บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังต่อไปนี้
โดยที่การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และเป็ น ธรรม โดยเฉพาะในระบบการสอบสวนคดีอาญาต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ตามหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 68 และมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น การวินิจฉัยคำสั่ ง
ไม่ฟ้องหรือคำสั่งไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกาหรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา ของพนักงานอัยการและการทำ
ความเห็นแย้งคำสั่งดังกล่าว ควรกระทำโดยหน่วยงานที่เป็นกลางและเหมาะสม สามารถอำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145 ได้กำหนดไว้แล้ว
ตามหลักการ “ตรวจสอบถ่วงดุล”
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 115/2557 เรื่อ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ได้เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่กำหนด
ไว้ ใ นประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาตรา 145 ส่ ง ผลต่ อ การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ระหว่ า ง
พนั ก งานสอบสวนกั บ พนั ก งานอั ย การ ในการทำความเห็ น แย้งคำสั่ งไม่ ฟ้ อ งหรือ คำสั่ งไม่ อุ ท ธรณ์ ไม่ ฎี ก า
หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา ของพนักงานอัยการ ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถอำนวย
ความเป็นธรรมในคดีอาญาให้กับประชาชน ซึ่งขัดกับหลักการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใน
อำนาจหน้ าที่ของจั งหวัด ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1 (1) และ (2) ซึ่งจะต้องนำภารกิจของรัฐและ
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้ เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็ นธรรมในสังคม และไม่สอดคล้องกับ การจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด
ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรม
ในเขตจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
……………………………..
……………………………..
……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
...................................................................................................................................................
................................................
มาตรา 1 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 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกมาตรา 145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
………………………………………..
นายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยยกเลิกมาตรา 145/1
เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องของ
การสอบสวนนั้น กฎหมายประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บริ หารสูงสุดในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ จังหวัด
มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติแ ละบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม ซึ่ งผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในฐานะบุคคลที่มิได้
เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในผลแห่ ง คดี อั น ถื อ ได้ ว่า เป็ น คนกลางระหว่ า งพนั ก งานสอบสวนกั บ พนั ก งานอั ย การ
ซึ่ ง ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาได้ ก ำหนดให้ อ ำนาจการสอบสวนและการฟ้ อ งคดี
เป็นอำนาจของรัฐ โดยให้ อำนาจการสอบสวนอยู่กับพนักงานสอบสวนและอำนาจการฟ้องคดีอยู่กับพนักงาน
อัยการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายปกครองทำหน้าที่ถ่วงดุลในการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนและตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์
ถอนฎี ก าของพนั ก งานอั ย การทุ ก สำนวนคดี ซึ่ ง เป็ น ลำดั บ การควบคุ ม ตรวจสอบคำสั่ ง ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายแห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ เพื่ อ ให้ ค ดี เกิ ด ความยุ ติ ธ รรม
อันนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคมและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ซึ่งหลักการข้างต้นนี้เป็นความพยายามของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกประเทศ
ทั่วโลกที่จะต้องจัดความสมดุลระหว่างหลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) และหลักการ
ควบคุมการใช้อำนาจรัฐ (Due Process Model) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้
ใช้อำนาจตามอำเภอใจ อัน จะมีผ ลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งตามหลั ก
กฎหมายต้องการให้ใช้เหตุผลในการใช้อำนาจตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
แต่เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ส่งผลให้
เป็นการตัดอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการถ่วงดุลตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ ในการสั่งคดีออกไป
โดยให้การถ่วงดุลตรวจสอบย้อนกลับไปให้ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการเป็นผู้ ทำแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้เริ่มต้นคดีและเจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองขั้นสุดท้าย
ก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาล คือ เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ บังคับบัญชาของตำรวจในภาคเดียวกันอันเป็นกลุ่ม
บุ ค คลเดีย วกั น ให้ เป็ น ผู้ ถ่ว งดุล ตรวจสอบอีก เป็ นครั้งที่ ส อง ถือ ได้ ว่าเป็น ผู้ มี ส่ ว นได้เสี ยอาจจะไม่เป็ นกลาง
ขัดกับหลักประกันความโปร่งใสของระบบสอบสวน จึงเป็นการทำลายหลักการถ่วงดุลอำนาจของกระบวนการ
ยุติธรรมและเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ต้องการให้มีการถ่วงดุลตรวจสอบการใช้ อำนาจอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยต้องการให้มีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามามี อำนาจร่วมกันในการถ่วงดุลตรวจสอบอำนาจซึ่งกัน
