
 

 

 

 

 

ข้อเสนอ 
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ในชั้นเจ้าพนักงาน  
 และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 

  
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ๑-๓ 

 ข้อเสนอต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจ้าพนักงานและกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนยุติธรรม   

๔-๒๐ 

๑. ความเป็นมา ๔ 
๒. ความเห็นต่อแนวคิดแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๔ 
๓. การด าเนินงานในการจัดท าข้อเสนอ ๑๐ 

        ๔. รายชื่อคณะท างานโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๑๗ 
 ข้อเสนอต่อการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    (การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยช่ัวคราว สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 

๒๑-๓๖ 

๑. ความส าคัญของปัญหา ๒๑ 
๒. หลักการและแนวคิดในการปฏิรูป ๒๔ 
๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ ๒๖ 

 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยช่ัวคราว 
สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 

๓๗-๕๔ 

๑. หลักการ ๓๗ 
๒. เหตุผล ๓๘ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที.่..) 

พ.ศ. .... (การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ  
และไต่สวนมูลฟ้อง) 

๔๐ 

 ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …. (การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยชั่วคราว/สอบสวน/
ชันสูตรพลิกศพ/ไต่สวนมูลฟ้อง) 

๕๕-๑๐๑ 

 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การฟ้องคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ –     
     Anti SLAPPs Law) 

๑๐๒-๑๐๘ 

๑. ความส าคัญของปัญหา ๑๐๒ 
๒. หลักการและแนวคิดในการปฏิรูป ๑๐๔ 
๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ ๑๐๖ 



สารบัญเอกสาร (ต่อ) 
 

 หน้า 
 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. …. (Anti SLAPPs Law) 
๑๐๙-๑๑๒ 

๑. หลักการ ๑๐๙ 
๒. เหตุผล ๑๐๙ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที.่..) 

พ.ศ. .... (Anti SLAPPs Law) 
๑๑๑ 

 ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. …. (Anti SLAPPs Law) 

๑๑๓-๑๑๗ 

 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (Anti SLAPPs Law) 

๑๑๘-๑๒๑ 

๑. หลักการ ๑๑๘ 
๒. เหตุผล ๑๑๘ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที.่..) 

พ.ศ. .... (Anti SLAPPs Law) 
๑๒๐ 

 ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (Anti SLAPPs Law) 

๑๒๒-๑๒๕ 

 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒๖-๑๓๒ 
๑. ความส าคัญของปัญหา ๑๒๖ 
๒. หลักการและแนวคิดในการปฏิรูป ๑๒๗ 
๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ ๑๒๘ 
๔. ข้อเสนอต่อโครงสร้างของส านักงานและการช่วยเหลือทางกฎหมาย ๑๓๑ 

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 

๑๓๓-๑๔๗ 

๑. หลักการ ๑๓๓ 
๒. เหตุผล ๑๓๓ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ๑๓๕ 

 ตารางเปรียบเทียบร่างความเห็นและข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑๔๘-๑๘๕ 

 



เอกสารขอเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจาพนักงาน และกฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารขอเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจาพนักงาน และกฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                    ๑           

วัตถุประสงค 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  

Union for Civil Liberty (UCL.) 

 
 
 
 
 

ความเปนมา 
 

ดวยความปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนาของสังคมไทยไดกาวรุธหนาไปอยางมีเสรีภาพ  เสมอภาคและ
ภราดรภาพในหมูคนไทยดวยกัน  การสรางสรรคและสงเสริมใหแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนไดซึมซบัเขาไปในวิถีชีวิต
ของประชาชนจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง  เพราะบทเรียนในอดีตไดสอนใหเราตระหนักวา  “มีแตการท่ีมนุษยเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย และใหเกียรติซึ่งกันและกันเทานั้น จึงจะนำมาซึ่งสันติสุขในสังคม 

เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖  นักศึกษา  นักวิชาการ  ทนายความ และประชาชนจากสาขาอาชีพ
ตาง ๆ ที่ตระหนักในคุณคาแหงสิทธิและเสรีภาพ  ไดรวมกันกอตั้ง สสส. ขึ้นในนาม  “สหภาพเพ่ือสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน” ทั้งนี้เพ่ือใหเปนองคกรที่ทำหนาที่ชวยเหลือและพิทักษสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนผูถูกละเมิดข้ัน
พ้ืนฐาน และเพื่อเผยแพรแนวคิด ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาสิธิมนุษยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

สสส. ไดดำเนินกิจกรรมในการพิทักษ  และสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา   เชน  การ
บริการอรรถคดี  เผยแพรความรูดานกฎหมาย  รณรงคใหมีการยกเลิกกฎหมายที่ไมเปนธรรม  สนับสนุนการ
รวมกลุมของประชาชนเพ่ือพิทักษปกปองผลประโยชนอันพึงมีพึงได ฯลฯ 

วันที่  ๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๖ สสส.  ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนสมาคม  จึงเปลี่ยนชื่อจากสหภาพเพ่ือสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  มาเปน  “สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)” 
 

 
 

๑. ศึกษาและเผยแพรความรูเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
๒. ใหบริการโดยทั่วไปเพ่ือขจัดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๓. รวมมือและประสานงานกับองคการหรือสมาคมอื่น  ที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกัน 
๔. สงเสริมใหประชาชนตามทองถ่ินตาง ๆ  ทั่วราชอาณาจักร  ไดตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  ทั้งนี้เพ่ือ

กระจายความคิดและการปฏิบัติออกไปถึงระดับทองถ่ิน 
๕. วางมาตรการและการดำเนินการพิทักษสิทธิเสรีภาพ 
๖. คุมครองสิทธิผูบริโภค  อนุรักษและพิทักษสิ่งแวดลอม  ตลอดจนสงเสริมสิทธิของประชาชนในดาน

นิเวศวิทยา 
 
 
 



เอกสารขอเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจาพนักงาน และกฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                    ๒           

หลักการในการดำเนินงาน 

กิจกรรม – งานของ สสส. 

 
 
 

๑. สมาชิกภาพเปนการเขารวมกันโดยความสมัครใจในฐานะเอกชนไทย 
๒. เปนองคการเอกชน  ดำเนินงานของตนโดยอิสระ 
๓. ไมมีฐานะเปนตัวแทนหรือปากเสียงหรือผลประโยชนของชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ หากปฏิบัติ

หนาที่เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไป 
๔. เปนกลางทางการเมือง  กลาวคือ  ไมเปนเครื่องมือเพ่ือการแสวงหาอำนาจ  หรือสนับสนุนกลุม

การเมือง  หรือกลุมผลประโยชนฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ 
 
 

 
งานรณรงค  ดำเนินการรณรงคปญหาสิทธิมนุษยชนตาง ๆ เชน  การยกเลิกโทษประหารชีวิตประเทศไทย 

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
งานศึกษาวิจัย สสส. จัดใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประเด็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนดานตาง ๆ และการแสดงทัศนะตอประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แลวนำออกเผยแพร ในรูปแบบ
แถลงการณ จดหมายเปดผนึก รายงานสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำป  

งานเอกสารสิ่งพิมพ สสส. ไดจัดทำหนังสือรายงานการศึกษาโทษประหารชีวิต รายงานสถานการณสิทธิ
มนุษยชน หนังสือเลม เพ่ือเผยแพรความรูขอมูลขาวสารตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่ สสส. จัดขึ้น  

งานเสริมความรูทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ อนุสัญญา และกติการะหวางประเทศวาสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายใหแกผูใชแรงงาน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
สามารถนำหลักปฏิบัติและขอกฎหมายไปใชพิทักษสิทธิของตนไดอยางเหมาะสม 

งานบริการชวยเหลือทางกฎหมาย  มีทนายความอาสาสมัครเพ่ือคอยใหคำปรึกษาแกประชาชนและชวย
ดำเนินคดีใหกับผูดอยโอกาสที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยรวม 

งานสงเสริมการรวมกลุม  สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเกษตรกร  กรรมกร  ทนายความ  นักวิชาการ  
และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเขามารวมกิจกรรมในการพิทักษปกปองสิทธิมนุษยชน นักตอสูของชุมชน  

งานประสานงาน  มีการประสานงานกับบุคคลสถาบันการศึกษา  องคการดานสิทธิมนุษยชนทั้งในและ
ตางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือรวมกันสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

งานสมาชิกสัมพันธ  เปนกิจกรรมดานการสงเสริมความรูความเขาใจในปญหาและแนวคิดสิทธิมนุษยชน
ใหกับสมาชิกของ  สสส.  เพ่ือใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมกิจกรรมของ  สสส.  มากขึ้น 
 
 
 
 



เอกสารขอเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจาพนักงาน และกฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม   
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ขอเสนอตอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจาพนักงาน 
และกฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม 

 

๑. ความเปนมา 
 
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เปนองคกรเอกชนดานคุมครองสิทธิมนุษยชน ไดกอตั้งขึ้นมา
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งประกอบดวยเครือขายของทนายความ องคกร และประชาชนที่มีบทบาทในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนใหกับประเทศไทย มีความเห็นรวมกันวาประเทศไทยจำเปนตองมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือใหมีการบังคับใชทางกฎหมายในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และคุมครองสิทธิมนุษยชนไดอยางแทจริง  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นวาประเด็นสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มี ๒ ประเด็น คอื  

๑) การปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาชั้นกอนฟองคดีหรือชั้นเจาพนักงานซึ่งเปนกระบวนการยุติธรรม
กอนการดำเนินคดีอาญา  เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนไมใหผูบริสุทธิ์ หรือเหย่ือเขาสูกระบวนการ
ดำเนินคดีอาญา 

๒) การปรับปรุงระบบการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจะปลดภาระของประชาชนและ
ภาระของหนวยงานของรัฐที่ตองสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณเปนจำนวนมากในชั้นกอนการดำเนินคดีอาญา  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไดรวมกับเครือขายประชาชน เครือขายทนายความ เครือขาย
นักวิชาการ และเครือขายองคกรสิทธิมนุษยชนรวมจัดทำขอเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจา
พนักงาน และกฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม โดยมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในทุกอนุภูมิภาค โดย
เครือขายที่กลาวขางตนรวมจัดเวทีและพิจารณาหลักการและเนื้อหารวมกัน  

 

๒. ความเห็นตอแนวคดิแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 
 ๒.๑ ทำไมตองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา? 
 นายสมชาย หอมลออ (ทนายความสิทธิมนุษยชน และที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(สสส.)) กลาวไววา 
 สาเหตุที่ตองมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะในปจจุบันการดำเนินการดาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดประสิทธิภาพ มีความลาชา ยุงยาก ซับซอน และเสียคาใชจายจำนวนมาก คดี
ลนศาล คนลนคุก มีการจับกุม คุมขังบุคคลเขามาสูกระบวนการยุติธรรมโดยไมจำเปน มกีารจับแพะซึ่งไมใชบุคคล
ที่กระทำความผิดจริง  ผูเสียหายไมไดรับความยุติธรรม  ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ประเด็น
สำคัญคือมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม ปรากฏการณที่เกิดข้ึนคือ การวิ่งเตนจายเงินให
ดำเนินคดีไดอยางรวดเร็ว คนที่ทำความผิดกลายเปนคนที่รอดพนจากความผิด  ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจะตองปฏิรูปทั้งระบบ คือ ๑) ปฏิรูปตำรวจ ใหทำหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
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ของประชาชน และไมรวมศูนยอยูที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ ๒) ปฏิรูประบบงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวน
ตองเปนอิสระ เปนมืออาชีพ และใหอัยการเขามากำกับดูแลการสอบสวน ๓) ศาลจะตองมีลักษณะเปนศาลในเชิง 
Active มีการพิจารณาคดีในลักษณะของการไตสวน โดยที่ศาลสามารถคนหาพยานหลักฐานเองไดดวย และ ๔) ชั้น
การบังคับโทษของกรมราชทัณฑจะตองมีลักษณะการฟนฟูผูตองขังหรือนักโทษ เพ่ือที่จะไมใหนักโทษนั้นกลับไป
กระทำความผิดอีก  
 
  ๒.๒ แนวคิดการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาเปนโทษทางปกครอง 
 ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ (ผูอำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)  กลาวไววา 
 การกำหนดโทษทางอาญา มีหลักเกณฑเบื้องตนอยู ๔ ประการ คือ ๑) สิ่งที่จะกำหนดใหเปน
ความผิดทางอาญา คือ ความชั่วราย สวนใหญเปน mala in se เปนความผิดในตัวของมันเอง ๒) ความเสียหาย 
หรือผลกระทบ หรือการกระทำนั้นมีอันตรายในระดับสังคม ๓) ปฏิกิริยาการตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคน
สวนใหญในสังคมตอการกระทำนั้น และ ๔) โทษทางอาญาไมควรจะมีผลรายมากกวาสิ่งที่กระทำ จึงควรใชหลัก
ความไดสัดสวนในการพิจารณา ดังนั้น การเปลี่ยนโทษทางอาญาเปนโทษทางปกครองจะชวยทำใหการลงโทษงาย
ขึ้น ไมใชการจำกัดเสรีภาพ เพราะประเทศไทยกำหนดโทษทางอาญาเฟอมาก หรือวา Over criminalization จึง
จะเปนตองลดทอนโทษทางอาญา (Decriminalization) 
 รศ .ดร. ปกป อง ศรีสนิท  (อาจารยป ระจำศูนยกฎหมายทางอาญ าฯ คณ ะนิ ติศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) กลาวไววา 
 มาตรการท่ีนำมาใชเพ่ือลดทอนโทษทางอาญาแบงออกไดเปน ๒ กลุม คือ  

(๑) มาตรการทั่วไปที่เปนกฎหมายแพง เชน พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
เช็ค เปนตน 

(๒) มาตรการทางปกครอง เชน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
เปนตน 

ความแตกตางของมาตรการทางปกครองกับโทษทางอาญาจะมี ๔ กรณี คือ 
(๑) ความรุนแรงที่แตกตางกัน ซึ่งโทษทางปกครองจะเปนการปรับเทานั้น แตจำคุกไมได  
(๒) การบังคับคดีโทษทางอาญาจะตองผานตำรวจ อัยการเพื่อสงฟองศาล แตโทษทางปกครอง 

หนวยงานของรัฐสามารถบังคับไดเลย  
(๓) โทษทางอาญามีการดำเนินคดีที่เปดเผย แตโทษทางปกครองไมเปดเผย 
(๔) โทษทางปกครองไมมีลักษณะประจานคน ไมมีประวัติอาชญากร ในขณะที่โทษทางอาญา  

เมื่อถูกลงโทษแลวจะตองถูกประจานวาเปนอาชญากร และบันทึกเปนประวัติอาชญากรเพ่ือ
เตือนสังคม  
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 ๒.๓ บทบาทอัยการในการแสวงหาขอเท็จจริง 
 ดร.น้ำแท มีบุญสลาง (อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือประชาชนตาม
กฎหมายจังหวัดกาญจนบุรี) กลาวไววา 
 กระบวนการยุติธรรมที่ดีตองบรรลุวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ ลงโทษคนผิด และไมทำใหคน
บริสุทธิ์ตองไดรับความเดือดรอน ซึ่งระบบอัยการจะตองปรับปรุงเปลี่ยนจาก ‘พอฟอง’ มาเปน ‘มีพยานหลักฐาน
แนนหนาเพียงพอที่จะไดมาซึ่งคำพิพากษาลงโทษ จึงคอย ‘สั่งฟอง’ ดังนั้นบทบาทที่สำคัญของอัยการที่สำคัญ คือ  

(๑) ดำเนินคดีกับผูที่กระทำความผิด  
(๒) ปกปองคนบริสุทธิ์ไมใหเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

                 ตัวอยาง ๖ ประเทศ ไดแก อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุนและเกาหลีใต จะมีความ
คลายกันคือ ตั้งแตเริ่มมีการจับ เจาหนาที่ตำรวจจะตองแจงไปที่อัยการทันที เพื่อใหอัยการมาตรวจสอบการจับกุม 
แตหากเปนเหตุอาชญากรรม เชน ในทองท่ีหนึ่งเกิดการฆากันตาย เปนตน เจาหนาที่ตำรวจจะตองแจงเหตุไปยัง
ผูใหญบาน ฝายปกครอง (ปลัด หรือนายอำเภอ) อัยการ และพิสูจนหลักฐาน ซึ่งจะมีถึง ๕ หนวยงานที่รับรูเหตุ 
เมื่อหนวยงานเหลานี้รับรูพยานหลักฐาน และเขาถึงพยานหลักฐานดวยกัน ก็จะไมมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมี
อิสระในการบิดเบือนขอมูล ปองกันการเอาเขา เอาออก พยานหลักฐานที่ไมสมบูรณ เพราะพยานหลักฐานที่
สมบูรณจะนำมาซึ่งการตัดสินที่ยุติธรรม  
 

๒.๔ แนวคิดการคุมครองผูเสียหายกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง (ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเปนธรรมทางเพศ) กลาวไววา 
  ระบบสอบสวนคดีอาญาความผิดเก่ียวกับการละเมิดทางเพศ สิ่งที่ตองปฏิรูปที่สำคัญ คือ ผูเสียหายถูก
ละเมิดซ้ำในกระบวนการยุติธรรม   กรณีตางประเทศ ประเด็นสำคัญขอแรกมีขอยกเวนวา ‘ในคดีความผิดเก่ียวกับ
เพศ หรือคดีขมขืน เปนขอยกเวนที่ผูเสียหายไมตองพิสูจน แตภาระการพิสูจนจะอยูที่คนที่ถูกกลาวหา ตองพิสูจน
วาเขาเปนผูบริสุทธ์ิ’ ขอที่สองคือ จะตองพิสูจนดวยวามีความเสียหายทางดานจิตใจ เกียรติยศชื่อเสียงมากนอย
เพียงใด และพนักงานสอบสวนตองทำงานรวมกับวิชาชีพอื่นๆ ดวย เชน นักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา เปน
ตน เพ่ือใหความคุมครองผูเสียหายไดอยางสมบูรณ ขอที่สามคือ คดีความรุนแรงในครอบครัว ปญหาจะอยูท่ี 
‘มายาคติวาครอบครัวที่ดตีองมีพอแมลูก’ เพราะฉะนั้นจึงมีแนวโนมท่ีจะไกลเกลี่ยและใหกลับไปอยูกับความรุนแรง
ในครอบครัวตอไป ในขณะที่บุคลากรที่ใหความชวยเหลือจะตองเคารพการตัดสินใจ อยาไปคิดแทน และอยาเขาใจ
วาครอบครัวที่ดีตองมีพอแมลูกเทานั้น เพราะหากวาตัดสินใจที่จะแยกจากกัน นั้นคือการยุติบทบาทผัวเมียลง แต
หนาที่พอแมยังจะตองทำรวมกันอยู จนกวาชีวิตจะหาไม  
 
  ๒.๕ แนวคิดการสอบสวนในคดีคามนุษย  
 นายปภพ  เสียมหาญ (นักกฎหมายมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา) กลาวไววา 
 ปญหาการทำคดีคามนุษย สิ่งที่สำคัญคือเรื่องการสอบสวนคดีคามนุษย ปจจัยแรกก็คือเจาพนักงาน
สอบสวนจะมีปญหาในเรื่องความรูความเขาใจขององคประกอบความผิด เมื่อไดรับขอเท็จจริงมาก็ไมสามารถปรับ
ใหเขากับกฎหมายได บางครั้งไดขอมูลมาแคสวนเดียวก็จะสรุปการสอบสวน เพ่ือดำเนินคดีกับคนในคนหนึ่ง ทำให
การดำเนินคดีไมครอบคลุมไปทั้งขบวนการคามนุษยได  
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 ปจจัยท่ีสองคือ หลายคดีผูเสียหายจากการคามนุษยไมไดถายทอดขอเท็จจริงใหกับพนักงานสอบสวนได
อยางครบถวน ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากอุปสรรคทางดานภาษา เพราะผูเสียหายจากการคามนุษยสวนใหญเปนชาว
ตางประเทศ เชน พมา กัมพูชา ลาว ฯลฯ ลามจึงมีความสำคัญในการแปลภาษา แตก็พบวาลามในหลายๆคดีไมได
มีการฝกฝนใหมีความเชี่ยวชาญหรือวาเขาใจกฎหมายดานการคามนุษย ทำใหผูเสียหายจากการคามนุษยไม
สามารถถายทอดออกมาไดอยางครบถวนในขอเท็จจริงของตัวเอง 
 ปจจัยที่สาม คือ บทบาทของทีมสหวิชาชีพ กอนที่จะดำเนินการใหความชวยเหลือควรมีการพูดคุยและวาง
แผนการดำเนินคดีรวมกันวาจะสอบสวนอยางไร จะรวบรวมขอเท็จจริงอยางไร จะใหความชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษยอยางไร กอนที่จะไปดำเนินการปฏิบัติการจริง หลายๆคดีตางคนตางทำเพราะถือกฎหมายคนละฉบับ 

 
๒.๖ ผูพิพากษาตองเปนกลางในการไตสวนการตาย  

 นายรัษฎา มนูรัษฎา (ทนายความ และรองประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนักกฎหมาย)  
กลาวไววา 
  เรื่องการไตสวนการตายกรณีวิสามัญฆาตกรรม กรณีตัวอยางของนายชัยภูมิ ปาแส ที่ถูกเจาหนาที่ทหารใช
อาวุธปน M๑๖ ยิงถึงแกความตาย และเจาหนาที่ทหารอางวา ‘เขาตรวจคนแลว ชัยภูมิขัดขืน มีการใชอาวุธมีดจะ
ทำรายเจาหนาที่ทหาร เมื่อเจาหนาที่ทหารแยงมีดได ชัยภูมิวิ่งหลบหนี แลวเจาหนาที่ทหารไลกวด และชัยภูมิก็ใช
ระเบิดแบบดามเพ่ือจะขวางใสเจาหนาที่ทหาร จึงจำเปนที่เจาหนาที่ทหารตองใชอาวุธปนยิงเพื่อปองกันตัว ทำให
ชัยภูมิถึงแกความตาย’ เม่ือลงพื้นที่ไปสอบขอเท็จจริง พบชาวบานที่เห็นเหตุการณขณะเกิดเหตุ และกลองวงจรปด
ที่ดานทหารรินหลวง ๙ ตัว ดังนั้น นี่คือพยานวัตถุสำคัญ แตในชั้นพิจารณาพนักงานอัยการไมไดนำเอาเขามา
นำเสนอตอศาล 

จะเห็นไดวาบทบาทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตองมีการทบทวน โดยมีขอเสนอวา กรณีการไต
สวนการตาย ผูพิพากษาตองมีความอาวุโสและประสบการณอยางนอยระดับศาลอุทธรณ มีทัศนคติเปนกลาง และ
ไมเอนเอียงปกปองเจาหนาที่ของรัฐ สำหรับปญหาทางกฎหมาย คือ ทหารคนนั้นจะตองถูกพนักงานอัยการศาล
ทหารเปนผูสั่งฟองคดีตอศาลทหาร ประชาชนไมมีสิทธิเขาเปนโจทกรวม และญาติผูตายจะฟองคดีเองไมได  ดังนั้น
จึงจำเปนตองปรับปรุงแกไขกฎหมายทหาร   เพราะกรณีดังกลาวไมใช เรื่องวินัยทหาร หรือการขัดคำสั่ง
ผูบังคบับัญชา หรือสถานการณการสูรบ จึงตองพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมถึงจะเปนเรื่องที่ถูกตอง 
 

๒.๗ การคุมครองสิทธิของผูเสียหายในคดีปดปาก 
 นางสาว ส.รัตนมณี พลกลา (ทนายความ และผูประสานงานของมูลนิธิศูนยขอมูลชุมชน) กลาวไววา 
ปญหาการฟองคดีปดปาก คือ ไมมีหลักเกณฑที่จะสั่งใหไมรับฟองคดี เชน เรื่องที่เปนประโยชนสาธารณะ เรื่องของ
การรองเรียน เรื่องของการกลั่นแกลง ฯลฯ เพราะเปนเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการ
แสดงออก ประชาชนจึงควรที่จะไดรับการคุมครอง โดยเฉพาะการรองเรียนจากการที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
การถูกละเมิดสิทธิในเรื่องตางๆ ไมควรถูกสงฟองเปนคดีอาญา เพราะในทางแพงตามประมวลกฎหมายแพง มาตรา 
๔๒๓ กำหนดไวอยูแลววา ‘ถาหากมีลักษณะของการพูดกลาวหา ใสราย ใสความ หรือพูดขอความอันเปนเท็จ’ 
สามารถฟองทางแพงได  
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 ดังนั้น การหมิ่นประมาทจึงไมควรเปนคดีอาญา เพ่ือใหพนักงานอัยการใชดุลยพินิจในการพิจารณาที่จะสั่ง
ไมฟองคดีปดปากงาย และนำมาประกอบเรื่องวา ‘เรื่องนั้นๆ เปนเรื่องของประโยชนสาธารณะหรือไมในกรณีที่มี
การกลาวถึง ไมวาจะใหสัมภาษณ หรือการทำหนังสือรองเรียนก็ตาม’ แตถาเปนเหตุในการฟองคดีมาจากการ
ละเมิดสิทธิตางๆ ขอรองเรียนเหลานั้นไมควรถูกฟองขอหาหมิ่นประมาทในทางอาญา แตจะมาพิสูจนกันทางแพงวา 
‘เปนความจริงหรือไม อยางไร’ การใชกฎหมายจึงไมควรไปคุกคามผูที่ไดรับความเดือดรอน หรือผูที่ลุกข้ึนมาเพ่ือ
ปกปองสิทธิมนุษยชน  
 

๒.๘ การเขาถึงการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 นายไพโรจน พลเพชร (นักกฎหมาย ที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)) กลาวไววา 
กองทุนยุติธรรมมีหลักการที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายยังไมครบถวน เพ่ือแกไขใหกฎหมายมีการ
บังคับใชใหสมบูรณยิ่งข้ึน ตามหลักการและแนวทางของสหประชาชาติ คือหลักการที่ ๑ หลักการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งเปนสิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับการชวยเหลือทางกฎหมาย และเปนหนาที่ของรัฐที่
จะตองใหการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และหลักการที่  ๒ การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
ประกอบดวย ๑) การใหความรูความเขาใจทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ๒) การใหคำปรึกษาทางกฎหมาย ๓) 
การจัดหาทนายเพ่ือดำเนินคดีในศาล รวมทั้งการจัดหาลาม และ ๔) การทำหนังสือรองทุกข/รองเรียนกับ
หนวยงานตางๆ เพ่ือใหไดรับความยุติธรรมมากขึ้น  

ประเด็นตอมา คือ จะตองมี ‘กรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย’ ซึ่งมีองคประกอบ ๒ สวน คือ 
องคประกอบภาครัฐ และภาคประชาชนที่มีความรู/ประสบการณดานการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และ
สิทธิมนุษยชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยภาคประชาชนมีสัดสวนท่ีมากกวา รวมทั้งมี ‘หนวยงานใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย’ ซึ่งเปนองคกรท่ีไมแสวงหากำไร ดำเนินการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

นอกจากนี้จะตองมี ‘กองทุน’ ซึ่งทำหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณใหความชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย โดยมี ‘คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทำหนาที่ตรวจสอบการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย’ 
และจะตองมี ‘สำนักงานที่เปนอิสระที่สามารถบริหารงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย’ ไดอยางคลองตัวมาก
ขึ้น ซึ่งจะตองไมเปนระบบราชการ  
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๓. การดำเนินงานในการจัดทำขอเสนอ 
 
  สสส. รวมกับ เครือขายกลุมตางๆ ขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. มีคณะกรรมการระดับชาติ จำนวน ๑๔ คนประกอบดวย ผูแทนองคกรสิทธิมนุษยชน ทนายความ/
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการ ทำหนาที่เปนแกนนำในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญารวมกับภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ  

๒. มีคณะกรรมการระดับอนุภูมิภาค จำนวน ๙ อนุภูมิภาค ประกอบดวย ผูแทนขององคกรสิทธิ
มนุษยชน นักกฎหมาย/ทนายความสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการ ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออก  ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคอีสานตอนลาง ภาคอีสานตอนบน ภาคใตตอนบน ภาคใตตอนลางฝงอันดามัน 
และภาคใตตอนลางฝงอาวไทย   

๓. การจัดทำเว็บไซด (http://www.ucl.or.th/) และสื่อออนไลนในการรณรงคเผยแพรการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน ๘ ประเด็น ไดแก ๑) เหตุผลการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
๒) หลักคิดและเหตุผลการลดการกำหนดโทษทางอาญา (Decriminalization) ๓) บทบาทอัยการในกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา ๔) คดีอาญาที่เก่ียวกับการละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว ๕) คดีอาญาเก่ียวกับ
การคามนุษย ๖) คดีอาญาเก่ียวกับการละเมิดสิทธิในชีวิตรางกาย (การไตสวนการตาย) ๗) คดีอาญาท่ีเก่ียวกับการ
ตอสูเพื่อปกปองสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การฟองปดปาก) ๘) การเขาถึงการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

๔. มีการจัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวยพลังประชาชน  จำนวน 
๑๑ เวที ไดแก 

ครัง้ท่ี ๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุ
ภูมิภาค เมื่อวันเสารที่ ๑๙ – วันอาทิตยที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศรเีปยมสุขรีสอรท อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 
มีผูเขารวมจำนวน ๔๑ คน   

ครั้งท่ี ๒ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคกลาง  เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  อาคาร
พาลาสโซคอนเฟอเรนซา (Palazzo  Conferanza) กรุงเทพฯ มีผูเขารวมจำนวน ๓๕ คน   

ครั้งท่ี ๓ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคอีสานใต เมื่อวันเสารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มูลนิธิ
พัฒนาอีสาน  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ผูเขารวม ๔๗ คน  

ครั้งท่ี ๔ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคใตตอนบน เมื่อวันเสารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มูลนิธิ
อันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผูเขารวม ๕๑ คน  

ครั้งท่ี ๕ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคอีสานเหนือ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอง 
D๒๐๑ วิทยาลัยการเมืองปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูเขารวม ๙๔ คน  

ครั้งท่ี ๖ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคเหนือตอนบน เมื่อวันเสารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมเดอะปารคเชียงใหม ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม ผูเขารวม ๓๔ คน  

ครัง้ท่ี ๗ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคเหนือตอนลาง  เมื่อวันเสารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมรัตนาปารค ชั้น ๖ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผูเขารวม ๓๘ คน  
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ครั้งท่ี ๘  การประชุมเวทีอนุภูมิภาคกลาง และภาคตะวันออก  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมพาลาสโซ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ผูเขารวม ๓๐ คน  

ครั้งท่ี ๙ การประชุมเวทอีนุภูมิภาคใตตอนบน เมื่อวันเสารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมบู
กิตตา แอนด สปา จังหวัดภูเก็ต ผูเขารวม ๔๖ คน 

ครั้งท่ี ๑๐ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคเหนือตอนบน เมื่อวันเสารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมเดอะปารคเชียงใหม ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม ผูเขารวม ๖๕ คน 

ครั้งท่ี ๑๑ การประชุมเวทีอนุภูมิภาคใตตอนลาง เมื่อวันเสารท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมปติ ทฤษฏิคุณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ผูเขารวม ๓๐ คน  
 
 สรุปความเห็นของผูเขารวมท้ัง ๑๑ เวที ตอประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา :  

๑) ควรลดทอนความเปนโทษทางอาญาและใชโทษทางปกครองแทน หรือมาตรการพิเศษอื่นแทนใน
กรณีความผิดที่ไมเปนภัยตอสังคม ไมกระทบตอศีลธรรมอันดี ไมกระทบตอความปลอดภัยหรือเสรีภาพของ
ประชาชนอยางรายแรง หรือมีโทษจำคุกในอัตราที่ต่ำ  หรือความผิดนั้นอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล อาทิ
เชน ความผิดขอหาบุกรุกปา ไดแก พ.ร.บ.ปาไม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ร.บ.สงเสริมและคุมครองสัตวปา พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกประชาชน และประชาชนไดรับโทษ
ตามความเหมาะสม 

๒) กรณีที่ประชาชนเปนคดีความกับเจาหนาที่ทหาร ควรถูกพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม หรือศาล
อาญามากกวาศาลทหาร เพราะไมใชเรื่องผิดระเบียบทางกฎหมายวินัยของทหารหรืออาญาศึก แตเปนเรื่องที่
เก่ียวของกับความเดือดรอนของประชาชน 

๓) การพิจารณาคดีในชั้นศาล ไมควรรับฟงจากพนักงานสอบสวน หรือจากหนวยงานภาครัฐเพียงอยาง
เดียว และจะตองใหความสำคัญกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร นิติเวชศาสตร และนำระบบเทคโนโลยีมา
ใชใหเกิดประโยชนอยางเปนธรรมในการรวบรวมพยานหลักฐานขอเท็จจริง 

๔) ปฏิรูประบบการสอบสวน ตั้งแตขั้นทำสำนวน ตำรวจจะตองมีความตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนขอมูล 
และหลายหนวยงานจะตองเขามามีสวนรวมในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อปองกันการนำเขา-ออก
พยานหลักฐาน รวมทั้งพนักงานอัยการจะตองเขามามีสวนรวมในการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน เพ่ือใหมี
การถวงดุลอำนาจในการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหความยุติธรรมเกิดความเบี่ยงเบน เกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 
และพนักงานอัยการตองใหใหสิทธิประชาชนในการทวงติงพยานหลักฐานได หรือมีโอกาสใหผูตองหาไดชี้แจงดวย
ตนเอง แทนการพิจารณาเฉพาะจากเอกสารที่เสนอมาจากชั้นการสอบสวนของตำรวจเทานั้น ท่ีสำคัญคือจะตองมี
พยานหลักฐานแนนหนากอนที่จะตัดสินสั่งฟองคดี เพ่ือไมใหเกิดปญหาศาลพิพากษายกฟอง  

๕) กรณีคดีความผิดเก่ียวกับเพศ หรือความรุนแรงในครอบครัว กระบวนการยุติธรรมควรมีมาตรการ
ในการปกปอง และคุมครองผูถูกกระทำใหมีความปลอดภัยทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งใชกลไกการทำงานใน
ระดับชุมชน 

๖) การฟองหมิ่นประมาทที่เกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะ หรือการฟองปดปาก (SLAPPs Case) ไม
ควรถูกฟองเปนคดีอาญา เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหวของชาวบานที่จะแสดงออกโดยเสรีภาพหรือ
เรียกรองสิทธิเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งประชาชนมักถูกฟองปดปาก (SLAPPs) จากรัฐหรือนายทุนใหญ 
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๗) ควรมีการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายแกประชาชน เพื่อติดอาวุธทางปญญาทางกฎหมายในการ
ปกปองและคุมครองสิทธิของตัวเอง รวมทั้งสามารถเผยแพรองคความรูได 

๘) กองทุนยุติธรรมของประชาชนควรเปนองคกรอิสระ และตองปรับปรุงองคประกอบของ
อนุกรรมการประจำจังหวัด ใหองคกรภาคประชาชนสังคมเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการพิจารณา
กองทุนยุติธรรม เพราะบุคคลที่มาจากอดีตขาราชการของกระบวนการยุติธรรม เชน ตำรวจ อัยการ ฯลฯ จะมี
แนวคิดเดียวกันและเปนแนวคิดแบบเดิม 

๙) กองทุนยุติธรรมของประชาชนจะตองสนับสนุนการเขาถึงสิทธิทางกฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนฯ อยางตรงไปตรงมา ใหสามารถเขาถึงไดงาย ไมยุงยากซับซอน 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด และสามารถใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางแทจริงทั้งคดีแพง 
และคดีอาญาตามที่ประชาชนรองขอ 

๑๐) กรรมการพิจารณาเงินกองทุนฯ จะตองไมทำหนาที่ตัดสินเสมือนเปนศาลพิจารณาคดีความกอน
อนุมัติเงินเพื่อชวยเหลือประชาชน หรือคาดเดาวา ‘มีความผิดหรือไม’ เพราะจะสงผลตอดุลพินิจในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่จะมองวา ‘ไมควรใหความชวยเหลือคนผิด’ ทั้งท่ีเปนสิทธิสุจริตที่ประชาชนจะตองไดรับ และ
กรณีที่ประชาชนเปนคดีความกับรัฐ กรรมการพิจารณาเงินกองทุนฯ ไมควรเปนตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ  

๑๑) กองทุนยุติธรรมของประชาชนควรแกไขเงื่อนไขที่ระบุวา ‘ผูตองหาตองติดคกุกอนจึงจะไดรับการ
สนับสนุน’ และกรณีที่บุคคลใดเคยถูกดำเนินคดี หรือถูกศาลยกฟองวา “ยกประโยชนแหงความสงสัยใหจำเลย” 
และไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นวา “สิ้นสงสัย” แลว ก็จะไมสามารถเขาถึงกองทุนยุติธรรมได ดังนั้น จึงควรแกไข
ระเบียบใหเปนเพียงวา “ศาลยกฟอง” ควรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมให
งายและสะดวก และไมควรกำหนดเกณฑความยากจนเพื่อใหทุกคนมสีิทธิในการเขาถึงกองทุนยุติธรรม  

๑๒) กองทุนยุติธรรมของประชาชน ควรเปดกวางใหประชาชนสามารถเลือกทนายความที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเรื่องสิทธิมนุษยชนไดเองตามความไววางใจ โดยจะตองเปดโอกาสใหทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับ
กองทุนยุติธรรมสามารถวาความไดทั่วราชอาณาจักรไทย เพ่ือแกปญหาทนายความบางคนมีผลประโยชนทับซอน
กับคูความของประชาชน และพยายามไกลเกลี่ยใหประชาชนยอมความ หรือยอมรับผิด มากกวาการใหความ
ชวยเหลือเพื่อตอสูใหไดรับความยุติธรรม โดยใหเหตุผลวา “โทษหนักจะไดเปนเบา” 

๑๓) กรณีที่คูขัดแยงเปนระหวางรัฐกับประชาชนจะตองมีกระบวนการยุติธรรมแบบพิเศษในการ
พิจารณาใหความเปนธรรม และผูพิพากษาควรเปนระดับอาวุโส เพราะในการพิจารณาคดีจะตองใชประสบการณ
และความกลาในการเรียกหลักฐานที่เปนขอเท็จจริงอยางรอบดาน เพ่ือประกอบการพิจารณาคดีใหเกิดความเปน
ธรรมแกทุกฝาย 

๑๔) ตองมีกฎหมายคุมครองสิทธินักอนุรักษสิ่งแวดลอม เพราะหากเกิดกรณีที่นักอนุรักษสิ่งแวดลอม
ถูกฆาตกรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะตองทำใหเกิดความเปนธรรมโดยการสืบสวนขอเท็จจริงอยางรอบ
ดาน ไมเกรงกลัวอิทธิพลของผูที่กระทำผิด 

๑๕) ผลักดันใหเกิดคณะกรรมการยุติขอพิพาท ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนซึ่งมีกฎหมายรองรับ เพ่ือยุติปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติแทนการใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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๑๖) การจัดเรียนการสอนวิชากฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีการ
เรียนรูจากสถานการณจริง เพ่ือใหเขาใจถึงวิถีชีวิตของมนุษย และพัฒนานักกฎหมายรุนใหมซึ่งจะตองเนนเรื่องการ
ใหความชวยเหลือแกประชาชน  

๑๗) ควรปรับแกการใชกฎอัยการศึก และ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๕๘ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต และ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ 
เทพา นาทวี และสะบายอย) เพราะเจาหนาที่ทหารมีอำนาจมาก สามารถกระทำการใดๆ ก็ไดโดยไมจำเปนตองมี
หมายศาล ซึ่งกอใหเกิดความสงสัยแกประชาชนในหลายคดีที่เปนการวิสามัญฆาตกรรม หรือการมีบุคคลสูญหาย 
เชน การไตสวนความตายในบางคด ีพนักงานอัยการไมนำพยานหลักฐานเขาสูชั้นศาลท้ังหมด เปนตน 

