พ.ต.ท.จิตติพงษ
วิชญาปกรณ สวป.สภ.
แกงโสภา กลาวรายงาน
ปล อ ยแถวข า ราชการ
ตำรวจ ระดมกวดลาง
อาชญากรรม ช ว ง
เทศกาล ประเพณีลอย
กระทงประจำป 2552
จ น ถึ ง ช ว ง เ ท ศ ก า ล
ส ง ท า ยป เ ก า ต อ นรั บ
ปใหม พ.ศ.2553
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สวัสดีครับ ผอู า นทีร่ กั ทุกทาน ! โดยเฉพาะพีน่ อ งชาวตำบลแกงโสภา ตำบล
บานกลาง ตำบลวังนกแอน และพืน้ ทีใ่ กลเคียง หายไปหลายเดือนสำหรับวารสาร
สถานีตำรวจภูธแกงโสภา เลยถือโอกาสเปนฉบับพิเศษ ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากทาน นายกสุพล เห็นโสภา นายก อบต.แกงโสภา ในฐานะทีท่ า นเปนประธาน
กต.ตร.สภ.แกงโสภา ที่เล็งเห็นความสำคัญในการใหขอมูลขาวสารกับพี่นอง
ประชาชน
กอนอื่น กระผมใครขอความรวมมือมายังพี่นองประชาชน ในพื้นที่
รับผิดชอบโปรดชวยกันปองกัน สอดสองดูแล บุตรหลานไมใหตกเปนทาสของ
ยาเสพติด ตลอดถึงการชวยกันดูแล ชวยเหลือนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาในพืน้ ที่
ของเรา ซึง่ มีสถานทีพ่ กั ผอนทางธรรมชาติทมี่ ชี อื่ เสียง รวมกันเปนเจาบานทีด่ ดี ว ย
รอยยิ้มอยางมีจิตไมตรี รักษาความสะอาดเรียบรอย โดยเฉพาะผูประกอบการ
รานคา รานอาหาร ทีส่ ำคัญอีกขอ
ที่ผมอยากฝากพอแมผูปกครอง
โปรดตักเตือนบุตรหลานของทาน
เกีย่ วกับการขับขีร่ ถจักรยานยนต
ผาดโผน สรางความเดือนรอน
รำคาญ รถทีม่ เี สียงดังเกินควร มี
ชาวบ า นร อ งเรี ย นมาเป น เป น
จำนวนมากเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ซึง่ กอน
ที่ทางเจาหนาที่ตำรวจและฝายที่
เกีย่ วของจะดำเนินการนัน้ อยาก
ให ท างผู ป กครองได ตั ก เตื อ น
กันกอน หากไมเชือ่ ฟงก็จะดำเนิน
การอยางเฉียบขาด ตอไป เชน
การตรวจใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ , รถ
เสียงดัง, รถไมมที ะเบียน, รถไม
ชำระภาษี ป ระจำป ซึ่ ง จะทำ
การตรวจยึดหาหลักฐานและทำการเปรียบเทียบปรับตอไป
สำหรับการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวติ ประจำวัน ของคนเรา
อาจเกีย่ วของกับบุคคลหลายประเภท ทัง้ ทีเ่ ราตัง้ ใจหรือไมตงั้ ใจก็แลวแต บางครัง้
เราอาจไมทนั เลหเ หลีย่ ม ของ พวกมิจฉาชีพ ทีค่ อยจะกระทำกับเราหรือประชาชน
โดยทัว่ ไปเทาทีม่ โี อกาส ดังนัน้ ในสวนของเจาหนาทีต่ ำรวจซึง่ มีหนาทีใ่ นการปองกัน
ปราบปรามผูกระทำความผิดทางกฎหมายอาญา และคอยบริการประชาชน ก็ได
ทำงานกันอยางเต็มทีต่ ามหนาทีร่ บั ผิดชอบ ไดทำโครงการตางๆเพือ่ หาแนวทางแกไข
ปญหาอาชญากรรม อาทิเชน โครงการจับเขาคุย ,โครงการฝากบานไวกับตำรวจ
โครงการใหความรเู กีย่ วกับยาเสพติด , โครงการหานาทีสอนนอง ซึง่ โครงการตางๆ

จะไดผลดวยดีเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมนั้น ก็ตองอาศัยพี่นองประชาชน
หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนให ค วามร ว มมื อ ไม ว า จะทางตรงหรื อ ทางอ อ ม
แจงเบาะแส ตางๆ ใหเจาหนาทีต่ ำรวจ
วันนี้ กระผมขอฝาก เกร็ดความรู เล็กๆนอยๆพอเปนแนวทางในการปองกัน
ชีวติ และทรัพยสนิ เชน...
- แกงมิจฉาชีพ ทีเ่ คยไดยนิ วา แกงตกทอง จะมีลกั ษณะการทำงานทีเ่ ปน
ทีม พวกทีอ่ าจตกเปนเหยือ่ สาเหตุหนึง่ มาจากการโลภมากอยากไดของคนอืน่ ทีม่ ี
มากกวา ดังนัน้ เมือ่ พบบุคคลทีต่ อ งสงสัยนำสรอยคอทองคำ หรือกำไลมือทองคำ
มาหาเราแลวใชวาจาหวานลอม ขอแลก หรือ ซือ้ ของเรา อยาไดหลงกลเปนเด็ด
ขาด เพราะไมมใี ครยอมเสียเปรียบในลักษณะนัน้ แน
ขอสังเกต ! เราควรจดจำตำหนิรปู พรรณ วิธกี ารพูด และ จำนวนบุคคล
ทีร่ ว มดวย เสนทางทีห่ ลบหนี ยานพาหนะ เพือ่ แจงเจาหนาทีต่ ำรวจตอไปและ
การกระทำของ พวกแกงทีช่ วนเลนการพนัน, แกงตมตนุ ลอตเตอรี ปลอม ก็มี
ลักษณะการกระทำที่คลายกัน อยาไดหลงเชื่อเปนอันขาด พบเห็นการกระทำ
หรือสงสัย ควรแจงเจาหนาทีต่ ำรวจทันที
- แกงมิจฉาชีพ แกงขโมยรถยนต รถจักรยานยนต มักจะหาโอกาสกับเหยือ่
ทีเ่ ขาถึงไดงา ยเปนอันดับแรก การจอดรถควรจอดใหปลอดภัย เชนอยาจอดทิง้ ไวใน
ทีเ่ ปลีย่ ว , จอดริมถนนเปนเวลา
นานมี สั ณ ญาณกั น ขโมยที่ มี
คุณภาพ ลงจากรถควรจะล็อด
ประตูทกุ ครัง้ ไมควรเก็บสิง่ ของมี
คาในรถซึง่ สามารถมองเห็นดวย
ตาเปลาจากนอกตัวรถ สำหรับ
สุ ภ าพสตรี เ วลาเวลาจะขั บ รถ
ก อ นจะถึ ง ตั ว รถควรสำรวจ
รอบตัวรถกอนทุกครัง้ วามีใคร
อยใู กลรถบาง มีกระเปาสะพาย
มือควรทำทาลวงกระเปาไวถามี
สเปยพริกไทยดวยยิง่ ดี เมือ่ เปด
ประตูรถเขาไปในตัวรถแลวควร
ปดประตูล็อคทันที บางคนมัว
ปลดล็ อ คหรื อ คุ ย โทรศั พ ท
อาจจะถูกพวกมิจฉาชีพทีค่ อยหาโอกาสเขาทำรายแยงชิงรถได หากมีใครมาเคาะ
ประตูรถไมควรเปดประตูโดยเฉพาะพวกทีอ่ า งขายของ เชนน้ำหอม แคฉดี ใสเรานิด
เดียวอาจถึงกับสลบไมรสู กึ ตัว
- ในเวลากลางคืน หรือในทีเ่ ปลีย่ ว เมือ่ มีคนโบกรถเพือ่ ขอความ
ชวยเหลือจากเรา เชนทำทีวา รถเสีย ยางแตกอะไรก็ชา ง ก็ขอใหตระหนักบางทีความ
หวังดีของเราอาจจะทำใหเราสูญเสียอยางคาดไมถงึ กระผมจึงขอฝากขอคิดเตือน
ใจเล็กๆนอยๆ ไวพอเปนแนวทาง หากทานพบเห็นบุคคลกระทำผิดหรือจะกระทำ
ผิด กรุณาแจงเจาหนาทีต่ ำรวจไกลเคียงโดยทันที
พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.แกงโสภา
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เกือบสองปกับการดำรงตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา ตามที่กระผมไดแถลงนโยบายไวตอ
สภาองคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา กระผมไดบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรจังหวัด
โดยยึดหลักความตองการของประชาชนในทองถิน่ เปนหลัก ในการพัฒนาดานตาง ๆ เพือ่ นำไปสเู ปาหมายไดอยางสมบูรณ
และเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทหนึ่งที่แมจะมีขอจำกัดทั้งดาน
งบประมาณ บุคลากร อาจจะตอบสนองความตองการของประชาชนไดไมครบถวนทัว่ ถึง แตดว ยความตัง้ ใจจริงในการ
อาสาเขามารับใชประชาชน และความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
แกงโสภา กำนัน ผใู หญบา น และสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ทำใหระยะเวลาทีผ่ า นมานัน้ สามารถดำเนินงานสำเร็จลุลว ง
ไปดวยดี
กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา กำนัน ผูใหญบาน สวนราชการในพื้นที่
พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ตลอดจนประชาชนตำบลแกงโสภา ทีไ่ ดมสี ว นรวมใหการปฏิบตั งิ านจนประสบผลสำเร็จ
ตามภารกิจหนาที่ดวยดี ขอขอบคุณ
นายสุพล เห็นโสภา
นายกองคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา
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ตำบลแกงโสภา
ประวัตคิ วามเปนมา
ตำบลแกงโสภาจัดตั้งเปนตำบลเมื่อ พ.ศ. 2475 ขึ้นกับอำเภอวังทอง เดิม
สถานที่ นี้ เ ป น เส น ทางที่ พ อ ค า จากอำเภอนครไทยเดิ น ทางผ า นและมาตั้ ง ค า ยพั ก ค า งคื น
เห็นวาเปนทำเลที่ดีเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานจึงไดรวมตัวกันตั้งเปนชุมชนขึ้น โดยประชากร
สวนใหญเปนผูมาจากหลาย ๆ แหง ตำบลแกงโสภาไดยกฐานะขึ้นเปนองคการบริหาร
สวนตำบลเมือ่ พ.ศ. 2538

1. ทีต่ งั้

สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐานสำคัญของทองถิน่

ตำบลแกงโสภาตั่งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอวังทอง หางจากอำเภอไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 (สายพิษณุโลก-หลมสัก) ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

2. อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรด
จรด
จรด
จรด

ตำบลบานกลาง อำเภอวังทอง
ตำบลวังนกแอน อำเภอวังทอง
ตำบลบานแยง อำเภอนครไทย
ตำบลวังนกแอน อำเภอวังทอง

3. เนือ้ ที่ 204.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 127,768 ไร
4. ภูมปิ ระเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแกงโสภา เปนที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่
ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใต โดยมีคลองมวงหอมและแมน้ำเข็กเปนแหลงน้ำการเกษตร
ที่สำคัญของตำบล ปจจุบันพื้นที่ประมาณรอยละ 70 ของตำบลอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
ไดแก ปาลุมน้ำเข็ก ปาลุมน้ำวังทองฝงขวา รวมทั้งยังมีพื้นที่อยูติดกับเขตอุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง เสนทางคมนาคมสายหลักในตำบลคือทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งตัดผาน
ทางทิศใตของตำบล

5. จำนวนหมบู า น

ตำบลแกงโสภา แบงการปกครองออกเปน 13 หมบู า น ไดแก
หมทู ี่ 1 บานปอย
หมทู ี่ 8 บานปากยาง
หมทู ี่ 2 บานแกงกุลา
หมทู ี่ 9 บานแกงซอง
หมทู ี่ 3 บานหวยพลู
หมทู ี่ 10 บานโปงปะ
หมทู ี่ 4 บานเขานอย
หมทู ี่ 11 บานนอยมวงหอม
หมทู ี่ 12 บานแกงกุลาเหนือ
หมทู ี่ 5 บานมวงหอม
หมทู ี่ 6 บานลานหญา
หมทู ี่ 13 บานใหมเขานอย
หมทู ี่ 7 บานทรัพยไพรวัลย

6. ประชากร

(ขอมูล ณ 30 เมษายน 2551) ทีม่ าจาก : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก)
มีประชากร จำนวน 11,443 คน แยกเปน ชาย 5,705 คน หญิง 5,738 คน
จำนวนครัวเรือน 3,865 ครัวเรือน มีความหนาแนนของประชากรเฉลีย่ 55.97 คน/
ตารางกิโลเมตร (พืน้ ที่ 204.43 ตร.กม.)

