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ความเป<นมาและความสําคัญของป@ญหา  
 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยได�รับรองและคุ�มครองสิทธิในการบวนการยุติธรรม ดังนี้ มาตรา 28 
ได�รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร�างกาย มาตรา 29 คุ�มครองสิทธิของบุคคลท่ีไม�ต�องรับโทษอาญา เว�น
แต�ได�กระทําการอันกฎหมายท่ีใช�อยู�ในเวลาท่ีกระทํานั้นบัญญัติเป2นความผิดและกําหนดโทษไว�  มาตรา 68 
หมวด 6 แนวนโยบายแห�งรัฐ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด�านให�มีประสิทธิภาพ
เป2นธรรม และไม�เลือกปฏิบัติ และให�ประชาชนเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมได�โดยสะดวก รวดเร็ว และไม�เสีย
ค�าใช�จ�ายสูงเกินควร มาตรา 258 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ง. ด�านกระบวนการยุติธรรม   

อย�างไรก็ตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังมีการบังคับใช�
กฎหมายท่ีเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชน ทําให�มีการฟ?องร�องคดีเข�าสู�การพิจารณาในกระบวนการ
ยุติธรรมจํานวนมาก ในขณะท่ีภาครัฐมีงบประมาณท่ีจํากัด และการบริหารงานยุติธรรมยังขาดการ
ประสานงานอย�างบูรณาการระหว�างหน�วยงานของรัฐ  นอกจากนี้การอํานวยความยุติธรรมถึงแม�ว�าภาครัฐได�มี
การปรับปรุงให�มีการอํานวยความยุติธรรมช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
แต�ยังมีข�อจํากัดท่ีภารกิจของหน�วยงานภาครัฐมากข้ึนจึงทําให�การดําเนินงานยังมีประสิทธิภาพไม�เต็มท่ี 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Law Reform Commission of Thailand /พ.ศ.2554 - 2558) ได�
จัดทําข�อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ังระบบ ต้ังแต�ชั้นก�อนการพิจารณาคดี ชั้นการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล และชั้นภายหลังการพิจารณาคดี  ต�อมาคณะกรรมการปฏิรูปด�านกระบวนการยุติธรรม 
ได�จัดทําแผนปฏิรูปประเทศด�านกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) สอดคล�องกับยุทธศาสตรX
ชาติระยะ 20 ปY (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยมีเป?าหมายรวมดังนี้ 

1. การดําเนินงานในทุกข้ันตอนมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เพ่ือให�ประชาชนผู�มีอรรถคดี
ได�รับความยุติธรรมอย�างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน�าในการดําเนินงานแต�ละ
ข้ันตอน 

2. มีกลไกช�วยเหลือประชาชนผู�มีอรรถคดีให�เข�าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมี
หลักประกันคุ�มครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดโดยเสมอภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
และนํามาตรการอ่ืนมาใช�แทนการควบคุมตัว จําคุก กักขัง 

4. มีการปรับกระบวนทัศนXในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือให�สังคมมีความปลอดภัยอย�างยั่งยืน
และมีความเป2นธรรม โดยมีการกําหนดโทษอาญาท่ีเหมาะสมได�สัดส�วนกับความร�ายแรงของ
การกระทําผิด มีการกระทําผิดซํ้าลดลง พัฒนาระบบการบําบัดฟ̂_นฟูผู�เสพและผู�ติดยาเสพติด 
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และบูรณาการฐานข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับผู�ต�องหาและจําเลย ตลอดจนมีการดําเนินมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

5. ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให�มีการตรวจสอบและถ�วงดุลระหว�างพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ สร�างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ี และมีการกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวน ชั้นไต�สวน และชั้นฟ?องคดี 

6. ระบบนิติวิทยาศาสตรXมีมาตรฐาน มีระบบตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจนXท่ีมี
คุณภาพ น�าเชื่อถือ และเป2นอิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพของผู�ปฏิบัติงานด�านนิติวิทยาศาสตรX 
และสร�างมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให�มีทักษะในการรักษาสถานท่ีเกิด
เหตุ รวมท้ังจัดให�มีแพทยXนิติเวชท่ีเพียงพอต�อการรองรับงานด�านนิติเวชได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมท่ัวประเทศ 

7. มีวัฒนธรรมองคXกรท่ีมุ�งอํานวยความยุติธรรมด�วยความสะดวกรวดเร็ว และขจัดวัฒนธรรม
องคXกรท่ีเป2นอุปสรรคต�อการอํานวยความยุติธรรม โดยนําเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือสนับสนุนให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคXกร 

8. กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต�อการแข�งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดต้ัง
ศาลพาณิชยXหรือแผนกคดีพาณิชยXเพ่ืออํานวยความยุติธรรมในคดีพาณิชยXท่ีเป2นธรรม รวดเร็ว 
มีมาตรฐานเทียบเท�านานาอารยประเทศ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให�
เป2นศูนยXกลางการอนุญาโตตุลาการระหว�างประเทศในระดับภูมิภาค และนําเทคโนโลยีมาใช�
ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน และรองรับการเชื่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงาน 

 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เป2นองคXกรเอกชนด�านคุ�มครองสิทธิมนุษยชน  ได�ก�อต้ัง
ข้ึนมาต้ังแต�ปY พ.ศ.  2516 ซ่ึงประกอบด�วยเครือข�ายของทนายความ องคXกร และประชาชนท่ีมีบทบาทในการ
คุ�มครองสิทธิมนุษยชนให�กับประเทศไทย มีความเห็นร�วมกันว�าประเทศไทยจําเป2นต�องมีการปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องกับข�อเสนอแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และแผนปฏิรูปประเทศด�าน
กระบวนการยุติธรรมดังกล�าว เพ่ือให�มีการบังคับใช�ทางกฎหมายในการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนได�อย�างเป2นจริง 
และเป2นการแก�ไขป̀ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นว�าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความสําคัญท่ีควรทํา
เพ่ือให�เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยประชาชนมีส�วนร�วมในปYแรกมี 2 
ประเด็น คือ  

1) การปฏิรูประบบการดําเนินคดีอาญาชั้นก�อนฟ?องคดีหรือชั้นพนักงานซ่ึงเป2นกระบวนการยุติธรรม
ก�อนการดําเนินคดีอาญาท่ีจะคุ�มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนเพ่ือไม�ให�ผู�บริสุทธิ์ หรือเหยื่อ
เข�าสู�กระบวนการดําเนินคดีอาญา  

2) การปรับปรุงระบบการให�ความช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซ่ึงจะปลดภาระของประชาชน
และภาระของหน�วยงานของรัฐท่ีต�องสูญเสียท้ังเวลาและงบประมาณเป2นจํานวนมากในชั้นก�อน
การดําเนินคดีอาญา  
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได�เสนอโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาด�วยพลังของประชาชน ซ่ึงประกอบด�วยเครือข�ายประชาชนและองคXกรเอกชนท่ีปกป?องสิทธิมนุษยชนให�
มีบทบาทในการปรับปรุงแก�ไขกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม ให�สอดคล�องกับข�อเสนอแนวทางและแผน
ปฏิรูปประเทศด�านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล�าว     
  
วัตถุประสงคC 

1. เพ่ือให�เครือข�ายประชาชนและเครือข�ายองคXกรท่ีปกป?องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

2. เพ่ือเสนอนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย พร�อมกับการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการดําเนิน
คดีอาญาชั้นพนักงานและการพิจารณาคดีในชั้นศาลให�เกิดความเป2นธรรมอย�างแท�จริง 

3. เพ่ือปรับปรุงระบบการให�ความช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให�มีประสิทธิภาพก�อนเข�าถึง
กระบวนการยุติธรรม เม่ือเข�าสู�กระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาผู�เสียหายจากรัฐ 

 
การดําเนินการ 
 กระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

1. จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของภาคประชาสังคมประกอบด�วย 
ผู�แทนองคXกรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย/ทนายความสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ จํานวน 15 คน ทําหน�าท่ีเป2น
หัวขบวนของการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

2. จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในอนุภูมิภาค ประกอบด�วย ผู�แทน
ขององคXกรสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย/ทนายความสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ อนุภูมิภาคละ 5 คน ทําหน�าท่ี
เป2นแกนนําของการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใน 9 อนุภูมิภาค ได�แก�  

1) ภาคเหนือตอนบน  
2) ภาคเหนือตอนล�าง  
3) ภาคอีสานเหนือ  
4) ภาคอีสานใต�  
5) ภาคกลาง  
6) ภาคตะวันออก  
7) ภาคตะวันตก  
8) ภาคใต�ตอนบน 
9) ภาคใต�ตอนล�าง  

3. จัดประชุมร�วมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค เพ่ือสร�างความเข�าใจในเป?าหมายของงานขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
เตรียมการจัดเวทีขับเคลื่อนระดับภูมิภาค 

4. จัดเวทีในอนุภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน 2 ประเด็น คือ 
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1)  ปรับปรุงระบบการดําเนินคดีอาญาชั้นก�อนฟ?องคดีหรือชั้นพนักงานและชั้นพิจารณาคดี 
2)  ปรับปรุงระบบการให�ความช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

5. จัดทํากรณีศึกษาบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีประสบป̀ญหาไม�ได�รับความเป2นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 10 กรณี 

6. จัดเวทีส�วนกลางเพ่ือระดมความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให�การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเกิดผลในทางปฏิบัติ 

7. จัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติและระดับอนุภูมิภาคเพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะ และยื่น
ข�อเสนอแนะต�อนายกรัฐมนตรี และประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

8. จัดเวทีระดับชาติเพ่ือนําเสนอรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการและรับฟ̀งความคิดเห็น 
9. จัดเวทีแถลงข�าว 5 ครั้ง 
10. จัดทําเว็บไซดXและสื่อออนไลนXในการรณรงคXเผยแพร� 

 

แผนการดําเนนิงาน   

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของภาคประชาสังคม
ระดับชาติและระดับภูมิภาค  

            

2.  จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับภูมิภาค
เพ่ือทําความเข�าใจเป?าหมายและกระบวนการ
ขับเคลื่อน และเตรียมการจัดเวทีนอนุภูมิภาค 

   
 

         

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการดําเนินคดีอาญาชั้น
ก�อนฟ?องคดี ชั้นประทับรับฟ?อง และชั้นพิจารณา
คดี  

            
 

4. จัดทํากรณีศึกษาบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีประสบ
ป̀ญหาไม�ได�รับความเป2นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 10 กรณี 

            

5. ขับเคลื่อนปรับปรุงระบบการให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายให�มีประสิทธิภาพ 

            

6. นําเสนอข�อเสนอแนะต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง             
7. ติดตามการนําข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติ             
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กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8. ปรับปรุงระบบการให�ความช�วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายให�มีประสิทธิภาพ   
            

9.จัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติและระดับอนุ
ภูมิภาคเพ่ือสรุปข�อเสนอแนะ และถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อน.   