๑๘) บุคคลที่เปนชาวตางชาติตองสามารถเขาถึงความยุติธรรมได เพราะปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันคือ การบังคับใช พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา ๕๓ มาบังคับเพ่ือใหรับสารภาพ โดยมองวาเปนพฤติการณที่
สงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประเทศ จึงทำใหตองถูกควบคุมตัวอยูในสถานกักกัน ซึ่งมีสภาพที่เลวราย
กวาเรือนจำ และไมมีสิทธิไดคุยกับทนายความ ไมมีสิทธิที่จะประกันตัว แมจะเปนเพียงแคบุคคลผูตองสงสัยก็ตาม 
รวมทั้งไมมีลาม  

๑๙) ปฏิรูปกระบวนการไดมาซึ่งอัยการและผูพิพากษา คือ จะตองมีมิติความรูดานอ่ืนๆ ดวย เชน ดาน
สังคมศาสตร ประวัติศาสตร เปนตน ซึ่งในตางประเทศจะตองเรียนปริญญาอื่นมากอนที่จะมาเรียนปริญญาดาน
กฎหมายเปนใบที่สอง หรือจะตองเปนบุคคลที่มีอายุ ๓๕ ปขึ้นไป และมีประสบการณดานการทำคดีความ เพื่อ
สงเสริมใหเปนผูที่มีวุฒิภาวะ และการพิจารณาคดีมีความยุติธรรมมากขึ้น 

๒๐) ไมควรยึดติดกับคำพิพากษาฎีกาเดิม เชน คำพิพากษาตั้งแตป ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗ เพราะปจจุบัน
บริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปแลว ซึ่งหากพิจารณาตามคำพิพากษาเดิม ประชาชนก็อาจจะไมไดรับความ
ยุติธรรมได เปนตน และการเลือกพิจารณาเฉพาะเอกสารเทานั้น ไมมีการลงพื้นที่เพ่ือดูขอเท็จจริงดวยตัวเอง และ
ตรวจสอบขอเท็จจริงอยางละเอียด จะทำใหหลายๆ คดี ทั้งโจทกและจำเลยไมไดรับความยุติธรรมเทาที่ควร มีการ
จับแพะ หรือพิจารณาโทษในบางคดีที่สูงมากจนเกินไป 

๒๑) ควรแกไขเงื่อนไขการวางเงินคาธรรมเนียมศาล ในกรณีที่ประชาชนเปนโจทกและมีคดีความฟอง
กลับคดีแพงกรณี เชน ฟองแพงจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จะตองวางคาธรรมเนียมศาล ๔,๐๐๐ บาท เปนตน 
ดังนั้น หากประชาชนมีฐานะยากจนก็จะไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดเลย เพราะไมมีเงินคาธรรมเนียม
ศาล 

๒๒) กองบังคับคดีจะตองติดตามทรัพยสินของจำเลยในกรณีที่ศาลพิพากษาแลว เพ่ือใหโจทกไดรับเงิน
ชดเชยตามคำสั่งของศาล เพราะมีการแกไขปญหากรณบีริษัทขายทรัพยสินหนี 

๒๓) กรณีการกอความไมสงบในเขตพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต หลักฐาน Job-passport ที่ประเทศ
มาเลเซีย ไมควรถูกนำมาประกอบการพิจารณาคดี เพราะหากผูกระทำความผิดเดินทางไป Job-passport ไว
ลวงหนาแลว เมื่อถูกจับดำเนินคดี และนำหลักฐานนี้ไปยืนยันก็จะสามารถทำใหถูกศาลตัดสินยกฟอง ซึ่งกลายเปน
วาผูที่กระทำความผิดสามารรถอยูเหนือกฎหมายได 
 
   ที่ประชุมของ สสส. และเครือขายกลุมตางๆ มีความเห็นรวมกันใหเสนอกฎหมายที่ตองปรับปรุงแกไข
และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  : 
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ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมายที่เกี่ยวของและ 

แนวทางการดำเนินการ 
๑. การลดทอน
ความเปน
อาชญากรรม 

ใหชุมชนมีบทบาทการระงับขอพิพาทความ
ขัดแยง การไกลเกลี่ย เพ่ือลดทอนความเปน
อาชญากรรม โดยไมตองนำขอพิพาทความ
ขัดแยงเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

เสนอความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ยุติธรรมชุมชนของกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
รัฐสภา 

๒. การชวยเหลือ
ประชาชนทาง
กฎหมาย 

ใหมีการจัดสรรเงนิจากกองทุนชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายทั้งระบบ  

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติกองทนุ
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘  

๓. การพจิารณา
คดีในชั้นเจา
พนักงาน   

-หลักการพิจารณาคดีที่เปนธรรม 
-การคนหาความจริง 
-บทบาทอัยการในการกำกับดูแลการ
สอบสวน 
-กลไกในการชันสูตรพลิกศพ และนิติ
วิทยาศาสตรแยกเปนอิสระ  
-การไตสวนการตาย  
-การยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่เก่ียวกับการ
สอบสวน  

 

๑.ปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในประเด็นบทบาท
อัยการในการกำกับดูแลการสอบสวนของ
ตำรวจ การไตสวนการตาย การชันสูตรพลิก
ศพ 
๒.เสนอความเห็นในการยกเลิก 
คำสั่ง ค.ส.ช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ใหอำนาจแก
ขาราชการทหาร เปนเจาพนักงานรักษา
ความสงบเรียบรอย ดำเนินการปองกันและ
ปราบปรามการกระทำความผิดตอความ
มั่นคง  
๓.เสนอความเห็นในการยกเลิกคำสั่ง  
ค.ส.ช.ที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ การแยกสวนการ
ทำงานระหวางหนวยงานฝายปกครองและ
ตำรวจ 

๔. การคุมครอง
นักปกปองสิทธิ
มนุษยชน 

-การปองกันและปราบปรามการทรมานและ
บังคบับุคคลใหสูญหาย 
-ยุติการไมฟองคดีที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ เพ่ือคุมครองนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน 

จัดทำรางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาในชั้น
รัฐสภา 
 

๕. ปรับปรุงแกไข
กฎหมายเกี่ยวกับ
การฟองคดีปด
ปาก (Anti – 
SLAPPs Law) 

กำหนดคำนิยาม“คดียุทธศาสตรเพ่ือตอตาน
การมีสวนรวมสาธารณะ” โดยกำหนด
ขอบเขตของกฎหมายในการคุมครองสิทธิของ
ผูที่ถูกดำเนินคดใีนการเรียกรองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเพ่ือประโยชน

ปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  
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ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมายที่เกี่ยวของและ 
แนวทางการดำเนินการ 

 สาธารณะ 
๖. กฎหมาย
เกี่ยวกับความผิด
เกี่ยวกับเพศ และ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว  

กฎหมายจะตองคุมครองสิทธิในเนื้อตัว
รางกาย และการดำเนินชีวิตของผูหญิง ไมใช
เนนการรักษาสถานภาพการเปนสามี-ภรรยา 
เพ่ือมใิหมีการใชความรุนแรงในครอบครัว 
และควรยกเลิก พ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ 
เพราะกฎหมายทำใหผูหญิงถูกลงโทษ แตคน
ซื้อบริการไมไดถูกลงโทษ เปนการเลือกปฏิบัติ
หรือผลิตซ้ำความรุนแรงตอผูหญิง 

ขับเคลื่อนใหยกเลิก พ.ร.บ.สงเสริมการ
พัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในระยะแรก และระยะตอไปเสนอ
รางแกไข พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทำดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และ
แกไขประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๒๗๖ 
ในการคุมครองสิทธิของภรรยา ไมใหไดรับ
ความรุนแรงจากสามี 

๗. การพจิารณา
คดีที่ 
พลเรือนเปน
ผูกระทำความผิด
หรือเปนผูเสียหาย
ที่เกี่ยวของกับ
ทหารในศาลทหาร 

ขอเสนอตอขอบเขตอำนาจของศาลทหาร ไม
ควรมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่พล
เรือนกระทำ  หรือกรณีเจาหนาที่ทหารถูก
กลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง 
เชน การซอมทรมาน การบังคับสูญหาย การ
วิสามัญฆาตกรรม ฯลฯ หรือคดีที่มีพลเรือน
เปนผูเสียหาย และศาลทหารไมควรมีอำนาจ
พิจารณาคดีที่มีกำหนดโทษประหารชีวิต 

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๘. กฎอัยการศึก
และ พ.ร.ก.การ
บริหารราชการใน
สถานการณ
ฉุกเฉิน 

เนื่องจากสถานการณความรุนแรงใน ๓ 
จังหวัดชายแดนใต และรัฐบาลไดประกาศใช
กฎอัยการศึก และพระราชบัญญัติกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ทำใหมี
การกระทำของเจาหนาที่รัฐในการควบคุมตัว 
กักขัง ไมมีสิทธิพบทนาย ไมไดรับการเยียวยา
ความเสียหาย เปนการกระทำที่ดำเนินการ
กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่ง
เปนการละเมิดสิทธิของประชาชนดังนั้น การ
ประกาศใชกฎหมายดังกลาวควรใชเฉพาะ
ภาวะชวงสงครามเทานั้น  

ปรับปรุงแกไขกฎอัยการศกึ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
และพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 
สสส. รวมกับเครือขายประชาชนและองคกรสิทธิมนุษยชน ไดนำความเห็นและขอเสนอจากการจัดเวที มา

จัดทำรางกฎหมายในระยะที่ ๑ ใหมีการเสนอในการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
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กฎหมายวาดวยกองทุนยุติธรรม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และพรรคการเมือง ในการนำเสนอราง
กฎหมายดังกลาว เขาสูการพิจารณาในรัฐสภา  

สำหรับรางกฎหมายอ่ืน สสส. รวมกับเครือขายองคกรสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อน ไดแก ๑) เสนอความ
คิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ๒) จัดทำรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ๓) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ๔) ปรับปรุงแกไขกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  และ ๕) แกไข พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และแกไขประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๒๗๖ ในการคุมครองสิทธิของภรรยา ไมให
ไดรับความรุนแรงจากสามี 
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๔. รายช่ือคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  
 
รายชื่อกรรมการระดับชาติ 

๑. ผูแทนองคกรสิทธิมนุษยชน 
๑.๑ นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง  มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร  
๑.๒  นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
๑.๓ นายสมชาย   หอมลออ มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
๑.๔ นางสุนทรี  เซงก่ิง  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
๑.๕  นางสาวสุภาภรณ มาลัยลอย มลูนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม  

    
๒. ผูแทนทนายความ/นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
๒.๑ นายนิกร   วีสเพ็ญ  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
๒.๒ นางณัฐาศิริ  เบิรกแมน ทนายความ  
๒.๓ นายนิวัติ   แกวลวน  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
๒.๔ นายรัษฎา   มนูรัษฎา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  
๒.๕ นางสาว ส.รัตนมณี พลกลา  มลูนิธิศูนยขอมูลชุมชน  

      
๓.ผูแทนนักวิชาการ 
๓.๑ ศ.ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ อดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
๓.๒ ดร. ธาน ี  วรภัทร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ  
๓.๓ อัยการน้ำแท   มีบุญสลาง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 

กาญจนบุรี 
 
 
รายชื่อกรรมการระดับอนุภูมิภาค 

๑. ภาคตะวันออก (ภาค ๒) 
 ๑.๑ นายณัฐวัฒน  กฤตยานวัช  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ๑.๒ นายไพรัช   สุภัคคะ   ทนายความ  
 ๑.๓ นายชำนัญ   ศิริรักษ   ทนายความจากชลบุรี  

๑.๔ นายณริศ   ศรศรีวิวัฒน  ทนายความจากนครปฐม  
๑.๕ นายมานพ   สนิท   นักพัฒนา/ เครือขายภาคตะวันออก 
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  ๒. ภาคอีสานใต (ภาค ๓)  

๒.๑ ดร. ดำเกิง  โถทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฐสุรินทร  
๒.๒ นายขรรคเพชร ชายทวีป คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒.๓ นายเถกิง   ลัทธิวงค  ทนายความ 
๒.๔ นายทองดี   ทองผาย  ทนายความ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒.๕ ดร.นิรันดร  กุลฑานันท นักพัฒนา/ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
   
  ๓. ภาคอีสานเหนือ (ภาค ๔) 

๓.๑ อาจารยนิสิต(ฟาริดา) ศักยพันธิ์    มหาวิทยาลัยขอนแกน   
๓.๒ นายวชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๓.๓ นายวิบูลย   บุญภัทรรักษา  ทนายความ  
๓.๔ นางสาวสุดารัตน  เพ็งคำ่  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    

   
  ๔. ภาคเหนือตอนบน (ภาค ๕) 

๔.๑ นางสาวนิตยา  หวางไพบูลย ทนายความ   
๔.๒ นายนิพจน   เทยีนวิหาร  ศูนยวิจัยและฝกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน 
๔.๓ นายไพสิฐ  พาณิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
๔.๔ นายวิทิต    หวางไพบูลย ผูชวยทนายความและผูประสานงาน 
๔.๕ นายสุมิตรชัย  หัถตสาร  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

      
๕. ภาคเหนือตอนลาง (ภาค ๖) 
๕.๑ ดร.กานดิศ     ศิริสานต   ภาควิชานิติศาตสร วิทยาลัยการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
พิษณุโลก 

๕.๒ นายชวลิต   นักระนาด ทนายความ, นักกฎหมาย,อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

๕.๓ นายประพจน  ศรีเทศ   นักวิชาการอิสระ   
๕.๔ นายพิชัย   นวลนภาศรี ทนายความและภาคประชาสังคม 
๕.๕ นายสาคร สงมา  นักพัฒนา  มูลนิธิคนเพียงไพร/ NGOs  
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  ๖. ภาคตะวันตก (ภาค ๗) 
๖.๑ นางสาวจันทรจิรา   จันทรแผว ทนายความ 
๖.๒ นายสมนึก   ตุมสุภาพ ทนายความ 
๖.๓ ร.ต.ต.สุรศิษฏ เหลืองอรัญนภา ทนายความ 

  
 
  ๗. ภาคใตตอนบน (ภาค ๘)  

๗.๑ นายกฤษดา   สัญญาดี    
๗.๒ นางสาวคุนัญญา   สองสมุทร นักพัฒนา 
๗.๓ นางสาวณัฐชัตยากร กัญฐณา   ทนายความ  
๗.๔ นางสาวทิพพวรรณ   ถิ่นมะลวน  ทนายความ  
๗.๕ นางสุพรรณษา  มะเหร็ม   ทนายความ  

 
 
  ๘. ภาคใตตอนลาง (ภาค ๙)  

 ๘.๑  นายกฤษดา  ขุนณรงค ทนายความ  
 ๘.๒ นายพูลไท  ลวากร  นักสิทธิมนุษยชน 

๘.๓ นายภาคภูมิ   วิธานติรวัฒน  ทนายความ/มูลนิธิอันดามัน     
๘.๔ นายสันติชัย  ชายเกตุ  ทนายความ  
๘.๕ นายธีรวฒัน   ขวัญใจ  อาจารยประจำคณะนิติศาสตร     
      มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
      วิทยาเขตหาดใหญ จ.สงขลา  
 
คณะท่ีปรึกษา/คณะทำงานภาคกลาง 
๑) นายกวิน    ชุติมา  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
๒) รศ.ดร.จตุรงค   บุณยรัตนสุนทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
๓) นายไพโรจน    พลเพชร  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม/ ที่ปรึกษา สสส. 
๔) นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ กรรมการ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  
๕) นายศราวุฒิ    ประทุมราช นักสิทธิมนุษยชน      
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 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปตำรวจ 

๑) นายบุญแทน   ตันสุเทพวีรวงศ เครือขายปฏิรูปตำรวจ 
๒) นางสมศรี    หาญอนันทสุข เครือขายปฏิรูปตำรวจ    

 
ทีมงานเจาหนาที่  
๑) ผูประสานงาน  
 นายอนุชา  วินทะไชย (เอก)  ๐๘๓-๐๗๙๖ ๔๑๑/ eakucl@gmail.com 
๒) เจาหนาที่โครงการ  
 นางสาวเบญจพร บัวสำลี (กอย)  ๐๘๙-๕๐๕๕ ๔๙๔/ nongkoy.sd@gmail.com 
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ข้อเสนอต่อการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

(การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยชั่วคราว สอบสวน  
ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 
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ข้อเสนอต่อการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 
(การจับกุม ควบคุมตัว ขงั ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 

 

๑. ความส าคัญของปัญหา 
 
 เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ “การน าผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมารับผิดชอบใน
สิ่งที่กระท า และปกป้องผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากกระบวนการยุติธรรม” ในแง่นี้ กระบวนการ
ยุติธรรมจึงต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะด าเนินคดีเฉพาะกับคนที่กระท าความผิดจริงๆ และกลั่นกรองเอาคน
บริสุทธิ์ออกจากกระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุด เพราะเมื่อพวกเขาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ย่อมก่อให้เกิด
ภาระและความเดือดร้อน เสี่ยงต่อการสูญเสียอิสรภาพ และต้องับภาระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน โดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) สามารถ
สรุป ปัญหาส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดด้ังนี้ 
 

๑. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะก าหนด
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้พอสมควร แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ 
ตั้งแต่การแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา ซึ่งยากแก่การพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่ได้ท าการแจ้งสิทธิจริงหรือไม่ หรือ
แจ้งโดยที่ผู้ต้องหาเข้าใจหรือไม่ เพราะเมื่อมีการต่อสู้ในประเด็นนี้เกิดขึ้น ก็มักมีการอ้างถ้อยค าการแจ้งสิทธิใน
แบบฟอร์มส าเร็จรูป ในบางคดี ในเอกสารระบุว่าผู้ต้องหาไม่ต้องการทนายความ ซึ่งก็ยากแก่การพิสูจน์ว่าผู้ต้องหา
ปฏิเสธการมีทนายจริงหรือไม่  รวมถึงการจับกุม การควบคุมตัว การค้น ที่ยังมีช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด
มนุษยชนของประชาชนหรือเป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ 
เช่น การยัดเยียดความผิด การบังคับขู่เข็ญหรือซ้อมให้รับสารภาพ เป็นต้น 

 
๒. ปัญหาการค้นหาความจริง พบว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ

ค้นหาความจริงเท่าที่ควร แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะก าหนดชัดเจนว่าให้พนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท าได้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความผิด
ที่ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา๑ แต่ในทางปฏิบัติ 
การสอบสวนยังมุ่งรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือเอาผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นส าคัญ และมุ่งแสวงหาพยานหลักฐานจาก

                                                           
๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑  
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ตัวผู้ต้องหาเป็นหลัก จึงมีลักษณะเป็นการเค้นหาความจริง มากกว่าจะเป็นการค้นหาความจริง ซึ่งบ่อยครั้งการเค้น
หาความจริงมักมีการกระท าท่ีมิชอบ เช่น การข่มขู่ การซ้อมทรมาน เป็นต้น 
 ปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยแยกการสอบสวนและ
ฟ้องร้องคดีออกจากกันเด็ดขาด โดยให้พนักงานสอบสวนรับผิดชอบท างานสอบสวน พนักงานอัยการรับผิดชอบ
ท างานฟ้องร้อง ส่งผลให้พนักงานสอบสวนกลายเป็นผู้ก าหนดข้อหา ส่วนพนักงานอัยการมีหน้าที่เพียงรับส านวน
การสอบสวนที่เสร็จแล้วไปพิจารณาว่าจะใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องคดีหรือไม่เท่านั้น การแยกกันท างานเช่นนี้ถือเป็น
จุดอ่อนที่ส าคัญของการด าเนินคดีอาญา เนื่องจากพนักงานอัยการซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้องและรับรู้ในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ต้น 
จะรับรู้ต่อเมื่อมีการส่งส านวนจากพนักงานสอบสวนมายังพนักงานอัยการแล้ว ซึ่งอาจท าให้พนักงานอัยการไม่มี
เวลาเพียงพอที่จะกลั่นกรองคดีเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง และวางแนวทางการต่อสู้คดีในชั้นศาล ท าให้หลายคดีเมื่อ
ฟ้องไปแล้ว ศาลมีค าพากษายกฟ้อง ซึ่งหากเป็นการฟ้องผู้บริสุทธิ์จริง ก็ถือเป็นการสร้างภาระให้ประชาชน ถ้าเกิด
เป็นผู้กระท าความผิดตัวจริง ก็ถือเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมฟอกขาวให้ผู้กระท าความผิด  
 ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการปรับระบบการท างานในชั้นสอบสวนและฟ้องร้องใหม่ โดยท าให้เป็น
กระบวนการเดียวกัน   พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการต้องท างานร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับระบบของหลาย
ประเทศ ที่มักจะก าหนดให้การสอบสวนและฟ้องร้องคดีเป็นกระบวนการเดียวกัน เพ่ือให้พนักงานอัยการซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและเป็นตัวแทนของรัฐในการด าเนินคดีอาญาได้เข้าไปก ากับดูแลการสอบสวน เพ่ือให้การ
รวบรวมพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพ   
 

๓. ปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตาย กระบวนการดังกล่าวถือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบค้นหาความจริง แต่ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการอ านวย
ความเป็นธรรมได้ เนื่องจากงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร และไม่สามารถน ามาใช้ใน
การคลี่คลายคดีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไม่มั่นใจในความเป็นอิสระของเจ้าพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานนิติวิทยาศาสตร์ที่สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมักถูกมองว่าอาจถูกแทรกแซงการ
ท างานได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีฐานะเป็นเพียงผู้ช่วยของพนักงานสอบสวนเท่านั้น ท าให้การ
รวบรวมพยานหลักฐานหรือการน าเสนอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าสู่ส านวนการสอบสวนนั้น ขึ้นอยู่กับ
พนักงานสอบสวนเป็นหลัก จึงอาจท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานขาดประสิทธิภาพและเกิดการบิดเบือนได้  
 ในส่วนของการไต่สวนการตายนั้น กฎหมายก าหนดให้น ามาใช้ในกรณีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยหวังว่ากลไกนี้จะช่วยให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐและประกันความโปร่งใสในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตาย  แต่ที่ผ่านมา 
การไต่สวนการตาย    ยังมีข้อจ ากัดในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายได้อย่างแท้จริง  ยังขาดการสนับสนุนให้
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มีการน าตัวเจ้าหน้าที่ผู้ท าให้เสียชีวิตเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น กรณีการสลายการชุมนุม
ในเหตุการณ์ตากใบปี ๒๕๔๗ การสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ปี ๒๕๕๓ รวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ทหารท าการ
วิสามัญนายชัยภูมิ ป่าแส เมื่อปี ๒๕๖๐  กรณีเหล่านี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ไม่สามารถน าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้   ในส่วนกรณีนายชัยภูมิ ป่าแส คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับปัญหาในชั้นการ
ไต่สวนการตาย   กล่าวคือ พนักงานอัยการไม่ได้น าประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ และภาพจากกล้องวงจรปิดในที่
เกิดเหตุเข้ามาเพ่ือประกอบการไต่สวน  เมื่อคดีเข้าสู่ศาลจึงกลายเป็นภาระของญาติผู้ตายที่ต้องไปตามหาพยาน
ปากส าคัญ มาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริง ระหว่างการพิจารณาไต่สวน ทนายความฝ่ายญาติผู้ตายยื่นค าร้องให้ศาล
ออกหมายเรียกภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ แต่ศาลมีค าสั่งยกค าร้อง เพราะเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนเพียงพอที่จะท าค าสั่งแล้ว จะเห็นว่าในกรณีนี้ บทบาทของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะพนักงานอัยการและศาล ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาความจริงได้ละเลยการค้นหาความจริง จึงท าให้
ความจริงยังไม่ปรากฏ และยากที่จะด าเนินคดีกับเจ้าหน้าทีผู่้ที่ท าให้ตายได้ 
 

๔. ปัญหาเกี่ยวกับการไตสวนมูลฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการส าคัญในการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรชั้นสอบสวนโดยศาล และเป็นมาตรการกลั่นกรองตรวจสอบที่จะท าให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเร็ว แต่ที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าวยังไม่สามารถถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้เป็น
ดุลพินิจของศาลที่จะท าการไตสวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้๒  ในทางปฏิบัติ จึงมักไม่มีการไตสวนมูลฟ้องในกรณีนี้ ด้วย
เหตุผลว่า    พนักงานอัยการเป็นโจทกไ์ด้มกีารสอบสวนมาแลว การไต่สวนถือเป็นการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน อย่างไรก็
ดี ในความเป็นจริงมีหลายคดีที่แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานในชั้นสอบสวนยังมีปัญหาอยู่ 
โดยเฉพาะการซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ เป็นต้น  
 ดังนั้น การเชื่อว่าเมื่อมีการสอบสวนมาแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องอีกนั้น ถือเป็นความเข้าใจที่
ผิดพลาดและไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการกลั่นกรองคดี  ในประเด็นนี้ 
ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ นักกฎหมายคนส าคัญของไทย ได้ให้ความเห็นว่า การที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ ก าหนดให้กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ศาลจะไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้     
ท าให้การสอบสวนเข้ามาแทนการไต่สวนมูลฟ้อง  ทั้งที่แท้จริงแล้วการสอบสวนกับการไต่สวนมูลฟ้องเป็นคนละ
เรื่องกัน และมีสภาพต่างกันในสาระส าคัญที่แทนกันไม่ได้ กล่าวคือ การสอบสวนท าโดยพนักงานฝ่ายบริหารไม่ใช่
ตุลาการ จึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นกลาง แม้จะให้ใครเข้ามาเป็นผู้ควบคุมการสอบสวนก็ไม่มีลักษณะเป็นกลาง

                                                           
๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒)  
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เช่นเดียวกับศาล ข้อส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การสอบสวนท าโดยไม่เปิดเผย ต่างกับการไต่สวนมูลฟ้องของศาลซึ่ง
ต้องท าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความและประชาชน โดยคู่ความมีทนายความว่าต่างให้๓  
 

๒. หลักการและแนวคิดในการปฏิรูป 
 

หัวใจส าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ การตรวจสอบค้นหาความจริงในเนื้อหา (Examiner 
Principle) เพ่ือให้มีการน าผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ และมีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อหลักการดังกล่าว กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการ
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Rights to Fair trial) ซึ่งจะช่วยป้องกันการบิด
เบียนข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นการท าให้เกิดการรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ โดยวิธีการข่มขู่ บังคับ หลอกลวง หรือ
แม้แต่การซ้อมทรมาน หรือการสร้างพยานหลักฐานเท็จจริงเพ่ือเอาผิดกับผู้บริสุทธิ์หรือเพ่ือช่วยผู้กระท าความผิด
ตัวจริงให้ลอยนวลพ้นผิด  

นอกจากนี้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน แต่ไม่ละเลยการตรวจสอบถ่วงดุล   องค์กรใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ และพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นและมีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม ต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบ
ค้นหาความจริงทางเนื้อหา มากกว่าการต่อสู้มุ่งเอาความผิดกับประชาชน เพราะรัฐไม่ใช่คู่ตรงข้ามกับประชาชน  
โดยเฉพาะพนักงานอัยการ มีหน้าที่ส าคัญในการบริหารงานยุติธรรม พนักงานอัยการจะต้องมีบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการด าเนินคดีทางอาญา การก ากับดูแลความถูกต้องตามกฎหมายของการสอบสวนคดี ในฐานะตัวแทนของ
สาธารณะ๔ 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับหลักการตรวจสอบค้นหาความจริง จึงควรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายใตห้ลักการส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ  เป็นหลักการที่ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย เอกชนหรือผู้เสียหายจะท า
ให้คดีของรัฐหรือพนักงานอัยการเสียหายไม่ได้ หลักการนี้ เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเ นินคดี
อาญา คือ พนักงานอัยการ ซึ่งจะรับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง ทั้งในเรื่องการสอบสวนและ
ฟ้องร้องคดี โดยให้ถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้๕  

                                                           
๓ ส านักงานศาลยตุิธรรม, รวมผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ เล่ม ๑ , พิมพ์ครั้งท่ี ๑, ๒๕๖๒ หน้า ๔๕๕ 
๔ Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, ๒๗ August to ๗ September ๑๙๙๐  
๕ คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, กรงุเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๕, หน้า ๖๖, ๖๗ 
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๒. หลักการค้นหาความจริงในเนื้อหา เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมีหน้าที่ตรวจสอบค้นหาความจริง
แท้ของเรื่อง ในการด าเนินคดีอาญาชั้นศาล ทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่ต้องกระตือรือร้นในการตรวจสอบค้นหาความจริง
แท้ของเรื่องที่กล่าวหา และศาลจะวางเฉยไม่ได้ โดยในการตรวจสอบค้นหาความจริงของศาลนั้น จะไม่ผูกมัดกับ
รูปแบบหรือค าร้องของผู้ใดเช่นเดียวกัน๖ 

๓. หลักฟังความทุกฝ่าย เป็นหลักการที่ค านึงถึงความเสมอภาคของบุคคล ทั้งฝ่ายโจทก์และจ าเลย ซึ่ง
ท าให้ฝ่ายจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหามีฐานะเป็นประธานในคดี   มีสิทธิต่างๆในอันที่จะสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่๗  

๔. หลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Rights to Fair trial) ซึ่งถูกระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้แก่ หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและศาล๘ สิทธิที่จะ
เข้าถึงศาลที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และมีอ านาจและตั้งขึ้นตามกฎหมาย๙  สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์๑๐ สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมควบคุมตัวโดยอ าเภอใจ๑๑ สิทธิที่จะได้รับการแจ้งถึงเหตุผลของการจับกุมและ
การแจ้งข้อกล่าวหาโดยพลัน๑๒  สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม
และสถานที่ควบคุมตัวโดยพลัน๑๓ สิทธิที่จะปรากฏตัวต่อผู้พิพากษาโดยไม่ชักช้า๑๔ และได้รับการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว๑๕ สิทธิที่จะถูกควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมท่ีรับรองอย่างเป็นทางการ๑๖  
สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานและปฏิบัติหรือลงโทษด้วยความโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์๑๗  สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวระหว่างด าเนินคดี๑๘ สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้

                                                           
๖ คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว, หน้า ๖๗ – ๖๙ 
๗ คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙ – ๗๐ 
๘ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ (๑) 
๙ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง  ข้อ ๑๔ (๑)  
๑๐ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง  ข้อ ๑๔ (๒)  
๑๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ชุดของหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกควบคุมตัวหรือคมุขังไม่ว่ารูปแบบใด  
๑๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ (๒) 
๑๓ ชุดของหลักการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกควบคุมตัวหรือคมุขังไม่ว่ารูปแบบใด ข้อ ๑๖ 
๑๔ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ  ๙ (๓) 
๑๕ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ  ๙ (๔) 
๑๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นท่ัวไป ฉบับที่ ๒๐ ย่อหน้า ๑๑ 
๑๗ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๗ 
๑๘ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ  ๙ (๓)   
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หมายเรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานฝ่ายตรงข้ามของตน๑๙  สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิก
ความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด๒๐ เป็นต้น 

 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ควรมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. การแจ้งสิทธิ เพ่ือท าให้หลักประกันสิทธิสิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวมีความรัดกุมมาก

ขึ้น และป้องกันการเลี่ยงกฎหมายของเจ้าหน้าที่ จึงควรแก้ไขถ้อยค าในมาตรา ๗/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา จากค าว่า “จับกุม” เป็น “ควบคุม” เพ่ือให้สอดคล้องกับค านิยามค าว่า “ควบคุม” ใหม่ ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมถึงการท าให้สูญเสียอิสระภาพทุกประเภท อีกทั้ง ยังก าหนดให้เจ้าพนักงานซึ่งควบคุมตัว
บุคคลไว้  มีหน้าที่แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจและพนักงานอัยการทราบถึงการควบคุมตัวและ
สถานที่ควบคุมตัวในโอกาสแรก เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง ซึ่งจะช่วยอุดช่องว่างในกรณีที่
ผู้ถูกควบคุมตัวร้องขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติทราบ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งตามท่ีร้องขอ 

ในส่วนที่ก าหนดให้มีการแจ้งพนักงานอัยการด้วยนั้น ตามข้อเสนอการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในชั้นสอบสวนซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนั้น พนักงานอัยการจะเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแล
การสอบสวน จึงต้องก าหนดให้พนักงานอัยการได้รับทราบถึงการด าเนินคดีตั้งแต่แรก เพ่ือที่จะพิจารณาเข้ามา
ด าเนินการวางแนวทางการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน รวมถึงได้เข้ามาตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ใน
ชั้นจับกุมด้วย 

นอกจากนี้ ก าหนดให้การแจ้งสิทธิ ต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในขณะแจ้งไว้ด้วย และ
ให้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการปล่อยตัวไว้  เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่รัดกุมยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การกระท าโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นในชั้นจับกุม/ควบคุมตัว ดังเช่น กรณีนายบิลลี่ แกนน ากะเหรี่ยงบ้านบาง
กลอย ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ต่อมาได้สูญหายไป หรือกรณีเยาวชนรายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถูกจับกุมในช่วง
สงครามยาเสพติดปี ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่ไม่ใช่ญาติของผู้ถูกควบคุมตัวมาประกันตัวออกไป ต่อมาพบ
เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง า เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกรณียังไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ด้ วยเหตุดังกล่าว 
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตัวและปล่อยตัวไว้อย่างละเอียด เพ่ือ

                                                           
๑๙ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ (๓) (จ) 
๒๐ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ (๓) (ช) 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                     ๒๗           

อย่างน้อยหากมีการกระท าที่มิชอบเกิดขึ้นกับผู้ถูกควบคุมตัว การหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบ จะสามารถท าได้ง่ายขึ้น 
และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและระมัดระวังมากขึ้นด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗/๑) 

 
๒. การเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐ โดยหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ข้อ ๙ ระบุว่า การควบคุมตัวระหว่างด าเนินคดีควรถือเป็นข้อยกเว้น โดยหลัก
จะต้องไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ เว้นแต่จะมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเพ่ือประกันการมาปรากฏตัว
ในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณาและเพ่ือการบังคับตามค าพิพากษา ด้วยหลักการดังกล่าว 
จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การออกหมายอาญา ควรปรับปรุงเรื่องการออกหมายอาญา เพ่ือให้เกิดหลักประกันการ
คุ้มครองสิทธิที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการให้พนักงานอัยการมีบทบาทก ากับดูแลการสอบสวน  จึงควร
ก าหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้กลั่นกรองค าร้องขอออกหมายอาญาต่อศาลด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ควบคุมหรือ
ก ากับดูแลการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา ซึ่งในการกลั่นกรองนั้น  พนักงานอัยการต้องพิจารณาและให้
เหตุผลชัดเจนในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการขอออกหมายนั้น และมีอ านาจยับยั้งค าร้องดังกล่าวได้
เมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรที่จะขอออกหมาย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙) 

๒.๒ การออกหมายจับ เพ่ือให้สอดคล้องกับกับหลักการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐที่สอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ จึงควรแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้ ๑) การกระท านั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยพิจารณาจากการมีพยานหลักฐานตาม
สมควร และ ๒) ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการออกหมายหรือความจ าเป็นในการเอาบุคคลมาไว้ในอ านาจรัฐ 
โดยพิจารณาจากเหตุหลัก ๓ ประการ คือ การจะหลบหนี การจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน และการจะไปก่อ
เหตุร้ายประการอ่ืน อีกทั้ง เห็นว่าไม่ควรน าเกณฑ์อัตราโทษมาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการออกหมายจับ เนื่องจาก
อัตราโทษต่ าหรือสูงนั้นยังเป็นเพียงการตั้งข้อกล่าวหา และไม่ใช่เหตุจ าเป็นเสมอไปในการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจ
รัฐ เพราะอัตราโทษไมไ่ด้เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลจะหลบหนี การจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือการจะก่อเหตุร้าย
ประการอื่นเสมอไป (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๖) 

๒.๓ การจับกุม ควรเพ่ิมเติมหลักประการการคุ้มครองสิทธิในชั้นการจับกุม เพ่ือป้องกันการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ หรือการใช้อ านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยเพิ่มหลักประกัน ดังนี้ ๑) ก าหนดให้พนักงานผู้
จับกุม ท าหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริง และเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูกจับ๒๑ และ ๒) ให้พนักงานผู้จับกุมรีบรายงานบันทึก
การจับกุมให้พนักงานอัยการทราบ เพ่ือให้พนักงานในฐานะผู้ก ากับดูแลการสอบสวนได้เข้ามาด าเนินการในส่วนที่
                                                           
๒๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ข้อ ๙ ก าหนดให้ในขณะจับกมุ บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึง
เหตุผลในการจบักุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน 
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เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อ านาจจับกุม รวมถึงพิจารณาถึงกรณีความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้อ านาจรัฐควบคุมตัวบุคคลไว้ด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๓) 

๒.๔ การควบคุมตัว 
๒.๔.๑ ก าหนดนิยาม “ควบคุม” ใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐ ซึ่งเป็น

การลิดรอนเสรีภาพในร่างกายทุกกรณี ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม หากเป็นการใช้ก าลังบังคับทางกายภาพและ
บุคคลที่ถูกกระท าไม่มีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าอะไรได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมถือว่าเข้าข่ายควบคุมตัว
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวประชาชนโดยหลีกเลี่ยงนิยามของ
กฎหมาย เช่น การที่เจ้าหน้าที่มาพาบุคคลไป โดยอ้างว่าเป็นการเชิญตัว ไม่ใช่การจับกุม เป็นต้น ซึ่งท าให้บุคคลที่
ถูกเชิญตัวไปไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเสี่ยงต่อการถูกกระท าโดยมิชอบต่าง ๆ เช่น ท าร้าย บังคับ ขู่
เข็ญ หรือซ้อมทรมานให้รับสารภาพ  หรือให้ซักทอดบุคคลอ่ืน เป็นต้น ซึ่งการกระท าเหล่านี้ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง 
และพบว่าศาลก็มีค าวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับผู้ถูกควบคุมตัวนัก อาทิ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เอาตัวบุคคลไป โดยใช้ค าว่า
การเชิญตัว เคยมีค าวินิจฉัยของศาลว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายควบคุมตัว  ผู้ถูกควบคุมตัว จึงไม่มีสิทธิต่าง ๆ ใน
ฐานะผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา๒๒ ดังนั้น จึงควรแก้ค านิยามการ “ควบคุม” ใหม่ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๒ (๒๑)) 

๒.๔.๒ การตรวจสอบการจับกุม การก าหนดเหตุและระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา 
โดยควรแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗) 

(๑) ก าหนดให้น าตัวผู้ถูกจับไปปรากฏต่อศาลภายในเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ถูกจับ เพ่ือให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของการจับกุม ซึ่งสอดคล้องกับกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ ที่ระบุให้บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อ
หาทางอาญา จะต้องถูกน าตัวไปยังศาลโดยพลัน 

(๒) ก าหนดเงื่อนไขการฝากขังใหม่ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการสากล
เกี่ยวกับการควบคุมตัวระหว่างด าเนินคดี โดยให้ยกเลิกการขังด้วยเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวน หรือการฟ้อง
คดี เพราะการสอบสวนคดีอาญาไม่จ าเป็นต้องมีตัวผู้ต้องหาไว้ในควบคุม และในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวน
สามารถท าการสอบสวนหรือควรท าการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนการจับกุมได้อยู่แล้ว ดังนั้น 
การควบคุมตัวไว้เพ่ือการสอบสวนจึงไม่มีความจ าเป็นแต่อย่างใด และหากจะมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ไว้ ควรถือหลักความจ าเป็นในการเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐ กล่าวคือ การควบคุมตัวจะกระท าเฉพาะในกรณีเพ่ือ

                                                           
๒๒ ตัวอย่าง คดี ๔ แรงงานชาวเมียนมาร ์คดีหมายเลขด าที่ ๗/๒๕๕๙ และคดหีมายเลขด าที่ ๑๑๕/๒๕๕๙ http://naksit.net/%e
๐%b๘%๙๐%e๐%b๘%b๒%e๐%b๘%๙๙%e๐%b๘%๘๒%e๐%b๙%๘๙%e๐%b๘%ad%e๐%b๘%a๑%e๐%b๘%b
๙%e๐%b๘%a๕%e๐%b๘%๘๔%e๐%b๘%๙๔%e๐%b๘%b๕/%e๐%b๘%๘๔%e๐%b๘%๙๔%e๐%b๘%b๕%e๐%b
๘%a๓%e๐%b๘%b๐%e๐%b๘%๙๙%e๐%b๘%ad%e๐%b๘%๘๗/ 
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ประกันการจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และเพ่ือการบังคับตามค า
พิพากษา  โดยให้พิจารณาจากเหตุหลัก ๓ ประการ  ได้แก่ การจะหลบหนี  การจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
หรือการจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น  ทั้งนี้ ควรก าหนดให้พนักงานอัยการในฐานะผู้ก ากับดูการสอบสวนเป็นผู้
ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือออกหมายขังในกรณีที่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง  

