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  *ขอมลู ณ วนัที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๒.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
รางพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดอีาญา พ.ศ. …. จดัทาํขึน้โดย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พจิารณารางพระราชบัญญตัติาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. .... และรางพระราชบัญญตักิารสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหนาที่ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการกอน
การตรากฎหมายจากผูทีเ่ก่ียวของ บนเว็บไซต www.krisdika.go.th ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  

ข. หลกัการและเหตุผลประกอบรางพระราชบญัญัตกิารสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. 
หลักการ

  ใหมีกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีอาญา

เหตุผล
โดยทีม่าตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการยตุธิรรม (๒) ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

บัญญัติใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานกระบวนการยุติธรรมใหเกิดผล โดยปรับปรุงระบบ
การสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
อยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีที่เก่ียวของทุกฝายใหชัดเจน
เพื่อมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา และเพ่ือใหระบบการสอบสวนคดีอาญาสามารถ

รางพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….
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พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. 

๕๘

อํานวยความยุติธรรมไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมควรใหมีกฎหมายกลาง
วาดวยการสอบสวนคดีอาญาของขาราชการตํารวจ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสอบสวน
รวมกันระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ และยกระดับการใหบริการแกประชาชนท่ีดีและมีมาตรฐาน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑. บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
  ในพระราชบัญญัตินี้
  “ก.ตร.” หมายความวา คณะกรรมการตํารวจแหงชาตติามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
  “พนักงานสอบสวน” หมายความวา พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะที่เปนขาราชการตํารวจ
  “ผูชวยพนักงานสอบสวน” หมายความวา ขาราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหนงผูชวย

พนักงานสอบสวนตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
 ๒. ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๒๕)
  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๓. ขอบเขตการใชบังคับ (รางมาตรา ๒ รางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๒๔)
  ๓.๑ การสืบสวนและการสอบสวนของขาราชการตํารวจ ถามไิดกาํหนดไวเปนอยางอ่ืน

ในพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ๓.๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับกับคดีที่ไดมีคํารองทุกขหรือ

คํากลาวโทษเมื่อพนกําหนดเวลา ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  โดยพระราชบญัญัตนิีก้าํหนดใหใชบงัคบัต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เปนตนไป
๔. ผูมีอํานาจในการสอบสวน (รางมาตรา ๕ ถึงรางมาตรา ๖)

  ๔.๑ กําหนดใหอํานาจในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในสวนท่ีเกีย่วกับขาราชการตํารวจ เปนอํานาจของขาราชการตํารวจในสายงานสอบสวนตําแหนงตัง้แต
รองสารวตัรสอบสวนขึน้ไป และผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต ิจเรตาํรวจแหงชาต ิรองผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และรองจเรตํารวจแหงชาติโดยผูชวยพนักงานสอบสวนมีหนาที่
และอํานาจในการชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการดําเนินการสืบสวนหรือการสอบสวน หรือ
ในการปฏิบตัหินาท่ีตามท่ีพนกังานสอบสวนมอบหมายและตองอยูภายใตการกํากับดูแลของพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตํารวจแหงชาติตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
(ก.ตร.) กําหนด

  ๔.๒ กําหนดใหขาราชการตํารวจในสายงานปองกันและปราบปราม สายงานวิชาชีพ
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐาน และสายงานอื่น มีหนาที่และอํานาจในการชวยเหลือและ
สนบัสนนุพนกังานสอบสวนในการสบืสวนหรอืการสอบสวน ตามหลกัเกณฑและวธิกีารที ่ก.ตร. กาํหนด 
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ทัง้นี ้นอกจากหนาทีแ่ละอาํนาจดงักลาว ใหขาราชการตาํรวจในสายงานปองกนัและปราบปรามมหีนาที่
และอํานาจในการสืบสวนตามที่พนักงานสอบสวนรองขอเปนการเฉพาะดวย

๕. แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ (รางมาตรา ๗)
  ๕.๑ การรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ
   เพื่อประโยชนในการบริการประชาชนและดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว ใหพนักงานสอบสวนในทุกทองท่ีมีหนาที่และอํานาจรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษท่ีมี
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษตอตน ณ ที่ทําการที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู ไมวาเหตุจะเกิดขึ้นในทองที่ใด
และเม่ือรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษแลว ใหมีหนาท่ีสอบสวนเบ้ืองตนเทาท่ีจะพึงทําได 
แลวรีบสงคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเบ้ืองตนไปยังพนักงานสอบสวน
ซึ่งมีเขตอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเร็ว โดยใหถือวาการรองทุกข 
การกลาวโทษ และการสอบสวนดังกลาวเปนการชอบดวยกฎหมายแลว และใหแจงใหผูรองทุกขหรือ
กลาวโทษทราบดวยวาจะสงเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนซึ่งมีเขตอํานาจแหงใด 

