บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่ วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๐)
(๒) กาหนดให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลทาหน้าที่แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวของศาลหรือจับด้วยตนเองในกรณี
จาเป็น (เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ วรรคสาม)
(๓) กาหนดให้การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาต้องกระทาโดยสุจริต (เพิ่มเติมมาตรา ๑๖๑/๑)
เหตุผล
โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายเกี่ ย วกั บ การปล่ อ ยชั่ ว คราวในปั จ จุ บั น กาหนดให้
การปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไปต้องมีประกัน ทาให้ เป็นภาระแก่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องหาประกัน ไว้ต่อเจ้าพนักงานหรือศาล ทั้งการปล่อยชั่วคราวโดยปราศจาก
มาตรการกากับดูแลและติดตามจับกุมผู้หลบหนี ที่มีประสิทธิภาพทาให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจานวนมาก
ฉวยโอกาสหลบหนี เกิด ความเสีย หายต่อ กระบวนการยุต ิธ รรมและความปลอดภัย ของสัง คม
นอกจากนี้ ในการฟ้องร้องดาเนินคดีอ าญาปรากฏว่ามีการใช้สิทธิฟ้องคดี โดยไม่สุจริตหรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยในหลายกรณี หรือฟ้องคดีโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้ตามปกติธรรมดา เช่น การยื่นฟ้องต่อศาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้จาเลยได้รับความลาบาก
ในการเดินทางไปต่อสู้คดีหรือการฟ้องจาเลยในข้อหาที่หนักกว่าความเป็นจริงเพื่อให้จาเลยต้องยอมกระทา
หรือไม่กระทาการอันเป็นการมิชอบโดยเฉพาะการฟ้องเพื่อคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
จาเลยในการป้องกันตนเองหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ ท่ี
ถูก ฟ้อ งร้อ งและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ระบบการปล่อยชั่วคราว รวมทั้ง การฟ้องและ
ดาเนินคดีอาญามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.................................
......................................................
.................................
.....................................….............................................................................................
.................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด สิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อ ลดการเรียกหลักประกันจากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและคุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณชนไม่ให้
ได้รับอันตรายจากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่หลบหนี รวมทั้งป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดย
ไม่สุจริตอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๑๐ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และความในวรรคสามของมาตรา ๑๑๐ แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

-๒“มาตรา ๑๑๐ ในกรณีมีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานหรือศาลจะปล่อย
ชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และ
ต้องคานึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
“ถ้าผู้ต้องหาหรือจาเลยตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ศาลมีอานาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลดาเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น
หรือถ้ามีเหตุจาเป็น ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้เอง และเมื่อจับ ได้แล้ว ให้นาผู้ถูกจับไปยัง
ศาลโดยเร็ว”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโ ดย
ไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่น
ยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะมีคาสั่งไม่ประทับฟ้องนั้นก็ได้ และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก
คาสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอานาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่”
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................

กัญจนพร / แก้ไข ๒๕ กรกฎาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการแก้ไข)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่าง
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
___________________
..................................................................
...................................................................
...................................................................
.....................................................................
.....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
..........................................................................................
...................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

-๒-

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการแก้ไข)

มาตรา ๑๑๐ ในคดีมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน
ห้าปีขึ้น ไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่ว คราวต้องมีประกันและจะมี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย
หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
การเรียกประกัน หรือหลักประกันตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และต้อง
คานึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้
ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวประกอบด้ ว ย ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของ
มาตรา ๑๑๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และความในวรรค
สามของมาตรา ๑๑๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม

“มาตรา ๑๑๐ ในกรณีมีคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
เจ้าพนักงานหรือศาลจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน
หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งจะเรียก
จนเกิ น ควรแก่ ก รณี มิ ไ ด้ และต้ อ งค านึ ง ถึ ง เงื่ อ นไขและมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้ กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี”

เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการเรี ย ก
ประกัน และหลักประกัน ในการปล่อ ย
ชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลย (แก้ ไ ข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๐)

-๓-

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา
๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
“ถ้ าผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลยตามวรรคหนึ่ งเป็ นบุ คคลที่ ศาลสั่ ง
ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลมีอานาจแต่ง ตั้ง เจ้า พนักงานศาลดาเนิน การ
แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้น
หรือถ้ามีเหตุจาเป็น ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้เอง และ
เมื่อจับได้แล้ว ให้นาผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว”

เพื่อกาหนดให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งเจ้า
พนักงานศาลทาหน้าที่แจ้งพนักงานฝ่าย
ปกครองหรื อ ต ารวจจั บ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ
จาเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวของ
ศาลหรือจับด้วยตนเองในกรณีจาเป็น
(เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ วรรคสาม)

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๑/๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลว่า เพื่อกาหนดให้การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญา
โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่น ต้องกระทาโดยสุจริต (เพิ่มเติมมาตรา
แกล้ ง หรื อ เอาเปรี ย บจ าเลยหรื อ โดยมุ่ ง หวั ง ผลอย่ า งอื่ น ยิ่ ง กว่ า ๑๖๑/๑)
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ศาลจะมีคาสั่งไม่ประทับฟ้องนั้นก็ได้ และ
ห้ า มโจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งคดี นั้ น อี ก ค าสั่ ง เช่ น ว่ า นี้ ไ ม่ ตั ด อ านาจพนั ก งาน
อัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่”

-๔-

มา ต ร า ๖ ให้ ป ร ะ ธ า น ศา ล ฎี ก า รั กษ า ก าร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
....................................