และกัน ทำให้ประชาชนมีที่พึ่งในเรื่องของความเป็นธรรมจากหลายฝ่าย อันจะเป็นผลดีต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งพนั ก งานสอบสวนกั บ พนั ก งานอั ย การ
อย่างเหมาะสม ตามหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 68
และมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (2) จึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิกมาตรา 145/1 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจวินิจฉัยคำสั่ง ไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา
หรือถอนฟ้ อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา ของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา
มาตรา 145 ตามเดิม เพื่ อจักได้เป็ น การอำนวยความเป็ นธรรมให้ กับ ประชาชนในเขตอำนาจของจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ตารางสรุปอำนาจหน้าที่ในการทำความเห็นแย้ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และมาตรา 145/1
อำนาจหน้าที่การทำความเห็นแย้ง
กรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎกี า หรือ ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา
ก่อนมีประกาศ คสช. ฉบับที่ 115/2557
(ป.วิ.อาญา มาตรา 145)
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายตำรวจ
ในกรุงเทพฯ
ในต่างจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พิ จ ารณา มี ค วามเห็ น แย้ ง (ผบ.ตร.) รอง ผบ.ตร.หรื อ
คำสั่งไม่ฟ้องฯ ของพนั กงาน ผู้ ช่ ว ย ผบ.ตร. มี อ ำนาจ
อัยการ โดยความเห็นแย้งนั้น พิ จ ารณ ามี ค วามเห็ น แย้ ง
ให้ ส่ งไป ยั งอั ย ก ารสู งสุ ด คำสั่ งไม่ฟ้องฯ ของพนักงาน
อัยการ โดยความเห็นแย้งนั้น
เพื่อชี้ขาด
ให้ ส่ งไป ยั งอั ย ก ารสู งสุ ด
เพื่อชี้ขาด

หมายเหตุ : ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
มาตรา 145 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้อง และคำสั่ง
นั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ ถ้าในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้รีบ
ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่ งไปเสนออธิบดีกรมตำรวจ
รองอธิบดีกรมตำรวจ หรือผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ถ้าในจังหวัดอื่น
ให้รีบส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับคำสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด แต่ทั้งนี้มิได้ตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอย่างใด
แก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143
ในกรณี ที่ อธิ บดี กรมตำรวจ รองอธิ บดี กรมตำรวจ
หรื อผู้ ช่ วยอธิ บดี กรมตำรวจในนครหลวงกรุ งเทพธนบุ รี หรื อ
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดในจั งหวัดอื่ นแย้ งคำสั่ งของพนั กงานอัยการ
ให้ส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการ
เพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความหรือมีเหตุอย่างอื่นอันจำเป็น
จะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตำรวจ
รองอธิบดีกรมตำรวจ ผู้ ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ หรื อผู้ ว่าราชการ
จังหวัดไปก่อน
บทบั ญ ญั ติ ในมาตรานี้ ให้ น ำมาบั งคั บในการที่
พนั กงานอั ยการจะอุ ทธรณ์ ฎี กา หรื อถอนฟ้ อง ถอนอุ ทธรณ์
และถอนฎีกาโดยอนุโลม”

หลังมีประกาศ คสช. ฉบับที่ 115/2557
แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อาญา มาตรา 145/1
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายตำรวจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
การสอบสวนซึ่ ง อยู่ ใ น
พิ จ ารณา มี ค วามเห็ น แย้ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คำสั่ งไม่ฟ้ องฯ ของพนักงาน เจ้าพนักงานตำรวจทั้งหมด
อั ย การ เหลื อ เฉพาะคดี ที่ ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ
อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง ผู้ บั ญ ชาการ ผู้ บั ญ ชาการ
แ ล ะ ศ า ล เย า ว ช น แ ล ะ ตำรวจภู ธร ตำรวจแห่งชาติ
ครอบครั ว (ที่ มี อั ต ราโทษ ภาคหรือรอง (ผบ.ตร.) รอง
ในเขตอำนาจศาลแขวง)
ผู้บัญชาการ ผบ.ตร. หรื อ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
มี อ ำ น า จ พิ จ า ร ณ า
ความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องฯ
ของพนักงานอัยการ
หมายเหตุ : ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา
มาตรา 145/1 บัญญั ติ ไว้ว่า “สำหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจในกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้องและ คำสั่ง
นั้นไม่ใช่คำสั่งของอัยการสูงสุด ถ้าในกรุงเทพมหานครให้รีบส่งสำนวน
การสอบสวนพร้อมกับคำสั่งเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้
บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถ้า
ในจั งหวั ดอื่ นให้ รี บส่ งสำนวนการสอบสวนพร้อมกั บคำสั่ งเสนอผู้
บัญชาการหรือรองผู้ บัญชาการซึ่งเป็นผู้ บั งคับบั ญชาของพนั กงาน
สอบสวนผู้ รับผิ ดชอบ แต่ ทั้งนี้มิ ได้ตัดอำนาจพนักงานอั ยการที่ จะ
จัดการอย่างใดแก่ผู้ต้องหาดังบัญญัติไว้ในมาตรา 143
ในกรณี ที่ ผู้ บั ญชาการตำรวจแห่ งชาติ รองผู้ บั ญชาการ
ตำรวจแห่ งชาติ หรื อผู้ ช่ วยผู้ บั ญชาการตำรวจแห่ งชาติ ใน
กรุ งเทพมหานคร หรื อผู้ บั ญชาการหรื อรองผู้ บั ญชาการซึ่ งเป็ น
ผู้ บั งคั บบั ญชาของพนั กงานสอบสวนผู้ รั บผิ ดชอบในจั งหวั ดอื่ น
แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการให้ส่งสำนวนพร้อมกับความเห็นที่แย้ง
ไปยังอัยการสู งสุ ดเพื่อชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุ
อย่างอื่นอันจำเป็นจะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็น ของ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้
บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการดังกล่าว
แล้วแต่กรณีไปก่อน
บทบัญญั ติในมาตรานี้ ให้ นำมาบังคับในการที่พนักงาน
อัยการจะอุทธรณ์ ฎีกา หรือถอนฟ้องถอนอุทธรณ์และถอนฎีกา โดย
อนุโลม”