  ๕.๒ การรับแจงการสูญหายหรอืเสียหายของทรัพยสนิหรือการแจงไวเปนหลกัฐาน
   กําหนดใหนําความตาม ๕.๑ ไปใชบังคับกับการแจงการสูญหายหรือเสียหาย

ของทรัพยสินหรือการแจงไวเปนหลักฐานดวยโดยอนุโลม แตในกรณีที่เปนการแจงการสูญหาย
หรือเสียหายของเอกสารหรือหลักฐานท่ีหนวยงานของรัฐเปนผู ออกให เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ในการขอออกเอกสารหรือหลักฐานใหม ใหผูแจงไปแจงโดยตรงตอเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ
ทีเ่ปนผูออกเอกสารหรอืหลกัฐานนัน้ และใหถอืเปนหนาทีข่องเจาหนาทีข่องหนวยงานของรฐัดงักลาวที่
จะตองรับแจงและออกเอกสารหรือหลักฐานใหแกผูแจง แตทั้งนี้ ไมหามพนักงานสอบสวนที่จะรับแจง

  ๕.๓ การออกใบรับหรือแจงความคืบหนาใหผูรองทุกขหรือกลาวโทษหรือผูแจง
   เมื่อไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตาม ๕.๑ หรือรับแจงตาม ๕.๒ แลว

ใหพนักงานสอบสวนออกใบรับใหผู รองทุกขหรือกลาวโทษ หรือผูแจง โดยพลัน และใหแจงให
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษทราบถึงความคืบหนาตามระยะเวลาท่ี ก.ตร. กําหนด โดยการแจงดังกลาว
จะแจงผานทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 

   ทั้งนี้ เรื่องใดที่มีผู มารองทุกขหรือกลาวโทษและพนักงานสอบสวนเห็นวา
มิใชเปนคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือเปนเร่ือง
ซึ่งแนะนําใหผู แจงไปแจงโดยตรงตอเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ใหพนักงานสอบสวนหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานสอบสวนบันทึกสรุปไวในรายงานประจําวันและใหผูมารองทุกขหรือ
กลาวโทษหรือผูแจงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

๖. อํานาจสอบสวนในความผิดอาญาเดียวกัน (รางมาตรา ๘ และรางมาตรา ๙)
  ๖.๑ ความผิดเกิดขึ้นหลายทองที่ในเขตจังหวัดเดียวกัน
   ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตางทองท่ีในเขตจังหวัดเดียวกันมีอํานาจสอบสวน

ความผิดอาญาเดียวกัน ผู บังคับการสอบสวนมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนซ่ึงมีเขตอํานาจ
คนใดคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนความผิดอาญานั้นได โดยคํานึงถึงความสะดวกของพยาน 
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พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. 

๖๐

ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการดําเนินการประกอบกัน โดยผูบังคับการสอบสวนจะสั่งกอนเริ่ม
ดําเนินการสอบสวนหรือในระหวางการสอบสวนก็ได

  ๖.๒ ความผิดเกิดขึ้นบนรถไฟหรือยานพาหนะขนสงสาธารณะ
   ในกรณีที่มีการกระทําความผิดอาญาในรถไฟหรือยานพาหนะขนสงสาธารณะ

ใหผูเสียหายหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของหรือควบคุมดูแลรถไฟหรือยานพาหนะ
ขนสงสาธารณะมีสิทธิรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในทุกทองที่ ไมวาเหตุจะเกิดข้ึน
ในทองท่ีใดและเม่ือพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษแลว ใหพนกังานสอบสวนน้ันมี
หนาทีแ่ละอาํนาจดําเนนิการสอบสวนได และเพือ่ประโยชนในการอาํนวยความสะดวกแกประชาชนหรือ
เพือ่ประสทิธภิาพในการสอบสวน พนกังานสอบสวนซึง่รบัคาํรองทกุขหรอืคาํกลาวโทษไว ผูบงัคบัการสอบสวน
หรอืผูบญัชาการสอบสวนซึง่เปนผูบงัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนนัน้ หรอืผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ
จะส่ังใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนอ่ืนเพ่ือดําเนินการสอบสวนตอไปก็ได
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.ตร.

