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การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
----------------------------------------------การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. บัน ทึกวิเ คราะห์ สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. แผนการจัดทากฎหมายลาดับรองตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. หลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
๕. สรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย
ประกอบการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗. หลักฐานการดาเนิน การตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
---------------------------------

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการจั ด เก็ บ ของกลางทางคดี เพื่ อ ให้ เกิ ด การบริ ห ารจั ด การของกลาง
ที่มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๕/๒)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดบทบัญญัติเพื่อตัดสิทธิผู้กระทาความผิดที่หลบหนีไประหว่างปล่อยตัว
ชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางคดี (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๖/๑)
(๓) แก้ไขเพิ่ มเติม อานาจในการควบคุมผู้ต้องหาในระหว่างที่ ศาลใกล้ ปิด ทาการหรือปิด ทาการ
เป็ น เหตุให้ ต้องทาการปล่อยตัวไปและนั ดหมายให้ มาพบอีกครั้ง เป็นช่องว่างที่ ทาให้ เกิดการหลบหนี (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ และ ๑๓๔)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบ
จาเลยโดยไม่สุจริต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๑/๑)
(๕) แก้ไขเพิ่ ม เติม กรณี ก ารสื บ พยานล่ ว งหน้ า ในคดีที่ มี โทษร้ายแรงและมีผ ลกระทบต่ อสั งคม
เพื่อให้เกิดการบิดเบือนของพยานบุคคล โดยอย่างยิ่งเป็นพยานสาคัญทางคดี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓๗ ทวิ)
เหตุผล
โดยที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น
ประกอบด้ วยข้ อจ ากั ดต่ าง ๆ ซึ่ งระบุ ไว้ตามระเบี ยบของกฎหมาย ซึ่ งบางครั้งไม่ สอดคล้ องกั บสภาพแวดล้ อม
อีกทั้ งยั งมี ช่อ งว่างให้ ผู้ กระท าความผิ ดฉวยโอกาสดังกล่ าวหลบเลี่ ยงการได้รับ การลงโทษจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความเสียหาย
ต่อคดี จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบทบั ญญัติอื่น ๆ ที่สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.....................................................
.....................................................
......................................................
............................................................................................................................................................
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖
ประกอบกับมาตรา ๒๘ และ มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัตินี้ เพื่อกาหนดวิธีการ
ที่เหมาะสมในการจับและควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วหลบหนี ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
............................................................................................................................................................
..............
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๕/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๘๕/๒ การเก็บรักษาทรัพย์สินตามมาตรา ๘๕/๑ การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อ
ตรวจสอบ หรือการเก็บรักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร หากสถานที่เก็บรักษาไม่เพียงพอ จะมอบหมาย
ให้บุคคล เอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้เก็บรักษาก็ได้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบการใช้
ทรัพย์สินนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง
ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคแรกให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๖/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒
“มาตรา ๑๑๖/๑ ในการดาเนินคดีอาญากรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีไประหว่างได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๗ เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนีให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจที่พบการกระทาดังกล่าวมีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทา
สัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทาดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจ
จับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้น
รีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจาเลยไปยังพนักงานสอบสวนผู้ทาสัญญาประกันหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคล
ซึ่งทาสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น ในกรณีนาตัวส่งพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนาตัวไป
ฝากขังต่อศาลโดยเร็ว แต่หากเป็นเวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้ปิดทาการให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ
ที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอานาจควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทาการ แล้วให้นาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย
ฝากขังหรือส่งศาลโดยทันที และให้นามาตรา ๘๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๑๓๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับแต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอานาจสั่งให้ผู้ต้องหา
ไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงาน
สอบสวนมีอานาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับและให้
นาตัวผู้ต้องหาส่งศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้จะปิด
ทาการ ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้หรือปล่อยตัวชั่วคราวจนกว่าศาลเปิดทาการ แล้วให้
นาตัวไปขอให้ศาลออกหมายขังโดยทันที กรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขัง
โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๖๑/๑ ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏแก่ศาลว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะพิพากษายกฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ คาสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอานาจ
พนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่”

๓
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๓๗ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓๗ ทวิ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดีมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม มีเหตุจาเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การนาพยานนั้น
มาสืบในภายหน้า หรือกรณีผู้ต้องหาหลบหนี โดยพยานบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีความสาคัญทางคดีให้พนักงาน
อัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับคาร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน ยื่นคาร้องโดยระบุการกระทา
ทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานนั้นไว้โดยทันที ถ้ารู้ตัวผู้กระทา
ความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการนาตัวผู้นั้น
มาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอานาจของศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญ ญัติแห่ งชาติ และได้จัดทาบันทึกวิเคราะห์ ส รุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น
ประกอบด้วยข้อจากัดต่างๆ ซึ่งระบุไว้ตามระเบียบของกฎหมาย ซึ่งบางครั้ งไม่สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อม
อีกทั้งยั งมีช่องว่างให้ ผู้ กระทาความผิดฉวยโอกาสดังกล่ าวหลบเลี่ ยงการได้รับการลงโทษจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ส่ งผลให้ เจ้าหน้ าที่ไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพสู งสุ ด และเกิดความ
เสียหายต่อคดี จึงเห็น สมควรให้ แก้ไขเพิ่มเติม อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติอื่น ๆ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
๒. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๒.๑ ปั จ จุ บั น สถานที่ เก็ บ รัก ษาของกลาง ซึ่งอยู่ในความรับ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานของรัฐ
โดยเฉพาะสานักงานตารวจแห่งชาติ มีข้อ จากัดในเรื่องสถานที่จัดเก็บของกลาง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากเกือบทุกสถานี มีสถานที่คับแคบไม่ได้มีสถานที่จัดเก็บของกลางโดยเฉพาะ จึงเห็นควรมอบหมายให้
บุคคล หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐใดที่มีความพร้อมรับผิดชอบเก็บรักษาของกลางได้โดยมี
ค่าตอบแทน (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๕/๒)
๒.๒ เพื่ อให้ การบั งคับ ใช้กฎหมายมีประสิท ธิภ าพ จึงเห็ นควรกาหนดบทบัญ ญั ตินี้ตัดสิ ท ธิ
ผู้กระทาผิดที่หลบหนีไประหว่างปล่อยตัวชั่วคราว โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเรื่องอายุความหลบหนีไป
จนคดีขาดอายุ ความ ไม่รั บ ผิ ดชอบความเสี ยหายที่ตนก่อขึ้น เป็นเหตุให้ ผู้ เสี ยหายไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม
และเกิดความเสียหายต่อรูปคดี (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖/๑)
๒.๓ เนื่องจากการจับกุมผู้ต้องหา หรือ จาเลยในกรณีหลบหนีประกัน ยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้อานาจควบคุมตัวผู้ถูกจับ ทาให้มีปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างผู้จับกับหน่วยงานที่ต้องรับตัวไว้
ควบคุมชั่วคราว จึงสมควรกาหนดบทบัญญัติว่าด้วยการนี้ไว้ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗)
๒.๔ เดิมมีปัญหาในทางปฏิบัติกรณีสอบสวนผู้ต้องหาหรือผู้ ซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน
เป็นผู้ต้องหาแล้ว เป็นเวลาที่ศาลปิด ทาการ หรือใกล้ปิดทาการ แต่ผู้ต้องหานั้นมิใช่ผู้ถูกจับ พนักงานสอบสวน

-๒-5
ไม่มีอานาจควบคุมต้องปล่อยตัวไปและนัดให้ผู้ต้องหามาพบในวันที่ศาลเปิด ทาการ แต่ผู้ต้องหามักจะไม่มาพบ
พนั ก งานสอบสวนตามนั ดและอาศั ย ช่ อ งว่ างดั งกล่ าวหลบหนี ไป ท าให้ ต้อ งเสี ย เวลาในการออกหมายจั บ
และสู ญเสี ยงบประมาณในการติดตามจั บกุมผู้ ต้องหา ส่งผลให้ ผู้เสี ยหายมองว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ให้
ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายได้ อีกทั้ง ทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีบทบัญญัตินี้
เพื่ อให้ พ นั กงานสอบสวนมี อานาจควบคุมหรือปล่ อยตัว ชั่วคราวผู้ ต้องหาในกรณี นี้ ได้ (ร่างมาตรา ๖ แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔)
๒.๕ เพื่อแก้ปั ญหากรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่ นแกล้ งหรือ
เอาเปรียบจาเลยโดยไม่สุจริต โดยให้ศาลมีอานาจยกฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้องได้ และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก
(ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖๑/๑)
๒.๖ บทบั ญญั ติเดิมการสืบพยานก่อนฟ้องกาหนดเงื่อนไขผู้เสี ยหายหรือพยานเดินทางไป
ต่ า งประเทศ หรื อ มี อุ ป สรรค หรื อ ยากแก่ ก ารน าตั ว มาเบิ ก ความ เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในด้านรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อคดี รวมทั้งป้องกันการคลาดเคลื่อนใน
การจดจาของพยานอันเนื่องจากการเนิ่นช้าของการสืบพยาน การกลับคาให้การของพยานอันเกิดจากการข่มขู่
คุกคาม ว่าจ้าง พยานหรือผู้เสียหายได้เสียชีวิต หรือวิกลจริต จนมิอาจเบิกความได้ โดยอย่างยิ่งเป็นพยาน
สาคัญทางคดี จึงสมควรบัญญัติเพิ่มเติมตามมาตรานี้ (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓๗ ทวิ)

๑
ตารางเปรียบเทียบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.............................................
.............................................
.............................................
........................................................................................
................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

......................................................................................
.............................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..)
พ.ศ. ...."
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๕/๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕/๑ ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงาน
“มาตรา ๘๕/๒ การเก็บรักษาทรัพย์สินตามมาตรา ๘๕/๑
ได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทาหรือมีไว้
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บรักษา
เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นาสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานใน
ยานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร หากสถานที่เก็บรักษาไม่เพียงพอ
การพิจารณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่ จะมอบหมายให้บุคคล เอกชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐเป็น
เจ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคาร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือ
ผู้เก็บรักษาก็ได้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบการใช้
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษา ทรัพย์สินนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและ ในภายหลัง
หลักประกันก็ได้

ปัจจุบันสถานที่เก็บรักษาของกลาง
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเฉพาะ สานักงานตารวจแห่งชาติ
มีข้อจากัดในเรื่องสถานที่ จัดเก็บของกลาง
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเกือบทุก
สถานี มีสถานที่คับแคบไม่ได้มีสถานที่จัดเก็บ
ของกลางโดยเฉพาะ จึงเห็นควรมอบหมายให้
บุคคล หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐใดที่มีความพร้อมรับผิดชอบเก็บรักษา
ของกลางได้โดยมีค่าตอบแทน

๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบ ถึงการใช้
ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคแรกให้เป็นไป
สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ ข้อเท็จจริงในภายหลัง
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาให้เป็นไป
ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคาสั่งโดยมิชักช้า ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
โดยอาจเรียกประกัน จากผู้ยื่นคาร้องหรือกาหนดเงื่อนไขอย่าง
กระทรวงการคลัง”
หนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคาสั่งให้คืน ให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีอานาจยึด
สิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเช่นว่านั้น ได้
วิธีการยื่นคาร้อง เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไป ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคาสั่ง
ไม่อนุญาต ผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งต่อศาล
ชั้นต้นที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาล
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกาหนด
เงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร คาสั่งของศาลให้
เป็นที่สุด

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๖/๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๑๖/๑ ในการดาเนินคดีอาญากรณีผู้ต้องหาหรือ
จาเลยหลบหนีไประหว่างได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับ
ระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนี รวมเป็นส่วนหนึ่งของ
อายุความ”

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นควรกาหนดบทบัญญัตินี้ตัดสิทธิ
ผู้กระทาผิดหลบหนีไปโดยอาศัยช่องว่าง
ทางกฎหมายเรื่องอายุความ หลบหนีไปจน
คดีขาดอายุความไม่รับผิดชอบความเสียหาย
ที่ตนก่อขึ้น

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
มาตรา ๑๑๗ เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยหนีหรือจะหลบหนี
“มาตรา ๑๑๗ เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งได้รับการปล่อยตัว
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่พบการกระทาดังกล่าวมี
ชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
อานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทา
ที่พบการกระทาดังกล่าวมีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นได้
สัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทา
แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทาสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกัน
ดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ใกล้ที่สุดจับ เป็นผู้พบเห็นการกระทาดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครอง
ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
หรือตารวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอ
เจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้เอง ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอานาจจับ
แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ใกล้ที่สุด และให้ ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

เนื่องจากการจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลย
ในกรณีนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้
อานาจควบคุมตัวผู้ถูกจับ
ทาให้มีปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างผู้จับกับ
หน่วยงานที่ต้องรับตัวไว้ควบคุมชั่วคราว จึง
สมควรกาหนดบทบัญญัตินี้ว่าด้วยการนี้ไว้
รวมทั้งให้สิทธิผู้ถูกจับได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวก่อนส่งตัวไปศาล

มาตรา ๑๑๖ การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอน
หลักประกัน ย่อมทาได้เมื่อผู้ทาสัญญามอบตัวผู้ต้องหา หรือ
จาเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล

๕
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจาเลยไปยังเจ้าพนักงาน
หรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทาสัญญาประกันหรือ
เป็นหลักประกันนั้น
ในกรณีที่มีคาสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์
อื่นใดตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม กับผู้ต้องหาหรือจาเลยใด
ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกทาลายหรือทาให้ใช้การไม่ได้
ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นหนี
หรือจะหลบหนี

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตารวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไปยังพนักงานสอบสวนผู้ทาสัญญาประกันหรือศาล โดยคิด
ค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทาสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น
ในกรณีนาตัวส่งพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนนาตัวไป
ฝากขังต่อศาลโดยเร็ว แต่หากเป็นเวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้
ปิดทาการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มี
อานาจควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทาการแล้ว
ให้นาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยฝากขังหรือส่งศาลโดยทันทีและให้นา
มาตรา ๘๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๑๓๔
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๓๔ วรรคห้า เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
“เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ
ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับแล้วยังไม่มีการออกหมายจับ แต่พนักงาน และยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่า
สอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑
มีเหตุทจี่ ะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนมีอานาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขัง มีอานาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที
โดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทาการ หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว
ให้พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่ศาล
ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็น
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เดิมมีปัญหาในทางปฏิบัติกรณีสอบสวน
ผู้ต้องหาหรือผู้ซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ต้องหาแล้วเป็นเวลาที่ศาล
ปิดทาการ หรือใกล้ปิดทาการ แต่ผู้ต้องหานั้น
มิใช่ผู้ถูกจับ พนักงานสอบสวนไม่มีอานาจ
ควบคุมต้องปล่อยตัวไปและนัดให้ผู้ต้องหา
มาพบในวันที่ศาลเปิดทาการ แต่ผู้ต้องหา
มักจะไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามนัด
และอาศัยช่องว่างดังกล่าวหลบหนีไป
ทาให้ต้องเสียเวลาในการออกหมายจับ

๖
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เปิดทาการ กรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การ
พิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมี
อานาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะ
จับผู้ต้องหาโดยไม่มีหมายจับ และมีอานาจปล่อยชั่วคราวหรือ
ควบคุมผู้ต้องหานั้นไว้

มาตรา ๑๖๑ ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่ง
โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องโจทก์
โจทก์มีอานาจอุทธรณ์คาสั่งเช่นนั้นของศาล

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับและ
ให้นาตัวผู้ต้องหาส่งศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังโดยทันที
แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้จะปิดทาการ
ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้หรือปล่อยตัว
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะเปิดทาการ แล้วให้นาตัวไปขอให้ศาล
ออกหมายขังโดยทันที กรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๘๗ มาใช้บังคับ
แก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๑/๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๖๑/๑ ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏ
แก่ศาลว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือน
ข้อเท็จจริงเพื่อการแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือ
โดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะ
พิพากษายกฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ คาสั่งเช่นว่านี้
ไม่ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่
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และสูญเสียงบประมาณในการติดตามจับกุม
ผู้ต้องหาส่งผลให้ผู้เสียหายมองว่ากระบวนการ
ยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายได้
อีกทั้งทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงสมควรมีบทบัญญัตินี้
เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีอานาจควบคุม
หรือปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในกรณีนี้ได้
เพื่อแก้ปัญหากรณีราษฎรเป็นโจทก์
ฟ้องคดีเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นแกล้ง
หรือเอาเปรียบจาเลยโดยไม่สุจริต

๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๓๗ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๒๓๗ ทวิ ก่อนฟ้องคดีต่อศาลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มาตรา ๒๓๗ ทวิก่อนฟ้องคดีต่อศาลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
พยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่
ได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่
เป็นหลักแหล่ง เป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี
พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจาเป็นอื่นอันเป็นการยาก หรือทางอ้อม มีเหตุจาเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การนาพยานมาสืบ
แก่การนาพยานมาสืบในภายหน้าพนักงานอัยการโดยตนเอง
ในภายหน้า หรือกรณีผู้ต้องหาหลบหนี โดยพยานบุคคลดังกล่าว
หรือโดยได้รับคาร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน เป็นพยานที่มีความสาคัญทางคดี ให้พนักงานอัยการโดยตนเอง
จะยื่นคาร้องโดยระบุการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้
หรือโดยได้รับคาร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน
กระทาผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้
ยื่นคาร้องโดยระบุการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิด
ถ้ารู้ตัวผู้กระทาความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอานาจ
ต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานนั้นไว้โดยทันที ถ้ารู้ตัว
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการนั้น
ผู้กระทาความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอานาจพนักงาน
นาตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอานาจของศาล
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการนาตัวผู้นั้น
ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป
มาศาล หากถูกควบคุมอยู่ในอานาจของศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้น
.........................................ฯลฯ................................................... มาพิจารณาต่อไป
.........................................ฯลฯ...................................................
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บทบัญญัติเดิมการสืบพยานก่อน
ฟ้องกาหนดเงื่อนไขผู้เสียหายหรือพยาน
เดินทางไปต่างประเทศ หรือมีอุปสรรค
หรือยากแก่การนาตัวมาเบิกความ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพในด้านรวบรวมพยาน
หลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
รวมทั้งป้องกันการคาดเคลื่อนในการจดจา
ของพยานอันเนื่องจากการเนิ่นช้าของการ
สืบพยาน การกลับคาให้การของพยาน
อันเกิดจากการข่มขู่ คุกคาม ว่าจ้างพยาน
หรือผู้เสียหายได้เสียชีวิตหรือวิกลจริต
จนมิอาจเบิกความได้ จึงสมควรบัญญัติ
เพิ่มเติมตามมาตรานี้ บทบัญญัตินี้
ให้รวมความถึงคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนี
จึงกาหนดให้สืบพยานก่อนฟ้องได้

แผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง
ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

แผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง
ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กฎหมายลาดับรอง

กรอบสาระสาคัญ

กรอบระยะเวลา

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรเก็บ
รักษำทรัพย์สิน ตำมมำตรำ ๘๕/๒ กำรเก็บรักษำ
ที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือกำรเก็บรักษำ
ยำนพำหนะในคดีอุบัติเหตุจรำจร พ.ศ. ....

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรเก็บ
รักษำทรัพย์สิน ตำมมำตรำ ๘๕/๒ กำรเก็บรักษำ
ที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือกำรเก็บรักษำ
ยำนพำหนะในคดีอุบัติเหตุจรำจร พ.ศ. ....

ภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
(Checklist)

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ....
กฎหมายใหม่
แก้ไข/ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ
พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร สาหรับกฎหมายฉบับนี้มีสาระสาคัญโดย
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดเก็บของกลางทางคดีให้มีมาตรฐาน
เพื่อไม่ให้นับอายุความคดีกรณี ผู้กระทาผิดที่หลบหนีไประหว่างปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเพิ่มเติมอานาจ
ในการควบคุมผู้ตอ้ งหาในระหว่างที่ศาลใกล้ปิดทาการ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง
โดยไม่สุจริตหรือเพื่อกลั่นแกล้งจาเลย และเพื่อแก้ไขกรณีการสืบพยานล่วงหน้าในคดีที่มีโทษร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ประกอบด้วยข้อจากัดต่าง ๆ
ที่ ร ะบุ ไว้ ต ามระเบี ย บของกฎหมายซึ่ งบางครั้ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม อี ก ทั้ งยั งมี ช่ อ งว่า ง
ให้ผู้กระทาความผิดฉวยโอกาสดังกล่าวหลบเลี่ยงการได้รับการลงโทษจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส่ ง ผลให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ คดี
จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติอื่นๆ ที่สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาคดีความอาญา
ในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บของกลางทางคดีให้มีมาตรฐาน ตามมาตรา ๘๕/๑ เพื่อตัดสิทธิ
ผู้กระทาผิดที่หลบหนีไประหว่างปล่อยตัวชั่วคราว ตามมาตรา ๑๑๖ เพื่อเพิ่มเติมอานาจในการควบคุม
ผู้ต้องหาในระหว่างที่ศาลใกล้ปิดทาการ ตามมาตรา ๑๑๗ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง
ตามมาตรา ๑๖๑ และเพื่อแก้ไขกรณีการสืบพยานล่วงหน้าในคดีที่มีโทษร้ายแรงและมี ผลกระทบต่อสังคม
ตามมาตรา ๒๓๗ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หากไม่ ท าภารกิ จ นั้ น จะมี ผ ลประการใด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีข้อจากัดจะไม่ได้รับการแก้ไขและเกิด
ความเสียหายต่อคดี
.

๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ไม่มีทางเลือกอื่น
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๑.๔ มาตรการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องภารกิ จ คื อ อะไร แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕/๒ มาตรา ๑๑๖/๑ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๖๑/๑
และมาตรา ๒๓๗ ทวิ
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด ไม่มี
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีภาระแต่อย่างใด
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
- เนื่องจากเป็นภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ภาครัฐต้องดาเนินการเอง
- แต่เฉพาะในส่วนของภารกิจ การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บ
รักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร หากสถานที่เก็บรักษาไม่เพียงพอ อาจพิจารณาให้บุคคล เอกชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทาภารกิจนี้
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
- ภารกิ จ นี้ ไม่ ส ามารถท าร่ว มกั บ เอกชนได้ เนื่ อ งจากเป็ น ภารกิ จ ของพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- แต่เฉพาะในส่วนของภารกิจ การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บรักษา
ยานพาหนะในคดี อุบั ติ เหตุ จ ราจร หากสถานที่ เก็บ รักษาไม่เพี ยงพอ อาจพิ จารณาให้ บุ คคล เอกชน หรือ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ท าภารกิ จ นี้ โดยมอบหมายให้ เป็ น ผู้ เก็ บ รัก ษาได้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการเก็ บ รั ก ษา

ทรัพย์สินที่ยึดเพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บรักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจรให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีป ระสิทธิภาพ เกิด ความคล่องตัว และป้องกัน ไม่ ให้ เกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือ
ยานพาหนะดังกล่าวจากสถานที่เก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมและมีอยู่อย่างจากัด ซึ่งเป็นการลดการสูญเสีย
ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี
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๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด ภารกิจนี้ไม่สามารถทาร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
เนื่องจากเป็นภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่ ภารกิจ นี้ ไม่ เกี่ย วข้อ งกั บ องค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น จึงไม่ จาเป็ น ต้ อ งให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทา
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐในเรื่อง
 ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง
 แนวทางการปฏิรป
ู ประเทศ ในเรื่อง ด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม
๓.๒ การท าภารกิจนั้ น สามารถใช้ มาตรการทางบริห ารโดยไม่ต้ องออกกฎหมายได้ ห รือ ไม่
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของคู่ความในคดีอาญาและอานาจของ
ผู้ พิ พ ากษาในการพิ จ ารณาอรรถคดี ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารแก้ ไขประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดี
ถ้ า ใช้ ม าตรการทางบริ ห ารจะมี อุ ป สรรคอย่ า งไร มาตรการทางบริ หารไม่ มี ผลบั งคั บ
เป็นกฎหมาย
๓.๓ ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็ น ต้องตรากฎหมายในขณะนี้ ในการปฏิ บัติห น้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ประกอบด้วย
ข้อจากัดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามระเบียบของกฎหมายซึ่งบางกรณีไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และยังมีช่องว่างให้ผู้กระทาความผิดหลบเลี่ยงการได้รับการลงโทษจากกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
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๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บงั คับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิและหน้าที่ของคูค่ วามในคดีอาญาซึ่งมีผลใช้บังคับกับประชาชนทั่วประเทศ
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
.

๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไม่ใช่กรณีบังคับเฉพาะท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญา
และกระบวนการยุติธรรม จาเป็นต้องตราเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ เป็นการทั่วไป
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว เพราะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
.

๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่
-

๕

๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ .

๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร ไม่มี
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง
 ไม่มีการกาหนดโทษ

.

ระบบผสม

๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน
หรือไม่ ไม่มี
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่ ไม่มี
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

๖

๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งการเก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สินที่ยึดเพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บรักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีป ระสิทธิภาพ เกิด ความคล่องตัว และป้องกัน ไม่ ให้ เกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือ
ยานพาหนะดังกล่าวจากสถานที่เก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมและมีอยู่อย่างจากัด ซึ่งเป็นการลดการสูญเสีย
ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี
- เชิงลบ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหาสถานที่


.

.