(๓)  แก้ไขระยะเวลาการขังใหม่  โดยก าหนดให้ศาลสั่งขังได้ครั้งละไม่เกิน ๑๒ วัน ซึ่ง
หลักการเรื่องระยะเวลา ๑๒ วันนี้ น ามาจากหลักการเดิม เพียงแต่หลักการใหม่จะไม่ก าหนดระยะเวลาขังตาม
อัตราโทษ โดยการจะขยายระยะเวลาขังต่อไปได้ ศาลต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการขังเป็นรายครั้งไป  ส่วนใน
กรณีความผิดซึ่งหน้า จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้ไม่เกิน ๑๐ วัน หากมีเหตุจ าเป็นขยายได้ภายใต้หลักการเดียวกัน 
เนื่องจากคดีลักษณะมักจะมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว เพราะพบเห็นขณะกระท าความผิด จึงสามารถฟ้องได้เลย ไม่
จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เป็นเวลานาน  

๒.๔.๓ การตรวจสอบการควบคุมตัวโดยมิชอบ เพ่ือให้ครอบคลุมการควบคุมตัวทุกกรณี ไม่
เฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น โดยแก้ไขถ้อยค าให้ใช้ค าว่า “ควบคุม” แทน “คุมขัง” เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ที่
ครอบคลุมการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายทุกกรณี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๐) 

 
๓. การค้น เพ่ิมเติมหลักประกันการคุ้มครองสิทธิในการค้นบุคคลในที่สาธารณะ และการตรวจค้น

ยานพาหนะให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือป้องกันการกระท าโดยมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เช่น 
การยัดสิ่งผิดกฎหมายให้ประชาชนที่ถูกตรวจค้น เป็นต้น โดยก าหนดให้ก่อนลงมือค้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแจ้งเหตุ
ในการค้นให้ผู้ถูกตรวจค้นทราบ และแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนตรวจค้น และเท่าที่สามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้า
บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้า
พนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน ทั้งนี้ ให้ท าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในระหว่างตรวจค้นไว้เป็น
พยานหลักฐาน และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ถูก
ตรวจค้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๓) 

 
๔. การปล่อยตัวระหว่างด าเนินคดี  ปัจจุบัน (๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒) มีผู้ต้องขังทั่วประเทศรวม

ทั้งสิ้นสูงถึง ๓๖๕,๓๐๓ ราย  ในจ านวนนี้มีผู้ต้องขังระหว่างด าเนินคดีจ านวน ๖๐,๘๖๓ ราย หากเทียบเป็น
อัตราส่วนผู้ต้องขังระหว่างการด าเนินคดีกับนักโทษเด็ดขาดจะเท่ากับ ๑ : ๕ โดยประมาณ๒๓  เหตุที่จ านวน
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณามีจ านวนสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยที่เน้นการเอาตัว

                                                           
๒๓ ที่มา กรมราชทัณฑ์ รายงานสถิตผิู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ http://www.correct.go.th/stathomepage/ เข้าถึง ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๒ 

http://www.correct.go.th/stathomepage/
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บุคคลไว้ในอ านาจรัฐ ไม่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ถึงความจ าเป็นในการควบคุมตัว๒๔  ซึ่งการควบคุมตัวบุคคลไว้โดย
ไม่จ าเป็นนั้น ย่อมกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และสิทธิที่จะสามารถต่อสู้คดีได้
อย่างเต็มที่ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตามท่ีระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ ๑๔  

การควบคุมตัวระหว่างด าเนินคดีถือเป็นข้อยกเว้น กล่าวคือ โดยหลักจะต้องไม่ควบคุมตัวผู้ถูก
กล่าวหาไว้ในอ านาจรัฐ เว้นแต่จะมีความจ าเป็นจะต้องควบคุมตัว เพ่ือประกันการจะมาปรากฏตัวในการพิจารณา
คดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และเพ่ือการบังคับตามค าพิพากษา ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙  ซึ่งในทางปฏิบัติการพิจารณา จึงจะพิจารณา
เฉพาะเหตุหลัก ๓ ประการเท่านั้นคือ การจะหลบหนี การไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือการก่อเหตุร้ายประการ
อ่ืนของผู้ต้องหาหรือจ าเลย  แต่บ่อยครั้งการให้เหตุผลในการไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวที่ปรากฏค าสั่งศาล มักอ้าง
เหตุผลว่าเพราะคดีมีอัตราโทษสูง หรือเป็นคดีร้ายแรงเกรงจ าเลยจะหลบหนี ทั้งท่ีเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุจ าเป็นเสมอ
ไปที่จะต้องควบคุมตัวไว้  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัญหาการปล่อยตัวระหว่างด าเนินคดีของไทยแล้วพบว่า เป็นปัญหาความทับซ้อน
ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและตัวบทกฎหมาย เนื่องจากตัวบทกฎหมายเองก็ยังคลุมเครือ ซึ่งท าให้เกิดความ
สับสนในการบังคับใช้และการตีความ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงและแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพ่ือให้ชัดเจนว่าให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในระหว่างด าเนินคดีเป็นหลัก ส่วนการควบคุมตัวไว้เป็นข้อยกเว้น 
จึงเห็นควรแก้ไขมาตรา ๑๐๘ และยกเลิก ๑๐๘/๑ โดยก าหนดไว้ให้พิจารณาเฉพาะเหตุหลัก ๓ ประการ  ดังนี้ 

๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี   
๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  
๓) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

 
๕. การสอบสวน 

๕.๑ ตามหลักการตรวจสอบค้นหาความจริง การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในชั้น
สอบสวน ต้องเป็นการค้นหาความจริงในทางเนื้อหา โดยเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงในสองส่วน คือ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าที่ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระท า ซึ่งข้อเท็จจริงประการหลังนี้ 
มีประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการลงโทษหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม  จึงควรมีการเพ่ิมเติมค านิยาม “การ
สอบสวน” ให้ครอบคลุมหลักการดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒ (๑๑)) 

                                                           
๒๔ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ 
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๕.๒ ก าหนดให้พนักงานอัยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มีอ านาจสอบสวน โดย
สามารถเริ่มต้นสอบสวนด าเนินคดีและสามารถส่งส านวนสอบสวนให้พนักงานอัยการได้โดยตรง ทั้งนี้ โดย
ก าหนดให้เจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ ศุลกากร อุตสาหกรรม 
ควบคุมอาคาร มีอ านาจรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและสอบสวนด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายที่ตนรักษาการ
และความผิดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหากตรวจพบในคราวเดียวกัน แนวทางนี้สนับสนุนการกระจายอ านาจและหน้าที่ใน
การสอบสวน เป็นการช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนต ารวจ และส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านขึ้นมา เพราะเจ้าหน้าที่ที่รักษาการตามกฎหมายเฉพาะเหล่านั้น ย่อมมีความรู้ความช านาญในกฎหมายต่าง ๆ 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนยิ่งกว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในทางคดีให้รวดเร็วขึ้น อีก
ทั้งยังช่วยขจัดปัญหาการคอรัปชั่น ป้องกันการบิดเบือนและท าลายพยานหลักฐาน เพราะจะเกิดการตรวจสอบ
ระหว่างหน่วยงานกันเอง อย่างไรก็ดี แนวทางนี้ จะไม่ตัดอ านาจพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ ซึ่งยังคงมีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาทั้งปวงอยู่เช่นเดิม เพียงแต่เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนให้
มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานสังกัดหน่วยงานใด การสอบสวนนั้นจะถูกก ากับดูแล
โดยพนักงานอัยการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

๕.๓ ก าหนดให้การสอบสวนที่มีความบกพร่องด้วยเหตุแห่งการบริการจัดการทางคดี ไม่ท าให้
การสอบสวนคดีเสียไปและไม่กระทบกับอ านาจฟ้องของพนักงานอัยการ  โดยเพ่ิมเติมให้ชัดเจนว่า กรณีที่การ
สอบสวนบกพร่องไป เพียงเพราะเหตุแห่งการบริหารจัดการทางคดี เช่น การสอบสวนกระท าโดยพนักงานสอบสวน
ที่ไม่มีอ านาจ การสอบสวนที่กระท าโดยพนักงานสอบสวนที่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เป็นต้น กรณี
ดังกล่าวเป็นเพียงการบริหารจัดการทางคดี  เป็นเพียงเรื่องทางเทคนิค มิใช่สาระส าคัญของการตรวจสอบค้นหา
ความจริง จึงไม่ควรเป็นเหตุให้การสอบสวนเสียไปท้ังหมด และไม่กระทบต่ออ านาจฟ้องของพนักงานอัยการ ดังนั้น 
หากการสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้ว และการสอบสวนนั้นมี
ประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความจริงเพ่ือการเข้าถึงความยุติธรรมของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พนักงานก็ควรมีอ านาจที่
จะใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องได้ (เพ่ิมเติมวรรคสองของมาตรา ๑๒๐) 

๕.๔ ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ด้วยสภาพการ
สอบสวนและฟ้องร้องคดีที่แยกกันท างานเด็ดขาด ก่อให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพในการตรวจสอบค้นหาความจริง
ดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น จึงควรปรับปรุงระบบการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนการฟ้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน  
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการตรวจสอบค้นหาความจริงในเนื้อหา  โดยให้พนักงานอัยการมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแลการสอบสวน และมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกในการเข้าถึงพยานหลักฐาน สามารถสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานได้เอง และก าหนดให้พนักงานสอบสวนไม่ว่าสังกัดใด ท าหน้าที่ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงาน
อัยการ ให้พนักงานอัยการสามารถเข้าตรวจสอบและดูแลการสอบสวนคดีต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน และเริ่มสอบสวน
คดีได้หรือลงไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนได้  โดยในคดีส าคัญให้พนักงานอัยการเป็นหัวหน้าพนักงาน
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สอบสวน  อาทิ คดีร้ายแรง (เช่น มีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต)  คดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพล 
คดีท่ีคดีซับซ้อน หรือคดีท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ คดีอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน คดีท่ีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรม (เช่น กรณีหน่วยงานอื่นปฏิเสธไม่ด าเนินคดีอหรือด าเนินคดีโดยไม่ให้
ความเป็นธรรม ไม่รวบรวมพยานหลักฐานบางประการ) หรือกรณีที่พนักงานสอบสวนตั้งใจสอบสวนเพ่ิมเติมตาม
ค าสั่งอัยการล่าช้า เป็นต้น เนื่องจากคดีเหล่านี้ ต้องอาศัยความรอบคอบในการท าคดี ทั้งการค้นหาข้อเท็จจริงและ
การปรับใช้ข้อกฎหมาย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๑) 

นอกจากนี้ มีความจ าเป็นเป็นต้องแก้ไขมาตรา ๒๑ โดยก าหนดให้อ านาจในการชี้ขาดอ านาจ
สอบสวนเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ และยกเลิกมาตรา ๒๑/๑ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการให้กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องเป็น
กระบวนการเดียวกัน โดยมีพนักงานอัยการก ากับดูแล 

๕.๕ ก าหนดสิทธิของผู้ต้องหา ผู้เสียหายในชั้นสอบสวน  โดยก าหนดสิทธิของผู้ต้องหา และ
ผู้เสียหายในการเข้าถึงพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน โดยเฉพาะพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ทันที ส่วนพยานบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านความปลอดภัยและการ
คุ้มครองพยาน ทั้ งนี้  เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการตรวจสอบและค้นหาความจริง 
พยานหลักฐานใดที่ไม่อาจท าให้เกิดการจูงใจหรือบิดเบือนเพ่ือให้ความจริงเปลี่ยนแปลงไปได้ ก็ควรต้องเปิดเผยให้
ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ต้องหาและผู้เสียหายได้เข้าถึงและได้รับพยานหลักฐานเหล่านั้นไปได้ทันที เพ่ือประโยชน์ในการ
เข้าถึงความยุติธรรม การต่อสู้ปกป้องสิทธิของตน และจะช่วยประกันความโปร่งใสของกระบวนการสอบสวนและ
ป้องกันการบิดเบือนพยานหลักฐานได้ด้วย เพราะเม่ือพยานหลักฐานไปอยู่ในมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากฝ่ายใด
ต้องการบิดเบือนพยานหลักฐาน ฝ่ายอื่นก็จะสามารถโต้แย้งได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๑) 

๕.๖ การให้ความส าคัญกับบทบาทเจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชศาสตร์   โดย
เพ่ิมเติมบทบาทของพนักงานอัยการในการขอให้ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากพนักงานอัยการจะมี
บทบาทส าคัญในการก ากับดูแลและการสอบสวนคดีอาญา  นอกจากนี้ การสอบสวนต้องให้ความส าคัญกับบทบาท
เจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชศาสตร์ โดยควรก าหนดให้เจ้าพนักงานเหล่านั้น มีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให้มีความเป็นอิสระตามหลักวิชาชีพในการเก็บ รวบรวมและตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐาน และมีอ านาจและความรับผิดชอบในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานได้โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจของ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้ใน
ระดับหนึ่ง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๑/๑) 

๕.๗ การแจ้งข้อหา โดยหลักการแล้ว การแจ้งข้อหาหรือด าเนินคดีกับบุคคลใด จะต้องปรากฏ
พยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท าความผิดจริง ๆ และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถลงโทษ
ได้ แต่ประเทศไทยยังมีคนบริสุทธิ์ถูกแจ้งข้อหา และหลุดเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมมากมาย จึงควรก าหนดให้
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การแจ้งข้อกล่าวหา เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการ และกระท าได้
ต่อเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการแจ้งข้อหาเกิน
กว่าความผิดที่กระท า การตั้งข้อกล่าวหาที่ฟุ่มเฟือยหรือร้ายแรงเกินจริง หรือแจ้งข้อหาที่ไม่มีมูล ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อผู้ต้องหา อีกทั้ง ควรก าหนดให้การแจ้งสิทธิ การแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวน ต้องมีการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวและเสียงอย่างต่อเนื่องไว้ด้วย เพ่ือประกันว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการด าเนินการดังกล่าวจริงและโปร่งใส 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔)  

๕.๘ ก าหนดให้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยก าหนดให้ผู้ต้องหามี
สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ห้ามพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ถูก
จับกุมหรือผู้ต้องหาไปแถลงข่าว หรือกระท าการใดในลักษณะเป็นการประจาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔) 

๕.๙ ปรับแนวทางการสั่งคดีให้สอดคล้องกับแนวทางให้พนักงานอัยการดูแลการสอบสวน  โดย
ก าหนดให้ยกเลิกระบบการท าความเห็นแย้งระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการสอบสวนที่ก าหนดให้
การสอบสวนและฟ้องร้องคดีเป็นกระบวนการเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอ านาจการสอบสวน
ให้กับหลายหน่วยงานที่ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะต ารวจกับฝ่ายปกครอง ซึ่งการปรับระบบการสอบสวนดังกล่าว จะท าให้
พนักงานอัยการมีหน้าที่ก ากับดูแลการสอบสวนทั้งหมดของพนักงานสอบสวนทุกหน่วยงาน การท างานก็จะเน้น
ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน ไม่ใช่แยกพนักงานสอบสวนซึ่งท าหน้าที่สอบสวน ออกจากพนักงานอัยการซึ่งท า
หน้าที่สั่งคดีและด าเนินคดีในชั้นศาลโดยเด็ดขาดอีกต่อไป ดังนั้น ในการสอบสวนพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการก็จะทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆเช่นเดียวกัน และในการสอบสวนก็จะมีการ
ปรึกษาหารือกันตลอดกระบวนการจนถึงการสั่งคดี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการจะยุติได้ในกระบวนการที่มีการท างานร่วมกันดังกล่าว การท าความเห็นแย้งไปมาระหว่าง
หน่วยงานจึงไม่มีความจ าเป็นและเป็นการเพ่ิมข้ันตอนและระยะเวลาในการด าเนินการโดยไม่จ าเป็น (ยกเลิกมาตรา 
๑๔๕ และ ๑๔๕/๑) 

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการยกเลิกระบบการท าความเห็นแย้งระหว่างหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นกลไกการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการแล้ว อาจจะเกิดความกังวลว่าการลดทอนกลไก
การตรวจสอบระหว่างหน่วยงานดังกล่าว จะเป็นการเปิดช่องให้มีการสั่งไม่ฟ้องคดีเพ่ือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 
และท าให้คดีจะจบไป โดยที่ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๖ และ 
๑๔๗ เพ่ือประกันความโปร่งใสในการสั่งไม่ฟ้องคดีมากขึ้น  และไม่ให้กระทบกับการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ผู้เสียหาย  โดยก าหนดให้ชัดเจนว่า กรณีมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี พนักงานอัยการมีหน้าที่ส่งพยานหลักฐานทั้งหมด พร้อม
ความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดีให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่
ชักช้าและไม่เกินก าหนดอายุความฟ้องร้อง และจะต้องมีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดนั้นต่อไปจนกว่าจะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ (แก้ไขมาตรา ๑๔๖ และ ๑๔๗) 
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๖. ปรับปรุงการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตาย เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการ จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้  
  ๖.๑ ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดของผู้พบศพ ในการรักษาศพและสถานที่พบศพ รวมทั้ง
การแจ้งการตาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขมาตรา ๑๔๙)  
  ๖.๒ ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่รับแจ้งให้
ชัดเจน ทั้งในเรื่องการเก็บรักษาศพ การปิดกั้นอาณาเขตและรักษาสภาพแห่งสถานที่ที่ศพนั้นอยู่ รวมทั้งการแจ้ง
เจ้าพนักงานที่เก่ียวข้อง แพทย์หรือเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ และญาติของผู้ตาย (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๙/๑) 
  ๖.๓ ก าหนดสิทธิของญาติผู้ตายในกระบวนการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตาย  อาทิ การ
ได้รับแจ้งให้ทราบก่อนมีการชันสูตรพลิกศพ การมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การชันสูตรพลิกศพ การร้องขอให้มี
การขุดศพขึ้นตรวจ การได้รับทราบผลการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ชักช้า การสามารถเข้าถึงส านวนการชันสูตรพลิก
ศพได้ การน าเสนอพยานหลักฐานต่อเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบท าส านวนการชันสูตรพลิกศพและในชั้นการไต่สวน
การตาย การร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือไต่สวนการตาย เป็นต้น ซึ่งการรับรองสิทธิดังกล่าว จะท าให้
กระบวนการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตายมีความโปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับหลักการของสิทธิที่จะได้รับรู้ความจริงอันเป็นหลักการส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน  (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๙/๒) 
  ๖.๔ ก าหนดให้เจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพที่ได้มอบหมายจากแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์  ซึ่งมี
คุณสมบัติและผ่านการอบรมทางด้านการชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจศพ สามารถเข้าชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์
นิติเวชได้ เพ่ือความคล่องตัวและลดภาระของแพทย์นิติเวชที่มีอยู่จ านวนน้อย รวมถึงก าหนดบทบาทของเจ้า
พนักงานพิสูจน์หลักฐานในการเข้าตรวจสถานที่พบศพและที่เกิดเหตุให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ชันสูตรพลิกศพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดในการชันสูตร
พลิกศพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งจะช่วยให้การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานสอดคล้องกับหลักการรักษาห่วงโซ่พยานหลักฐาน (chain of custody)      และได้มาตรฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ มีความน่าเชื่อถือ สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาลและอ านวยความเป็นธรรมยิ่งขึ้น  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐) 
  ๖.๕ ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการท าส านวนชันสูตรพลิกศพให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของการตายที่ปรากฏ กล่าวคือ การตายที่ปรากฏแน่ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
คดีอาญา ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเป็นผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกใน
การด าเนินการตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร์ต่อไปด้วย  ส่วนการตายที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีอาญา ให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ายต ารวจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพเช่นเดิม  และการตายทีเ่กิดข้ึนโดยการกระท าของ
เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพโดยตรง จากเดิมที่พนักงาน
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อัยการมบีทบาทจ ากัดแค่เพียงการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพ   ทั้งนี้ โดยก าหนดให้
พนักงานอัยการมีอ านาจในการก ากับดูแลการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพทุกประเภทตามที่กล่าวมา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการให้พนักงานอัยการก ากับดูแลการสอบสวนด้วย (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐/๑) 
  ๖.๖ ก าหนดกรณีการไต่สวนการตายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยให้ไต่สวนเฉพาะกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องไต่สวน เพ่ือใช้กระบวนการไต่สวนในศาลตรวจสอบถ่วงดุลอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยก าหนดให้การตายที่
เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ที่ปรากฏเหตุและพฤติการณ์การตายที่ชัดแจ้งแล้ว และไม่มีการ
โต้แย้งเหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย ไม่จ าเป็นต้องไต่สวนการตายอีก แต่ในอีกแง่หนึ่งกเ็ปิดช่องให้ญาติของผู้ตาย
ยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือท าการไต่สวนการตายได ้(เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐/๒) 
  ๖.๗ เพิ่มเติมในชั้นไต่สวนการตาย โดยก าหนดให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นนิติบุคคล หรือ
บุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผู้ตาย ให้มีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการในชั้นไต่สวนการแทนผู้ตายหรือ
ญาติผู้ตายได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการตายที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานถือเป็นการตายที่มีความส าคัญและมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนในการตรวจสอบและค้นหาความจริง เพราะมีเรื่องอ านาจรัฐเข้ามาเก่ียวข้อง ล าพังเพียงญาติผู้ตายอาจจะมี
ความยากล าบากในการด าเนินการได้โดยล าพัง และอาจเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้ยุติการเคลื่อนไหวเพ่ือการพิสูจน์
ความจริงได้ง่าย จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้องค์กรหรือบุคคลอ่ืนที่ต้องการด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือพิสูจน์ความจริง
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมของผู้ตาย สามารถเข้ามาด าเนินการได้ โดยมีสถานะทางกฎหมายรองรับ 

 อีกท้ัง ก าหนดเพิ่มเติมให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือ
ญาติของผู้ตาย มีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นการไต่สวนการตาย โดยก าหนดให้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเรียกพยานที่น าสืบ
มาแล้วมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได้ รวมถึงขอให้ศาลเรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความเห็นเพื่อประกอบการไต่สวนและท าค าสั่งได้ด้วย (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐/๓) 
  ๖.๘ แก้ไขปรับปรุงมาตรา ๑๕๑ เดิม โดยก าหนดให้การผ่าศพเป็นดุลพินิจของแพทย์นิติเวช
ศาสตร์ หรือโดยการร้องขอจากผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพ พนักงานอัยการ หรือญาติผู้ตาย  (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๑) 
  ๖.๙ ก าหนดให้พนักงานอัยการมีดุลพินิจในการสั่งให้มีการขุดศพขึ้นตรวจ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริง และเพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้ตายและญาติผู้ตาย  (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๓) 
  ๖.๑๐ ก าหนดให้ในกรณีการตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน ให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบ
การท าส านวนสอบสวน จากเดิมที่ผู้รับผิดชอบท าส านวนสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนโดยค าแนะน าของ
พนักงานอัยการ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นคดีที่เก่ียวพันกับอ านาจรัฐและมีโอกาสถูกแทรกแซงสูง การให้พนักงาน
อัยการซึ่งมีความเป็นอิสระมากกว่ามารับผิดชอบอาจช่วยป้องกันการแทรกแซงได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
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แนวทางปฏิรูประบบการสอบสวนที่ก าหนดให้พนักงานอัยการมีก ากับดูแลและด าเนินการสอบสวนเองในคดีส าคัญ 
ๆ ด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๕/๑)  
  ๖.๑๑ ก าหนดกรอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการด าเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
เพ่ิมเติม หรือมีค าสั่งหรือด าเนินการทางปกครอง เช่น ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง การมีค าแนะน า การ
ชดเชยค่าเสียหาย หรือการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเพ่ือการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การตายเหล่านั้นในอนาคต โดยเฉพาะการตายที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือโรคต่าง ๆ เป็นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๕๖) 
 

๗. ปรับปรุงการไต่สวนมูลฟ้อง  
  ๗.๑ ก าหนดให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ในบางกรณี   เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการกลั่นกรองคดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  และศาลมักจะไม่ท า
การไต่สวนมูลฟ้อง  โดยเฉพาะในกรณีที่มีจ าเลยโต้แย้งการยื่นฟ้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้การไต่สวนโดยศาลเป็นการ
ตรวจสอบการท างานในชั้นสอบสวน ซึ่งบ่อยครั้งมีข้อผิดพลาดและบกพร่องเกิดขึ้น และเป็นการช่วยกลั่นกรองคดี
ไม่ให้รกโรงรกศาลโดยไม่จ าเป็นอีกด้วย (แก้ไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๑๖๒) 
  ๗.๒  ก าหนดห้ามองค์คณะผู้พิพากษาที่ท าการไต่สวนมูลฟ้องเป็นองค์คณะในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ตนได้ไต่สวนมูลฟ้อง เพราะหากไม่ก าหนดไว้ให้ชัดเจน อาจจะท าให้ผู้พิพากษาที่ไต่สวนมูลฟ้องใน
คดีนั้นมาท าหน้าที่ผู้พิพากษาในชั้นพิจารณาคดีนั้นอีก ซึ่งจะขัดกับหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาในประเด็นที่
ห้ามผู้พิพากษามีค าพิพากษาล่วงหน้า (Non prejudgement) เกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังพิจารณา เพราะผู้พิพากษา
รายเดิมที่ท าหน้าที่ไต่สวนมูลฟ้องได้รู้ข้อเท็จจริงในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาแล้ว จึงอาจมีผลให้เกิดการตัดสินล่วงหน้า
ในความผิดนั้นก่อนการพิจารณาคดีได้ (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๗๐/๑) 
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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
(การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยชั่วคราว สอบสวน  

ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 

(การจับกุม ควบคุมตัว ขงั ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 
 

๑. หลักการ 
 
 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังต่อไปนี้ 

(๑) แก้ไขเรื่องสิทธิของผู้ถูกจับกุมและผู้ต้องหา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗/๑) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การออกหมายอาญา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙) การออกหมายจับ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๖) และการจับกุม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๓) 
(๓) แก้ไขเรื่องการควบคุมตัว โดยก าหนดนิยามค าว่า “ควบคุม” ใหม่ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒ (๒๑)) 
(๔) แก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบการจับกุม ก าหนดเงื่อนไขการฝากขังและระยะเวลาการขัง

ใหม่ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗) 
(๕) แก้ไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบการควบคุมตัวโดยมิชอบ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๐) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักประกันการคุ้มครองสิทธิในการค้นบุคคลในที่สาธารณะ และการตรวจค้น

ยานพาหนะ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๓) 
(๗) แก้ไขหลักเกณฑ์การปล่อยตัวระหว่างด าเนินคดี (แก้ไขมาตรา ๑๐๘ และยกเลิก ๑๐๘/๑) 
(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมค านิยาม “การสอบสวน” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒ (๑๑))  
(๙) ก าหนดให้พนักงานอัยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มีอ านาจสอบสวน (แก้ไข

เพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 
(๑๐) ก าหนดให้พนักงานอัยการมีอ านาจในการชี้ขาดอ านาจสอบสวน (แก้ไขมาตรา ๒๑ และยกเลิก

มาตรา ๒๑/๑) 
(๑๑) ก าหนดให้การสอบสวนที่มีความบกพร่องด้วยเหตุแห่งการบริการจัดการทางคดี ไม่ท าให้การ

สอบสวนคดีเสียไปและไม่กระทบกับอ านาจฟ้องของพนักงานอัยการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๐) 
(๑๒) ก าหนดให้พนักงานอัยการก ากับดูแลการสอบสวนคดีต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน และให้มีอ านาจ

สอบสวนคดีส าคัญ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๑) 
(๑๓) ก าหนดให้ผู้ต้องหา และผู้เสียหายมีสิทธิในการเข้าถึงพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน โดยเฉพาะ

พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ทันที (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๑) 
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(๑๔) เพ่ิมเติมบทบาทของพนักงานอัยการในการขอให้ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และก าหนดให้
เจ้าพนักงานผู้ท าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๑/๑) 

(๑๕) ก าหนดให้การแจ้งสิทธิ การแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวน ต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
และเสียงอย่างต่อเนื่องไว้ด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔)  

(๑๖) ก าหนดให้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ห้ามพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาไปแถลงข่าว หรือกระท าการใดในลักษณะเป็นการ
ประจาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔) 

(๑๗) ให้ยกเลิกระบบการท าความเห็นแย้งระหว่างหน่วยงาน (ยกเลิกมาตรา ๑๔๕ และ ๑๔๕/๑) 
(๑๘) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กรณีพนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี (แก้ไขมาตรา ๑๔๖ และ ๑๔๗) 
(๑๙) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตาย (แก้ไขมาตรา ๑๔๙, เพ่ิมเติม

มาตรา ๑๔๙/๑, มาตรา ๑๔๙/๒, แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐, เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐/๑, มาตรา ๑๕๐/๒, มาตรา 
๑๕๐/๓, แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๑, มาตรา ๑๕๓, มาตรา ๑๕๕/๑ และมาตรา ๑๕๖) 

(๒๐) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๖๒) 

(๒๑) ก าหนดห้ามองค์คณะผู้พิพากษาที่ท าการไต่สวนมูลฟ้องเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา
คดีท่ีตนได้ไต่สวนมูลฟ้อง (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๗๐/๑) 

 

๒. เหตุผล 
 
 เนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน แม้จะก าหนดหลักประกันการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้พอสมควร แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ ตั้งแต่การแจ้งสิทธิแก่
ผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา การออกหมายอาญา การจับกุม การควบคุมตัว การค้น ที่ยังมีช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการ
ละเมิดมนุษยชนของประชาชนหรือเป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายได้  อีกทั้งยังพบปัญหาส าคัญในเรื่องประสิทธิภาพในการตรวจสอบค้นหาความจริง อันเป็นหัวใจส าคัญ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีการแยกการ
สอบสวนและฟ้องร้องคดีออกจากกันเด็ดขาด ท าให้พนักงานอัยการซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและมี
บทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและรับรู้ถึงการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่
ต้น อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกลั่นกรองคดี และวางแนวทางการต่อสู้คดี  และยังพบว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตาย ก็ยังมีปัญหาและข้อขัดข้องบางประการ ท าให้กระบวนการดังกล่าวไม่สามารถ
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ช่วยให้เกิดการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในชั้นการไตสวนมูลฟ้อง  
ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการตรวจสอบการท างานขององค์กรชั้นสอบสวนโดยศาล และเป็นมาตรการกลั่นกรอง
ตรวจสอบที่จะท าให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเร็ว แต่ที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าว
ยังไม่สามารถถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ดังนั้น  เพ่ือให้กลไกทาง
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบค้นหาความจริง และสามารถคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(การจับกุม ควบคุมตัว ขงั ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. …. 

(การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ชันสูตรพลิกศพ และไต่สวนมูลฟ้อง) 
………………………….. 
………………………….. 
…………………………. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที.่.) พ.ศ…” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒ (๑๑) และ (๒๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้    
(๑๑)  “การสอบสวน” หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่
กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาและเกี่ยวกับผู้กระท า
ความผิด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 
และเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิด 
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(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึง การจับ ควบคุม กักตัว กักขัง คุมขัง หรือกระท าด้วยประการอ่ืน
ใดในท านองเดียวกันอันเป็นการจ ากัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคล โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐในระหว่างสืบสวนและสอบสวน” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗/๑  ผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการควบคุมตัวและ

สถานที่ที่ถูกควบคุมตัวในโอกาสแรก 
(๒) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว  
(๓) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้นสอบสวน  
(๔) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
(๕) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าพนักงานอ่ืนของรัฐซึ่งควบคุมตัวบุคคลไว้มีหน้าที่แจ้ง

ให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ต้องหาไว้วางใจ และแจ้งพนักงานอัยการทราบถึงการควบคุมตัวและ
สถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก หากไม่สามารถติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ต้องหาไว้วางใจ ได้ 
ให้บันทึกวิธีการติดต่อ พร้อมทั้งเหตุขัดข้องในการติดต่อนั้นไว้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าพนักงานอ่ืนของรัฐซึ่งควบคุมตัวหรือรับมอบตัวผู้ถูก
ควบคุมตัวหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 
โดยให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในขณะแจ้งไว้ด้วย และให้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุม
ตัว อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่ใช้ระบุตัวบุคคลและสภาพร่างกาย
ของผู้ถูกควบคุมตัว  

(๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุมตัว และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมตัว ในกรณีที่มีการ
ย้ายสถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทางท่ีรับตัว และผู้รับผิดชอบในการย้ายสถานที่ควบคุมตัว  

(๓) ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น  
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการควบคุมตัว  
(๕) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัว ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัว และญาติหรือบุคคลที่มา

รับตัว หรือพยานในการปล่อยตัว  
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(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัว ทั้งก่อนควบคุมตัวและก่อนการปล่อย
ตัว ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายจะต้องระบุถึงข้อมูลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในการปล่อยตัวตาม (๕) ก่อนปล่อยตัวให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการปล่อยแจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อย
ตัวและให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารับตัวไป หากไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคลใดมารับตัว ให้บันทึกวิธีการ
ติดต่อญาติไว้และให้ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึกชื่อ ที่อยู่ของพยานนั้น
ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการปล่อยตัว” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้พนักงานอัยการ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ และข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย
ต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน 
หรือผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานอัยการ ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจ
ตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิด
ภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิดใน
เขตอ านาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
ความผิดนั้น ๆ เพ่ือด าเนินคดี เว้นแต่เมื่อมีเหตุจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวก จึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบสวน 

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การด าเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้รักษาการแทน 

ในกรณีเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใด ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นการเฉพาะแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นซึ่งมียศเทียบเท่า
นายร้อยต ารวจตรีหรือปลัดอ าเภอขึ้นไป เป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายนั้นและ
ความผิดที่เกี่ยวพันกัน ซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูก
จับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้จับกุมตัวผู้ต้องหาที่กระท าความผิดตามวรรคห้า
ได้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจอาจส่งตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้น ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสี่
ด าเนินการสอบสวนต่อไปก็ได้” 
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มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้อัยการจังหวัดนั้นมีอ านาจชี้ขาด แต่ในกรุงเทพมหานคร ให้อัยการสูงสุดหรือผู้ท าการแทน
เป็นผู้ชี้ขาด 

ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในระหว่างหลายจังหวัด ควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้ท าการแทนเป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าชี้ขาดนั้น ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยผ่านความเห็นชอบของพนักงานอัยการ 
และพนักงานอัยการต้องแสดงเหตุผลโดยชัดเจนในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการร้องขอออกหมาย
นั้น” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ เหตุที่จะออกหมายจับได้เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท า
ความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตราย
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๓  ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่า
เขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับทันที เว้นแต่
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สามารถน าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูกจับ และแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือ
ให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบ
และปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง
การจับกุมที่สามารถด าเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ใน
การนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย และให้เจ้าพนักงานผู้จับรายงานบันทึกการจับกุมให้
พนักงานอัยการทราบโดยไม่ชักช้า” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามถึงวรรคหกของมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ให้น าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ถูกจับ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าตัวผู้ถูก
จับไปศาลได้ทันเวลา  ให้เจ้าพนักงานผู้จับบันทึกเหตุดังกล่าวไว้  

การควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องขออนุญาตจากศาล โดยให้พนักงาน
สอบสวนโดยความเห็นชอบของพนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ 
ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการมาชี้แจงเหตุจ าเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความได้ 

ให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาตามวรรคสี่ หากมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมตัว โดยพิจารณา
จากพฤติการณ์การจะหลบหนี การจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน การจะไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน และศาล
จะสั่งขังได้ครั้งหนึ่งไม่เกินสิบสองวัน เว้นแต่ในความผิดซึ่งหน้า ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้งหนึ่งไม่เกินสิบวัน  

หากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุ
จ าเป็นเพ่ือป้องกันการหลบหนี การจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน การจะไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน  ศาลจะ
สั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงให้เห็นถึงเหตุจ าเป็น และน าพยานหลักฐานมา
ให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล 

ในการไต่สวนตามวรรคสี่และวรรคหก ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพ่ือแถลงข้อคัดค้านและ
ซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และผู้ต้องหาร้องขอ 
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ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓๔/๑ 
วรรคสาม โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๐  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุมตัวในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ 

(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวน 
(๔) ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือพัศดี 
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง” 
มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๙๓ แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“ห้ามมิให้ค้นยานพาหนะในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นใน

เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายค้นหรือที่จะจับบุคคลได ้
ก่อนลงมือค้นตามมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแจ้งเหตุในการค้นให้ผู้ถูกตรวจค้นทราบ และ

แสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนตรวจค้น และเท่าที่สามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้า
หาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน ทั้งนี้ 
ให้ท าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในระหว่างตรวจค้นไว้เป็นพยานหลักฐาน และให้บันทึกเหตุสงสัยตาม
สมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ถูกตรวจค้น” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ให้พิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เป็นหลัก เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ เมื่อมีพฤติการณ์และหลักฐานตามสมควรว่า 

(๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนี 
(๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(๓) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 
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เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือ
ศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงาน หรือความเห็นของโจทก์ ผู้เสียหาย  หรือเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก าหนดให้มี
อ านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค าร้องด้วยก็ได้ 

ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาลจะก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หรือก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การหลบหนีหรือเพ่ือป้องกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชั่วคราวก็ได้ 

ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยและผู้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๑๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๒๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

“กรณีท่ีการสอบสวนเกิดความบกพร่องขึ้น อันมีเหตุมาจากการบริหารจัดการทางคดี หากความ
บกพร่องนั้นไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการสอบสวนและการพิสูจน์ความจริง ให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องคดี
ต่อไปได”้ 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๑  พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 
การใดที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ว่าให้เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน ให้พนักงาน

อัยการมีอ านาจดังกล่าวด้วย และให้พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงควบคุมการออกหมายเรียกและหมายอาญาด้วย 

ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการสอบสวนคดีร้ายแรง คดีที่มีความซับซ้อน คดีที่
อยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีการร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย หรือพนักงานอัยการ
เห็นว่าพนักงานสอบสวนด าเนินการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือคดีตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

ในการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่อง
ที่เก่ียวกับการสอบสวนคดี 

เมื่อมีความผิดเกิดหรือมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษมายังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  ให้ 
พนักงานสอบสวนแจ้งต่อพนักงานอัยการในท้องที่ท่ีเกิดเหตุเพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า  
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เมื่อพนักงานอัยการได้รับแจ้งตามวรรคห้าแล้ว หากเห็นสมควร พนักงานอัยการอาจเข้าร่วมตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ และก าหนดแนวทางการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนได้  

ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ท าการสอบสวนเว้นแต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ” 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๑  ให้พนักงานสอบสวนและหรือพนักงานอัยการรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่
สามารถจะท าได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาและตัวผู้
ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

ให้ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย มีสิทธิได้รับส าเนาพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งทันที เพ่ือการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแห่งคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ส่วนพยานบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้ภายใต้เหตุผลด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองพยาน” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๑/๑  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนโดยความเห็นชอบของพนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการมีอ านาจให้ท า
การตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง 
จ าเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน น้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง สาร
พันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบโดยความเห็นชอบของพนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการมีอ านาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด าเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อย
ที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผู้ต้องหา ผู้เสียหาย 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ
ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระท าการป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้
สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อ
ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนั้น แล้วแต่กรณี 
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ให้เจ้าพนักงานผู้ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ตามวรรคหนึ่ง และแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่เก็บ รวบรวมและพิสูจน์พยานหลักฐานตามวรรคสอง เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามหลักวิชาชีพ” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๔  เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏ
ว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิด ามารดา อายุ 
อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าท่ีกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด แล้วจึงแจ้ง
ข้อหาให้ทราบ 

การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี พยานหลักฐานหนักแน่นว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดตาม
ข้อหานั้น โดยผ่านความเห็นชอบของพนักงานอัยการ  

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม และมีสิทธิที่จะได้รับ
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และห้ามพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ต้องหาไป
แถลงข่าว หรือกระท าการใดในลักษณะเป็นการประจาน 

พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์
แก่ตนได ้

เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้นได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้ผู้ต้องหา
ไปศาลเพ่ือขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้าขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท าการ ให้พนักงานสอบสวน
สั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกท่ีศาลเปิดท าการ กรณีเช่นว่านี้ให้น ามาตรา ๘๗ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาออก
หมายขังโดยอนุโลม หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสอบสวนดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
จับผู้ต้องหานั้นได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอ านาจปล่อย
ชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้ 

การแจ้งสิทธิ การแจ้งข้อกล่าวหา และการสอบสวนต้องมีการบันทึกภาพเคลื่ อนไหวและเสียง
อย่างต่อเนื่องไว้ด้วย” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  
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มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ส่งพยานหลักฐาน
ทั้งหมดพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดีให้ผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วน
ได้เสียโดยไม่ชักช้าและไม่เกินก าหนดอายุความฟ้องร้อง” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๗  เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
ความผิดนั้นต่อไปจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงและรู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคล
นั้นในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้น
ได”้ 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๙  เมื่อปรากฏการตายตามมาตรา ๑๔๘ ให้เป็นหน้าที่ของสามี ภริยาญาติ มิตร
สหาย หรือผู้ปกครองของผู้ตายที่รู้เรื่องการตายหรือบุคคลผู้พบศพ จัดการดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บรักษาศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเอง เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือป้องกันอันตรายแก่อนามัย
ของประชาชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

(๒) แจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยเร็วที่สุด  
ผู้ใดละเลยไม่กระท าหน้าที่ดังบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 
มาตรา ๒๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๙/๑ และมาตรา ๑๔๙/๒ แห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา ๑๔๙/๑  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้รับแจ้งการตายตามมาตรา ๑๔๙ มีหน้าที่

และอ านาจในการจัดการดังต่อไปนี้ 
(๑) เก็บรักษาศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเอง เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือป้องกันอันตรายแก่อนามัย

ของประชาชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
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(๒) ปิดกั้นอาณาเขตและรักษาสภาพแห่งสถานที่ที่ศพนั้นอยู่ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือ
กระท าการใดในสถานที่ปิดกั้นนั้นได้  

(๓) แจ้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน เพ่ือเข้าเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตาย 

(๓) แจ้งแพทย์นิติเวชหรือเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพ 
(๕) แจ้งสามีภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายเพ่ือ

ทราบถึงสิทธิและกระบวนการชันสูตรพลิกศพ หากไม่สามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้ ให้บันทึกไว้ในรายงาน 
มาตรา ๑๔๙/๒  ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้อนุบาล และญาติของผู้ตาย มีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับแจ้งให้ทราบก่อนมีการชันสูตรพลิกศพ 
(๒) สังเกตการณ์การชันสูตรพลิกศพด้วยตนเองหรือผู้แทน 
(๓) ร้องขอให้มีการขุดศพขึ้นตรวจ ตามมาตรา ๑๕๓ 
(๔) ทราบผลการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ชักช้า รวมถึงสามารถเข้าถึงส านวนการชันสูตรพลิกศพได้  
(๕) จัดท ารายงานความเห็นแนบท้ายส านวนการชันสูตรพลิกศพภายในก าหนดเวลาการท า

ส านวนการชันสูตรพลิกศพ 
(๖) น าเสนอพยานหลักฐานต่อเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบท าส านวนการชันสูตรพลิกศพภายใน

ก าหนดเวลาการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ และการน าเสนอพยานหลักฐานในการไต่สวนการตาย       
(๗) ร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือไต่สวนการตาย 
ให้เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพมีหน้าที่แจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่งให้แก่สามี ภริยา 

ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล และญาติของผู้ตายทราบโดยไม่ชักช้า” 
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่
กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ หรือเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมทางด้านการ
ชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจศพตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการมอบหมายจากแพทย์ทางนิติเวช
ศาสตร์ ท าการชันสูตรพลิกศพ 

ให้เจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานเข้าพ้ืนที่พบศพและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการตาย โดยให้ร่วมกับพนักงานสอบสวนท าบันทึกรายละเอียดแห่งการตรวจสถานที่เกิดเหตุทันที  
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ให้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ หรือเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพท ารายงานถึงสภาพของศพ หรือ
ส่วนของศพตามท่ีพบเห็นหรือตามท่ีปรากฏจากการตรวจและความเห็นในเรื่องนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการตาย
เท่าท่ีจะท าได้ และลงวันเดือนปีและลายมือชื่อในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวน
ชันสูตรพลิกศพ บันทึกและรายงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวนชันสูตรพลิกศพ  

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปท าการชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อนการ
ชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือ
ญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท าได้ 

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานอัยการและ
พนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิก
ศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง และให้น าบทบัญญัติในวรรคสี่มาใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าความตายมิได้เป็นผลแห่งการ
กระท าผิดอาญา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองเพ่ือเข้ามารับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพ 

ให้ผู้ท าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพตามมาตรานี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ให้ผู้ที่ได้ท าการชันสูตรพลิกศพ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือค่าป่วย

การ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๒๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๐/๑ มาตรา ๑๕๐/๒ และมาตรา ๑๕๐/๓ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“มาตรา ๑๕๐/๑ ให้เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ   
(๑) กรณีการตายที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการกระท าความผิดอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่

ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปแห่งท้องที่ท่ีศพนั้น เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพ  
(๒) กรณีการตายเป็นผลแห่งการกระท าความผิดอาญาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการตายเป็นผล

แห่งกระท าความผิดอาญา ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีพบศพเป็นผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพ 
(๓) กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานอัยการแห่ง
ท้องที่ท่ีพบศพเป็นผู้รับผิดชอบท าส านวนชันสูตรพลิกศพ 
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เพ่ือประโยชน์แห่งการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจในการก ากับดูแลการชันสูตร
พลิกศพตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 

ให้ผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพด าเนินการท าส านวนให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันได้รับแจ้งการตาย 

เมื่อเสร็จสิ้นการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ ให้ผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพส่งส านวน
การชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้งความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด 
หากเป็นกรณีตาม (๑) ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ต่อไป และหากเป็นการตายตาม (๒) หรือ (๓) ให้ส่งส านวน
การชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบและสอบสวนต่อไป   

มาตรา ๑๕๐/๒ การตายดังต่อไปนี้ให้มีการไต่สวนโดยศาล 
(๑) การตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตาย

ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เว้นแต่เป็นการตายที่ปรากฎเหตุ
และพฤติการณ์การตายที่ชัดแจ้งแล้ว และไม่มีการโต้แย้งเหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย  

(๒) การตายที่สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ญาติของผู้ตาย 
หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตาย ยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือท าการไต่สวน  

(๓) การตายอ่ืนใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพ หรือโดยการ

เรียกส านวนชันสูตรพลิกศพจากผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพ ท าค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้น
อยู่ เพื่อให้ศาลท าการไต่สวนและท าค าสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 
ถ้าตายโดยคนท าร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระท าร้ายเท่าที่จะทราบได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าส านวน
เสร็จสิ้นหรือวันที่ได้รับส านวน แล้วแต่กรณี ถ้ามีความจ าเป็น ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกหลักการและเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง และแจ้งความ
คืบหน้าแก่ผู้ร้อง 

มาตรา ๑๕๐/๓ ในการไต่สวน ให้ศาลปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท าการไต่สวนไว้ที่ศาล และ
ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลส่งส าเนาค าร้องและแจ้งก าหนดวันนัดไต่สวนให้สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามล าดับอย่างน้อยหนึ่งคนเท่าที่จะท าได้ทราบ
ก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและให้พนักงานอัยการน าพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ 

เมื่อศาลได้ปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท าการไต่สวนแล้ว และก่อนการไต่สวนเสร็จสิ้น สามี 
ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลขอเข้ามา
ซักถามพยานที่พนักงานอัยการน าสืบและน าสืบพยานหลักฐานอ่ืนได้ด้วย เพ่ือการนี้ สามี ภริยา ผู้ บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย หรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นนิติบุคคล หรือ
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บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตาย มีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการแทนได้ หากไม่มีทนายความที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีให้ศาลตั้งทนายความขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ทนายความฝ่ายญาติผู้ตาย 

เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายร้องขอศาลจะเรียกพยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบเพ่ิมเติมหรือเรียก
พยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได้ และอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการไต่สวน
และท าค าสั่ง แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้น าสืบพยานหลักฐานที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมาให้
ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้อง และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล  หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นได้ฟ้องหรือจะฟ้องคดีเก่ียวกับการตายนั้น 

เมื่อศาลได้มีค าสั่งแล้ว ให้ส่งส านวนการไต่สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังส่วนทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ มีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ
ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๑ ในกรณีเมื่อมีการจ าเป็นเพ่ือพบเหตุของการตาย แพทย์นิติเวชศาสตร์ที่ท าหน้าที่
ตรวจศพโดยตนเอง หรือโดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย  ผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้องขอ ให้มีอ านาจผ่าหรือสั่งให้ผ่า
ศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์นิติเวชศาสตร์ก็ได้ 

ให้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ท ารายงานการผ่าศพ พร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น  
และแสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะท าได้ และลงวันเดือนปีและลายมือชื่อในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องบันทึกหลักการและเหตุผลและความจ าเป็นในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ รายงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวนชันสูตรพลิกศพ” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                     ๕๔           

“มาตรา ๑๕๓  เมื่อสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ญาติของ
ผู้ตาย หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตายยื่นค าร้องขอต่อพนักงานอัยการ หรือเมื่อพนักงานอัยการเห็นว่ามี
ความจ าเป็นต้องมีการชันสูตรพลิกศพหรือมีการชันสูตรพลิกศพเพ่ิมเติม ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบท าส านวน
ชันสูตรพลิศพด าเนินการจัดให้ขุดศพขึ้นเพ่ือตรวจดู และด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๕/๑  การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้
พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการท าส านวนสอบสวน” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๖  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับส านวนการชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๕๐/๑ แล้ว 
อาจมีค าสั่งหรือด าเนินการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต” 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่
สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ให้ศาลสอบถามจ าเลยว่าจะคัดค้านการยื่นฟ้องหรือไม่ หากจ าเลยคัดค้าน ให้ศาลท าการไต่
สวนมูลฟ้อง” 

มาตรา ๓๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

“มาตรา ๑๗๐/๑ เมื่อศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ห้ามศาลที่ท าหน้าที่ไต่สวนมูลฟ้องเป็น
องค์คณะในการพิจารณาคดีเดียวกันนี้อีก” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
…………………………………. 
 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. ….  
(การจับกุม ควบคุมตัว ขัง ปล่อยชั่วคราว/สอบสวน/ 

ชันสูตรพลิกศพ/ไต่สวนมูลฟ้อง) 

 
 
 
 
 
 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๕๕ 

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(การจับกุม ควบคุมตัว ขงั ปล่อยชั่วคราว/สอบสวน/ชันสูตรพลิกศพ/ไต่สวนมูลฟ้อง) 

 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 
รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 
เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ค านิยาม 
มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้    
(๑๑)   “การสอบสวน” หมายความถึงการ

รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงาน
สอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะ
ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอา
ตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ 
 

มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้    
(๑๑)   “การสอบสวน” หมายความถึงการ

รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการได้ท าไปเกี่ยวกับความผิด
ที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาและเกี่ยวกับ
ผู้กระท าความผิด หรือ ทั้ งนี้  เ พ่ือเป็นการพิสูจน์
ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา และเพ่ือจะเอาตัว
ผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ และเพ่ือประโยชน์ในการ
ก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าผิด 

ตามหลักการตรวจสอบค้นหาความจริง การ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในชั้นสอบัส
วน ต้องเป็นการค้นหาความจริงในทางเนื้อหา โดย
เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงในสองส่วน คือ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการที่ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือประกอบการ
ลงโทษหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูที่เหมาะสม โดยในการ
ฟ้องควรให้อัยการเสนอการลงโทษที่เหมาะสมเพ่ือ
เป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดตามหลักอาชญา
วิทยาด้วย 

มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้    
(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึง การคุมหรือ

กักขังผู้ถูกจับ โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจใน
ระหว่างสืบสวนและสอบสวน 

มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้    
(๒๑) “ควบคุม” หมายความถึง การคุมหรือ

กักขังผู้ถูกจับ การจับ ควบคุม กักตัว กักขัง คุมขัง 
หรือกระท าด้วยประการอ่ืนใดในท านองเดียวกันอัน

ก าหนดนิยาม “ควบคุม” เพ่ือให้ครอบคลุม
การเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐ ซึ่งเป็นการลิดรอน
เสรีภาพในร่างกายทุกกรณี ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็
ตาม หากเป็นการใช้ก าลังบังคับทางกายภาพและ



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๕๖ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 เป็นการจ ากัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคล โดย
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
รัฐในระหว่างสืบสวนและสอบสวน  

 

บุคคลที่ถูกกระท าไม่มีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะท า
หรือไม่ท าอะไรได้ด้วยตนเองแล้ว ย่อมถือว่าเข้าข่าย
ควบคุมตัวทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมตัวประชาชนโดย
หลีกเลี่ยงนิยามของกฎหมาย เช่น การที่เจ้าหน้าที่มา
พาบุคคลไป โดยอ้างว่าเป็นการเชิญตัว ไม่ใช่การ
จับกุม เป็นต้น ซึ่งท าให้บุคคลที่ถูกเชิญตัวไปไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย  และเสี่ยงต่อการถูก
กระท าโดยมิชอบต่าง ๆ เช่น ท าร้าย บังคับ ขู่เข็ญ 
หรือซ้อมทรมานให้รับสารภาพ  หรือให้ซักทอด
บุคคลอื่น เป็นต้น  

สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวและผู้ต้องหา 
มาตรา ๗/๑  ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูก

ควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้
ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึง
การถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
และให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
เป็นการเฉพาะตัว  

 

มาตรา ๗/๑  ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูก
ควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้
ญาติหรือผู้ซึ่ งถูกควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม
ในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกควบคุมตัวถูกจับหรือ
ผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ
หรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการควบคุมตัวและ

ก าหนดหลักประกันสิทธิของบุคคลที่ถูก
ควบคุมตัวให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยการแก้ไขถ้อยค า
ในมาตรา ๗/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จากการ “จับกุม” เป็น “ควบคุม” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับค านิยามค าว่า “ควบคุม” ซึ่งมี
ความหมายกว้างครอบคลุมการจ ากัดเสรีภาพทาง
ร่างกายทุกประเภท  
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(๒) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง
การสอบปากค าตนได้ในชั้นสอบสวน  

(๓) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตาม
สมควร 

(๔) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิด
การเจ็บป่วย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับ
มอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรค
หนึ่ง 

สถานที่ที่ถูกควบคุมตัวในโอกาสแรก 
(๒) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ

เป็นการเฉพาะตัว  
(๓) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง

การสอบปากค าตนได้ในชั้นสอบสวน  
(๔) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตาม

สมควร 
(๕) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิด

การเจ็บป่วย 
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้า

พนักงานอ่ืนของรัฐซึ่งควบคุมตัวบุคคลไว้มีหน้าที่แจ้ง
ให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวหรือผู้ต้องหา
ไว้วางใจ และแจ้งพนักงานอัยการทราบถึงการควบคุม
ตัวและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก หากไม่
สามารถติดต่อญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวหรือ
ผู้ต้องหาไว้วางใจ ได้ ให้บันทึกวิธีการติดต่อ พร้อมทั้ง
เหตุขัดข้องในการติดต่อนั้นไว้ 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจ้า
พนักงานอ่ืนของรัฐซ่ึงจับควบคุมตัวหรือรับมอบตัวผู้ถูก
จับควบคุมตัวหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับ

อีกทั้ง ยังก าหนดให้เจ้าพนักงานซึ่งควบคุม
ตัวบุคคลไว้  มีหน้าที่แจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูก
ควบคุมตัวไว้วางใจและพนักงานอัยการทราบถึงการ
ควบคุมตัวและสถานที่ควบคุมตัวในโอกาสแรก 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง ซึ่งจะ
ช่วยอุดช่องว่างในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวร้องขอให้
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติทราบ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้ง
ตามท่ีร้องขอ  

ในส่วนที่ก าหนดให้มีการแจ้งพนักงาน
อัยการด้วยนั้น ตามข้อเสนอการปรับปรุงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นสอบสวนซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไปนั้น พนักงานอัยการจะเข้ามามีบทบาท
ในการก ากับดูแลการสอบสวน จึงต้องก าหนดให้
พนักงานอัยการได้รับทราบถึงการด าเนินคดีตั้งแต่
แรก เพ่ือที่จะพิจารณาเข้ามาด าเนินการวางแนว
ทางการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน รวมถึงได้เข้า
มาตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ในชั้นจับกุม
ด้วย 

นอกจากนี้ ก าหนดให้การแจ้งสิทธิ ต้องมี
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในขณะแจ้งไว้
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ควบคุมตัวหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิ
ตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงในขณะแจ้งไว้ด้วย และจัดให้มีการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  
          (๑) ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย ต าหนิรูปพรรณ 
รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่ใช้ระบุตัวบุคคลและสภาพร่างกาย
ของผู้ถูกควบคุมตัว  
          (๒) วัน เวลา และสถานที่ของการถูกควบคุม
ตัว และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมตัว ในกรณีที่มีการย้าย
สถานที่ดังกล่าว จะต้องมีการระบุถึงสถานที่ปลายทาง
ที่รับตัว และผู้รับผิดชอบในการย้ายสถานที่ควบคุมตัว  
ค าสั่งที่ให้มีการควบคุมตัว และเหตุแห่งการออกค าสั่ง
นั้น  

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ออกค าสั่งให้มีการ 
ควบคุมตัว  
           (๔) วัน เวลา และสถานที่ของการปล่อยตัว 
ผู้รับผิดชอบในการปล่อยตัว และญาติหรือบุคคลที่มา
รับตัว หรือพยานในการปล่อยตัว  

 

ด้วย และให้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมตัวและการปล่อยตัวไว้  เพ่ือเป็นมาตรการใน
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและตรวจสอบ
การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่รัดกุมยิ่งขึ้น เพราะที่
ผ่านมาพบกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระท าโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นในชั้นจับกุม/ควบคุมตัว 
ดังเช่น กรณีนายบิลลี่ แกนน ากะเหรี่ยงบ้านบาง
กลอย ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ต่อมาได้สูญหายไป หรือ
กรณีเยาวชนรายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถูกจับกุม
ในช่วงสงครามยาเสพติดปี ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ให้
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติของผู้ถูกควบคุมตัวมาประกันตัว
ออกไป ต่อมาพบเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง า เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งสองกรณียังไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ควบคุมตัวและปล่อยตัวไว้อย่างละเอียด เพ่ืออย่าง
น้อยหากมีการกระท าที่มิชอบเกิดขึ้นกับผู้ถูกควบคุม
ตัว การหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบ จะสามารถท าได้ง่าย
ขึ้น และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและระมัดระวังมากขึ้นด้วย 
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           (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบุคคลผู้
ถูกควบคุมตัว ทั้งก่อนควบคุมตัวและก่อนการปล่อยตัว 
ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวถึงแก่ความตายจะต้องระบุถึง
ข้อมูลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในการปล่อยตัวตาม (๕) ก่อนปล่อยตัวให้
เจ้าหน้าที่ผู้ท าการปล่อยแจ้งญาติให้ทราบถึงการปล่อย
ตัวและให้บันทึกไว้ด้วยว่ามีผู้ใดมารับตัวไป หากไม่
สามารถติดต่อญาติได้หรือไม่มีบุคคลใดมารับตัว ให้
บันทึกวิธีการติดต่อญาติไว้และให้ผู้รับผิดชอบในการ
ปล่อยตัวจัดหาพยานในการปล่อยตัว พร้อมทั้งบันทึก
ชื่อ ที่อยู่ของพยานนั้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการปล่อย
ตัว 

 

อ านาจสอบสวน 
มาตรา ๑๘  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัด

พระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอ าเภอ และข้าราชการต ารวจซึ่ง
มียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อย
ต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้
เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของ
ตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจ

มาตรา ๑๘  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรี กรุงเทพมหานคร พนักงาน
อัยการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
ปลัดอ าเภอ และข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนาย
ร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มี
อ านาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือ
เชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามี

ก าหนดให้พนักงานอัยการ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มีอ านาจสอบสวน โดย
สามารถเริ่มต้นสอบสวนด าเนินคดีและสามารถส่ง
ส านวนสอบสวนให้พนักงานอัยการได้โดยตรง ทั้งนี้ 
โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น ป่าไม้  ศุลกากร 
อุตสาหกรรม ควบคุมอาคาร มีอ านาจรับค าร้องทุกข์
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ของตนได้ 
ส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 

ให้ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจ
สอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ 
หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิดใน
เขตอ านาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็น
หน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนความผิดนั้น ๆ เพ่ือด าเนินคดี เว้นแต่เมื่อมี
เหตุจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวก จึงให้พนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบสวน 

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน 
การด าเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้
รักษาการแทน 
 

ที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 
ส าหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี

กรุงเทพมหานคร ให้พนักงานอัยการ ข้าราชการ
ต ารวจซึ่ งมี ยศตั้ งแต่ชั้ นนายร้อยต ารวจตรีหรื อ
เทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป มีอ านาจสอบสวน
ความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิด
ภายในเขตอ านาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูก
จับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ความผิดอาญาได้เกิดใน
เขตอ านาจพนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติให้เป็น
หน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนความผิดนั้น ๆ เพ่ือด าเนินคดี เว้นแต่เมื่อมี
เหตุจ าเป็นหรือเ พ่ือความสะดวก จึงให้พนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบสวน 

ในเขตท้องที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน 
การด าเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้น หรือผู้
รักษาการแทน 

กล่าวโทษและสอบสวนด าเนินคดีในความผิดตาม
กฎหมายที่ตนรักษาการและความผิด อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหากตรวจพบในคราวเดียวกัน แนวทางนี้
สนับสนุนการกระจายอ านาจและหน้าที่ ในการ
สอบสวน เป็นการช่วยลดภาระงานของพนักงาน
สอบสวนต ารวจ และส่งเสริมการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมา เพราะเจ้าหน้าที่ที่
รักษาการตามกฎหมายเฉพาะเหล่านั้น ย่อมมีความรู้
ความช านาญในกฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของตนยิ่งกว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ ซึ่งจะ
ช่วยลดขั้นตอนในทางคดีให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ขจัดปัญหาการคอรัปชั่น ป้องกันการบิดเบือนและ
ท าลายพยานหลักฐาน เพราะจะเกิดการตรวจสอบ
ระหว่างหน่วยงานกันเอง อย่างไรก็ดี แนวทางนี้ จะ
ไม่ตัดอ านาจพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ ซึ่งยังคงมี
อ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงอยู่เช่นเดิม เพียงแต่
เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชนให้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
สอบสวนโดยเจ้าพนักงานสังกัดหน่วยงานใด การ
สอบสวนนั้นจะถูกก ากับดูแลโดยพนักงานอัยการ 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๖๑ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใด ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นการเฉพาะแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นซึ่งมี
ยศเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีหรือปลัดอ าเภอขึ้นไป 
เป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาตาม
กฎหมายนั้นและความผิดที่เกี่ยวพันกัน ซึ่งได้เกิด หรือ
อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอ านาจของตน หรือ
ผู้ต้องหามีท่ีอยู่ หรือถูกจับภายในเขตอ านาจของตนได้ 

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
เป็นผู้จับกุมตัวผู้ต้องหาที่กระท าความผิดตามวรรคห้า
ได้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจอาจส่งตัวผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหานั้น ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสี่
ด าเนินการสอบสวนต่อไปก็ได้ 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ ไม่แน่ว่าพนักงาน
สอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดนั้นมี
อ านาจชี้ขาด แต่ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีต าแหน่ง
ตั้งแต่รองอธิบดีกรมต ารวจขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาด 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ ไม่แน่ว่าพนักงาน
สอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ข้าหลวงประจ าอัยการจังหวัด
นั้นมีอ านาจชี้ขาด แต่ในกรุงเทพมหานครจังหวัดพระ
นครและธนบุรี ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีกรมต ารวจขึ้นไปอัยการ

แก้ไขมาตรา ๒๑ โดยก าหนดให้อ านาจใน
การชี้ขาดอ านาจสอบสวนเป็นหน้าที่ของพนักงาน
อัยการ และยกเลิกมาตรา ๒๑/๑ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑๕/๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการให้
กระบวนการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดใน
ระหว่างหลายจังหวัด ควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้ท าการแทน
เป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าชี้ขาดนั้น ไม่เป็นเหตุให้งดการ
สอบสวน 

มาตรา ๒๑/๑ ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจ ในกรณีที่ไม่
แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือใน
กองบัญชาการเดียวกันควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าสั่ งชี้ขาด ไม่ เป็นเหตุให้งดการ
สอบสวน 

สูงสุดหรือผู้ท าการแทนเป็นผู้ชี้ขาด 
ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดใน

ระหว่างหลายจังหวัด ควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้อัยการสูงสุดอธิบดีกรมอัยการหรือผู้ท า
การแทนเป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าชี้ขาดนั้น ไม่เป็นเหตุให้งดการ
สอบสวน 

มาตรา ๒๑/๑ ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจ ในกรณีที่ไม่
แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือใน
กองบัญชาการเดียวกันควรเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาด 

การรอค าสั่ งชี้ขาด ไม่ เป็นเหตุ ให้งดการ
สอบสวน 

เดียวกนั โดยมีพนักงานอัยการก ากับดูแล 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

การออกหมายอาญา 
มาตรา ๕๙ ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจับ 

หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดย
มีผู้ร้องขอก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ
สามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป  

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้
ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาล
ทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือขอให้
ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้
เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับ
หรือหมายค้นได้ตามมาตรา ๕๙/๑ และมีค าสั่งให้ออก
หมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งส าเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้อง
ขอโดยทางโทรสาร สื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์  หรือสื่ อ
เทคโน โลยี ส ารสน เทศประ เภท อ่ืน  ทั้ งนี้  ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๕๙ ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจับ 
หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดย
มีผู้ร้องขอก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ
สามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป โดยผ่านความเห็นชอบของพนักงาน
อัยการ และพนักงานอัยการต้องแสดงเหตุผลโดย
ชัดเจนในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการ
ร้องขอออกหมายนั้น  

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้
ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาล
ทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือขอให้
ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้
เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับ
หรือหมายค้นได้ตามมาตรา ๕๙/๑ และมีค าสั่งให้ออก
หมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งส าเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้อง
ขอโดยทางโทรสาร สื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  หรือสื่ อ

ปรับปรุงเรื่องการออกหมายอาญา เพ่ือให้
เกิดหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่ดีขึ้น  และ
สอดคล้องกับแนวทางการให้พนักงานอัยการมี
บทบาทก ากับดูแลการสอบสวน  จึงควรก าหนดให้
พนักงานอัยการเป็นผู้กลั่นกรองค าร้องขอออกหมาย
อาญาต่อศาลด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ควบคุมหรือ
ก ากับดูแลการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา 
ซึ่ ง ในการกลั่นกรองนั้น  พนักงานอัยการต้อง
พิจารณาและต้องให้เหตุผลชัดเจนในการให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการขอออกหมายนั้น 
และมีอ านาจยับยั้งค าร้องดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควรที่จะขอออกหมาย  
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เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้
ศาลด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมาพบ
ศาลเพ่ือสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยค า
ของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออก
หมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มี
การถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้
ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าว
แล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อ
ศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอน
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้  ทั้งนี้ ศาล
จะมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ 
 

เทคโน โลยี ส ารสน เทศประ เภท อ่ืน  ทั้ งนี้  ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 

เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้
ศาลด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมาพบ
ศาลเพ่ือสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยค า
ของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออก
หมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มี
การถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้
ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าว
แล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อ
ศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอน
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้  ทั้งนี้ ศาล
จะมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนแก่บุคคลที่เก่ียวข้องตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ 
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การออกหมายจับและการจับ 
มาตรา ๖๖   เหตุที่จะออกหมายจับได้มี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใด

น่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินสามปี หรือ 

(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใด
น่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่า
จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ
ก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่
มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร 
ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี     

มาตรา ๖๖   เหตุที่จะออกหมายจับได้ มี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใด
น่าจะได้กระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินสามปี หรือ และ 

(๒) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใด
น่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่า
จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ
ก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่
มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร 
ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี     
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการเอาตัวบุคคลไว้
ในอ านาจรัฐที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
สากล โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๙ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ จึงควรแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน
ขึ้น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้ ๑) การ
กระท านั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยพิจารณาจากการ
มีพยานหลักฐานตามสมควร และ ๒) ต้องพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการออกหมายหรือความจ าเป็นใน
การเอาบุคคลมาไว้ในอ านาจรัฐ โดยพิจารณาจาก
เหตุหลัก ๓ ประการ คือ การจะหลบหนี การจะไป
ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน และการจะไปก่อเหตุร้าย
ประการอ่ืน อีกทั้ง เห็นว่าไม่ควรน าเกณฑ์อัตราโทษ
มาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการออกหมายจับ เนื่องจาก
อัตราโทษต่ าหรือสู งนั้นยั ง เป็นเพียงการตั้ งข้อ
กล่าวหา และไม่ใช่เหตุจ าเป็นเสมอไปในการเอาตัว
บุคคลไว้ในอ านาจรัฐ เพราะอัตราโทษไม่ได้เกี่ยวข้อง
กั บ ก า รที่ บุ ค คลจะหลบหนี  ก า ร จ ะยุ่ ง เ ห ยิ ง
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พยานหลักฐาน หรือการจะก่อเหตุร้ายประการอ่ืน
เสมอไป 

มาตรา ๘๓  ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือ
ราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขา
ต้องถูกจับ แล้วสั่ ง ให้ผู้ ถูกจับไปยังที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ 
เว้นแต่สามารถน าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น าไปที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้าจ าเป็นก็
ให้จับตัวไป 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้
ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้
การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมี
สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่ง
ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการ
ควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่

มาตรา ๘๓  ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือ
ราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขา
ต้องถูกจับ แล้วสั่ ง ให้ผู้ ถูกจับไปยังที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ
ทันที เว้นแต่สามารถน าไปที่ท าการของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น าไปที่ท าการ
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว แต่ถ้า
จ าเป็นก็ให้จับตัวไป 

ในกรณีที่ เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้ง
ข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูกจับ และแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้
ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้
การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมี
สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่ง
ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้
โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการ

เพ่ิมเติมหลักประการการคุ้มครองสิทธิใน
ชั้นการจับกุม เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
หรือการใช้อ านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยควร
เพ่ิมหลักประกัน ดังนี้  

๑) ก าหนดให้พนักงานผู้จับกุม ท าหน้าที่
แจ้งข้อเท็จจริง และเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูกจับ ซึ่ง
เป็นหลักการที่ก าหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 
๙ และ  

๒) ให้พนักงานผู้จับกุมรีบรายงานบันทึก
การจับกุมให้พนักงานอัยการทราบ เพ่ือให้พนักงาน
ในฐานะผู้ ก า กั บดู แลการ สอบสวน ได้ เ ข้ า ม า
ด า เนินการในส่ วนที่ เ กี่ ยวข้อ ง เ พ่ือตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อ านาจจับกุม 
รวมถึงพิจารณาถึงกรณีความจ าเป็นที่ต้องใช้อ านาจ
รัฐควบคุมตัวบุคคลไว้ด้วย 
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(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูก
จับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้า
พนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย 

ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวาง
การจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ท าการ
จับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้ งหลายเท่าที่
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 

ควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูก
จับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้า
พนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย และให้
เจ้าพนักงานผู้จับรายงานบันทึกการจับกุมให้พนักงาน
อัยการทราบโดยไม่ชักช้า 

ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวาง
การจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ท าการ
จับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้ งหลายเท่าที่
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 

การควบคุมตัวและขัง 
มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกิน

กว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้

ได้เท่าที่เวลาที่จะถามค าให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็น
ใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว 
และมีเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวน หรือการฟ้องคดี 
ให้น าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงาน

มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกิน
กว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 

ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้
ได้เท่าที่เวลาที่จะถามค าให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็น
ใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว 
และมีเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวน หรือการฟ้องคดี 
ให้น าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน สี่สิบแปด ยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ถูกจับผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงที่ท าการของ

ก าหนดให้น าตัวผู้ถูกจับไปปรากฏต่อศาล
ภายในเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ถูกจับ 
เพ่ือให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและ
เหตุผลของการจับกุม ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ข้อ ๙ ที่ระบุให้บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อ
หาทางอาญา จะต้องถูกน าตัวไปยังศาลโดยพลัน 

ก าหนดเงื่อนไขการฝากขังใหม่ให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับหลักการสากลเกี่ยวกับการควบคุม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

สอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมี
เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อ
ศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้  ให้ศาลสอบถาม
ผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาล
อาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมา
ชี้แจงเหตุจ าเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระท าลงมีอัตรา
โทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
ร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้ง
เดียว มีก าหนดไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขัง
หลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสอง
วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้ง

พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ซึ่ง
ท าให้ไม่สามารถน าตัวผู้ถูกจับไปศาลได้ทันเวลา  ให้
เจ้าพนักงานผู้จับบันทึกเหตุดังกล่าวไว้  

การควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาเกินยี่สิบสี่
ชั่วโมง ต้องขออนุญาตจากศาล โดยให้พนักงาน
สอบสวนโดยความเห็นชอบของพนักงานอัยการ หรือ
พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหา
นั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้าน
ประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจ าเป็น หรืออาจเรียก
พยานหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ 
ผู้ ถูกจับหรือผู้ ต้องหามีสิทธิที่จะพบและปรึกษา
ทนายความได ้

ให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาตามวรรคสี่ หาก
มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมตัว โดยพิจารณา
จากพฤติการณ์การจะหลบหนี การจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน การจะไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
และศาลจะสั่งขังได้ครั้งหนึ่งไม่เกินสิบสองวัน  เว้นแต่
ในความผิดซึ่งหน้า ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้งหนึ่งไม่

ตัวระหว่างด าเนินคดี โดยให้ยกเลิกการขังด้วยเหตุ
จ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวน หรือการฟ้องคดี เพราะ
การสอบสวนคดีอาญาไม่จ าเป็นต้องมีตัวผู้ต้องหาไว้
ในควบคุม และในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวน
สามารถท าการสอบสวนหรือควรท าการสอบสวน
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนการจับกุมได้อยู่
แล้ว ดังนั้น การควบคุมตัวไว้เพื่อการสอบสวนจึงไม่มี
ความจ าเป็นแต่อย่างใด และหากจะมีการควบคุมตัว
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ ควรถือหลักความจ าเป็นใน
การเอาตัวบุคคลไว้ในอ านาจรัฐ กล่าวคือ การ
ควบคุมตัวจะกระท าเฉพาะในกรณีเพ่ือประกันการ
จะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืน
ของกระบวนพิจารณา และเพ่ือการบังคับตามค า
พิพากษา  โดยให้พิจารณาจากเหตุหลัก ๓ ประการ  
ได้ แก่  การจะหลบหนี   การจะไปยุ่ ง เหยิ งกับ
พยานหลักฐาน การจะไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน  
ทั้งนี้ ควรก าหนดให้พนักงานอัยการในฐานะผู้ก ากับดู
การสอบสวนเป็นผู้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือออกหมาย
ขังในกรณีที่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับเกินกว่า 
๒๔ ชั่วโมง  
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

หนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่
เกินแปดสิบสี่วัน 

ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบ
แปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอขังต่อไปอีกโดยอ้าง
เหตุจ าเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจ าเป็น 
และน าพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจ
แก่ศาล 

ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด 
ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพ่ือแถลงข้อคัดค้าน
และซักถามพยาน ถ้าผู้ ต้องหาไม่มีทนายความ
เนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และ
ผู้ ต้องหาร้องขอ ให้ศาลตั้ งทนายความให้  โดย
ทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดย
อนุโลม 

ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปท าการสอบสวน
ในท้องที่ อ่ืนนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหาไว้ 
พนักงานสอบสวนจะยื่นค าร้องขอให้โอนการขังไปยัง

เกินสิบวัน  
ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระท าลงมีอัตรา

โทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
ร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ครั้ง
เดียว มีก าหนดไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขัง
หลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสอง
วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้ง
หนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่
เกินแปดสิบสี่วัน 

ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบ
แปดวันแล้ว  หากพนักงานอัยการหรือพน ักงาน
สอบสวนยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดย
อ้างเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนี การจะไป
ยุ ่ง เ หย ิง ก ับพยานหล ักฐ าน  การจะ ไปก ่อ เหตุ

ส าหรับระยะเวลาในการขัง ให้ศาลสั่งขังได้
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๒ วัน ซึ่งหลักการเรื่องระยะเวลา 
๑๒ วันนี้ น ามาจากหลักการเดิม เพียงแต่หลักการ
ใหม่จะไม่ก าหนดระยะเวลาขังตามอัตราโทษ โดย
การจะขยายระยะเวลาขังต่อไปได้ ศาลต้องพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการขังเป็นรายครั้งไป  ส่วนในกรณี
ความผิดซึ่งหน้า จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้ไม่เกิน ๑๐ 
วัน หากมีเหตุจ าเป็นขยายได้ภายใต้หลักการเดียวกัน  
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ศาลในท้องที่ที่จะต้องไปท าการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อ
ศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป 

อันตรายประการอื่น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ
พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุ
จ าเป็น และน าพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็น
ที่พอใจแก่ศาล 

ในการไต่สวนตามวรรคสามสี่และวรรคเจ็ด
หก ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเ พ่ือแถลงข้อ
คัดค้านและซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความ
เนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๔/๑ และ
ผู้ ต้องหาร้ องขอ ให้ศาลตั้ งทนายความให้  โดย
ทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดย
อนุโลม 

ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปท าการสอบสวน
ในท้องที่ อ่ืนนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหาไว้ 
พนักงานสอบสวนจะยื่นค าร้องขอให้โอนการขังไปยัง
ศาลในท้องที่ที่จะต้องไปท าการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อ
ศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป 

มาตรา ๙๐  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูก
คุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลท้องที่ที่

มาตรา ๙๐  เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูก
คุมขังถูกควบคุมตัวในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ

แก้ไขเรื่องการตรวจสอบการควบคุมตัวโดย
มิชอบ เพ่ือให้ครอบคลุมการควบคุมตัวทุกกรณี ไม่
เฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น โดยแก้ไขถ้อยค าให้ใช้ค า
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มีอ านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ 
(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวน 
(๔) ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือพัศด ี
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคล

อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง 
เมื่อได้รับค าร้องดังนั้น ให้ศาลด าเนินการไต่

สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล 
ศาลมีอ านาจสั่งผู้คุมขังให้น าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดย
พลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่า
การคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อย
ตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที 

ศาลท้องที่ท่ีมีอ านาจพจิารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ 
(๑) ผู้ถูกคุมขังเอง 
(๒) พนักงานอัยการ 
(๓) พนักงานสอบสวน 
(๔) ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือพัศดี 
(๕) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคล

อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง 
เมื่อได้รับค าร้องดังนั้น ให้ศาลด าเนินการไต่

สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่าค าร้องนั้นมีมูล 
ศาลมีอ านาจสั่งผู้คุมขังให้น าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดย
พลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่า
การคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อย
ตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที 

ว่า “ควบคุม” แทน “คุมขัง” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นิยามใหม่ที่ครอบคลุมการลิดรอนเสรีภาพในร่างกาย
ทุกกรณ ี
 

การค้น 
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลในที่

สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น
ครอบครองสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดย
กระท าความผิด หรือได้ใช้หรือเพ่ือจะใช้ในการกระท า
ความผิด   

มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลในที่
สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น
ครอบครองสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดย
กระท าความผิด หรือได้ใช้หรือเพ่ือจะใช้ในการกระท า
ความผิด   

เพ่ิมเติมหลักประกันการคุ้มครองสิทธิใน
การค้นบุคคลในที่สาธารณะ และการตรวจค้น
ยานพาหนะให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือป้องกันการกระท าโดย
มิชอบหรือแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การยัดสิ่งผิดกฎหมายให้ประชาชนที่
ถูกตรวจค้น เป็นต้น โดยก าหนดให้ก่อนลงมือค้น ให้



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๗๒ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 ห้ามมิให้ค้นยานพาหนะในที่สาธารณสถาน 
เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นใน
เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายค้นหรือที่จะจับบุคคลได้ 

ก่อนลงมือค้นตามมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานผู้
ค้นแจ้งเหตุในการค้นให้ผู้ถูกตรวจค้นทราบ และแสดง
ความบริสุทธิ์ เสียก่อนตรวจค้น และให้ค้นต่อหน้า
บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าว
นั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่ง
เจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน ทั้งนี้ ให้ท าการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในระหว่างตรวจค้นไว้
เป็นพยานหลักฐาน และให้บันทึกเหตุสงสัยตามสมควร
และเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถค้นได้เป็นหนังสือ
ให้ไว้แก่ผู้ถูกตรวจค้น 

เจ้าพนักงานผู้ค้นแจ้งเหตุในการค้นให้ผู้ถูกตรวจค้น
ทราบ และแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนตรวจค้น และ
เท่าที่ สามารถจะท าได้ ให้ค้นต่อหน้าบุคคลใน
ครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้น
ไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่ง
เจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน ทั้งนี้ ให้ท าการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในระหว่างตรวจค้น
ไว้เป็นพยานหลักฐาน และบันทึกเหตุสงสัยตาม
สมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถค้นได้เป็น
หนังสือให้ไว้แก่ผู้ถูกตรวจค้น 

การปล่อยตัวระหว่างพิจารณา 
มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยค าร้องขอให้

ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ 
(๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา  
(๒) หลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 
(๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร 
(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน

มาตรา ๑๐๘ ในการวินิจฉัยค าร้องขอให้
ปล่อยชั่วคราว ให้พิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยเป็นหลัก เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องขังผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไว้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ 
เมื่อมีพฤติการณ์และหลักฐานตามสมควรว่า 

(๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา  

การควบคุมตัวระหว่างด าเนินคดีถือเป็น
ข้อยกเว้น กล่าวคือ โดยหลักจะต้องไม่ควบคุมตัวผู้
ถูกกล่าวหาไว้ในอ านาจรัฐ เว้นแต่จะมีความจ าเป็น
จะต้องควบคุมตัว เพ่ือประกันการจะมาปรากฏตัวใน
การพิจารณาคดี ในขั้นตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา 
และเพ่ือการบังคับตามค าพิพากษา ซึ่งเป็นไปตาม
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ได้เพียงใด 
(๕) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิด

จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ 
(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องขังตาม

หมายศาล ถ้ามีค าคัดค้านของพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี 
ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได ้

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือ
ศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของ
เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งค าร้อง
ด้วยก็ได้ 

ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงาน
ซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอ่ืนใดให้ผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้
ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย

(๒) หลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 
(๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร 
(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน

ได้เพียงใด 
(๕) (๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนี 
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิด

จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ 
(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องขังตาม

หมายศาล ถ้ามีค าคัดค้านของพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี 
ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได ้

(๕)(๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน 

(๖)(๓)  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุ
อันตรายประการอื่น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือ
ศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงาน  หรือความเห็นของ
โจทก์  ผู้ เสี ยหาย  หรือ เจ้ าพนักงานซึ่ งกฎหมาย
ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวกับการนั้น   เ พ่ือ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ ๙ อีกทั้งการควบคุมตัวบุคคลไว้
โดยไม่จ าเป็นยังอาจกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และสิทธิที่จะ
สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ตามที่ระบุไว้ในกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ ๑๔ ด้วย 

ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาปัญหาการปล่อยตัว
ระหว่างด าเนินคดีของไทยแล้วพบว่า เป็นปัญหาทับ
ซ้อนระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและตัวบท
กฎหมาย เนื่องจากตัวบทกฎหมายเองก็ยังคลุมเครือ 
ซึ่งท าให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้และการ
ตีความ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงและแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้ชัดเจนว่าให้
ปล่อยระหว่างด าเนินคดีเป็นหลัก ส่วนการควบคุมตัว
ไว้เป็นข้อยกเว้น โดยแก้ไขมาตรา ๑๐๘ และยกเลิก 
๑๐๘/๑ โดยก าหนดไว้ให้พิจารณาเฉพาะเหตุหลัก ๓ 
ประการ  ได้แก่  

๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี   
๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับ
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ชั่วคราวก็ได้  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการหลบหนี หรือภัย
อันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้น
ยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมี
พฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรง 
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น 

 
๑๐๘/๑ การสั่ งไม่ ให้ปล่อยชั่ วคราว จะ

กระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี 
(๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับ

พยานหลักฐาน 
(๓) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตราย

ประการอื่น 
(๔) ผู้ ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่

น่าเชื่อถือ 
(๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือ

ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้า
พนักงานหรือการด าเนินคดีในศาล 

ประกอบการพิจารณาสั่งค าร้องด้วยก็ได้ 
ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงาน

ซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาลจะก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หรือ
ก าหนดเงื่อนไขอ่ืนใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือป้องกันภัยอันตราย หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวก็ได้ 

ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลที่
ชัดเจนและต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
และผู้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็ว 

 
ให้ยกเลิกมาตรา ๑๐๘/๑ การสั่งไม่ให้ปล่อย

ชั่วคราว จะกระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใด
เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี 
(๒) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับ

พยานหลักฐาน 
(๓) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตราย

ประการอื่น 

พยานหลักฐาน  
๓)  ผู้ ต้ อ งหาหรื อจ า เลยจะไปก่อ เหตุ

อันตรายประการอื่น  
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ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล 
และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยและผู้
ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

(๔) ผู้ ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่
น่าเชื่อถือ 

(๕) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้า
พนักงานหรือการด าเนินคดีในศาล 

ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล 
และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยและผู้
ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

การสอบสวนและฟ้องคดี 
มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่น

ฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิด
นั้นก่อน 

มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่น
ฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิด
นั้นก่อน 

กรณีที่การสอบสวนเกิดความบกพร่องขึ้น 
อันมีเหตุมาจากการบริหารจัดการทางคดี หากความ
บกพร่องนั้นไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการสอบสวน
และการพิสูจน์ความจริง ให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
ฟ้องคดีต่อไปได ้

เพ่ิมเติมให้ชัดเจนว่า กรณีที่การสอบสวน
บกพร่องไป เพียงเพราะเหตุแห่งการบริหารจัดการ
ทางคดี เช่น การสอบสวนกระท าโดยพนักงาน
สอบสวนที่ไม่มีอ านาจ การสอบสวนที่กระท าโดย
พนั ก งานสอบสวนที่ ไม่ ใ ช่ พ นั ก ง านสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการ
บริหารจัดการทางคดี  เป็นเพียงเรื่องทางเทคนิค 
มิใช่สาระส าคัญของการตรวจสอบค้นหาความจริง 
จึงไม่ควรเป็นเหตุให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด และ
ไม่กระทบต่ออ านาจฟ้องของพนักงานอัยการ ดังนั้น 
หากการสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายในเรื่อง



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๗๖ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแล้ว และ
การสอบสวนนั้นมีประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความจริง
เพ่ือการเข้าถึงความยุติธรรมของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว พนักงานก็ควรมีอ านาจที่จะใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องได้ 

มาตรา ๑๒๑  พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 

ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ท าการ
สอบสวนเว้นแต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ 

 

มาตรา ๑๒๑   พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง 

การใดท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ว่าให้
เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน ให้พนักงานอัยการมี
อ านาจดังกล่าวด้วย และให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
หน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนให้
ถู กต้ องตามกฎหมาย  รวมถึ งควบคุมการออก
หมายเรียกและหมายอาญาด้วย 

ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม
การสอบสวนคดีร้ายแรง คดีที่มีความซับซ้อน คดีที่อยู่
ในความสนใจของประชาชน หรือมีการร้องขอความ
เป็นธรรมจากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย หรือพนักงาน
อัยการเห็นว่าพนักงานสอบสวนด าเนินการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือคดี
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานอัยการ 

ปรับปรุงระบบการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อน
การฟ้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน  โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือการตรวจสอบค้นหาความจริงใน
เนื้อหา  โดยให้พนักงานอัยการมีบทบาทส าคัญใน
การก ากับดูแลการสอบสวน และมีส่วนร่วมตั้งแต่
แรกในการเข้าถึงพยานหลักฐาน สามารถสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานได้ เอง และก าหนดให้
พนักงานสอบสวนไม่ว่าสังกัดใด ท าหน้าที่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของพนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการ
สามารถเข้าตรวจสอบ ดูแลการสอบสวนคดีต่าง ๆ 
ได้ทุกขั้นตอน และเริ่มสอบสวนคดีได้หรือลงไปร่วม
สอบสวนกับพนักงานสอบสวนได้ 

ในคดีส าคัญให้พนักงานอัยการเป็นหัวหน้า
พนักงานสอบสวน  อาทิ คดีร้ายแรง (เช่น มีอัตรา
โทษสูงถึงประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต)  คดีที่
ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพล คดีที่คดีซับซ้อน หรือคดีที่
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๗๗ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการสอบสวนคด ี

เมื่อมีความผิดเกิดหรือมีการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษมายังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  ให้ 
พนักงานสอบสวนแจ้งต่อพนักงานอัยการในท้องที่ที่
เกิดเหตุเพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า  

เมื่อพนักงานอัยการได้รับแจ้งตามวรรคห้า
แล้ว หากเห็นสมควร พนักงานอัยการอาจเข้าร่วม
ตรวจสถานที่ เกิดเหตุ  และก าหนดแนวทางการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนได้  

ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ท าการ
สอบสวนเว้นแต่จะมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบ 

ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือ
ประโยชน์สาธารณะ คดีอยู่ ในความสนใจของ
ประชาชน คดีท่ีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรม (เช่น กรณี
หน่วยงานอื่นปฏิเสธไม่ด าเนินคดีอหรือด าเนินคดีโดย
ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่รวบรวมพยานหลักฐานบาง
ประการ ) หรื อกรณีที่ พนักงานสอบสวนตั้ ง ใจ
สอบสวนเพ่ิมเติมตามค าสั่งอัยการล่าช้า เป็นต้น 
เนื่องจากคดีเหล่านี้ ต้องอาศัยความรอบคอบในการ
ท าคดี ทั้งการค้นหาข้อเท็จจริงและการปรับใช้ข้อ
กฎหมาย  

 

มาตรา ๑๓๑  ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
หลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์
จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
ความผิดที่ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและ
พิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

 

มาตรา ๑๓๑  ให้พนักงานสอบสวนและหรือ
พนักงานอัยการรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่
สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา
และตัวผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและพิสูจน์
ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

ให้ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย มีสิทธิได้รับส าเนา

ก าหนดสิทธิของผู้ต้องหา และผู้เสียหายใน
การเข้าถึงพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน โดยเฉพาะ
พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ทันที ส่วนพยานบุคคล 
ให้สามารถเข้าถึงได้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านความ
ปลอดภัยและการคุ้มครองพยาน ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการตรวจสอบ
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๗๘ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

พยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งทันที เพ่ือการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแห่งคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพยาน
เอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ส่วนพยานบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้
ภายใต้เหตุผลด้านความปลอดภัยและการคุ้มครอง
พยาน 

และค้นหาความจริง พยานหลักฐานใดที่ไม่อาจท าให้
เ กิ ดการจู ง ใจหรื อบิ ด เบื อน เ พ่ือ ให้ ความจริ ง
เปลี่ยนแปลงไปได้ ก็ควรต้องเปิดเผยให้ทุกฝ่าย ทั้ง
ฝ่ายผู้ต้องหาและผู้ เสียหายได้ เข้าถึงและได้รับ
พยานหลักฐานเหล่านั้นไปได้ทันที เพ่ือประโยชน์ใน
การเข้าถึงความยุติธรรม การต่อสู้ปกป้องสิทธิของ
ต น  แ ล ะจ ะช่ ว ย ป ร ะกั น ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง
กระบวนการสอบสวนและป้องกันการบิดเบือน
พยานหลักฐานได้ด้วย เพราะเมื่อพยานหลักฐานไป
อยู่ในมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากฝ่ายใดต้องการ
บิดเบือนพยานหลักฐาน ฝ่ายอ่ืนก็จะสามารถโต้แย้ง
ได ้

มาตรา ๑๓๑/๑  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจให้ท า
การตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง 
จ าเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง 

มาตรา ๑๓๑/๑  ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนโดยความ
เห็นชอบของพนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการมี
อ านาจให้ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสาร
ใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ิมเติมบทบาทของพนักงานอัยการในการ
ขอให้ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์  เนื่องจาก
พนักงานอัยการจะมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล
และการสอบสวนคดีอาญา 

นอกจากนี้ การสอบสวนต้องให้ความส าคัญ
กับบทบาทเจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ
นิติ เวชศาสตร์  โดยควรก าหนดให้ เจ้าพนักงาน
เหล่านั้น มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๗๙ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

เส้นผมหรือขน น้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง 
สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจาก
ผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงาน
สอบสวนผู้ รั บ ผิ ด ชอบมี อ าน า จ ให้ แพทย์ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระท า
เพียงเท่าที่จ าเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดน้อยท่ีสุดเท่าที่จะกระท าได้ ทั้งจะต้องไม่
เป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และ
ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความ
ยินยอม หากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มี
เหตุอันสมควรหรือผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระท าการ
ป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่า
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้
ตรวจพิสูจน์แล้ วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือ
ผู้เสียหายนั้น แล้วแต่กรณี 

 

จ าเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง 
เส้นผมหรือขน น้ าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง 
สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจาก
ผู้ต้องหา ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบโดยความเห็นชอบของพนักงาน
อัยการ หรือพนักงานอัยการมีอ านาจให้แพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการตรวจดังกล่าวได้ แต่ต้องกระท า
เพียงเท่าที่จ าเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดน้อยท่ีสุดเท่าที่จะกระท าได้ ทั้งจะต้องไม่
เป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และ
ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความ
ยินยอม หากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มี
เหตุอันสมควรหรือผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระท าการ
ป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่า
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้
ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือ
ผู้เสียหายนั้น แล้วแต่กรณี 

ให้เจ้าพนักงานผู้ท าการตรวจพิสูจน์บุคคล 
วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

กฎหมายอาญา เพ่ือให้มีความเป็นอิสระตามหลัก
วิชาชีพในการ เก็บ  รวบรวมและตรวจพิสู จน์
พยานหลักฐาน และมีอ านาจและความรับผิดชอบใน
ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานได้โดยไม่ต้องอาศัย
อ านาจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยประกันความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง 
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ตามวรรคหนึ่ง และแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่
เก็บ รวบรวมและพิสูจน์พยานหลักฐานตามวรรคสอง 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามหลักวิชาชีพ  

มาตรา ๑๓๔     เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่ง
ตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่า
ผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้
ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ 
อาชีพ ที่อยู่  ที่ เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด 
แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ 

การแจ้ งข้อหาตามวรรคหนึ่ ง  จะต้องมี
หลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าผิดตาม
ข้อหานั้น  

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความ
รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม  

พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะ
แก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่
ตนได ้

เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหา

มาตรา ๑๓๔     เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่ง
ตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่า
ผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้
ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ 
อาชีพ ที่อยู่ ที่ เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด 
แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ 

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี 
พยานหลักฐานตามสมควรหนักแน่นว่าผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าความผิดตามข้อหานั้น โดยผ่านความเห็นชอบ
ของพนักงานอัยการ  

ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความ
รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม และมีสิทธิที่จะได้รับ
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และห้ามพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ต้องหา
ไปแถลงข่าว หรือกระท าการใดในลักษณะเป็นการ

ก าหนดให้การแจ้งข้อกล่าวหา เป็นหน้าที่
ของพนักงานอัยการหรือได้รับความเห็นชอบจาก
พนักงานอัยการ  และกระท า ได้ต่ อ เมื่ อมีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา 
พยานหลักฐานแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการแจ้งข้อหา
เกินกว่าความผิดที่กระท า การตั้ งข้อกล่าวหาที่
ฟุ่มเฟือยหรือร้ายแรงเกินจริง หรือแจ้งข้อหาที่ไม่มี
มูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ต้องหา  

ก าหนดให้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการ
สันนิษฐานว่า เป็นผู้ บริสุทธิ์  ห้ามพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ถูก
จับกุมหรือผู้ต้องหาไปแถลงข่าว หรือกระท าการใด
ในลักษณะเป็นการประจาน   

ก าหนดให้การแจ้งสิทธิ การแจ้งข้อกล่าวหา
และการสอบสวนต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
และเสียงอย่างต่อเนื่องไว้ด้ วย เ พ่ือประกันว่ า
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ไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้น
ได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้
ผู้ต้องหาไปศาลเพ่ือขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้า
ขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท าการ ให้
พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่
ศาลเปิดท าการ กรณีเช่นว่านี้ให้น ามาตรา ๘๗ มาใช้
บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หาก
ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสอบสวน
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจับผู้ต้องหานั้น
ได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหา
ได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอ านาจปล่อยชั่วคราวหรือ
ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้ 

 

ประจาน 
พนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะ

แก้ข้อหาและทีจ่ะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่
ตนได ้

เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ถ้าผู้ต้องหา
ไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับ แต่
พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังผู้นั้น
ได้ตามมาตรา ๗๑ พนักงานสอบสวนมีอ านาจสั่งให้
ผู้ต้องหาไปศาลเพ่ือขอออกหมายขังโดยทันที แต่ถ้า
ขณะนั้นเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดท าการ ให้
พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลในโอกาสแรกที่
ศาลเปิดท าการ กรณีเช่นว่านี้ให้น ามาตรา ๘๗ มาใช้
บังคับแก่การพิจารณาออกหมายขังโดยอนุโลม หาก
ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสอบสวน
ดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจับผู้ต้องหานั้น
ได้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหา
ได้โดยไม่มีหมายจับ และมีอ านาจปล่อยชั่วคราวหรือ
ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้ 

เจ้าหน้าที่ได้มีการด าเนินการดังกล่าวจริงและโปร่งใส 

 

 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๘๒ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 การแจ้งสิทธิ การแจ้งข้อกล่าวหา และการ
สอบสวนต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง
อย่างต่อเนื่องไว้ด้วย 

 

มาตรา ๑๔๕  ในกรณีที่มีค าสั่งไม่ฟ้อง และ
ค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ ถ้าในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี ให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับ
ค าสั่งไปเสนออธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ 
หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่ง
ส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่ งไปเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการ
ที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๔๓ 

ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรม
ต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน
แย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับ
ความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการ แต่ถ้าคดีจะ
ขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบ
ฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรม
ต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ 

มาตรา ๑๔๕  ในกรณีที่พนักงานอัยการมี
ความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง แตกต่างไปจาก
ความเห็นของพนักงานสอบสวน ให้รีบส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมกับค าสั่งไปเสนออัยการสูงสุดหรือผู้
รักษาการแทนเพ่ือชี้ขาด ในกรณีที่มีค าสั่งไม่ฟ้อง และ
ค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ ถ้าในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี ให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับ
ค าสั่งไปเสนออธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ 
หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่ง
ส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่ งไปเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้ มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการ
ที่จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๔๓ 

ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรม
ต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน
แย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับ

ก าหนดให้ยกเลิกระบบการท าความเห็น
แย้งระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ
การสอบสวนที่ก าหนดให้การสอบสวนและฟ้องร้อง
คดีเป็นกระบวนการเดียวกัน และสอดคล้องกับ
แนวทางการกระจายอ านาจการสอบสวนให้กับหลาย
หน่วยงานที่ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะต ารวจกับฝ่ายปกครอง 
ซึ่งการปรับระบบการสอบสวนดังกล่าว จะท าให้
พนักงานอัยการมีหน้าที่ก ากับดูแลการสอบสวน
ทั้งหมดของพนักงานสอบสวนทุกหน่วยงาน การ
ท างานก็จะเน้นความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
ไม่ใช่แยกพนักงานสอบสวนซึ่งท าหน้าที่สอบสวน 
ออกจากพนักงานอัยการซึ่งท าหน้าที่สั่ งคดีและ
ด าเนินคดีในชั้นศาลโดยเด็ดขาดอีกต่อไป 

         ดังนั้น ในการสอบสวนพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการก็จะทราบข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆเช่นเดียวกัน 
และในการสอบสวนก็จะมีการปรึกษาหารือกันตลอด



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๘๓ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
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หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน 
บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่

พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

 

ความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการ แต่ถ้าคดีจะ
ขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบ
ฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรม
ต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่
พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

กระบวนการจนถึงการสั่งคดี การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการจะยุติได้ในกระบวนการที่มีการท างานร่วมกัน
ดั งกล่ าว  การท าความเห็นแย้ ง ไปมาระหว่ าง
หน่วยงานจึงไม่มีความจ าเป็นและเป็นการเพ่ิม
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการโดยไม่
จ าเป็น  

 
มาตรา ๑๔๕/๑ ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่

ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจในกรณีที่มี
ค าสั่งไม่ฟ้องและค าสั่งนั้นไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด 
ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งส านวนการสอบสวน
พร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้
บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่
จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๔๓ 

มาตรา ๑๔๕/๑ ส าหรับการสอบสวนซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานต ารวจในกรณีที่มี
ค าสั่งไม่ฟ้องและค าสั่งนั้นไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด 
ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งส านวนการสอบสวน
พร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผู้บัญชาการหรือรองผู้
บัญชาการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่
จะจัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๔๓ 

ยกเลิกมาตรา ๑๔๕/๑ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งถูกเพ่ิมโดย
ประกาศ คสช. ที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เนื่องจากก่อให้เกิด
การแยกส่วนการท างานระหว่างหน่วยงานฝ่าย
ปกครองและต ารวจมากขึ้น และไม่สอดคล้องกับ
แนวทางให้พนักงานอัยการดูแลการสอบสวน  
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ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการ
หรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของ
พนักงานอัยการให้ส่งส านวนพร้อมกับความเห็นที่แย้ง
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ 
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้อง
คดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่
พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้องถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บัญชาการ
หรือรองผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบในจังหวัดอ่ืนแย้งค าสั่งของ
พนักงานอัยการให้ส่งส านวนพร้อมกับความเห็นที่แย้ง
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ 
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้อง
คดีนั้นตามความเห็นของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่
พนักงานอัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้องถอน
อุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๖  ให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
ให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบ ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุม
หรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย 
แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๑๔๖  ให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
ให้ผู้ต้องหาและผูร้้องทุกข์ทราบ ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุม
หรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย 
แล้วแต่กรณี 

 

เมื่อมีการยกเลิกระบบการท าความเห็นแย้ง
ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นกลไกการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจในการสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการ
แล้ว อาจจะเกิดความกังวลว่าการลดทอนกลไกการ
ตรวจสอบระหว่างหน่วยงานดังกล่าว จะเป็นการเปิด
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เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
แล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้อง
ขอต่อพนักงานอัยการเพ่ือขอทราบสรุปพยานหลักฐาน
พร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคดี  ทั้งนี้ ภายในก าหนดอายุความ
ฟ้องร้อง 

 
มาตรา ๑๔๗  เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

แล้ว แต่ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นใน
เรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อัน
ส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ 

 

เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
แล้ว ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ส่งสรุปพยานหลักฐาน
ทั้งหมดพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดีให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา 
หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่ชักช้าและไม่เกินทั้งนี้ ภายใน
ก าหนดอายุความฟ้องร้อง มีสิทธิร้องขอต่อพนักงาน
อัยการ 

มาตรา ๑๔๗  เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
แล้ว ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิด
นั้นต่อไปจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงและรู้ตัวผู้กระท า
ความผิด แต่ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้น
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่
อันส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้น
ได ้

ช่องให้มีการสั่งไม่ฟ้องคดีเพ่ือช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิด และท าให้คดีจะจบไป โดยที่ผู้เสียหายไม่ได้
รับความเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๔๖ และ ๑๔๗ เพ่ือประกันความโปร่งใน
การสั่งไม่ฟ้องคดีมากขึ้นและไม่ให้กระทบกับการ
เข้าถึงความยุติธรรมของผู้เสียหาย  โดยก าหนดให้
ชัดเจนว่า กรณีมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี พนักงานอัยการมี
หน้าที่ส่งพยานหลักฐานทั้งหมด พร้อมความเห็นของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี
ให้ผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่
ชักช้าและไม่เกินก าหนดอายุความฟ้องร้อง และ
จะต้องมีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดนั้นต่อไปจนกว่าจะน าผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษได้ 

การชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตาย 
มาตรา ๑๔๙  ความตายผิดธรรมชาติเกิดมี

ขึ้น ณ ที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของสามี ภริยา ญาติ มิตร
สหายหรือผู้ปกครองของผู้ตายที่รู้เรื่องการตายเช่นนั้น
จัดการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเท่าที่จะ

มาตรา ๑๔๙   เมื่อปรากฏการตายตาม
มาตรา ๑๔๘ ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ ที่ใด 
ให้เป็นหน้าที่ของสามี ภริยาญาติ มิตรสหาย หรือ
ผู้ปกครองของผู้ตายที่รู้เรื่องการตายหรือบุคคลผู้พบ
ศพ เช่นนั้นจัดการดังต่อไปนี้ 

ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดของผู้
พบศพ ในการรักษาศพและสถานที่ รวมทั้งแจ้งการ
ตาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ท าได ้
 (๒) ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจโดยเร็วที่สุด 
หน้าที่ดังกล่าวในวรรคต้นนั้นมีตลอดถึงผู้อ่ืน 

ซึ่งได้พบศพในที่ซึ่งไม่มีสามีภริยา ญาติ มิตรสหาย 
หรือผู้ปกครองของผู้ตายอยู่ในที่นั้นด้วย 

ผู้ใดละเลยไม่กระท าหน้าที่ดังบัญญัติไว้ใน
มาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 (๑) เก็บรักษาศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียง
เท่าที่จะท าได้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือป้องกัน
อันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน 

 (๒) ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจโดยเร็วที่สุด  

หน้าที่ดั่งกล่าวในวรรคต้นนั้นมีตลอดถึงผู้อ่ืน 
ซึ่งได้พบศพในที่ซึ่งไม่มีสามีภริยา ญาติ มิตรสหาย 
หรือผู้ปกครองของผู้ตายอยู่ในที่นั้นด้วย 

ผู้ใดละเลยไม่กระท าหน้าที่ดังบัญญัติไว้ใน
มาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๔๙/๑  พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจผู้รับแจ้งการตายตามมาตรา ๑๔๙ มีหน้าที่และ
อ านาจในการจัดการดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บรักษาศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเอง เว้นแต่
จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือป้องกันอันตรายแก่อนามัยของ
ประชาชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

(๒) ปิดกั้นอาณาเขตและรักษาสภาพแห่ง
สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือ
กระท าการใดในสถานที่ปิดกั้นนั้นได้  

ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่รับแจ้งให้ชัดเจน  
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(๓) แจ้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
และหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน เพ่ือเข้าเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการตาย 

(๔)  แจ้ งแพทย์นิติ เวชหรือ เจ้าพนักงาน
ชันสูตรพลิกศพเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพ 

(๕) แจ้งสามีภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายเพ่ือ
ทราบถึงสิทธิและกระบวนการชันสูตรพลิกศพ หากไม่
สามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้ ให้บันทึกไว้ในรายงาน 

มาตรา ๑๔๙/๒  ในการด าเนินการตาม
หมวดนี้ ให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล และญาติของผู้ตาย มีสิทธิ
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ได้รับแจ้งให้ทราบก่อนมีการชันสูตรพลิก
ศพ 

(๒) สังเกตการณ์การชันสูตรพลิกศพด้วย
ตนเองหรือผู้แทน 

 (๓) ร้องขอให้มีการขุดศพขึ้นตรวจ ตาม
มาตรา ๑๕๓ 

 (๔) ทราบผลการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ชักช้า 

ก าหนดให้ญาติผู้ตายมีส่วนร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพ  เพ่ือความโปร่งใสและเป็นการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ 
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รวมถึงสามารถเข้าถึงส านวนการชันสูตรพลิกศพได้  
(๕) จัดท ารายงานความเห็นแนบท้ายส านวน

การชันสูตรพลิกศพภายในก าหนดเวลาการท าส านวน
การชันสูตรพลิกศพ 

(๖) น าเสนอพยานหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบท าส านวนการชันสูตรพลิกศพภายใน
ก าหนดเวลาการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ และ
การน าเสนอพยานหลักฐานในการไต่สวนการตาย       

(๗) ร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือไต่
สวนการตาย 

ให้เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตร
พลิกศพมีหน้าที่แจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่งให้แก่สามี 
ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล และญาติของผู้ตายทราบโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๑๕๐  ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตร
พลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับ
แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับ
หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ท าการชันสูตรพลิกศพ
โดยเร็ว ถ้าแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของ

มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตร
พลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับ
แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ หรือเจ้าพนักงานชันสูตรพลิก
ศพซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมทางด้านการ
ชันสูตรพลิกศพหรือการตรวจศพตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการมอบหมายจากแพทย์

ก าหนดให้เจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพที่ได้
มอบหมายจากแพทย์ทางนิติ เวชศาสตร์  และมี
คุณสมบัติและผ่านการอบรมทางด้านการชันสูตร
พลิกศพหรือการตรวจศพ สามารถเข้าชันสูตรพลิก
ศพแทนแพทย์นิติเวชได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องให้
มีการพัฒนาเจ้าพนักงานเฉพาะขึ้นมาท าหน้าที่ใน
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รัฐปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐไม่
มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แพทย์ประจ าส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่  ถ้าแพทย์ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือ
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็น
แพทย์ อ าสาสมั ครตามระ เบี ยบของกระทรว ง
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่  และในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือ
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้น เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ทั้ งนี้  ให้
พนักงานสอบสวนและแพทย์ดั งกล่ าวท าบันทึก
รายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพทันที และให้
แพทย์ดังกล่าวท ารายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียด
แห่งการชันสูตรพลิกศพด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่
ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ รายงาน
ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวนชันสูตรพลิกศพ 

ทางนิติเวชศาสตร์ ท าการชันสูตรพลิกศพ 
ให้เจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐานเข้าพ้ืนที่พบ

ศพและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการตาย โดยให้ร่วมกับพนักงานสอบสวน
ท าบันทึกรายละเอียดแห่งการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ทันท ี 

ให้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ หรือเจ้าพนักงาน
ชันสูตรพลิกศพท ารายงานถึงสภาพของศพ หรือส่วน
ของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจ
และความเห็นในเรื่องนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการ
ตายเท่าที่จะท าได้ และลงวันเดือนปีและลายมือชื่อใน
รายงาน แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบ
ส านวนการชันสูตรพลิกศพภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่
ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ บันทึก
และรายงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวน
ชันสูตรพลิกศพ และในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผล
แห่งการกระท าผิดอาญา ให้พนักงานสอบสวนส่ง

การชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์นิติเวชซึ่งมีอยู่จ านวน
น้อย ซึ่งคาดว่าจะท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างานมากขึ้น  และเป็นการช่วยลดภาระของ
บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆที่ต้องท าหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วยด้วย 

ก าหนดบทบาทของเจ้าพนักงานพิสูจน์
หลักฐานในการเข้าตรวจสถานที่พบศพและท่ีเกิดเหตุ 

น าเนื้อความตามมาตรา ๑๕๒ เดิมมา
บัญญัติไว้ในส่วนของการท ารายงานของแพทย์และ
เจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ เพ่ือให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้นในบทบาทหน้าที่ 

ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิก
ศพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดในการชันสูตร
พลิกศพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

        นอกนั้น จะเป็นแก้ไขถ้อยค าและย้าย
บทบัญญัติ เดิมที่มีอยู่แล้วมาบัญญัติในมาตรานี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ในส่วนอ่ืน 
ๆ 
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และในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระท าผิด
อาญา ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนชันสูตรพลิกศพ
ไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพ
โดยเร็วและให้พนักงานอัยการด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๕๖ 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มี
หน้าที่ไปท าการชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อนการ
ชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา 
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท า
ได ้

  ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท า
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือตายในระหว่างอยู่ ในความควบคุมของเจ้ า
พนักงานซึ่ ง อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  ให้
พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนัก งาน
สอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ ง  และให้น า
บทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับ 

ส านวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จ
สิ้นการชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและให้พนักงานอัยการ
ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๖ 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มี
หน้าที่ไปท าการชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อนการ
ชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา 
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท า
ได ้

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท า
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือตายในระหว่างอยู่ ในความควบคุมของเจ้ า
พนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  ให้
พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ ง  และให้น า
บทบัญญัติในวรรคสองสี่มาใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพพิจารณาแล้วมี
ความเห็นร่วมกันว่าความตายมิได้เป็นผลแห่งการ
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กระท าผิดอาญา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งพนักงาน
ฝ่ายปกครองเพ่ือเข้ามารับผิดชอบส านวนการชันสูตร
พลิกศพ 

ให้ผู้ท าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพตามมาตรานี้ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้ผู้ที่ ได้ท าการชันสูตรพลิกศพ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรานี ้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือ
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๕๐/๑ ให้เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ   

 (๑) กรณีการตายที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการ
กระท าความผิดอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้น เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าส านวนชันสูตรพลิกศพ  

(๒) กรณีการตายเป็นผลแห่งการกระท า
ความผิดอาญาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการตายเป็น
ผลแห่งกระท าความผิดอาญา ให้พนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ท่ีพบศพเป็นผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิก

ก าหนดเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะของการ
ตาย เพ่ือเป็นการกระจายภาระงานและความ
รับผิดชอบในการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ก าหนดให้พนักงานอัยการมีบทบาทส าคัญ
ในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ตามแนวทางการให้
พนักงานอัยการก ากับดูแลการสอบสวน 

น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ เดิม เรื่องการท า
ความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 
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ศพ 
(๓) กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท า

ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
หรือตายในระหว่างอยู่ ในความควบคุมของเจ้ า
พนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  ให้
พนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่พบศพเป็นผู้รับผิดชอบท า
ส านวนชันสูตรพลิกศพ 

เพ่ือประโยชน์แห่งการชันสูตรพลิกศพ ให้
พนักงานอัยการมีอ านาจในการก ากับดูแลการชันสูตร
พลิกศพตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 

ให้ผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพ
ด าเนินการท าส านวนให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันได้รับแจ้งการตาย 

เมื่อเสร็จสิ้นการท าส านวนการชันสูตรพลิก
ศพ ให้ผู้รับผิดชอบส านวนชันสูตรพลิกศพส่งส านวน
การชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้งความเห็นเป็นหนังสือ
แสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ผู้ตายคือใคร ตายที่
ไหน เมื่อใด หากเป็นกรณีตาม (๑) ให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๕๖ ต่อไป และหากเป็นการตายตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพ พร้อมทั้ง

ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนท าร้าย 
มาบัญญัติไว้ในมาตราใหม่นี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบและ
สอบสวนต่อไป   

 มาตรา ๑๕๐/๒ การตายดังต่อไปนี้ให้มีการ
ไต่สวนโดยศาล 

(๑) การตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เว้นแต่เป็นการตายที่ปรากฎ
เหตุและพฤติการณ์การตายที่ชัดแจ้งแล้ว และไม่มีการ
โต้แย้งเหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย  

 (๒) การตายที่สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ญาติของ
ผู้ตาย หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตาย ยื่นค า
ร้องขอต่อศาลเพ่ือท าการไต่สวน  

 (๓) การตายอ่ืนใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานอัยการ

ผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพ หรือโดยการ
เรียกส านวนชันสูตรพลิกศพจากผู้รับผิดชอบส านวน
ชันสูตรพลิกศพ ท าค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนและท าค าสั่งแสดง

ก าหนดกรณีการไต่สวนการตายมีความหยืด
หยุ่นมากขึ้น โดยให้ไต่สวนเฉพาะกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องไต่สวน เพ่ือใช้กระบวนการไต่สวนในศาล
ตรวจสอบถ่วงดุลอย่างแท้จริง 
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ว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและ
พฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนท าร้ายให้กล่าวว่าใคร
เป็นผู้กระท าร้ายเท่าที่จะทราบได้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้จัดท าส านวนเสร็จสิ้นหรือวันที่ได้รับ
ส านวน แล้วแต่กรณี ถ้ามีความจ าเป็น ให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ต้องบันทึกหลักการและเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง และแจ้ง
ความคืบหน้าแก่ผู้ร้อง 

มาตรา ๑๕๐ วรรคเจ็ด ในการไต่สวนตาม
วรรคห้า ให้ศาลปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท าการ
ไต่สวนไว้ที่ศาล และให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อ
ศาลขอให้ศาลส่งส าเนาค าร้องและแจ้งก าหนดวันนัดไต่
สวนให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามล าดับ
อย่างน้อยหนึ่งคนเท่าที่จะท าได้ทราบก่อนวันนัดไต่
สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและให้พนักงานอัยการน า
พยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ 

เมื่อศาลได้ปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท า
การไต่สวนแล้ว และก่อนการไต่สวนเสร็จสิ้น สามี 

มาตรา ๑๕๐/๓ ในการไต่สวน ให้ศาลปิด
ประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท าการไต่สวนไว้ที่ศาล 
และให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลส่ง
ส าเนาค าร้องและแจ้งก าหนดวันนัดไต่สวนให้สามี 
ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามล าดับอย่างน้อยหนึ่ง
คนเท่าที่จะท าได้ทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันและให้พนักงานอัยการน าพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ 

เมื่อศาลได้ปิดประกาศแจ้งก าหนดวันที่จะท า
การไต่สวนแล้ว และก่อนการไต่สวนเสร็จสิ้น สามี 

เพ่ิมเติมให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็น
นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตาย 
ให้มีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการแทนได้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากการตายที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานถือเป็นการ
ตายที่มีความส าคัญและมีความยุ่งยากและซับซ้อนใน
การตรวจสอบและค้นหาความจริง เพราะมีเรื่อง
อ านาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ล าพังเพียงญาติผู้ตาย
อาจจะมีความยากล าบากในการด าเนินการได้โดย
ล าพัง และอาจเสี่ ยงต่อการถูกชักจูง ให้ยุติการ
เคลื่อนไหวเ พ่ือการพิสูจน์ความจริงได้ง่ าย จึ ง
จ าเป็นต้องก าหนดให้องค์กรหรือบุคคลอ่ืนที่ต้องการ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลขอ
เข้ามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการน าสืบและน าสืบ
พยานหลักฐานอ่ืนได้ด้วย เพ่ือการนี้ สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการ
แทนได้ หากไม่มีทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีให้ศาลตั้งทนายความขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่ทนายความฝ่ายญาติผู้ตาย 

เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบ
เพ่ิมเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได้ และ
ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมาให้
ความเห็นเพ่ือประกอบการไต่สวนและท าค าสั่ง  แต่
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้น าสืบพยานหลักฐานตามวรรค
แปดที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมา
ให้ความเห็นโต้แย้ งหรื อเ พ่ิมเติมความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้อง และการพิจารณา

ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือญาติของผู้ตายมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลขอ
เข้ามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการน าสืบและน าสืบ
พยานหลักฐานอ่ืนได้ด้วย เพ่ือการนี้ สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตาย หรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่
เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตาย 
มีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการแทนได้ หากไม่มี
ทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวเข้า
มาในคดี ให้ศาลตั้ งทนายความขึ้นเ พ่ื อท าหน้าที่
ทนายความฝ่ายญาติผู้ตาย 