  ๖.๓ ความผิดเกิดขึ้นหลายทองที่และหลายเขตจังหวัด
   ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตางทองที่และตางจังหวัดมีอํานาจสอบสวน

ความผิดอาญาเดียวกัน หรือยังไมปรากฏหลักฐานชัดแจงวาความผิดอาญาเกิดขึ้นในทองที่ใด 
ผูบัญชาการสอบสวนมีอํานาจส่ังใหพนักงานสอบสวนคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงปฏิบัติหนาที่
ในสถานีตํารวจหรือกองบังคับการที่อยูในเขตอํานาจของตนรวมกันสอบสวนได ในการพิจารณา
สั่งการดังกลาวใหนําความตาม ๖.๑ และ ๖.๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปน
ที่จะตองใชพนักงานสอบสวนจากตางกองบัญชาการเพ่ือสอบสวนสวนคดีหนึ่งคดีใดเปนการเฉพาะ
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจส่ังใหพนักงานสอบสวนดังกลาวมาดําเนินการสอบสวนได
อยางไรกต็าม ในการสัง่การดงักลาว ใหระบพุนักงานสอบสวนผูรบัผดิชอบใหชดัเจน เมือ่ไดรบัคาํสัง่แลว
ใหพนักงานสอบสวนซึ่งไดรับคําสั่งมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญานั้นได

๗. แนวทางดาํเนนิการสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน (รางมาตรา ๑๐ ถงึรางมาตรา ๑๑)
  ๗.๑ แนวทางในการสอบสวน
   การสอบสวนตองกระทําโดยมุ งใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ 

อันเกี่ยวกับความผิดที่ผู ตองหาถูกกลาวหาเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่ถูกตองตามความจริงที่เกิดขึ้น 
ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษตอผูตองหา และเพื่อจะไดรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือ
ความบริสุทธิ์ของผูตองหา

  ๗.๒ การรวบรวมพยานหลักฐาน
   กําหนดใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะเปนผูรวบรวมพยานหลักฐาน 

แตในกรณทีีผู่ตองหาหรือผูเสยีหายอางพยานหลักฐานใด และนาํพยานหลักฐานมามอบใหพนกังานสอบสวน
โดยสมัครใจ หรือในกรณีเปนพยานบุคคลไดนําพยานบุคคลมาใหถอยคําแกพนักงานสอบสวน 
ใหพนักงานสอบสวนสอบสวนพยานและรวบรวมพยานหลักฐานนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย
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  ๗.๓ การปฏิเสธการสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่ไมเกี่ยวกับคดี
   ในกรณีตาม ๗.๒ ถาพนักงานสอบสวนเห็นวาพยานหลักฐานหรือพยานบุคคล

ที่ผูตองหาหรือผูเสียหายนํามา ไมเก่ียวกับคดีหรือมีลักษณะเปนการประวิงคดี พนักงานสอบสวนจะ
ไมรบัไวในสาํนวนหรอืไมสอบพยานบคุคลนัน้ หรอืสอบสวนเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัคดกีไ็ดและใหบนัทกึ
พฤติการณดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวน

  ๗.๔ การออกหมายเรียกพยานหลักฐานหรือพยานบุคคล
   ในกรณีที่ผู ต องหาหรือผู เสียหายอางพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอ่ืน 

แตไมสามารถนาํมามอบหรอืมาใหถอยคาํกบัพนกังานสอบสวนได ใหพนกังานสอบสวนออกหมายเรยีก
พยานหลักฐานหรือพยานบุคคลนั้นตามที่ผูตองหาหรือผูเสียหายรองขอ และถาพนักงานสอบสวน
ไมไดพยานหลักฐานตามท่ีมีหมายเรียกหรือพยานบุคคลไมมาภายในเวลาท่ีพนักงานสอบสวนกําหนด 
ใหบันทึกไวในสํานวนการสอบสวน และใหนําความตาม ๗.๓ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

  ๗.๕ การพิจารณาใหรอการสอบสวนไวกอน
   การดําเนินการตาม ๗.๒ ๗.๓ และ ๗.๔ ไมเปนเหตุใหพนักงานสอบสวน

ตองรอการสอบสวนไวกอน เวนแตพนักงานสอบสวนจะเห็นวาพยานหลักฐานหรือพยานบุคคล
ที่ผู ต องหาหรือผู เสียหายอางอิงจะมีผลสําคัญตอการสอบสวน จะรอการสอบสวนไวกอนก็ได 
แตตองบันทึกเหตุผลของการรอการสอบสวนไวในสํานวนการสอบสวนดวย