ด้านสังคม
- เชิงบวก
การให้อานาจศาลไม่ประทับฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อความปรากฏต่อศาลว่า
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย ส่งผลดีต่อสังคมทาให้เป็นหลักประกันว่า
การดาเนินคดีในศาลต้องเป็นไปโดยสุจริต คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น
และสร้างความเชื่อมั่นต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
- เชิงลบ
ไม่มี




ด้านอื่น ๆ
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และ
ร่างกาย (มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญฯ) การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลย (มาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญฯ)
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร เป็นการจากัดสิทธิ เท่าที่จาเป็น
เพราะเป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย

๗

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยทีส่ ามารถมอบหมายให้บุคคล
หรือหน่ ว ยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีความพร้อมรับผิด ชอบเก็บ รักษา
ของกลางได้โดยมีค่าตอบแทน/และเพื่อให้ การบังคับใช้ก ฎหมายมีประสิท ธิภาพ
ป้องกันผู้กระทาความผิดที่หลบหนีไปในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว/และเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ระหว่ างผู้ จั บ กั บ หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งรับ ตั ว ไว้ ค วบคุ ม ชั่ ว คราว/
และเพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองโดยกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบ
จ าเลยโดยไม่ สุ จ ริ ต รวมถึ ง เพื่ อ ให้ ก ารสื บ พยานก่ อ นฟ้ อ งซึ่ ง ได้ ก าหนดเงื่ อ นไข
ให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เดินทางไปต่างประเทศหรือมีอุปสรรคหรือยากแก่การนาตัว
มาเบิกความได้และรวมถึงคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนีให้สามารถสืบพยานก่อนฟ้องคดี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด เป็นการเสริมสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีไม่ล่าช้า และ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเป็นการส่งเสริมให้หลักนิติธรรมเข้มแข็ง
และเอื้อต่อความสงบสุขในสังคมซึ่ งเหตุปัจจัยดังกล่าวเป็นสาระสาคัญส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหา
และอุ ปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
จะได้รับ ได้แก่ ไม่มี
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มี
๕.๖ ความคุ้ ม ค่ า ของภารกิ จ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ภาระหน้ า ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในครั้งนี้ เป็นการช่วยเสริมสร้าง
ประสิท ธิภ าพในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องเจ้าหน้ าที่ผู้ เกี่ย วข้ องเป็น ไปด้ว ยความละเอี ยดรอบคอบและ
สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม

๘

๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ไม่มีความต้องการกาลังคนเพิ่ม เนื่องจากเป็นอัตรากาลังที่มีอยู่แล้ว
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
ไม่มี
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน และงบลงทุนจานวน ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
.

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
ไม่มี
.

๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
.

๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
.

๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ไม่มี
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก

๙

๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร
๘.๒.๓ ในการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ใช้ ห ลั ก กระจายอ านาจ หรื อ มอบอ านาจเพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร

-

๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ได้มีการจัดทาแผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรองรองรับไว้แล้ว
๙.๒ มีกรอบในการตรวจอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

๑๐

๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 กระทรวงการคลัง
 สานักงบประมาณ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ภารกิ จ ได้ แ ก่ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธรรม ส านั ก นายกรั ฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ พลตารวจโท ศานิต ย์
มหถาวร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญ ญั ติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี การรับ ฟั ง
ความคิดเห็นระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๐ วัน และเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าวต่อประชาชนแล้ว
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
---------------------------------

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ได้จัดให้ มี ก ารรับฟั งความคิดเห็ นร่างพระราชบัญ ญั ติแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่ พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และคณะ ได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ ได้ครบกาหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอเรียนสรุปผล ดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์https://www.senate.go.th/ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
มีการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๐ วัน
๓. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... จากการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
ตารางแสดงประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

บันทึกหลักการและเหตุผล

-ไม่มี-

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
“พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”

-ไม่มี-

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

-ไม่มี-

๒
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
๘๕/๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้
“มาตรา ๘๕/๒ การเก็บรักษาทรัพย์สิน
ตามมาตรา ๘๕/๑ การเก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บรักษา
ยานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร หาก
สถานที่เก็บรักษาไม่เพียงพอ จะมอบหมายให้
บุคคล เอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้
เก็บรักษาก็ได้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้อง
ไม่กระทบการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็น
พยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในภายหลัง
ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

ความเห็นที่ ๑
การแก้ไขเรื่องสถานที่เก็บของกลางตาม ม.๘๕/๑ เกรงว่าการเบิก
จ่ายเงินอาจจะยุ่งยาก ล่าช้า และสร้างภาระเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติ
ความเห็นที่ ๒
เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดเก็บของกลางประเภทรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจมอบให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมเป็นผู้เก็บรักษาโดยมีค่าตอบแทน
การเก็บรักษาแต่ไม่ทราบว่าผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเก็บรักษา
เจ้าของรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือรัฐเป็นผู้ออกค่าเก็บรักษาให้
ความเห็นที่ ๓
เรื่องเก็บของกลาง ไม่น่าจะจากัดเฉพาะคดีอุบัติเหตุจราจร แต่ควร
รวมถึงคดีอื่น ๆ เช่น ของกลางรถยนต์คดียาเสพติด ซึ่งอาจจะเป็น
รถบรรทุกพ่วงที่เกินศักยภาพในการดูแลรักษาของตารวจ เป็นต้น
ความเห็นที่ ๔
เห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรา ๘๕/๒ เนื่องจากเป็นทางเลือกเพื่อให้ของ
กลางมีการเก็บรักษาดูแลไว้อีกช่องทางหนึ่งไม่สะสมไว้ที่สถานีตารวจ
เป็นเวลานานและมีจานวนมากเกินไป
ความเห็นที่ ๕
การเก็บรักษาของกลางเป็นปัญหาอย่างมากสาหรับสถานีตารวจ
โดยเฉพาะสถานีที่มีพื้นที่น้อย การแก้ปัญหานี้ได้จะทาให้ปัญหาต่างๆ
หมดไปทั้งด้านการจัดเก็บ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานี ของ
กลางได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

มาตรา ๔ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา ความเห็นที่ ๑
๑๑๖/๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้
กรณีอาจทาให้เกิดมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างผู้ต้องหาที่หลบหนี
“มาตรา ๑๑๖/๑ ในการดาเนิ น คดีอาญา ตั้งแต่แรก กับผู้ต้องหาที่หลบหนีระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว
กรณีผู้ ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีไประหว่าง ตัวอย่างเช่นในคดีเดียวกัน กรณีมีผู้ต้องหา ๒ คน คนหนึ่งกระทา
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลา ความผิดแล้วหลบหนีไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุต่อมาถูกออกหมายจับ
ที่ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยหลบหนี ร วมเป็ น ส่ ว น จนกระทั่งคดีขาดอายุความจึงได้รับประโยชน์ส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง
กระทาความผิดและถูกจับกุมได้ต่อมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
หนึ่งของอายุความ”
จากนั้นจึงหลบหนีไปภายหลัง ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติฯมาตรา
๑๑๖/๑ แก้ไขมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็น

๓
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ส่วนหนึ่งของอายุความจึงเป็นผลให้เมื่อเวลาล่วงเลยอายุความ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีตั้งแต่แรกคดีจึงขาดอายุความ ส่วน
ผู้ต้องหาอีกคนที่เคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวคดีกลับไม่ขาดอายุ
ความ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ความเห็นที่ ๒
เห็นด้วยกับการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันผู้กระทา
ความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยากลาบาก
ความเห็นที่ ๓
เห็นด้วยกับการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากจะช่วยให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนและสามารถนาผู้ต้องหามาลงโทษได้
ความเห็นที่ ๔
เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในครั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปัจจุบันมีบุคคล
ที่อาศัยช่องว่างของกฎหมาย ช่วยเหลือผู้กระทาความผิดเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือ ผู้ที่ไม่มีกาลังความสามารถในการ
ต่อสู้คดีทั้งกลุ่มผู้กระทาผิดที่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง จะหลบเลี่ยง
กฎหมายจนคดีขาดอายุความ
ความเห็นที่ ๕
มาตรา ๑๑๖/๑ เห็นว่าเป็นการขยายอายุความโดยทาให้อายุความ
ไม่มีขอบเขตการสิ้นสุด หรือมีผลเท่ากับไม่มีการกาหนดอายุความไว้
หากจะขยายอายุความควรนับจากวันหลบหนี หรือถือว่าหลบหนี

มาตรา ๕ ให้ ยกเลิ กความตามมาตรา ๑๑๗ ความเห็นที่ ๑
วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้ เห็นด้วยกับการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายฉบับ
ความต่อไปนี้แทน
ปัจจุบัน มาตรา ๑๑๗ เมื่อจับตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งได้รับการปล่อย
“ มาตรา ๑๑๗ เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่ง ตัวชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี แต่ต้องปล่อยตัวไปก่อนแล้วค่อยนัด
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี มาศาล เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มาศาลตามนัดซึ่งการแก้ไข
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่พบการ บทบัญญัตินี้จะทาให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจควบคุม
กระท าดั ง กล่ า วมี อ านาจจั บ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จนกว่าศาลจะเปิดทาการ
จาเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทาสัญญา

๔

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการ ความเห็นที่ ๒
กระท าดั ง กล่ า ว อาจขอให้ พ นั ก งานฝ่ า ย เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา ๑๑๗ เนื่องจากเป็นการบัญญัติให้ชัดเจน
ปกครองหรื อ ต ารวจที่ ใกล้ ที่ สุ ด จั บ ผู้ ต้ อ งหา ว่ามีอานาจควบคุมผู้ต้องหาไว้ระหว่างรอศาลเปิดทาการ
ห รื อ จ าเล ย ได้ ถ้ าไม่ ส าม ารถ ข อ ค ว าม
ช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มี
อ านาจจั บ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยได้ เอง แล้ ว
ส่ งไปยั งพนั ก งานฝ่ ายปกครองหรื อต ารวจที่
ใกล้ ที่ สุ ด และให้ เจ้ า พนั ก งานนั้ น รี บ จั ด ส่ ง
ผู้ต้องหาหรื อจ าเลยไปยังพนั กงานสอบสวน
ผู้ทาสัญญาประกันหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะ
จากบุ ค คลซึ่ ง ท าสั ญ ญาประกั น หรื อ เป็ น
หลั ก ประกั น นั้ น ในกรณี น าตั ว ส่ ง พนั ก งาน
สอบสวน ให้ พนักงานสอบสวนน าตัวไปฝาก
ขังต่อศาลโดยเร็ว แต่หากเป็นเวลาที่ ศาลปิ ด
ท าการหรื อ ใกล้ ปิ ด ท าการ ให้ พ นั ก งานฝ่ า ย
ปกครอง หรื อ ต ารวจที่ รั บ ตั ว ผู้ ถู ก จั บ ไว้ มี
อานาจควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลา
ศาลเปิ ด ท าการ แล้ ว ให้ น าตั ว ผู้ ต้ อ งหาหรื อ
จาเลยฝากขังหรือส่งศาลโดยทันที และให้นา
มาตรา ๘๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ กความตามมาตรา ๑๓๔ ความเห็นที่ ๑
วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้ เห็นด้วยในประเด็นการควบคุมผู้ต้องหา โดยควรเพิ่มระยะเวลาในการ
ความต่อไปนี้แทน
ควบคุมตัวผู้ต้องหา ให้กับพนักงานสอบสวนด้วยเนื่องจากคดีบาง
“เมื่ อ ได้ มี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาแล้ ว ประเภทมีความสลับซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบในการสอบสวน
ถ้ า ผู้ ต้ อ งหาไม่ ใช่ ผู้ ถู ก จั บ และยั งไม่ ได้ มี ก าร และจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งบางครั้งการ
ออกหมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามี รวบรวมพยานหลักฐานอาจต้องประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เห็นควร
เหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ ขยายเวลาการควบคุม จาก ๔๘ ชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ ๕ วัน
พนักงานสอบสวนมีอานาจสั่งให้ผู้ต้องหาไป

๕
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที หาก
ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนัก
สอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมี
อานาจจับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณี
จาเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มี
หมายจับและให้นาตัวผู้ต้องหาส่งศาลเพื่อ
ขอให้ศาลออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้า
ขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้จะ
ปิดทาการ
ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจควบคุมตัว
ผู้ต้องหาไว้หรือปล่อยตัวชั่วคราวจนกว่าศาล
เปิดทาการ แล้วให้นาตัวไปขอให้ศาลออก
หมายขังโดยทันที กรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา
๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขัง
โดยอนุโลม”

ความเห็นที่ ๒
เห็นด้วย เพราะทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเห็นควรแก้ไขอานาจการควบคุมให้มีมากขึ้น เพื่อการสืบสวน
ขยายผลให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะคดียาเสพติด คดีสาคัญ หรือคดีที่
เป็นที่สนใจของประชาชน ทาให้การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน การสืบสวนขยายผล มีความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นไม่ต้องเร่งรีบ หรือรวบรัดจนอาจเกิดความผิดพลาดในการ
รวบรวมพยานหลักฐานประกอบกับปัจจุบันมีคดีเพิ่มมากขึ้น แต่กาลัง
ผู้ปฎิบัติหน้าที่มีจานวนเท่าเดิมและบางหน่วยลดลงกว่าเดิม ต้องทาคดี
แบบเร่งรีบและรวบรัดเพื่อแข่งกับระยะเวลาการควบคุมตัว ซึ่งใน
ความเป็นจริง ในห้วงเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีคดีอื่นๆ ต้อง
รับผิดชอบในคราวเดียวกันนั้นอีกด้วยไม่ใช่มีคดีหนึ่งคดีใดแต่เพียงคดี
เดียว เมื่อเร่งรีบและรวบรัดทาให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้
ซึ่งปรากฏขึ้นอยู่บ่อยๆ
ความเห็นที่ ๓
การทางานของเจ้าหน้ามีอุปสรรคมากประกอบกับกฎหมายที่ไม่
เอื้ออานวยในการทางานกับเจ้าหน้าที่ อาทิ การขอหมายค้น หมายจับ
ต้องขอที่ศาลซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานหากเปลี่ยนเป็นการขอกับ
รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดน่าจะเหมาะสมกว่า นอกจากนั้น ปัญหา
การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่
มีความกังวลที่จะกระทาผิดกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาเกิน
กว่าเหตุ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเหมือน
กฎหมายที่ว่าด้วยหน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้หรือไม่ว่า
ควรเพิม่ เติมขั้นตอนการใช้กาลังของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในประมวลนี้ด้วย
เช่น ผู้ร้ายถืออาวุธมีด เริ่มจากสั่งให้วางมีดถ้าไม่วางแล้วมีท่าทีจะเข้า
มาทาร้ายสามารถยิงได้ เป็นต้น
ความเห็นที่ ๔
ควรเพิ่มบทบัญญัติกาหนดให้พนักงานสอบสวนส่งสานวนก่อนครบขัง
๑ หรือ ๒ ฝากแล้วแต่อัตราโทษหนักหรือเบาหรือเพิ่มเวลาในชั้น
อัยการสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงในสานวนได้อย่างน้อย ๒๔ วัน
และให้มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมสอบสวนคดีอัตราโทษ ๑๐ ปีขึ้นไปหรือ
ร้องขอความเป็นธรรม

๖
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ความเห็นที่ ๕
มาตรา ๑๓๔ ข้อความเดิมชัดเจนดีอยู่แล้วไม่ทราบเหตุผลว่าไปตัด
ข้อความว่าหากศาลปิดทาการออกให้นัดมาวันรุ่งขึ้นออกเพื่อเหตุใด
เนื่องจากขณะแจ้งข้อหาศาลปิดทาการ จะสั่งไปศาลได้ทันทีได้อย่างไร

มาตรา ๗ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา
๑๖๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้
“ มาตรา ๑๖๑/๑ ในกรณีที่ราษฎร
เป็นโจทก์ หากความปรากฏแก่ศาลว่า โจทก์
ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือน
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ กลั่ น แกล้ ง หรื อ เอาเปรี ย บ
จ าเลยหรื อ โดยมุ่ ง หวั ง ผลอย่ า งอื่ น ยิ่ ง กว่ า
ประโยชน์ ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะพิพ ากษา
ยกฟ้องโดยไม่ต้องไต่ส วนมูลฟ้ องก็ได้ คาสั่ ง
เช่นว่านี้ไม่ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะยื่น
ฟ้องคดีนั้นใหม่”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความตามมาตรา ๒๓๗ ทวิ
วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓๗ ทวิ ก่ อ นฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาล เมื่อมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าพยานบุ คคล
จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่
อยู่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง เป็ น บุ ค คลมี ถิ่ น ที่ อ ยู่
ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี มีเหตุอันควร
เชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดย
ทางตรง
หรือทางอ้อม มีเหตุจาเป็นอื่นอันเป็นการยาก
แก่การนาพยานนั้นมาสืบในภายหน้า หรือ
กรณีผู้ต้องหาหลบหนี โดยพยานบุคคล
ดังกล่าวเป็นพยานที่มีความสาคัญทางคดี ให้
พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับคา
ร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงาน

-ไม่มี-

ความเห็นที่ ๑
เป็นเรื่องดีหากสามารถทาได้กับพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วและการ
นามาหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง
และไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้หนึ่งผู้ใดกับการทางานของ
ตารวจในปัจจุบัน นับว่ายากและเสี่ยงต่อการละเมิดเสรีภาพและ
กฎหมายหากสามารถทาให้กระบวนการสืบสวนสามารถเข้าถึงข้อมูล
หรือดักรับข่าวสารเหล่านั้นทาได้โดยไม่ถือว่าละเมิดหรือผิดกฎหมาย
แล้วเชื่อว่าตารวจจะทางานได้สะดวกและกระบวนการยุติธรรมก็จะไม่
ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงอัยการและผู้พิพากษา
ความเห็นที่ ๒
เห็นด้วยว่ากรณีการสืบพยานล่วงหน้า นั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกัน
ควรคานึงถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางคดีของอีกฝ่ายเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ควรจะหามาตรการป้องกันไว้ด้วย เช่น คดีบางคดีควรเป็น
คดีค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณีแต่หาก
เหยื่อเหล่านั้นไม่ให้ความร่วมมือ บอกว่า ตนเองมีอายุเกิน ๑๘ ปีและ

