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ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยระเบียบการปฏิบัติหนาที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝายปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดการปฏิบัติหนาที่ผูชันสูตรพลิกศพของพนักงาน 
ฝายปกครอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๕๐ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการ
ปฏิบัต ิ
หนาที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนไป 
  ขอ ๓  พนักงานฝายปกครองตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป 
หมายความถึงผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ี 
  (๑)  ในจังหวัดอ่ืน ไดแก ปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
นายอําเภอ ปองกันจังหวัด จาจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด 
  (๒)  ในกรุงเทพมหานคร ไดแก เจาพนักงานปกครอง นิติกร หัวหนางาน หัว
หนา 
กลุม หัวหนาฝาย ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักกรมการปกครอง ผูตรวจ 
ราชการกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ผูชวยปลัด
กระทรวง 
มหาดไทย ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 
  ขอ ๔  ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระทําของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวา
ปฏิบัต ิ
ราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ 
ตามหนาท่ี ใหพนักงานฝายปกครองตามขอ ๓ แหงทองท่ีท่ีศพน้ันอยู เปนผูชันสูตรพลิกศพรวม
กับ 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนและแพทย 
  ขอ ๕  เมื่อไดรับแจงวามีความตายเกิดขึ้นตามขอ ๔ ใหปฏิบัติ ดังน้ี 
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  (๑)  ในจังหวัดอ่ืน ใหนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
หรือปลัดอําเภอแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรศพรวมกับพนักงานอัยการพนักงานสอบสวน 
และแพทย 
  (๒)  ในกรุงเทพมหานคร ใหเจาพนักงานปกครอง นิติกร หัวหนางาน หัวหนา
กลุม 
และหัวหนาฝาย ในกองการสอบสวนและนิติกร ผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติกร กรมการ 
ปกครอง ซึ่งไดรับการแตงตั้งและมอบหมายทองที่ที่รับผิดชอบจากอธิบดีกรมการปกครองเปนผู 
ชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนและแพทย 
  ขอ ๖  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
  (๑)  ในจังหวัดอ่ืน เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นวา ความตายท่ีเกิดข้ึนตามขอ ๔ 
เปนเรื่องที่อยูในความสนใจหรือสะเทือนขวัญของประชาชน หรืออาจกระทบตอความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ ผูวาราชการจังหวัดอาจเขาไปรวมใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําแกพนักงาน 
ฝายปกครองผูทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพ หรอืจะมอบหมายใหปองกันจงัหวัด จาจังหวัด 
ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด คนหน่ึงคนใด หรอืหลายคน ปฏิบัติหนาท่ีใหคําแนะนําแทน
ตน 
ได แตการลงชื่อในรายงานการชันสูตรพลิกศพใหเปนหนาที่ของพนักงานฝายปกครองผูทําหนาที่ 
รวมชันสูตรพลิกศพเชนเดิมเวนแตผูวาราชการจังหวัดประสงคจะเขารวมชันสูตรพลิกศพดวยตน
เอง 
หรือมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน ใหแจงใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํา 
กิ่งอําเภอหรือพนักงานฝายปกครองผูทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพนั้นทราบโดยพลัน กรณีเชนนี ้
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูลงชื่อรวมในรายงานการชันสูตรพลิกศพของ 
พนักงานสอบสวน 
  (๒)  ในกรุงเทพมหานคร เม่ือปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นวา ความตายท่ีเกิด
ข้ึน 
ตามขอ ๔ เปนเรื่องที่อยูในความสนใจหรือสะเทือนขวัญของประชาชนหรืออาจกระทบตอความ 
สัมพันธระหวางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจเขาไปรวมใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําแก 
พนักงานฝายปกครองผูทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพหรือจะมอบหมายใหผูตรวจราชการกรม 
การปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คนหน่ึงคนใด หรอืหลายคน
ปฏิบัต ิ
หนาที่ใหคําแนะนําแทนตนไดแตการลงชื่อในรายงานการชันสูตรพลิกศพใหเปนหนาที่ของ
พนักงาน 
ฝายปกครองผูทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพเชนเดิม เวนแตปลัดกระทรวงมหาดไทยประสงคจะ
เขา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รวมชันสูตรพลิกศพดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน ใหแจงใหอธิบดีกรมการ 
ปกครองหรือผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติการหรือพนักงานฝายปกครองผูทําหนาที่รวม 
ชันสูตรพลิกศพนั้นทราบโดยพลัน กรณีเชนนี้ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูไดรับมอบหมาย 
เปนผูลงชื่อรวมในรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน 
  ขอ ๗  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมและการบริหารราชการแผนดิน ปลัด 
กระทรวงมหาดไทย หรือผูท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอาจเขาไปรวมใหคําปรึกษา หรอื 
ใหคําแนะนําแกพนักงานฝายปกครองผูทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพในจังหวัดอื่นได 
  ขอ ๘  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหปฏิบัติดังนี ้
  (๑)  ในจังหวัดอ่ืน ถาผูชันสูตรพลิกศพตามขอ ๕ (๑) ไมสามารถจะทําการ 
ชันสูตรพลิกศพใหเสร็จโดยเร็วได ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายใหปองกันจังหวัด จาจังหวัด  
ปลัดจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด คนหน่ึงคนใด หรือหลายคนเขารวมชันสูตรพลิกศพกับ 
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนและแพทยได โดยใหพนักงานฝายปกครองแหงทองท่ีท่ีศพน้ัน
อยู 
เปนผูลงชื่อในรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน 
  (๒)  ในกรุงเทพมหานคร ถาผูชันสูตรพลิกศพตามขอ ๕ (๒) ไมสามารถจะ 
ทําการชันสูตรพลิกศพใหเสร็จโดยเร็วได ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบหมายใหเจาพนักงาน 
ปกครอง นิติกร หัวหนางาน หัวหนากลุม หัวหนาฝาย ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการกอง และ 
ผูอํานวยการสํานัก กรมการปกครอง ที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายทองที่ที่รับผิดชอบจาก
อธิบดี 
กรมการปกครองในทองที่อื่น คนหน่ึงคนใดหรือหลายคน เขารวมชันสูตรพลิกศพกับพนักงาน
อัยการ  
พนักงานสอบสวนและแพทยได โดยใหพนักงานฝายปกครองแหงทองที่ที่รับผิดชอบที่ศพนั้นอยู
เปน 
ผูชื่อในรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน 
  ขอ ๙  การปฏิบัติหนาที่ 
  (๑)  เมื่อไดรับแจงเหตุการตายจากพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูให 
เจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองที่ไดรับการแตงตั้ง บันทึกรายการท่ีไดรับแจงลงในแบบราย
งาน 
ประจําวันรับแจงเหตุการชันสูตรพลิกศพตามแบบ ชศ. ๑ แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาจนถึงปลัด 
กระทรวงหมาดไทยทราบ ตามแบบ ชศ. ๒ และบันทึกการออกไปชันสูตรพลิกศพลงในแบบ ชศ. 
๓ 
ทายขอบังคับนี้ 
  (๒)  เม่ือไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ 
  (ก)  ตรวจสอบวา ผูรวมชันสูตรพลิกศพมีครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย 
หรือไมถาไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดใหรวมปรึกษาหารือขอยุตรวมกันกอน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ข)  บันทึกภาพผูตายตามสภาพที่พบครั้งแรกพรอมสิ่งของ และสถานที่บริเวณ 
ขางเคียง หรือรองรอยท่ีปรากฏตาง ๆ  
  (ค)  ตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือสภาพแวดลอมในบริเวณที่พบศพพรอมสภาพ
ศพ 
และวัตถุส่ิงของตาง ๆ โดยละเอียดและบันทึกลงในแบบการตรวจที่เกิดเหตุ ตามแบบ ชศ. ๔  
ทายขอบังคับนี้ 
  (ง)  ทําแผนท่ีท่ีเกิดเหตุ ลงในแบบแผนท่ีท่ีเกิดเหตุ ตามแบบ ชศ. ๕ ทายขอ
บังคับนี ้
  (จ)  รวมพิจารณาการทําแผนที่ที่เกิดเหตุกับผูชันสูตรพลิกศพอื่น 
  (ฉ)  รวมตรวจสิ่งของ อาวุธ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่น ๆ ของคนตายหรือท่ีพบ