  ๗.๖ การพิจารณาขอเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบการสอบสวน
   เพือ่ประโยชนใหเกดิความเปนธรรม ในกรณทีีผู่วาราชการจงัหวดัหรอืนายอาํเภอ

ผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน หรือหัวหนาสถานีตํารวจไดรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดอาญาในเร่ืองใด ใหมีหนาที่สงขอเท็จจริงน้ันเปนหนังสือใหแกพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
และใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนนั้นที่จะตองพิจารณาขอเท็จจริงนั้นประกอบการสอบสวนและ
รวมหลักฐานการแจงดังกลาวไวในสาํนวนการสอบสวนดวย ทัง้นี ้ในกรณีทีพ่นักงานสอบสวนไดรบัแจง
ขอเท็จจริงดังกลาวภายหลังจากที่สงสํานวนใหพนักงานอัยการแลว ใหพนักงานสอบสวนสงขอเท็จจริง
ที่ไดรับแจงไปใหพนักงานอัยการเพื่อรวมไวในสํานวนการสอบสวนตอไป

  ๗.๗ การดําเนินการสอบสวนในรูปแบบคณะ
   เพือ่ประโยชนในการอาํนวยความยตุธิรรม หนวยงานใดของสาํนักงานตาํรวจแหงชาติ

มีอัตรากําลังเพียงพอ ก.ตร. จะกําหนดใหการสอบสวนบางคดีสําหรับหนวยงานนั้นตองดําเนินการ
เปนคณะก็ได โดยองคประกอบของคณะ ประเภทของคดี และวิธีปฏิบัติงานเปนคณะใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ตร. กําหนด

๘. การกําหนดผูรับผิดชอบการสอบสวน (มาตรา ๑๒)
  ๘.๑ ผูรับผิดชอบในการสอบสวนตามหนาท่ีและอํานาจ
   ในสถานีตํารวจ ใหพนักงานสอบสวนผู เปนหัวหนาของพนักงานสอบสวน

ในสถานีตาํรวจนัน้ เปนพนกังานสอบสวนผูรบัผิดชอบในการสอบสวน ในหนวยงานอ่ืนขาราชการตาํรวจ
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พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. 

๖๒

ที่ดํารงตําแหนงในสายงานสอบสวนตําแหนงใดจะเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด

  ๘.๒ ผูรับผิดชอบในการสอบสวนกรณีไดรับมอบหมาย
   (๑) ผูกํากับการสอบสวนมอบหมายรองผูกํากับการ
          เพือ่ประโยชนในการปฏิบตัหินาทีใ่หเกดิประสทิธภิาพ รวดเรว็ และเปนธรรม

ใหหวัหนาพนักงานสอบสวนในระดับผูกาํกับการสอบสวนมีอาํนาจมอบหมายใหรองผูกาํกับการสอบสวน
เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน โดยจะมอบหมายตามประเภทหรือลักษณะของ
คดหีรอืมอบหมายในลักษณะเปนการท่ัวไปก็ได แตในการมอบหมายใหคาํนงึถงึการใหรองผูกาํกบัการสอบสวน
ทุกคนไดแบงเบาภาระงานของผูกํากับการสอบสวน แตไมวาจะไดรับการมอบหมายดังกลาวหรือไม 
ไมเปนการตัดหนาที่ของรองผูกํากับการสอบสวนในการสอบสวน

     ทั้งนี้ ใหนําความดังกลาวมาใชบังคับกับการมอบหมายอํานาจของหัวหนา
พนักงานสอบสวนในระดับที่สูงกวาผูกํากับการใหกับผูดํารงตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงน้ันดวย
โดยอนุโลมตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด      
   (๒) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมายพนักงานสอบสวน

     เพือ่ประโยชนในการเรงรดัการดําเนนิการสอบสวนหรือใหเกดิประสิทธภิาพ
ในการสอบสวน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนหนึ่งเปน
พนกังานสอบสวนผูรบัผดิชอบในการสอบสวนคดีใดคดหีนึง่หรอืประเภทใดประเภทหน่ึงกไ็ดตามระเบียบ
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

     อยางไรก็ตาม กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาของพนักงาน
สอบสวนในสถานีตาํรวจหรือในหนวยงานอ่ืน มหีนาทีก่าํกับดแูลและรับผดิชอบงานดานการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวนภายในสถานีตาํรวจหรือหนวยงานน้ัน และมีอาํนาจส่ังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมไดเมื่อมีเหตุอันควร

๙. การชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ี และโอนสํานวนการสอบสวน
(รางมาตรา ๑๓)

  ๙.๑ เพื่อประโยชนในการสืบสวนหรือสอบสวนการกระทําความผิดตามกฎหมายใด 
พนกังานสอบสวนอาจขอใหพนกังานเจาหนาทีห่รอืเจาพนกังานตามกฎหมายนัน้ หรอืเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐั
ใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความจําเปน

  ๙.๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมายใดมีฐานะเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจสอบสวนความผิดตามกฎหมายนั้นตามที่
บญัญตัไิวในพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามมาตรา ๖ วรรคสาม**แหงรางพระราชบญัญตัติาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. ....