อำนาจหนาทีต่ ามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตำบล และองคการบริหารสวน ตำบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตำบลทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหนาทีต่ อ งทำตามมาตรา 67 ดังนี้
(1) จัดใหมีและบำรุงทางน้ำและทางบก
(2) การรั ก ษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิ น และที่ ส าธารณะ
รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
(7) คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหนาทีท่ อี่ าจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
(1) ใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา
การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคมุ ครองดูแลและรักษาทรัพยสนิ อันเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.
(10) ใหมตี ลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกีย่ วกับการพาณิชย
(12) การทองเทีย่ ว
(13) การผังเมือง
4. อำนาจหนาทีข่ อง อบต. ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นัน้ ไมเปน
การตัดอำนาจหนาทีข่ องกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐทีจ่ ะดำเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตำบล แตตองแจงให อบต. ทราบลวงหนา
ตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกลาวใหนำความเห็นของ
อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนิน กิจการนัน้ ดวย (มาตรา 69)
5. มีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
ของทางราชการในตำบล (มาตรา 70)
6. อาจออกขอบังคับตำบลเพื่อเพื่อใชบังคับในตำบลไดเทาที่ไมขัด ตอกฎหมาย
หรืออำนาจหนาที่ของ อบต. โดยจะกำหนดคา ธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกำหนดโทษ
ปรับผฝู า ฝนดวยก็ได (มาตรา 71)
7. อาจขอใหราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยการบริหารราชการ สวนทองถิ่นไปดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติกิจการของ
อบต. เปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม (มาตรา 72)
8. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือรวมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทำ กิจการรวมกันได

ตามพระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนแลวขัน้ ตอนการกระจาย อำนาจใหแก
องคกรปกครองทองถิน่ พ.ศ. 2542
มีอำนาจและหนาทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7. คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การจัดใหมี และบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
23. การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย และการอนามั ย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอกภัยในชีวิต และทรัพยสิน
31. กิจอืน่ ใดทีเ่ ปนผลประโยชนของประชาชนเนือ่ งถิน่ ตามทีค่ ระกรรมการประกาศกำหนด

 

⌫  ⌫      
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นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
การดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางทัว่ ถึง จำเปนตองใหความสำคัญกับการแกไขปญหาซึง่ เปนความตองการของประชาชน
สวนใหญ ซึง่ ไดจากประชาชน
ดานโครงสรางพืน้ ฐาน มงุ เนนการพัฒนาปจจัยพืน้ ฐานใหมคี วามพรอมตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึง และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรับ
บริการนัน้ ๆ
ดานเศรษฐกิจ เนนการสงเสริมอาชีพ สงเสริมการรวมกลมุ อาชีพตาง ๆ รวม
ถึงการสนับสนุนดานงบประมาณทั้งการจัดการฝกอบรมและสนับสนุนทุนดำเนินการ เพื่อ
ใหประชาชนมีงานทำมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีวิต
ดานสังคม สงเสริมการไดรบั โอกาสทางสังคมดวยความเสมอภาค มงุ เนนดาน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผสู งู อายุ ผยู ากจน ผดู อ ยโอกาส ผพู กิ าร และผตู ดิ เชือ้ เอดส
สนับสนุนงบประมาณดานการจัดกิจกรรมทางสังคม
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาและยกระดับการศึกษาของประชาชนรณรงคการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมพืน้ บาน สงเสริม
การจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น และสงเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว เนนการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวของตำบลให
สวยงาม และจัดตั้งศูนยบริการขอมูลแหลงทองเที่ยวของตำบล
ดานการเมืองและการบริหาร สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูแกบุคลากร
และประชาชนทั่วไปใหมีความรูเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการฝก
อบรมใหความรแู ละสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวม ในการแสดงความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาตำบล
ดานสาธารณสุข สงเสริมใหความรูแกประชาชนอยางถูกตองดานการสาธารณสุข
การเฝาระวัง ปองกันโรคติดตอตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยถวนหนา
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเปนตำบลที่มีสภาพแวดลอมดี มีความสวยงามแบบยั่งยืน และนาอยู
- งานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและงานบริการ อบต.แกงโสภา
เหตุดว นแจง 0 - 5529 - 3100 หรือ 0 - 5529 - 3373
- รับแจงเรือ่ ง/รองเรียนรองทุกข อบต.แกงโสภา
http ://www.kaengsopha.com./

ผลการดำเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา
หมทู ี่ 2
หมทู ี่ 3
หมทู ี่ 4
หมทู ี่ 5
หมทู ี่ 6
หมทู ี่ 7

หมทู ี่ 8
หมทู ี่ 9
หมทู ี่ 10
หมทู ี่ 11
หมทู ี่ 12

หมทู ี่ 13

บานปอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานแกงกุลา
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการเจาะบอบาดาล
บานหวยพลู
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการปรับปรุงระบบประปา
บานเขานอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานมวงหอม
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการเจาะบอบาดาล
บานลานหญา
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแคปซีน
- โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ ม
บานทรัพยไพรวัลย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการเจาะบอบาดาลบานลุงดำ
- โครงการเจาะบอบาดาลอบต.
- โครงการกอสรางระบบประปาอบต.
บานปากยาง
- โครงการลาดยาง
- โครงการขยายเขตประปา
บานแกงซอง
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานโปงปะ
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานนอยมวงหอม
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานแกงกุลาเหนือ
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ ม
- โครงการเจาะบอบาดาล
บานใหมเขานอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานปอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.

หมทู ี่ 5

หมทู ี่ 6
หมทู ี่ 7

หมทู ี่ 8
หมทู ี่ 9

หมทู ี่ 10

หมทู ี่ 11
หมทู ี่ 12

ปงบประมาณ 2551
451,575.- บาท
365,840.- บาท
170,000.- บาท

หมทู ี่ 1

หมทู ี่ 2

702,000.- บาท
370,000.- บาท

หมทู ี่ 3

662,500.- บาท

หมทู ี่ 4

472,500.- บาท
340,000.- บาท

หมทู ี่ 5

560,000.- บาท
152,000.- บาท
445,500.170,000.170,000.470,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

หมทู ี่ 6
หมทู ี่ 7

480,000.- บาท
35,000.- บาท
540,000.- บาท
675,000.- บาท

หมทู ี่ 8

585,000.- บาท

หมทู ี่ 9

720,000.- บาท
152,000.- บาท
170,000.- บาท

หมทู ี่ 11

398,100.- บาท

ปงบประมาณ 2550
หมทู ี่ 1

หมทู ี่ 4

หมทู ี่ 13

ปงบประมาณ 2549
หมทู ี่ 1

หมทู ี่ 3

บานแกงกุลา
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการเจาะบอบาดาล
บานหวยพลู
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกิ
บานเขานอย
- โครงการกอสรางปรับปรุงระบบประปา
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บานมวงหอม
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานลานหญา
- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานทรัพยไพรวัลย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานปากยาง
- โครงการปรับปรุงระบบประปา
- โครงการกอสรางถนนลาดยาง
บานแกงซอง
- โครงการปรับปรุงระบบประปา
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
- โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
บานโปงปะ
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางหอกระจายขาว
- โครงการกอสรางระบบประปา
บานนอยมวงหอม
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานแกงกุลาเหนือ
- โครงการกอสรางเมรุเผาศพ
บานใหมเขานอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการขยายเขตประปา

506,800.- บาท
199,800.- บาท

หมทู ี่ 12
หมทู ี่ 13

บานปอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานแกงกุลา
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการขุดเจาะบอบาดาล
- โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ ม
บานหวยพลู
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานเขานอย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บานมวงหอม
- โครงการเจาะบอบาดาล
- โครงการเจาะบอบาดาล
- โครงการปรับปรุงระบบประปา
- โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
บานลานหญา
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการปรับปรุงระบบประปา
บานทรัพยไพรวัลย
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการขยายเขตประปา
- โครงการขยายเขตประปา
บานปากยาง
- โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง
- โครงการปรับปรุงซอมแซมทอเมนตประปาเดิม
บานแกงซอง
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานนอยมวงหอม
- โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
- โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
บานแกงกุลาเหนือ
- โครงการกอสรางถนนคสล.
บานใหมเขานอย
- โครงการกอสรางถนนลาดยาง.

171.816. - บาท
75,357.- บาท
225,695.- บาท
33,000.- บาท
200,000.- บาท
400,000.66,400.100,000.548,551.-

บาท
บาท
บาท
บาท

500,000 .- บาท
343,188.- บาท
69,840 .- บาท
227,780.- บาท
50,000.- บาท
304,000.- บาท
64,500.- บาท
382,505 .- บาท
180,000.- บาท
569,080.- บาท
200,000.- บาท
115,500.- บาท
390,000.- บาท
320,000.- บาท
170,000.- บาท
13,740.- บาท
378,900.- บาท
273,000.- บาท
60,000.- บาท
300,000.- บาท
677,360.- บาท
120,000.- บาท
867,900.- บาท
312,000.- บาท
641,000.- บาท
540,000.- บาท
260,000.- บาท
400,000. - บาท
200,000.- บาท
288,000.- บาท
1,000,000.- บาท
75,000.- บาท
564,506.- บาท
200,000.200,000.609,157.271,281.-

บาท
บาท
บาท
บาท

550,000.- บาท
609,157.- บาท
500,000.255,000.450,000.33,619.47,113.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