            

10.จัดเวทีแถลงข�าว 3 ครั้ง             
11. ยื่นข�อเสนอแนะต�อนายกรัฐมนตรีและ

ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
            

12.จัดทําเว็บไซดXและสื่อออนไลนXในการรณรงคX
เผยแพร� 

            

 

ผลท่ีคาดวGาจะได�รับ   

จํานวนเดือน กิจกรรม (activities) ผลท่ีคาดวGาจะได�รับ (outputs) 
6 เดือน 1. ทีมงานดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับ
อนุภูมิภาค 

2. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติ
และระดับภูมิภาคเพ่ือทําความเข�าใจ
เป?าหมายและกระบวนการขับเคลื่อน และ
เตรีมการจัดเวทีนอนุภูมิภาค 

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการดําเนิน
คดีอาญาชั้นก�อนฟ?องคดี ชั้นประทับรับ
ฟ?อง และชั้นพิจารณาคดี 

4. นําเสนอข�อเสนอแนะต�อหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องในอนุภูมิภาค  
 

5. จัดเวทีแถลงข�าว 1 ครั้ง และติดตามการ
นําข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติ 

1. เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของภาคประชาสังคม
ระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค  
 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนมีเป?าหมายและ
ทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อน และมี
ความพร�อมในการจัดเวทีระดับภูมิภาค 
 
 

3. รายงานการจัดเวที 9 อนุภูมิภาคในการ
ปฏิรูประบบการดําเนินคดีอาญาชั้นเจ�า
พนักงานและชั้นพิจารณาคดี 

4. ข�อเสนอแนะต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับ
การปฏิรูประบบการดําเนินคดีอาญาชั้น
พนักงานและชั้นพิจารณาคดี 

5. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องนําข�อเสนอแนะไปสู�
การปฏิบัติ 



6 
 

จํานวนเดือน กิจกรรม (activities) ผลท่ีคาดวGาจะได�รับ (outputs) 
6 เดือน 1. ขับเคลื่อนปรับปรุงระบบการให�ความ

ช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให�มี
ประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงระบบการให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายให�มีประสิทธิภาพ 
   

3. จัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติและ
ระดับอนุภูมิภาคเพ่ือถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อนและจัดทําข�อเสนอแนะ  

4. ยื่นข�อเสนอแนะต�อนายกรัฐมนตรีและ
ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

    และจัดเวทีแถลงข�าว 1 ครั้ง 
 
5. จัดเวทีระดับชาติเพ่ือนําเสนอรายงานการ

วิจัยและรับฟ̀งความคิดเห็น และจัดเวที
แถลงข�าว 1 ครั้ง 

1. มีการปรับปรุงการให�ความช�วยเหลือทาง
กฎหมายใน 9 อนุภูมิภาค 
 

2. ระบบการให�ความช�วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายใน 9 อนุภูมิภาคได�รับการ
ปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพ   

3. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�รับข�อเสนอแนะ
เรื่องการปฏิรูประบบการให�ความ
ช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

4. บทเรียนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมปYท่ี 1 และ
ข�อเสนอแนะต�อนายกรัฐมนตรีและ
ประธานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

5. นายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติ
แห�งชาตินําข�อเสนอแนะไปปรับปรุง
นโยบายและกฎหมายเพ่ือให�เกิดการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงาน ชั้น
พิจารณาคดี และปรับปรุงการให�ความ
ช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให�มี
ประสิทธิภาพ 

 
ผลกระทบตGอสังคม 

1. เครือข�ายประชาชนมีความต่ืนตัวและต�องการเข�ามามีส�วนร�วมในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามากข้ึน 

2. เกิดการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน 2 ประเด็น
คือ (1) การปฏิรูประบบการดําเนินคดีอาญาชั้นก�อนฟ?องคดี ชั้นประทับรับฟ?อง และชั้นพิจารณา
คดี และ (2) การช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
หนGวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Union for Civil Liberty) 
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กําหนดการ 
การสัมมนาการขับเคล่ือนโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด�วยพลังของประชาชน 

ในวันเสารXท่ี 19 – วันอาทิตยXท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2562  
ณ ศรีเปYgยมสุขรีสอรXท ซอยร�วมสุข ถนนติวานนทX หมู� 1 ตําบลบ�านใหม� อําเภอเมือง จ.ปทุมธานี 

จัดโดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
 

วันเสารCท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 10.30 น. � ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด�วยพลัง

ของประชาชน 
   � แนะนําองคXกรและรับสมัครสมาชิก 
   วิทยากร : นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
10.45 - 12.30 น.  � ภาพรวมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
    วิทยากร : 1. นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
     2. อัยการน้ําแท� มีบุญสล�าง อัยการจังหวัดกาญจนบุรี 
     3. นายไพโรจนX พลเพชร ประธานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล�อม 
    ผู�ดําเนินรายการ : นางสาวสมศรี หาญอนันทสุข ผู�ประสานงานเครือข�าย 

ปฏิรูปตํารวจ 
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 17.00 น. � ป̀ญหาและข�อเสนอในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
    ผู�ดําเนินรายการ :  

1. นางสาวศยามล ไกยูรวงศX กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(สสส.)   

2. นายไพโรจนX พลเพชร ประธานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล�อม 
    (พักรับประทานอาหารว�างเวลา 15.00 - 15.15 น.) 
17.00 - 18.00 น. พักผ�อนตามอัธยาศัย 
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 - 21.00 น. � ป̀ญหาและข�อเสนอในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ต�อ) 
    ผู�ดําเนินรายการ :  

1. นางสาวศยามล ไกยูรวงศX กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(สสส.)   

2. นายไพโรจนX พลเพชร ประธานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล�อม 
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วันอาทิตยCท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช�า 
08.30 - 09.00 น. � กรอบการวางแผน  

วิทยากร : ผศ.ดร. จตุรงคX บุณยรัตนสุนทร ท่ีปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (สสส.) 

09.00 - 12.30 น. � วางแผนการขับเคลื่อน 
   ผู�ดําเนินรายการ :  

1. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
2. นางสุนทรี เซ�งก่ิง กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  

(พักรับประทานอาหารว�างเวลา 10.15 - 10.30 น.) 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.00 น. � สรุปและปhดการสัมมนา 
    ผู�ดําเนินรายการ :  

1. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
2. นางสุนทรี เซ�งก่ิง กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 

15.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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การขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดัวยพลังของประชาชน 
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ข�อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา1 
จัดทําโดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

 
กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

1. ชั้นก�อนเข�าสู�กระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา 
สGงเสริมการปYองกันและควบคุม
อาชญากรรม 
1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรX
ชาติด�านการป?องกันและควบคุม
อาชญากรรมด�วยการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในระดับพื้นที่  
2) พัฒนามาตรการป?องกัน
อาชญากรรมด�วยการบูรณาการ
ทํางานร�วมกันระหว�างชุมชน ฝjาย
ปกครอง องคXกรปกครองส�วน
ท�องถิ่น และหน�วยงานของรัฐอื่น 
3) พัฒนาระบบข�อมูลและองคX
ความรู�ด�านอาชญากรรมเพื่อ
สนับสนุนการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรX และให�สาธารณชน
เข�าถึงข�อมูลเพื่อประโยชนXในการ

1) ปฏิรูปงานตํารวจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป?องกัน
และควบคุมอาชญากรรม 

 

1. ให�มีสถาบันการศึกษาเน�นวิชาการตํารวจสมยัใหม�  โดยแยก
การเรยีนการสอนออกจากโรงเรียนเตรียมทหารและพัฒนา
หน�วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานตํารวจ 
2. ปรับโครงสร�างองคXกรและการบริหารงานให�มีการกระจาย
อํานาจ ประกอบด�วยส�วนกลางสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  
และส�วนจังหวัดสังกัดฝjายปกครองของแต�ละพื้นที่ มีการกํากับ
ดูแลจากคณะกรรมการหลายระดบั และมีการตรวจสอบจาก
ประชาชน 
3. ปรับปรุงระบบการบรหิารงานบุคคล  โดยมีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลที่เป2นอิสระตามหลักนิติธรรม ลดวัฒนธรรม
การจัดระบบชั้นยศแบบองคXกรทหาร   
4. โอนภารกิจที่มิใช�ภารกิจหลักไปยังหน�วยงานอื่น  และให�มี
การเชื่อมโยงข�อมลูในลักษณะเครอืข�าย 
5. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบ โดยแยกจเรตํารวจออกจาก
โครงสร�างของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ด�วยกลไกภายนอกที่
เป2นอิสระ เช�น การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร�องทุกขX
เกี่ยวกับตํารวจที่มีผลผูกพันทางวินัย 
6. ส�งเสรมิการมสี�วนร�วมของชุมชนตามหลักการตาํรวจชุมชน  

