
เรื่องเสร็จที่ .. / .... 1 
 2 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3 

ประกอบรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... 4 
   5 

 6 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี นร ๐๕๐๓/๑๔๐๕๙ ลงวันที่ ๒๘ 7 

กันยายน ๒๕๔๗ ความวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ อนุมัติหลักการของ8 
รางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ . .... ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและสงให สํานักงาน9 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่อง10 

เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๘ (ฝายกฎหมาย) ในประเด็นดังตอไปน้ี 11 
(๑) แนวความคิดเกี่ยวกับการชะลอการฟองในประเทศไทยไดเริ่มมากวา ๒๐ ปแลว 12 

ซึ่งมีหลักการวาผูกระทําผิดอาญาบางประเภทยังไมสมควรติดคุก แตควรมีมาตรการอื่นดูแลใหเกิด13 
ความยุติธรรมแบบสมานฉันทระหวางผูเสียหายกับผูตองหาซึ่งเปนวิธีการท่ีใชอยูในบางประเทศ  14 

เชน เยอรมนี และญี่ปุน  15 
(๒) ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรมต้ังขอสังเกตวา ตามประมวลกฎหมายอาญา 16 

มาตรา ๕๖ บัญญัติใหเปนอํานาจของศาลที่จะพิจารณาเมื่อเห็นเปนการสมควรวา ผูน้ันมีความผิด 17 
แตสมควรรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวแลวปลอยตัวไปเพ่ือใหโอกาส18 
ปรับตัวโดยใชวิธีคุมประพฤติ การกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในการท่ีจะใช19 

ดุลพินิจส่ังใหชะลอการฟองและส่ังใหอยูภายใตเง่ือนไขการคุมประพฤติไมนาจะถูกตอง นาจะขัดตอ20 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กลาวคือ กอนมีคําพิพากษา 21 
อันถึงที่สุดวา บุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได 22 
เพราะศาลยังไมมีคําพิพากษาวาผูตองหากระทําความผิด และอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ 23 
ของไทยตางจากพนักงานอัยการของตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ซ่ึงสํานวนสอบสวนที่มาถึง24 

พนักงานอัยการจะผานการไตสวนมูลฟองกอน แตของไทยพนักงานอัยการกล่ันกรองวินิจฉัย 25 
จากสํานวนของพนักงานสอบสวน และเห็นวาผลเสียของการนําวิธีการชะลอการฟองมาใชคือพนักงาน26 
อัยการเจาของสํานวนผูส่ังคดีอาจมีมาตรฐานการใชดุลพินิจแตกตางกัน (Double standard) ซ่ึงอาจ27 
นําไปสูชองทางการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการได 28 

(๓) ผูแทนกระทรวงยุติธรรมช้ีแจงวา โดยท่ีกระบวนการชะลอการฟองตาม 29 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มิใชเปนอํานาจส่ังการของพนักงานอัยการ แตเปนกระบวนการท่ีตองมี 30 
ความยินยอมรวมกันระหวางผูเสียหายและผูตองหาในเง่ือนไขตามที่กําหนด และพนักงานอัยการ 31 
เห็นวา คดีดังกลาวมีเหตุอันสมควรท่ีจะชะลอการฟองได จึงจะมีคําส่ังใหชะลอการฟองโดยอาจ 32 
ใหอ ยู ใน เ ง่ือนไขการคุมประพฤติ  แต เ น่ืองจากกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของไทย  33 



 ๒

นอกจากพนักงานอัยการจะเปนผูฟองคดีแลว ผูเสียหายยังสามารถฟองเองไดดวย ฉะน้ันตาม 1 
รางพระราชบัญญัติท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอจึงตองใหผูเสียหายยินยอมดวย ขณะที่บางประเทศ  2 
เชน เยอรมนี และญี่ปุน ผูเสียหายฟองคดีอาญาเองไมได จึงจําเปนตองมีพนักงานอัยการเขามา3 

