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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. ....” 23 
 24 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ 25 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 26 
 27 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้28 
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจหนาที่ในการ29 

ดําเนินการเก่ียวกับการคุมความประพฤติตามกฎหมายวาดวยวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตาม30 
ประมวลกฎหมายอาญา  31 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาชะลอการฟอง 32 
“ศาล” หมายความวา ศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี 33 
 34 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับ ในกรณีดังตอไปนี้ 35 

(๑) ผูตองหาอยูในระหวางระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ 36 



 ๒

ถูกจําคุก กักขัง กักกัน หรือควบคุมตัวเพื่อการฝกอบรมตามกฎหมายอื่น 1 
(๒) ความผิดท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 2 
(๓) ความผิดท่ีรัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย 3 
(๔) ความผิดที่หนวยงานของรัฐเปนผูเสียหาย 4 

(๕) ความผิดที่เปรียบเทียบปรับไดตามกฎหมาย 5 
 6 
 7 
มาตรา ๕ ในทุกจังหวัด  ยกเวนกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการเรียกวา 8 

“คณะกรรมการพิจารณาชะลอการฟอง” ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 9 
อัยการจังหวัดผูมีอาวุโสสูงสุดในจังหวัดนั้น ผูบังคับการกองบังคับการจังหวัด  ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก10 

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตัง้จํานวนสามคน และ11 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตามมติของท่ีประชุมสภาองคการ12 
บริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคนเปนกรรมการ ใหอัยการประจําสํานักงานอัยการจังหวัดดังกลาว13 
ขางตนคนหนึ่งเปนเลขานุการและอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 14 

ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร15 
เปนประธานกรรมการ อัยการพิเศษแผนกคดีอาญา ผูบังคับการตํารวจนครบาล ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก16 
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง17 
จํานวนสามคน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งตามมติของท่ี18 
ประชุมสภากรุงเทพมหานครอีกสามคนเปนกรรมการ ใหอัยการสูงสุดแตงตั้งอัยการสํานักงานอัยการ19 
สูงสุดคนหนึ่งเปนเลขานุการและอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 20 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการที่แตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน21 
จังหวัดตามวรรคหนึ่งหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามวรรคสองอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแต22 
วันท่ีไดรับแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 23 

 24 
มาตรา ๖  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการ25 

ที่แตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง26 
เม่ือ 27 

(๑) ตาย 28 

(๒) ลาออก 29 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 30 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 31 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษ32 

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 33 



 ๓

(๖) ขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 1 

(๗) คณะกรรมการมีมติใหออกเนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือ 2 

(๘) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภา3 

กรุงเทพมหานคร  4 

 5 
มาตรา ๗  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูมีอํานาจแตงตั้ง6 

ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตงตั้งผูอื่นที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวใน7 
มาตรา ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เปนกรรมการแทนได และใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งให8 
ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 9 

 10 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่ง11 

จึงเปนองคประชุม  12 
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 13 
กรรมการคนหนึ่งใหมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน14 

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 15 
 16 
มาตรา ๙  ประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ17 

เรียบรอยในการประชุม ใหประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได 18 
ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ19 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทน 20 
 21 

 มาตรา ๑๐  ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไม22 
เกินสามป หากเปนความผิดท่ีมีโทษปรับดวย โทษปรับนั้นตองไมเกินหนึ่งแสนบาท พนักงานอัยการ23 
อาจพิจารณาใหมีการชะลอการฟองได เม่ือมีเหตุดังตอไปนี้ 24 

 (๑) ผูตองหาไมเคยไดรับการชะลอการฟอง กักขัง กักกัน หรือไดรับโทษจําคุก หรือ25 
รอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษมากอน 26 

 (๒) ผูตองหารับสารภาพและรองขอใหมีการชะลอการฟอง กอนท่ีพนักงานอัยการ27 
จะย่ืนฟองคดีตอศาล  28 