 **รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. .... 
    “มาตรา ๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคล อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีหนาท่ี
และอํานาจ ดังตอไปน้ี 
 (๑) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
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หากปรากฏวามีการกระทําความผิดอื่นที่มิไดอยูในหนาที่และอํานาจของพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนกังานตามกฎหมายนัน้ พนกังานเจาหนาทีห่รอืเจาพนักงานดงักลาว จะโอนสาํนวนการสอบสวน
ในสวนท่ีตนไดสอบสวนไวแลวไปใหพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือดําเนินการสอบสวน
ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดที่มิไดอยู ในหนาที่และอํานาจของพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน
ดังกลาวก็ได โดยใหถือวาสํานวนการสอบสวนของพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน แตพนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานดังกลาวสอบสวนเพิ่มเติมหรือจะสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ตกลงรวมกันระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานที่พนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานดังกลาวสังกัดอยู

๑๐.  หลักเกณฑในการแจงขอหา (รางมาตรา ๑๔)
  ในการแจงขอหา พนักงานสอบสวนจะแจงขอหาโดยยังมิไดมีหลักฐานพอสมควร

ที่แสดงวาผูตองหานาจะไดกระทําความผิดตามขอหานั้นมิได
๑๑.  คดีที่พนักงานสอบสวนดําเนินการรวมกับพนักงานอัยการ (มาตรา ๑๕)
  เพ่ือประโยชนแหงความยุตธิรรม เมือ่พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนคดีดงัตอไปน้ี

และไดแจงขอหาใหผูตองหาทราบแลว ใหแจงใหพนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจทราบดวย
  (๑) คดีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษข้ันต่ําใหจําคุกต้ังแต ๑๐ ปขึ้นไปหรือโทษ

สถานหนักกวานั้น
  (๒) คดีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
  (๓) คดีอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

 (๒) ดูแล ควบคุม และกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอ่ืน 
 (๓) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
 (๔) รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 (๖) ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามหนาท่ี และอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 หนาท่ีและอํานาจตามวรรคหน่ึง ไมเปนการตัดหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและการจัดการจราจรภายในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดความผิดทางอาญาข้ึนสําหรับการกระทําใดเปนการเฉพาะ และตกอยูภายใตหนาท่ีและอํานาจ
ของขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนหนาท่ีและอํานาจตาม (๓) (๔) 
หรือ (๕) เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับความผิดทางอาญาดังกลาวท้ังหมดหรือบางสวน ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของหนวยงาน หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีอ่ืนใดก็ได ในกรณีเชนน้ัน ใหขาราชการตํารวจและสํานักงานตํารวจแหงชาติ พนจากหนาท่ีและอํานาจดังกลาวท้ังหมดหรือ
บางสวน เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน และใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีของหนวยงานตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
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พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. 

๖๔

  เมือ่ไดรบัแจงจากพนักงานสอบสวน ใหพนกังานอัยการมีอาํนาจไปเขารวมสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวน ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน หรือขอใหพนักงานสอบสวนแจงความคืบหนา
ในการสอบสวนใหทราบเปนระยะ หรือขอใหตรวจสอบพยานหลักฐานหรือประเด็นใดเพิ่มเติมเปนการ
เฉพาะก็ได แตไมเปนการตัดอํานาจพนักงานสอบสวนในการดําเนินการสอบสวนไปกอนที่พนักงาน
อัยการจะเขารวมสอบสวน 

  ทั้งนี้ ในการสอบสวนรวมกันดังกลาว หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาควร
ไดรับคําปรึกษาแนะนําจากพนักงานอัยการ เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควร ใหพนักงานอัยการ
ปฏิบัติหนาที่ร วมกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหคําแนะนําหรือตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต
ชั้นเร่ิมการสอบสวน โดยใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานอัยการในเร่ือง
ที่ เกี่ยวกับการสอบสวนคดี แตในกรณีที่พนักงานสอบสวนไมเห็นดวยกับคําแนะนําน้ันหรือ
มีเหตุขัดของไมอาจปฏิบัติตามคําแนะนํานั้นได ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการไมเห็นดวยหรือ
เหตุขัดของพรอมดวยเหตุผลนั้นไวในสํานวนการสอบสวน

