ระยะเวลาในการดาเนินงานของ
กระบวนการยุติธ รรม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
เหตุผล
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๗ ประกอบมาตรา ๒๕๘ ง (๑) บัญญัติใ ห้มี
การปฏิรู ปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า จึงมีความจาเป็นต้องกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่ อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถคาดการณ์และตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
เสร็จสิ้นเมื่อใด อันจะยังประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
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มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เ รีย กว่า “พระราชบัญญัติร ะยะเวลาในการดาเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” หมายความว่า ศาล สานักงานอัยการสูงสุด สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กรมพระธรรมนูญ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาทนายความ และหน่วยงาน
อื่ น ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ตามกฎหมายซึ่ ง เกี่ ยวข้ องกั บ การด าเนิ นงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามที่ ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
“การดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม” หมายความว่า การดาเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง อาญาและปกครอง การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ
และการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสอบสวน ไต่สวน การบังคับคดี และการวางทรัพย์

-๒“ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ
“พนั กงานอัย การ” หมายความว่า พนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ และอัยการทหารตามธรรมนูญศาลทหาร
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” หมายความว่า คู่ความ ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย ทนายความ ผู้รับมอบอานาจ
หรือประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในขั้นตอนอย่างหนึ่งอย่างใดในการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบระยะเวลาของการดาเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถคาดการณ์ได้ว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะ
พิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย แต่ทั้งนี้ จะใช้กรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้เกิด ผลกระทบต่อความเป็นอิส ระในการอานวย
ความยุติธรรมหรือการดาเนินการโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ ไม่ว่าทางใด
มาตรา ๕ ให้ ห น่ ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรมก าหนดกรอบระยะเวลาแล้ ว เสร็จ ในการ
พิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาเนินคดี เช่น การสอบสวน การไต่สวน การพิจารณาสั่งคดี การฟ้องคดี
การพิจารณาพิพากษาคดี หรือการดาเนินการภายหลังมีคาพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตน
ตามแต่ลักษณะ สภาพหรือประเภทคดี เท่าที่จะสามารถกระทาได้
กรอบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ประกาศและเผยแพร่ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
มาตรา ๖ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมดาเนินงานตามอานาจและหน้าที่ของตนให้แล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามมาตรา ๕
ในกรณีที่ไม่อาจดาเนิน งานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุ
แห่งความล่าช้าให้ปรากฏ และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่
คาดว่าจะด าเนิ น งานแล้ ว เสร็ จ ซึ่งต้องเป็น ระยะเวลาเร็ว ที่สุ ดที่ ส ามารถดาเนินการได้ พร้อมทั้ง รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
การแจ้งและการรายงานตามวรรคสองให้เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
กาหนด ซึ่งต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
มาตรา ๗ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบหรือแจ้งความ
คืบหน้ าของการดาเนิ นงานในกระบวนการยุ ติธรรมให้ ผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้ องทราบ โดยจะต้องเป็ นระบบที่ผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
มาตรา ๘ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นในกรณี ที่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นอั น เนื่ อ งมาจากความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น งานใน

-๓กระบวนการยุติธรรม และให้ผู้รับผิดชอบดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าของการดาเนินงาน และแจ้งผล
การตรวจสอบ รวมทั้งเหตุแห่ง ความล่าช้าไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
มาตรา ๙ ให้ หน่ว ยงานในกระบวนการยุ ติธรรมเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติระยะเวลาของการ
ดาเนิ น งานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในแต่ ล ะขั้น ตอน วัดผลการด าเนิน งานเทียบกั บขั้นตอนและระยะเวลา
ดาเนินงานตามทีก่ าหนดไว้ในกรอบระยะเวลาตามมาตรา ๕ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบทุกปี
มาตรา ๑๐ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตรวจสอบขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาในการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามที่ตนมีอานาจและหน้าที่ รวมทั้งกรอบระยะเวลาตาม
มาตรา ๕ ว่า เป็นขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ตลอดจนวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้มีมาตรการ
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็ว ซึ่งอย่างน้อยต้องดาเนินการ
ทุกสามปี
มาตรา ๑๑ ให้น ายกรัฐ มนตรี ประธานศาลฎีก า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
........................................
นายกรัฐมนตรี
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