 (๓) ผูเสียหายยินยอมใหมีการชะลอการฟอง 29 
 30 

มาตรา ๑๑  เม่ือพนักงานอัยการไดรับความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนจาก31 
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว หากเห็นควรส่ังฟอง ใหออก32 
คําส่ังฟอง เวนแตคดีมีเหตุที่อาจชะลอการฟองไดตามมาตรา ๑๐ และพนักงานอัยการเห็นควรใหมี33 
การชะลอการฟอง ใหพนักงานอัยการส่ังใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงตาง ๆ 34 



 ๔

ของผูตองหาเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต 1 
นิสัย ฐานะ สภาพแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี การรูสึก2 
ความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับของชุมชน 3 
ความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  ตลอดจนเหตุอื่นท่ีควร4 

หรือไมควรใหมีการชะลอการฟอง ท้ังน้ี ใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบ5 
วันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ  เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน พนักงานอัยการอาจขยายระยะเวลาดังกลาว6 
ออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน 7 

 8 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน9 

อัยการมีอํานาจออกหมายเรียกผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสง10 
พยานหลักฐานใดมาประกอบการพิจารณา หรือส่ังใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติม 11 
หรือสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะเพิ่มเติมไดตามท่ีเห็นสมควร  12 

 13 
มาตรา ๑๓  เม่ือพนักงานอัยการพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงท่ีไดดําเนินการสืบเสาะ14 

ตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ เพียงพอแกการพิจารณาแลว ใหจัดการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี  15 
(๑) กรณีท่ีเห็นควรชะลอการฟอง ใหเสนอสํานวนและความเห็นในการกําหนด16 

เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ และกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา17 
ตอไป 18 

(๒) กรณีท่ีเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล 19 
ในการพิจารณาคํารองขอใหชะลอการฟอง ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกพนักงาน20 

อัยการ พนกังานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติ หรือมีหนังสือเรียกผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลท่ี21 
เก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได  22 

 23 
มาตรา ๑๔  เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาสํานวนและความเห็นท่ีเสนอตามมาตรา 24 

๑๓ (๑) แลว  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้25 
(๑) กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นควรชะลอการฟองตามความเห็นของพนักงานอัยการ  26 

ใหคณะกรรมการแจงพนักงานอัยการเพื่อออกคําสั่งชะลอการฟองตอไป โดยอาจแกไขเพิ่มเติม27 
เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ และกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติไดตามท่ีเห็นสมควร 28 

(๒) กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นควรฟองคดี ใหสงสํานวนคืนใหพนักงานอัยการเพื่อ29 
ออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล 30 

 คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนท่ีสุด 31 
 32 



 ๕

มาตร ๑๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นควรชะลอการฟองตามมาตรา ๑๔ (๑) ให1 
พนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองโดยกําหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติและกําหนด2 
ระยะเวลาคุมความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการ และแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบ 3 

 เง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติและกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติตามวรรค4 

หนึ่งตองมีกําหนดระยะเวลาไมเกินสามปและไมเกินกําหนดอายุความสําหรับความผิดนั้น  5 
 6 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่พนักงานอัยการออกคําส่ังชะลอการฟองแลว ถาผูตองหาถูกขัง7 

อยูโดยคําส่ังศาล ใหพนักงานอัยการย่ืนคํารองขอใหปลอยผูตองหา หากผูตองหาไดรับการปลอย8 
ชั่วคราวโดยมีสัญญาประกัน ใหสัญญาประกันสิ้นสุดลง 9 

 10 
มาตรา ๑๗  เม่ือพนักงานอัยการออกส่ังชะลอการฟองแลว ผูเสียหายที่ยินยอมให11 

ชะลอการฟองตามมาตรา ๑๐ (๓) จะฟองคดีอีกมิได  ถาผูเสียหายนั้นฟองคดีอยูกอนแลว ใหศาลส่ัง12 
จําหนายคดีนั้นเสีย 13 