คณะกรรมการปฏิรูปตํารวจได�เสนอให�ปรับปรุงแก�ไข รGาง
พระราชบัญญัติตํารวจแหGงชาติ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (อยูGระหวGางการ
พิจารณาใน สนช.) 
สภาพป@ญหา : 
การกําหนดให�การแต�งตั้งข�าราชการตํารวจให�ดํารงตําแหน�งจเรตํารวจ
แห�งชาติ  รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติ ผู�บัญชาการ รองผู�บัญชาการ ผู�บังคับการ และพนักงานสอบสวน
ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ ให�ผู�บัญชาการตาํรวจแห�งชาติคัดเลือกรายชื่อข�าราชการ
ตํารวจเสนอคณะกรรมการข�าราชการตํารวจ (ก.ตร.) เพื่อพิจารณาให�
ความเห็นชอบก�อนแล�วจึงให�นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต�งตั้งนั้น ไม�เหมาะสมกับสภาวการณX
ป̀จจุบัน  
ข�อเสนอ : 
กําหนดให�การแต�งตั้งข�าราชการตํารวจให�ดํารงตําแหน�งดังกล�าว ไม�ต�องผ�าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข�าราชการตํารวจ (ก.ตร.) แต�ให�ผู�
บัญชาการตํารวจแห�งชาติพิจารณา คัดเลือก และแต�งตั้ง เพื่อให�เกิดความ
คล�องตัวในการบริหารราชการในสาํนักงานตํารวจแห�งชาติ    
     

                                                 
1 รวบรวมข�อเสนอจาก  คณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย, “แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, กรุงเทพมหานคร,สิงหาคม 2559. 
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

ป?องกันและควบคุมอาชญากรรม 
 
 

7. พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของตํารวจ ระบบการ
จัดเก็บข�อมลู ระบบแผนที่อาชญากรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข�อมูล
ในพื้นที่ระหว�างตํารวจกับชุมชน 

2) ทบทวนโทษทางอาญาทั้ง
ระบบและลดทอนความเป2น
อาชญากรรม 
 

1. ทบทวนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทั้งระบบ 
ให�มีเท�าที่จําเป2นและเหมาะสม (กฎหมายที่มโีทษทางอาญา
มากกว�า 350 ฉบับ)  
2. ลดทอนความเป2นอาชญากรรมในความผิดบางประเภท 
3. กําหนดนิตินโยบายสําหรับความผิดที่รัฐเป2นผู�เสยีหาย และ
เกี่ยวเนื่องกับประชาชนที่เดือดร�อนเกินสมควรจากกฎหมาย
หรือนโยบาย เช�น คดีปjาไม�ที่ดิน   

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธC 2561 อนุมัติการกําหนด
โทษทางอาญาเทGาที่จําเป<นเพื่อให�สอดคล�องกับมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญ   
กําหนดปรับโทษอาญาที่ไม�รุนแรงแต�ยังเป2นโทษอาญาที่ทําให�สร�างภาระ
ต�อศาล เป2นโทษอย�างอื่น มีหลักเกณฑXที่ส�วนราชการจะเสนอกฎหมายใหม�
แล�วต�องการกําหนดโทษทางอาญา ได�แก� 1) เป2นการกระทําที่กระทบกับ
ความสงบเรียบร�อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย�างร�ายแรง และมี
ผลกระทบต�อส�วนรวม 2) เป2นกรณีที่ไม�สามารถใช�มาตรการอื่นใดเพื่อ
บังคับใช�กฎหมายอย�างได�ผล มีประสิทธิภาพเพียงพอให�ประชาชนปฏิบัติ
ตาม และ  3) กฎหมายใดที่มีความผิดทางอาญาแล�วมโีทษปรับเพียงสถาน
เดียว หรือมโีทษจําคุกแต�สามารถเปรียบเทียบเป2นโทษปรับได� ให�
เปลี่ยนเป2นวิธีการอื่นที่ไม�ใช�โทษทางอาญา  

3) หันเหคดีอาญาที่ไม�ร�ายแรง 
ออกจากกระบวนการยุติธรรม 
(ยุติธรรมเชิงสมานฉันทXและ 
ยุติธรรมชุมชน) 
 

ให�มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน ที่ครอบคลุมภารกิจ
ในการป?องกันและควบคุมอาชญากรรม การระงับข�อพิพาทใน
ชุมชน การแก�ไขฟ̂_นฟูผู�กระทําความผิดในชุมชน การฟ̂_นฟู
เยียวยาผู�เสียหาย และส�งเสริมให�ชุมชนมีส�วนร�วมดําเนินการ
ร�วมกับหน�วยงานของรัฐ 

1. คณะรัฐมนตรี เสนอ รGางพระราชบัญญัติการไกลGเกลี่ยข�อพิพาท พ.ศ. 
.... (อยูGระหวGางการพิจารณาใน สนช.)  
หลักการและข�อเสนอ : 
ป̀จจุบันข�อพิพาททางแพ�งและทางอาญาเกิดขึ้นเป2นจํานวนมาก จึงสมควร
นํากระบวนการไกล�เกลี่ยข�อพิพาททางแพ�งซึ่งมีทุนทรัพยXไม�มากนัก และ 
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

  ข�อพิพาททางอาญาบางประเภท มากําหนดเป2นกฎหมายกลางเพื่อให�
หน�วยงานของรัฐ หรือ ศูนยXไกล�เกลี่ยข�อพิพาทภาคประชาชนใช�ในการยุติ
หรือระงับข�อพิพาทดังกล�าว โดยคํานึงถึงความยินยอมของคู�กรณี  ทําให�
ปริมาณคดีขึ้นสู�ศาลลดน�อยลง  ลดป̀ญหาความขัดแย�ง และงบประมาณ
ของแผ�นดินและเกิดความสมานฉันทXในสังคม  
2. กระทรวงยุติธรรมเสนอ รGางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
(อยูGระหวGางการพิจารณาขงคณะกรรมการกฤษฎกีา)  
หลักการและข�อเสนอ : 
เนื่องจากการมสี�วนร�วมของชุมชนในงานยุติธรรมตามแนวความคิด
ยุติธรรมชุมชนในป̀จจุบัน ยังไม�มีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
และยังไม�มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของหน�วยงานหรือองคXกรที่
เกี่ยวข�อง เป2นผลให�การดําเนินงานดังกล�าวยังไม�สามารถบรรลผุลตาม
วัตถุประสงคX จึงสมควรกําหนดให�มีกฎหมาย เกี่ยวกับการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในด�านงานยุติธรรมระดับชุมชน  โดยมีอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชน ศูนยXยุติธรรมชุมชน และกรรมการศูนยXยุติธรรมชุมชน   
เพื่อเป2นเครื่องมือในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในงาน
ยุติธรรมชุมชนและรองรับการปฏบิัติงานของหน�วยงานหรือองคXกรที่
เกี่ยวข�อง 
3. สมาชิก สนช. เสนอรGางพระราชบัญญัติการไกลGเกลี่ยคดีอาญาในชั้น
สอบสวน พ.ศ. .... (กําลังพิจารณาใน สนช.) 
ให�มีการไกล�เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได� 
ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มอีตราโทษจําคุกอย�างสูงไม�เกินสามปY 
เนื่องจากมีคดีอาญาบางคดีมลีักษณะของการกระทําเป2นความผดิที่ไม�
ร�ายแรง และไม�ส�งผลกระทบรุนแรงต�อสังคม  ซึ่งผู�ต�องหาอาจกลับเป2นตน
เป2นคนดีได�และอาจได�รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร  
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

2. ชั้นเข�าสู�กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (ชัน้เจ�าพนกังาน)  
รับรองหลักการสากลไว�ในกฎหมาย 
และกําหนดแนวปฏิบัติอย�าง
เคร�งครดั ได�แก�  
- หลักการตรวจสอบค�นหาความ
จริง   
- หลักการรวบรวมพยานหลักฐาน
ให�มีประสิทธิภาพ   
- หลักการออกมาตรการบังคับใน
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
เฉพาะเมื่อมเีหตุอันควรสงสยั  
- หลักการแจ�งสิทธิในชั้นสอบสวน   
- หลักการแจ�งข�อกล�าวหาโดยต�อง
ได�รับความเห็นชอบจากพนักงาน
อัยการ  และเปhดให�สามารถแก�ข�อ
กล�าวหาและแสดงพยานหลักฐาน
พร�อมทั้งวิธีการเพื่อพิสูจนXความ
บริสุทธิ์ 
- หลักการตรวจร�างกายผู�ต�องหาที่
ถูกจับกุมหรือควบคุมตัว 
- ยกเลิกแนวปฏิบัติในการนํา
ผู�ต�องหาไปแถลงข�าว และการทํา
แผนประกอบการรับสารภาพ 

1. ปรับโครงสร�างการสอบสวน
และการฟ?องร�องคดีให�เป2น
กระบวนการเดียวกัน โดยให�
พนักงานอัยการเป2น
ผู�รับผิดชอบ  