534,274.- บาท
300,000.- บาท
400,000.- บาท
112,500.- บาท
279,000.- บาท
758,541.- บาท
233,360.- บาท
1,000,000.- บาท
753,855.- บาท
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ขอเสนอแนะ...ของ...ประธาน กต.ตร.แกงโสภา
ปจจุบนั ตำบลแกงโสภาของเรามีประชากรทีม่ อี ยตู ามทะเบียนราษฎร ประมาณ 9 พันกวาคนและยังมีประชากรแฝงทีม่ าอาศัยอยู อาศัยประกอบอาชีพ
มีมากไมทราบจำนวนแนนอนเพราะมีลกั ษณะเคลือ่ นไหวของจำนวนประชากรแฝงตามทีก่ ลาวมาในพืน้ ทีข่ องตำบลแกงโสภา ทำใหมลี กั ษณะการแยงชิงแยงใชทรัพยากร
ก็มมี ากขึน้ ตามลำดับยังไมนบั รวมนักทองเทีย่ วทีเ่ ขามา
ทีม่ อี ยใู นตำบลแกงโสภา เมือ่ มีลกั ษณะดังกลาวปญหาความตองการของคนในพืน้ ทีต่ ำบลแกงโสภา
เทีย่ วบานเรา ซึง่ ถึงแมจะทำใหเศรษฐกิจดีขนึ้ แตกม็ กี ารใชทรัพยากรในพืน้ ทีก่ อ็ าจสงผลตอสภาพสิง่ แวดลอม
สภาพปญหาในภาพรวมทีก่ ลาวมา ในฐานะทีเ่ ปนประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ซึง่ มีบทบาท
1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก กต.ตร. เพือ่ ไปปฏิบตั ใิ หเกิดผลตามนโยบาย
2. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบตั งิ านของสถานีตำรวจใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนา และการบริหารงานตำรวจ
3. ประสานการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบตั งิ านของสถานีตำรวจ
4. รับคำรองเรียนของประชาชนเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของขาราชการตำรวจในสถานีตำรวจ ใหขอ มูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตอง
การของประชาชนในเขตพืน้ ที่
5. ใหคำแนะนำและชวยเหลือ สนับสนุนการประชาสัมพันธและการบริหารงานของสถานีตำรวจ
6. รายงานผลการปฏิบตั งิ านให กต.ตร.กทม. หรือ กต.ตร.จังหวัดทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด
7. แตงตัง้ ทีป่ รึกษา หรือคณะทำงาน เพือ่ ดำเนินการอยางใดอยางหนึง่ ตามที่ กต.ตร. ตำรวจมอบหมาย
บทบาทของ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ทีผ่ า นมาไดมกี ารประชุมรวมกันของคณะ กต.ตร.สม่ำเสมอตลอดมา ในทีป่ ระชุมมีการเสนอปญหาการ
ปองกันปราบปรามดานตาง ๆ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการปองกันการตัดไมทำลายปา ปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร การจัดระเบียบบริเวณหนา
ตลาดทรัพยไพรวัลย ปญหาการดูแลนักทองเทีย่ วใหมคี วามปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมการลองแกง ตลอดจนการติดตัง้ ตรู บั เรือ่ งรองเรียนซึง่ ติดตามแหลงชุมชน
เปนตน
สำหรับจำนวนคดีตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามสถิตทิ เี่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีย่ งั นับวามีนอ ยมากเมือ่ เทียบกับพืน้ ทีแ่ ละจำนวนประชากร โดยสถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ตอง
รับผิดชอบพืน้ ที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแกงโสภา ตำบลบานกลาง และตำบลวังนกแอนสวนหนึง่ หากประชาชนในพืน้ ที่ 3 ตำบล มีเรือ่ งเดือดรอนตองการรับ
ความชวยเหลือหรือมีขอ เสนอแนะก็สามารถแจงไปยังสถานีตำรวจภูธรแกงโสภาหรือ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรแกงโสภาได
นายสุพล เห็นโสภา
ประธาน กต.ตร.สภ.แกงโสภา

วุฒภิ าวะ คืออะไร ?

ความมี ความเปน ความปรากฏ ทีเ่ ปนภูมริ ู ความเจริญ ความงอกงาม ความเปนผใู หญทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางอารมณ

1. มีปรัชญาชีวติ หรือคานิยมของชีวติ 2. มีจติ เพือ่ บุคคลอืน่ และเพือ่ สังคมและสวนรวม 3. สามารถสรางจิตไมตรีกบั ผอู นื่ ได 4. กลาเผชิญกับความทุกขยากของชีวติ ได
5. มีอารมณทไี่ มขนึ้ ลงรวดเร็วและรุนแรง มีอารมณขนั มีความยึดหยนุ 6. กลาเผชิญและยอมรับทัง้ ความดอยและความเดนของตนเอง และของบุคคลอืน่
และของสังคม
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- ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเปนผจู า ย และธนาคารผจู า ยไดรบั รองตลอดไปแลว
- ตัว๋ สัญญาใชเงินทีธ่ นาคารเปนผอู อกตัว๋
- เช็ดทีธ่ นาคารเปนผสู างจาย หรือรับรอง
- หนังสือรับรองของธนาคาร เพือ่ ชำระเบีย้ ปรับแทนในกรณีผดิ สัญญาประกัน
4. ในกรณีผยู นื่ ขอประกันฯ มีครอบครัวแลว จะตองทำหนังสือแสดงการอนุญาต
หรือหนังสือยินยอมขากสามี หรือภรรยาแลวแตกรณีไปดวย
5. กรณีใชบคุ คลเปนตำแหนงประกัน ตองมีหนังสือรับรองของผบู งั คับบัญชา หรือ
หนวยงานตนสังกัดมาแสดงพรอมบัตรประจำตัวขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ฯ ล ฯ (สำหรับการประเมินกรณีนตี้ รี าคาเปนจำนวน 10 เทาของเงินเดือน)

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบาน
3. หลักทรัพยทจี่ ะใชเปนหลักประกัน ไดแก
- เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเทานัน้ )
- โฉนดทีด่ นิ , นส.รับรองการทำประโยชน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก (ตองให
เจาหนาทีด่ นิ ประเมินราคาแลว และตองมีราคาสูงไมนอ ยกวาสองเทาของ
จำนวนเงินทีร่ ะบุไวในสัญญาประกัน)
- พันธบัตรรัฐบาล , สลากออมสิน และสมุดเงินฝากประเภทฝากประจำ
- ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร

ประมาณการหลักประกันขอปลอยตัวชัว่ คราว ของ สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา
ประเภท คดี

ราคาหลักทรัพย/บาท

ประเภท คดี

ราคาหลักทรัพย/บาท

1.ประมวลกฎหมายอาญา
- ปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิชอบ
- แจงความเท็จ
- เบิกความเท็จ
- ประมาททำใหเกิดเพลิงไหม
- เอาไปเสียซึ่งเอกสาร
ปลอมแปลงเอกสาร
- เอกสารธรรมดาหรือเอกสารสิทธิ์
- เอกสารราชการ
- เอกสารสิทธิซึ่งเปนเอกสารราชการ
- หนวงเหนี่ยวกักขัง
- พรากผเู ยาว
- พยายามฆา
- ทำรายรางกายบาดเจ็บสาหัส
- วิง่ ราวทรัพย
- ปลนทรัพย
- ฉอโกงทรัพย
- กรรโชกทรัพย
- รับของโจร
- บุกรุก
- ซองโจร

150,000 - 200,000
100,000
100,000 - 150,000
150,000
100,000
100,000 - 150,000
150,000 - 200,000
150,000 - 200,000
150,000 - 200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000 - 500,000
200,000
150,000
120,000
100,000
50,000 - 100,000

ใหสินบนเจาพนักงาน
ฟองเท็จ
วางเพลิงเผาทรัพย
ทำลายเอกสาร หรือพินยั กรรม
ขมขืน
ขมขืนโดยการโทรมหญิง
อนาจาร
ธุระจัดหาหญิง
หมิ่นประมาท
ขัดขวางการจับกุม
ฆาผอู นื่
ประมาทเปนเหตุใหผูอื่น ฯ
ลักทรัพย
ชิงทรัพย
ฉอโกง
รีดเอาทรัพย
ยักยอกทรัพย
ทำใหเสียทรัพย
พยานขัดหมายศาล
เจาพนักงานยักยอกทรัพย

100,000 - 150,000
150,000
200,000
150,000 - 200,000
200,000 - 250,000
250,000 - 300,000
100,000 - 150,000
150,000 - 200,000
100,000
50,000 - 100,000
250,000 - 300,000
150,000
120,000
200,000
120,000
150,000
120,000
100,000
5,000 - 10,000
150,000 - 200,000

2.ความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพ ฯ (ยาบา - มีไวในครอบครอง)
- ยาบา-มีไวในความครอบครอง
1. 1-5 เม็ด
2. 6-10 เม็ด
3. 11-20 เม็ด
4. เกิน 20 เม็ดขึน้ ไป
- มีใวเพื่อจำหนาย
1. 1 - 10 เม็ด
2. 11 - 20 เม็ด
3. 21 - 100 เม็ด
4. 21 - 100 เม็ด
5. 501 - 1,000 เม็ด
6. 1,000 - 3,000 เม็ด
- เกิน 300,000 เม็ด

100,000 - 200,000
200,000 - 300,000
300,000 - 500,000
500,000 - 1,000,000
1,000,000 - 1,500,000
1,500,000 - 3,000,000
ไมใหประกัน ฯ

ยา
ลิขสิทธิ์
วิทยุสอื่ สาร
คนเขาเมือง
พ.ร.บ.ปาไม
มีอาวุธปน, พกพา

100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000 - 200,000

200,000 - 500,000
60,000 - 100,000
100,000 - 200,000
200,000 ขึน้ ไป

ทัว่ ไป

ปรามการคา
จัดหางาน
ครอบครองกัญชา
จำหนายกัญชา
มีเฮโรอีน, มอรฟน ไวในครอบครอง
จำหนายเฮโรอีน ,มอรฟน

200,000
200,000
20,000 - 100,000
200,000
100,000 - 200,000
250,000 - 1,000,000
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กรณีเสียชีวติ

คาตอบแทนกรณีผเู สียหายถึงแกความตาย ตัง้ แต 30,000
บาท แตไมเกิน 100,000 บาท
คาจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท
คาขาดอุปการะเลีย้ งดู ไมเกิน 30,000 บาท
คาเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกิน
30,000 บาท

เมือ่ ศาลอนุญาตใหถอนฟอง หรือ
มีคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหยกฟองจำเลย
ขอรับคาทดแทนจากรัฐได
เมื่อถูกพนักงานอัยการฟองเปน
จำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหวาง
ที่ศาลพิจารณาคดีตอมาปรากฎขอเท็จจริง
วาจำเลยไมไดกระทำผิด มีการถอนฟอง
ระหวางการพิจารณาคดีนั้น หรือศาล
พิจารณาแลวาขอเท็จจริงที่ปรากฏจำเลย
ไมไดกระทำผิดและมีคำพิพากษาอันถึง
ที่สุดใหยกฟองจำเลย ใหปฏิบัติดังนี้
1. ติ ด ต อ เจ า พนั ก งานศาลที่ อ า นคำพิ พ ากษา
เพื่อขอคัดสำเนาเอกสาร โดยใหเจาหนาที่รับรองสำเนาถูก
ตอง ดังนี้
สำเนาคำพิพากษาของศาลทุกศาลทีม่ คี ำพิพากษา
สำเนาหมายขังหมายปลอย
สำเนาใบแตงทนายความ
หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
2. สำเนาหนังสือสัญญาวาจางวาความกรณีที่ไมใช
ทนายขอแรง
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
4. ยื่นคำขอรับเงินคาทดแทนภายใน 1 ป นับจาก
วั น ที่ ศ าลอนุ ญ าตให ถ อนฟ อ ง หรื อ ศาลมี คำพิ พ ากษาคดี
ถึงที่สุด

สิทธิการไดรบั เงินชวยเหลือของจำเลย
กรณีทวั่ ไป

คาใชจา ยทีจ่ ำเปนในการรักษาพยาบาลเทาทีจ่ า ยจริงไมเกิน
30,000 บาท ความเจ็บปวยตองเปนผลโดยตรงจากการ
ถูกดำเนินคดี
คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจเทาที่จายจริงไม
เกิน 50,000 บาท ความเจ็บปวยตองเปนผลโดยตรงจาก
การถูกดำเนินคดี
คาขาดประโยชนทำมาหาไดในระหวางถูกดำเนินคดีอัตรา
วันละไมเกิน 200 บาท นับแตวันที่ไมสามารถประกอบ
การงานไดตามปกติ
คาใชจายในการดำเนินคดี
คาทนายความเทาที่จายจริงในอัตราไมเกิน
กฎกระทรวงกำหนด
คาใชจา ยอืน่ เทาทีจ่ า ยจริงไมเกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวติ

คาทดแทน จำนวน 100,000 บาท
คาจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท
คาขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน
ไมเกิน 30,000 บาท
คาความเสียหายอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ไมเกิน 30,000 บาท

สามี หรือ ภริยา (กรณีเปนผเู ยาว ผไู รความสามารถหรือ
ไมสามารถยื่นคำรองดวยตนเองได)
บุคคลซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ เปนหนังสือจากผเู สียหาย จำเลย
หรือทายาท เมื่อมีเหตุจำเปนตามระเบียบ

ผูยื่นคำขอที่ไมเห็นดวยกับคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ มีสทิ ธิอทุ ธรณตอ ศาลอุทธรณ ภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงคำวินิจฉัยการยื่น
อุทธรณ ใหยนื่ ตอสำนักงานชวยเหลือทางการเงินแก
ผเู สียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือศาลจังหวัดทีผ่ ู
นัน้ มีภมู ลิ ำเนาอยู เพือ่ สงตอใหแกศาลอุทธรณกไ็ ด

คณะกรรมการจะกำหนดใหผูเสียหายหรือ
จำเลยไดรบั คาตอบแทน คาทดแทนเพียงใด หรือไม
จะคำนึงถึงพฤติการณความรายแรงของการกระทำ
ความผิ ด สภาพความเสี ย หาย พฤติ ก ารณ ข อง
คดีความเดือดรอนทีไ่ ดรบั และใหพจิ ารณาถึงโอกาส
สถานทีย่ นื่ คำขอ
ที่ผูเสียหายและจำเลยไดรับการชดเชยจากการอื่น
ในสวนกลาง ใหยนื่ คำขอทีส่ ำนักงานชวยเหลือทาง
แลวดวย
การเงินแกผเู สียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคมุ ครองสิทธิ

เมือ่ ไดรบั บาดเจ็บหรือตายจากการกระทำผิด
ทางอาญาของบุคคลอืน่
ผเู สียหายขอรับคาตอบแทนจากรับได

เมื่อไดรับบาดเจ็บทางรางกาย
หรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย
อันเนื่องมาจากถูกขมขืน ถูก
ทุบตี หรือฆาเพื่อชิงทรัพย
ถูกลุกหลง ถูกทำใหแทงลูก
หรือไดรับบาดเจ็บหรือรายจากการกระทำ
โดยประมาทจากบุคคลอืน่ คนชรา คนปวยทีช่ ว ยเหลือตัวเอง
ไมไดและถูกทอดทิ้ง เมื่อเกิดเหตุใหปฏิบัติดังนี้
1. แจ ง ความเพื่ อ ดำเนิ น คดี ต อ เจ า พนั ก งานตำรวจ ณ
ทองที่ที่เกิดเหตุ
2. พบแพทยทโี่ รงพยาบาลเพือ่ ตรวจรักษา กรณีตายใหแจง
เพื่อออกใบมรณบัตร
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
4. ยื่นคำขอรับเงินคาตอบแทนภายใน 1 ป นับจากวันที่
เกิดเหตุ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ตางจังหวัด ใหยนื่ คำขอทีส่ ำนักงานบังคับคดี เรือน
จำจังหวัด ทัณฑสถาน สถานพินจิ และสำนักงานคุมประพฤติ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย
และจำเลยในคดีอาญา
เลขที่ 99 หมทู ี่ 4 อาคารกระทรวงยุตธิ รรม
ชัน้ 15 ถนนแจงวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2502 8225-9 โทรสาร 0 2502 8226

หลักฐานทีต่ อ งนำมายืน่

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบาน
สำเนาใบเปลีย่ นชือ่ ตัว - ชือ่ สกุล
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือใหคำยินยอม
(กรณีมีทายาทหลายคน)
หลักฐานคาใชจายในการรักษาพยาบาล
หลักฐานคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพ
หลักฐานในการประกอบอาชีพ/รายได
ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวติ )

สิทธิการไดรบั เงินชวยเหลือของผเู สียหาย
กรณีทวั่ ไป

คาใชจา ยทีจ่ ำเปนในการรักษาพยาบาลเทาทีจ่ า ยจริงไมเกิน
30,000 บาท
คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจเทาที่จายจริงไม
เกิน 20,000 บาท
ค า ขาดประโยชน ทำมาหาได ใ นระหว า งที่ ไ ม ส ามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ อัตราวันละไมเกิน 200
บาท ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
คาตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็น
สมควรไมเกิน 30,000 บาท

ผมู สี ทิ ธิยนื่ คำขอ

ผูเสียหายหรือจำเลย
ทายาทซึ่งไดรับความเสียหาย (กรณีผูเสียหายหรือจำเลย
ถึงแกความตาย)
ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลบุพการี ผูสืบสันดาน

ใชรถอยางไรใหประหยัดน้ำมัน

1. อยาขับรถเร็ว การขับรถเร็วในการใชรถทางไกล จะทำใหเปลืองน้ำมัน
มากขึน้ ทัง้ ๆ ทีไ่ มความจำเปน ในกรณีทที่ า นขับรถทีม่ คี วามเร็ว
80 กม./ชม. ทานจะประหยัดน้ำมันไดถงึ 10 - 15 เปอรเซ็นต
2. อยาออกรถเร็วแบบรถแขง การออกรถเร็วอยางรุนแรงและรวดเร็ว
จะทำใหสนิ้ เปลืองน้ำมันมาก เครือ่ งยนตและชิน้ สวนตาง ๆ ก็สกึ หรอ
มากเชนกัน ใหใชความเร็วสม่ำเสมอ
3. ขับรถความเร็ว 90 ก.ม./ชม. แทน 110 กม./ชม. คุณประหยัดได
ปละ 9,600 บาท ชาติประหยดปละกวา 67,000.-บาท

หลักฐานสำคัญกรณีเปนผูเสียหาย

- สำเนาบันทึกแจงความประจำวัน
- สำเนารายงานการสอบสวนของเจาพนักงานตำรวจ
-

หลักฐานสำคัญกรณีเปนจำเลย

หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
หมายขัง, หมายปลอย
สำเนาคำพิพากษาของทุกชั้นศาลในคดีที่รองขอ
ใบแตงทนายความ
สัญญาวาความกรณีทไี่ มใชทนายขอแรง

ผยู นื่ คำขอรับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจา ย
โดยแสดงขอความอันเปนเท็จมีโทษจำคุกสามปหรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ดับเครือ่ งยนตทกุ ครัง้ เมือ่ ตองการจอดรถนาน ๆ แคจอดรถติดเครือ่ ง
ทิง้ ไว 10 นาที จะเสียน้ำมันฟรีๆ 200 ซีซี
5. ไมควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนตจะทำงานตาม
น้ำหนักทีบ่ รรทุกเพิม่ ขึน้ และทำใหเปลืองน้ำมัน อีกทัง้ เครือ่ งยนตสกึ หรอ
ไดสงู

11วิธีเพื่อการประหยัดน้ำมัน
1. ไมควรเรงเครือ่ งยนตกอ นออกรถ
2. ไมควรติดเครือ่ งยนตขณะจอดรอคอย
3. ขับรถดวยความเร็วคงที่

บทกำหนดโทษ

4. ใชเกียรใหสมั พันธกบั ความเร็วของเครือ่ งยนต
5. ไมควรบรรทุกสิง่ ของเกินพิกดั
6. เปดเครือ่ งปรับอากาศตามความจำเปน
7. ปรับลมยางใหเหมาะสมตามมาตรฐานผผู ลิต
8. หมัน่ ตรวจสอบสภาพเครือ่ งยนต
9. หลีกเลีย่ งสภาพถนนทีไ่ มดี
10. บำรุงรักษาใหอยสู ภาพดี
11. เตรียมการลวงหนา

⌫  ⌫      

 

(โดย ร.ต.ต.อาคม.คุณแสนใส รอง สวป.สภ.แกงโสภา)
ครับ.สวัสดี ทานผอู า นวารสารของสถานีตำรวจภูธรแกงโสภาทุกทานในฉบับนีก้ ระผมขอ
หยิบยกเอาเรือ่ งใกลตวั อีกเรือ่ งหนึง่ คือ พ.ร.บ.คมุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึง่ ทาน
ผอู า นก็คงจะทราบดีแลววาในสังคมบานเราในปจจุบนั รถยนตหรือรถจักรยานยนต กลายเปนยานพาหนะ
ทีจ่ ำเปนซึง่ แทบทุกครัวเรือน จะตองมีและในขณะเดียวกันสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการใชรถใชถนนก็มี
มากขึน้ ทุกวันและทำไมกฎหมายตองบังคับใหทำ พ.ร.บ.
การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัย อยางนอยที่สุด คือ
การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535โดยมีวตั ถุประสงค
1. เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถที่ไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวติ เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยใหไดรบั การรักษาพยาบาลอยางทันทวงทีกรณีบาดเจ็บ หรือ
ชวยเปนคาปลงศพกรณีเสียชีวิต
2. เปนหลักประกันใหกบั โรงพยาบาล/สถานพยาบาลวาจะไดรบั คารักษาพยาบาลในการรับ
รักษาพยาบาลผปู ระสบภัยจากรถ
3. เปนสวัสดิสงเคราะหทรี่ ฐั มอบใหแกประชาชน ผไู ดรบั ความเสียหายเพราะเหตุประสบ
ภัยจากรถ
4. สงเสริมและสนับสนุนใหการประกันภัยเขามามีสว นรวมในการบรรเทาความเดือนรอน
แกผปู ระสบภัยและครอบครัว

รถประเภทใดทีต่ อ งทำประกันภัย พ.ร.บ.

รถทีต่ อ งทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไดแกรถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหารที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใชไมวา
รถดังกลาวจะเดินดวย กำลังเครื่องยนตกำลังไฟฟาหรือพลังงานอื่น เชน รถยนต รถจักรยานยนต
รถสามลอเครือ่ ง รถยนตโดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน ฯลฯ
ดังนัน้ การทีม่ รี ถบางประเภท กรมการขนสงทางบกไมรบั จดทะเบียน แตหากเขาขายวารถนัน้
เดินดวยกำลังเครือ่ งยนต กำลังไฟฟา หรือพลังงานอืน่ แลวก็จดั เปนรถทีต่ อ งทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.

ใครมีหนาทีต่ อ งทำประกันภัย/โทษของการไมทำประกันภัย

ผมู หี นาทีต่ อ งทำประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผคู รอบครองรถในฐานะผเู ชาซือ้ รถ และ
ผนู ำรถทีจ่ ดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในประเทศ
การฝาฝนไมจดั ใหมกี ารทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คมุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนด
ใหระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท

ผไู ดรบั ความคมุ ครองตาม พ.ร.บ.

ผปู ระสบภัย อันไดแก ประชาชนทุกคนทีป่ ระสบภัยจากรถ ไมวา จะเปนผขู บั ขี่ ผโู ดยสาร
คนเดินเทา หากไดรบั ความเสียหายแกชวี ติ รางกาย อนามัย อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากรถ ก็จะ
ไดรบั ความคมุ ครองตาม พ.ร.บ. ทายาทของผปู ระสบภัยขางตน กรณีผปู ระสบภัยเสียชีวติ

ความคมุ ครองเบือ้ งตนตาม พ.ร.บ.

