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บทนํา  
 ในกรณีที่มีคนตายโดยไมทราบสาเหตุ หรือตายโดยผิดธรรมชาติ เชน 

การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทําใหตาย ถูกสัตวทํารายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยยัง
มปิรากฏเหตุ ซึง่อาจจะตองมกีารชนัสตูรพลกิศพเพ่ือคนหาสาเหตุและพฤตกิารณทีต่าย
วาผูตายคอืใคร ตายทีไ่หน ตายเมือ่ใด ถาตายโดยถกูคนทาํราย สงสยัวาใครเปนผูกระทาํ
ความผิด โดยในการชันสูตรพลิกศพนี้กฎหมายมีความมุงหมายใหแพทยและพนักงาน
สอบสวนดาํเนนิการตรวจสอบและชนัสตูรพลกิศพในสถานทีท่ีพ่บศพ เวนแตการตรวจสอบ
หรอืการชนัสตูรพลกิศพในสถานทีน้ั่นอาจจะไมสะดวก เชน ทาํใหการจราจรตดิขดัมาก 
หรอือาจจะเปนทีอ่ดุจาดไมเหมาะสม หรอือาจเปนอนัตรายตอประชาชนทัว่ไป แพทย
และพนกังานสอบสวนยอมมสีทิธทิีจ่ะสามารถเคลือ่นยายศพ เพือ่นําไปทาํการชนัสตูร
พลิกศพยังสถานท่ีอื่นที่ เหมาะสมได   ซึ่ งหากความตายน้ันเป นผลมาจาก
การกระทาํของบคุคลอืน่กต็องดาํเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรมเพือ่นาํตวัผูกระทาํ
ความผิดมาลงโทษตอไป ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๒๙ ทีไ่ดบญัญตัวิา “ใหทาํการสอบสวนรวมท้ังการชนัสตูรพลกิศพในกรณีทีค่วามตาย
เปนผลแหงการกระทําผิดอาญาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายน้ีอันวาดวยการ
ชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล” 
ดังนั้น ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยยังไมปรากฏเหตุจึงตองมีการชันสูตรพลิกศพ
เพื่อใหทราบเหตุแหงการตาย และรูตัวผูกระทําผิดกอนจึงจะดําเนินการฟองผูตองหา
ตอศาลเพ่ือดาํเนนิกระบวนพิจารณาตอไปได ดงันัน้ คอลมัน “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอเรื่อง “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอาน

หลกักฎหมายเกีย่วกบัการชนัสตูรพลกิศพหลกักฎหมายเก่ียวกบัการชนัสตูรพลกิศพ
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 
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ไดมีโอกาสรบัทราบถงึเจตนารมณของกฎหมายและเขาใจถงึหลกัเกณฑตาง ๆ เกีย่วกบั
การชนัสตูรพลกิศพ ดงันี้ 

๑. เหตุแหงการชันสูตรพลิกศพ
 สําหรับสาเหตุสําคัญที่ตองมีการชันสูตรพลิกศพน้ันก็เพื่อที่จะคนหา

สาเหตุของการตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตวัตาย เชน ผกูคอตาย กระโดดตึกตาย 
ยงิตัวตาย เปนตน หรือการท่ีถกูผูอืน่กระทําใหตาย การตายโดยถูกสัตวทาํรายตาย เชน 
ถูกงูกัด ถูกชางเหยียบ รวมทั้งการตายโดยอุบัติเหตุหรือตายโดยยังมิปรากฏเหต ุ
นอกจากการตายโดยผดิธรรมชาติแลว ในกรณทีีค่วามตายเกดิขึน้ในระหวางการควบคมุ
ของเจาพนักงาน เชน ผูตายถูกควบคุมตัว หรอืถูกกกัขงัในระหวาง
การสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
พนักงานสอบสวน หรือระหวางจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล 
ก็ตองมีการชันสูตรพลิกศพเพื่อใหทราบเหตุแหงการตายเชนกัน 
ยกเวนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมายไมจําเปนท่ีจะ
ตองมีการชันสูตรพลิกศพ

 ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๘ ไดกําหนดหลักเกณฑในการชันสูตรพลิกศพไววา 
เมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตาย
ในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนกังานใหมกีารชนัสตูรพลกิศพ เวนแตตายโดย
การประหารชีวิตตามกฎหมาย

 “การตายโดยผดิธรรมชาต”ิ ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ มี ๕ กรณี คือ