1 .ในการแจ�งข�อหา ต�องให�พนักงานอัยการเห็นชอบก�อน 
2. ในการจับกุมและควบคุมตัว ให�พนักงานอัยการมีอํานาจ
หน�าที่ในการกลั่นกรองคําร�องขอออกหมายอาญาต�อศาล   
3. ยกเลิกระบบงดการสอบสวนโดยให�พนักงานอัยการควบคุม
การสอบสวนและติดตามจนกว�าคดีจะหมดอายุความ  
4. ในการไกล�เกลี่ยคดีอาญาให�ปรบัใช�หลักยุติธรรมสมานฉันทX
และเป2นหน�าที่ของพนักงานอัยการ  ไม�ควรให�พนักงาน
สอบสวนเป2นผู�ไกล�เกลี่ยคดีอาญา 
5. ให�มีพนักงานสอบสวนตามหน�วยงานที่รับผิดชอบกฎหมาย
แต�ละประเภท โดยพนักงานสอบสวนแยกจาก สตช. ไปอยู�กับ
กระทรวงยุติธรรม 
6. ยกเลิกคําสั่ง คสช. ที่ 115/2557 แก�ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข�อ ๓ ให�เพิ่มความต�อไปนี้
เป2นมาตรา ๑๔๕/๑ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
“มาตรา ๑๔๕/๑ สําหรับการสอบสวนซึ่งอยู�ในความ
รับผิดชอบของเจ�าพนักงานตํารวจ ในกรณีที่มีคําสั่งไม�ฟ?อง
และคําสั่งนั้นไม�ใช�คําสั่งของอัยการสูงสุด ถ�าใน
กรุงเทพมหานครให�รีบส�งสํานวนการสอบสวนพร�อมกับคําสั่ง
เสนอผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ รองผู�บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติ หรือผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ถ�าในจังหวัด
อื่นให�รีบส�งสํานวนการสอบสวนพร�อมกับคําสั่งเสนอผู�
บัญชาการ หรือรองผู�บัญชาการ ซึ่งเป2นผู�บังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ แต�ทั้งนี้มิได�ตัดอํานาจ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด�านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได�
เสนอ รGางพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อยูGระหวGางการพิจารณาใน สนช.) 
1. ให�พนักงานสอบสวนแจ�งให�พนักงานอัยการร�วมทําการสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวน ในกรณดีังต�อไปนี้ 
(1) คดีที่มีอัตราโทษอย�างต่ําให�จําคุกตั้งแต�สิบปYขึ้นไป หรือโทษสถานที่
หนักกว�านั้น  
(2) คดีที่ผู�มสี�วนได�เสียในคดรี�องขอให�พนักงานอัยการเข�าร�วมทําการ
สอบสวน  
(3) คดีที่พนักงานสอบสวนเห็นว�าควรได�รับคําปรึกษาแนะนําจากพนักงาน
อัยการ  
(4) คดีอื่นตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง  
2. ในการสอบสวนร�วมกัน  หากพนักงานอัยการเห็นสมควร ให�พนักงาน
อัยการปฏิบัติหน�าที่ร�วมกับพนักงานสอบสวนเพื่อให�คําแนะนําหรือ
ตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต�ชั้นเริ่มการสอบสวน โดยให�พนักงาน
สอบสวนปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
สอบสวนคดีนั้น  
3. ในระหว�างที่พนักงานอัยการยังมิได�เข�าร�วมการสอบสวน ให�พนักงาน
สอบสวนมีอํานาจสอบสวนไปพลางก�อน และถือว�าการสอบสวนดังกล�าว
ชอบด�วยกฎหมาย  
4. ในคดีที่ผู�เสียหายหรือผู�กล�าวหาร�องเรียนว�าพนักงานสอบสวนไม�รบัคํา
ร�องทุกขXหรือกล�าวโทษ หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจรับทําการ
สอบสวน และอาจแจ�งให�พนักงานสอบสวนเข�าร�วมทําการสอบสวนได�  
5. ในการปฏิบัติหน�าที่ตามข�อ 4 ให�พนักงานอัยการมีอํานาจหน�าที่
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 พนักงานอัยการที่จะจัดการอย�างใดแก�ผู�ต�องหาดังบัญญัติไว�
ในมาตรา 143 
“ในกรณีที่ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ รองผู�บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติ หรือผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติใน
กรุงเทพมหานคร หรือ ผู�บัญชาการหรือรองผู�บัญชาการซึ่ง
เป2นผู�บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบใน
จังหวัดอื่นแย�งคําสั่งของพนักงานอัยการ ให�ส�งสํานวนพร�อม
กับความเห็นที่แย�งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต�ถ�าคดีจะ
ขาดอายุความ หรือมีเหตุอย�างอื่นอันจําเป2นต�องรีบฟ?อง ก็ให�
ฟ?องคดีนั้นตามความเห็นของผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติ ผู�บัญชาการหรือรองผู�บัญชาการ ดังกล�าวแล�วแต�
กรณีไปก�อน” 
 
 

เช�นเดียวกับพนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ให�พนักงานอัยการเป2นพนักงานฝjาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผู�ใหญ� โดยในการค�น การจับ และการคุมขัง อาจ
ร�วมกับเจ�าพนักงานตํารวจ หรือเจ�าพนักงานอื่น หรือแจ�งให�เจ�าพนักงาน
ตํารวจ หรือเจ�าพนักงานอื่นดําเนินการได�  
6. การถามคําให�การหรือสอบปากคําผู�ต�องหาในคดีที่มีข�อหาความผดิซึ่ง
กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย�างต่าํไว�ให�จําคุกตั้งแต�ห�าปYขึ้นไปหรือโทษ
สถานที่หนักกว�านั้น ให�พนักงานสอบสวนจัดให�มีการบันทึกภาพและเสียง
ซึ่งสามารถนําออกถ�ายทอดได�อย�างต�อเนื่องไว� เว�นแต�เป2นกรณีเร�งด�วน
หรือมีเหตุจําเป2นอื่นอันไม�อาจดาํเนินการได� ก็ให�พนักงานสอบสวนนั้น
บันทึกเหตุดังกล�าวไว�เป2นหลักฐานในสํานวนการสอบสวน 
7. ในคดีที่มีข�อหาในความผิดที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย�างต่ําไว�ให�
จําคุกตั้งแต�สบิปYขึ้นไป และพนักงานสอบสวนเห็นว�า ข�อเท็จจริงในคดีมี
ความสลับซับซ�อนและยากลําบากต�อการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อ
พิสูจนXถึงการกระทําความผดิ หากปรากฏว�ามผีู�ต�องหาคนหนึ่งคนใดให�การ 
รับสารภาพและให�ข�อมูลสําคัญอันเป2นประโยชนXต�อการดําเนินคดีกับผู�บง
การหรือตัวการสําคัญหรือพิสูจนXความผิดของผู�ร�วมกระทําความผิดคนอื่น
ในข�อหาความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว�า พนักงานสอบสวนอาจเสนอ
ความเห็นต�อพนักงานอัยการว�าควรกันผู�ต�องหานั้นไว�เป2นพยานในคดีที่จะ
ฟ?องผู�บงการ ตัวการสาํคัญ หรือผู�ร�วมกระทําความผดิคนอื่น เมื่อพนักงาน
อัยการเห็นชอบ 
8. ให�พนักงานสอบสวนส�งสํานวนการสอบสวนในกรณผีู�ต�องหาถูกขังอยู�
ตามมาตรา 142 วรรคสามไปยังพนักงานอัยการ ดังนี้  
(1) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย�างสูงเกินกว�าหกเดือนแต�ไม�ถึง
สิบปY หรือปรับเกินกว�าห�าร�อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ให�ส�งสํานวนไม�น�อย
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กว�าสิบสองวันก�อนวันครบกําหนดขังผู�ต�องหาครั้งสดุท�าย  
(2) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย�างสูงตั้งแต�สิบปYขึ้นไป จะมีโทษ
ปรับด�วยหรือไม�ก็ตาม ให�ส�งสานวนไม�น�อยกว�ายี่สิบสี่วันก�อนวันครบ
กําหนดขังผู�ต�องหาครั้งสุดท�าย 
9. ในกรณีปรากฏพยานหลักฐานและข�อเท็จจริงในสํานวนหรือผู�มสี�วนได�
เสียร�องโดยมีพยานหลักฐานว�ามีบุคคลอื่นมสี�วนร�วมในการกระทําความผิด
ในสํานวนใด ให�พนักงานอัยการมอีํานาจสั่งให�พนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนบุคคลนั้นซึ่งปรากฏตามสํานวนว�าเป2นผู�มีส�วนร�วมในการกระทํา
ความผิดเป2นผู�ต�องหาเพิ่มเติมในสาํนวนนั้นได�  
10. กรณีพนักงานอัยการสั่งให�พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเตมิตามมาตรา 143 วรรคสอง (1) นั้น หากพนักงานสอบสวนไม�ส�งผล
การสอบสวนเพิ่มเติมภายในกําหนดระยะเวลา และเพื่อมิให�เกิดความ
เสียหายแก�การดําเนินคด ีให�พนักงานอัยการมีอํานาจดาํเนินการสอบสวน
เพิ่มเตมิคดีนั้นได�  

2. รับรองสิทธิของผู�เสยีหาย  
รวมทั้งการแจ�งสิทธิและความ
คืบหน�าของคดี  การเข�าถึง
ความช�วยเหลือทางกฎหมาย
และการดําเนินการด�านล�าม  
รับรองสิทธิของพยาน  รวมทั้ง
การอํานวยความสะดวกและ
การคุ�มครองพยาน 

1. ให�ผู�เสียหาย ผู�ต�องหา หรือจําเลย มีสิทธิได�รับทราบความ
คืบหน�าของคดีตลอดกระบวนการ และเข�าถึงข�อมูลกรณสีั่งไม�
ฟ?องคดี 
2. ยกเลิกบทบัญญัติในการควบคุมบุคคลเป2นระยะเวลาไม�เกิน
สามวัน 
3. ในการปล�อยตัวชั่วคราว ให�ยดึหลักการไม�ควบคุมตัวผู�ถูก
กล�าวหาไว�ในอํานาจรัฐ 
4. ในการตรวจค�นยานพาหนะและการค�นตัวบุคคล  ให�มีกลไก
คุ�มครองสิทธิและเสรภีาพ 

1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด�านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได�
เสนอ รGางพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อยูGระหวGางการพิจารณาใน สนช.) 
1. ในการจับหรือค�น ให�เจ�าพนักงานผู�จับหรือค�น จัดให�มีการบันทึกภาพ
และเสียง ซึ่งสามารถนําออกถ�ายทอดได�อย�างต�อเนื่อง 
2. ในชั้นจับกุม หรือระหว�างสอบสวน ห�ามมิให�เจ�าพนักงาน หรือ พนักงาน
สอบสวน นําผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหาออกแถลงข�าว หรือให�สัมภาษณX
สื่อมวลชน และห�ามมิให�เผยแพร�ภาพหรือเสยีงของผู�ถูกจับหรือผู�ต�องหา 
3. กรณีที่ผู�ต�องหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว�างได�รับอนุญาตให�ปล�อย
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5. ในการดักฟ̀งหรือแทรกแซงการสื่อสาร ให�มีกลไกควบคุม
ตรวจสอบถ�วงดลุ 