  อยางไรกต็าม ในการดาํเนินการเชนวาน้ัน ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไขที่
อยัการสูงสดุและผูบญัชาการตํารวจแหงชาติรวมกันกําหนด ในระหวางท่ียงัมไิดมกีารกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว ใหพนกังานสอบสวนดําเนินการไปตามที่พนักงานอัยการแจงใหทราบตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่อัยการสูงสุดกําหนด ทั้งนี้ ในการแจงหรือติดตอประสานงานกัน จะแจงหรือ
ติดตอกันทางอิเล็กทรอนิกสก็ได

  ๑๒. สิทธิของผูตองหาในระหวางการสอบสวน (รางมาตรา ๑๖)
   ๑๒.๑ ในการสอบสวน พนักงานสอบสวนตองคํานึงถึงสิทธิของผูตองหาท่ีจะ

ไดรบัการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนือ่ง และเปนธรรม และตองไมกระทําการใดอันเปนการขัดตอ
สิทธิมนุษยชนหรือเปนการเผยแพรขอมูลในลักษณะที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาผูนั้นเปนผูกระทํา
ความผิดแลว

   ๑๒.๒ ในช้ันจับกุมหรือระหวางสอบสวน หามมิใหเจาพนักงานผูจับหรือรับตัว
ผู ถูกจับหรือพนักงานสอบสวนนําผู ถูกจับหรือผู ตองหาออกแถลงขาวหรือจัดใหบุคคลดังกลาว
ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน

   ๑๒.๓ เจาพนักงานหรือพนักงานสอบสวนตองไมเผยแพรภาพหรือเสียงของผูเสียหาย
ผูถูกจับหรือผูตองหาตอสาธารณชนหรือยินยอมใหบุคคลซ่ึงมิใชเจาหนาที่บันทึกภาพหรือเสียงของ
ผู เสียหาย ผูถูกจับหรือผูตองหา หรือกระทําการอื่นใด อันมีลักษณะเปนการประจานผูเสียหาย 
ผูถูกจับหรือผูตองหา แตการนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพเพียงเทาที่
จําเปนแหงคดี มิใหถือวาเปนการประจาน 

   ความขางตนดังกลาวไมใชบังคับกับการเผยแพรภาพหรือเสียงของผูตองหาเพ่ือ
ประโยชนในการจบักมุตามหมายจับหรอืเพือ่ประโยชนในการสบืสวนหรอืการสอบสวนในกรณทีีย่งัมไิด
มีการจับกุมหรือคุมขังผูถูกจับหรือผูตองหา
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๒๖๕

  ๑๓. หลักเกณฑปฏิบัติที่สําคัญในการคน (รางมาตรา ๑๗)
   ในการคนไมวาจะมหีมายคนหรอืไม หามมใิหเจาพนกังานหรือพนกังานสอบสวน

แจงหรือเผยแพรใหบุคคลอื่นใดที่ไมมีหนาที่ในการคนทราบ หรือยินยอมใหบุคคลซึ่งไมมีหนาที่
ดงักลาวเขาไปในสถานทีท่ีค่นหรอืบนัทกึภาพหรือเสยีงในการปฏิบตัหินาทีข่องเจาพนกังานหรือพนกังาน
สอบสวน เวนแตผูถูกคนหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ที่คนจะเปนผูบันทึกภาพหรือเสียงหรือ
ยินยอมใหบุคคลอื่นนั้นบันทึกภาพหรือเสียง

  ๑๔. กาํหนดเวลาการสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ (รางมาตรา ๑๘)
   ในกรณีผูตองหาถูกขังอยูหรืออยูในระหวางที่ศาลส่ังปลอยตัวผูตองหาช่ัวคราว 

ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จและสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนกังานอัยการ
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้

   (๑) ในกรณีความผิดอาญาซ่ึงมอีตัราโทษจําคกุอยางสงูเกนิ ๖ เดอืนแตไมถงึ ๑๐ ป
หรือปรับเกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหสงสํานวนไมนอยกวา ๗ วันกอนวันครบกําหนดขัง
ผูตองหาครั้งสุดทาย

   (๒) ในกรณีความผิดอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป
จะมีโทษปรับดวยหรอืไมกต็าม ใหสงสาํนวนไมนอยกวา ๑๔ วนักอนวนัครบกาํหนดขงัผูตองหาครัง้สดุทาย