 (๑)  ฆาตัวตาย หมายถึง การจบชีวิตตนเองโดยเจตนาหรือไมเจตนา 
แตทาํใหเกิดผลถึงตาย ทัง้นี ้กฎหมายกําหนดใหมกีารชันสตูรพลิกศพเพ่ือใหเปนทีแ่นใจ
วาผูตายนัน้ถงึแกความตายเพราะการฆาตวัตายจริง ไมไดเกีย่วของกบับคุคลอ่ืนหรอืมี
บุคคลใดทําใหตาย อันอาจทําใหบุคคลนั้นมีความผิดทางอาญาได 

 (๒)  ถูกผูอื่นทําใหตาย หมายถึง กรณีการตายเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของบุคคลอื่นทุกกรณีไมวาการกระทํานั้นจะเปนการกระทําที่ผูกระทําอาจตองรับผิด
ในทางอาญาหรือไมก็ตาม

 (๓)  ถูกสัตวทํารายตาย หมายถึง กรณีการตายเกิดจากการถูกสัตว
ทํารายโดยตรง เชน ถูกงูกัด  ถูกชางกระทืบ แตมิใชเกิดจากโรคท่ีสัตวนั้นเปนพาหะ
ของโรค เชน โรคมาลาเรีย พิษสุนัขบา กาฬโรค เปนตน การที่กฎหมายกําหนดใหมี
การชันสูตรพลิกศพก็เพื่อความกระจางชัดถึงสาเหตุแหงการตาย

ิ ื
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 (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด 
และโดยบังเอิญ ซึ่งเปนการตายโดยผิดธรรมชาติที่พบไดมากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
จากการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ํา การท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการชันสูตร
พลิกศพก็เพื่อใหแนใจวาการตายนั้นมิไดเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาของ
บุคคลใดมาเกี่ยวของดวย

 (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ หมายถึง กรณีความตายท่ียังมีเหตุแหง
ความสงสัยเกี่ยวกับความผิดทางอาญา การชันสูตรพลิกศพก็เพื่อจะแยกการตาย
กะทันหันและไมคาดคิดที่เปนการตายโดยธรรมชาติออกไป เชน โรคไหลตาย หรือ
หัวใจวายเฉียบพลัน เปนตน 

  เมื่อมีความตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ณ ที่ใด ใหเปนหนาที่ของ
สามี ภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รูเรื่องการตายเชนนั้นจัดการ 
ดังตอไปนี้

  (๑)  เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได
  (๒)  ไปแจงความแกพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจโดยเรว็ทีส่ดุ
  หนาที่ดังกลาวน้ีใหรวมถึงบุคคลอ่ืน ซึ่งไดพบศพในท่ีซึ่งไมมีสามี 

ภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือผูปกครองของผูตายอยูในที่นั้นดวย หากผูใดละเลย
ไมกระทําหนาที่ดังกลาวนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท๑

๒. วัตถุประสงคของการชันสูตรพลิกศพ
 การชันสูตรพลิกศพเปนการตรวจสภาพรางกายของผู ตายโดยมี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบถึงเหตุแหงการตาย ดังนี้
 (๑) เพื่อใหทราบวาผูตายเปนใคร ซึ่งเปนเรื่องการพิสูจนเอกลักษณ

ของบุคคล กรณีที่ไมอาจพิสูจนไดวาศพนั้นเปนผูใด ก็ตองตรวจพิสูจนพอใหทราบวา
ผูตายเพศใด มีอายุประมาณเทาใด ตําหนิ และรูปพรรณสัณฐานตาง ๆ เปนอยางไร 
เปนตน

 (๒) เพื่อใหทราบถึงสถานท่ีและเวลาท่ีตาย ซึ่งเปนการตรวจสอบ
สถานที่ตาย และสถานที่ที่พบศพวาเปนสถานที่เดียวกันหรือไม เชน ผูตายตายที่ไหน 
ตายเม่ือไหร เพือ่จะอธิบายไดวาผูตายตายในบริเวณท่ีพบศพจรงิหรอืไม หรือศพน้ันถูก
นาํมาท้ิงไวภายหลงัจากท่ีผูตายถึงแกความตายจากท่ีอืน่มาแลว และผูตายตายมานาน
เทาใดแลว

 (๓) เพือ่ใหทราบวามกีารตายเกิดขึน้เมือ่ใด ซึง่เปนเร่ืองของชวงระยะ
เวลาที่ตาย โดยสภาพแลวสามารถตรวจสอบไดจากการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย 

   ๑ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๙.
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    ๒ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหน่ึง.

