษายกฟอง ม.185 
*หามพิพากษาเกินคําขอ ม.192 

ภาค 3  
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 
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ลักษณะ 2 
ฎีกา 

ขอ 5 
ลักษณะ 1 
อุทธรณ 

*สิทธิอุทธรณ ม.193 
*ขอจํากัดสิทธิอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง ม.193 ทวิ 

*การอนุญาต/รับรองใหอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง ม.193ตรี 
*หามอุทธรณในขอท่ีไมไดวากลาว ม.195 

*ขอจํากัดสิทธิอุทธรณคําสั่งระหวางการพิจารณา ม.196 
*การย่ืนอุทธรณ ม.198 

*อุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ ม.198ทวิ 
*หามศาลอุทธรณพิพากษาเพ่ิมโทษจําเลย ม.212 

*เหตุในลักษณะคดี ม.213 
 

*ขอจํากัดสิทธิฎีกายืน/แกไขเล็กนอย ม.218 
*ขอจํากัดสิทธิฎีกาแกไขมาก ม.219 

*ขอจํากัดสิทธิฎีกาศาลลางยกฟอง ม.220 
*ขออนุญาตหรือรับรองฎีกา ม.221 
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อุทธรณและฎีกา 
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ขอ 6 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรม 

ลักษณะ 4 
หมายเรียก
และหมาย

อาญา 

ลักษณะ 5 
จับ ขัง จําคุก 
คน ปลอย
ช่ัวคราว 

*หมายจับ ม.66 
*จับโดยไมมีหมาย ม.78 

*ราษฎรจับ ม.79 
*ความผิดซึ่งหนา ม.80 

*วิธีการจับ ม.81,82,83,84,85 
*การควบคุมตวั ม.86,87,90 

*หมายคน ม.69 
*คนในที่รโหฐาน ม.92,94,96,98 
*คนตัวบุคคลในที่สาธารณะ ม.93 
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ขอ 7 พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพง 

*ขอเท็จจริงที่ไมตองนําสืบ ม.84 
*ภาระการพิสูจน ม.84/1 
*สิทธินําพยานเขาสืบ ม.85 
*การรับฟงพยานหลักฐาน ม.86,87 
*การย่ืนบัญชีระบุพยาน ม.88 
*การอางพยานเอกสาร ม.90 
*การรับฟงพยานเอกสาร ม.93 
*ขอใหศาลเรียกพยานเอกสาร ม.123,124 
*การคัดคานพยานเอกสาร ม.125 
*เอกสารมหาชน ม.127 
*การนําสืบพยานบุคคลแทนเอกสาร ม.94 
*การสืบพยานบุคคล ม.95 
*พยานบอกเลา ม.95/1 7/10 
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ขอ 8 พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 

*หลักการรับฟงพยานหลักฐานในคดีอาญา ม.226 
- คํารับสารภาพ/ถอยคําอ่ืนในช้ันจับกุม ม.84 
- การไมแจงสิทธิผูถูกจับหรือผูตองหา ม.134/1,134/4 
- การรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ ม.226/1 
- หามสืบประวัติการกระทําความผิดเพื่อพิสูจนความผิด ม.226/2 
*ศาลใชดุลยพินิจวินิจฉัยช่ังนํ้าหนักพยาน ม.227 
*หามสืบประวัติการกระทําความผิดเพื่อพิสูจนความผิด ม.226/2 
*หามอางจําเลยเปนพยาน ม.232 
*การรับฟงพยานบอกเลา ม.226/3 
*การวินิจฉัยช่ังนํ้าหนักพยานบอกเลา ม.227/1 
*การรับฟงคําเบิกความในช้ันไตสวนมูลฟอง ม.226/5 
*สืบพยานเพิ่มเติม ม.228,229,230 
*การย่ืนบัญชีระบุพยาน ม.229/1,173/1 
*การสืบพยานลวงหนากอนฟองคดี ม.237ทวิ,237ตรี 
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พยานหลักฐาน 



ขอ 9 วาความและการถามพยาน 

*การรางคําฟองคดีแพง  
*การรางคําฟองคดีอาญา 
*การจัดคําคําคูความตางๆ 
เชน คําใหการ คํารอง คําขอ 
คําแถลงตางๆ ทั้งในคดีแพง
และคดีอาญา 
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ขอ 10 การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 

*จัดทํารางสัญญา 
*จัดทํานิติกรรมตางๆ 
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