ผปู ระสบภัย จะไดรบั ความคมุ ครองในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เปนคารักษาพยาบาลกรณี
บาดเจ็บ เปนคาปลงศพในกรณีเสียชีวติ โดยไมตอ งรอพิสจู นความผิด บริษทั จะชดใชใหแกผปู ระสบ
ภัย/ทายาทของผปู ระสบภัย ภายใน 7 วัน นับแตบริษทั ไดรบั คำรองขอคาเสียหาย ดังกลาว เรียกวา
"คาเสียหายเบือ้ งตน" โดยมีจำนวนเงินดังนีก้ รณีบาดเจ็บ จะไดรบั การชดใชเปนคารักษาพยาบาล และ
คาใชจา ยอันจำเปนเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล ตามทีจ่ า ยจริงแตไมเกิน 15,000 บาท
กรณีเสียชีวติ จะไดรบั การชดใชเปนคาปลงศพ และคาใชจา ยอันจำเปนเกีย่ วกับการจัดการ
ศพ จำนวน 35,000 บาท (เฉพาะกรมธรรมคมุ ครองตัง้ แต 1 เมษายน 2546 เปนตนมา)
กรณีเสียชีวติ ภายหลังการรักษาพยาบาล จะไดรบั การชดใชเปนคารักษาพยาบาลตามทีจ่ า ยจริง
แตไมเกิน 15,000 บาท และคาปลงศพ จำนวน 35,000 บาท (เฉพาะกรมธรรม คมุ ครองตัง้ แต 1 เมษายน
2546 เปนตนมา) รวมแลวจะไดรบั คาเสียหายเบือ้ งตนเกิน 50,000 บาท

รถ 2 คันชนกันผปู ระสบภัยเปนผโู ดยสาร พ.ร.บ.คมุ ครองเทาใด

กรณีรถตัง้ แต 2 คัน ขึน้ ไป ชนกัน ตางฝายตางมีประกันตาม พ.ร.บ. และไมมผี ใู ดยอมรับผิด
ในเหตุทเี่ กิด ผปู ระสบภัยทีเ่ ปนผโู ดยสารจะไดรบั ความคมุ ครองตามหลักการสำรองจาย
กรณีบาดเจ็บ บริษทั จะสำรองจายคารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ จำนวนเงินไมเกิน 50,000
บาท ตอคนแกผปู ระสบภัย
กรณีเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร บริษทั จะสำรองจายทดแทน/คาปลงศพ
จำนวน 100,000 บาท (เฉพาะกรมธรรมคมุ ครองตัง้ แต 1 เมษายน 2546 เปนตนมา) ตอคน แกทายาท
ผปู ระสบภัย

ความคุมครองกรณีอุบัติเหตุไมมีคูกรณี

กรณีผปู ระสบภัย ทีเ่ ปนผขู บั ขีแ่ ละเปนฝายผิดเอง หรือไมมผี ใู ดรับผิดตามกฎหมายตอผขู บั
ขีท่ ปี่ ระสบภัย ดังนี้ ผปู ระสบภัยทีเ่ ปนผขู บั ขีจ่ ะไดรบั ความคมุ ครองไมเกินคาเสียหายเบือ้ งตน กลาวคือ
หากบาดเจ็บจะไดรบั คารักษาพยาบาลไมเกิน 15,000 บาท หรือเสียชีวติ จะไดรบั คาปลงศพ จำนวน
35,000 บาท หรือเสียชีวติ ภายหลังรักษาพยาบาลจะรับคาเสียหายเบือ้ งตนไมเกิน50,000บาท
กรณีผปู ระสบภัย ทีเ่ ปนผโู ดยสาร/บุคคลภายนอกรถ จะไดรบั การชดใชคา เสียหายไมเกิน
50,000 บาท กรณีบาดเจ็บ และ 100,000 บาท (เฉพาะกรมธรรมคมุ ครองตัง้ แต 1 เมษายน 2546 เปน
ตนมา) กรณีเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอยางถาวร (ทัง้ นี้ ผขู บั ขีร่ ถทีบ่ ริษทั รับประกันภัยไว
ตองเปนฝายรับผิดตามกฎหมาย)

ขอพึงปฏิบตั เิ มือ่ ประสบภัยจากรถ

เมือ่ อุบตั เิ หตุรถยนตเกิดขึน้ ผมู สี ว นเกีย่ วของกับอุบตั เิ หตุ หรือผพู บเห็นควรปฏิบตั ดิ งั นี้
กรณีมผี บู าดเจ็บ
1. นำคนเจ็บเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทีใ่ กลทสี่ ดุ และสะดวกทีส่ ดุ กอน
2. แจงเหตุทเี่ กิดใหตำรวจทราบ และขอสำเนาประจำวันตำรวจเก็บไว
3. แจงเหตุบริษทั ประกันภัยทราบ แจงวัน เวลา สถานทีเ่ กิดเหตุ
4. เตรียมเอกสาร อาทิ ถายสำเนากรมธรรมประกันภัยรถคันเกิดเหตุ ภาพถายสำเนาบัตร
ประชาชน หรือหลักฐานอืน่ ใดทีอ่ อกโดยราชการ กรณีเมือ่ เรียกรองคาเสียหาย
5. ใหชอื่ ทีอ่ ยู ผทู พี่ บเห็นเหตุการณเพือ่ ชวยเหลือในการเปนพยานใหแกคนเจ็บ

การยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตน

เมือ่ ความเสียหายเกิดขึน้ แกผปู ระสบภัย ผปู ระสบภัย/ทายาทตองยืน่ คำรองขอรับคาเสียหาย
เบือ้ งตนภายใน 180 วัน นับแตวนั ทีค่ วามเสียหายเกิดขึน้ โดยยืน่ คำรองตอบริษทั ประกันภัย/บริษทั
กลางคมุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ จำกัด หรือสำนักงานกองทุนทดแทน ผปู ระสบภัยกรณีไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหายจากบริษทั ประกันภัยไดพรอมหลักฐานดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล / สถานพยาบาล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอืน่ ใดทีท่ างราชการเปนผอู อกใหทสี่ ามารถ
พิสจู นไดวา ผมู ชี อื่ ในบัตรเปนผปู ระสบภัย
3. สำเนากรมธรรมประกันภัย หรือ เครือ่ งหมายทีแ่ สดงวารถมีประกันภัย
4. สำเนาใบมรณบัตรกรณีเสียชีวติ
5. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
6. สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประจำตัวของทายาทกรณีผปู ระสบภัยเสียชีวติ
ครับ...เมือ่ เราทราบแลววา พ.ร.บ.คมุ ครองผปู ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ใหความคมุ
ครองและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนในกรณีทเี่ ราประสบอุบตั เิ หตุเราก็ควรทีจ่ ะปฏิบตั ใิ หถกู ตอง
ตามเงือ่ นไขของกฎหมาย อยาลืมนะครับ...รถทีค่ ณ
ุ ใชอยทู ำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คมุ ครองผปู ระสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 หรือยัง พบกันใหมฉบับหนาครับ.

รักแรก คือ สบตา รักตอมา คือ นาอก
รักตอไป คือ สะโพก รักหลุดโลก คือ ไตสะดือ 555
กฎหมาย
กฎหมาย
ขำ
ขำ
เรือ่ งตอไป......
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ผูใดกระทำอนาจารแกบุคคลอายุกวา สิบหาป โดยขูเข็ญ

ขำ

ดวยประการใด ๆ โดยใชกำลังประทุษราย โดยบุคคลนัน้ อยใู นภาวะทีไ่ มสามารถขัดขืนได หรือโดยทำใหบคุ คล
นั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษ จำคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
บนรถไฟตนู อนเดียวกัน จากกรุงเทพฯ ไป อยุธยา ผชู ายนอนชัน้ บน ผหู ญิงนอนชัน้ ลางตรงกัน
ผหู ญิงเห็นชายคนดังกลาวก็รสู กึ ชอบพอ นอนคิดไปเรือ่ ย ๆ วาเวลาดึกเหมาะ ๆ ผชู ายนาจะลงมาหาเรามัง่
จนกระทัง่ ถึงเวลาเทีย่ งคืนเศษ ชายคนนัน้ ก็ลงมาจากชัน้ บนจะไปเขาหองน้ำ ตอนลงมาผามาน
เกีย่ ววิกผม (ผมปลอม) หลุดหลนเขาไปในทีต่ นู อนของผหู ญิง ตอนนัน้ ไฟมืด ผชู ายคลำหาวิกผมไปเรือ่ ย
ๆ พูดไปดวยวา "ไมใช ไมใช" จนกระทัง่ คลำไปเจอของผหู ญิงพอดี หญิงก็บอกวา "ใชพ.ี่ ... ใช...." ชาย
บอกวา "ไมใช ! ของกูแสกขาง ของมึงแสกกลาง"
ลงพิจารณาดูซวิ า แบบนีช้ ายมีความผิดฐานกระทำอนาจารหรือไม ?

ขำ

ป.พ.พ. มาตรา 1452 ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะทีต่ นมีคสู มรสอยไู มได
กฎหมายหามจดทะเบียนซอน หากซอนการจดทะเบียนครัง้ หลังเปนโมฆะ แตถา คสู มรสคนแรก
ตายไปหลังจากจดทะเบียนซอนไปแลวละ เปนอยางไร
ไกกบั นก คุยกันถึงเรือ่ งการจดทะเบียนสมรสซอน
ไก : กฎหมายไมนา หามจดทะเบียนสมรสซอนเลย ก็เมือ่ เขาอยกู นิ ดวยกันฉันสามีภริยาก็นา จะจดไดเพราะ
สิทธิเทาเทียมกัน
นก : แตกฎหมายหามชัดเจนนะ หากจดซอนอีก การจดครัง้ หลังก็มผี ลเปนโมฆะ คือเสียเปลามาตัง้ แต
แรก เหมือนไมมีการจดทะเบียนสมรสกันมากอนเลย
ไก : หากจดซอน ถาคนแรกตายลงคนทีส่ องขึน้ แทนไดไหมละ มีตวั ตายตัวแทน
นก : ไมได ! บาเหรอ การจดครัง้ ทีส่ องเสียเปลามาตัง้ แตแรกแลว
ไก : นาจะไดนา .... ก็นา จะถือแบบ "ปาตีล้ สิ " ไง !

