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

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

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

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

 

“มาตรา ๑๓/๒ ในชั้นจับกุมหรือระหว่างสอบสวน ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูก
จับหรือพนักงานสอบสวนน าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้บุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชน 

  เจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งต้องไม่เผยแพร่ภาพหรือเสียงของผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหาต่อสาธารณชนหรือยินยอมให้บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่บันทึกภาพหรือเสียงของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
หรือกระท าการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการประจานผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงการกระท าตาม
ความจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือติดตามจับกุมผู้กระท าความผิด”     

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

“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างได้รับอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 
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ในกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ” 

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

ถ้าการกระท าผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจาก
ศาล ให้ศาลที่มีค าสั่งเช่นว่านั้นมีอ านาจไต่สวนและลงโทษผู้กระท าผิดได้โดยมิต้องฟ้อง 

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นมีการสั่งไม่ฟ้อง 
ยกฟ้อง จ าหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง” 

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

สอบสวนกับพนักงานสอบสวน  
 (๑) คดีท่ีมีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษสถานทีห่นักกว่านั้น 

(๒) คดีท่ีผู้มีส่วนได้เสียในคดีร้องขอให้พนักงานอัยการเข้าร่วมท าการสอบสวน 

 (๓) คดีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นว่าควรได้รับค าปรึกษาแนะน าจากพนักงานอัยการ 

(๔) คดอ่ืีนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

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

ในระหว่างที่พนักงานอัยการยังมิได้เข้าร่วมการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ
สอบสวนไปพลางก่อน และถือว่าการสอบสวนดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 

การสอบสวนตามมาตรานี้ ให้พนักงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ” 

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

ค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจรับท าการสอบสวน และอาจแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนเข้าร่วมท าการสอบสวนได ้

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

มาตรา 7 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของมาตรา 123 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

“การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ใดก็
ได ้ถ้าความผิดที่ร้องทุกข์มิได้อยู่ในเขตอ านาจของพนักงานสอบสวนนั้น ก็ให้รีบจัดการส่งค าร้องทุกข์ดังกล่าวไป
ยังพนักงานสอบสวนที่มีอ านาจโดยเร็ว 



    - 3 - 
 

มาตรา 8  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๔/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา 124/2 การยื่นหรือส่งค าร้องทุกข์ในลักษณะนี้อาจด าเนินการโดยทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา 9  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๓๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“มาตรา ๑๓๖ การถามค าให้การหรือสอบปากค าผู้ต้องหาในคดีที่มีข้อหาความผิดซึ่งกฎหมาย

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

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

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

     (๑) ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการสอบสวนผู้ต้องหานั้นไปยังพนักงานอัยการ 
เพ่ือฟ้องต่อศาล 

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

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

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

มาตรา ๑๔๒ วรรคสามไปยังพนักงานอัยการ ดังนี้  
 (1) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน

กว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้ส่งส านวนไม่น้อยกว่าสิบสองวันก่อนวันครบก าหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย 
 (2) ในกรณีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็

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

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

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

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

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

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

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

ค าสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม”่ 
 

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

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

ค าสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย” 
 

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

ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือ 

มีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ าเลยมีทนายและจ าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟัง  
การพิจารณาและสืบพยาน 

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

ขัดขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 
ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีค าพิพากษาในคดีนั้นต่อไป” 
 
 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
 

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

 

 

 

 

 

 