เมื่อศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายร้องขอ
ศาลจะเรียกพยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบเพ่ิมเติมหรือ
เรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได้ และศาลอาจขอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือ
ประกอบการไต่สวนและท าค าสั่ง แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ของผู้น าสืบพยานหลักฐานที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติม

ด าเนินการช่วยเหลือเ พ่ือพิสูจน์ความจริ ง เ พ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมของผู้ตาย สามารถเข้า
มาด าเนินการได้ โดยมีสถานะทางกฎหมายรองรับ 

อีกทั้ ง ก าหนดเพ่ิมเติมให้สามี ภริยา ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตาย มีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นการไต่
สวนการตาย โดยก าหนดให้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเรียก
พยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบเ พ่ิมเติมหรือเรียก
พยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได้ รวมถึงขอให้ศาลเรียก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือ
ประกอบการไต่สวนและท าค าสั่งได้ด้วย           

แก้ ไขเ พ่ิมเติมถ้อยค า เล็กน้อย เ พ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการให้พนักงานอัยการ
รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพการตายที่
เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ 

บทบัญญัติเรื่องค่าตอบแทนของแพทย์ และ
เจ้าพนักงานผู้ได้ท าการชันสูตรพลิกศพ น าไปบัญญัติ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

พิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคล
อ่ืนได้ฟ้องหรือจะฟ้องคดีเก่ียวกับการตายนั้น 

เมื่อศาลได้มีค าสั่งแล้ว ให้ส่งส านวนการไต่
สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือส่งแก่พนักงาน
สอบสวนด าเนินการต่อไป 

แพทย์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานผู้ได้ท าการ
ชันสูตรพลิกศพ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่
ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและ
ค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั งส่ วน
ทนายความที่ศาลตั้ งตามมาตรานี้ มีสิทธิได้รับเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับทนายความที่ศาลตั้ง
ตามมาตรา ๑๗๓ 

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 
ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิฟ้องร้อง และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล  หากพนักงานอัยการหรือบุคคล
อ่ืนได้ฟ้องหรือจะฟ้องคดีเก่ียวกับการตายนั้น 

เมื่อศาลได้มีค าสั่งแล้ว ให้ส่งส านวนการไต่
สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือส่งแก่พนักงาน
สอบสวนด าเนินการต่อไป 

แพทย์ เจ้าพนักงานผู้ได้ท าการชันสูตรพลิก
ศพ และ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มา
ให้ความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือ
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังส่วนทนายความที่ศาลตั้งตาม
มาตรานี้  มี สิทธิ ได้ รั บ เ งินรางวั ลและค่ า ใช้ จ่ าย
เช่นเดียวกับทนายความท่ีศาลตั้งตามมาตรา ๑๗๓ 

ไว้ให้สอดคล้องกับมาตราที่แก้ไขใหม่ 

มาตรา ๑๕๑  ในเมื่อมีการจ าเป็นเพ่ือพบเหตุ
ของการตาย เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิกศพมี
อ านาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้ง
ศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของ

มาตรา ๑๕๑ ในกรณีเมื่อมีการจ าเป็นเพ่ือพบ
เหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ
แพทย์นิติเวชศาสตร์ที่ท าหน้าที่ตรวจศพโดยตนเอง 
หรือโดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ สามี 

แก้ ไขเ พ่ิมเติมมาตรา ๑๕๑ เดิม โดย
ก าหนดให้การผ่าศพเป็นดุลพินิจของแพทย์นิติเวช
ศาสตร์ หรือโดยการร้องขอจากผู้รับผิดชอบส านวน
การชันสูตรพลิกศพ พนักงานอัยการ หรือญาติผู้ตาย 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๙๗ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

รัฐบาลก็ได้ ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย  ผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้องขอ ให้มีอ านาจผ่าหรือสั่งให้ผ่า
ศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้ งศพหรือ
บางส่วนไปยังแพทย์นิติเวชศาสตร์หรือพนักงานแยก
ธาตุของรัฐบาลก็ได้ 

ให้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ท า
รายงานการผ่าศพ พร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น  และ
แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะท าได้ และลงวันเดือนปีและ
ลายมือชื่อในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบส านวนการชันสูตรพลิกศพภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ต้องบันทึกหลักการและเหตุผลและความ
จ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวน
ชันสูตรพลิกศพ รายงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของส านวนชันสูตรพลิกศพ 

แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
น าหลักการในบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และ 

๑๕๒ เดิม มาบัญญัติไว้ในมาตรานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท ารายงานและความเห็นของแพทย์นิติเวช
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
แพทย์นิติเวชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าศพ 

มาตรา ๑๕๒  ให้แพทย์หรือพนักงานแยก
ธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) ท ารายงานถึงสภาพของศพ หรือส่วน

มาตรา ๑๕๒  ให้แพทย์หรือพนักงานแยก
ธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) ท ารายงานถึงสภาพของศพ หรือส่วน

ยกเลิก เนื่องจากได้น าเนื้อหาไปบัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๕๐ และ ๑๕๑ ใหม่แล้ว 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๙๘ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจ
พร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น 

(๒) แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะท าได้ 
 (๓) ลงวันเดือนปีและลายมือชื่อในรายงาน 

แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิก
ศพ 

ของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจ
พร้อมทั้งความเห็นในเรื่องนั้น 

 (๒) แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะท าได้ 
 (๓) ลงวันเดือนปีและลายมือชื่อในรายงาน 

แล้วจัดการส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิก
ศพ 

มาตรา ๑๕๓  ถ้าศพฝังไว้แล้ว ให้ผู้ชันสูตร
พลิกศพจัดให้ขุดศพขึ้นเพ่ือตรวจดู เว้นแต่จะเห็นว่าไม่
จ าเป็นหรือจะเป็นอันตรายแก่อนามัยของประชาชน 

มาตรา ๑๕๓  เมื่อสามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ญาติของ
ผู้ตาย หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ตายยื่นค า
ร้องขอต่อพนักงานอัยการ หรือเมื่อพนักงานอัยการ
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีการชันสูตรพลิกศพหรือมี
การชันสูตรพลิกศพเ พ่ิมเติม  ให้มี อ านาจสั่ ง ให้
ผู้รับผิดชอบท าส านวนชันสูตรพลิศพด าเนินการจัดให้
ขุดศพขึ้นเพ่ือตรวจดู และด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ 

ก าหนดให้พนักงานอัยการมีดุลพินิจในการ
สั่งให้มีการขุดศพขึ้นตรวจ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริง และเพ่ือประโยชน์ใน
การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้ตายและญาติผู้ตาย 

มาตรา ๑๕๔   ให้ ผู้ ชั นสูตรพลิกศพท า
ความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 
ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนท าร้าย 
ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระท าผิดเท่าที่
จะทราบได ้

มาตรา ๑๕๔   ให้ผู้ ชั นสู ตรพลิกศพท า
ความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 
ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนท าร้าย 
ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระท าผิดเท่าที่
จะทราบได ้

ยกเลิก เนื่องจากก าหนดไว้แล้วในมาตรา 
๑๕๐/๑ แล้ว 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๙๙ 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๕๕/๑  การสอบสวนในกรณีที่มี
ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่าง
อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่า
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้า
ร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท าส านวนสอบสวน 

การท าส านวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงานอัยการ
อาจให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถาม
ปากค า หรือสั่งให้ถามปากค าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่
เริ่มการท าส านวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะ
พึงกระท าได้   ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่
อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่ วมในการท าส านวน
สอบสวนให้พนักงานสอบสวนท าส านวนต่อไปได้ แต่
ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส านวน

มาตรา ๑๕๕/๑  การสอบสวนในกรณีที่มี
ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่าง
อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่า
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้า
ร่วมกับพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบในการท า
ส านวนสอบสวน  

การท าส านวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบโดยพนักงานอัยการ
อาจให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถาม
ปากค า หรือสั่งให้ถามปากค าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่
เริ่มการท าส านวนสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะ
พึงกระท าได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่
อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วมในการท าส านวน
สอบสวนให้พนักงานสอบสวนท าส านวนต่อไปได้ แต่

เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบท าส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพจากพนักงานสอบสวนโดยค าแนะน า
ของพนักงานอัยการ เป็นก าหนดให้พนักงานอัยการ
เป็นผู้รับผิดชอบการท าส านวนคดีอาญา เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการให้พนักงานอัยการ
รับผิดชอบก ากับดูแลการสอบสวนและมีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาที่มีความส าคัญ  

       



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๐๐ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

และถือว่าเป็นการท าส านวนสอบสวนที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส านวน
และถือว่าเป็นการท าส านวนสอบสวนที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

มาตรา ๑๕๖  ให้ส่งส านวนชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระท าผิด
อาญาไปยังข้าหลวงประจ าจังหวัด 

มาตรา ๑๕๖  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับ
ส านวนการชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๕๐/๑ แล้ว 
อาจมีค าสั่งหรือด าเนินการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

ก าหนดกรอบอ านาจของผู้ ว่ าราชการ
จังหวัดในการด าเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
เพ่ิมเติม หรือมีค าสั่งหรือด าเนินการทางปกครอง 
เช่น ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง การมี
ค าแนะน า การชดเชยค่าเสียหาย หรือการสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเพ่ือการป้องกัน
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการตายเหล่านั้นใน
อนาคต โดยเฉพาะการตายที่ เกี่ยวกับอุบัติ เหตุ 
อุบัติภัย หรือโรคต่าง ๆ เป็นต้น 

การไต่สวนมูลฟ้อง 
มาตรา ๑๖๒  ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมาย

แล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้ 
 (๑) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง 

แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจ าเลยโดยข้อหา
อย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตรา (๒) 

 (๒) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่
จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่

มาตรา ๑๖๒  ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้ 

 (๑) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง 
แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจ าเลยโดยข้อหา
อย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตามอนุมาตรา (๒) 

(๒) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่
จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรองคดี
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานอัยการเป็น
โจทก์ ที่ศาลมักจะไม่ท าการไต่สวนมูลฟ้อง จึงควร
ก าหนดให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ในบางกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่มี
จ าเลยโต้แย้งการยื่นฟ้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้การไต่สวนโดย
ศาลเป็นการตรวจสอบการท างานในชั้นสอบสวน ซึ่ง
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ 
ในกรณีทีม่ีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้า

จ า เลยให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณา 

สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ให้ศาลสอบถามจ าเลยว่าจะ
คัดค้านการยื่นฟ้องหรือไม่ หากจ าเลยคัดค้าน ให้ศาล
ท าการไต่สวนมูลฟ้อง 

ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้า
จ า เลยให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณา 

บ่อยครั้งมีข้อผิดพลาดและบกพร่องเกิดขึ้น และเป็น
การช่วยกลั่นกรองคดีไม่ให้รกโรงรกศาลโดยไม่
จ าเป็นอีกด้วย 

มาตรา ๑๗๐/๑ เมื่อศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณาแล้ว ห้ามศาลที่ท าหน้าที่ไต่สวนมูลฟ้องเป็น
องค์คณะในการพิจารณาคดีเดียวกันนี้อีก 

ก าหนดให้องค์คณะผู้พิพากษาที่ท าการไต่
สวนมูลฟ้องเป็นคนละชุดกับที่พิจารณาพิพากษา 
เนื่องจากจะเป็นการขัดกับหลักความเป็นกลางของผู้
พิพากษาในประเด็นที่ห้ามผู้พิพากษามีค าพิพากษา
ล่วงหน้าในคดีที่พิจารณา ด้วยเหตุนี้ ผู้พิพากษาราย
เดิมที่ท าหน้าที่ไต่สวนมูลฟ้องจึงไม่ควรเป็นองค์คณะ
ในการพิจารณาคดีนั้นอีก เพราะได้รู้ข้อเท็จจริงในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องมาแล้ว ซึ่งอาจมีผลให้เกิดการตัดสิน
ล่วงหน้าในความผิดนั้นก่อนการพิจารณาคดีได้ 
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ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(การฟ้องคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ – 

Anti SLAPPs Law) 
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ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาและ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

(การฟ้องคดีปิดกั้นการมสี่วนร่วมสาธารณะ – Anti SLAPPs Law) 
 

๑. ความส าคัญของปัญหา 
 

ประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
มักจะถูกคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการคุกคามด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในลักษณะ
การฟ้องคดีต่อบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือมักถูกเรียกว่า “การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการ
มีส่วนร่วมสาธารณะ” (Strategic Lawsuit Against Public Participation หรือ SLAPPs) ซึ่งในร่างกฎหมายจะ
ขอใช้ค าเรียกว่า “การฟ้องคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” เนื่องจากเป็นข้อความที่ไม่ยาวจนเกินไป และยังคง
สื่อความหมายได้ตรงประเด็นสอดคล้องกับความหมายของ SLAPPs 

บริษัทเอกชนและรัฐใช้การฟ้องคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ เพ่ือหยุด ลงโทษ หรือการต่อต้าน
บรรดานักเคลื่อนไหว แกนน าหรือสมาชิกชุมชน หรือประชาชน ที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงออก การแสดง
ความคิดเห็น การร้องเรียน การชุมนุมหรือการมีส่วนร่วมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานของบริษัทเอกชน การด าเนินนโยบายการพันนาของรัฐบาล หรือตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ 
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นนโยบายสาธารณะต่างๆ  ซึ่งการฟ้องคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้มุ่งเอาชนะ แต่
มุ่งลดทอนทรัพยากร และข่มขู่ให้ผู้ถูกฟ้องยอมยุติบทบาทหรือยุติการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ  และ
แม้สุดท้ายจ าเลยจะสามารถต่อสู้คดีจนศาลยกฟ้อง แต่ก่อนหน้านั้น จ าเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เผชิญการคุกคาม  กดดันทางอารมณ์และอ่ืนๆ จนท าให้หยุดการมีส่วนร่วมสาธารณะไป   ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มา
ของหลักการว่าคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ต้องมีช่องทางที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเพ่ือพิจารณาให้คดียุติไป
โดยเร็วตั้งแต่ต้น 

จากการศึกษาของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน๑ พบว่า การฟ้องคดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะใน
ประเทศไทยนั้น มีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา แต่คดีอาญาจะมีจ านวนมากกว่าคดีแพ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมาย
ไทยที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการฟ้องคดีเพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่มีโทษ
ทางอาญา และส าหรับผู้ฟ้องคดีแล้ว การด าเนินคดีอาญามีต้นทุนน้อยกว่าการด าเนินคดีแพ ง เพราะคดีอาญาใช้

                                                           
๑ รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรภีาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี โดยสมาคม
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ๒๕๖๒ http://naksit.net/wp-content/uploads/๒๐๑๙/๐๖/๒๐๑๙๐๘๑๑-pdf.pdf 
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กลไกของรัฐในการท างานเป็นหลัก ทั้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล ต่างจากคดีแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีต้อง
ด าเนินการเองแทบทั้งสิ้น และคดีอาญาผู้ฟ้องคดีไม่มีค่าข้ึนศาลมากมายเหมือนอย่างในคดีแพ่ง  ดังนั้น ในคดีอาญา
ต้นทุนจึงตกอยู่ที่ผู้ถูกฟ้องเป็นหลัก ผู้ถูกฟ้องต้องแบกรับภาระและความกดดันต่างๆ เช่น ภาระที่ต้องเดินทางมา
ติดต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการบ่อยครั้ง ท าให้ต้องขาดงาน ขาดรายได้  รวมถึงการต้องเตรียมหาเงิน
มาประกันตัวในกรณีทีมีการคุมขังด้วย อีกทั้ง คดีอาญาเป็นคดีที่มีโทษที่กระทบต่อเสรีภาพของบุคคล ท าให้
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยตกอยู่ในความกดดันด้วยความกลัวว่าจะติดคุก กลัวที่จะมีประวัติอาชญากรรม จึงท าให้การ
ด าเนินคดีอาญามีผลในการสร้างความกลัว หรือบีบบังคบผู้ถูกฟ้อง และช่วยท าให้ผู้ฟ้องคดีมีอ านาจต่อรองเหนือผู้
ถูกฟ้องในกรณีที่ต้องการกดดันให้มีการเจรจาเพื่อสร้างข้อตกลงบางประการ 

นอกจากนี้ คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะในประเทศไทย ส่วนใหญ่เข้ามาทางช่องทางการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยข้อกล่าวหาที่ถูกน ามาใช้ด าเนินคดี จ านวนมากเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒, ๑๑๖, ๒๑๕, ๒๑๖) กฎหมายเกี่ยวกับการ
ชุมนุมสาธารณะ ซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหาย คดีเหล่านี้จึงเข้ามาโดยการด าเนินคดีผ่านช่องทางของพนักงานอัยการเป็น
หลัก  

แม้รัฐจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ และมาตรา ๑๖๕/
๒ ด้วยหวังว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการกับคดีที่มีการฟ้องโดยไม่สุจริต ซึ่งอาจรวมถึงคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะด้วยก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดด้านขอบเขตในการบังคับใช้ กล่าวคือ มาตรา ๑๖๑/๑ ไม่ใช้
กับกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ทั้งที่ในข้อเท็จจริง คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะจ านวนมากถูกฟ้องโดย
พนักงานอัยการ อีกทั้งบทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการที่ชัดเจน จึงไม่อาจ
ประกันได้ว่าจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิทางการเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมสาธารณะ
ของคู่กรณีที่ถูกฟ้อง กับสิทธิในชื่อเสียงและการเข้าถึงศาลของคู่กรณีฝ่ายที่ฟ้องคดีได้  ส่วนมาตรการไต่สวนมูลฟ้อง 
ซึ่งมีอยู่เดิมนั้น  ก็ยังมีข้อจ ากัดในกรณีที่เป็นการฟ้องโดยพนักงานอัยการ เพราะกฎหมายก าหนดให้เป็นดุลพินิจ
ของศาลในการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบข้อมูลว่าศาลมีการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่พนักงานอัยการเป็น
โจทก์  

นอกจากนี้กฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการเยียวยาและลงโทษคู่กรณีที่ฟ้อง
คดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะ ท าให้ผู้ถูกฟ้องต้องมาฟ้องคดีเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายเองในภายหลัง ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมภาระให้กับประชาชนที่ถูกฟ้องคดี อีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการลงโทษจากการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและไม่ มี
ต้นทุนใดที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีเลย ก็จะท าให้ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีในลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือคุกคามประชาชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมสาธารณะอยู่เรื่อยไป  
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๒. หลักการและแนวคิดในการปฏิรูป 
 
 การฟ้องคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือ SLAPPs เป็นการคุกคามต่อสิทธิในเสรีภาพในการ
แสดงออก การแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและการสมาคม อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ถูกรับรอง
ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant on Civil 
and Political Rights - ICCPR)๒ ข้อ ๑๙, ๒๑ และ ๒๒  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๓๔, ๔๔ และ ๔๒ รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนและสิทธิชุมชนที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๔๑ และ ๔๓ ด้วย 

นอกจากนี้ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรของสังคมใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล ได้รับรองว่าบุคคลทุกคน
มีสิทธิโดยล าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อ่ืนในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการมีส่วน
ร่วมกับรัฐบาลของตน และการด าเนินงานสาธารณะ รวมถึงสิทธิในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานของ
รัฐบาล เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานสาธารณะ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงเรื่องใดก็ตามของการด าเนินการที่อาจขัดขวาง
หรือหยุดยั้งการส่งเสริมคุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และบุคคลทุกคนมีสิทธิ 
โดยล าพังหรือโดยร่วมกับผู้อ่ืนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสันติเพ่ือต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน และรัฐต้องด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลทุก
คน จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดันหรือ
การปฏิบัติโดยพลการอ่ืนใด ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรม๓ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือรักษาความสมดุลในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ฟ้องคดีโดยสุจริตเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึน  ในแง่ของหลักการสิทธิมนุษยชนที่จะน ามาพิจารณาในประเด็นการตรากฎหมายเพ่ือต่อต้านการฟ้องคดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะนั้น จะต้องพิจารณาทั้งในแง่มุมของฝ่ายผู้ถูกฟ้อง  ซึ่งได้รับการคุ้มครองบนพ้ืนฐานของ
สิทธิทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว และแง่มุมของฝ่ายผู้ฟ้อง ซึ่งได้รับการคุ้มครองบนพ้ืนฐานของสิทธิการเข้าถึง
สิทธิในการร้องทุกข์ร้องเรียนและสิทธิในการเข้าถึงศาล๔ และสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือสิทธิในทรัพย์สิน๕ ซึ่ง

                                                           
๒ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมผีลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๔๐ 
๓ Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and 
Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms  Article ๘, ๑๒  Adopted by General 
Assembly resolution ๕๓/๑๔๔ of ๙ December ๑๙๙๘  
๔ ข้อบทที่ ๒ (๓) และ ๑๔ แห่งกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
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ล้วนแต่ได้รับการรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน 

ในบางประเทศ เช่น ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา๖ มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือจัดการกับการฟ้องคดี
เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีชื่อเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองการมีส่วนร่วมสาธารณะ (The 
Citizens Participation Act หรือ The Public speech protection act หรือ Protection of Public 
Participation Act) และนอกจากสหรัฐอเมริกา ยังมีประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย รวมถึงฟิลิปปินส์  ที่มี
กฎหมายในท านองเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม กฎหมายของแต่ละแห่ง จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน 
กฎหมายของบางแห่งมีขอบเขตกว้าง บางแห่งมีขอบเขตแคบ แต่จุดประสงค์ของกฎหมายต่อต้านคดีปิดกั้นการมี
ส่วนร่วมสาธารณะ หรือSLAPPs นั้น โดยทั่วไปเป็นการมุ่งยุติคดีที่ไร้สาระหรือไม่มีมูล  ซึ่งถูกใช้เพ่ือคุกคามหรือ
ลงโทษผู้ใช้สิทธิทางการเมืองในการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะก่อนที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีจะเพ่ิมขึ้นและ
ปกป้องจ าเลยจากการต่อสู้คดีจ านวนมาก  ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาสมดุลในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลใน
การฟ้องร้องคดีโดยสุจริตเพื่อเยียวยาความเสียหายด้วย 

ส าหรับเนื้อหาของกฎหมายจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญๆ ได้แก่   
๑) การก าหนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปก็จะให้การคุ้มครองกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมสาธารณะ แต่อาจจะมีรายละเอียดในขอบเขตที่กว้างหรือแคบแตกต่างกันไป   
๒) การอนุญาตให้จ าเลยมีช่องทางเฉพาะในการยื่นค าร้องเพ่ือให้ยกฟ้องตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการ

ด าเนินคดี กฎหมายแทบทุกแห่งก าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่เข้าข่ายเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือ 
SLAPPs สามารถยื่นค าร้องขอยุติการด าเนินคดีโดยรวดเร็วได้ (อาจจะเรียกว่า Motion to strike/a special 
motion to strike/motion to dismiss/a special motion to dismiss) ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมาย 
Anti SLAPPs 

๓) ก าหนดให้ต้องมีการไต่สวนค าร้องอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการพักหรือจ ากัดการพิจารณา
จนกระท่ังการไต่สวนเสร็จสิ้น โดยทั่วไปค าร้องขอให้ยุติคดีควรถูกด าเนินการไต่สวนอย่างเร่งด่วนเท่าที่เป็นไป บาง
แห่งจะก าหนดกรอบเวลาในการไต่สวนค าร้องไว้ชัดเจน เช่น ภายใน ๓๐ วัน  ๖๐ วัน  ๙๐ วัน  หรือไม่เกิน ๑๘๐ 
วันนับแต่ยื่นค าร้อง   

                                                                                                                                                                                           
๕ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ และได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อบทที่ ๑  (๑) แห่งกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมือง 
๖ มี ๓๒ มลรัฐที่มีกฎหมาย Anti SLAPPs https://anti-slapp.org/your-states-free-speech-protection/ 
  โปรดดรูายละเอยีดในรายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรภีาพเพื่อการมสี่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการ
ถูกฟ้องคดี โดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ๒๕๖๒ http://naksit.net/wp-content/uploads/๒๐๑๙/๐๖/
๒๐๑๙๐๘๑๑-pdf.pdf 

https://anti-slapp.org/your-states-free-speech-protection/%20เข้าถึง
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๔) ก าหนดภาระการพิสูจน์และหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของฝ่ายจ าเลยผู้ยื่นค าร้องขอให้ยุติคดี และฝ่าย
โจทก์ผู้ฟ้องคดีหลัก โดยกฎหมายจะก าหนดให้คู่กรณีที่ยื่นค าร้อง (จ าเลยคดีหลัก) มีภาระการพิสูจน์ก่อนด้วย
พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าว่าคดีอันเป็นที่มาของการยื่นค าร้องนี้เกี่ยวข้องกับการกระท าอันเป็นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ หรือการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะ ถ้าคู่กรณีที่ยื่นค าร้องพิสูจน์ได้ 
ภาระการพิสูจน์จะย้ายไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง (โจทก์คดีหลัก)  เมื่อภาระการพิสูจน์ย้ายมาที่โจทก์ในคดีหลักแล้ว 
โจทก์ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี โดยน าเสนอพยานหลักฐานอันมีสาระส าคัญเพ่ือสนับสนุนว่า
คดีมีมูล และการกระท าของคู่กรณีที่ยื่นค าร้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นจริงต่อผู้โจทก์  

๕) ก าหนดบทลงโทษส าหรับคู่กรณี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
รวมถึงบางรัฐก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ตามภาระของตนได้  

๖) เรื่องอ่ืน ๆ เช่น การก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือหน่วยงานรัฐเข้าแทรกแซงช่วยเหลือคดีแก่ผู้ถูกฟ้อง 
ก าหนดให้มีการรายงานผลคดี (Reporting) โดยก าหนดให้ในคดีที่ผู้ท าสัญญากับรัฐบาลเป็นผู้ยื่นฟ้อง หากศาล
พบว่าเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ศาลจะด าเนินการส่งค าวินิจฉัยของศาลไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องที่ในการท าสัญญากับโจทก์ผู้ฟ้องคดีนั้นด้วย   หรือหากเป็นคดีที่ฟ้องโดยหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี ประธานวุนิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วย 
 

๓. ความเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

เพ่ือให้มีหลักประกันเชิงกลไกเชิงกฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการกับการฟ้องคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะ จึงควรมีการตรากฎหมายขึ้นมา โดยน าหลักการของกฎหมาย Anti – SLAPPs ดังที่กล่าวไปแล้วมา
บัญญัติในกฎหมาย ทั้งนี้ เห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แทนที่จะเป็นการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม่ เนื่องจากการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงและมี
โอกาสสูงที่จะถูกน ามาจัดการเรียนการสอน เพราะถือเป็นกฎหมายหลัก ซึ่งจะท าให้แนวคิดเรื่องนี้แพร่กระจายและ
รับรู้ในหมู่นักกฎหมาย  

ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งภายใต้หลักเกณฑด์ังต่อไปนี้  

๑) การก าหนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยก าหนดนิยามทางกฎหมายของค าว่า คดี
ยุทธศาสตร์เพ่ือต่อต้านการมีส่วนร่วมสาธารณ (Strategic Lawsuits Against Public Participation หรือ 
SLAPP) โดยใช้ค าว่า “คดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะ” แทน โดยก าหนดความหมายของค าดังกล่าวให้คุ้มครอง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะในขอบเขตที่กว้าง โดยให้ครอบคลุมการถูกด าเนินคดีจากการใช้สิทธิตาม
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รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือสนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะทั้งหมด  ทั้งนี้ ค าว่า “บุคคล” ในนิยามดังกล่าว ให้
หมายความถึงทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย 

๒) การอนุญาตให้จ าเลยมีช่องทางเฉพาะในการยื่นค าร้องเพื่อให้ยกฟ้องตั้งแต่เริ่มต้นใน
กระบวนการด าเนินคดี กฎหมายไทยยังไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ สามารถยื่นค าร้องขอยุติการด าเนินคดีได้ จึงควรมีการก าหนดช่องทางดังกล่าวในกฎหมายเพ่ือเปิด
ช่องให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาและจ าเลยในคดีแพ่งสามารถยื่นค าร้องขอให้ยุติคดีได้ ดังนี้ 
 ในคดีอาญา ในชั้นสอบสวนและฟ้องร้อง ก าหนดให้พนักงานอัยการมีบทบาทที่ชัดเจนในการ
พิจารณาสั่งไม่ฟ้องได้ โดยก าหนดให้เมื่อพนักงานอัยการได้รับค าร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ต้องหา ให้พนักงาน
อัยการมีหน้าที่พิจารณาโดยทันทีว่าคดีนั้นเป็น “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” หรือไม่  หากพบว่าเป็น “คดี
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” ก็ให้สั่งไม่ฟ้องคดีได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีช่องทางการยื่นขอความเป็นธรรมต่อ
พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการก็มีอ านาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้องได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสั่งไม่ฟ้อง เพราะเมื่อ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของผู้ต้องหาไม่
ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือเป็นการสั่งไม่ฟ้องคดีพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะฯ ตามอ านาจที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ ประกอบระเบียบส านักงานอัยการ
สูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวามปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔  

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการในกรณี “คดี
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ”  จึงเห็นควรมีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้ให้ชัดเจน และในชั้นศาล ได้เปิดช่องให้จ าเลยมี
สิทธิยื่นค าร้องขอให้ยุติคดีได้ โดยก าหนดให้ทั้งในคดีราษฎรเป็นโจทก์และพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ก่อนการไต่
สวนมูลฟ้อง ระบุช่องทางให้จ าเลยยื่นค าร้องขอให้ยกฟ้องโดยระบุว่าคดีที่โจทก์ยื่นฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ ส่วนในคดีแพ่ง ก็ได้ก าหนดกลไกในชั้นศาล โดยเปิดช่องให้จ าเลยมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ยุติคดีได้ใน
ท านองเดียวกันกับคดีอาญา 

๓) การไต่สวนค าร้อง ในคดีอาญา ก าหนดให้มีการไต่สวนอย่างเร่งด่วน ส่วนคดีแพ่งก็ก าหนดใน
ท านองเดียวกัน โดยคดีแพ่งให้น าบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
ด าเนินการ  

๔) ก าหนดภาระการพิสูจน์และหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของฝ่ายจ าเลยผู้ยื่นค าร้องขอให้ยุติคดี และ
ฝ่ายโจทก์ผู้ฟ้องคดีหลักทั้งในคดีอาญาและแพ่ง โดยก าหนดให้จ าเลยผู้ยื่นค าร้องมีภาระการพิสูจน์ด้วยการแสดง
พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าคดีอันเป็นที่มาของการยื่นค าร้องนี้เป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ถ้า
จ าเลยพิสูจน์ได้ ให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่ฝ่ายโจทก์ โดยให้ฝ่ายโจทก์พิสูจน์ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี 
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โดยน าเสนอพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนว่าคดีมีมูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์จริง 

๕) ก าหนดบทลงโทษส าหรับคู่กรณี โดยทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง ก าหนดให้โจทก์ชดใช้ค่าใช้จ่าย
และค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่จ าเลย เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามค าร้องของจ าเลยโดยเห็นว่าคดีที่โจทก์ฟ้องเป็นคดี
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ศาลจะสั่งให้โจทก์ชดใช้แก่จ าเลยอาจได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์อ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดี ทั้งนี้ ในคดีแพ่ง มีการ
ก าหนดให้ในกรณีที่ศาลยกค าร้องของจ าเลย โดยเหตุว่าเป็นค าร้องที่มีวัตถุประสงค์ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะ
ประวิงคดี ศาลจะสั่งให้จ าเลยชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีในส่วนค าร้องนั้นก็ได้  แต่ในคดีอาญา จะ
ไม่มีการก าหนดให้จ าเลยชดใช้ในลักษณะเดียวกับคดีแพ่ง เนื่องจากในคดีอาญา การไต่สวนค าร้องขอให้ยกฟ้องคดี
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะคือการด าเนินการในลักษณะเดียวกับการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งเป็นกลไกปกติที่ศาลต้อง
ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่แล้ว จึงไม่มีประเด็นการยื่นค าร้องในลักษณะประวิงคดี 

๖) การรายงาน ก าหนดให้ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามค าร้องขอให้ยุติคดี
ด้วยเหตุว่าเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะแล้ว ถ้าคดีนั้นโจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับรัฐบาล ให้ศาลส่งค า
พิพากษาไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และ
คณะรัฐมนตรี แต่ถ้าคดีนั้นโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ศาลส่งค าพิพากษาไปยังคณะรัฐมนตรี วุนิสภา และสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสมต่อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. 
 (Anti SLAPPs Law) 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (Anti SLAPPs Law) 

 
๑. หลักการ 
 
 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนิยามทางกฎหมายของค าว่า คดียุทธศาสตร์เพ่ือต่อต้ านการมีส่วนร่วมสาธารณ 
(Strategic Lawsuits Against Public Participation หรือ SLAPP) โดยใช้ค าว่า “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะ” (เพ่ิมเติมมาตรา ๒ (๒๓)) 

(๒) ก าหนดให้พนักงานอัยการมีบทบาทที่ชัดเจนในการพิจารณาและสั่งคดีที่เข้าเงื่อนไขเป็นคดีปิดกั้น
การมีส่วนร่วมสาธารณะ (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๓ วรรคท้าย) 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้จ าเลยยื่นค าร้องขอให้ยุติคดี ก าหนดให้มีการไต่สวนอย่าง
เร่งด่วน และการชดใช้ความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่จ าเลย รวมทั้งก าหนดให้มีการรายงานผล
ของค าพิพากษายกฟ้องกรณีเข้าเงื่อนไขเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่โจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับ
รัฐบาล หรือรายงานต่อคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่โจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ 
(เพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๕/๓) 

 

๒. เหตุผล 
 

เนื่องด้วยประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ มักจะ
ถูกด าเนินคดีที่เรียกว่า “การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” (Strategic Lawsuit 
Against Public Participation หรือ SLAPPs) อยู่เสมอ โดยบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐใช้การฟ้องคดี
ดังกล่าวเพ่ือหยุด ลงโทษ หรือการต่อต้านบรรดานักเคลื่อนไหว แกนน าหรือสมาชิกชุมชน หรือประชาชน ที่ออกมา
ใช้เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การร้องเรียน การชุมนุมหรือการมีส่วนร่วมสาธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของบริษัทเอกชน การด าเนินนโยบายการพัฒนาของ
รัฐบาล หรือตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นนโยบายสาธารณะต่างๆ  ซึ่งการ
ฟ้องคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้มุ่งเอาชนะ แต่มุ่งลดทอนทรัพยากร และข่มขู่ให้ผู้ถูกฟ้องยอมยุติบทบาทหรือยุติการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ  และแม้สุดท้ายจ าเลยจะสามารถต่อสู้คดีจนศาลยกฟ้อง แต่ก่อนหน้านั้น 
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จ าเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เผชิญการคุกคาม  กดดันทางอารมณ์และอ่ืนๆ จนท าให้หยุดการมีส่วน
ร่วมสาธารณะไป  การฟ้องคดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือ SLAPPs จึงเป็นการคุกคามต่อสิทธิของบุคคลที่
ถูกรับรองภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant 
on Civil and Political Rights - ICCPR)  ข้อ ๑๙, ๒๑ และ ๒๒  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔, ๔๔ และ ๔๒ รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนและสิทธิชุมชนที่ถูกรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๔๑ และ ๔๓ ด้วยด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศที่มี
การฟ้องคดีในลักษณะเกิดขึ้น เช่น ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย รวมถึงฟิลิปปินส์  จึงมี
การตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือจัดการกับการฟ้องคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความสมดุลในการส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ฟ้องคดี
โดยสุจริตเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  แม้ประเทศไทยจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ และมาตรา ๑๖๕/๒ เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการกับคดีที่มีการฟ้องโดยไม่สุจริต 
ซึ่งอาจรวมถึงคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะด้วยก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดด้านขอบเขตในการ
บังคับใช้ และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงการเยียวยาและลงโทษคู่กรณีที่ฟ้องคดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ดังนั้น  เพ่ือให้มีกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนสามารถน าไปใช้มีประสิทธิภาพเพ่ือการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
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๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(Anti SLAPPs Law) 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. …. 