  ⌫  ⌫      

บ อ ก ก ล า ว
เ ล า เ รื่ อ ง

สวัสดีครับ ! ผูอานที่รักทุกทาน พบกันอีกเชนเคยครับ กับวารสารสถานีตำรวจภูธรแกงโสภา ฉบับพิเศษ เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2552 เปนฉบับที 5
เหมือนเดิมครับ ! วัตถุประสงค ก็คอื การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ระหวางพีน่ อ งประชาชน กับ ตำรวจ
ตองขอขอบ
คุณผอู ปุ การะทุกทานทีก่ รุณาสนับสนุนคาใชจา ยในการพิมพวารสาร โดยเฉพาะฉบับนีไ้ ดรบั การสนับสนุน จาก ทานนายก สุพล เห็นโสภา นายก อบต.แกงโสภา
เพราะถาไมมี
ทานเหลานีส้ นับสนุน ก็ไมมวี ารสารฉบับนีเ้ ชนกัน
ขอชืน่ ชมในความกลาหาญของ ด.ต.ทองใบ มากลน ผบ.หมู (ป) สภ.แกงโสภา ทีใ่ ชความกลาหาญเสีย่ งอันตราย ใชมอื เปลา
ตอสูกับคนรายที่มีอาวุธมีด แมจะพลาดทาไดรับบาดเจ็บถูกแทง แตก็จับกุมผูตองหาไดในที่สุด
ผูบังคับบัญชา ฝากขอบคุณ ขาราชการตำรวจทุกนาย ที่ไดเขารวมระงับเหตุ
จนเปนผลดีแกทางราชการ
พีใ่ หญอยาง ด.ต.เกษม ทองจันทร รวมปฏิบตั หิ นาทีก่ บั ด.ต.จิรศักดิ์ แกวสุวรรณ ด.ต.มานิตย เจริญศรี และทีข่ าดไมได เห็นจะเปน โชเฟอรเทา
ปรอท อยาง ส.ต.อ.สมมุติ สหัสเตโช นำ ด.ต.ทองใบฯ ทีไ่ ดรบั บาดเจ็บสงโรงพยาบาลวังทอง ขนาดคนเจ็บลืมเจ็บบาดแผลตัวเอง กลัวรถจะลงขางทาง อิอๆิ (ด.ต.พิสษิ ฐ ชืน่ ดวง
ทีช่ ว ยกันพาไปเปนเพือ่ น เลาใหฟง )
มีชาวบานกระซิบบอกวันเกิดเหตุเห็นตำรวจนายหนึง่ ถือปนอยใู นมือ วิง่ หนีผตู อ งหาทีถ่ อื มีด ก็เลยตอบชาวบานคนนัน้ ไป แหม ! บาง
ครั้งตำรวจก็ตองตั้งหลักกอนแหละ จวนตัวจริง ๆ ก็ตองแลวแตเหตุการณ เปนกำลังใจใหครับ !
การทำงานไมเกิดขึ้นกับตนเองไมมีใครรูหรอกวาวินาทีนั้นจะเปนอยางไร ?
หลักการทำงานอยางหนึ่งของตำรวจก็คือ " รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต " แมแตการชกมวยก็ยังตองมีรุก มีรับครับ ! อยูที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน วาสำเร็จหรือไม เมื่อไมมีการ
สูญเสียมากกวานี้ และสามารถจับกุมผูกอเหตุได ตองถือวาสำเร็จลุลวงดวยดี
ผูบังคับบัญชา ฝากบอกมา ขอแสดงความยินดีกับขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสองนายคือ
พ.ต.ต.ธเนศ เทียนแกว สว.สส.ฯ และ พ.ต.ต.นิธพิ ฒ
ั น ภูษติ สวปฯ ทีไ่ ดรบั เลือ่ นยศ เปน พ.ต.ท.ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 และ ขาราชการตำรวจชัน้ ประทวนอีกแปดนาย
ทีไ่ ดรบั เลือ่ นยศเปน ด.ต.โดยคำสัง่ มีผล ตัง้ แต 1 กันยายน 2552 ประกอบดวย ด.ต.ปภังกร จันทรเรือง, ด.ต.โสพล เขมนเขตการณ, ด.ต.สมเกียรติ ภูมโิ คกรักษ ด.ต.สุนทร
ฉิมอย,ู ด.ต.นพดล มีประวัต,ิ ด.ต.จิรศักดิ์ แกวสุวรรณ, ด.ต.บุรพี ฒ
ั น สุทธิ และ ด.ต.ศดานนท แสงสง
เลื่อนยศ ไดฐานเงินเดือนใหม อายุก็มากขึ้น วุฒิภาวะ อาวุโสก็เพิ่มตาม
ผานไป 13 ตุลาคม 2552 วันสถาปนากรมตำรวจที่ผานมา
ดวยบรรยากาศทีอ่ บอนุ เปนน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน หลังจากทำบุญอุทศิ สวนบุญสวนกุศลใหกบั ขาราชการตำรวจทีอ่ ทุ ศิ ชีวติ หรือปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความวิรยิ ะอุตสาหะ
ลวงลับไปแลว และเพือ่ สรางสมบารมีทางธรรมของขาราชการตำรวจแลว เวลาบาย ก็มกี ารแขงขันกีฬาสีในหนวย ทุกคนมีสว นรวม เห็นบรรดาแมบา นตำรวจ
และกองเชียร ชื่นใจครับ
ที่ไหนมีเวทีใหถือไมค ที่นั่นตองมี ด.ต.ชัยนันท มีคำ พิธีกรเสียงหลอรวมดำเนินการเสมอ
มีผูสงจดหมาย
อีเมล เขามา ถึงกลุมวัยรุนในตำบลแกงโสภา ที่มักขับขี่รถจักรยานยนตผาดโผน โชวใหชาวบานตกอกตกใจ แถมรถก็เสียงดัง สวนใหญไมติดแผนปาย
ทะเบียนฝากผเู กีย่ วของดูแล ดวยครับ
ร.ต.ต.อาคม คุณแสนใส รอง สวปฯ เพียงหนึง่ เดียว ของ สภ.แกงโสภา ฝากประชาสัมพันธมายัง
พ.ต.ท.นิธพิ ฒ
ั น ภูษติ
พอแมผูปกครองชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานของทาน อยาไดกระทำผิดกฎหมาย หรือสรางความเดือดรอนใหบุคคลอื่น

พ.ต.ท.ธเนศ เทียนแกว

ด.ต.ทองใบ มากลน

ด.ต.เกษม ทองจันทร

ด.ต.จิรศักดิ์ แกวสุวรรณ

ด.ต.ปภังกร จันทรเรือง

ด.ต.นพดล มีประวัติ

ด.ต.บุรพี ฒ
ั น สุทธิ

ด.ต.สมเกียรติ ภูมโิ คกรักษ

เปนขาวบอย ๆ กับการใชอินเตอรเน็ต ของเด็กวัยรุนหนุมสาวในปจจุบัน อยากฝากผูปกครอง พอแม
ควรจะรเู ทาทันบุตรหลานของทาน ดวยการขวนขวายหาความรใู นดาน ไอที บาง
เวลาทีบ่ ตุ รหลานอยหู นา
จอคอมพิวเตอร ใหสงั เกตกิรยิ า อาการ ไวบา ง เชนวา สมุด หรือเศษกระดาษทีเ่ ขาเขียนบันทึก หรือ อาการ
ลุกลีล้ กุ ลนเวลาทีเ่ ราเห็น เด็กบางคนเขาไปดูเวปโปลามก ,เกมสลามก ,เกมสทนี่ ยิ มความรุนแรง พอเห็นผปู กครอง
ก็จะยอหนาจอไวขางลาง หากไมสังเกตก็จะไมเห็น จะไมรูวาเด็กกำลังทำอะไรอยู
ผูปกครองอาจตรวจ
สอบไดหากมีความรทู างดานนีไ้ วบา ง
บางกรณีการเลนเอ็ม หรือทีไ่ ดยนิ บอยๆ วา แซทคุยกันทางอินเตอร
เน็ต (เอ็ม ,แคมฟอกซ) ผูที่คุยกันอาจเกิดความสนิทสนม เมื่อมีการติดตอกันทางโทรศัพทได ที่จะตามมาอาจ ด.ต.สุนทร ฉิมอยู
ด.ต.โสพล เขมนเขตการณ
ด.ต.ชัยนันท มีคำ
นัดพบกัน นั่นแหละครับ ! อาจเกิดปญหาไมคาดคิดขึ้นมาได บางคนถูกลอลวงไปทำมิดีมิราย บางคนถูกกระทำจนไดรับอันตรายถึงชีวิต ก็เคยเปนขาวมาแลว
ดูแลบุตร
หลานอยางใกลชิด เรามาชวยกัน เจาหนาที่ตำรวจไมสามารถจะทำงานใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ถาไมมีความรวมมือจากพี่นองประชาชน ครับ !
ขาวในหนาหนังสือพิมพและ
ทางโทรทัศน เมือ่ วันที่ 27 ต.ค.2552 แกงตมตนุ กับ พฤติกรรมทีไ่ ปหลอก ตา - ยาย ซึง่ อายุมากแลว ลูกหลานใหอยเู ฝาบาน แกลงบอกวาตนเองถูกล็อตเตอรี่ ขอใบตรวจสลาก
แลวใชเลหเหลี่ยม โนมนาวจิตใจ ตา - ยาย เสียเงินเสียทองไมรูเทาไหร แลวไมรูวาจะจับไดหรือเปลา
ฝากประชาสัมพันธใหชวยกันสอดสองดูแล ระมัดระวังภัยสังคม
ประเภท นีไ้ ว ไมวา จะเปน แกงตกทอง, แกงขอทาน, บุคคลแปลกหนา, คนตางดาว ฯลฯ พบเห็นบุคคลประเภทนีต้ อ งรีบแจงเจาหนาทีต่ ำรวจทีอ่ ยไู กลทสี่ ดุ ทันที อยาลืมจดจำตำหนิ
รูปพรรณสัณฐาน เสือ้ ผาทีใ่ ส ยีห่ อ สี ทะเบียน รถ เปนตน เพือ่ เปนประโยชนในการติดตามสืบสวนหาตัวผกู ระทำความผิดแกเจาหนาที่
วิธปี อ งกันตัวเองอยางดีทสี่ ดุ วิธหี นึง่
จากกลมุ คนเหลานีก้ ค็ อื อยาโลภมาก ครับ ! และอยาเสียเวลาคุยดวย

โดย พ.ต.ท.ชนะชัย แสงศิริ พงส.(สบ.3) สภ.แกงโสภา

สวัสดีครับทานผอู า นทีร่ กั ทุกทาน …พบกันเชนเคยครับ หลังจากทีว่ ารสารฯ ไมไดออกเผย
แพรมา 4 เดือน ผมเคยเกริน่ เอาไวฉบับกอนวา อยากใหพนี่ อ งชาวบาน ไดทราบถึงสิทธิของตนเอง
ในทางกฎหมายอาญา (ไมเกีย่ วกับทางแพง) เมือ่ เปนผถู กู กระทำหรือเปนผเู สียหาย จะดำเนินการ
อยางไรไดบา ง ? ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับเจาหนาทีต่ ำรวจ ขัน้ ตอนก็คอื เริม่ จากรองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนในพืน้ ที่ วาตนเองซึง่ เปนผเู สียหาย ไดมคี วามเสียหายเกิดขึน้ เชน ชีวติ ,
รางกาย, ทรัพยสนิ , เสรีภาพ, ชือ่ เสียง, เกียรติยศ อยางไร ทีนผี้ มจะขออธิบายเปนขอๆ ดังนี้
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2(4) ใหคำนิยามคำวา "ผเู สียหาย" หมายถึง ผไู ดรบั ความเสียหาย
เนือ่ งจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึง่ รวมทัง้ ผทู มี่ อี ำนาจจัดการแทนไดดงั บัญญัตไิ วในมาตรา 4
(หญิงมีสามี) มาตรา 5 (ผแู ทนโดยชอบธรรม) และมาตรา 6 (ผแู ทนโดยชอบธรรมทีผ่ เู สียหายเปน
ผูเยาว)

ความหมาย "ผเู สียหาย" ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
1. มีการกระทำผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึง่ เกิดขึน้
2. บุคคลนัน้ ไดรบั ความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาดังกลาว
3. บุคคลนัน้ ตองเปนบุคคลเสียหายโดยนิตนิ ยั
"ผเู สียหายโดยนิตนิ ยั " ผทู ไี่ มมสี ว นในการกระทำผิด หรือไมเปนผใู ชหรือผสู นับสนุน
หรือรเู ห็นในการกระทำผิดหรือการกระทำทีไ่ มมวี ตั ถุประสงคทผี่ ดิ ตอกฎหมายนัน้ ดวย
แนวคำพิพากษาฎีกาเกีย่ วกับผเู สียหายในความผิดอาญาฐานตางๆผเู สียหายในความผิด
ฐานฉอโกงผเู สียหายในความผิดฐานฉอโกง ไดแก ผทู ถี่ กู หลอกลวง และนาจะรวมถึงเจาของทรัพย
ทีจ่ ำเลยฉอโกงไปดวย