ชั่วคราว มิให�นับระยะเวลาที่ผู�ต�องหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป2นส�วนหนึ่ง
ของอายุความ  
4. กรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให�ลงโทษจําเลย ถ�าจําเลยหลบหนีไปใน
ระหว�างต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�ลงโทษ มิให�นําบทบัญญตัิมาตรา 98 
แห�งประมวลกฎหมายอาญามาใช�บังคับ  
5. ผู�ต�องหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว�างที่ได�รับอนุญาตให�ปล�อย
ชั่วคราว ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
6. ถ�าการกระทําผดิตามข�อ 5 เป2นการกระทําในระหว�างที่ได�รับอนุญาตให�
ปล�อยชั่วคราวจากศาล ให�ศาลที่มคีําสั่งเช�นว�านั้นมีอํานาจไต�สวนและ
ลงโทษผู�กระทําผดิได�โดยมิต�องฟ?อง  
7. ความผิดตามข�อ 5 ไม�ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู�ต�องหาหรือจําเลย
นั้นมีการสั่งไม�ฟ?อง ยกฟ?อง จําหน�ายคด ีหรือถอนฟ?อง  
8. การร�องทุกขX ผู�เสียหายสามารถร�องทุกขXต�อพนักงานสอบสวนในเขต
ท�องที่ใดก็ได� ถ�าความผดิที่ร�องทุกขXมิได�อยู�ในเขตอํานาจของพนักงาน
สอบสวนนั้น  ก็ให�รีบจัดการส�งคําร�องทุกขXดังกล�าวไปยังพนักงานสอบสวน
ที่มีอํานาจโดยเร็ว 
9. การยื่นหรือส�งคําร�องทุกขXในลักษณะนี้อาจดาํเนินการโดยทางไปรษณียX
อิเล็กทรอนิกสXหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได� 
2. คณะรัฐมนตรีได�เสนอรGางพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําลังพิจารณา
ใน สนช.) 
1. หลักเกณฑXการพิจารณาคําร�องขอให�ปล�อยชั่วคราว และหลักเกณฑXการ
พิจารณาไม�อนุญาตให�ปล�อยชั่วคราว  
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

2. หลักเกณฑXในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล�อยชั่วคราว
ผู�ต�องหา หรือจําเลย 
3. กําหนดให�ศาลมีอํานาจแต�งตั้งเจ�าพนักงานศาล ทําหน�าที่แจ�งพนักงาน
ฝjายปกครอง หรือตํารวจจับผู�ต�องหา หรือจําเลยที่หลบหนีการปล�อย
ชั่วคราวของศาล หรือจับด�วยตนเองในกรณีจําเป2น 
4. กําหนดความผดิฐานหลบหนีในระหว�างได�รับการปล�อยชั่วคราวและ
บทลงโทษ 
5. กําหนดให�การใช�สิทธิฟ?องคดีอาญาต�องกระทําโดยสุจรติ 

3. ส�งเสรมิและสนับสนุนงาน
ด�านนิติวิทยาศาสตรXและ
นิติเวชศาสตรXเป2นสถาบันอิสระ  
มีความเป2นมืออาชีพ และมี
หลายสถาบัน  

บัญญัติกฎหมายเฉพาะด�านการชันสูตรพลิกศพ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 

 
 

4. การสั่งคดี  ปรับปรุงการสั่ง
ไม�ฟ?องคดีที่ไม�เป2นประโยชนX
ต�อสาธารณะ  

ศึกษากรณีที่เห็นว�าไม�จําเป2นต�องสัง่ฟ?องคดี โดยกําหนด
หลักเกณฑXให�เป2นแนวทางให�กับอัยการในการพิจารณา 

 

5. การชะลอการฟ?องในคดี
โทษไม�ฟ?อง และในคดีที่รัฐเป2น
ผู�เสยีหาย (มีกรณีศึกษา
ประกอบ) 

ในการไกล�เกลี่ยคดีอาญาให�ปรับใช�หลักยุติธรรมสมานฉันทX
และเป2นหน�าที่ของพนักงานอัยการ  ไม�ควรให�พนักงาน
สอบสวนเป2นผู�ไกล�เกลี่ยคดีอาญา 
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

3. ชั้นพิจารณาคดี (ชัน้ศาล)  
 

 

1. ปรับปรุงการไต�สวนมูลฟ?อง  
 

1. ปรับปรุงมาตรฐานการประทับรับฟ?อง ให�ศาลมีดลุยพินิจสั่ง
ไต�สวนมูลฟ?องได�  ทั้งคดีที่พนักงานอัยการเป2นโจทกX และ
เอกชนเป2นโจทกX  โดยเฉพาะคดีอาญาร�ายแรงหรือมีการร�อง
ขอจากจําเลย 
2. ให�มีการยื่นบัญชีระบุพยานในชั้นไต�สวนมูลฟ?อง  โดยจําเลย
มีสิทธินําพยานหลักฐานของตนเข�าโต�แย�งได� 
3. ให�องคXคณะผู�พิพากษาที่ทําการไต�สวนมูลฟ?องเป2นคนละชุด
กับชุดที่พิจารณาพิพากษา 
4. กําหนดหลักการในการไต�สวนคดีวิสามญั เพื่อป?องกัน
ป̀ญหาการไต�สวนการควบคุมตัวโดยมิชอบ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด�านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได�
เสนอ รGางพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อยูGระหวGางการพิจารณาใน สนช.) 
1. ในกรณีที่ราษฎรเป2นโจทกX หากความปรากฏต�อศาลว�า โจทกXใช�สทิธิ
ฟ?องคดีโดยไม�สุจริตหรือโดยบิดเบือนข�อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล�งหรือเอา
เปรียบจําเลยหรือโดยมุ�งหวังผลอย�างอื่นยิ่งกว�าประโยชนXที่พึงได�โดยชอบ 
ศาลจะมีคาสั่งยกฟ?องหรือไม�ประทับฟ?องนั้นก็ได� และห�ามโจทกXยื่นฟ?องคดี
นั้นอีก คําสั่งเช�นว�านี้ไม�ตดัอํานาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ?องคดีนั้นใหม� 
2. ในการไต�สวนมูลฟ?อง ถ�าจําเลยมาศาล ให�ศาลถามจําเลยว�ามี
ทนายความหรือไม� ถ�าไม�มีก็ให�นําบทบัญญัติในมาตรา 173 มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม จําเลยอาจแถลงให�ศาลทราบถึงข�อเท็จจริงหรือข�อกฎหมายอัน
สําคัญที่ศาลควรสั่งว�า คดีไม�มมีูล และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล 
เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข�อเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยด�วยก็ได� 
กรณีเช�นว�านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล�าวมาเป2นพยาน
ศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได�ตามที่เห็นสมควร โดยโจทกXและ
จําเลยอาจถามพยานศาลได�เมื่อได�รับอนุญาตจากศาล คําสั่งของศาลที่ว�า
คดีมีมลูให�แสดงเหตผุลอย�างชัดเจนประกอบด�วย 

2. ปรับปรุงระบบการพิจารณา
พิพากษาคดี 

1. ปรับเพิ่มจํานวนผู�พิพากษาที่เป2นองคXคณะให�สอดคล�องกับ
ความร�ายแรงและซับซ�อนของคดี และให�ผู�พิพากษาที่มี
ประสบการณXสูงเป2นหัวหน�าคณะ 
2. สร�างมาตรฐานการพิจารณาคดใีห�ศาลได�ใช�บทบาทเชิงรุก
ในการตรวจสอบค�นหาความจริง โดยเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษ
สูง เพื่อให�ศาลเข�าใจรูปคดีและสามารถค�นหาความจริงได�

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด�านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได�
เสนอ รGางพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อยูGระหวGางการพิจารณาใน สนช.)  
1. เมื่อศาลเห็นเป2นการสมควร เพื่อให�การพิจารณาเป2นไปโดยไม�ชักช�า 
ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได� ในกรณีดังต�อไปนี้  
(1) จําเลยไม�อาจมาฟ̀งการพิจารณาและการสืบพยานได�เนื่องจากความ
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
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ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

เต็มที่ 
3. ใช�ระบบยุติธรรมสมานฉันทXในชั้นศาล  เพื่อเยียวยา
ความสัมพันธXระหว�างผู�เสยีหาย ผู�กระทําความผิด และชุมชน  
4. ในการทําคําวินิจฉัย  ให�ศาลวินิจฉัยและอธิบายข�อเท็จจริง  
ข�อกฎหมายและเหตุผลทุกประเดน็ในคําพิพากษาอย�างชัดเจน
และสมเหตุสมผล  
5. การกําหนดมาตรการบังคับโทษในชั้นศาล  ให�มีการนําสืบ
ถึงความเป2นมาและความประพฤตขิองจําเลยอย�างเปhดเผยใน
ชั้นศาล  
6. ในการอุทธรณX ให�การรับคดีเข�าสู�ศาลอุทธรณXเป2นสิทธิของ
คู�ความที่จะอุทธรณXป̀ญหาข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายในศาล
ลําดับที่สูงไปได�อีกครั้งหนึ่ง  โดยยกเลิกการรับรองหรือขอ
อนุญาตอุทธรณXในป̀ญหาข�อเท็จจริง  
7. ในการฎีกา ให�ศาลฎีกาเป2นศาลพิจารณาเฉพาะป̀ญหาข�อ
กฎหมาย  โดยมผีู�พิพากษาทั้งหมดประกอบเป2นองคXคณะ 

เจ็บปjวยหรือ มีเหตุจาํเป2นอื่นอันไม�อาจก�าวล�วงได� เมื่อจําเลยมีทนายและ
จําเลยได�รับอนุญาตจากศาลที่จะไม�มาฟ̀ง การพิจารณาและสบืพยาน  
(2) จําเลยเป2นนิติบุคคลและศาลได�ออกหมายจับผู�จัดการหรือผู�แทนของ
นิติบุคคลนั้นแล�ว แต�ยังจับตัวมาไม�ได� 
(3) จําเลยอยู�ในอํานาจศาลแล�วแต�ได�หลบหนีไปและศาลได�ออกหมายจับ
แล�ว แต�ยังจับตัวมาไม�ได�  
(4) ในระหว�างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคําสั่งให�จาเลยออกจากห�อง
พิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจากห�อง
พิจารณาโดยไม�ได�รับอนุญาตจากศาล  
ในกรณีดังกล�าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล�ว ให�ศาลมีคําพิพากษาใน
คดีนั้นต�อไป 