ดําเนินการฟองคดีให  และบทบัญญัติเ ก่ียวกับการชะลอการฟองไมนาจะขัดตอบทบัญญัติ 4 
ของรัฐธรรมนูญแตอยางใด อีกท้ังเห็นวาการชะลอการฟองยังเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 5 
ของบุคคลตามหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดวย 6 

(๔ )  ผู แ ทน สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตั้ ง ข อ สั ง เ กตว า  เหตุ ผล 7 

ของรางพระราชบัญญัติที่กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือลดคดีขึ้นสูศาลนาจะไมใชเปาหมายที่ถูกตอง  8 
แตควรเปนไปดวยเหตุผลวาผูกระทําผิดบางกรณีไมสมควรตองไดรับโทษจําคุก นอกจากน้ันการชะลอ9 
การฟองโดยกําหนดความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดท่ีมีโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๕ ป  10 
และผูตองหารับสารภาพอาจจะใชวิธีชะลอการฟองในทุกกรณี อาจไมเหมาะสม เพราะบางคร้ัง11 
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทอยางรายแรงหรือมีผลกระทบรุนแรงตอสังคม ไมควรใหนํากระบวนการ12 

ชะลอการฟองมาใช นอกจากนี้ ระดับโทษจําคุก ๕ ป นาจะสูงเกินไป เพราะความผิดทางดาน13 
เศรษฐกิจบางประเภทกําหนดโทษปรับไวสูงแตกําหนดโทษจําคุกไวต่ํา 14 

(๕) ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอวา เม่ือรางพระราชบัญญัติฉบับนี้15 
กําหนดใหพนักงานอัยการมีคําสั่งใหชะลอการฟองได จึงควรแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ16 
อาญา มาตรา ๑๔๒-๑๔๓ ใหสอดรับกันได 17 

(๖) ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของสวนใหญมีความเห็นวา18 
หลักการในการนําระบบการชะลอการฟองมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสําหรับประเทศไทย แตยังมี19 
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติและกระบวนการที่ยังไมสอดคลองกัน สมควรเสนอคณะรัฐมนตรี20 
พิจารณา หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ เห็นควรใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 21 

ตรวจพิจารณาโดยรับความเห็นและขอสังเกตตามขอ ๑ - ๕ และขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดวย 22 
ดังนี้ 23 

      (๖.๑) การกําหนดใหรางพระราชบัญญัติส้ินผลเมื่อครบกําหนด ๕ ป เวนแต 24 
จะไดมีการประกาศขยายระยะเวลา มีวัตถุประสงคเพื่อใหรางพระราชบัญญัตินี้ไดรับการพิจารณา25 
ทบทวนหรือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะน้ัน ซึ่งเปนไป 26 

ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี จึงสมควรที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไดพิจารณา 27 
ความเหมาะสมดวย 28 

      (๖.๒) การชะลอการฟองคดีจะเปนผลดีในดานการลดภาระการบริหารจัดการ29 
และงบประมาณของรัฐ แตก็สมควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของการกําหนดโทษทางอาญาที่กําหนด 30 
เพื่อปองกันหรือปรามมิใหมีผูกระทําผิดเพราะเกรงกลัว หากมีการชะลอการฟองจะทําใหบุคคล 31 

มีความเกรงกลัวตอการกระทําผิดนอยลงหรือละเลย ทําใหกระทําการโดยประมาทมากขึ้นหรือไม 32 



 ๓

      (๖.๓) สมควรมีมาตรการการตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐ 1 
ที่เก่ียวของทุกฝายใหเปนไปดวยความสุจริต เที่ยงธรรม และมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือมิใหเกิดปญหา2 
การบิดเบือนตั้งแตเร่ิมตนตั้งขอกลาวหา การระบุฐานความผิด และควรมีมาตรการปองกันการใช3 