กัญจนพร แก้ไข 2๕ กรกฎาคม 2560

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดาเนินคดีหรือการดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ในการดาเนินคดีอาญา มีหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคน
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์
ว่ามีความผิดตามกฎหมาย (Presumption of Innocence) และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคสอง วรรคสามและวรรคห้า โดยบัญญัติให้ในคดีอาญา
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใด
ได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้ การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหา
หรือจาเลยให้กระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี และคาขอประกันผู้ต้องหาหรือ
จาเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกัน
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่ า งไรก็ ต าม บทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายเกี่ย วกั บ การปล่อ ยชั่ ว คราวในปั จ จุ บัน ยั ง ให้
ความสาคัญกับหลักประกันและความน่าเชื่อถือของผู้ประกัน และถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะยากจนไม่สามารถหาหลักประกัน
เพื่อขอปล่อยชั่วคราวต้องถูกคุมขัง มิฉะนั้น ก็ต้องกู้ยืมเงินหรือเช่าหลักประกันจากนายประกันอาชีพเพื่อ
น ามาเป็ น หลั กประกั น ในการปล่ อยชั่ วคราว ส่ง ผลให้ เ กิด ภาระหนี้ สิ นตามมาอย่า งมากโดยไม่ อ าจ
หลีกเลี่ยงได้ ทั้งที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยดังกล่าวอาจจะไม่มีพฤติกรรมหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
นอกจากนี้ การฟ้องคดีอาญาในปัจจุบันปรากฏปัญหาว่า คดีจานวนไม่น้อยที่โจทก์ใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่น
ยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ เช่น การยื่นฟ้องต่อศาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้จาเลยได้รับความลาบาก
และต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมากในการเดินทางไปต่อสู้คดี หรือการฟ้องจาเลยในข้อหาที่หนักกว่าความเป็น
จริงเพื่อต่อรองให้จาเลยต้องยอมกระทาหรือไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการมิชอบ โดยเฉพาะ
การฟ้องร้องเพื่อคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของจาเลยในการป้องกันตนเองหรือป้องกันประโยชน์
สาธารณะ ทาให้มีคดีขึ้นสู่การไต่สวนมูลฟ้องของศาลเป็นจานวนมากซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ผทู้ ถี่ กู ฟ้องร้อง
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้น
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์
การปล่อยชั่วคราว โดยเจ้าพนักงานหรือศาลจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมี
ประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ โดยคานึงถึงเหตุผลและความจาเป็นในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยซึ่งพิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายหลังปล่อยชั่วคราวเป็นรายบุคคลเป็น
สาคัญมากกว่าการพิจารณาหลักประกันหรือความน่าเชื่อถือของผู้ประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือ

๒

จาเลยซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราวที่เท่าเทียมกัน อันเป็นการ
ลดปัญหาความเหลื่อมล้าของคนในสั งคมและเป็ นการคุ้มครองสิทธิเสรีภ าพพื้นฐานของประชาชน
นอกจากนี้ การที่ราษฎรซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาโดยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริง กลั่น
แกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย หรือมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ปัจจุบันยัง ขาด
มาตรการทางกฎหมายในการดาเนินการ จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเพื่อให้ การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถอานวยความ
ยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
3. หลักการอันเป็นสาระสาคัญของกฎหมาย
๓.๑ แก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจ
สั่งให้ ปล่อยชั่ว คราวหรือศาลจะสั่งปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกัน และ
หลักประกันด้วยก็ได้
๓.๒ กาหนดให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนัก งานศาลเพื่อแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีในชั้นศาล และหากมีเหตุจาเป็น ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหา
หรือจาเลยได้เอง และเมื่อจับได้แล้วให้นาผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว
๓.๓ กาหนดให้ศาลมีอานาจไม่ประทับฟ้อง หากปรากฏต่อศาลว่าโจทก์ใช้สิทธิ ฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่น
ยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึ่งได้โดยชอบ
4. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือ
ศาลจะสั่งปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
๔.๒ การกาหนดให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลเพื่อแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีในชั้นศาล และหากมีเหตุจาเป็น ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหา
หรือจาเลยได้เอง
๔.๓ กาหนดให้ศาลมีอานาจไม่ประทับฟ้อง หากปรากฏต่อศาลว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่น
ยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ
5. วิเคราะห์ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลทั่วไป
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
(๑) ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก

๓

เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกดาเนินคดีอาญาได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราว
มากขึ้นส่งผลดีให้บุคคลดังกล่าวไม่ถูกควบคุมตัว สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติ ประกอบอาชีพ
มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทาให้ประเทศชาติมีรายได้นาเงินรายได้มาพัฒนาประเทศต่อไป และ
ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราว รวมทั้งช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าของคนในสังคม นอกจากนี้ เมื่อมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการป้องกันการกลั่นแกล้งฟ้องร้องคดีโดยไม่สุจริต ส่งผลให้การพิจารณาคดีอาญามีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนทางเศรษฐกิจและเป็น
ปัจจัยสาคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
- เชิงลบ ไม่มี
(๒) ด้านสังคม
- เชิงบวก
ร่างพระราชบัญญัตินี้แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ให้
เจ้าพนักงานหรือศาลจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
ย่อมส่งผลดีในการลดความเหลื่อมล้าของคนในสังคม ทาให้การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การให้อานาจศาลไม่ประทับฟ้องในคดีที่ราษฎร
เป็น โจทก์เมื่อความปรากฏต่อศาลว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย
ส่งผลดีต่อสังคมทาให้เป็นหลักประกันว่าการดาเนินคดีในศาลต้องเป็นไปโดยสุจริต คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในการแสดงความคิดเห็ น และสร้างความเชื่อ มั่นต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและ
กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
- เชิงลบ
การที่ร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ศาลมีอานาจสั่งไม่รับฟ้องคดีทรี่ าษฎรเป็น
โจทก์ได้ถ้าได้ความว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือ
เอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบอาจทาให้สังคมเกิดความ
ระแวงสงสัยว่าสิทธิของตนเองที่ถูกล่วงละเมิดจะได้รับความคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หรือไม่ถ้าตนเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง แต่ขณะเดียวกันสังคมอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ งและ
ถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญาอาจมีความอุ่นใจที่ได้รับหลักประกันว่าจะได้รบั ความเป็นธรรมอย่างแท้จริง
จากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(๓) ด้านงบประมาณ
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการแก้ไขหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จาเลย ส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ลดภาระของรัฐบาลในการ
จัดสรรงบประมาณในการดูแลจัดการผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราว
มากขึ้น และผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวย่อมไม่ได้รับ ผลร้ายหรือถูกจากัดสิทธิแต่ประการใด

๔

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็น
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
เมื่ อ ประชาชนที่ ต กเป็ น ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยได้ รั บ โอกาสในการปล่ อ ย
ชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เป็นภาระแก่บุคคลดังกล่าวในการจัดหาหลักประกันมาขอปล่อยชั่วคราว
และเมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ต้องถูกควบคุมตัว ทาให้สามารถดารงชีวิตในสังคม ประกอบอาชีพและ
มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยดังกล่าวสามารถปรึกษาทนายความ
วางแนวทางในการต่อสู้คดี แสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ อันเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนได้ในทางหนึ่ง
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราวสามารถดารงชีวิต
ประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน และเมื่อศาลมีมาตรการป้องกันการฟ้องร้องคดีของผู้เสียหายที่ใช้สิทธิ
ไม่สุจริตหรือ บิดเบือนคดีเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมอันเป็นการส่งเสริมให้ประเทศพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการได้อย่างไร
เมื่อการสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ไม่ต้องถูกจากัด ด้วยการทา
สัญญาประกันหรือต้องคานึงถึงหลักประกันอีกต่อไป เจ้าพนักงานหรือศาลผู้มีอานาจในการสั่งปล่อยชั่วคราว
สามารถนาระบบการประเมินความเสี่ยงที่อาศัยข้อมูลและหลักวิธีการในการประเมินว่าหากปล่อยชัว่ คราวแล้ว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีแนวโน้มจะหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายมากเพียงใด ประกอบกับการวางมาตรการกากับ
ดูแ ลอื่น ๆ ที่ไม่ยึ ดโยงกั บฐานะของผู้ถู กปล่อยชั่วคราวมาใช้ทดแทน อีกทั้ง ศาลสามารถน าและพั ฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือจากัดการเดินทาง
ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring หรือ EM) มาช่วยในการกากับดูแลให้การปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไม่มี
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไม่มี
๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การแก้ไขหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ส่งผลดีในแง่ของการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ลดความเหลื่อมล้าของคนในสังคมส่วนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ
ป้องกันการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต เป็นการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับ ถือว่า
มีความคุ้มค่าในแง่งบประมาณที่ใช้ และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด
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