3. ปรับปรุงระบบการ
ช�วยเหลือทางกฎหมาย 
 

ปรับปรุงระบบให�ประชาชน (จําเลย โจทกXผู�เสียหาย และ
พยาน) เข�าถึงการช�วยเหลือทางกฎหมายในชั้นเจ�าพนักงาน 
ชั้นศาล ทั้ง 3 ศาล และชั้นบังคับโทษ   

 

4. ยกเลิกระบบศาลทหารที่
พิจารณาคดีที่พลเรือนกระทํา
ความผิด  

ให�ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาเฉพาะคดีอาญาทหาร ทหารที่
กระทําความผิดต�อพลเรือนให�ขึ้นศาลพลเรือน 

 

4.  ชั้นหลังพิจารณาคดี  
(ชัน้บังคับโทษ) 

1. ปรับปรุงโทษอาญาทั้งระบบ 1. เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป2นโทษจําคุกตลอดชีวิต   โดย
ผู�ต�องขังจะพ�นโทษได�ต�อเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม�เป2นภัยต�อสังคม 
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และรับโทษมาแล�วไม�น�อยกว�าระยะเวลาเพื่อความปลอดภัย
ป?องกันไม�ให�นักโทษที่มีความผิดร�ายแรงออกจากเรือนจําเร็ว
เกินไป 
2. ยกเลิกอัตราโทษจําคุกขั้นต่ําเพื่อให�ศาลใช�ดุลยพินิจลงโทษ
ที่เหมาะสมกับความร�ายแรงของการกระทําผิดและเหมาะสม
กับผู�กระทําความผดิรายบุคคล  
3. เพิ่มโทษทางเลือกและโทษระดบักลางแทนการใช�โทษจําคุก
ซึ่งมีต�นทุนสูง  เช�น การลงโทษในชุมชน การทํางานบริการ
สังคม  การจําคุกผ�อนส�ง การกักขังไว�ในบ�านหรือสถานที่
กําหนด   เป2นต�น โดยมีกระบวนการคัดกรอง สืบเสาะภมูิหลัง
ของผู�กระทําความผิดเพื่อสร�างแผนการแก�ไขฟ̂_นฟูที่เหมาะสม  
4. ปรับปรุงโทษปรับทางอาญาให�มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล�อง
กับสภาวะเงินเฟ?อและค�าปรับตามรายได�เพื่อมีประสิทธิภาพใน
การป?องกันอาชญากรรมและกระทําความผิดซ้ํา 
5. เพิ่มรูปแบบการกําหนดวิธีการเพื่อความปลอดภยัให�มีความ
หลากหลาย  และขยายหลักเกณฑXให�สามารถบังคับใช�วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยได�ก�อนความผดิเกิด 
6. ส�งเสรมิการเก็บข�อมลูทะเบียนประวัติอย�างเป2นระบบ เพื่อ
สามารถนําข�อมูลมาใช�ประโยชนXในการบังคับโทษหรือกําหนด
วิธีการเพื่อความปลอดภัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุงระบบงาน
ราชทัณฑX 

1. พัฒนาระบบจําแนกผู�ต�องขัง  โดยแยกประเภทและ
ลักษณะเรือนจําสําหรับผู�ต�องขังแต�ละประเภทให�ชัดเจน 
2. ประกันสิทธิผู�ต�องขังระหว�างดําเนินคดีที่ต�องได�รับการ
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กระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา/หลักการและ

เหตุผล 

ประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 
ข�อเสนอ ความก�าวหน�าในการดําเนินการ 

ปฏิบัติอย�างเหมาะสมโดยเฉพาะอย�างยิ่งการควบคุมตัวแยก
ออกจากนักโทษเด็ดขาด 
3. ปฏิบัติต�อผู�ต�องขังที่เป2นนักโทษเด็ดขาด  ให�ได�รับสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู�ต�องขัง  ซึ่งรวมทั้งระบบการฟ̂_นฟูผู�ต�องขังเป2น
รายบุคคล  ระบบการเตรียมความพร�อมก�อนปล�อยตัวและการ
ดูแลหลังปล�อยตัว  โดยปรับใช�กระบวนการยุติธรรม
สมานฉันทX  
4. ยกเลิกข�อจํากัดเกี่ยวกับประเภทความผิดที่ไม�ได�รับ
ประโยชนXจากการอภัยโทษ ยกเลกิข�อจํากัดประเภทความผิดที่
ห�ามออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา 
5. สร�างการมสี�วนร�วมของประชาชนในระบบงานราชทัณฑX  
เปhดรับการตรวจสอบภายนอกโดยใช�กลไกอื่น เช�น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ เพิ่มการตรวจสอบโดย
ศาล 

5.  กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในสถานการณ0พิเศษ 

ทบทวนกฎหมายพิเศษด�าน
ความมั่นคง 

ทบทวนกฎหมายพิเศษด�านความมั่นคงและอํานาจศาลทหาร
ให�มีความทันสมัยและสอดคล�องกับสากลด�านสิทธิมนุษยชน 
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ข�อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  
Union for Civil Liberty (UCL.) 

วัตถุประสงคC 

 
 
 
 
 

ความเป<นมา 
 

ด�วยความปรารถนาท่ีจะเห็นการพัฒนาของสังคมไทยได�ก�าวรุธหน�าไปอย�างมีเสรีภาพ  เสมอภาคและ
ภราดรภาพในหมู�คนไทยด�วยกัน  การสร�างสรรคXและส�งเสริมให�แนวคิดด�านสิทธิมนุษยชนได�ซึมซับเข�าไปในวิถี
ชีวิตของประชาชนจึงเป2นสิ่งจําเป2นอย�างยิ่ง  เพราะบทเรียนในอดีตได�สอนให�เราตระหนักว�า  “มีแต�การท่ี
มนุษยXเคารพในคุณค�าและศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษยX และให�เกียรติซ่ึงกันและกันเท�านั้น จึงจะนํามาซ่ึงสันติสุขใน
สังคม 

เม่ือวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2516  นักศึกษา  นักวิชาการ  ทนายความ  และประชาชนจากสาขา
อาชีพต�าง ๆ ท่ีตระหนักในคุณค�าแห�งสิทธิและเสรีภาพ  ได�ร�วมกันก�อต้ัง สสส. ข้ึนในนาม  “สหภาพเพ่ือสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน” ท้ังนี้เพ่ือให�เป2นองคXกรท่ีทําหน�าท่ีช�วยเหลือและพิทักษXสิทธิเสรีภาพให�กับประชาชนผู�
ถูกละเมิดข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือเผยแพร�แนวคิด ข�อเสนอแนะแนวทางในการแก�ไขป̀ญหาสิธิมนุษยชนต�อ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

สสส. ได�ดําเนินกิจกรรมในการพิทักษX  และส�งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา   เช�น  การ
บริการอรรถคดี  เผยแพร�ความรู�ด�านกฎหมาย  รณรงคXให�มีการยกเลิกกฎหมายท่ีไม�เป2นธรรม  สนับสนุนการ
รวมกลุ�มของประชาชนเพ่ือพิทักษXปกป?องผลประโยชนXอันพึงมีพึงได� ฯลฯ 

วันท่ี  8 กุมภาพันธX 2526 สสส.  ได�รับอนุญาตให�จัดต้ังเป2นสมาคม  จึงเปลี่ยนชื่อจากสหภาพเพ่ือสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  มาเป2น  “สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)” 
 

 
 

1. ศึกษาและเผยแพร�ความรู�เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
2. ให�บริการโดยท่ัวไปเพ่ือขจัดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3. ร�วมมือและประสานงานกับองคXการหรือสมาคมอ่ืน  ท่ีมีวัตถุประสงคXสอดคล�องกัน 
4. ส�งเสริมให�ประชาชนตามท�องถ่ินต�างๆ  ท่ัวราชอาณาจักร  ได�ต่ืนตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  ท้ังนี้เพ่ือ

กระจายความคิดและการปฏิบัติออกไปถึงระดับท�องถ่ิน 
5. วางมาตรการและการดําเนินการพิทักษXสิทธิเสรีภาพ 
6. คุ�มครองสิทธิผู�บริโภค  อนุรักษXและพิทักษXสิ่งแวดล�อม  ตลอดจนส�งเสริมสิทธิของประชาชนในด�าน

นิเวศวิทยา 
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หลักการในการดําเนินงาน 

กิจกรรม – งานของ สสส. 

 
 
 

1. สมาชิกภาพเป2นการเข�าร�วมกันโดยความสมัครใจในฐานะเอกชนไทย 
2. เป2นองคXการเอกชน  ดําเนินงานของตนโดยอิสระ 
3. ไม�มีฐานะเป2นตัวแทนหรือปากเสียงหรือผลประโยชนXของชนกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งโดยเฉพาะ หากปฏิบัติ

หน�าท่ีเพ่ือสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยท่ัวไป 
4. เป2นกลางทางการเมือง  กล�าวคือ  ไม�เป2นเครื่องมือเพ่ือการแสวงหาอํานาจ  หรือสนับสนุนกลุ�ม

การเมือง  หรือกลุ�มผลประโยชนXฝjายหนึ่งฝjายใดโดยเฉพาะ 
 
 

 
งานรณรงคX  ดําเนินการรณรงคXป`ญหาสิทธิมนุษยชนต�าง ๆ เช�น  การยกเลิกโทษประหารชีวิตประเทศ

ไทย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
งานศึกษาวิจัย สสส. จัดให�มีการศึกษาและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับประเด็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนด�านต�าง ๆ และการแสดงทัศนะต�อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แล�วนําออกเผยแพร� ใน
รูปแบบแถลงการณX จดหมายเปhดผนึก รายงานสถานการณXการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจําปY  

งานเอกสารสิ่งพิมพX สสส. ได�จัดทําหนังสือรายงานการศึกษาโทษประหารชีวิต รายงานสถานการณX
สิทธิมนุษยชน หนังสือเล�ม เพ่ือเผยแพร�ความรู�ข�อมูลข�าวสารตลอดจนกิจกรรมต�าง ๆ ท่ี สสส. จัดข้ึน  