อิทธิพลขมขู หรือใชการจูงใจใหผูเสียหายยินยอมโดยไมเต็มใจดวย 4 
 5 

๑. หลักการของรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... 6 

(๑) กําหนดใหคดีความผิดที่จะขอใหมีการชะลอการฟองได ตองเปนความผิด 7 
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน  ๕ ป หรือความผิด 8 
ตามกฎหมายอื่นที่กฎหมายบัญญัติวาใหใชวิธีการชะลอการฟอง ยกเวน ความผิดท่ีผูตองหาถูกจําคุก 9 
กักขัง กักกัน หรือถูกควบคุมตัวเพ่ือการฝกอบรมตามกฎหมาย และคดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชน 10 

และครอบครัว 11 
(๒) กําหนดใหคดีท่ีจะขอใหมีการชะลอการฟองไดน้ัน ผูตองหาตองใหการรับ12 

สารภาพและขอใหชะลอการฟอง และผูเสียหายตองใหความยินยอมที่จะใหมีการชะลอการฟอง 13 
(๓) กําหนดใหคดีที่ถือวาไมมีเหตุใหชะลอการฟอง ไดแกคดีที่อยูในเขตอํานาจ 14 

ของศาลแขวง ซึ่งผูเสียหายไมยินยอมใหมีการชะลอการฟอง และพนักงานสอบสวนเห็นวาการปลอย15 

ตัวผูตองหาไป ผูตองหาอาจหลบหนีหรือยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 16 
จึงใหมีการประกันหรือหลักประกันตามสมควร แตผูตองหาไมสามารถจัดหาประกันหรือหลักประกัน17 
ได 18 

(๔) กําหนดใหในการพิจารณาคดีวาคดีอาญาใดสมควรใหมีการชะลอการฟอง19 
หรือไม ใหพนักงานอัยการตองสงเร่ืองใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงตาง ๆ  20 
ที่เก่ียวของกับผูตองหา เชน อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ21 
แหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ส่ิงแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี 22 
ความสํานึกผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับ 23 
ของชุมชน ความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจน24 

เหตุผลอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละคดี และทําความเห็นถึงวิธีการที่ควรดําเนินการ25 
กับผูตองหาเสียกอน 26 

(๕) การออกคําส่ังใหชะลอการฟอง กําหนดใหพนักงานอัยการสามารถท่ี 27 
จะกําหนดใหผูตองหาอยูภายใตการคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติ และใหพนักงาน 28 
คุมประพฤติมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขท่ัวไปเพื่อคุมความประพฤติผูตองหาได โดยใหสอบถามความ29 

ยินยอมจากผูตองหาเทาที่เปนไปไดเพ่ือวัตถุประสงคในการแกไขฟนฟู ในกรณีท่ีพนักงานอัยการ30 
เห็นสมควร พนักงานอัยการอาจกําหนดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมได 31 



 ๔

(๖) ในกรณีที่มีความจําเปนกําหนดใหพนักงานคุมประพฤติอาจจัดใหมีกระบวนการ1 
เพื่อใหเกิดความสมานฉันทระหวางผูตองหาและผูเสียหายได รวมถึงการใหผูตองหาชดใชความ2 
เสียหายแกผูเสียหาย การขอโทษผูเสียหายหรือการกระทําอื่นท่ีเหมาะสมได 3 

(๗) กําหนดใหผูตองหา ผูเสียหาย สามี ภริยา ญาติของผูนั้นหรือผูมีสวนไดเสีย  4 
อาจย่ืนคําคัดคานคําส่ังของพนักงานอัยการตออัยการสูงสุดไดภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันท่ี5 
พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟอง ถาอัยการสูงสุดเห็นดวยกับคําส่ังชะลอการฟอง ใหมีหนังสือแจง6 
เหตุผลใหผูคัดคานทราบภายในสามสิบวัน ถาไมเห็นดวยกับคําสั่งชะลอการฟองใหมีคําสั่งใหพนักงาน7 

อัยการดําเนินคดีตอไป 8 
(๘) กําหนดอํานาจของพนักงานอัยการ ในการดําเนินการเก่ียวกับการชะลอการฟอง 9 

และกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติในการดําเนินคุมความประพฤติ 10 
(๙) กําหนดใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับเม่ือผูตองหาไดปฏิบั ติ 11 

ตามเง่ือนไขคุมประพฤติแลว หรือมีเหตุขัดของไมอาจปฏิบัติตามเง่ือนไขได อันมิใชความผิด 12 

ของผูตองหา 13 
(๑๐) กําหนดให มีอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  มีฐานะเปน 14 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 15 
(๑๑) กําหนดอายุการบังคับใชกฎหมายชะลอการฟองใหมีอายุ ๕ ปนับแตวันท่ี16 

กฎหมายมีผลใชบังคับ เวนแตจะไดมีการประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไป (SUNSET 17 
PROVISION) 18 

 19 
๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง  พ.ศ . . .. . ท่ีผานการพิจารณาของ 20 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 21 
   22 

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ไดตรวจพิจารณารางพะราชบัญญัติชะลอการ 23 
ฟอง พ.ศ. …. แลว และไดแกไขรางพระราชบัญญัติชะลอการฟองใหมโดยยกรางเปนสองแบบ 24 
เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีความเห็นไมตรงกันในเรื่องกลไกควบคุมการใชดุลพินิจ 25 
ในการออกคําส่ังชะลอการฟอง ซ่ึงรางเดิมกําหนดใหอัยการสูงสุดเปนผูทบทวนการใชดุลพินิจในการ26 
ออกคําส่ังชะลอการฟองของพนักงานอัยการ ซ่ึงเปนกลไกการควบคุมภายในของฝายบริหารเองไมมี27 
องคกรภายนอกเขามาตรวจสอบ คณะกรรมกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นวากลไกท่ีใชควบคุมการใช28 
ดุลพินิจในการสั่งชะลอการฟองเพื่อใหเกิดความโปรงใสอยางแทจริง ควรเปนการควบคุมโดยองคกร29 
ภายนอกที่มีความเปนกลาง กฎหมายตางประเทศท่ีมีการนําระบบชะลอการฟองมาใชไดวางกลไก30 
ควบคุมการใชดุลพินิจในการออกคําส่ังเปนสองแบบ แบบแรกเปนการควบคุมโดยศาลซึ่งใชอยูใน31 

ประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา แบบที่สองเปนการควบคุมโดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการ32 
ตรวจสอบการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ โดยกําหนดใหอัยการมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก33 



 ๕

ประชาชนและกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นเปนผูควบคุมในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งเปน1 
รูปแบบการควบคุมที่ใชกันอยูในประเทศญี่ปุนเพียงประเทศเดียวแตในปจจุบันไมมีการนํามาใชแลว 2 
เนื่องจากขาดความนาเชื่อถือและไมไดรับการยอมรับจากอัยการ  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ3 

กฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ไดยกรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. …. โดยกําหนดระบบการควบคุม4 
การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการเปนสองรูปแบบ แบบแรกกําหนดใหศาลเปนผูตรวจสอบการใช5 
ดุลพินิจของพนักงานอัยการกอนการออกคําส่ังชะลอการฟอง เนื่องจากศาลเปนองคกรที่มีอยูแลวและ6 
ตั้งอยูท่ัวทุกจังหวัดและเปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือในฐานะที่เปนองคกรที่ใหความคุมครองสิทธิ7 

และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และผูเสียหายที่ไมพอใจคําส่ังชะลอการฟองก็สามารถที่จะ8 
ฟองคดีเพ่ือใหศาลตรวจสอบการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการไดอีกทางหน่ึง  แบบท่ีสองกําหนดให9 
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ในตําแหนงท่ีกฎหมายกําหนด ผูทรงคุณวุฒิท่ีแตงต้ังขึ้นและ10 
ผูแทนประชาชนท่ีมาจากเลือกตั้งเปนผูควบคุมการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ การใหประชาชนเขา11 
มามีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรมตามนี้เปนไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลไดเคยแถลงไว  ราง12 

พระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. …. ทั้งสองฉบับมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชะลอการ13 
ฟองเหมือนกัน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลวสรุปผลการพิจารณาไดดังนี ้14 

 15 
(๑) แกไขบทนิยาม “พนักงานคุมประพฤติ” ในรางมาตรา ๓ (เดิม) โดยให 16 

 “พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมีอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับ 17 
การคุมประพฤติตามกฎหมายวาดวยวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 18 

เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติกําหนดตามกฎหมายวาดวยวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตาม19 
ประมวลกฎหมายอาญามีความหมายครอบคลุมถึงการคุมประพฤติในกรณีท่ีมีการชะลอการฟองอยู20 
แลว และวิธีการในการดําเนินการก็ไมไดแตกตางไปจาก“พนักงานคุมประพฤติ”ตามกฎหมายวาดวย21 
วิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาแตอยางใด  นอกจากนี้ไดกําหนดนิยาม22 

ของคําวา “ศาล” ขึ้นใหม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดผูพิจารณาตรวจสอบการออกคําส่ัง23 
ชะลอการฟองของพนักงานอัยการ (รางมาตรา ๓) 24 

(๒) ไดแกไขรางมาตรา ๔ (เดิม) ซึ่งเปนบทรักษาการโดยตัดความในตอนทาย 25 
ของวรรคแรก และความในวรรคสองออก เน่ืองจากเน้ือหาของรางพระราชบัญญัตินี้ไมปรากฏวา26 
จะตองมีการออกกฎกระทรวงแตอยางใด ( รางมาตรา ๑๙) 27 

 (๓)  ได แก ไ ข ร า งมาตร า  ๖  ( เ ดิ ม)  โดยกํ าหนดอั ตร า โทษที่ พนั ก งา น 28 
อัยการอาจพิจารณาใหมีการชะลอการฟองเสียใหม จากคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป เปน29 
ความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสามป หากเปนความผิดที่มีโทษปรับดวยโทษปรับนั้นตองไมเกิน30 
หน่ึงแสนบาท เนื่องจากคดีที่มีอัตราโทษอยางสูงไมเกินหาปมีคดีอาญารายแรงปนอยูดวยและ31 
กําหนดใหสอดคลองกับหลักเกณฑการรอลงอาญาหรือรอการกําหนดโทษ ตามมาตรา ๕๖ แหง32 

ประมวลกฎหมายอาญา สวนโทษปรับท่ีกําหนดไวไมเกินหนึ่งแสนบาทนั้น เนื่องจากคดีอาญาที่มีโทษ33 



 ๖

ปรับเกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเปนคดีอาญาที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมาก การท่ีกฎหมายกําหนด1 
อัตราโทษปรับในคดีอาญาทางเศรษฐกิจไวสูงเพ่ือมิใหผูกระทําผิดในคดีดังกลาวมีกําไรจากการกระทํา2 
ผิดกฎหมาย หากคดีเหลาน้ีสามารถใหมีการชะลอการฟองไดจะสงผลใหเจตนารมณของกฎหมาย3 

เหลานั้นไมบรรลุผล เพราะผูตองหาอาจรับสารภาพเพื่อขอรับการชะลอการฟองโดยหลีกเหล่ียง 4 
โทษปรับ นอกจากน้ันไดเพ่ิมหลักเกณฑตามรางมาตรา ๖ (๑)  เพื่อใหผูท่ีไดรับการพิจารณาชะลอ 5 
การฟองตองไมเปนผูกระทําผิดติดนิสัยหรือเคยกระทําผิดมากอน (รางมาตรา ๕) 6 

(๔) กําหนดใหการชะลอการฟองตองมีการคุมความประพฤติทุกกรณีเพ่ือเปน7 

เง่ือนไขและเง่ือนเวลามิใหผูตองหากระทําผิดใดๆ ขึ้นอีกในระหวางถูกคุมความประพฤติ (รางมาตรา ๑๐) 8 
 (๕) กําหนดใหคดีท่ีมีผูเสียหายหลายคน พนักงานอัยการจะพิจารณาออกคําส่ัง9 

