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เหตุผล 
 

  โดยที่ปจจุบันคดีอาญาขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก รวมทั้งคดีที่มีลักษณะของการ
กระทําผิดที่ไมรายแรงและไมจําเปนที่จะตองนําคดีขึ้นสูศาล เชน ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท 
ทําใหเกิดภาระแกกระบวนการยุติธรรม จึงสมควรกําหนดใหมีมาตรการชะลอการฟอง โดยนํา
วิธีการคุมประพฤติมาใชเพื่อเปนการลดคดีขึ้นสูศาลและเปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดแกไขโดย 
ไมมีมลทินติดตัว ขณะเดียวกันทําใหผูเสียหายกับผูตองหามีความสมานฉันทกันมากขึ้น  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้
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โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการชะลอการฟอง 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

...........................................................................................................
................................................ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. ....”  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมความประพฤติตามพระราชบญัญัติวิธีการดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือตามกฎหมายวาดวยการ
คุมความประพฤติ 

“อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง
จากกระทรวงยุติธรรมใหมีหนาที่ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติตามระเบียบ
วาดวยอาสาสมัครคุมประพฤติ 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีมิ้ใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) ผูตองหาอยูในระหวางถูกจําคุก กักขัง กักกัน หรือถูกควบคุมตัวเพื่อการ
ฝกอบรมตามกฎหมาย 

(๒) คดีอยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว 
มาตรา ๖  ความผิดซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามป ถาผูตองหารูสึก

ความผิดและพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้นหรือลุแกโทษตอเจาพนักงานและขอชะลอ
การฟอง ใหพนักงานสอบสวนบันทึกคําใหการของผูตองหารวมไวในสํานวนการสอบสวน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีดังกลาวใหครบถวน
สมบูรณ โดยไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวงในเรือ่งการฟอง การผัดฟอง และการฝากขัง หากผูตองหาถูกควบคุมตัวใหจัดการ
ปลอยตัวไปโดยใหผูตองหาปฏิญาณตนวาจะมาตามนัด 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง หากผูเสียหายยังไมใหความยินยอมท่ีจะใหมี
ชะลอการฟอง และพนักงานสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น ใหพนักงานสอบสวนปลอยตัวผูตองหาไปโดยมี
ประกันหรือหลักประกันตามที่เห็นสมควร ถาผูตองหาไมสามารถจัดหาประกันหรือหลักประกันได 
ใหถือวาคดีไมมีเหตุท่ีจะชะลอการฟอง 

มาตรา ๗  เมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวน หรือผูตองหารองขอ
ชะลอการฟองตอพนักงานอัยการ และคดีมีเหตุที่จะชะลอการฟองตามมาตรา ๖ ใหพนักงาน
อัยการสงเรื่องใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ผูตองหา เชน อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย 
ฐานะ ส่ิงแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี ความสํานึกผิดและ
การชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับของชุมชน ความ
ยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนเหตุผลอื่น ๆ 
ตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละคดี และทําความเห็นถึงวิธีการที่ควรดําเนินการกับ
ผูตองหา 

ใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนักงานอัยการสงเรื่อง ในกรณีที่มีเหตุจําเปนพนักงานอัยการอาจขยายระยะเวลา
ดังกลาวไดอีกไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่มีอยูดังกลาวมาแลวเห็นวา
เพียงพอแกการพิจารณา ใหพนักงานอัยการดําเนินการตามมาตรา ๘ 

มาตรา ๘  ในกรณีพนักงานอัยการมีความเห็นไมสมควรชะลอการฟองให
ดําเนินคดีตอไป 

ในกรณีพนักงานอัยการมีความเห็นสมควรชะลอการฟอง และปรากฏวา
ผูเสียหายไดใหความยินยอมแลว ใหพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟอง โดยอาจใหผูตองหาอยู
ภายใตการคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติ ในกรณีเชนวานี้ พนักงานคุมประพฤติมี
อํานาจกําหนดเง่ือนไขท่ัวไปเพื่อคุมความประพฤติผูตองหาได โดยใหสอบถามความยินยอมจาก
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ผูตองหาเทาที่จะเปนไปได ซึ่งเงื่อนไขท่ีกําหนดดังกลาวควรปฏิบัติไดจริงและเปนไปเพื่อ
วัตถุประสงคในการแกไขฟนฟู การเพิ่มโอกาสของผูกระทําความผิดในการใชชีวิตอยางเปนสวน
หน่ึงของสังคมความตองการของผูเสียหายและเปล่ียนแปลงไปตามพัฒนาการของผูตองหา 