ศพ 
ในสถานท่ีเกิดเหตุ 
  (ช)  รวมทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพกับผูชันสูตรพลิกศพอื่น 
ๆ  
เพื่อแสดงเหตุและพฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด ถาตายโดยคนทํารายใหกลาว
วา 
ใครเปนผูกระทํารายเทาที่จะทราบได ตามแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน 
ใหพิจารณาทุกประเด็นอยางละเอียดรอบคอบกอนทําความเห็นรวม เนื่องจากผูที่ทําการชันสูตร 
พลิกศพ อาจถูกเรียกเปนพยานในชั้นการไตสวนของศาลหรืออาจตกเปนผูตองหาในคดีอาญาได 
เสร็จแลวใหสําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพดังกลาวรายงานผูบังคับบัญชา และกระทรวง
มหาดไทย 
  ขอ ๑๐  เมื่อทําการชันสูตรพลิกศพแลวเสร็จ นอกจากรวมบันทึกลงในแบบราย
งาน 
การชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนแลว ใหบันทึกผลการชันสูตรพลิกศพลงในบันทึกผู
ชันสูตร 
พลิกศพ ตามแบบ ชศ. ๖ ทายขอบังคับนี้ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและรายงานผลการชันสูตรพลิก
ศพ 
ตอผูบังคับบัญชา 
  ขอ ๑๑  กรณีที่มีความเห็นไมตรงกันและไมอาจลงชื่อในแบบรายงานการชันสูตร 
พลิกศพของพนักงานสอบสวนได ใหบันทึกความเห็นแยงไวในบันทึกผูชันสูตรพลิกศพตามแบบ 
ชศ. ๗ ทายขอบังคับนี้ มอบใหพนักงานสอบสวนหนึ่งชุด พรอมบนัทึกใหทราบวามีความเห็นแยง
ไว 
ในแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนและรวบรวมรายงานตามขอ ๑๕ 
  ขอ ๑๒  ในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้น โดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวา 
ปฏิบัติราชการตามหนาที่ ซึ่งพนักงานสอบสวนตองสอบสวนผูที่ทําใหตายเปนผูตองหานั้นกรณีนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ ท่ี ๑/๒๕๐๙ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๙ เรื่อง  ระเบียบการสอบ
สวน 
คดีอาญาในจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีขอ ๑๓ ดวย โดยพนักงาน 
ฝายปกครอง ผูทําหนาที่ชันสูตรพลิกศพคดีนั้นแจงเตือนใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ รีบแจง 
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณีทราบ เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวง
มหาดไทย 
ท่ี ๑/๒๕๐๙ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๙ โดยดวน 
  ขอ ๑๓  หามมิใหเจาพนักงานผูทําใหตายหรือผูควบคุมผูตายเปนผูชันสูตรพลิก
ศพ 
และหรือเปนพนักงานสอบสวนคดีนั้น และหามมิใหบันทึกคําพยานหลักฐานดวยตนเอง เวนแต
บันทึก 
คําชี้แจงแสดงรายละเอียดที่เกิดขึ้นเพื่อมอบใหผูชันสูตรพลิกศพทราบ 
  ขอ ๑๔  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่การชันสูตรพลิกศพทั้งในจังหวัดอื่นและกรุงเทพ 
มหานคร เปนไปดวยความเรียบรอยชัดเจน เหมาะสมและตอเน่ือง ใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังหรือ 
มอบหมายพนักงานฝายปกครองตามขอ ๕ ปฏิบัติหนาที่ชันสูตรพลิกศพไวใหชัดเจนโดยทําเปน 
หนังสือ ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดใหทราบวาใคร ตําแหนงอะไร สังกัดใด ใหทําหนาท่ีอะไร พ้ืนท่ีใด 
เวลาใด และรายงานการปฏิบัติหนาท่ีอยางไร ท้ังน้ี ใหรวมถึงผูบังคับบัญชาดวย 
  ขอ ๑๕  ใหก่ิงอําเภอ อําเภอและจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามลําดับชั้น 
ใหกรมการปกครองทราบ วิธีการรายงานใหสงสําเนาคูฉบับหรือสําเนาภาพถายบันทึกผูชันสูตร 
พลิกศพ ตามแบบ ชศ. ๖ หรือบันทึกผูชันสูตรพลิกศพ ตามแบบ ชศ. ๗ ทายขอบังคับนี้ จํานวน 
หน่ึงฉบับ และสําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน จํานวนหนึ่งฉบับ 
  ขอ ๑๖  ผูทําการชันสูตรพลิกศพ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือคาปวยการ  
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 
  ขอ ๑๗  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหม ี
อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมแบบรายงานตาง ๆ ไดตามความเหมาะ
สม 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        นายชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๓/พ๓๕ง/๑๐/๑๒ เมษายน ๒๕๔๓] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 


