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บทที 13
การรายงานตนเมือถูกอ้างเป็ นพยาน
--------------------------------------ข้อ 1. เนื องจากเคยปรากฏว่าข้าราชการตํารวจทีถูกอ้างเป็ นพยานในคดีอาญาบางคนเบิกความเลอะ

เลื อนแตกต่างกับถ้อยคําของตนเองทีให้ไว้ในชั+นสอบสวน หรื อพยานทีรู้เห็ นเหตุการณ์ มาด้วยกันให้การ

คลาดเคลื อนจากความเป็ นจริ ง กระทําให้เป็ นทีระแวงสงสัยในถ้อยคํานั+นเป็ นเหตุให้เสี ยความเทียงธรรม
และบางทีก็เป็ นผลให้ตาํ รวจผูน้ + นั เองต้องมีโทษฐานแจ้งความเท็จหรื อเบิกความเท็จได้ พฤติการณ์เช่ นนี+ ไม่

เป็ นทีพึงปรารถนาในทางการตํารวจ

ให้พึงเข้าใจว่า การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยนั+นเป็ นหน้าทีอนั สําคัญของตํารวจ ตํารวจพึงระลึ กอยู่

เสมอว่า ตนมีหน้าที ในการนี+ ยิงกว่าบุคคลอืนในการทีจะต้องดูแลรั กษาเหตุการณ์ ดว้ ยความระมัดระวังให้
เหมาะสมกับหน้าที เมือประสบเหตุการณ์ทีเกิดขึ+นต้องพยายามสังเกตและจดจําพฤติการณ์น+ นั ไว้โดยละเอียด

และด้วยความเที ยงธรรมเพือประโยชน์ดงั ว่านี+ จึ งเป็ นหน้าที ของผูบ้ งั คับบัญชาที จะต้องอบรมตํารวจใน
บังคับบัญชาชอบตนให้เป็ นผูม้ ีไหวพริ บรู ้จกั สังเกตการณ์ทีควรต้องสังเกตและจดจําอย่าให้เป็ นว่าสิ งทีควรรู ้

ควรเห็ น แต่ตนเองมิได้สนใจสังเกตหรื อจดจําไว้ ครั+นถูกซักถาม ก็ให้ถอ้ ยคําทีถูกต้องไม่ได้บางคราวก็ให้
การพอให้พน้ ตัวเช่ นนี+ เป็ นต้น ไม่ควรที จะให้มีอยู่ในนิ สัยของตํารวจเป็ นอันขาด เมื อไม่รู้ไม่เห็ นหรื อจํา

ไม่ได้ก็บอกไปตามตรงก็ยงิ ดีกว่าบอกส่ งๆไป หรื อบอกเพือโอ้อวดหรื อแสดงให้เห็นว่าตนรู ้เห็นเหตุการณ์ถี

ถ้วนตลอดในข้อทีซักถาม ซึ งไม่เป็ นความจริ ง อีกประการหนึ งสิ งเฉพาะหน้าทีควรรู ้ ความเห็นแท้ๆ โดยมิ

ต้องให้ความสังเกตเป็ นพิเศษอย่างใด หรื อได้รู้เห็นมาแล้ว แต่มิได้เอาใจใส่ ทีจะสังเกตหรื อจดจําไว้ ครั+นถึ ง

เวลาให้ถ้อ ยคํา หรื อ เบิ ก ความก็ ไ ม่รู้ไ ม่ เ ห็ น จํา ไม่ ไ ด้ ดัง นี+ ก็ไ ม่ ส มกับหน้า ที ข องตํา รวจผูร้ ั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้อยทีดี ตํารวจจะต้องพยายามกระทําตนให้เป็ นผูม้ ีหูไวตาไว ไหวพริ บต่อเหตุการณ์ รู ้จกั สังเกตในสิ งที

ควรสังเกต และจดจําไว้เพือความเทียง-ธรรม ในหน้าทีเชิ ดชู เกียรติศกั ดิ9ของตํารวจให้เป็ นทีนิยมรักใคร่ นบั
ถือของประชาชนต่อไป คดีบางเรื องแม้จะมีพยานตํารวจผูเ้ ดียวก็อาจถือเป็ นข้อชี+ขาดได้ โดยปราศจากสงสัย

ฉะนั+น ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหมัน อบรมตํารวจในเรื องนี+และถือเป็ นความสําคัญส่ วน

ข้อ 2. เมือข้าราชการตํารวจถูกอ้างเป็ นพยานในคดีอาญา ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี+

(1) คดีอาญาทีพนักงานอัยการอ้างตํารวจเป็ นพยาน ถ้าผูถ้ ูกอ้างเป็ นนายตํารวจชั+นประทวน

และพลตํารวจ ให้เป็ นหน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาผูท้ าํ การสอบสวนในคดี น+ นั หรื อสารวัตร หรื อผูบ้ งั คับกอง
เรี ยกผูท้ ีจะเป็ นพยานนั+นชี+ แจงความจําของคนทีได้ให้การไว้ในการสอบสวน เพือป้ องกันการหลงลืม แต่ถา้