(Anti SLAPPs Law) 
………………………….. 
………………………….. 
…………………………. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที.่.) พ.ศ…” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ไป 
มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒ (๒๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
“(๒๓) “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” หมายถึง การร้องทุกข์ กล่าวโทษหรือฟ้องคดีต่อ

บุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือข่มขู่ ก่อกวน สร้างความกดดันอย่างไม่เหมาะสมหรือยับยั้งการใช้หรือสนับสนุนการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ ในการมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
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“ในกรณีที่ผู้ต้องหายื่นค าร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการโดยระบุว่าคดีนั้นเป็นคดีปิดกั้น
การมีส่วนร่วมสาธารณะ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ให้พนักงานอัยการด าเนินการให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไม่เร็ว 
และให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” 

มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๕/๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

“มาตรา ๑๖๕/๓ ในคดีราษฎรเป็นโจทก์และพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง 
หากมีการยื่นค าร้องจากฝ่ายจ าเลยระบุว่าคดีที่โจทก์ยื่นฟ้องเป็นคดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะ ให้ศาลท าการไต่
สวนโดยไม่ชักช้า  

ให้จ าเลยผู้ยื่นค าร้องมีภาระการพิสูจน์ด้วยการแสดงพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าคดีอันเป็น
ที่มาของการยื่นค าร้องนี้เป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ถ้าจ าเลยพิสูจน์ได้ ให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่ฝ่าย
โจทก์ โดยให้ฝ่ายโจทก์พิสูจน์ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี โดยน าเสนอพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนว่าคดีมี
มูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จริง 

ให้ศาลพิพากษายกฟ้อง หากจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าคดีอาญาที่ถูกยื่นฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ  และโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคดีมีมูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์จริง  

เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามวรรคสาม ห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก และถ้าคดี
นั้นโจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับรัฐบาล ให้ศาลส่งค าพิพากษาไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ 
อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และคณะรัฐมนตรี  แต่ถ้าคดีนั้นโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ศาลส่งค าพิพากษา
ไปยังคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามความ
เหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่ศาลยกฟ้องตามวรรคสาม ศาลจะสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์อ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดีให้แก่ผู้ต้องหาก็ได้ 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการไต่สวนมูลฟ้องมาบังคับแก่การไต่สวนตามมาตรานี้โดยอนุโลม และ
หากศาลไต่สวนตามมาตรานี้แล้วไม่ต้องท าการไต่สวนมูลฟ้องอีก” 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
…………………………………. 
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ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ….  
(Anti SLAPPs Law) 
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ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(Anti SLAPPs Law) 

 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …  
(Anti SLAPPs Law) 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๒  ในประมวลกฎหมายนี้ 
(๒๓) “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” 

หมายถึง การร้องทุกข์ กล่าวโทษหรือฟ้องคดีต่อบุคคล 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือข่มขู่ ก่อกวน สร้างความกดดัน
อย่างไม่เหมาะสมหรือยับยั้งการใช้หรือสนับสนุนการ
ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ในการมีส่วนร่วมกับประเด็น
สาธารณะ 
 
  

ก าหนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย 
โดยก าหนดนิยามทางกฎหมายของค าว่ า  คดี
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือต่อต้านการมีส่วนร่วมสาธารณ 
(Strategic Lawsuits Against Public 
Participation หรือ SLAPP) โดยใช้ค าว่า “คดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” แทน โดยก าหนด
ความหมายของค าดังกล่าวให้คุ้มครองกิจกรรมการมี
ส่วนร่ วมสาธารณะในขอบเขตที่ กว้ าง โดยให้
ครอบคลุมการถูกด าเนินคดีจากการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือสนับสนุนการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับประเด็นสาธารณะทั้งหมด  

ทั้งนี้ ค าว่า “บุคคล” ในนิยามดังกล่าว ให้
หมายความถึงท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๑๔ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …  

(Anti SLAPPs Law) 
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มาตรา ๑๔๓ เมื่อได้รับความเห็นและส านวน
จากพนักงานสอบสวนดังกล่ าวในมาตราก่อน ให้
พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้
ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้อง
และแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพ่ือฟ้อง
ต่อไป 

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออก
ค าสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่เห็นชอบด้วย 
ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง 

ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมี
อ านาจ 

(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้
ซักถามเพ่ือสั่งต่อไป 

(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อย
ชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี 
และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น 

 

มาตรา ๑๔๓ เมื่อได้รับความเห็นและส านวน
จากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อน ให้
พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้
ออกค าสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้อง
และแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพ่ือฟ้อง
ต่อไป 

(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออก
ค าสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถ้าไม่เห็นชอบด้วย 
ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง 

ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมี
อ านาจ 

(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้
ซักถามเพ่ือสั่งต่อไป 

(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อย
ชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี 
และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น 

 

หลักการของการจัดการกับคดีลักษณะ 
SLAPPs หรือที่ตามร่างกฎหมายนี้ใช้ค าว่า “คดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” คือการต้องท าให้ผู้ถูก
ด าเนินคดีมีช่องทางในการขอให้มีการพิจารณาและ
ยุติคดีได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการด าเนินคดี เพราะ
การปล่อยให้คดียืดเยื้อยาวนาน จะยิ่งเป็นการสร้าง
ภาระและความกดดันแก่ผู้ถูกฟ้องและอาจท าให้ผู้ถูก
ฟ้องท้อใจและยุติการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ จึงควรก าหนดให้พนักงานอัยการ
มีบทบาทที่ชัดเจนในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องได้ โดย
ก าหนดให้เมื่อพนักงานอัยการได้รับค าร้องขอความ
เป็นธรรมจากผู้ต้องหา ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่
พิจารณาโดยทันทีว่าคดีนั้นเป็น “คดีปิดก้ันการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ” หรือไม่  หากพบว่าเป็น “คดีปิดกั้น
การมีส่วนร่วมสาธารณะ” ก็ให้สั่งไม่ฟ้องคดีได้ ซึ่งใน     

ปัจจุบันก็มีช่องทางการยื่นขอความเป็น
ธรรมต่อพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการก็มี
อ านาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้องได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ
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ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผู้
รักษาการแทนเท่านั้นมีอ านาจออกค าสั่งฟ้องหรือไม่
ฟ้อง 

ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผู้
รักษาการแทนเท่านั้นมีอ านาจออกค าสั่งฟ้องหรือไม่
ฟ้อง 

ในกรณีที่ผู้ต้องหายื่นค าร้องขอความเป็น
ธรรมต่อพนักงานอัยการโดยระบุว่าคดีนั้นเป็นคดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร ให้
พนักงานอัยการด าเนินการให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติม
โดยไม่เร็ว และให้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคดีนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ 

สั่งไม่ฟ้อง เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระท าความผิด 
หรือการกระท าของผู้ต้องหาไม่ถือเป็นความผิดตาม
กฎหมาย หรือเป็นการสั่ ง ไม่ ฟ้องเพราะไม่ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะฯ ตามอ านาจที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ ประกอบระเบียบส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อวาม
ปลอดภั ยหรื อคว ามมั่ น ค งขอ งชาติ  ห รื อต่ อ
ผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาสั่ง
ไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการในกรณี “คดีปิดกั้น
การมีส่วนร่วมสาธารณะ”  จึงเห็นควรมีการบัญญัติ
ไว้ให้ชัดเจน 

มาตรา ๑๖๕/๓ ในคดีราษฎรเป็นโจทก์และ
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง 
หากมีการยื่นค าร้องจากฝ่ายจ าเลยระบุว่าคดีที่โจทก์
ยื่นฟ้องเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ให้ศาล

ตามหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า
หัวใจส าคัญของการจัดการกับ “คดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ” คือการเปิดช่องให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยมีช่องทางในการยื่นค าร้องเพ่ือให้ยุติคดีได้
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ท าการไต่สวนโดยไม่ชักช้า  
ให้จ าเลยผู้ยื่นค าร้องมีภาระการพิสูจน์ด้วย

การแสดงพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าคดีอันเป็น
ที่มาของการยื่นค าร้องนี้เป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะ ถ้าจ าเลยพิสูจน์ได้ ให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่
แก่ฝ่ายโจทก์ โดยให้ฝ่ายโจทก์พิสูจน์ให้เห็นความ
เป็นไปได้ที่จะชนะคดี โดยน าเสนอพยานหลักฐานเพ่ือ
สนับสนุนว่าคดีมีมูล และการกระท าของจ าเลยเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จริง 

ให้ศาลพิพากษายกฟ้อง หากจ าเลยพิสูจน์ได้
ว่าคดีอาญาที่ถูกยื่นฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ  และโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคดีมี
มูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่โจทก์จริง  

เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามวรรคสาม ห้าม
มิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก และถ้าคดีนั้น
โจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับรัฐบาล ให้ศาลส่งค าพิพากษา
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ 
อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และคณะรัฐมนตรี  

ตั้งแต่เริ่มต้น  ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดกลไกในชั้น
ศาล ดังต่อไปนี้ 

 เปิดช่องให้จ าเลยยื่นค าร้องขอให้ยุติคดี
ได้ 

 ก าหนดให้มีการไต่สวนอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการด าเนินการ  

 ก าหนดการชดใช้ให้แก่จ าเลย เมื่อศาล
พิพากษายกฟ้องตามค าร้องขอยุติคดี 
โดยค่าใช้จ่ายที่ศาลจะสั่งชดใช้อาจมีดังนี้ 

๑ ) ค่าใช้จ่ ายในการด าเนินคดีที่
สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการฟ้อง 
ค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมและคัดลอกเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 

๒) ค่าทนายความท่ีสมเหตุสมผล  
 ก าหนดให้ในคดีที่ผู้ยื่นฟ้องเป็นผู้ท า

สัญญากับรัฐบาล หากพิสูจน์และศาลยกฟ้องเพราะ
เป็น“คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” แล้ว ควร
ให้มีการส่ งค า พิพากษาของศาลไปยั งหั วหน้ า
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต
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แต่ถ้าคดีนั้นโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ศาลส่งค า
พิพากษาไปยังคณะรัฐมนตรี  วุฒิสภา และสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาด าเนินการภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่ศาลยกฟ้องตามวรรคสาม ศาลจะสั่ง
ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์ อ่ืน ๆ อย่าง
เหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดีให้แก่ผู้ต้องหาก็ได้ 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการไต่สวนมูลฟ้องมา
บังคับแก่การไต่สวนตามมาตรานี้โดยอนุโลม และหาก
ศาลไต่สวนตามมาตรานี้แล้วไม่ต้องท าการไต่สวนมูล
ฟ้องอีก 

หรือท าสัญญากับเอกชนผู้ฟ้องคดีด้วย และในคดีที่
ฟ้องโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศาลตัดสินว่าเป็น “คดี
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” ให้ส่งค าพิพากษาให้
คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ 
หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับค าพิพากษาทั้งสองกรณี 
อาจพิจารณาด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ตาม
ความเหมาะสมต่อไป เช่น ยุติการต่อสัญญา เพิก
ถอนใบอนุญาต หรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอาจมีการ
พิจารณาตรวจสอบและด าเนินการทางวินัยกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการให้มีการฟ้องคดี เป็นต้น 
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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
(Anti SLAPPs Law) 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (Anti SLAPPs Law) 

 

๑. หลักการ 
 
 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนิยามทางกฎหมายของค าว่า คดียุทธศาสตร์เ พ่ือต่อต้ านการมีส่วนร่วมสาธารณ 
(Strategic Lawsuits Against Public Participation หรือ SLAPP) โดยใช้ค าว่า “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะ” (เพ่ิมเติมมาตรา ๑ (๒/๑)) 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้จ าเลยยื่นค าร้องขอให้ยุติคดี ก าหนดให้มีการไต่สวนอย่าง
เร่งด่วน และการชดใช้ความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่คู่กรณี รวมทั้งก าหนดให้มีการรายงานผล
ของค าพิพากษายกฟ้องกรณีเข้าเงื่อนไขเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่โจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับ
รัฐบาล หรือรายงานต่อคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่โจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ 
(เพ่ิมเติมมาตรา ๑๗๓ ทวิ) 

 

๒. เหตุผล 
 

เนื่องด้วยประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ มักจะ
ถูกด าเนินคดีที่เรียกว่า “การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” (Strategic Lawsuit 
Against Public Participation หรือ SLAPPs) อยู่เสมอ โดยบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐใช้การฟ้องคดี
ดังกล่าวเพ่ือหยุด ลงโทษ หรือการต่อต้านบรรดานักเคลื่อนไหว แกนน าหรือสมาชิกชุมชน หรือประชาชน ที่ออกมา
ใช้เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การร้องเรียน การชุมนุมหรือการมีส่วนร่วมสาธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของบริษัทเอกชน การด าเนินนโยบายการพัฒนาของ
รัฐบาล หรือตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นนโยบายสาธารณะต่างๆ  ซึ่งการ
ฟ้องคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้มุ่งเอาชนะ แต่มุ่งลดทอนทรัพยากร และข่มขู่ให้ผู้ถูกฟ้องยอมยุติบทบาทหรือยุติการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ  และแม้สุดท้ายจ าเลยจะสามารถต่อสู้คดีจนศาลยกฟ้อง แต่ก่อนหน้านั้น 
จ าเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เผชิญการคุกคาม  กดดันทางอารมณ์และอ่ืนๆ จนท าให้หยุดการมีส่วน
ร่วมสาธารณะไป  การฟ้องคดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือ SLAPPs จึงเป็นการคุกคามต่อสิทธิของบุคคลที่
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ถูกรับรองภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant 
on Civil and Political Rights - ICCPR)  ข้อ ๑๙, ๒๑ และ ๒๒  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔, ๔๔ และ ๔๒ รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนและสิทธิชุมชนที่ถูกรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๔๑ และ ๔๓ ด้วยด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศที่มี
การฟ้องคดีในลักษณะเกิดขึ้น เช่น ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย รวมถึงฟิลิปปินส์  จึงมี
การตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือจัดการกับการฟ้องคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความสมดุลในการส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ฟ้องคดี
โดยสุจริตเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าวที่จะมาจัดการกับ
คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะในกรณีที่เป็นคดีแพ่ง ดังนั้น  เพ่ือให้มีกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนสามารถ
น าไปใช้มีประสิทธิภาพเพ่ือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(Anti SLAPPs Law) 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. …. 

(Anti SLAPPs Law) 
………………………….. 
………………………….. 
…………………………. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที.่.) พ.ศ…” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
ไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑ (๒/๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
“(๒/๑) “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” หมายถึง การฟ้องคดีต่อบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือข่มขู่ ก่อกวน สร้างความกดดันอย่างไม่เหมาะสมหรือยับยั้งการใช้หรือสนับสนุนการใช้สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ ในการมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๓ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
“มาตรา ๑๗๓ ทวิ  เมื่อจ าเลยได้รับค าฟ้องแล้ว และเห็นว่าคดีที่ฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน

ร่วมสาธารณะ ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้พิพากษายกฟ้องได้ภายในระยะเวลาของการยื่นค าให้การ  
เมื่อศาลได้รับค าร้องของจ าเลยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ศาลนัดพิจารณาคดีโดยเร็ว  
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ในการพจิารณาคดีปิดก้ันการมีส่วนร่วมสาธารณะ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ 
มาตรา ๑๙๓ ถึง ๑๙๓ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้จ าเลยผู้ยื่นค าร้องมีภาระการพิสูจน์ด้วยการแสดงพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าคดีอันเป็น
ที่มาของการยื่นค าร้องนี้เป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ ถ้าจ าเลยพิสูจน์ได้ ให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่ฝ่าย
โจทก์ โดยให้ฝ่ายโจทก์พิสูจน์ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี โดยน าเสนอพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนว่าคดีมี
มูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จริง 

ให้ศาลพิพากษายกฟ้อง หากจ าเลยพิสูจน์ได้ว่าคดีอาญาที่ถูกยื่นฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ  และโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคดีมีมูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์จริง  

เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามวรรคสาม ห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก และถ้าคดี
นั้นโจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับรัฐบาล ให้ศาลส่งค าพิพากษาไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ 
อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และคณะรัฐมนตรี  แต่ถ้าคดีนั้นโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ศาลส่งค าพิพากษา
ไปยังคณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามความ
เหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่ศาลยกฟ้องตามวรรคสาม ศาลจะสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์อ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดีให้แก่ผู้ต้องหาก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลยกค าร้องของจ าเลย โดยเหตุว่าเป็นค าร้องที่มีวัตถุประสงค์ไม่เหมาะสมหรือมี
ลักษณะประวิงคดี ศาลจะสั่งให้จ าเลยชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีในส่วนค าร้องนั้นก็ได้” 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
…………………………………. 
 
 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
(Anti SLAPPs Law) 
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๒๒ 

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(Anti SLAPPs Law) 

 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …  
(Anti SLAPPs Law) 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ ถ้าข้อความ
มิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

(๒/๑) “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” 
หมายถึง การฟ้องคดีต่อบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ข่มขู่ ก่อกวน สร้างความกดดันอย่างไม่เหมาะสมหรือ
ยับยั้งการใช้หรือสนับสนุนการใช้สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ ในการมี
ส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ 

ก าหนดขอบเขตการคุ้มครองตามกฎหมาย 
โดยก าหนดนิยามทางกฎหมายของค าว่ า  คดี
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือต่อต้านการมีส่วนร่วมสาธารณ 
(Strategic Lawsuits Against Public 
Participation หรือ SLAPP) โดยใช้ค าว่า “คดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” แทน โดยก าหนด
ความหมายของค าดังกล่าวให้คุ้มครองกิจกรรมการมี
ส่วนร่ วมสาธารณะในขอบเขตที่ กว้ าง โดยให้
ครอบคลุมการถูกด าเนินคดีจากการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเข้าไปมีส่วนร่วม หรือการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
สนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะ
ทั้งหมด  

ทั้งนี้ ค าว่า “บุคคล” ในนิยามดังกล่าว ให้
หมายความถึงท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย 
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๒๓ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …  

(Anti SLAPPs Law) 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ภาค ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

ลักษณะ ๑ 
วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น 

มาตรา ๑๗๓ ทวิ  เมื่อจ าเลยได้รับค าฟ้อง
แล้ว และเห็นว่าคดีที่ฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้
พิพากษายกฟ้องได้ภายในระยะเวลาของการยื่น
ค าให้การ  

เมื่อศาลได้รับค าร้องของจ าเลยตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ศาลนัดพิจารณาคดีโดยเร็ว  

ในการพิจารณาคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่ มาตรา ๑๙๓ ถึง ๑๙๓ เบญจ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ให้จ าเลยผู้ยื่นค าร้องมีภาระการพิสูจน์ด้วย
การแสดงพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักยิ่งกว่าคดีอันเป็น
ที่มาของการยื่นค าร้องนี้เป็นคดีปิดกั้นการมีส่วนร่วม
สาธารณะ ถ้าจ าเลยพิสูจน์ได้ ให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่
แก่ฝ่ายโจทก์ โดยให้ฝ่ายโจทก์พิสูจน์ให้เห็นความ
เป็นไปได้ที่จะชนะคดี โดยน าเสนอพยานหลักฐานเพ่ือ
สนับสนุนว่าคดีมีมูล และการกระท าของจ าเลยเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จริง 

หลักการของการจัดการกับคดีลักษณะ 
SLAPPs หรือที่ตามร่างกฎหมายนี้ใช้ค าว่า “คดีปิด
กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” คือการต้องท าให้ผู้ถูก
ด าเนินคดีมีช่องทางในการขอให้มีการพิจารณาและ
ยุติคดีได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการด าเนินคดี เพราะ
การปล่อยให้คดียืดเยื้อยาวนาน จะยิ่งเป็นการสร้าง
ภาระและความกดดันแก่ผู้ถูกฟ้องและอาจท าให้ผู้ถูก
ฟ้องท้อใจและยุติการเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะในที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงควรก าหนดกลไกใน
ชั้นศาล ดังนี้ 

 เปิดช่องให้จ าเลยยื่นค าร้องขอให้ยุติ
คดีได ้

 ก าหนดให้ศาลไต่สวนอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการด าเนินการ  

 ก าหนดการชดใช้ให้แก่จ าเลย  เมื่อ
ศาลพิพากษายกฟ้องตามค าร้องขอยุติคดี  โดย
ค่าใช้จ่ายที่ศาลจะสั่งชดใช้อาจมีดังนี้ 

๑ ) ค่าใช้จ่ ายในการด าเนินคดีที่
สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการฟ้อง 
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๒๔ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …  

(Anti SLAPPs Law) 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้ศาลพิพากษายกฟ้อง หากจ าเลยพิสูจน์ได้
ว่าคดีอาญาที่ถูกยื่นฟ้องนั้นเป็นคดีปิดกั้นการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ  และโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคดีมี
มูล และการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่โจทก์จริง  

เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องตามวรรคสาม ห้าม
มิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก และถ้าคดีนั้น
โจทก์เป็นผู้ท าสัญญากับรัฐบาล ให้ศาลส่งค าพิพากษา
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ 
อนุญาต หรือท าสัญญากับโจทก์ และคณะรัฐมนตรี  
แต่ถ้าคดีนั้นโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ศาลส่งค า
พิพากษาไปยังคณะรัฐมนตรี  วุฒิสภา และสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาด าเนินการภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่ศาลยกฟ้องตามวรรคสาม ศาลจะสั่ง
ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
ค่าทนายความ และการบรรเทาทุกข์ อ่ืน ๆ อย่าง
เหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดีให้แก่ผู้ต้องหาก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลยกค าร้องของจ าเลย โดยเหตุว่า

ค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมและคัดลอกเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมพยานผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 

๒) ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล  
 ก าหนดการชดใช้ ให้แก่ โจทก์ ใน

ท านองเดียวกัน  เมื่อศาลยกค าร้องของจ าเลย โดย
เหตุว่าเป็นค าร้องที่มีวัตถุประสงค์ไม่เหมาะสมหรือมี
ลักษณะประวิงคดี 

 ก าหนดให้ในคดีที่ผู้ยื่นฟ้องเป็นผู้ท า
สัญญากับรัฐบาล หากพิสูจน์และศาลยกฟ้องเพราะ
เป็น“คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” แล้ว ควร
ให้มีการส่ งค า พิพากษาของศาลไปยั งหั วหน้า
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต
หรือท าสัญญากับเอกชนผู้ฟ้องคดีด้วย และในคดีที่
ฟ้องโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งศาลตัดสินว่าเป็น “คดี
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” ให้ส่งค าพิพากษา
ให้คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร 
ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับค าพิพากษาทั้ง
สองกรณี อาจพิจารณาด าเนินการภายใต้อ านาจ
หน้าที่ตามความเหมาะสมต่อไป เช่น ยุติการต่อ



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๒๕ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี…) พ.ศ. …  

(Anti SLAPPs Law) 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

เป็นค าร้องที่มีวัตถุประสงค์ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะ
ประวิงคดี  ศาลจะสั่ ง ให้จ า เลยชดใช้ค่าใช้จ่ ายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีในส่วนค าร้องนั้นก็ได้ 

สัญญา เพิกถอนใบอนุญาต หรือหากเป็นหน่วยงาน
รัฐอาจมีการพิจารณาตรวจสอบและด าเนินการทาง
วินัยกับผู้เกี่ยวข้องกับการให้มีการฟ้องคดี เป็นต้น 
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ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                   ๑๒๖          

ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑. ความส าคัญของปัญหา  
 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘   โดยมีผล
บังคับใช้กฎหมายวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  มาจนถึงวันนี้มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นเวลา ๓ ปีกว่า และจะครบ 
๕ ปีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรค ๒ ก าหนดไว้ว่าต้อง
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดคือ ๕ ปี จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมในปัจจุบันยังมีอุปสรรคปัญหา  ที่ท าให้ประชาชนไม่เข้าถึง
กองทุนยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า และยังไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายครบถ้วน  เช่น   กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  เช่น 
เด็กเยาวชน ผู้พิการ นักโทษ  ซึ่งต้องมีมาตรช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง หรือความช่วยเหลือทางกฎหมายที่
ให้บริการแก่ประชาชนโดยผ่านกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(restorative justice processes) หรือ ด้านผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
และองค์กรสาธารณประโยชน์ สถาบันวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ที่เข้ามามีบทบาทให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ภายใต้ระบบของกองทุนยุติธรรม เป็นต้น   

ข้อมูลจากรายงานวิจัยโครงการการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจัดท าโดยโรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง มหาวิทยาลัยดุสิต๑  รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจากเวทีรับฟังความ
คิดเห็น ๑๑ เวที ในกรุงเทพฯและอนุภูมิภาค ซ่ึงจดัโดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จ ากัดเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  การ
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ซึ่งยังมีข้อจ ากัดไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  และไม่ชัดเจนใน
ขอบเขตการช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น การช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน คนต่างด้าวที่ไร้ญาติ หรือใช้เกณฑ์ฐานะ

                                                           
๑ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยดุสติ. รายงานวิจัยโครงการการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านเคร่ืองมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย. เอกสารประกอบการจดั
ประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ.  
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ทางเศรษฐกิจในการช่วยเหลือบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  และในบางเรื่องสามารถไกล่เกลี่ได้ก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เป็นต้น    

(๒) การบริหารงานของกองทุนยังเป็นหน่วยงานย่อยในระบบราชการ จึงท าให้ขาดความคล่องตัวใน
การบริหารกองทุน เพื่อให้การบริหารกองทุนควรมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้นจึงควรให้กองทุน
เป็นนิติบุคคลนอกส่วนราชการ และมีการบริหารงานกองทุนที่มีความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีความคล่องตัว 

(๓) การใช้ดุลพินิจของอนุกรรมการช่วยเหลือจังหวัดแต่ละจังหวัด ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายมีความแตกต่างกัน การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไม่ทันเหตุการณ์ มีเมื่อการพิจารณาในกรณีเร่งด่วน 

(๔) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ให้ทนายความมาขึ้นทะเบียนต่อส านักงานกองทุนยุติธรรม
ในการช่วยเหลือทางกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่เป็นทนายความที่ยังขาดประสบการณ์ในการด าเนินคดี และมีการ
ตรวจสอบได้เฉพาะส านักงานกองทุนยุติธรรมกับบุคคลที่ขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ท าให้การด าเนินคดีใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ 

(๕) การอนุมัติเงินช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาและจ าเลยมีความล่าช้า 
 

๒. หลักการและแนวคิดในการปฏิรูป 
 

เพ่ือให้การบริหารกองทุนยุติธรรมโดยส านักงานกองทุนยุติธรรม มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายให้เข้าถึงความยุติธรรม (the right to access to justice) สิทธิในการด าเนินคดีที่เป็น
ธรรม (the right to a fair trial)  ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  เพ่ือตรวจสอบและ
ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่รัฐ ลดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่จ าเป็นต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน  และสอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการและแนวทางของสหประชาชาติว่า
ด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

ดังนั้นความจ าเป็นของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ น าไปสู่การจัดสรร
เงินจากกองทุนยุติธรรม ในการช่วยเหลือทางกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่ าว หลักการส าคัญของการ
ปรับปรุงกฎหมายมีดังนี้  

(๑) การบริหารและการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม  จ าเป็นต้องมีความเป็นอิสระ คล่องตัว และ
โปร่งใส  โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และออกระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
บริหารและด าเนินการกิจการกองทุน  คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ช่วย
พิจารณากลั่นกรองข้อมูล  องค์ประกอบของกรรมการและอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่  บุคคลที่มีความรู้
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ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการ
บริหารกองทุน   

(๒) การบริหารการด าเนินงานของส านักงานโดยผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมายต้องมี
ประสบการณ์ในการบริหารงาน และก ากับดูแลให้ส านักงานปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ในการ
พิจารณาและอนุมัติการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาและจ าเลย  ตลอดจนท าหน้าที่เป็นฝ่ายเล ขานุการให้
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย และอนุมัติโครงการ ได้อย่างมี
มาตรฐาน และรวดเร็ว 

(๓) การพัฒนามาตรฐานการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถด าเนินการได้ในทุกจังหวัด  ทั้งนี้ส านักงานมีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 
แทนการเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยตรง และพัฒนามาตรฐานของหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมายให้ด าเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

(๔) พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลของความช่วยเหลือทางกฎหมาย ของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครอง ตลอดจนการระงับข้อพิพาท  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
การช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว และส านักงานยังมีข้อมูลและปัญหาของการช่วยเหลือทางกฎหมายใน
การเป็นแนวทางของการปรับปรุงกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครองให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  

(๕) มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่เป็นอิสระ เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้ 

๑) แก้ไขและก าหนดค านิยามเพิ่มเติม (มาตรา ๓) ได้แก่  
๑.๑ “คณะกรรมการ” แก้ไขเป็น คณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย  
๑.๒ “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย”  ก าหนดให้มีค านิยามที่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงการให้

ค าปรึกษาแนะน า ทางกฎหมาย ช่วยเหลือทางล่ามแปลภาษาและล่ามภาษามือ การคุ้มครองพยาน และการระงับ
ข้อพิพาท ทั้งทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทาง
ของสหประชาชาติว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                   ๑๒๙          

๑.๓ “หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย” ก าหนดให้คณะกรรมการรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย
ซึ่งมีผลงานการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นที่ประจักษ์  ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายยังไม่เพียงพอ 

๑.๔ “ผู้อ านวยการ” แก้ไขเป็น ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม  
๑.๕ “องค์กรสาธารณประโยชน์” ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ ใช้วิธีการ

คัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์  
 ๒) จัดตั้งกองทุนยุติธรรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม  (มาตรา ๕, ๖ และ ๑๐) ให้ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมแยกออกมาจากส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่มีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีการ
บริหารงานเป็นอิสระ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานท าหน้าที่บริหารกองทุนและการด าเนินงานของส านักงาน  

    ๓) รายรับของกองทุน  (มาตรา ๘) เพ่ิมค่าธรรมเนียมจากเงินทอดตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้กองทุนม ี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น  และแก้ไขรายได้จากเงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ค่าธรรมเนียมศาล และ
ค่าปรับ เปลี่ยนจากอัตราไม่เกินร้อยละห้า มาเป็นอัตราขั้นต่ าไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแทน 
 ๔) เงินใช้จ่ายของกองทุน (มาตรา ๙)  แก้ไขให้มีการด าเนินกิจการที่ครอบคลุมตามค านิยามของ 
“ความช่วยเหลือทางกฎหมาย”  
 ๕) อ านาจหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม (มาตรา ๑๑ และ ๑๒) รับค าขอการสนับสนุนเงิน
หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการของหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย พิจารณาและอนุมัติการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย การบริหารการด าเนินกิจการเกี่ยวกับกองทุน ประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความช่วยเหลือทางกฎหมาย  และจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลของส านักงานกับ หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐ  เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สภา
ทนายความ ส านักงานอัยการ เป็นต้น  
 ๖) คณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย (มาตรา ๑๓ – ๑๗) องค์ประกอบคณะกรรมการมาจาก
ผู้แทนของภาครัฐ ๗ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๗ คน และผู้อ านวยการส านักงาน ๑ คน รวมจ านวน ๑๕ คน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้ง ๑๐ ด้าน  ทั้งนี้กรรมการต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างน้อย ๑๐ ปี ด้านช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ คน และด้านคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ๕ คน   

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
คัดเลือกกันเองให้เหลือ ๒ คน ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคัดเลือกกันเองให้เหลือ ๕ คนรวมเป็น ๑๐ คน 
ส าหรับรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่ีเหลือให้ประกาศเป็นบัญชีรายชื่อส ารอง เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือก
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ  
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 ๗) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๘)  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
การบริหารการด าเนินงานกองทุน การออกระเบียบ ประกาศ การบริหารกองทุน การรับรองหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย การพิจารณาและอนุมัติโครงการ พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่ง  และการเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
และงบดุลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       
 ๘) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (มาตรา ๑๙ และ ๒๐) องค์ประกอบของคณะกรรมการมา
จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ คน ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
๒ คน และด้านการติดตามประเมินผลจ านวน ๑ คน รวม ๕ คน ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงาน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพ่ือพัฒนาการช่วยเหลือทางกฎหมายให้มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๙) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๒๑-๒๓) 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วยผู้แทนของส านักงานอัยการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ  
ผู้แทนสภาทนายความในจังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดจ านวน ๖ คน และผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวม ๙ คน การสรรหาและคุณสมบัติของอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการเช่นเดียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
พิจารณาการรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการในการรับรอง  พิจารณาและอนุมัติ
โครงการที่หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายยื่นค าขอ  
 ๑๐) การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน (มาตรา ๒๖-๒๙) ก าหนดสิทธิของบุคคล รวมทั้งผู้เยาว์ 
ผู้ไร้ความสามารถ ในการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  หากหน่วยช่วยเหลือ
ทางกฎหมายไม่ด าเนินการช่วยเหลือ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือได้ ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยมีสิทธิในการขอรับการช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราว  โดยส านักงานท าหน้าที่พิจารณาเรื่องการขอ
สนับสนุนเงินในการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นรายกรณี  นอกจากนี้ยังคุ้มครองหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย หากพบว่าผู้ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ 
 ๑๑) หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย (มาตรา ๓๐-๓๒)  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมีสิทธิยื่นค าขอ
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ ายโดยจัดท าเป็นโครงการตามขอบเขตความช่วยเหลือทางกฎหมาย  โดย
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดพิจารณาและอนุมัติโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในจังหวัดและ
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายข้ามจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร  และหากพบว่า
หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมีพฤติการณ์ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ไม่สุจริต คณะอนุกรรมการพิจารณาเบื้องต้น
และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและเพิกถอนหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  โดยมีการขึ้นบัญชีไม่ ให้ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนภายในระยะเวลา ๕ ปี   
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 ๑๒) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๐-๔๓) มีการโอนเงินจากกองทุน และค าขอที่ยื่นต่อส านักงานกองทุน 
ให้โอนมาที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมที่ตั้งข้ึนสังกัดกระทรวงยุติธรรม และบรรดาระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ใช้บังคับได้จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศท่ีออกใหม่ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 
 

๔. ข้อเสนอต่อโครงสร้างของส านักงานและการช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ. .... 

 

๑. หลักการ 
 
 แก้ไขเพ่ิมเตมิร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมดังต่อไปนี้ 
 (๑) แก้ไขและก าหนดค านิยามเพ่ิมเติม (มาตรา ๓) ได้แก่ “คณะกรรมการ” “คณะกรรมการช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย” “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” “หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย” “ผู้อ านวยการ” และ “องค์กร
สาธารณประโยชน์”  

(๒) แก้ไขการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม  (มาตรา ๕, ๖ และ ๑๐) โดยให้ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมแยกออกมาจากส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม  

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมรายรับของกองทุน  (มาตรา ๘) เพ่ิมค่าธรรมเนียมจากเงินทอดตลาดหลักทรัพย์    
(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมเงินใช้จ่ายของกองทุน (มาตรา ๙)  แก้ไขให้มีการด าเนินกิจการที่ครอบคลุมตามค า

นิยามของ “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย”  
(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม (มาตรา ๑๑ และ ๑๒) 
(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย (มาตรา ๑๓ – ๑๗) 
(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๘)   
(๘) เพ่ิมเติมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (มาตรา ๑๙ และ ๒๐) 
(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร 

(มาตรา ๒๑ – ๒๓)  
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน (มาตรา ๒๖-๒๙) 
(๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย (มาตรา ๓๐-๓๒)   

 

๒. เหตุผล 
 

โดยที่กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ยังมีข้อจ ากัดในการให้ประชาชน
เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทั่วถึง เพราะว่ากองทุนยุติธรรมเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับช่วยเหลือ
ประชาชนเฉพาะการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความ
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ช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations Principles and Guidelines on 
the Access to the Legal Aid in Criminal Justice System)  แต่ยังไม่ครบถ้วน เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย (the right to legal aid) นอกจากหมายถึงสิทธิที่จะมีทนายความเป็นตัวแทนทางกฎหมายในคดี
แล้ว ยังหมายรวมถึงการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยเหลือและด าเนินการใดเพ่ือช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น 
การจัดหาล่าม การระงับข้อพิพาท การให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่องค์กรเอกชนที่
มีบทบาทช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นการให้กองทุนยุติธรรมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
หลักการและแนวทางของสหประชาชาติอย่างครบถ้วน โดยกองทุนยุติธรรมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย
ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม และการบริหารกองทุนให้มีความเป็นนิติบุคคลที่มีความอิสระ โดยแยกส านักงาน
ออกจากส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม และไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยตรง 
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๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม (ฉบับที.่..) พ.ศ. …. 

………………………….. 
………………………….. 
…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม (ฉบับที.่.) พ.ศ…” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” หมายความว่า การให้ค าปรึกษา การด าเนินคดี การจัดหาล่าม

แปลภาษา และล่ามภาษามือ การปล่อยชั่วคราว  การคุ้มครองพยาน  การเผยแพร่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง ทาง
ปกครอง  การระงับข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการให้บริการทางกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนการ
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  

“หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย” หมายความว่า  องค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลที่
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยมีผลงานการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นที่
ประจักษ์อย่างน้อยห้าปี และได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“กองทุนยุติธรรม” หมายความว่า กองทุนยุติธรรม  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนยุติธรรม  

       “องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความว่า องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็น
นิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม โดยไม่
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แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน   ทั้งนี้ไม่รวมถึงนิติบุคคล องค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือด าเนินการโดยพรรค
การเมือง หรือด าเนินกิจการในลักษณะการแสวงหาผลก าไร หรือการเอื้อประโยชนต่อพรรคการเมือง  

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๕  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุน
ยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย” 

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘  
 มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๘ ให้กองทุนมีรายได้จากเงินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ค่าปรับตามค าพิพากษาในคดีอาญา ค่าธรรมเนียมจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของจ านวนเงินเฉพาะส่วนที่น าส่งคลัง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือการบริหารและการด าเนินงานกองทุน หรือกิจการ
อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน และการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ดังนี้ 
           (๑) การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
          (๒) การด าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง  
           (๓) การระงับข้อพิพาท  
           (๔) การจัดหาล่ามแปลภาษา หรือล่ามภาษามือ 
           (๕) การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
           (๖) การคุ้มครองพยาน  
           (๗) การเผยแพร่หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าถึงกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม 
            (๘) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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            (๙) ค่าใช้จ่ายอ่ืนอันจ าเป็นในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
  มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๐ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็น
ผู้แทนกองทุน   เพ่ือการนี้ ผู้อ านวยการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 
  มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรมขึ้นในกระทรวงยุติธรรม  ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับค าขอการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 
 (๒) พิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลือการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
ประสานงานกับหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือหน่วยงานของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
                  (๓)  ประสานงานกับหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย องค์กรสาธารณประโยชน์ 
หรือหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย  
    (๔)  ศึกษา วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ และการจัดรับฟังความคิดเห็น เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
           (๕) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน 
           (๖) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนในการด าเนินงานของกองทุน 
           (๗) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง       
           (๘) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการของกองทุน เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของกองทุน 
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           (๙) จัดท ารายงานการด าเนินงานและงบดุลประจ าปี 
          (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนหรือกระท ากิจการตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ” 
  มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความในมาตรา ๑๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ดังต่อไปนี้ 
   “มาตรา ๑๑/๑ ให้ส านักงานจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของส านักงาน หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  และหน่วยงานของรัฐ ในการอ านวยความสะดวกการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้” 
  มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๒ ในการด าเนินงานของกองทุนในจังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหานครให้
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการให้กับกองทุนส าหรับเขตจังหวัดนั้น 
  มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน หมวด ๒ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม และให้ใช้ความต่อไปนี้ 
“หมวด ๒ คณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง  ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่
น้อยกว่าสิบปีจ านวนสองคน  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าสิบปีจ านวนห้าคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากการ
คัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงสัดส่วนของหญิงชายเท่าเทียมกัน เป็น
กรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมายจ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
  มาตรา ๑๔ ใหเ้พ่ิมความในมาตรา ๑๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้ 
   “มาตรา ๑๓/๑  ให้ส านักงานจัดให้มีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้แทน
องค์กรสาธารณประโยชน์  ที่ด าเนินกิจกรรมด้านเด็กหรือเยาวชน  ด้านสตรี  ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการ หรือ
ผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอ่ืน ด้านผู้ใช้แรงงานหรือแรงงานข้ามชาติ ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน  เสนอบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้านละสองคน  
         บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายคัดเลือกกันเองให้
เหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน  และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคัดเลือก
กันเองให้เหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน  

ให้ส านักงานจัดท าบัญชีรายชื่อส ารองของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกกันเองตามวรรคสอง   
โดยเรียงล าดับตามคะแนนที่ได้รับการคัดเลือกจากมากไปหาน้อย  และให้มีการประกาศรายชื่อส ารองไว้มี
ระยะเวลาสี่ปี นับแต่ได้รับการคัดเลือกทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหา ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรี
ก าหนด”     
  มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

           (๑) มีสัญชาติไทย 
           (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
           (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
           (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
           (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน 
           (๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย 
          (๘) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดทางการเมืองและท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
          (๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกต”ิ 
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  มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีในกรณีที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่
ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่                                                
          ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากบัญชีรายชื่อส ารอง ตามมาตรา ๑๓/๑ มาแทนต าแหน่งที่ว่างลง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” 
  มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
        (๑) ตาย 
        (๒) ลาออก 
        (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
        (๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนสามในสี่ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด เพราะเหตุบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่” 
  มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อส ารองที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๓/๑ แทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่เกินหกสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้” 
  มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้    
           (๑) ก าหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
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           (๒)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการรับรองหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  
           (๓)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย และก าหนดช่องทางการร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
          (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้
ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย      
         (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือการ
ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหา หรือจ าเลย  
          (๖) ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน และออก
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์จากกองทุน  
          (๗) รับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ 
          (๘) พิจารณาและอนุมัติโครงการสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  
          (๙) พิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ของหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย ตามมาตรา 
๓๒/๒ 
         (๑๐) เรียกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  ข้อมูล หรือเอกสารที่
จ าเป็นในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้       
          (๑๑) เสนอรายงานการด าเนินงานและงบดุลประจ าปีต่อรัฐมนตรี และเผยแพร่
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          (๑๒) ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
          (๑๓) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกกฎกระทวง  ระเบียบ และประกาศ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้     
          (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย          
          (๑๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือเป็นการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
         หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ (๒) (๓) (๔)  (๕) และ (๖) ให้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด” 
  มาตรา ๒๐  ให้เพ่ิมความในมาตรา ๑๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้ 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   
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   “มาตรา ๑๘ /๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
สองคน ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสองคน และด้านการติดตามและประเมินผลหนึ่งคน  
         คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
         ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี” 
  มาตรา ๒๑  ให้เพ่ิมความในมาตรา ๑๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้ 
   “มาตรา ๑๘/๒ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย มีอ านาจ หน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย และเสนอ
รายงานการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ 
         การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายก าหนด” 
  มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา  ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือ
มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
         ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อ
คณะกรรมการทุกรอบสามเดือน” 

มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
จังหวัดขึ้นทุกจังหวัด  นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี 
           คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประกอบด้วย  ผู้แทนของส านักงานอัยการจังหวัด 
เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนสภาทนายความในจังหวัด   เป็นรองประธาน และ ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด 
จ านวนหกคน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสองคน ด้าน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสองคน 
           ให้หัวหน้าส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด” 
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มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๒๒  ในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราว  ให้
ส านักงานพิจารณาและเห็นชอบโดยเร็ว  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  และรายงานให้คณะกรรมการ 
ทราบผลการด าเนินงานทุกสามเดือน” 

มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการสรรหาคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจงัหวัดโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔  ให้กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง” 
  มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในชื่อหมวด ๓ การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน และให้ใช้
ข้อความนี้แทน “หมวด ๓ การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน”  