อานตอหนา 15

⌫  ⌫      
ฎีกาที่ 4684/2528 (ประชุมใหญ) การที่จำเลยซึ่งเปนผูจัดการของโจทกรวม
หลอกลวงลูกคาของโจทกรว มวาโจทกรว มขึน้ ราคาสินคา ลูกคาหลงเชือ่ ซือ้ ตามนัน้ เงินสวนทีข่ าย
เกินกำหนดเปนเงินของลูกคาสงมอบใหจำเลยเพราะถูกจำเลยหลอกลวง มิใชเปนเงินทีจ่ ำเลยไดรบั
ไวเกีย่ วกับการเปนตัวแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 810 จึงเปนเงินของลูกคาผถู กู หลอกลวงหาใชเงิน
ของโจทกรวมไม โจทกรวมจึงมิใชผูเสียหาย เมื่อลูกคาผูเปนเจาของเงินซึ่งเปนผูเสียหายมิได
รองทุกข พนักงานอัยการโจทกจงึ ไมมอี ำนาจฟอง
ขอสังเกต เรื่องนี้จำเลยหลอกลวงลูกคาและเอาเงินเฉพาะสวนที่เกินราคาสินคาไป
ผูที่ถูกหลอกลวงก็คือลูกคาที่ซื้อสินคาและเงินสวนที่เกินก็เปนลูกคา ลูกคาจึงเปนผูเสียหายใน
ความผิดฐานฉอโกง โจทกรว มเปนเจาของสินคาแตไมมสี ทิ ธิไดรบั เงินคาสินคาทีล่ กู คาจายเกินนัน้ การ
ทีจ่ ำเลยในฐานะตัวแทนของโจทกรว มรับเงินไวจงึ ไมถอื วาเปนการรับไวแทนโจทกรว มโจทกรว มจึงไม
ใชผเู สียหาย
ผทู ถี่ กู หลอกลวงจึงเปนผเู สียหายในความผิดฐานฉอโกงได แมจะมิไดเปนเจาของทรัพย
ดวย ดูฎกี าที่ 341/2495 หรือผอู นื่ เปนผสู ง ทรัพยใหกต็ าม ดูฎกี าที่ 1064/2491

 

ฎีกาที่ 341/2495 จำเลยไดหลอกลวงซือ้ น้ำอัดลมไปจากหนุ สวนผจู ดั การหางหนุ สวน
จำกัด แลวไมยอมชำระราคา กลับปฏิเสธวาไม ไดมาติดตอซือ้ น้ำอัดลมดังนี้ ถือไดวา ผจู ดั การนัน้
เปนผเู สียหายเพราะเปนผถู กู หลอกลวง สวนน้ำอัดลมจะเปนของหาวงหนุ สวนจำกัด หรือไม หาเปน
เหตุใหผจู ดั การซึง่ เปนผเู สียหายอยแู ลวกลายเปนมิใชผเู สียหายไม
ฎีกาที่ 1064/2491 ไปหลอกลวงผทู มี่ ชี อื่ จนหลงเชือ่ เพือ่ ใหสง ทรัพยใหจำเลยโยมีเจตนา
ทุจริตนัน้ ถือวาเปนความผิดฐานฉอโกงและผถู กู หลอกลวงนัน้ เปนผเู สียหายแลว แมไดความวา
ผูอื่นเปนผูสงทรัพยใหจำเลย ก็ไมทำใหผูถูกหลอกลวงพนจากการเปนผูเสียหายหลอกลวงให
ทำนิตกิ รรมอันเปนความผิดฐานฉอโกงตาม ป.อ. มาตรา 341 วรรคสอง นัน้
ผถู กู หลอกลวง
ยอมเปนผเู สียหาย แมผอู นื่ จะเปนผทู ำนิตกิ รรมตามทีจ่ ำเลยหลอกลวงก็ตาม ดูฏกี าที่ 1931/2514
ฎีกาที่ 1931/2514 จำเลยมีทนี่ า แตไดหลอกลวง พ. ใหหลงเชือ่ วามีสวนสม จน พ.
ตกลงรับซือ้ ฝากและจายเงินใหจำเลยไป โดยใหบตุ รของ พ. ไปลงชือ่ รับซือ้ ฝาก ดังนีถ้ อื ไดวา จำเลย
จงใจเจตนาฉอโกง พ. โดยตรงและ พ. ไดรบั ความเสียหายเนือ่ งจากการกระทำผิดฐานฉอโกงของ
จำเลยแลว แมบตุ ร พ.จะเปนผทู ำนิกรรมรับซือ้ ฝากก็เนือ่ งจากการทีจ่ ำเลยหลอกลวง พ. พ.จึงเปน
ผเู สียหาย มีอำนาจรองทุกขตามกฎหมายได

คำรองทุกข
คำรองทุกข คือการทีผ่ เู สียหายกลาวหาตอเจาหนาทีว่ า มีผกู ระทำความผิดเกิดขึน้ ไมวา
จะรตู วั ผกู ระทำความผิดหรือไมกต็ าม ซึง่ การกระทำใหเกิดความเสียหายแกผเู สียหาย โดยมีเจตนาให
ผกู ระทำความผิดไดรบั โทษ
คำรองทุกขมคี วามสำคัญในการวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการดำเนินคดีในความผิดอันยอมความไดใน
ปญหาอำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนและอำนาจฟองของอัยการ กลาวคือพนักงานสอบสวนจะมี
อำนาจสอบสวนในความผิดอันยอมความได ตองมีคำรองทุกขตามระเบียบกอน(มาตรา 121 วรรคสอง)
ถาไมมคี ำรองทุกขหรือเปนคำรองทุกขทไี่ มชอบดวยมาตรา 120 ศาลก็ตอ งยกฟอง
นอกจากนีย้ งั เปนขอในการพิจารณาปญหาเรือ่ งอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96 กลาวคือ ใน
ความผิดอันยอมความได ผเู สียหายดองรองทุกขภายใน 3 เดือน นับแตวนั ทีร่ เู รือ่ งความผิดและรตู วั
ผกู ระทำผิด ถาคำรองทุกขไมชอบดวยมาตรา 2 (7) ก็ถอื วาไมมกี ารรองทุกขในกำหนดเวลาดังกลาว
คดีกอ็ าจขาดอายุความได ผเู สียหายตองมีเจตนาใหผกู ระทำไดรบั โทษ หลักเกณฑในเรือ่ งคำรองทุกข
ตามาตรา 2(7) สวนทีส่ ำคัญและเปนปญหาอยเู สมอ คือ ผเู สียหายตองกลาวหาโดยมีเจตนาจะให
ผกู ระทำความผิดไดรบั โทษ การแจงความตอพนักงานสอบสวนเพือ่ ไมใหคดีขาดอายุความ หรือแจง
เพือ่ เปนหลักฐาน ถือวาผเู สียหายไมมเี จตนาใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแกผกู ระทำความผิดไมเปน
คำรองทุกข ดูฎกี า 6644/2549, 228/2544, 195/2522, 2206/2522
ฎีกาที่ 6644/2549 ความผิดฐานหมิน่ ประมาท ตาม ป.อ.มาตรา 326 และ328 เปน
ความผิดอันยอมความไดตาม ป.อ.มาตรา 333 พนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนไดตอเมื่อมี
คำรองทุกขตามระเบียบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 121 วรรคสอง แตขอ ความในรายงานประจำวันรับแจง
เปนหลักฐาน ระบุแตเพียงวาผเู สียหายมาแจงความไวเปนหลักฐานเพียงจะไดนำเสนอผบู งั คับบัญชาระดับ
สูงเพือ่ พิจารณาตอไป จึงมิใชเปนการมอบคดีใหพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ไมเปน
คำรองทุกขตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(7) เพราะขณะแจงความยังมิไดมเี จตนาจะใหผกู ระทำความผิดไดรบั โทษ
การสอบสวนความผิดฐานนีต้ อ มาภายหลังจึงเปนการไมชอบ พนักงานอัยการไมมอี ำนาจฟองจำเลยใน
ความผิดดังกลาวตาม ป.วิ.อ.มาตรา 120
ฎีกา 228/2544 หนังสือมอบอำนาจของโจทกรว มมีความขอความแตเพียงวา โจทกรว ม
มอบอำนาจให .จัดการแจงความเรือ่ งเช็คคืน โดยไมไดระบุใหมอี ำนาจแจงความเพือ่ ดำเนินคดีแกจำเลย
จึงไมชดั แจงวาโจทกรว มซึง่ เปนผเู สียหายมีเจตนาทีจ่ ะใหจำเลยตองรับโทษ ทัง้ ไดความวาเหตุทแี่ จงความ
รองทุกขเพราะไมตอ งการใหคดีขาดอายุความ จึงไมเปนคำรองทุกขตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(7) เมือ่ ความ
ผิดตามพ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯเปนคดีความผิดอันยอมความได แตไมมี
คำรองทุกข ยอมหามมิใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนตาม ป.วิ.อ.มาตรา 121 วรรคสอง
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงเปนการกระทำโดยไมมอี ำนาจ ตองถือวาไมไดมกี ารสอบสวนโดย
ชอบ พนักงานอัยการโจทกจงึ ไมมอี ำนาจฟอง
ฎีกาที่ 195/2522 คำแจงความวาจำเลยออกเช็คไมมเี งินในธนาคาร จึงมาแจงใหตำรวจ
ทราบไวเปนหลักฐาน ไมมีเจตนาใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับจำเลยที่จะใหจำเลยไดรับโทษ
ไมมคี ำรองทุกข