   ในกรณทีีม่เีหตขุดัของอนัสาํคญัและจาํเปนทีไ่มสามารถสงสาํนวนภายในระยะเวลา
ดังกลาว หรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหระยะเวลาในการขังผูตองหาเปลี่ยนแปลงไป ใหพนักงานสอบสวน
รีบแจงไปยังพนักงานอัยการเพื่อประสานการดําเนินคดี และขอคําแนะนําในการดําเนินคดี
ดังกลาวเพื่อใหสามารถดําเนินการสงสํานวนการสอบสวนไดอยางครบถวนโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองมี
เวลาไมนอยกวา ๕ วันกอนวันครบกําหนดขังผูตองหาครั้งสุดทาย อยางไรก็ตาม การสอบสวนหรือ
สงสํานวนที่มิไดเปนไปตามความดังกลาว ไมทําใหการสอบสวนนั้นตองเสียไป

  ๑๕. การสอบสวนเพิ่มเติม (รางมาตรา ๑๙ ถึงรางมาตรา ๒๐)
   ๑๕.๑ เม่ือไดรบัความเห็นและสาํนวนจากพนักงานสอบสวนแลว  พนกังานอยัการ

มีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานมาใหซักถามหรือสงพยาน
หลักฐานอ่ืนมาใชประกอบสํานวน หรือเม่ือมีเหตุอันควร พนักงานอัยการจะไปรวมสอบสวนเพ่ิมเติมกับ
พนักงานสอบสวนหรือจะดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเอง กอนมีคําสั่งฟองหรือไมฟองก็ได ทั้งนี้ ใหนํา
แนวทางการสอบสวนตาม ๗.๑ มาใชบังคับกับการสอบสวนของพนักงานอัยการดวยโดยอนุโลม

   ๑๕.๒ ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในสํานวนหรือผูมสีวนไดเสยี
รองโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรวามีบุคคลอื่นใดมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสํานวนใด 
ใหพนักงานอัยการมีอํานาจส่ังใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนบุคคลน้ันเปนผูตองหาเพิ่มเติม
ในสํานวนนั้นได
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พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. 

๖๖

  ๑๖. การแยงคําสั่งกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟอง (รางมาตรา ๒๑)
   ๑๖.๑ ในกรณีทีพ่นกังานอัยการมีคาํสัง่ไมฟองและคําสัง่น้ันไมใชของอัยการสูงสดุ 

ใหพนักงานอัยการสงสํานวนการสอบสวนพรอมคําสั่งใหผูบังคับการสอบสวนพิจารณา ถาผูบังคับการ
สอบสวนไมแยงคําสั่งดังกลาวภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันไดรับสํานวน ใหถือตามความเห็นของ
พนักงานอัยการ ถามีความเห็นแยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวนพรอมกับความเห็นที่แยง
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แตถาคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอยางอื่นอันจําเปนจะตองรีบฟอง 
ก็ใหฟองคดีนั้นตามความเห็นของผูบังคับการสอบสวนไปกอน ความเห็นของอัยการสูงสุดใหเปนที่สุด

   ๑๖.๒ ในกรณีตาม ๑๖.๑ สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหอํานาจของผูบังคับการ
สอบสวน ในการแยงคาํสัง่ของพนักงานอัยการ เปนอาํนาจของผูบญัชาการสอบสวน ถาผูดาํรงตําแหนง
ผูบัญชาการสอบสวนขึ้นไปเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอํานาจของผูบังคับการตาม ๑๖.๑ 
เปนอํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนพนักงานสอบสวน
ผูรบัผดิชอบ ใหอาํนาจการสัง่ฟองหรอืไมฟองของพนกังานอยัการเปนอาํนาจของอยัการสงูสดุและคําสัง่
ของอัยการสูงสุดดังกลาวใหเปนที่สุด

   ๑๖.๓ ในกรณีตาม ๑๖.๑ สําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ถาผูบังคับการสอบสวนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ อํานาจของผูบังคับการสอบสวนในการแยง
คาํสัง่ของพนักงานอัยการใหเปนอาํนาจของผูบัญชาการสอบสวน ถาผูดาํรงตําแหนงสงูกวาผูบงัคบัการ
สอบสวนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหอํานาจของผูบังคับการตาม ๑๖.๑ เปนอํานาจของ
ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาผู บัญชาการตํารวจแหงชาติเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
ใหอํานาจการสั่งฟองหรือไมฟองของพนักงานอัยการเปนอํานาจของอัยการสูงสุด และคําสั่งของ
อัยการสูงสุดดังกลาวใหเปนที่สุด