๗

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

สอบสวน ยื่ น ค าร้ อ งโดยระบุ ก ารกระท า
ทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิดต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานนั้นไว้โดยทันที
ถ้ารู้ตัวผู้กระทาความผิด และผู้นั้นถูกควบคุม
อยู่ในอานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ ให้พนักงานอัยการนาตัวผู้นั้นมาศาล
หากถูกควบคุมอยู่ในอานาจของศาล ให้ศาล
เบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป”

สมัครใจค้าประเวณี ก็ไม่เข้าองค์ประกอบในคดีค้ามนุษย์ พนักงาน
สอบสวนก็จะส่งตัวเหยื่อเหล่านั้น ไปตรวจมวลกระดูกแขน กระดูก
เชิงกราน หรือฟันหรือขอความร่วมมือจากประเทศต้นทาง เพื่อหา
หลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดซึ่งกว่าผลตรวจจะออก
หรือได้รับการแจ้งจากประเทศต้นทางจะมาถึงพนักงานสอบสวนที่
รับผิดชอบคดี มักแจ้งข้อหา ผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับเป็นธุระ
จัดหาฯ หรือ เป็นเจ้าสานักฯจะไม่ได้แจ้งข้อหาค้ามนุษย์แก่ผู้ต้องหา
ซึ่งตรงนี้จะเป็นช่องว่างทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
เกิดขึ้น ก็ขอสืบพยานล่วงหน้าพนักงานอัยการก็สืบพยานล่วงหน้าแต่
จะไม่มีเรื่องค้ามนุษย์ด้วยหลังจากสืบพยานล่วงหน้าเสร็จ ส่งตัวพยาน
กลับประเทศต้นทางหมดแล้ว พนักงานสอบสวนจึงค่อยแจ้งข้อหาค้า
มนุษย์แก่ผู้ต้องหาเพิ่มเติมและสรุปสานวนส่งพนักงานอัยการ เมื่อต่อสู้
คดีกันในชั้นศาล ส่วนประเด็นข้อหาค้ามนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ศาลจะ
ลงโทษจาเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ได้หรือไม่
ความเห็นที่ ๓
เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา ๒๓๗ เป็นการเพิ่มข้อความว่า หาก
ผู้ต้องหาหลบหนี ให้สืบพยานสาคัญทางคดีล่วงหน้าได้แต่อาจจะต้อง
พิจารณาประเด็นว่าพยานใดที่ถือว่าเป็นพยานสาคัญในคดี
ความเห็นที่ ๔
เห็นด้วยกับการสืบพยานล่วงหน้าสาหรับพยานที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศ เพราะถ้าหากไม่สืบล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถตามตัว
พยานมาสืบได้ในภายหลัง

ความเห็นอื่น ๆ
จัดแบ่งเป็น ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑) เห็นด้วย/สนับสนุน

ความเห็นที่ ๑
มีความเห็นด้วยเนื่องจากมีความคิดที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน
ความเห็นที่ ๒
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

๘
ความเห็นที่ ๓
เห็นด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจตาม
กฎหมายเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ความเห็นที่ ๔
เห็นด้วยว่าควรคุ้มครองผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มากๆ
ความเห็นที่ ๕
เห็นด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นหลักประกันของ
ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ความเห็นที่ ๖
เห็นด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจซึ่ง
เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากสถาบันหลักและ
ประสบการณ์
ความเห็นที่ ๗
เห็นด้วยควรแก้ไขให้กฎหมายมีผลบังคับใช้โดยเร็วเนื่องจากเกิดความ
เสียหายในกระบวนการยุติธรรมมามากโดยเฉพาะชั้นพนักงาน
สอบสวน
ความเห็นที่ ๘
เห็นด้วยหากจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดีขึ้น
ความเห็นที่ ๙
เห็นว่ามีประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผลดีมากขึ้นกับ
ประชาชนและประเทศชาติ
ความเห็นที่ ๑๐
เห็นด้วยและควรดาเนินการแก้ไขต่อไป
ความเห็นที่ ๑๑
ขอสนับสนุนร่างฯ เพื่อให้กฎหมายสามารถรองรับกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบันและเกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ความเห็นที่ ๑๒
เห็นด้วยเนื่องจากทาให้การบังคับใช้กฎหมายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
ความเห็นที่ ๑๓
เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน

๙
๒) ขอให้เพิ่มมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่

ความเห็นที่ ๑
มีความเห็นว่าการทางานของตารวจในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นตารวจไประงับเหตุ เช่นคนบ้า คนเมา
จะเข้ามาทาร้ายตารวจตารวจก็ต้องป้องกันตัวและชาวบ้าน แต่เมื่อคน
บ้าบาดเจ็บตารวจที่เข้าไปช่วยมักจะถูกกล่าวหาว่าทาเกินกว่าเหตุ
จนถูกดาเนินคดีจึงเห็นควรให้ตารวจมีอานาจในการป้องกันเหตุ
มากกว่านี้ เช่นหากแจ้งให้ผู้ก่อเหตุวางมีดแต่ไม่ยอมวางก็ให้ใช้อาวุธ
ปืนป้องกันตัวได้ทันทีเพราะปัจจุบันนี้ตารวจไม่กล้าทาอะไรเพราะกลัว
ถูกฟ้องคดีบางกรณีทาให้ตารวจเสียชีวิตไปเป็นจานวนมาก

ความเห็นที่ ๒
เห็นควรที่จะแก้ไขเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ทางาน
โดยที่ยังมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องได้รับโทษจาคุก
ความเห็นที่ ๓
มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาบางครั้งอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เป็นจานวนมากเพราะกฎหมายให้สิทธิคนร้ายมากเกินไปหากไม่แก้ไข
และคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานแล้ว ต่อไปคงไม่มีผู้ใด
เอาตัวเองเข้าเสี่ยงกับการปฏิบัติงาน
ความเห็นที่ ๔
กฎหมายควรให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่
มากกว่านี้โดยเฉพาะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ความเห็นที่ ๕
ควรพิจารณาว่าทาอย่างไรให้มีมาตรการและขั้นตอนในการใช้อาวุธใน
การป้องกันตัวตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สะดวกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
ความเห็นที่ ๖
เห็นควรเสนอให้มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรณี
การใช้อาวุธเมื่อเห็นว่าผู้ต้องสงสัยชักอาวุธออกมาหรือถืออาวุธ
มาให้เป็นมาตรฐานระบบสากลในการรักษาชีวิตเจ้าหน้าที่ดีกว่า
การรักษาเครื่องมือ

๑๐

๓) การกาหนดบทลงโทษ/เพิ่มอัตราโทษ

ความเห็นที่ ๗
ควรมีการออกกฎหมายสาหรับการคุ้มครองและให้อานาจเจ้าหน้าที่
ตารวจในการระงับเหตุหรือจับตัวคนร้ายมากกว่านี้เพื่อที่ผู้ปฏิบัติจะได้
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่าง
เด็ดขาด ทันท่วงทีและมีกาลังใจในการทางาน
ความเห็นที่ ๘
ควรมีกฎหมายที่ปกป้องการทางานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ความเห็นที่ ๙
ควรให้มีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่า
ในปัจจุบันนี้เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ความเห็นที่ ๑๐
ควรเพิ่มบทบัญญัติในการคุ้มครองเจ้าพนักงานตารวจในการจับกุม
ผู้ต้องหาให้เหมือนสหรัฐอเมริกา ที่เจ้าหน้าที่สั่งให้หยุด สั่งให้ยกมือขึ้น
แล้วไม่ทาตามแล้วมีท่าทีจะต่อสู้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจ
ใช้อาวุธได้เท่าที่จาเป็นโดยไม่มีความผิดด้วย เนื่องจากสังคมไทย
มาตรฐานกฎหมายไทยยังคุ้มครองคนร้ายมากกว่าเจ้าหน้าที่จึงเป็นเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก เนื่องจาก
ไม่กล้าใช้อาวุธกับผู้ต้องสงสัย เพราะกลัวมีความผิด และกลัวว่าจะต้อง
ออกจากราชการเพราะขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย
ความเห็นที่ ๑๑
ควรให้มีกฎหมายที่คุ้มครองตารวจเพิ่มขึ้น เนื่องจากในการทางานใน
ปัจจุบันตารวจไม่กล้ายิงคนร้าย และอยากให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนมาจับผิด
เจ้าหน้าที่ตารวจควรมีบทลงโทษคนที่มาถ่ายคลิปตารวจในทางที่
ประจานหรือใส่ความให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ความเห็นที่ ๑
ควรมีการกาหนดบทลงโทษในกรณีเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประมวลกฎหมายฉบับที่แก้ไขนี้ด้วย
ความเห็นที่ ๒
ควรมีการบัญญัติหรือแก้ไขอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการขัดคาสั่ง
เจ้าพนักงาน ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต่อสู้เจ้าพนักงาน ขึ้นใหม่เพื่อให้การ
ทาหน้าที่ของเจ้าพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทียบเคียงกับหลักการ

๑๑

๔) เสนอแก้ไขประเด็นอื่นๆ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นอกเหนือจากเนื้อหาในร่างฯ นี้

ละเมิดอานาจศาล ในทางตรงข้ามหากเจ้าพนักงานกลั่นแกล้ง ก็ให้มี
บทลงโทษที่เด็ดขาดเช่นกันเหตุผลเพื่อเป็นการป้องกันผู้ปฏิบัติหน้าที่
และป้องกันการกลั่นแกล้งประชาชน
ความเห็นที่ ๑
พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อยู่แล้วในการ
สอบสวนของตารวจเห็นว่าไม่จาเป็นต้องให้มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
โดยตารวจอีก เป็นการทางานซ้าซ้อน การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมควรเป็น
อานาจของอัยการ
ความเห็นที่ ๒
ควรบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการรับแจ้งความของพนักงาน
สอบสวนให้ชัดเจนว่าการรับคาร้องทุกข์คดียอมความได้ต้องทาอะไร
ควรระบุให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ
ความเห็นที่ ๓
ควรกาหนดให้ผู้ต้องหาที่ปล่อยชั่วคราวที่ไม่มารายงานตัวเมื่อ
ครบระยะเวลาสามเดือน ให้ศาลอนุมัติหมายจับได้ทันทีและกาหนด
ให้พนักงานสอบสวนต้องส่งสานวนภายในสามเดือนหลังจากปล่อย
ชั่วคราว
ความเห็นที่ ๔
เสนอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนควรพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับการปรับแก้อายุของผู้กระทาความผิดให้ลดลง
เนื่องจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเยาวชนอายุน้อยกระทาความผิดเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นการป้องกันสังคม
ความเห็นที่ ๕
ควรบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องของกลางเมื่อศาลสั่งริบ อาจกาหนดให้
สานักงานตารวจแห่งชาตินาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น อาวุธปืนนาไปให้
ความรู้ตารวจผู้ปฏิบัติหรือบัญญัติเรื่องอานาจตารวจผู้ทาหน้าที่
สืบสวนให้ชัดเจนว่ามีอานาจเหมือนพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ

๑๒

๕. อื่นๆ

ความเห็นที่ ๖
ควรยกเลิกมาตรา ๑๔๕/๑ เพราะมาตราดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิ
ของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมเริ่มจากตารวจเป็นผู้จับซึ่ง
บางครั้งผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคเป็นผู้อานวยการจับเองควบคุม
การสอบสวนเองแล้วส่งสานวนให้อัยการพิจารณา หากอัยการสั่งไม่
ฟ้องต้องส่งสานวนผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคพิจารณาว่าจะแย้ง
ความเห็นของอัยการอีกหรือไม่ ซึ่งปกติต้องแย้งอยู่แล้วเพราะจับเอง
สอบสวนเอง แล้วสิทธิของผู้ต้องจะได้รับความคุ้มครองได้อย่างไร
ความเห็นที่ ๗
ควรยกเลิกมาตรา ๑๔๕/๑ เพราะมาตราดังกล่าวเป็นการบัญญัติ
ขึ้นมาโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแต่
กลับทาให้มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นว่า
ควรกลับไปใช้หลักการในการคานอานาจแบบเดิม
ความเห็นที่ ๘
ควรแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๘ ให้ชัดเจนว่าหากสั่งให้คนร้ายหยุดแล้ว
ไม่ยอมหยุด หรือมีพฤติกรรมคุกคาม เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธปืนยิง
เพื่อหยุดการกระทานั่นได้ เช่นเดียวกับต่างประเทศที่ให้สิทธิกับ
เจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบส่วนรวม
ความเห็นที่ ๙
มาตรา ๑๖๕/๑ ข้อความว่า “หรือในคดีที่จาเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปี
ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล” ควรจะแก้ไขเป็นจาเลยมีอายุไม่เกินสิบห้าปี
เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนกระทาความผิดเพิ่มขึ้นโดยไม่กลัวโทษทาง
อาญา
ความเห็นที่ ๑
มีความเห็นว่า การแก้ไขไปรับปรุงกฎหมาย ควรสอดคล้องกับ
ระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเห็นที่ ๒
ตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง จึงควรให้หน่วยงาน
ยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ๒๔ ชั่วโมง
เช่นเดียวกัน โดยวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการอื่น ให้มี
เจ้าหน้าที่เวรรับคดี-รับเรื่องราวแบบเดียวกันจะขจัดปัญหาเรื่อง
เงื่อนไขเวลาเรื่องปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราวได้อย่างดียิ่ง

๑๓
ความเห็นที่ ๓
กฎหมายควรจะรักษาสิทธิผู้เสียหายให้มากกว่าผู้ต้องหา
ความเห็นที่ ๔
ควรจะแก้ไขเรื่องการเก็บ DNA ของผู้ต้องหาด้วยว่าให้กระทาได้เพื่อ
ตรวจเปรียบเทียบหรือเก็บเป็นฐานข้อมูล
ความเห็นที่ ๕
ควรให้มีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับลาดับขั้นตอนในการใช้อาวุธเพื่อ
ป้องกันตัวเองและผู้อื่นของเจ้าพนักงานเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ศาลใช้
พิจารณา เช่น กรณีคนร้ายมีอาวุธมีดจะเข้าทาร้ายเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะเริ่มใช้อาวุธปืนตอบโต้หรือป้องกันได้เมื่อใด คนร้ายมีไม้
หน้าสามเป็นอาวุธและอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง ไม่เชื่อฟังคาสั่งเจ้าหน้าที่วิ่ง
เข้าหาเจ้าหน้าที่ ควรจะยิงได้ในระยะห่างเท่าไร เป็นต้น
ความเห็นที่ ๖
เห็นด้วยกับเรื่องการเก็บรักษาของกลางในคดี เนื่องจากสถานที่
ราชการคับแคบและของกลางอาจเสียหาย และเจ้าหน้าที่อาจถูก
ฟ้องร้องได้
๔. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ไม่มีข้อคัดค้าน และผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่าง
กฎหมาย
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
คาชี้แจง
บันทึกหลักการและเหตุผล
พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข
ม า ต รา ๑ พ ระ ราช บั ญ ญั ติ นี้ เรี ย ก ว่ า พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข
“พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข
วัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
เป็นต้นไป

๑๔
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๓ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา
๘๕/๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้
“มาตรา ๘๕/๒ การเก็ บ รั ก ษา
ทรัพ ย์สิ น ตามมาตรา ๘๕/๑ การเก็บ รักษา
ทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บ
รักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร หาก
สถานที่เก็บรักษาไม่เพียงพอ จะมอบหมายให้
บุคคล เอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้
เก็บรักษาก็ได้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้อง
ไม่ ก ร ะ ท บ ก า ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น เป็ น
พยานหลั กฐานเพื่ อการพิสู จน์ ข้อเท็ จ จริ งใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ห ลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรค
แรกให้ เป็ น ไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเก็ บ รั ก ษาให้ เป็ นไปตาม
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี โ ดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง ”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
๑๑๖/๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้
“มาตรา ๑๑๖/๑ ในการดาเนินคดีอาญา
กรณีผู้ ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีไประหว่าง
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลา
ที่ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยหลบหนี ร วมเป็ น ส่ ว น
หนึ่งของอายุความ”

คาชี้แจง
พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นการเก็บรักษาทรัพย์สินตามมาตรา
๘๕/๑ การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บ
รักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการใน
เรื่องดังกล่าวโดยการกาหนดในกฎกระทรวง และค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาได้มีการกาหนดให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังรองรับไว้แล้ว

พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีไป
ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจาเลย
หลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ เป็นการสร้างความยาเกรงต่อ
กฎหมายและไม่กล้าคิดจะหลบหนีซึ่งเป็นการสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ทุกฝ่าย