 (๔) เพื่อใหทราบถึงเหตุแหงการตายท่ีแทจริง เชน การตายจาก
บาดแผล ตายจากการขาดอากาศ ตายจากพลังงานกายภาพ ตายจากสารพิษ ตายจาก
การอดอาหาร เปนตน ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึความเกีย่วพนัโดยตรงกบัพฤตกิารณทีต่าย

 (๕) เพือ่ใหทราบถึงพฤติการณการตาย อนัเปนการประมวลขอมลูเพือ่
สันนิษฐานวาการตายนั้นมีพฤติการณที่ตายโนมเอียงไปทางใด เปนการกระทํา
อัตวินิบาตกรรม ฆาตกรรม หรือเปนการตายจากอุบัติเหตุ เปนตน 

 (๖) เพื่อใหทราบวาถาตายโดยคนทําราย ใครหรือสงสัยวาใครเปน
ผูกระทําผิด ซึ่งตองพิสูจนเพื่อใหทราบวาใครเปนผูทําราย หรือมีใครเก่ียวของบาง
เทาที่พอจะบอกได ซึ่งเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนโดยตรงที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
การรวมชันสูตรพลิกศพกับแพทยไปทําการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษตอไป 

 (๗) เพื่อใหทราบขอเท็จจริงวามีการกระทําอัน
เปนการกระทําผิดทางอาญาหรือไม เพราะถาการกระทําไมเปน
ความผิดทางอาญาแลว พนกังานสอบสวนยอมไมมอํีานาจทําการ
สอบสวน

 (๘) เพื่อพิสูจนใหเห็นวาความผิดท่ีเกิดขึ้นเปน
ความผิดฐานใด มีใครเปนผูกระทําความผิด อันเปนการพิสูจน
ความจริงในเบื้องตน 

 

๓. หลักเกณฑการชันสูตรพลิกศพ
 ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่

ที่ศพนั้นอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา ทาํการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิตเิวชศาสตรดงักลาวไมมหีรอื
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาที่ ถาแพทย
ประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแพทยประจําสํานักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัปฏบิตัหินาที ่ถาแพทยประจาํสาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัไมมหีรอื
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมท่ีขึ้นทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสขุปฏบิตัหินาที ่และในการปฏบิตัหินาทีด่งักลาว ใหแพทยประจําโรงพยาบาล
ของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้น เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา๒ 



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๖๗

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

 ทัง้นี ้ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดงักลาวทําบนัทกึรายละเอียดแหง
การชันสตูรพลิกศพทันท ีและใหแพทยดังกลาวทํารายงานแนบทายบันทกึรายละเอียด
แหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่อง ถามีความจําเปน
ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกนิ ๒ ครัง้ ครัง้ละไมเกนิ ๓๐ วนั แตตองบนัทกึเหตผุล
และความจาํเปนในการขยายระยะเวลาทกุครัง้ไวในสาํนวนชนัสตูรพลกิศพ โดยรายงาน
ดงักลาวใหถอืเปนสวนหนึง่ของสาํนวนชนัสตูรพลกิศพ และในกรณทีีค่วามตายมไิดเปน
ผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยัง
พนกังานอยัการเมือ่เสรจ็สิน้การชนัสูตรพลกิศพโดยเรว็และใหพนักงานอยัการดาํเนนิ
การตอไปตามมาตรา ๑๕๖๓ 

 โดยใหเปนหนาทีข่องพนักงานสอบสวนแจงแกผูมหีนาทีไ่ปทาํการชนัสตูร
พลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา 
ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอย 
๑ คนทราบเทาที่จะทําได

 ในกรณีท่ีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง
ตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ท่ีศพนั้นอยูเปน
ผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทย๔ ดังกลาวขางตน 

 การตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ไดแก การตาย
ที่อยูในระหวางควบคุม ขัง กักขัง จําคุก หรือคุมตัวโดยเจาพนักงานตามกฎหมาย 
หรอืคาํพพิากษา หรอืตามคาํสัง่ของศาล แลวแตกรณ ีไมวาการตายนัน้จะเปนการตาย
โดยผิดธรรมชาติหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของ
เจาพนักงานผูควบคุมวาเกี่ยวของกับการตายหรือไมเพียงใด

๔. วิธีการชันสูตรพลิกศพ 
 วิธีการชันสูตรพลิกศพนั้นมี ๒ วิธี คือ การชันสูตรพลิกศพโดยการตรวจ

ดูภายนอกของศพ และการชันสูตรพลิกศพโดยการผาศพเพื่อตรวจดูสภาพภายใน 
  การชันสูตรพลิกศพเพื่อตรวจดูสภาพภายนอกของศพ เปนการตรวจ