เป็ นนายตํารวจชั+นสัญญาบัตรถูกอ้างเป็ นพยานแล้ว เป็ นหน้าทีของตํารวจทีถูกอ้างนั+นเตรี ยมตัวเป็ นพยาน

ตามทีบนั ทึกไว้ในสํานวน แม้สงสัยประเด็นข้อใด ก็ให้ติดต่อกับพนักงานอัยการผูว้ า่ คดีในคดีน+ นั

(2) ถ้าจําเลยในคดีทีพนักงานอัยการฟ้ องได้อา้ งว่าตํารวจคนใดเป็ นพยานจําเลยในคดีอาญา

ก.คดี ธรรมดา ให้ตาํ รวจทีถูกอ้างรายงานชี+ แจงข้อความทีตนรู ้ เห็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาที

ปกครองโดยตรงในทีน+ นั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ถ้าไม่สามารถหรื อไม่มีเวลาพอทีจะรายงานให้ทราบ

ได้ตามกําหนดนี+ ก็ให้รายงานโดยเร็ วทีสุดทีสามารถจะทําได้ เมือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงรับรายงานทราบก็

เป็ นอันพอ แต่ถา้ ปรากฏว่าเหตุผลทีจะเบิกความตามจําเลยอ้างนั+น เกียวแก่ระเบียบทางการของกรมตํารวจ

แล้ว ถ้าเป็ นตํารวจในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ให้ผบู ้ งั คับบัญชานั+นเสนอไปจนถึ งผูก้ าํ กับการหรื อผูบ้ งั คับ

การ นอกจากนี+ให้เสนอจนถึงผูบ้ งั คับกองพิจารณาอีกชั+นหนึง

ข.คดี อุกฉกรรจ์ หรื อคดี เกี ยวแก่การเมืองหรื อคดี สําคัญซึ งจําเลยมีอิทธิ พลให้รายงาน

เหตุผลทีตาํ รวจผูถ้ ูกอ้างเป็ นพยานรู ้เห็นเพียงใด จนถึงผูบ้ งั คับการหรื อผูก้ าํ กับการดังกล่าวในท้ายของวรรค

ก่ อนและให้เป็ นหน้าที ข องผูบ้ งั คับ การหรื อผูก้ าํ กับการพิจ ารณาเสนอ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อทราบเป็ น
เรื องๆไป

ข้อ 3.คดี ทีราษฎรฟ้ องข้าราชการตํารวจในคดีอาญา เนื องจากการกระทําการตามหน้าที ถ้าราษฎร

อ้างตํารวจเป็ นพยานได้ ตํารวจผูท้ ี จะเป็ นพยานนั+นรายงานข้อความที คนรู ้ เห็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน
ตามลํา ดับ ชั+น ถ้า เป็ นตํา รวจในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ให้ร ายงานถึ ง ผูบ้ งั คับ การ เว้น แต่ ห น่ ว ยใดมี

ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงชั+นผูก้ าํ กับการก็ให้รายงานถึงผูก้ าํ กับการ นอกจากนี+ให้รายงานผูบ้ งั คับกอง และให้เป็ น

หน้าทีเกียวถึงความเสื อมเสี ยแก่กรมตํารวจแล้ว ให้เสนอรายงานนั+นจนถึงกรมตํารวจ

ปรากฏว่ า พยานโจทก์ ซ ึ งเป็ นนายตํา รวจได้ รั บ หมายนัด ของศาลแล้ ว ไม่ ไ ปศาลและไม่ แ จ้ง

เหตุขดั ข้องให้ศาลทราบ ทําให้ศาลต้องเลื อนการพิจารณาคดีไปบ่อยๆ เป็ นเหตุให้การพิจารณาคดีของศาล
ต้อล่าช้า เสี ยหายแก่ราชการศาลและตัวคู่ความด้วย เพราะคดี บางเรื องหาพยานไปศาลก็อาจจะทําให้การ

พิจารณาพิพากษาเสร็ จได้ในปี นี+แต่เมือพยานส่ วนมากทีเป็ นนายตํารวจไม่ไปศาลตามวันนัดเช่ นนี+ จึงทําให้

คดีของศาลต้องค้างการพิจารณา อันเห็นเหตุให้คดีคา้ งพิจารณาของศาลอาญาค้างปี มากว่าทีควรจะเป็ น

จึงให้นายตํารวจทีตอ้ งไปเป็ นพยานศาล ขอให้ไปตามกําหนดนัด ถ้าหากมีเหตุขดั ข้องก็ขอให้แจ้ง

ศาลอาญาทราบก่อนวันนัดพิจารณา

(วรรคสี .......................ยกเลิก)

(ข้อ 3. “ วรรคสี ” ยกเลิกโดย ระเบียบ ตรฯ (ฉ.2)พ.ศ. 2530 ลง 13 ส.ค.2530
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