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พ.ศ. ....
--------------------------------...................................
..................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๒ แห่ งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๓/๑ ในการจับหรือค้น ให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือค้นจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงซึ่ง
สามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุจาเป็นอื่นอันไม่อาจดาเนินการได้
ก็ให้เจ้าพนักงานนั้นบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในบันทึกการจับหรือบันทึกการค้น แล้วแต่กรณี”
“มาตรา ๑๓/๒ ในชั้นจับกุมหรือระหว่างสอบสวน ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูก
จับ หรื อพนั กงานสอบสวนนาผู้ ถูกจั บ หรื อผู้ ต้องหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้ บุคคลดังกล่ าวให้ สั มภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชน
เจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งต้องไม่เผยแพร่ภาพหรือเสียงของผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหาต่อสาธารณชนหรือยินยอมให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่บันทึกภาพหรือเสียงของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
หรือกระทาการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการประจานผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงการกระทาตาม
ความจาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือติดตามจับกุมผู้กระทาความผิด”
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ม ความต่ อไปนี้ เ ป็น มาตรา ๑๑๗/๑ และมาตรา ๑๑๗/๒ แห่ ง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีไปในระหว่างได้รับอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ

-๒ในกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาเลย ถ้าจาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ”
“มาตรา ๑๑๗/๒ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจาก
ศาล ให้ศาลที่มีคาสั่งเช่นว่านั้นมีอานาจไต่สวนและลงโทษผู้กระทาผิดได้โดยมิต้องฟ้อง
ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นมีการสั่งไม่ฟ้อง
ยกฟ้อง จาหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง”
มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๒๑/๑ ในคดีดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการร่วมทาการ
สอบสวนกับพนักงานสอบสวน
(๑) คดีที่มีอัตราโทษอย่างต่าให้จาคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษสถานทีห่ นักกว่านั้น
(๒) คดีที่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีร้องขอให้พนักงานอัยการเข้าร่วมทาการสอบสวน
(๓) คดีทพี่ นักงานสอบสวนเห็นว่าควรได้รับคาปรึกษาแนะนาจากพนักงานอัยการ
(๔) คดีอื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ในการสอบสวนร่วมกันตามวรรคหนึ่ง หากพนักงานอัยการเห็นสมควร ให้พนักงานอัยการ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้คาแนะนาหรือตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่ม การสอบสวน
โดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคาแนะนาของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีนั้น ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในระหว่ างที่พ นั กงานอัย การยัง มิไ ด้เ ข้า ร่ว มการสอบสวน ให้ พ นัก งานสอบสวนมีอ านาจ
สอบสวนไปพลางก่อน และถือว่าการสอบสวนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
การสอบสวนตามมาตรานี้ ให้พนักงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ”
มาตรา 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๑/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๒๑/๒ ในคดี ที่ ผู้ เ สี ย หายหรื อ ผู้ ก ล่ า วหาร้ อ งเรี ย นว่ า พนั ก งานสอบสวนไม่ รั บ
คาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจรับทาการสอบสวน และอาจแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนเข้าร่วมทาการสอบสวนได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ให้พนักงานอัยการมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวน ทั้งนี้ ให้พนักงานอัยการเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ โดยในการค้น การจับ และ
การคุม ขัง อาจร่ ว มกับ เจ้ าพนั ก งานตารวจ หรือเจ้าพนัก งานอื่ น หรื อแจ้งให้ เจ้า พนักงานตารวจ หรือเจ้ า
พนักงานอื่นดาเนินการก็ได้”
มาตรา 7 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของมาตรา 123 แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
“การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ใดก็
ได้ ถ้าความผิดที่ร้องทุกข์มิได้อยู่ในเขตอานาจของพนักงานสอบสวนนั้น ก็ให้รีบจัดการส่งคาร้องทุกข์ดังกล่าวไป
ยังพนักงานสอบสวนที่มีอานาจโดยเร็ว