ดูสภาพภายนอกของศพ เชน ดูเพศ อายุ เชื้อชาติ สิ่งของติดตัว ฯลฯ เพื่อพิจารณาวา
ผูตายคือใคร ดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังตาย เพื่อประมาณเวลาตาย 

  ๓ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๖ บญัญตัวิา 
  “มาตรา ๑๕๖ ใหสงสาํนวนชันสตูรพลิกศพในกรณีทีค่วามตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผดิอาญาไปยังขาหลวงประจําจงัหวัด”

  ๔ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม. 
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จุลนิติ

๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวใน
สํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 โดยในการไตสวนนั้น ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการ
ไตสวนไวทีศ่าล และใหพนักงานอัยการย่ืนคาํรองตอศาลขอใหศาลสงสาํเนาคํารองและ
แจงกําหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม 
ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับอยางนอย ๑ คนเทาที่จะทําไดทราบกอน
วันนัดไตสวนไมนอยกวา ๑๕ วันและใหพนักงานอัยการนําพยานหลักฐานท้ังปวงท่ี
แสดงถึงการตายมาสืบ

 เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอน
การไตสวนเสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล 
หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการ
นาํสบืและนาํสบืพยานหลกัฐานอืน่ไดดวย เพือ่การน้ี สาม ีภรยิา ผูบพุการ ีผูสบืสนัดาน 
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนบุาล หรอืญาตขิองผูตายมสีทิธแิตงตัง้ทนายความดาํเนนิการ
แทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามาในคดีใหศาล
ตั้งทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย

 อยางไรกต็าม เมือ่ศาลเหน็สมควรเพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม ศาล
จะเรยีกพยานทีน่าํสบืมาแลวมาสบืเพิม่เตมิหรอืเรยีกพยานหลกัฐานอืน่มาสบืกไ็ด และ
ศาลอาจขอใหผูทรงคณุวุฒิหรอืผูเชีย่วชาญมาใหความเหน็เพือ่ประกอบการไตสวนและ
ทาํคาํสัง่ แตทัง้นี ้ไมตดัสทิธขิองผูนําสบืพยานหลกัฐานทีจ่ะขอใหเรยีกผูทรงคณุวฒุหิรอื
ผูเชี่ยวชาญอื่นมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชีย่วชาญดงักลาว และคาํสัง่ของศาลน้ีใหถงึทีส่ดุ แตไมกระทบกระเทือนถงึสทิธฟิองรอง
และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือ
จะฟองคดีเกีย่วกบัการตายน้ัน และเมือ่ศาลไดมคีาํสัง่แลวใหสงสาํนวนการไตสวนของ
ศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อสงแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป

บทสรุป  
“การชันสูตรพลิกศพ” ถือเปนสวนหน่ึงของการสอบสวนท่ีเขาไปเก่ียวของ

กับการตายโดยผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะนอกเหนือไปจากการสอบสวนคดีอาญาโดย
ทั่วไป ดังนั้น ในการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ จึงตองมีพนักงานสอบสวนเปนผูรับ
ผิดชอบเชนเดียวกับการสอบสวนในคดีอาญาและตองมีขั้นตอนการดําเนินการตาม
กฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม แตจะผิดแผกไปจากการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไป
ตรงที่การสอบสวนนั้นจะมุงสอบสวนเพื่อใหทราบวาผูกระทําผิดไดมีการกระทําสิ่งใด
ที่เปนความผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นฟองตอศาลหรือไม แตในการ
ชันสูตรพลิกศพนั้น เปนการสอบสวนเพื่อใหทราบถึงสาเหตุแหงการตาย ผูตายคือใคร 
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ตายท่ีไหน ตายเม่ือใด ถามีผู ใดทําใหตายก็จะไดทราบดวยวาเปนใคร ถึงแมจะมี
วัตถุประสงคแตกตางกันแตก็ตองถือวาสํานวนการชันสูตรพลิกศพเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวนคดีอาญาดวย เพราะหากการสอบสวนปรากฏวาการตายโดย
ผดิธรรมชาตินัน้เกดิจากการกระทําผดิอาญา ในการสอบสวนคดีอาญากต็องนาํสาํนวน
การชันสูตรพลิกศพไปรวมกับสํานวนการดําเนินคดีอาญาดวย อันจะเปนผลใหมีการ
ฟองรองผูกระทําผิดอาญานั้นได 

 ดังนั้น การชันสูตรพลิกศพ ไมวาจะเปนองคกรใดท่ีมีสวนรวมในการ
ชันสูตรพลิกศพ ควรยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมาย 
เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมสูงสุดแกประชาชนโดยทั่วไปไมวาจะเปนฝายใดก็ตาม
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