 14 
มาตรา ๑๘  ในคดีท่ีมีผูเสียหายหลายคน ผูเสียหายทุกคนตองใหความยินยอมใน15 

การชะลอการฟอง 16 
ในกรณีท่ีผูเสียหายบางคนยังไมปรากฏตัวในขณะท่ีพนักงานอัยการออกคําส่ังให17 

ชะลอการฟอง ผูเสียหายท่ียังไมปรากฏตัวจะฟองคดีตอศาลก็ได 18 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีผูเสียหายเปนผูฟองตามวรรคสอง ใหศาลนําเหตุที่มี19 

การชะลอการฟอง และพฤติการณของจําเลยในระหวางที่มีการชะลอการฟองมาพิจารณาประกอบดวย 20 
ในการนี้ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษ21 
เลยก็ได  22 

  23 
มาตรา ๑๙  เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือมาตรา ๑๔ (๑) 24 

อาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอได ดังตอไปน้ี 25 
(๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเปนครั้งคราว เพ่ือใหพนักงานคุม26 

ประพฤติสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือหรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควร 27 
(๒) จัดใหผูตองหากระทํากิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชนตามท่ี28 

พนักงานคุมประพฤติ และผูตองหาเห็นสมควร 29 
(๓) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 30 
(๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนําไปสูการกระทําผิด 31 

ในทํานองเดียวกันอีก 32 



 ๖

(๕) ใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือความเจ็บปวย1 
อยางอื่น ใหไปเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับการปรับปรุงพฤติกรรมหรือพัฒนาพฤตินิสัย ณ 2 
สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3 

(๖) ใหแสดงความสํานึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง โดยการ4 

ชดใชคาเสียหายหรือการกระทําอื่นใดตามความเหมาะสม 5 
(๗) เง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผูตองหา6 

กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก 7 
ทั้งนี้ ใหพนักงานคุมประพฤติแจงเง่ือนไขดังกลาวใหผูเสียหาย และผูตองหาทราบ8 

ดวย 9 
 10 
มาตรา ๒๐  ภายหลังท่ีไดมีคําส่ังชะลอการฟองแลว หามมิใหแกไขเพ่ิมเติม หรือ11 

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติและกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติอีก เวนแตจะ12 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 13 

 14 

มาตรา ๒๑  การดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ15 
ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ16 

ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งบทกําหนดโทษมาใชบังคับโดยอนุโลม  17 
 18 
มาตรา ๒๒  ถาความปรากฏแกพนักงานอัยการวา ผูตองหาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขคุม19 

ความประพฤติดังท่ีพนักงานอัยการกําหนดตามมาตรา ๑๙  ใหพนักงานอัยการเรียกผูตองหามาชี้แจง 20 
ในกรณีเชนวานี้ผูตองหามีสิทธิท่ีจะคัดคานและนําพยานหลักฐานมาแสดงได หากพนักงานอัยการเห็น21 

วาผูตองหาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยไมมีเหตุผลอันควร ใหพนักงานอัยการส่ัง22 
ฟองและย่ืนฟองผูตองหาตอศาล ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ียินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา๑๐23 
(๓) ท่ีจะฟองคดีโดยตนเอง  24 

 25 
มาตรา ๒๓  เมื่อผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจนครบกําหนด26 

ระยะเวลาชะลอการฟองแลว ใหพนักงานอัยการส่ังไมฟองผูตองหา คําส่ังดังกลาวใหถือวาเปนท่ีสุด  27 
ทั้งนี้ หามมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ28 
อาญามาใชบังคับ และผูเสียหายที่ยินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา ๑๐(๓) จะนําคดีน้ันมาฟอง29 
มิได 30 

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปนเจา31 
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 32 

 33 
 34 
 35 



 ๗

มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  1 
 2 
 3 
 4 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 5 
 6 

........................... 7 
นายกรัฐมนตรี 8 

กฎหมายชะลอการฟอง แบบที่ ๒ (คณะกรรมการ) 9 