ฎีกาที่ 206 /2522 ผเู สียหายแจงตอผใู หญบา นวา จำเลยรวมขมขืนชำเราฯ แตขอดู
ไปกอน ถาจำเลยยอนมาอีกก็จะเอาเรื่อง ถาไมมาอีกก็แลวไป แสดงวาเปนแตแจงใหรับทราบ
หลักฐาน ขณะนัน้ ยังไมเจตนาใหจำเลยรับโทษ ไมเปน คำรองทุกข
(นอกจากนี้ มีฎกี าที่ 2284/2527,986/2525,1701/2522ฯลฯ วินจิ ฉัยทำนองเดียวกัน)
แตถา เปนความผิดอาญาแผนดิน ซึง่ ไมจำเปนตองมีการรองทุกข โดยผเู สียหาย
พนักงานก็มสี ทิ ธิดำเนินคดีแกผกู ระทำผิดได ดังนัน้ แมผเู สียหายจะระบุชอื่ ใหดำเนินคดีแกบคุ คลใด
บุคคลหนึง่ เจาพนักงานตำรวจก็มสี ทิ ธิดำเนินคดีแกผอู นื่ ได
ฎีกาที่ 4080/2540 ขอหาลักทรัพยหรือลักของโจร แมจะปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ
วาผเู สียหายมอบอำนาจให ป. แจงความดำเนินคดีแกบคุ คลทีช่ อื่ ส. แตเนือ่ งจากกระทำความผิดตาม
ขอกลาวหาเปนอาญาแผนดิน เมือ่ มีการกระทำความผิดเกิดขึน้ หรือผเู สียหายหรือผอู นื่ ซึง่ มิใชผเู สียหาย
อาจจะกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาทีว่ า มีบคุ คลรตู วั หรือไมกด็ ไี ดกระทำความผิดอยางหนึง่ ได ดังนัน้
ไมวาหนังสือมอบอำนาจจะระบุชื่อผูกระทำความผิดหรือไมเจาพนักงานตำรวจก็ดำเนินการสืบสวน
หาตัวผูกระทำความผิดไดอยูแลว การที่เจาพนักงานตำรวจดำเนินคดีแกจำเลยจึงชอบดวยกฎหมาย
ลำพังแตหนังสือมอบอำนาจของผเู สียหายระบุชอื่ ผกู ระทำความผิดไมถกู ตองไมทำใหการดำเนินคดีไม
ชอบแตอยางใด
เจตนาเพือ่ ใหผกู ระทำผิดไดรบั โทษนี้ คงพิจารณาเฉพาะขณะผเู สียหายรองทุกขวา ผเู สียหาย
มีเจตนาใหผูกระทำผิดไดรับโทษหรือไม ถามีเจตนาดังกลาว แมตอมาในชั้นพิจารณาของศาล
ผูเสียหายกลับเบิกความตอศาลวาไมมีเจตนาใหเอาโทษจำเลย ดังนี้ไมทำใหคำรองทุกขที่ชอบดวย
กฎหมายเสียไป ดูฎกี าที่ 186/2503,3092/2523
ฎีกา 186/2503 ผเู สียหายไดรอ งทุกขเรืองจำเลยออกเช็คไมมเี งินตอพนักงานตำรวจ
ตามเอกสารคำรองทุกขวา ใหเจาพนักงานดำเนินคดีจนถึงทีส่ ดุ แมผเู สียหายจะเบิกความตอศาลวาไม
มีเจตนาใหเอาโทษจำเลยขอใหคนื เงินเทานัน้ และวาเมือ่ วันไปแจงความไดบอกตำรวจดวยวาตองการ
เงินคืนเทานัน้ ไมอยากใหเอาโทษ ตำรวจจึงยังไมสอบสวน เมือ่ เห็นวาจำเลยไมคนื เงิน จึงบอกใหตำรวจ
จับจำเลยและไดเริม่ สอบสวนตอไป เชนนี้ ก็ยงั ถือไดวา ผเู สียหายไดรอ งทุกขตงั้ แตแรกแลว คดีไมขาด
อายุความ
ฎีกาที่ 3091-3092/2523 เจาอาวาสเจาของโรงเรียนมอบอำนาจใหผมู ชี อื่ ไปแจงความ
รองทุกขกลาวหาวาจำเลยทุจริตยักยอกเงินของโรงเรียน เปนการรองทุกขโดยถูกตองแลว เจาอาวาส
เบิกความตอศาลวาทีใ่ หไปแจงความก็เพือ่ ใหไดเงินคืน ไมตอ งการใหจำเลยรับโทษทางอาญา ไมทำให
การแจงความรองทุกขทไี่ ดกระทำไวแลวโดยชอบเสียไปและไมใชถอนคำรองทุกขดว ย
เมือ่ ไดรอ งทุกขโดยชอบดวยกฎหมายแลว แมจะมีการผอนผันใหจำเลยบาง ก็เปนเพียง
รอการดำเนินคดีไวเทานัน้ ไมทำใหคำรองทุกขเสียไป
การรองทุกขตอ งชัดแจงวามีเจตนาจะใหผกู ระทำผิดไดรบั โทษ ดูฎกี าที่ 4310/2549
ฎีกาที่ 4310/2549 รายงานประจำวันรับแจงเปนหลักฐานระบุไววา "นาย ศ.อายุ
26 ป ........ไดรบั มอบอำนาจจากบริษทั อ. ใหแจงรองทุกขกลาวโทษผลู ะเมิดลิขสิทธิว์ ซี ดี ภี าพยนตร...
เพือ่ ดำเนินคดีตอ ไป" ไมถอื เปนคำรองทุกขโดยถูกตองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2(7) เพราะมิไดชดั แจงวา
เปนการแจงโดยเจตนาจะใหผกู ระทำผิดไดรบั โทษ เปนเหตุใหการสอบสวนในความผิดฐานนีไ้ มชอบ
ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 120 โจทกจงึ ไมมอี ำนาจฟอง

การถอนคำรองทุกข ถอนฟอง ยอมความ
การถอนคำรองทุกขนั้น ในคดีความผิดตอสวนตัวเมื่อไดถอนคำรองทุกข ถอนฟอง หรือ
ยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญามาฟองระงับ (ตัดสิทธิก์ ารดำเนินการของเจาหนาที่
ตั้งแตชั้นจับกุมถึงศาล ถาเปนความผิดอาญาแผนดินอาจถอนคำรองทุกขได แตไมตัดสิทธิการดำเนิน
การของเจาหนาทีต่ งั้ แตชนั้ จับกุมถึงศาล) ในทีน่ จี้ ะกลาวเฉพาะ การถอนคำรองทุกขและการยอมความ
ความผิดตอสวนตัว มีความหมายอยางเดียวกับความผิดอันยอมความไดดงั ทีบ่ ญั ญัตไิ วใน
ประมวลกฎหมายอาญา
การถอนคำรองทุกข ในคดีความผิดตอสวนตัว หากการกระทำทีเ่ ปนความผิดกรรมเดียว
ผิดตอกฎหมายหลายบท ซึง่ มีทงั้ ความผิดอันยอมความได (ความผิดตอสวนตัว) และมิใชความผิดอันยอม
ความได เมื่อผูเสียหายขอถอนคำรองทุกข มีผลทำใหสิทธินำคดีอาญามาฟองระงับไปเฉพาะความผิด
อันยอมความไดเทานัน้ พนักงานอัยการยังคงมีอำนาจดำเนินคดีในความผิดทีม่ ใิ ชความผิดอันยอมความได
ตอไป ฎีกาที่ 6550/2548 , 1127/2544 , 1925/2541

การทีผ่ เู สียหายยืน่ คำรองขอเบิกความวาไมตดิ ใจเอาความกับจำเลยพอแปลไดวา

ผเู สียหายถอนคำรองทุกขแลว ฏ.8463/2544

การถอนคำรองทุกขอนั จะมีผลทำใหสทิ ธินำคดีอาญามาฟองระงับ ตองมีลกั ษณะ
เปนการเด็ดขาดเพือ่ ไมเอาผิดกับจำเลยอีกตอไป
สิทธิในการถอนคำรองทุกขในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย (ยักยอก, ทำใหเสียทรัพย)

ตกทอดแกทายาทได เมื่อผูเสียหายตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูเสียหายถอนคำรองทุกขได
ฎีกาที่ 372/2549 , 11/2518 , 751/2541
ผูเสียหายกับจำเลยวาจะไปขอถอนคำรองทุกข มีผลเปนการยอมความแลว
แมจะยังไมถอนคำรองทุกขกต็ าม ฎ.1977/2523

หากตกลงวาจะถอนคำรองทุกขโดยมีเงือ่ นไขวา จำเลยจะตองชำระหนีใ้ หผเู สีย
หายกอน เมือ่ จำเลยไมชำระหนีใ้ หโจทก ถอนไมไดวา เปนการยอมความกันแลว ฎีกาที่ 3019/2543,
6916/2542 ล 2498/2528

 

⌫  ⌫      

- หุนตำรวจอนุเคราะหคุมครองชวยเหลือพิทักษรับใชประชาชนที่ไดรับอันตราย
- หุนประชาชน ไดรับการชวยเหลือจากตำรวจเพื่อใหไดรับความปลอดภัย
- หุนเด็ก แสดงความรักความอาลัยอาวรณขอความเมตาใหตำรวจชวยเหลือ
ญาติของตนใหพนทุกข

อนุสาวรียตำรวจ ไดเริ่มสรางขึ้นมาเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2495 ในสมัย พล.ต.อ.เผา
ศรียานนท เปนอธิบดีกรมตำรวจ เมือ่ พ.ศ. 2495 ในปจจุบนั จะเปนตึกหมายเลข 1 การกอสราง
แลวเสร็จเมือ่ พ.ศ. 2496 โดย พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ไดมอบหมายให ม.ล.ปนุ มาลากุล เปนสถาปนิก
ออกแบบแปลน มีทา น ศาสดาจารยศลิ ปพีระศรีฯ เปนชางปน แสดงรูปหนุ ตำรวจกำลังยืนอมุ คนเจ็บ
และญาติซงึ่ เปนเด็กหรือลูกคนเจ็บยืนเกาะขาดานซาย

ลักษณะของอนุสาวรีย

มีฐานชัน้ ลางสุดเปนบันได 2 ขัน้ ทำดวยหินออน ขึน้ ลงไดทงั้ 4 ดาน (สีท่ ศิ ) ถัดขึน้ ไปฐานชัน้ ที่ 2
เปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทำดวยหินออนมีความกวางและสูงดานละ 1.35 เมตร ดานหลังอนุสาวรียม รี ปู ตราโลตำรวจและมีขอ ความวา “ผพู ทิ กั ษ
รับใชประชาชน” ดานขางทัง้ สองดาน ซาย - ขวา มีพวงมาลา (หรีด) ทำดวยทองเหลืองติดประดับไว ดานหลังมีประตูเหล็กปด - เปด ได
สวนฐานบนสุดของรูปปน ตำรวจมีขนาดเทาตัวจริง หลอดวยทองเหลืองยืนอมุ คนเจ็บ และมีเด็กชาย ยืนเกาะบริเวณขาซาย อนุสาวรียต ำรวจ สราง
เสร็จพรอมกับตึก 3 ชัน้ ทีท่ ำการกรมตำรวจ และไดทำกระทำพิธเี ปด เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2496 ซึง่ ถือเปนวันสถาปนากรมตำรวจตลอด
มาจนถึงทุกวันนีแ้ ละเปนประเพณีปฏิบตั สิ บื กันมา ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุก ๆ ป ทางกรมตำรวจจะตองทำพิธที างศาสนา วางพวงมาลาเพือ่ เปน
การคาราวะ “อนุสาวรียต ำรวจ” ณ บริเวณกรมตำรวจ พรอมทัง้ เลีย้ งพระทำบุญตักบาตรแผสว นบุญอุทศิ กุศลใหกบั ตำรวจผอู ทุ ศิ รางกายในการ
ปฏิบตั หิ นาทีท่ ยี่ อมพลีชพี เพือ่ ปกปองความสงบสุขใหกบั ประชาชนโดยไมเห็นแกความยากลำบากใด ๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสมกับคำวา “ผพู ทิ กั ษ
สันติราษฎร” อยางจริงจัง พิธนี ไี้ ดยดึ ถือกันมานานตัง้ แตป พ.ศ. 2496 พรอมเพรียงทุกหนวยของตำรวจ
ปจจุบนั อนุสาวรียต ำรวจ ไดถกู ยายไปไวหนาอาคาร 16 เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2534 โดยคำสัง่ ของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวฒั น
อธิบดีกรมตำรวจในขณะนัน้ สวนทีเ่ กานัน้ ใหประดิษฐาน พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 แทน (ซึง่ ผดู ำริใหสรางพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 นัน้ เกิดขึน้ ในสมัย
พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจ เพือ่ เปนการรับสนองพระเดชพระคุณเบือ้ งพระยุคลบาททีไ่ ดทรงแตงตัง้ กรมตำรวจขึน้ มา ราวป พ.ศ.2403
โดยทีพ่ ระองคทา นทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ จางกัปตันเอสเย เบิรด เอมส เปนผจู ดั ตัง้ กองโปลิศ ขึน้ มา เปนรูปแบบสากล ตัง้ แตนนั้ )

ดวยความปรารถนาดี จากสถานีตำรวจภูธรแกงโสภา
ขอมูลเพิม่ เติมที่ http//kangsopa.plpolice.com แสดงความคิดเห็นหรือมีขอ เสนอแนะ lumpung41@hotmail.com
ตองการสนับสนุนและหาพืน้ ทีโ่ ฆษณา ติดตอ งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรแกงโสภา หรือโทร 082 192 8894 และ 083 1611917 (งานอำนวยการ)