มาตรา ๒๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ บุคคลมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากกองทุนตามมาตรา ๙ 
จากหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ   
           คุณสมบัติของบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๒๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗ บุคคลที่ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นผู้ เยาว์   ผู้ไร้
ความสามารถ  หรือไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง  ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี
หรือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอใช้สิทธิรับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแทนได้” 
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มาตรา ๒๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้รับค าขอ มีสิทธิยื่นค าร้องเรียนต่อ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ   เมื่อพบว่าบุคคลที่ ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัตินี้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ  หากคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีการแสดงหลักฐานอัน
เป็นเท็จ  ให้คณะอนุกรรมการเสนอคณะกรรมการพิจารณาและเพิกถอนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย   และ
บุคคลที่ยื่นค าขอต้องชดใช้ค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีได้ให้ความช่วยเหลือคืนแก่กองทุน” 

มาตรา ๓๐ ให้เพ่ิมความในมาตรา ๒๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้ 

“มาตรา ๒๘/๑ ในการพิจารณาค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ส านักงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบปากค าบุคคลที่ยื่นค าขอ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆตามค าขอ 
(๒) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนจ าเป็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา” 
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ

ให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“มาตรา ๒๙ ผู้ต้องหา หรือจ าเลย มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราว  

ทั้งนีก้ารให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ให้ค านึงถึงว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราว
แล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตรายประการใด
หรือไม”่ 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐ การขอปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ผู้อ านวยการอาจมอบ
อ านาจให้แก่พนักงานของส านักงานเป็นผู้ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลงนามในสัญญาประกันก็ได้ 
          ค าร้องขอปล่อยชั่วคราวต้องแนบหนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุน ส าเนาหนังสือ
สัญญาของผู้ต้องหาหรือจ าเลย และส าเนาหนังสือสัญญาค้ าประกันตามวรรคสี่ไปด้วย 
         หนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุนต้องระบุว่า หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผิดสัญญา
ประกันและถูกปรับเป็นเงินเท่าใด กองทุนจะเป็นผู้ช าระแทน 
        ก่อนออกหนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุน  จะต้องให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่
ประสงค์จะได้รับการปล่อยชั่วคราวท าหนังสือสัญญาให้กองทุนไว้ว่า  หากกองทุนต้องช าระเงินค่าปรับตามวรรค
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สามเป็นจ านวนเท่าใด ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะชดใช้เงินให้แก่กองทุนจนครบถ้วน และผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะต้องน า
สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง มาเป็นผู้ค้ าประกันด้วย 
        หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุน ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๓๓ ให้เพ่ิมความต่อจากหมวด ๓   แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้ “หมวด ๓/๑ หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย”  

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน  ส านักงานทนายความ และองค์กรใดที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  อาจยื่นค า
ขอต่อส านักงานเพื่อให้มีการรับรองเป็นหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย 
         ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาและเสนอรายชื่อของหน่วยช่วยเหลือ
ทางกฎหมายพร้อมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาและรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย            
         การพิจารณาและอนุมัติการรับรองหน่วยช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ในระเบียบ 

ให้มีการประกาศรายชื่อหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้รับรองแล้วลงในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

มาตรา ๓๕ ให้เพ่ิมความในมาตรา ๓๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          “มาตรา ๓๑/๑  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย อาจยื่นค าขอต่อส านักงาน โดยจัดท า
โครงการ แผนการด าเนินงานและแผนค่าใช้จ่ายรายปี ดังต่อไปนี้  

(๑) ค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
(๒) การสนับสนุนทางวิชาการ การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงาน การ

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การสนับสนุนอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการยื่นค าขอ และการพิจารณาเห็นชอบโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 
มาตรา ๓๖ ให้เพ่ิมความในมาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๒ ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาค าขอภายในเก้าสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับจากส านักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ
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รายงานจากคณะอนุกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติโครงการ   ให้ส านักงานประกาศโครงการที่
ไดร้ับเงินอุดหนุนจากกองทุนลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายจัดท าระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเสนอต่อส านักงาน  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด” 

มาตรา ๓๗ ให้เพ่ิมความในมาตรา ๓๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒/๑  ให้บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย มีสิทธิร้องเรียน
คณะอนุกรรมการ กรณีที่ปรากฏว่าหน่วยช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีพฤติการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่สุจริต  หรือบุคคลที่ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายจากหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เรียกหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งข้อมูล 
เอกสาร  

(๒) แจ้งให้ปรับปรุงการด าเนินงานภายในเวลาก าหนด 
(๓) เพิกถอนการสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

         ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือพิจารณาค าร้องเรียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าร้องเรียน และเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการพิจารณาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการ     
          เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบให้เพิกถอนการรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้
ส านักงานประกาศขึ้นบัญชีหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่ ได้รับการเพิกถอนเป็นระยะเวลาห้าปี  ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           เมื่อระยะเวลาครบก าหนดตามวรรค ๓ และปรากฏว่าหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่
ได้รับการเพิกถอนการรับรอง มีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยสุจริตเป็นที่ประจักษ์ภายหลังการเพิกถอน
การรับรอง ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมายื่นค าขอรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายได้ 

มาตรา ๓๘ ให้เพ่ิมความในมาตรา ๓๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒/๒  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ได้รับการรับรองเป็นหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายตามมาตรา ๓๑ 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                   ๑๔๗           

(๒) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือไม่รับพิจารณาโครงการ ตามมาตรา 
๓๒    

(๓)  ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีที่บุคคลที่ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ยื่นค าร้องร้องเรียนช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่สุจริต ตามมาตรา ๓๒/๑ 
           ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในหก
สิบวันนับแต่วันไดค้ าร้องเรียนจากส านักงาน   ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด”        

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
ยุติธรรมในส านักงานกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ไปเป็นของกองทุนยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๒ ค าขอใดๆที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  
           และถ้าค าขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับค าขอสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้” 

มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
…………………………………. 
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ตารางเปรียบเทียบร่างความเห็นและข้อเสนอปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ม า ต ร า  ๑  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย ก ว่ า 
“พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
ก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนยุติธรรม 
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

แก้ไขข้อความในมาตรา ๓  
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนยุติธรรม 
“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือทางกฎหมาย 
เพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๓  
“ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” หมายความว่า 

การให้ค าปรึกษา การด าเนินคดี   การจัดหาล่าม
แปลภาษา และล่ามภาษามือ การปล่อยชั่วคราว  การ
คุ้มครองพยาน  การเผยแพร่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้าน
กฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทางแพ่ง 
ทางปกครอง  การระงับข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และการให้บริการทางกฎหมายอ่ืนใด  
ตลอดจนการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย  

แก้ไขเพ่ิมเติมในค านิยาม มาตรา ๓ ค าว่า 
“การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” ครอบคลุมทุก
ด้ านและสอดคล้ องกั บหลั กการและแนวทาง
สหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทาง
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยให้
ประชาชนเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้
อย่างถ้วนหน้า มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุหลักการ
ด าเนินคดีที่เป็นธรรม (The right to fair trial) และ
การเข้าถึงความยุติธรรม (The right to access to 
justice) 

เ พ่ือให้องค์กรที่ ให้ ความช่ วย เหลือทาง
กฎหมายเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ประชาชนเข้าถึง
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถ้วนหน้า โดยมีนัก
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ทนายความ  หรือนัก
กฎหมายที่มีความรู้และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
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“หนว่ยช่วยเหลือทางกฎหมาย” หมายความว่า  
องค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลที่ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยมี
ผลงานการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นที่
ประจักษ์อย่างน้อยห้าปี และได้รับการรับรองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการ
ส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย 

“องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความว่า 
องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลหรือไม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนิน
กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม   โดยไม่
แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน   ทั้งนี้ไม่รวมถึงนิติบุคคล 
องค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือด าเนินการโดยพรรค
การเมือง หรือด าเนินกิจการในลักษณะการแสวงหาผล
ก าไร หรือการเอื้อประโยชนต่อพรรคการเมือง  

เฉพาะด้านในการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเฉพาะ  
และสามารถตรวจสอบและพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย แทนการให้ทนายความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นบุคคล ซึ่งยังมีปัญหาการ
ด าเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นทนาย
อาสาสมัครส่วนใหญ่ 
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หมวด ๑ กองทุนยุติธรรม 
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุน
ยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หมวด ๑ กองทุนยุติธรรม 
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม 
เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ าย
เกี่ยวกบัการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

เพ่ือให้สิทธิของประชาชนในการได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนจึงต้องมีการสนับสนุนในรูปแบบ
ของกองทุน โดยการบริหารกองทุนมีความเป็นอิสระ  
คล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ  และให้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว จึงก าหนดให้ด าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ และมีส านักงานกองทุนยุติธรรมที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล แยกออกมาจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

มาตรา ๖ ให้กองทุนมีอ านาจการท ากิจการ
ต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และ
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง และมี
ทรัพยสิทธิต่างๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระท านิติกรรมใดๆ 
(๓) กระท าการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องใน

การจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ไม่มีการแก้ไข 

 
 

เมื่อกองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้ว การ
มอบเงินจากกองทุนย่อมสามารถท าในรูปแบบนิติ
กรรมสัญญาได้ เช่น ท าสัญญาส่งเสริมสนับสนุนการ
ท างานกับหน่วยช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
เป็นต้น   
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มาตรา ๗  กองทุนประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 
๔๐  

(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่
ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๘ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่กองทุนได้รับไม่ว่า

กรณีใด  
เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๗  กองทุนประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 
๔๐  

(๒) เงินอุดหนุนที่ ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่
ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๘ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่กองทุนได้รับไม่ว่า

กรณีใด  
เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน 

เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินการให้
คว ามช่ วย เหลื อทา งกฎหมายที่ ไ ด้ สั ด ส่ วนกั บ
งบประมาณที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม  ในกรณีนี้ 
ได้เทียบเคียงกับร่างกฎหมายกองทุนยุติธรรมของ
กระทรวงยุติธรรม  

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๔๐ ได้โอน
มาเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตัดมาตรา ๗ (๑) ออก แต่จะ
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลกรณีที่เปลี่ยนสถานะของ
องค์กรให้อยู่ในก ากับของกระทรวงยุติธรรม โดยโอน
เงินจากส านักงานกองทุนยุติธรรมมาทั้งหมด 

 

มาตรา ๘  ให้กองทุนมีรายได้จากเงินที่ศาลสั่ง
บังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ค่าธรรมเนียมศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ

มาตรา ๘  ให้กองทุนมีรายได้จากเงินที่ศาลสั่ง
บังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ค่าธรรมเนียมศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง และ

ได้มีการเพ่ิมค่าธรรมเนียมจากเงินที่ขาย
ทอดตลาดหลักทรัพย์  เ พ่ือให้มีรายได้ในกองทุน
เพ่ิมขึ้น  และแก้ไขอัตราขั้นต่ าของจ านวนเงินที่เป็น
รายได้ให้กองทุน เพ่ือเป็นหลักประกันให้กองทุนมี
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ค่าปรับตามค าพิพากษาในคดีอาญา ทั้งนี้ ในอัตราไม่
เกินร้อยละห้าของจ านวนเงินเฉพาะส่วนที่น าส่งคลัง 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ค่าปรับตามค าพิพากษาในคดีอาญา ค่าธรรมเนียมจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของจ านวนเงินเฉพาะส่วนที่น าส่งคลัง โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

รายรับ  “ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ห้า” 

มาตรา ๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
(๒) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
(๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(๕) การด าเนินงานกองทุน หรือการบริหาร

กองทุน และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกิจการของกองทุน 

    

แก้ไขใหม่ทั้งมาตรา  
มาตรา ๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือการบริหาร

และการด าเนินงานกองทุน หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดกิจการของกองทุน และการสนับสนุนเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
ดังนี้ 

(๑) การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
(๒) การด าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง

ปกครอง  
(๓) การระงับข้อพิพาท  
(๔) การจัดหาล่ามแปลภาษา หรือล่ามภาษา

มือ 
(๕) การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

แก้ไขการใช้เงินจากกองทุนให้ครอบคลุมตาม
ค านิยาม “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” และการ
บริหารการด าเนินงานของกองทุน 
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(๖) การคุ้มครองพยาน  
(๗) การเผยแพรห่รือการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้เขา้ถึงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
(๘) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(๙) ค่าใช้จ่ายอ่ืนอันจ าเป็นในการเข้าถึงความ

ยุติธรรมของประชาชน ตามประกาศที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

มาตรา ๑๐ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทน
กองทุน เพื่อการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๑๐ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้อง
กับบุ คคลภายนอก  ให้ ปลั ดกระทรว งยุ ติ ธ ร รม
ผู้ อ า น ว ย ก า ร เ ป็ น ผู้ แ ท น ก อ ง ทุ น    เ พ่ื อ ก า ร นี้ 
ผู้อ านวยการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 เมื่อมีการตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรมให้อยู่
ในก ากับของกระทรวงยุติธรรม จึงต้องให้ผู้อ านวยการ
ซึ่ งเป็นผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้แทนกองทุนในการ
ปฏิบัติงาน  

มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรม
ขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่

แก้ไขท้ังมาตรา 
มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรม

ขึ้นในกระทรวงยุติธรรม  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ
ให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

แก้ไขส านักงานกองทุนยุติธรรมที่สังกัดจาก
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเป็นส านักงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม 
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คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับค าขอรับความช่วยเหลือตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เสนอความเห็นประกอบค าขอตาม (๑) เพ่ือ
เสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

(๓) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนในการ
ด าเนินงานของกองทนุ 

(๔) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของ
กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๕) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการ
ให้บริการของกองทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุน 

(๖) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูล
เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนหรือกระท ากิจการตามที่ได้รับ

คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับค าขอการสนับสนุนเงินหรือ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย 

(๒) พิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลือการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

(๓) ประสานงานกับหน่ วยช่ วย เหลื อทา ง
กฎหมาย  องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือหน่วยงานของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรม เ พ่ือประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย  

(๔) ศึกษา วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ และ
การจัดรับฟังความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  

(๕) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูล
เกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน 

จะเปลี่ยนแปลงจากการรับค าขอช่วยเหลือทาง
กฎหมายโดยตรง มาเป็นการรับรองหน่วยช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย และรับค าขอจากหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอการสนับสนุนเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลือการ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจนเป็นฝ่าย
เลขา ให้ กับคณะกรรมการ  คณะอนุ กรรมการ 
คณะท างาน  
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มอบหมายจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (๖) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานเอกชนในการด าเนินงานของกองทุน 

(๗) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของ
กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง       

(๘) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการ
ให้บริการของกองทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุน 

(๙) จัดท ารายงานการด าเนินงานและงบดุล
ประจ าปี 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนหรือกระท ากิจการตามที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะอนุกรรมการ 

 เพิ่มเติมมาตรา 
มาตรา ๑๑/๑ ให้ส านักงานจัดท าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ

ส า นั ก ง าน ได้ พัฒนา ร ะบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน
และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ืออ านวย
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ส านักงาน หน่ วยช่วย เหลือทางกฎหมาย   และ
หน่วยงานของรัฐ ในการอ านวยความสะดวกการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความสะดวกในการช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศ
ไทยได้อย่ า ง รวดเร็ ว  เปิ ด เผย โปร่ ง ใส  และมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา ๑๒ ในการด าเนินงานของกองทุนใน
จังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหานครให้ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัด
กระทรวงยุติธรรมท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับ
กองทุนส าหรับเขตจังหวัดนั้น 

มาตรา ๑๒ ในการด าเนินงานของกองทุนใน
จังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหานครให้ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดที่สังกัด
กระทรวงยุติธรรมส านักงานยุติธรรมจังหวัดท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุนส าหรับเขตจังหวัดนั้น 

โครงสร้างของส านักงานกองทุนยุติธรรม มี
คณะกรรมการช่ วย เหลือทางกฎหมาย และมี
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด  

หมวด ๒ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรอง
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานศาล
ยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภา
ทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี

หมวด ๒ คณะกรรมการช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

 มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ผู้แทนส านัก
งบประมาณ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทน
ส านักงานศาล ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภา

หน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็น
ของรัฐ ดังนั้น องค์ประกอบคณะกรรมการควรมีความ
ยึดโยงกับข้าราชการฝ่ายยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
จ านวน ๗ คน ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ๑ คน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ๒ คน และด้านการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนจ านวน ๕ คน ที่มาจากการคัดเลือกกันเอง
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จ านวนหกคน เป็นกรรมการ 

ให้ ร อ งปลั ดก ระทรว งยุ ติ ธ ร รมซึ่ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรมจ านวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จ านวนหกคน เป็นกรรมการ  มีความรู้และ
ประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่
น้อยกว่ าสิบปีจ านวนสองคน  การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนไม่น้อยกว่าสิบปีจ านวนห้าคน   ซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้ งจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กร
สาธารณประโยชน์    ทั้งนี้ให้ค านึงถึงสัดส่วนของหญิง
ชายเท่าเทียมกัน  เป็นกรรมการ 

ให้ ร อ งปลั ดกระทร ว งยุ ติ ธ ร ร มซึ่ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนยุติธรรม ให้ผู้อ านวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผู้อ านวยการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย
จ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยองค์กรสาธารณประโยชน์  และให้ผู้อ านวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๑๓/๑  ให้ส านักงานจัดให้มีการสรรหา
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  โ ด ย ผู้ แ ท น อ ง ค์ ก ร
สาธารณประโยชน์  ที่ด าเนินกิจกรรมด้านเด็กหรือ
เยาวชน  ด้านสตรี  ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการ หรือ
ผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอ่ืน 
ด้านผู้ใช้แรงงานหรือแรงงานข้ามชาติ ด้านกลุ่มชาติ
พันธุ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน  เสนอบุคคลที่มี
ความรู้และประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ด้ านละหนึ่ งคน และการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ด้านละสองคน  

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อด้านการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายคัดเลือกกันเองให้เหลือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน  และบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน  

ให้ส านักงานจัดท าบัญชีรายชื่อส ารองของ
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกกันเองตามวรรคสอง   โดย

บั ญ ญั ติ ก ล ไ ก ก า ร ส ร ร ห า ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินการด้านประโยชน์
สาธารณะอย่างแท้จริงจ านวน ๑๐ ด้าน และคัดเลือก
กันเองให้เหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๗ คน 
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เรียงล าดับตามคะแนนที่ได้รับการคัดเลือกจากมากไป
หาน้อย  และให้มีการประกาศรายชื่อส ารองไว้มี
ระยะเวลาสี่ปี  นับแต่ได้รับการคัดเลือก ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหา 
ให้เป็นไป 

ตามประกาศท่ีรัฐมนตรีก าหนด     

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้

ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เหมือน พ.รบ.กองทุนยุติธรรม โดยแก้ไข (๘) ไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ของการไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดทางการเมืองและท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะ  
หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 
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ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือ
ถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจาก
งานไว้ก่อน 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระท า
ผิดวินัย 

(๘) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 

ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือ
ถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจาก
งานไว้ก่อน 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระท า
ผิดวินัย  

(๘) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทาง
การเมืองและท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะ หรือความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

ในกรณีที่ กรรมกา รผู้ ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

ในกรณีที่ กร รมการผู้ ท รงคุณวุฒิ พ้นจาก

กรณีต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ เ พ่ือความรวดเร็ว   ให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
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ต าแหน่งตามวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ต าแหน่งตามวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่                                                

ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือด้านการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากบัญชีรายชื่อส ารอง ตาม
มาตรา ๑๓/๑ มาแทนต าแหน่งที่ว่างลง   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

รายชื่อส ารองมาแทนด้านที่พ้นต าแหน่งลง โดยไม่ต้อง
ไปด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

 
 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

เนื่องจากมีการแก้ไขจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมประธานกรรมการ เปลี่ยนมาเป็น
ปลัดกระทรวงยุติ ธรรม ดั งนั้นการพิจารณาให้
กรรมการพ้นจากต าแหน่งจึงควรเป็นคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้ที่ท างานร่วมกันกับกรรมการที่ถูกพิจารณา 
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มาตรา ๑๔ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออกจากต าแหน่งเพราะ

บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

มาตรา ๑๔ 
(๔) รั ฐมนตรี ให้ออกจากต าแหน่ ง เพราะ

บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการมีมติให้
ออกด้วยคะแนนสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
เพราะเหตุบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้ด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อส ารองที่
ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๓/๑ แทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่เกินหกสิบวัน จะไม่
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินงานต่อไปได้ โดย
ไม่สะดุดหยุดลง ในกรณี มีเวลาเหลือไม่ถึงหกสิบวันที่
กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
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มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางใน
การด าเนินงานของกองทุน 

(๒) ออกระเบียบต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน

เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๔) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
(๖) ออกประกาศเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้

เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 

แก้ไขท้ังมาตรา  
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้    
(๑) ก าหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมาย เพ่ือรับรองสิทธิของประชาชนในการ
เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย  

(๒) ก าหนดหลั ก เกณฑ์  วิ ธี ก าร  เ งื่ อน ไข 
เกี่ยวกับการรับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และก าหนด
ช่องทางการร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย      

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับความช่วยเหลือการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย  

เพ่ือให้การบริหารงานให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนด าเนินไปอย่างเป็นอิสระมี
ความน่าเชื่อถือจึงก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ ในการบริหารงานโดยมีส านักงานกองทุน
ยุติธรรมเป็นฝ่ายธุรการ 
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(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุน และออกระเบียบเกี่ยวกับการรับ
เงิน  จ่ าย เงิน  การเก็บรั กษาเงิน  และการจัดหา
ผลประโยชน์จากกองทุน  

(๗) รับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายตามที่
คณะอนุกรรมการเสนอ 

(๘) พิจารณาและอนุมัติโครงการสนับสนุน
หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  

(๙) พิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ของหน่วย
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ตามมาตรา ๓๒/๒ 

(๑๐) เรียกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ให้ถ้อยค า   ข้อมูล  หรือ เอกสารที่ จ า เป็น ในการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้       

(๑๑) เสนอรายงานการด าเนินงานและงบดุล
ประจ าปีต่อรัฐมนตรี และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(๑๒) ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทาง
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กฎหมาย 
(๑๓) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกกฎ

กระทวง  ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้     

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล หรือ
คณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย          

(๑๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด
หรือเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึง
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ (๒) (๓) 
(๔)  (๕) และ (๖) ให้ก าหนดไว้ในระเบียบตามที่
รัฐมนตรีก าหนด  

 มาตรา ๑๘ /๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง 
เพ่ือพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพของการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย  



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๖๖ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

สองคน ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสองคน และ 
ด้านการติดตามและประเมินผลหนึ่งคน  

 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี  

ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จึง
ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการ  และ
ไม่เป็นกรรมการหรือบุคลากรของหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

 มาตรา ๑๘/๒ ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย มี
อ านาจ หน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย และเสนอรายงานการ
ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ 

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ติดตามและประเมินผล ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายก าหนด  

เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในการพัฒนาข้อมูล และ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๖๗ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ไม่มีการแก้ไข  

มาตรา  ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ เพ่ือมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้
ยื่นค าขอในทุกภารกิจของกองทุนทั่วราชอาณาจักรตาม

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ   เพ่ือมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้
ยื่นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ทุกภารกิจของกองทุนทั่ว

เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงาน จึงให้
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ
นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ในการด าเนินให้ความช่วยเหลือทาง



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๖๘ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อ
คณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 

ราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการ ให้ความ
ช่วยเหลือรายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อ
คณะกรรมการทุกรอบสามเดือน 

กฎหมาย และเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ
เห็นชอบ 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดขึ้น
ทุกจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือมีอ านาจ
หน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นค าขอจากกองทุน
เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
ในการด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ให้หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๑๒ ท าหน้าที่
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดขึ้น
ทุกจังหวัด  นอกจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือมีอ านาจ
หน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นค าขอจากกองทุน 
และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัด  
เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
ในการด าเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี 

ให้หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๑๒ ท าหน้าที่
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการให้

ให้มีคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานครคัดกรอง และ
พิจารณาคุณสมบัติ ผลการด าเนินงาน ของหน่วย
ช่วยเหลือทางกฎหมาย  

คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการมีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ผู้แทนภาครัฐ รวม จ านวน ๙ คน  

 
 
 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๖๙ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัดรายงานผลการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๐ วรรค
สอง 

ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
ให้ เลขานุการคณะอนุกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือประจ าจังหวัดรายงานผลการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๐ วรรค
สอง  

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประกอบด้วย  ผู้แทนของส านักงานอัยการจังหวัด เป็น
ประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนสภาทนายความในจังหวัด   
เป็นรองประธาน และ ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด จ านวน
หกคน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสองคน ด้านการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย
จังหวัดท าหน้าที่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

 

 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๗๐ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่
สามารถเสนอค าขอให้คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือหรือคณะ 

อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
พิจารณาได้ ให้ประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
หรือประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ า
จังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาค าขอ และรายงาน
ใ ห้ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ห รื อ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ทราบโดยเร็ว 

ในการพิจารณาค าขอรับความช่วยเหลือการขอ
ปล่อยชั่วคราว หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถ
เสนอค าขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราวให้
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ห รื อ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
พิจารณาได้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวอาจมอบหมาย
ให้อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้พิจารณาค าขอก็ได้ 
และรายงานให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือ

แก้ไขท้ังมาตรา 
มาตรา ๒๒  ในการพิจารณาค าขอรับความ

ช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราว   ให้ส านักงานพิจารณา
และเห็นชอบโดยเร็ว  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด  และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบผลการ
ด าเนินงานทุกสามเดือน   

 ในการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือ
การขอปล่อยชั่วคราว  ให้ส านักงานช่วยเหลือทาง
กฎหมาย และส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย
จั งหวัด  พิจารณาและ เห็นชอบตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด เป็นรายกรณีโดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนไว้ในระเบียบ 
หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยเห็นว่า การไม่เห็นชอบไม่เป็น
ธรรม ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 
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คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๓ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๙ 
มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดโดย
อนุโลม 

มาตรา ๒๓ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๓/๑ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และ 
มาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการสรรหาคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การ
ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดโดย
อนุโลม 

การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
ด าเนินการเช่นเดียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๒๔  ให้กรรมการและอนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

มาตรา ๒๔  ให้กรรมการ และอนุกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก าหนด โดยความ เห็ นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้านที่มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 
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มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ไมมี่แก้ไข 
 

 

หมวด ๓ การขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุน 

มาตรา ๒๖ บุคคลอาจขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราว การ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสนับสนุน
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอ 
แบบค าขอ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

แก้ไขท้ังหมวด 
หมวด ๓ การขอรับความช่วยเหลือจาก

กองทุน  
มาตรา ๒๖ บุคคลมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายจากกองทุนตามมาตรา ๙ จากหน่วย
ช่ วย เหลื อทางกฎหมายที่ ไ ด้ รั บการรั บรองจาก
คณะกรรมการ   

คุณสมบัติของบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ก าหนดสิทธิของบุคคลในการขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจากกองทุน  โดยด าเนินการ
ผ่านหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  ครอบคลุมตามค า
นิยามของ “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย”  

 
 
 

มาตรา ๒๗ การช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรม
เนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินคดี 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความ

มาตรา  ๒๗  บุ คคลที่ ยื่ น ค า ขอรั บคว าม
ช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นผู้เยาว์  ผู้ไร้ความสามารถ  
หรือไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง  ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้อนุบาล ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา 

คุ้มครองสิทธิของผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ 
ในการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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ช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้รับแต่งตั้ งเป็นหนังสือ
แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอใช้สิทธิรับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแทนได ้

มาตรา ๒๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี และการให้ความช่วยเหลือผู้
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ หรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัดต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะ 
ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 

(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุน 

(๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
กองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหาย
ตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๒๘  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่
ได้รับค าขอ มีสิทธิยื่นค าร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ   เมื่อพบว่าบุคคลที่ยื่นค าขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ แสดง
หลักฐานอันเป็นเท็จ  หากคณะอนุกรรมการพิจารณา
แล้วปรากฏว่า มีการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ  ให้
คณะอนุกรรมการเสนอคณะกรรมการพิจารณาและเพิก
ถอนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย   และบุคคลที่
ยื่นค าขอต้องชดใช้ค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ได้
ให้ความช่วยเหลือคืนแก่กองทุน 

คุ้มครองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีที่
พบว่าผู้ยื่นค าขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย แสดง
หลักฐานอันเป็นเท็จ 
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 มาตรา ๒๘/๑ ในการพิจารณาค าขอตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ส านักงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการมี
อ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบปากค าบุคคลที่ยื่นค าขอ เกี่ยวกับ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ ตามค าขอ 

(๒) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค า หรือ ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
หรือสิ่งอื่นจ าเป็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ให้อ านาจหน้าที่แก่หน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ส านักงาน และคณะกรรมการที่จะสอบสวน
จากข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว 

มาตรา ๒๙ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ให้ค านึงถึงว่า
หากได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะ
หลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อ
เหตุภยันตรายประการใดหรือไม่ 

มาตรา ๒๙ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ต้องหา หรือ
จ าเลย มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราว  
ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ให้ค านึงถึงว่าหากได้รับการปล่อย
ชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี จะไปยุ่ง
เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุภยันตราย
ประการใดหรือไม ่

ให้ส านักงานด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลย เพ่ือให้เกิดการ
อนุมัติการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 

 
 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๗๕ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
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ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๐  การขอปล่อยชั่ วคราวให้แก่
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  กองทุนอาจมอบอ านาจให้แก่ 
พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวและเป็นผู้ลง
นาม ในสัญญาประกันก็ได้    

ค าร้องขอปล่อยชั่ วคราวต้องแนบหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุน  ส าเนาหนังสือสัญญา
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย  และส าเนาหนังสือสัญญาค้ า
ประกันตามวรรคสี่ไปด้วย  

หนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุนต้อง
ระบุว่า หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผิดสัญญาประกัน และ
ถูกปรับเป็นเงินเท่าใด กองทุนจะเป็นผู้ช าระแทน  

ก่อนออกหนังสือรับรองการช าระเงินของ
กองทุน  จะต้องให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ประสงค์ จะ
ได้รับการปล่อยชั่วคราวท าหนังสือสัญญาให้กองทุนไว้ว่า  
หากกองทุนต้องช าระเงินค่าปรับตามวรรคสาม เป็น
จ านวนเท่าใด ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะชดใช้เงินให้แก่
กองทุนจนครบถ้วน  และผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะต้อง น า

มาตรา ๓๐ การขอปล่อยชั่ วคราวให้แก่
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย กองทุนผู้อ านวยการอาจมอบ
อ านาจให้แก่พนักงานของกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงยุติธรรมส านักงานเป็นผู้ยื่นค าร้องขอปล่อย
ชั่วคราวและเป็นผู้ลงนามในสัญญาประกันก็ได้ 

ค าร้องขอปล่อยชั่ วคราวต้องแนบหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุน ส าเนาหนังสือสัญญา
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย และส าเนาหนังสือสัญญาค้ า
ประกันตามวรรคสี่ไปด้วย 

หนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุนต้อง
ระบุว่า หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผิดสัญญาประกันและ
ถูกปรับเป็นเงินเท่าใด กองทุนจะเป็นผู้ช าระแทน 

ก่อนออกหนังสือรับรองการช าระเงินของ
กองทุน จะต้องให ้

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ประสงค์จะได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวท าหนังสือสัญญาให้กองทุนไว้ว่า หาก
กองทุนต้องช าระเงินค่าปรับตามวรรคสามเป็นจ านวน
เท่าใด ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะชดใช้เงินให้แก่กองทุนจน

การช่วยเหลือการปล่อยชั่วคราวจ าเป็นต้องมี
ท าหนังสือในการแสดงถึงผู้ค้ าประกัน และจ านวนเงิน 
ตลอดจนเงื่อนไขการคืนเงินประกันให้แก่กองทุน เพ่ือ
เป็นหลักฐานส าคัญในการติดตามผู้ต้องหา หรือจ าเลย 
และการยึดเงินประกันได้เมื่อผู้ต้องหาหรือจ า เลย
หลบหนี 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๗๖ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

สามี  ภริ ย า  บุพการี  ผู้ สื บสั นดาน  ญาติ ใ กล้ ชิ ด  
ผู้บังคับบัญชา  หรือนายจ้าง  มาเป็นผู้ค้ าประกันด้วย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุน  ให้ เป็นไป ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

 

ครบถ้วน และผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะต้องน าสามี ภริยา 
บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติใกล้ชิด ผู้บังคับบัญชา หรือ
นายจ้าง มาเป็นผู้ค้ าประกันด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๑ ผู้ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจขอรับเงิน
ช่วยเหลือเพ่ือความเสียหายที่ตนได้รับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ 
รักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ 

(๒) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนถึงแก่ความตาย 

(๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่

เพิ่มเติมหมวด ๓/๑ หน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  

มาตรา ๓๑ 
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  ส านักงาน
ทนายความ และองค์กรใดที่ด า เนินการให้คว าม
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  อาจยื่นค าขอต่อ
ส านักงานเพ่ือให้มีการรับรองเป็นหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

ให้ คณะอนุ กรรมการ ให้ ความช่ วย เหลื อ
พิจารณาและเสนอรายชื่อของหน่วยช่วยเหลือทาง

ก าหนดให้ส านักงานเป็นผู้รับค าขอ และเสนอ
รายชื่อหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ
รับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาให้ชัดเจน  
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พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๔) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอ่ืนตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการได้รับ

เงินช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ก ฎ ห ม า ย พ ร้ อ ม ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย            

การพิจารณาและอนุมัติการรับรองหน่วย
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้ในระเบียบ 

ให้มีการประกาศรายชื่อหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่ ได้ รับรองแล้ว ลงในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

มาตรา ๓๑/๑  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย 
อาจยื่นค าขอต่อส านักงาน โดยจัดท าโครงการ แผนการ
ด าเนินงานและแผนค่าใช้จ่ายรายปี ดังต่อไปนี้  

(๑) ค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการให้ 
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

(๒) ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง วิ ช า ก า ร  ก า ร
ป ร ะส า น ง า น กั บ อ งค์ ก ร  แ ล ะห น่ ว ย ง า น  ก า ร

หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายต้องจัดท า
โครงการและเสนอต่อส านักงานกองทุนยุติธรรม 
เ พ่ือให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาโครงการ ที่
ครอบคลุมความช่วยเหลือทางกฎหมายตามค านิยาม 
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เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การสนับสนุนอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอ 
และการพิจารณาเห็นชอบโครงการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๒ คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือมีอ านาจพิจารณาให้การสนับสนุนผู้เสนอ
โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับความ
ช่วยเหลือและการให้การสนับสนุน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๒ ให้คณะอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือพิจารณาค าขอภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับจากส านักงาน  และเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ
รายงานจากคณะอนุกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการ
เห็นชอบและอนุมัติโครงการ ให้ส านักงานประกาศ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนลงในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายจัดท าระบบ
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  รายงานผล
การด าเนินงานและการใช้จ่ายเสนอต่อส านักงาน  ตาม

ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเห็นชอบ
โครงการ ที่ชัดเจน เพ่ือมิให้ล่าช้า  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 มาตรา  ๓๒/๑  ให้ บุ คคลที่ ไ ด้ รั บความ
เดื อดร้ อนหรื อความ เสี ยหาย  มีสิ ทธิ ร้ อ ง เ รี ยน
คณะอนุกรรมการ    กรณีที่ปรากฏว่าหน่วยช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย มีพฤติการณ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่สุจริต  หรือ
บุคคลที่ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้รับความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายจากหน่วยช่วยเหลือทาง
กฎหมาย   ให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือมี
อ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เรียกหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมาชี้แจง 
ข้อเท็จจริง หรือส่งข้อมูลเอกสาร  

(๒) แจ้งให้ปรับปรุงการด าเนินงานภายในเวลา
ก าหนด 

(๓) เพิกถอนการสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

ให้ คณะอนุ กรรมการ ให้ ความช่ วย เหลื อ

เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายมีระบบการตรวจสอบหน่วย
ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างชัดเจน และให้บุคคลที่ยื่น
ค าขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายมีสิทธิร้องเรียน
ต่อคณะอนุกรรมการ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่
ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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พิจารณาค าร้องเรียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
รั บค า ร้ อ ง เ รี ยน  และ เสนอผลการ พิจา รณาต่ อ
คณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน
ส า ม สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ร า ย ง า น จ า ก
คณะอนุกรรมการ     

เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบให้เพิกถอนการ
รับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมาย  ให้ส านักงาน
ประกาศขึ้นบัญชีหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้รับ
การเพิกถอนเป็นระยะเวลา ๕ ปี ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เมื่อระยะเวลาครบก าหนดตามวรรค ๓ และ
ปรากฏว่าหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้รับการเพิก
ถอนการรับรอง มีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โดยสุจริตเป็นที่ประจักษ์ภายหลังการเพิกถอนการ
รับรอง ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมายื่นค าขอ
รับรองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายได้ 
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 มาตรา ๓๒/๒  หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ได้รับการรับรองเป็นหน่วยช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายตาม มาตรา ๓๑ 

(๒) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือไม่รับ
พิจารณาโครงการ ตามมาตรา ๓๒    

(๓) ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีที่บุคคลที่
ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายยื่นค าร้องร้องเรียน
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่สุจริต ตามมาตรา ๓๒/๑ 

ให้หน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในหกสิบวันนับ
แต่วันได้ค าร้องเรียนจากส านักงาน  ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเป็นที่สุด        

เพ่ือคุ้มครองหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายใน
การอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการ  

หมวด ๔ การเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบ 

มาตรา ๓๓ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่
เหมาะสมเพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและแสดงผลการ

หมวด  ๔  การ เ งิน  การบัญชี  และการ
ตรวจสอบ  

ไม่มีการแก้ไข 
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ด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็น
ปร ะจ า ตลอดจนราย ง านผลการต รว จสอบ ให้
คณะกรรมการทราบ 

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๓๔  ให้กองทุนจัดท ารายงานการเงิน

เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
กองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 

มาตรา ๓๕ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้สอบบัญชีท ารายงานการสอบ
บัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ประกาศรายงาน
การเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานการ
สอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๘๓ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๗ ให้กองทุนจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๘ ปีบัญชีของกองทุนหมายถึง
ปีงบประมาณ 

มาตรา ๓๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการ
เก็บรักษาเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด โดยความ เห็ นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

หมวด ๕ บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ 

และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนยุติธรรมในส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ .ศ.๒๕๕๓ 
ไปเป็นของกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๕ บทเฉพาะกาล  
มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ 

และหนี้สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนยุติธรรมในส านักงาน
กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเป็นของกองทุนยุติธรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การโอนเงินจากกองทุน และค าขอที่ยื่นต่อ
ส านักงานกองทุน ให้ โอนมาที่ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมที่ตั้งขึ้นสังกัดกระทรวงยุติธรรม และบรรดา
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับได้จนกว่าจะมีระเบียบหรือ
ประกาศท่ีออกใหม่ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุน

ตัดมาตรา ๔๑  
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ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยต้องด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ ค าขอใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ .ศ.๒๕๕๓ 
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอ
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

และถ้าค าขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจาก
ค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอสั่ง
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ได ้

มาตรา ๔๒ ค าขอใดๆที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ 
๒๕๕๙ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็น
ค าขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  

และถ้าค าขอดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจาก
ค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอสั่ง
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ได ้

 

มาตรา ๔๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับ

มาตรา ๔๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๙ ที่

 



เอกสารข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันเจา้พนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)                                                                                                                                                              ๑๘๕ 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจาก 
เวทีรับฟังความเห็น และ ร่าง พ.ร.บ. สิทธิของ

ประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
พ.ศ. .... เสนอโดย คปก. 

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้
บั ง คั บ ไ ด้ ต่ อ ไ ป เ พี ย ง เ ท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด ห รื อ แ ย้ ง กั บ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานติดตอ 

 

สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน  (สสส.) Union for Civil Liberty (UCL.) 

๑๐๙ ซ.สิทธิชน ถ.สทุธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๒๐ 

โทรศัพท  ๐-๒๒๗๕-๔๒๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๗๕-๔๒๓๐ 
Email: uclthailand@gmail.com  

Website: ucl.or.th 