งานเสริมความรู�ทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ อนุสัญญา และกติการะหว�างประเทศว�าสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายให�แก�ผู�ใช�แรงงาน เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานและสามารถนําหลักปฏิบัติและข�อกฎหมายไปใช�พิทักษXสิทธิของตนได�อย�างเหมาะสม 

งานบริการช�วยเหลือทางกฎหมาย  มีทนายความอาสาสมัครเพ่ือคอยให�คําปรึกษาแก�ประชาชนและ
ช�วยดําเนินคดีให�กับผู�ด�อยโอกาสท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นท่ีส�งผลกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยรวม 

งานส�งเสริมการรวมกลุ�ม  สนับสนุนให�มีการรวมกลุ�มของเกษตรกร  กรรมกร  ทนายความ  
นักวิชาการ  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเข�ามาร�วมกิจกรรมในการพิทักษXปกป?องสิทธิมนุษยชน นักต�อสู�ของ
ชุมชน  

งานประสานงาน  มีการประสานงานกับบุคคลสถาบันการศึกษา  องคXการด�านสิทธิมนุษยชนท้ังในและ
ต�างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือร�วมกันส�งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

งานสมาชิกสัมพันธX  เป2นกิจกรรมด�านการส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในป̀ญหาและแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนให�กับสมาชิกของ  สสส.  เพ่ือให�สมาชิกได�เข�ามามีส�วนร�วมกิจกรรมของ  สสส.  มากข้ึน 
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คณะกรรมการชุดป@จจุบัน 

 
 
 
 

นายนิกร    วีสเพ็ญ   ประธานกรรมการ 
นายรัษฎา    มนูรัษฎา  รองประธานคนท่ี 1  
นายกวิน    ชุติมา   รองประธานคนท่ี 2  
นางไพรัตนX    จันทรXทอง    กรรมการฝjายการเงิน  
นางสมศรี   หาญอนันทสุข   กรรมการฝjายทะเบียนและสมาชิก 
นายนิวัติ    แก�วล�วน    กรรมการฝjายกฎหมาย 
นางสุนทรี    เซ�งก่ิง    กรรมการ  
นางสาวศยามล    ไกรยูรวงศX   กรรมการ  
นายสันติชัย    ชายเกตุ   กรรมการ 
นางสาวจันทรXจิรา   จันทรXแผ�ว  กรรมการ  
นายบรรเจิด   สิงคเนติ   กรรมการ  
นางนิตยา    หว�างไพบูลยX  กรรมการ  

 
 

สํานักงานติดตGอ 
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (สสส.) Union for Civil Liberty (UCL.) 
109 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินจิฉัย แขวงสามเสนนอก 

เขตห�วยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 
โทรศัพทX  0-2275-4231-2 โทรสาร 0-2275-4230 

Email: uclthailand@gmail.com 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือคณะทํางานโครงการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด�วยพลังของประชาชน 
  
รายช่ือกรรมการระดับชาติ 

1. ผู�แทนองคCกรสิทธิมนุษยชน 
1.1 นางสาวนัยนา สุภาพ่ึง  มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร  
      089 5108 188   
1.2  นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
      063-9751757 / noinoipornpen@gmail.com 
1.3 นายสมชาย   หอมลออ มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
      081-8377350 / shomlaor@gmail.com 
1.4 นางสุนทรี  เซ�งก่ิง  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
      089-7132 070 / ss.sunny@hotmail.com  
1.5  นางสาวสุภาภรณX มาลัยลอย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล�อม  
      094-9695995 / malailoy@gmail.com 
 

2. ผู�แทนทนายความ/นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
2.1 นางณัฐาศิริ  เบิรXกแมน ทนายความ  

085-1208077/ nadthasiri@gmail.com 
2.2 นายนิกร   วีสเพ็ญ  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 

081-8782794 / dokkaewsilk@hotmail.com 
2.3 นายนิวัติ   แก�วล�วน  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 

081-6512689/ greenlaw_n@hotmail.com 
2.4 นายรัษฎา   มนูรัษฎา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  

0814394938 / ratsada.manoo@gmail.com  
2.5 นางสาว ส.รัตนมณี พลกล�า  มูลนิธิศูนยXข�อมูลชุมชน  

081-7725843/ sorrattana1@gmail.com 
 

3. ผู�แทนนักวิชาการ 
3.1 ดร. ธาน ี  วรภัทรX  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
3.2 ศ.ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. อดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

081-4442703/ bsingka@yahoo.com  
081-6924955/ thanee_vor@hotmail.com 

3.3 อาจารยXวิชัย   ศรีรัตนX  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
w.srirat@hotmail.com 
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3.4 ดร.ศักด์ิณรงคX มงคล  มหาวิทยาลัยรังสิต  
081-8504852/ saknarongm@gmail.com 
 

รายช่ือกรรมการระดับอนุภูมิภาค 
1. ภาคตะวันออก (ภาค 2) 

1.1 นายณัฐวัฒนX  กฤตยานวัช  คณะรัฐศาสตรXและนิติศาสตรX มหาวิทยาลัยบูรพา  
     089-7698360/ nattawat_kong@hotmail.com,  
     nattawat@buu.ac.thมหาวิทยาลัยบูรพา 

1.2 นายไพรัช   สุภัคคะ   ทนายความ 
       teepirat@gmail.com 

 
2. ภาคอีสานใต� (ภาค 3)  

2.1 นายขันเพชร  ชายทวีป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      081-7187109 2.1   
2.2 ดร. ดําเกิง  โถทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฐสุรินทรX 
      081-9079407/ dthothong@srru.ac.th  
2.3 ทนายเถกิง   ลัทธิวงคX  ทนายความ  

093-3217192/ thakerg2499@gmail.com 
2.4 นายทองดี   ทองผาย  จังหวัดศรีสะเกษ 
      086-2535180   

 2.5 ดร.นิรันดรX  กุลฑานันทX มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยX 
       085-0272571 
 
3. ภาคอีสานเหนือ (ภาค 4) 

3.1 ดร.กิติบดี   ใยพูล  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
081-5455545 (ID Line: YKITTI) 

3.2 อาจารยXนิสิต(ฟาริดา) ศักยพันธิ์    มหาวิทยาลัยขอนแก�น   
081-3914413/ fareeda29@gmail.com 

3.3 อ.วชิรวัตต์ิ   อาริยะสิริโชติ  วิทยาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคา  
094-4511888/wachirawat.a@nsu.ac.th 

3.4 นายวิบูลยX   บุญภัทรรักษา  ทนายความ  
081-1288948  

3.5 อ.สุดารัตนX   เพ็งคํ่า  จังหวัดอุดรธานี    
081-5514202/ sudarat_p89@hotmail.com 
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4. ภาคเหนือตอนบน (ภาค 5) 
4.1 นางสาวนิตยา  หว�างไพบูลยX ทนายความ   
      081-993-9061/ nitearth@hotmail.com 
4.2 นายนิพจนX   เทียนวิหาร  ศูนยXวิจัยและฝ�กอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน 

  cchumchon@hotmail.com 
4.3 อาจารยXไพสิฐ พาณิชยXกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม�   

       089-6092287/ panitchkul@gmail.com   
4.4 นายวิทิต    หว�างไพบูลยX ผู�ช�วยทนายความและผู�ประสานงาน 
     088-0991088/ tripsdesign@gmail.com 
4.5 นายสุมิตรชัย  หัถตสาร  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
      081-9507575 / sumitchai2007@gmail.com 
 

5. ภาคเหนือตอนลGาง (ภาค 6) 
5.1 อาจารยX ดร.กานดิศ    ศิริสานตX   ภาควิชานิติศาตสรX  วิทยาลัยการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
พิษณุโลก 
063-6655453/ dr.kandids@hotmail.com 

5.2 นายชวลิต   นักระนาด ทนายความ, นักกฎหมาย,อดีตคณบดีคณะนิติศาสตรX  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
083-2127997/ chavarch.nagranad@gmail.com 

5.3 นายประพจนX  ศรีเทศ   นักวิชาการอิสระ   
081-7278026 

5.4 นายพิชัย   นวลนภาศรี ทนายความและภาคประชาสังคม 
081-3636429/ pichai1256@gmail.com 

5.5 นายสาคร   สงมา   มูลนิธิคนเพียงไพร/NGOs  
081-6751835/ local_nao@hotmail.com 

   
6. ภาคตะวันตก (ภาค 7) 

6.1 นางสาวจันทรXจิรา   จันทรXแผ�ว ทนายความ 
      junfullmoon@gmail.com 
6.2 นายสมนึก   ตุ�มสุภาพ ทนายความ  
      081-8428754/ somnuk_law@hotmail.com,  
      monglawyer@gmail.com 
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6.3 ร.ต.ต.สุรศิษฏX เหลืองอรัญนภา ทนายความ 
081-9430 859/ surasich@gmail.com 

 
7. ภาคใต�ตอนบน (ภาค 8)  

7.1 นายกฤษดา   สัญญาดี   088-7683887/ kritsada.den@hotmail.com 
7.2 นางสาวคุนัญญา   สองสมุทร ทนายความ 

088-7535774/kunanyasongsamuth@gmail.com 
7.3 นางสาวณัฐชัตยากร กัญฐณา   ทนายความ  
      086-4758128/ natlawyer1007@gmail.com 
7.4 นางสาวทิพพวรรณ   ถ่ินมะลวน  ทนายความ 

087-0173811/ ying_tippawan2003@hotmail.com 
7.5 นางสุพรรณษา  มะเหร็ม   ทนายความ  

085-1718200/ cheelemchai@yahoo.co.th 
 
8. ภาคใต�ตอนลGาง (ภาค 9)  

 8.1  นายกฤษดา  ขุนณรงคX ทนายความ/ นักสิทธิมนุษยชน  
       098-6702187/ lanoi2008@hotmail.com 

8.2 นายพูลไท  ลวากร  นักสิทธิมนุษยชน  
      063-6497432/ pathick.law@gmail.com  
8.3 นายภาคภูมิ   วิธานติรวัฒนX  konandaman@hotmail.com 
8.4 นายสันติชัย  ชายเกตุ  ทนายความ  
      089-4660993/ suntichaichaygate@gmail.com 

 
วิทยากร /คณะท่ีปรึกษา 
 

1. นายกวิน    ชุติมา  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
       081-6444505/ gwyn.chutima@gmail.com 