-3มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๔/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา 124/2 การยื่นหรือส่ งคาร้องทุกข์ในลักษณะนี้ อาจดาเนินการโดยทางไปรษณีย์
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ห รื อ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอื่ นใดก็ได้ ทั้ง นี้ ตามหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการที่ไ ด้กาหนดไว้ใ น
กฎกระทรวง”
มาตรา 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๓๖ การถามคาให้การหรือสอบปากคาผู้ต้องหาในคดีที่มีข้อหาความผิดซึ่งกฎหมาย
กาหนดอัตราโทษอย่างต่าไว้ให้จาคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มี
การบัน ทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรื อมีเหตุ
จาเป็นอื่นอันไม่อาจดาเนินการได้ ก็ให้พนักงานสอบสวนนั้นบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในสานวนการ
สอบสวน”
มาตรา 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๖/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา 136/1 ในคดีที่มีข้อหาในความผิดที่กฎหมายกาหนดอัตราโทษอย่างต่าไว้ให้จาคุก
ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และพนักงานสอบสวนเห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีมีความสลับซับซ้อนและยากลาบากต่อการ
แสวงหาพยานหลั ก ฐานเพื่ อ พิ สู จ น์ ถึ ง การกระท าความผิ ด หากปรากฏว่ า มีผู้ ต้ อ งหาคนหนึ่ง คนใดให้ ก าร
รับสารภาพและให้ข้อมูลสาคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินคดีกับผู้ บงการหรือตัวการสาคัญหรือพิสูจน์
ความผิดของผู้ร่วมกระทาความผิดคนอื่นในข้อหาความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่า พนักงานสอบสวนอาจเสนอ
ความเห็นต่อพนักงานอัยการว่าควรกันผู้ต้องหานั้นไว้เป็นพยานในคดีที่จะฟ้องผู้บงการ ตัวการสาคัญ หรือผู้ร่วม
กระทาความผิดคนอื่น เมื่อพนักงานอัยการเห็นชอบ ให้จัดการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ พ นั ก งานสอบสวนส่ ง ส านวนการสอบสวนผู้ ต้ อ งหานั้ น ไปยั ง พนั ก งานอั ย การ
เพื่อฟ้องต่อศาล
(๒) ให้พนักงานอัยการบรรยายฟ้องให้ศาลทราบด้วยว่า จาเลยจะเป็นพยานสาคัญในคดี
ที่จะฟ้องผู้บงการ ตัวการสาคัญ หรือผู้ร่วมกระทาความผิดคนอื่น
(๓) ให้ศาลรอการกาหนดโทษจาเลยผู้นั้นไว้ก่อน จนกว่าจาเลยนั้นจะไปเป็นพยานในคดีที่
ผู้บงการ ตัวการสาคัญ หรือผู้ร่วมกระทาความผิดคนอื่นถูกฟ้องเป็นจาเลยแล้ว และหากศาลเห็นว่าคาเบิกความ
ของจาเลยนั้ นเป็ นข้อมูล ส าคัญและเป็ น ประโยชน์อย่างยิ่งจนส่งผลให้ ศาลในคดีดังกล่ า วสามารถพิจารณา
พิพากษาลงโทษบุ คคลเหล่ านั้ น ได้ ศาลจะลงโทษจาเลยผู้ นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้ส าหรั บ
ความผิดนั้นก็ได้”
มาตรา 11 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๒/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา 142/1 ให้พนักงานสอบสวนส่งสานวนการสอบสวนในกรณีผู้ต้องหาถูกขังอยู่ตาม
มาตรา ๑๔๒ วรรคสามไปยังพนักงานอัยการ ดังนี้
(1) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ให้ส่งสานวนไม่น้อยกว่าสิบสองวันก่อนวันครบกาหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย
(2) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตาม ให้ส่งสานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่วันก่อนวันครบกาหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย

-4ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันสาคัญและจาเป็นที่ไม่สามารถส่งสานวนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือมีเหตุอื่นใดที่ทาให้ระยะเวลาในการขังผู้ต้องหาเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานสอบสวนรีบแจ้งไปยังพนักงาน
อัยการเพื่อประสานการดาเนินคดี และขอคาแนะนาในการดาเนินคดีดังกล่าว เพื่อให้ สามารถดาเนินการส่ง
สานวนการสอบสวนได้อย่างครบถ้วนโดยเร็ว”
มาตรา 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๓/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา 143/1 ในกรณีปรากฏพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในสานวนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ร้องโดยมีพยานหลักฐานว่ามีบุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดในสานวนใด ให้พนักงานอัยการมีอานาจ
สั่ งให้ พนั กงานสอบสวนทาการสอบสวนบุคคลนั้น ซึ่ง ปรากฏตามส านวนว่าเป็น ผู้ มีส่ ว นร่ ว มในการกระท า
ความผิดเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมในสานวนนั้นได้”
มาตรา 13 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 143/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา 143/2 ในกรณีพนักงานอัยการสั่งให้พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
ตามมาตรา 143 วรรคสอง (1) นั้ น หากพนักงานสอบสวนไม่ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมภายในกาหนด
ระยะเวลา และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดาเนินคดี ให้พนักงานอัยการมีอานาจดาเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมคดีนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา 14 ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๖๑/๑ และมาตรา ๑๖๕/๑ แห่ งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๖๑/๑ ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะมีคาสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องนั้นก็ได้ และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก
คาสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่”
“มาตรา ๑๖๕/๑ ในการไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจาเลยมาศาล ให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความ
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
จ าเลยอาจแถลงให้ ศ าลทราบถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายอั น ส าคั ญ ที่ ศ าลควรสั่ ง ว่ า
คดีไม่มีมูล และจะระบุในคาแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคาแถลงของ
จาเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร โดยโจทก์และจาเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
คาสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย”
มาตรา 15 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๗๙/๑ เมื่ อ ศาลเห็ นเป็ น การสมควร เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาเป็ น ไปโดยไม่ ชั ก ช้ า
ศาลมีอานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) จ าเลยไม่ อ าจมาฟั ง การพิ จ ารณาและการสื บ พยานได้ เ นื่ อ งจากความเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ
มี เ หตุ จ าเป็ น อื่ น อั น ไม่ อ าจก้ า วล่ ว งได้ เมื่ อ จ าเลยมี ท นายและจ าเลยได้ รั บ อนุ ญ าตจากศาลที่ จ ะไม่ ม าฟั ง
การพิจารณาและสืบพยาน
(๒) จาเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้

-5(๓) จาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคาสั่งให้จาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขัดขวางการพิจารณา หรือจาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีคาพิพากษาในคดีนั้นต่อไป”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.......................................
นายกรัฐมนตรี