   ๑๖.๔ กําหนดใหนําความใน ๑๖.๑ - ๑๖.๓ เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลา
๑๘๐ วัน มาใชบังคับกับการแยงคําสั่งไมอุทธรณหรือไมฎีกา และการถอนฟอง ถอนอุทธรณหรือ
ถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม โดยในการดําเนินการดังกลาวใหผูทีเ่ก่ียวของคํานงึถงึระยะเวลาในการอุทธรณ
หรือฎีกาตามที่กฎหมายกําหนดดวย อยางไรก็ตาม ความขางตนไมใชบังคับกับการไมอุทธรณหรือ
ไมฎกีาทีพ่นกังานอยัการเหน็วาไมมเีหตทุีจ่ะตองอทุธรณหรอืฎกีาเพราะศาลไดพพิากษาวาจาํเลยกระทาํ
ความผิดตามที่พนักงานอัยการฟองแลว 

  ๑๗. การแจงขอมูลไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร (รางมาตรา ๒๒)
   เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง ใหอัยการ

แจงใหกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทราบและใหกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรบันทึกคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองไวในประวัติของ
บุคคลนั้น ในกรณีที่มีผู ขอตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้น ใหผู มีอํานาจแจงประวัติแจงดวยวา
มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีผู นั้นหรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดยกฟองแลว และเมื่อพนกําหนด
อายุความในการดําเนินคดีนั้นแลว ใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรลบประวัติอาชญากรรม
ที่บันทึกไวดังกลาวของบุคคลนั้นโดยพลัน
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ย. - ต.ค. ๖๒๖๗

  ๑๘. การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัต ิ(รางมาตรา ๒๓)
   ในการปฏิบตักิารตามพระราชบัญญตันิี ้ใหอยัการสูงสดุมอีาํนาจออกกฎหรือระเบียบ

เพือ่กาํหนดรายละเอียดเกีย่วกบัวิธีปฏบิตัขิองพนกังานอยัการ และผูบญัชาการตํารวจแหงชาต ิมีอํานาจ
ออกกฎหรือระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติของขาราชการตํารวจ และในกรณี
ที่เปนการปฏิบัติหนาที่รวมกันระหวางพนักงานอัยการและขาราชการตํารวจ อัยการสูงสุดและ
ผูบญัชาการตํารวจแหงชาตจิะออกกฎหรือระเบยีบรวมกนักไ็ด ทัง้นี ้เทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัพระราชบัญญตันิี้

ง. บทสรุป
รางพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหมีการบูรณาการการปฏิบัติราชการรวมกันซึ่งจะ

ชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชนยิ่งขึ้นในการแจงคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษไมวาเหตุจะ
เกิดข้ึนในทองท่ีใด โดยประชาชนสามารถท่ีจะรองทุกขหรือกลาวโทษแกสถานีตํารวจทองท่ีใดก็ได 
เมือ่พนักงานสอบสวนไดรบัคาํรองทุกขหรือคาํกลาวโทษแลว จะตองสอบสวนเบ้ืองตนเทาทีจ่ะพึงทาํได
แลวรีบสงคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเบ้ืองตนไปยังพนักงานสอบสวน
ซึ่งมีเขตอํานาจ รวมทั้ง กรณีทรัพยสินหรือเอกสารสําคัญสูญหาย อาทิ บัตรประจําตัวประชาชน 
ใบอนุญาตขับขี่ เปนตน ประชาชนไมตองแจงความกอนแลวจึงไปขอออกบัตรหรือเอกสารใหม 
ทัง้นี ้กฎหมายไมหามพนกังานสอบสวนท่ีจะรบัแจงไดเพือ่อํานวยความสะดวกแกประชาชน นอกจากน้ี 
ยงัมกีารปรบัปรงุระบบการสอบสวนโดยใหพนกังานอยัการสามารถเขารวมใหคาํแนะนาํในการสอบสวน
ไดตั้งแตตน ซึ่งจะชวยอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาใหแกประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 อยางไรก็ดี ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะตองพิจารณาใหรอบคอบและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย
อยางรอบดาน เพื่อใหกฎหมายมีความเปนธรรมกับทุกฝาย ตลอดจนสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมีความประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th

57-67-MAC6.indd   6757-67-MAC6.indd   67 3/12/20   2:23 PM3/12/20   2:23 PM

creo