2. ผ.ศ.ดร.จตุรงคX   บุณยรัตนสุนทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
089-0571755/ jaturong22@gmail.com 

3. อัยการน้ําแท�   มีบุญสล�าง อัยการคุ�มครองสิทธิและช�วยเหลือทางกฎหมายและ 
การบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 
087-0788866/ namtaee@yahoo.com 

4. นายไพโรจนX    พลเพชร  มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
081-8374572/ uclthai@gmail.com  
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5. นางสาวศยามล  ไกยูรวงศX สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  
081-4939535/ noksayamol@gmail.com 

6. นายศราวุฒิ    ประทุมราช สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
       092-2578104/ tuactive@gmail.com 
 
คณะทํางานขับเคล่ือนโครงการปฏิรูปตํารวจ 

1. นายบุญแทน   ตันสุเทพวีรวงศX เครือข�ายปฏิรูปตํารวจ 
081-8662136/ bverawongse@gmail.com 

2. นางสมศรี    หาญอนันทสุข เครือข�ายปฏิรูปตํารวจ    
081-8105306/ somsrihan@gmail.com 

 
ทีมงานเจ�าหน�าท่ี  

1. ผู�ประสานงาน 
นายอนุชา  วินทะไชย (เอก)  083-0796411/ eakucl@gmail.com 

2. เจ�าหน�าท่ีโครงการ  
นางสาวเบญจพร บัวสําลี (ก�อย)  089-5055494/ nongkoy.sd@gmail.com 

3. เจ�าหน�าท่ี Website โครงการ 
  นายสม   พ้ืนแสน  080-9999395 

 
******************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  

--------------------------------- 

................................... 

.................................. 

...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

...................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๒ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

“มาตรา ๑๓/๑ ในการจับหรือค้น ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือค้นจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงซึ่ง
สามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจด าเนินการได้  
ก็ให้เจ้าพนักงานนั้นบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในบันทึกการจับหรือบันทึกการค้น แล้วแต่กรณี”  

 

“มาตรา ๑๓/๒ ในชั้นจับกุมหรือระหว่างสอบสวน ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูก
จับหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้บุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชน 

  เจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งต้องไม่เผยแพร่ภาพหรือเสียงของผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหาต่อสาธารณชนหรือยินยอมให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่บันทึกภาพหรือเสียงของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
หรือกระท าการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการประจานผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงการกระท าตาม
ความจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือติดตามจับกุมผู้กระท าความผิด”     

มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๗/๑ และมาตรา ๑๑๗/๒ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างได้รับอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

 



- ๒ - 
 

ในกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ” 

“มาตรา ๑๑๗/๒ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจาก
ศาล ให้ศาลที่มีค าสั่งเช่นว่านั้นมีอ านาจไต่สวนและลงโทษผู้กระท าผิดได้โดยมิต้องฟ้อง 

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นมีการสั่งไม่ฟ้อง 
ยกฟ้อง จ าหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง” 

มาตรา 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 “มาตรา ๑๒๑/๑ ในคดีดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการร่วมท าการ

สอบสวนกับพนักงานสอบสวน  
 (๑) คดีท่ีมีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษสถานทีห่นักกว่านั้น 

(๒) คดีท่ีผู้มีส่วนได้เสียในคดีร้องขอให้พนักงานอัยการเข้าร่วมท าการสอบสวน 

 (๓) คดีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นว่าควรได้รับค าปรึกษาแนะน าจากพนักงานอัยการ 

(๔) คดอ่ืีนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ในการสอบสวนร่วมกันตามวรรคหนึ่ง หากพนักงานอัยการเห็นสมควร ให้พนักงานอัยการ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ค าแนะน าหรือตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน 
โดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีนั้น ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในระหว่างที่พนักงานอัยการยังมิได้เข้าร่วมการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
สอบสวนไปพลางก่อน และถือว่าการสอบสวนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 

การสอบสวนตามมาตรานี้ ให้พนักงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ” 

  มาตรา 6 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๑/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 “มาตรา ๑๒๑/๒ ในคดีที่ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาร้องเรียนว่าพนักงานสอบสวนไม่รับ 

ค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจรับท าการสอบสวน และอาจแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนเข้าร่วมท าการสอบสวนได ้

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวน ทั้งนี้ ให้พนักงานอัยการเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ โดยในการค้น การจับ และ
การคุมขัง อาจร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอ่ืน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้า
พนักงานอ่ืนด าเนินการก็ได้” 

มาตรา 7 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของมาตรา 123 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

“การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ใดก็
ได ้ถ้าความผิดที่ร้องทุกข์มิได้อยู่ในเขตอ านาจของพนักงานสอบสวนนั้น ก็ให้รีบจัดการส่งค าร้องทุกข์ดังกล่าวไป
ยังพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจโดยเร็ว 
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มาตรา 8  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๔/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา 124/2 การยื่นหรือส่งค าร้องทุกข์ในลักษณะนี้อาจด าเนินการโดยทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา 9  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา ๑๓๖ การถามค าให้การหรือสอบปากค าผู้ต้องหาในคดีที่มีข้อหาความผิดซึ่งกฎหมาย

ก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าไว้ให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มี
การบันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรื อมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจด าเนินการได้ ก็ให้พนักงานสอบสวนนั้นบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในส านวนการ
สอบสวน” 

 
มาตรา 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๖/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
“มาตรา 136/1 ในคดีที่มีข้อหาในความผิดที่กฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าไว้ให้จ าคุก

ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และพนักงานสอบสวนเห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีมีความสลับซับซ้อนและยากล าบากต่อการ
แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ถึงการกระท าความผิด หากปรากฏว่ามีผู้ต้องหาคนหนึ่งคนใดให้การ  
รับสารภาพและให้ข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีกับผู้บงการหรือตัวการส าคัญหรือพิสูจน์
ความผิดของผู้ร่วมกระท าความผิดคนอ่ืนในข้อหาความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่า พนักงานสอบสวนอาจเสนอ
ความเห็นต่อพนักงานอัยการว่าควรกันผู้ต้องหานั้นไว้เป็นพยานในคดีที่จะฟ้องผู้บงการ ตัวการส าคัญ หรือผู้ร่วม
กระท าความผิดคนอ่ืน เมื่อพนักงานอัยการเห็นชอบ ให้จัดการดังต่อไปนี้ 

     (๑) ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนผู้ต้องหานั้นไปยังพนักงานอัยการ 
เพ่ือฟ้องต่อศาล 

     (๒) ให้พนักงานอัยการบรรยายฟ้องให้ศาลทราบด้วยว่า จ าเลยจะเป็นพยานส าคัญในคดี  
ที่จะฟ้องผู้บงการ ตัวการส าคัญ หรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนอื่น 

     (๓) ให้ศาลรอการก าหนดโทษจ าเลยผู้นั้นไว้ก่อน จนกว่าจ าเลยนั้นจะไปเป็นพยานในคดีที่
ผู้บงการ ตัวการส าคัญ หรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนอื่นถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้ว และหากศาลเห็นว่าค าเบิกความ
ของจ าเลยนั้นเป็นข้อมูลส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนส่งผลให้ศาลในคดีดังกล่า วสามารถพิจารณา
พิพากษาลงโทษบุคคลเหล่านั้นได้ ศาลจะลงโทษจ าเลยผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นก็ได้” 

 
มาตรา 11 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๒/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 “มาตรา 142/1 ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนในกรณีผู้ต้องหาถูกขังอยู่ตาม

มาตรา ๑๔๒ วรรคสามไปยังพนักงานอัยการ ดังนี้  
 (1) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน

กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้ส่งส านวนไม่น้อยกว่าสิบสองวันก่อนวันครบก าหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย 
 (2) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็

ตาม ให้ส่งส านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่วันก่อนวันครบก าหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย 
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ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันส าคัญและจ าเป็นที่ไม่สามารถส่งส านวนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ท าให้ระยะเวลาในการขังผู้ต้องหาเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานสอบสวนรีบแจ้งไปยังพนักงาน
อัยการเพ่ือประสานการด าเนินคดี และขอค าแนะน าในการด าเนินคดีดังกล่าว เพ่ือให้สามารถด าเนินการส่ง
ส านวนการสอบสวนได้อย่างครบถ้วนโดยเร็ว” 

 มาตรา 12 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๓/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 “มาตรา 143/1 ในกรณีปรากฏพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในส านวนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ร้องโดยมีพยานหลักฐานว่ามีบุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดในส านวนใด ให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
สั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนบุคคลนั้นซึ่งปรากฏตามส านวนว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดเป็นผู้ต้องหาเพ่ิมเติมในส านวนนั้นได้”  

มาตรา 13 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 143/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา 143/2 ในกรณีพนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม

ตามมาตรา 143 วรรคสอง (1) นั้น หากพนักงานสอบสวนไม่ส่งผลการสอบสวนเพ่ิมเติมภายในก าหนด
ระยะเวลา และเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินคดี ให้พนักงานอัยการมีอ านาจด าเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมคดีนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร” 

มาตรา 14 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๑/๑ และมาตรา ๑๖๕/๑ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“มาตรา ๑๖๑/๑ ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะมีค าสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องนั้นก็ได้ และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก  

ค าสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม”่ 
 

“มาตรา ๑๖๕/๑ ในการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจ าเลยมาศาล ให้ศาลถามจ าเลยว่ามีทนายความ
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

จ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาลควรสั่งว่า 
คดีไม่มีมูล และจะระบุในค าแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามค าแถลงของ
จ าเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยสั่งคดีได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยโจทก์และจ าเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล 

ค าสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย” 
 

มาตรา 15  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา ๑๗๙/๑ เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า  

ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือ 

มีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ าเลยมีทนายและจ าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟัง  
การพิจารณาและสืบพยาน 

 (๒) จ าเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว  
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
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(๓) จ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค าสั่งให้จ าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ

ขัดขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 
ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีค าพิพากษาในคดีนั้นต่อไป” 
 
 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 

   ....................................... 
   นายกรฐัมนตร ี
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