๑๕
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
คาชี้แจง
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ กความตามมาตรา ๑๑๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข
วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ มาตรา ๑๑๗ เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ
จาเลยซึ่งได้รับ การปล่อยตัวชั่วคราวหนี หรือ
จะหลบหนี ให้ พ นั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ
ตารวจที่ พบการกระทาดังกล่ าวมีอานาจจั บ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งทาสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็น
ผู้ พ บเห็ น การกระท าดั ง กล่ า ว อาจขอให้
พนั กงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ใกล้ ที่สุ ด
จับ ผู้ ต้ องหาหรื อ จ าเลยได้ ถ้าไม่ส ามารถขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทัน ท่วงที
ก็ ให้ มี อ านาจจั บ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยได้ เอง
แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ที่ใกล้ ที่ สุ ด และให้ เจ้ าพนั กงานนั้ น รีบ จั ดส่ ง
ผู้ต้องหาหรื อจ าเลยไปยังพนั กงานสอบสวน
ผู้ทาสัญญาประกันหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะ
จากบุ ค คลซึ่ ง ท าสั ญ ญาประกั น หรื อ เป็ น
หลั ก ประกั น นั้ น ในกรณี น าตั ว ส่ ง พนั ก งาน
สอบสวน ให้ พนักงานสอบสวนน าตัวไปฝาก
ขังต่อศาลโดยเร็ว แต่หากเป็นเวลาที่ศาลปิ ด
ท าการหรื อ ใกล้ ปิ ด ท าการ ให้ พ นั ก งานฝ่ า ย
ปกครอง หรื อ ต ารวจที่ รั บ ตั ว ผู้ ถู ก จั บ ไว้ มี
อานาจควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลา
ศาลเปิ ด ท าการ แล้ ว ให้ น าตั ว ผู้ ต้ อ งหาหรื อ
จาเลยฝากขังหรือส่งศาลโดยทันที และให้นา
มาตรา ๘๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ”

๑๖
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความตามมาตรา ๑๓๔
วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้า
ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับ และยั งไม่ได้มีการออก
หมายจับ แต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่
จะออกหมายขั ง ผู้ นั้ น ได้ ต ามมาตรา ๗๑
พนั กงานสอบสวนมีอานาจสั่งให้ ผู้ต้องหาไป
ศาลเพื่ อ ขอออกหมายขั ง โดยทั น ที หาก
ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักสอบสวน
ดั ง กล่ า ว ให้ พ นั ก งานสอบสวนมี อ านาจจั บ
ผู้ ต้ อ งหานั้ น ได้ โดยถื อ ว่ า เป็ น กรณี จ าเป็ น
เร่งด่วนที่จะจับ ผู้ต้องหาได้โดยไม่มีห มายจับ
และให้ น าตั ว ผู้ ต้ อ งหาส่ งศาลเพื่ อ ขอให้ ศ าล
ออกหมายขั ง โดยทั น ที แต่ ถ้ า ขณะนั้ น เป็ น
เวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้จะปิดทาการ ให้
พนักงานสอบสวนมีอานาจควบคุมตัวผู้ต้องหา
ไว้ ห รื อปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวจนกว่าศาลเปิ ดท า
การ แล้ วให้ น าตัวไปขอให้ ศาลออกหมายขัง
โดยทันที กรณีเช่นว่านี้ให้นามาตรา ๘๗ มาใช้
บั ง คั บ แก่ ก ารพิ จ ารณ าออกหมายขั ง โดย
อนุโลม”
มาตรา ๗ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น มาตรา
๑๖๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้
“ มาตรา ๑๖๑/๑ ในกรณี ที่ราษฎร
เป็นโจทก์ หากความปรากฏแก่ศาลว่า โจทก์
ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือน
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ กลั่ น แกล้ ง หรื อ เอาเปรี ย บ
จ าเลยหรื อ โดยมุ่ ง หวั ง ผลอย่ า งอื่ น ยิ่ ง กว่ า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะพิพากษายก
ฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ คาสั่งเช่น
ว่านี้ไม่ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้อง
คดีนั้นใหม่”

คาชี้แจง
พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นการให้พนักงานสอบสวนมีอานาจ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้หรือปล่อยตัวชั่วคราวจนกว่าศาลเปิดทาการ
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาอาศัยช่องว่างหลบหนีไปในระหว่าง
ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดทาการหรือใกล้
จะปิดทาการ ส่วนการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวให้มากขึ้นอาจ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไป

พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในมาตรานี้ไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไข

๑๗
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความตามมาตรา ๒๓๗
ทวิ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓๗ ทวิ ก่ อ นฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีที่อยู่
เป็ น หลักแหล่ ง เป็ น บุคคลมีถิ่น ที่อยู่ ห่างไกล
จากศาลที่พิจารณาคดี มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะ
มีการยุ่งเหยิงกับ พยานนั้ น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม มีเหตุจาเป็นอื่นอันเป็นการยาก
แก่ ก ารน าพยานนั้ น มาสื บ ในภายหน้ า หรื อ
กรณี ผู้ ต้ อ งหาหลบหนี โดยพยานบุ ค คล
ดังกล่าวเป็นพยานที่มีความสาคัญทางคดี ให้
พนั กงานอัย การโดยตนเองหรือโดยได้รับ คา
ร้ อ งขอจากผู้ เ สี ย หายหรื อ จากพนั ก งาน
สอบสวน ยื่ น ค าร้ อ งโดยระบุ ก ารกระท า
ทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทาผิ ดต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานนั้นไว้โดยทันที
ถ้ารู้ตัวผู้กระทาความผิด และผู้นั้นถูกควบคุม
อยู่ในอานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ ให้พนักงานอัยการนาตัวผู้นั้นมาศาล
หากถูกควบคุมอยู่ในอานาจของศาล ให้ศาล
เบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป”

คาชี้แจง
พิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นการสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีต่อ
ศาลที่มีข้อคิดเห็นว่าจะมีผลต่อข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางคดีนั้น ทั้งนี้
การดาเนินการสืบพยานต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
สืบพยานอยู่แล้ว ซึ่งกรณีการสืบพยานล่วงหน้านั้นเนื่องจากเป็นกรณีมีเหตุ
จาเป็นที่จะต้องสืบพยานล่วงหน้า

ความเห็นอื่น ๆ

พิจารณาแล้วเห็นว่าในความเห็นอื่นๆ นั้นจะได้นาไปพิจารณาในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในโอกาสต่อไป

๖. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่าง
พิ จ ารณาผลการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น แล้ ว ได้ น าความคิด เห็ น มาเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อประกอบการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ อย่ างไรก็ตามจะน าผลการรับ ฟังความคิ ดเห็ น นี้ไปประกอบการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
--------------------------------------

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๑.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
๑.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่ยึดเพื่อตรวจสอบ หรือการเก็บรักษายานพาหนะในคดีอุบัติเหตุจราจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือยานพาหนะ
ดังกล่าวจากสถานที่เก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมและมีอยู่อย่างจากัด ซึ่งเป็นการลดการสูญเสีย ที่จะส่งผล
กระทบต่อการใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี
- เชิงลบ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหาสถานที่
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
การให้อานาจศาลไม่ประทับฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อความปรากฏต่อศาลว่า
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย ส่งผลดีต่อ สังคมทาให้เป็นหลักประกันว่า
การดาเนินคดีในศาลต้องเป็นไปโดยสุจริต คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น
และสร้างความเชื่อมั่นต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
- เชิงลบ
ไม่มี
 ด้านอื่น ๆ
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
๑.๓ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลในเรื่ อ งใดบ้ า งที่ ต้ อ งถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต
และร่างกาย (มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญฯ) การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลย (มาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญฯ)
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร เป็นการจากัดสิทธิ เท่าที่จาเป็น
เพราะเป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย
.

.

๒
๑.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๑.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยที่สามารถมอบหมายให้บุคคล
หรือหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมรับผิดชอบเก็บรักษาของ
กลางได้โดยมีค่าตอบแทน/และเพื่อให้การบังคับใช้ก ฎหมายมีประสิทธิภาพป้องกัน
ผู้กระทาความผิดที่หลบหนีไปในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว/และเพื่อแก้ไขปัญหา
ในทางปฏิบัติระหว่างผู้จับกับหน่วยงานที่ต้องรับตัวไว้ควบคุมชั่วคราว/และเพื่อแก้ไข
ปัญหากรณี ราษฎรเป็น โจทก์ ฟ้องคดีเองโดยกลั่น แกล้ง หรือเอาเปรียบจาเลยโดย
ไม่สุจริต รวมถึงเพื่อให้การสืบพยานก่อนฟ้องซึ่งได้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เสียหายหรือ
พยานที่เดินทางไปต่างประเทศหรือมีอุปสรรคหรือยากแก่การนาตัวมาเบิกความได้
และรวมถึ ง คดี ที่ ผู้ ต้ อ งหาหลบหนี ใ ห้ ส ามารถสื บ พยานก่ อ นฟ้ อ งคดี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๑.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด เป็นการเสริมสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีไม่ล่าช้า และ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเป็นการส่งเสริมให้หลักนิติธรรมเข้มแข็ง
และเอื้ อ ต่ อความสงบสุ ข ในสั ง คมซึ่ ง เหตุ ปั จ จั ย ดั ง กล่ าวเป็ น สาระส าคั ญ ส่ วนหนึ่ ง
ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
๑.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
จะได้รับ ได้แก่ ไม่มี
๑.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มี
๑.๖ ความคุ้ ม ค่ า ของภารกิ จ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ภาระหน้ า ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในครั้งนี้ เป็นการช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและสามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับ
หลักนิติธรรม
-----------------------------------

หลักฐานการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หลักฐานการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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