ชะลอการฟอง เม่ือผูเสียหายทุกคนใหความยินยอมในการชะลอการฟองนั้น หากผูเสียหายบางคน 10 
ไมปรากฏตัวในขณะที่พนักงานอัยการพิจารณาออกคําสั่งดังกลาว ผูเสียหายท่ียังไมปรากฏตัวดังกลาว11 
สามารถฟองคดีตอศาลได (รางมาตรา ๑๓) 12 

(๖) กําหนดอํานาจหนา ท่ีของพนักงานคุมประพฤติรวมท้ังบทกําหนดโทษ 13 
เพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ (รางมาตรา ๑๖)  14 

 (๗) ไดแกไขรางมาตรา ๑๖ (เดิม) ซึ่งเปนกรณีท่ีผูตองหามิไดปฏิบัติตามเง่ือนไข15 
คุมความประพฤติ โดยกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจท่ีจะฟองคดีแกผูตองหาได เนื่องจากคําส่ัง16 
ชะลอการฟองสิ้นผลและผูเสียหายก็สามารถฟองศาลไดเองเชนกัน (รางมาตรา ๑๗)  17 

 (๘) ไดแกไขรางมาตรา ๑๗ (เดิม) ซึ่งเปนกรณีท่ีผูตองหาปฏิบัติตามเง่ือนไข 18 
คุมความประพฤติครบถวนแลว โดยกําหนดใหพนักงานอัยการส่ังไมฟองผูตองหานั้น และกําหนดให19 
คําสั่งดังกลาวเปนท่ีสุด นอกจากนี้ ไดกําหนดหามมิใหผูตองหาที่ไดใหความยินยอมใหชะลอ 20 
การฟองแลวนําคดีอาญาดังกลาวมาฟองผูเสียหายอีก (รางมาตรา ๑๘) 21 

 (๙) ไดตัดความในมาตรา ๑๙ – ๒๑ เกินออก เน่ืองจากการชะลอการฟองเปนสวน22 
หน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเก่ียวของกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี 23 
ของประชาชน มาตรการในทางอาญานั้นเปนมาตรฐานท่ัวไปและถาวรเพื่อใหความคุมครองสิทธิและ24 
เสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาคกัน จึงไมควรบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่ กําหนดใหมี25 
บทบัญญัติที่ใหสิ้นสุดการบังคับใชภายในระยะเวลาที่กําหนด (Sunset Provision) 26 

  สวนการควบคุมใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ คณะกรรมการฯ ไดแยกองคกร27 
ควบคุมออกเปนสอบแบบสรุปไดดังนี้ 28 
 29 
แบบที่หนึ่ง (การควบคุมการออกคําสั่งชะลอการฟองของพนักงานอัยการโดยศาล) 30 

ไดตัดความในรางมาตรา  ๑๒ (เดิม) ออกทั้งหมด และกําหนดใหศาลเปนผู31 
ตรวจสอบการใชดุลพินิจในการชะลอการฟอง (รางมาตรา ๙)  32 
 33 



 ๗

แบบที่สอง (การควบคุมการออกคําสั่งชะลอการฟองของพนักงานอัยการโดยคณะกรรมการ) 1 

ไดแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. .... ในสวนที่เก่ียวกับ2 
คณะกรรมการชะลอการฟอง ดังนี้ 3 

(๑) กําหนดนิยามคําวา “คณะกรรมการ” เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมการใชดุลพินิจของ4 
พนักงานอัยการกอนท่ีจะคําสั่งชะลอการฟอง (รางมาตรา ๓) 5 

(๒) กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชะลอการฟองและกําหนดใหกรรมการ6 
ชะลอการฟองเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  คณะกรรมการชะลอการฟองท่ี7 
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