เงื่อนไขทั่วไปเพื่อคุมความประพฤติดังกลาวอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอ
ดังน้ี 

(๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติเปน
ครั้งคราว เพื่อบุคคลดังกลาวจะไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือหรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควร 

(๒) จัดใหผูตองหากระทํากิจกรรมบริการสังคม หรอืสาธารณประโยชนตามท่ี
พนักงานคุมประพฤติ และผูตองหาเห็นสมควร 

(๓) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
(๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนําไปสูการกระทํา

ผิดในทํานองเดียวกันอีก 
(๕) ใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือความ

เจ็บปวยอยางอื่นใหไปเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปรบัปรุงพฤติกรรมหรือพัฒนา
พฤตินิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๖) ใหแสดงความสํานึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง โดย
การชดใชคาเสียหายหรือการกระทําอื่นใดตามความเหมาะสม 

(๗) เง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการแกไขฟนฟูหรือปองกันมิให
ผูตองหากระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก 

ใหพนักงานคุมประพฤติแจงเงื่อนไขดังกลาวใหผูเสียหาย ผูตองหาและพนักงาน
อัยการทราบ ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นสมควรอาจกําหนดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมไดโดยปฏิบัติ
ตามความในวรรคสอง 

ในการดําเนินการตามมาตรา ๗ หรือในขั้นตอนการคุมความประพฤติผูตองหา
ตามมาตรานี้ ในกรณีที่มีความจําเปนพนักงานคุมประพฤติอาจจัดใหมีกระบวนการเพื่อใหเกิด
ความสมานฉันท โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ตามความเหมาะสมแกรูป
คดีหรือบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูตองหา ผูเสียหาย หรือชุมชนมาประชุมหารือรวมกันใน
ประเด็นตาง ๆ ตามท่ีไดกําหนดไวซ่ึงรวมถึงการใหผูตองหาชดใชความเสียหายแกผูเสียหาย การ
ขอโทษผูเสียหายหรือการกระทําอื่นที่เหมาะสม  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันทตามหลักเกณฑและวีธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยใหพนักงานคุมประพฤติ
เปนผูมีบทบาทในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความสมานฉันทหรือเปนผูประสานงาน แลวแตกรณี 

คุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิหรือบุคคลตามวรรคกอนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในเขตพื้นที่นั้น ๆ โดยใหไดรับคาตอบแทนท่ี
กําหนดในกฎกรทรวง 
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มาตรา ๙  ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งชะลอการฟอง ใหพนักงาน
อัยการแจงเปนหนังสือไปยังผูตองหาและผูเสียหายถึงเหตุผลที่มีคําสั่งชะลอการฟอง ผลของคําส่ัง
ชะลอการฟอง และวิธีการอุทธรณคําสั่งของพนักงานอัยการ 

มาตรา ๑๐ เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟอง ถาผูตองหาถูกขังอยูโดย
คําสั่งศาล ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหปลอยผูตองหา หากผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว
โดยมีสัญญาประกัน ใหสัญญาประกันสิ้นสุดลง 

ใหพนักงานอัยการกําหนดระยะเวลาการบังคับใชคําสั่งชะลอการฟองและ
ระยะเวลาการคุมความประพฤติตามที่เห็นสมควร แตไมเกินสามปและไมเกินกําหนดอายุความ
สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจออกหมายเรียกผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลใดก็ตาม มาใหถอยคํา หรือใหสง
พยานหลักฐานใดมาประกอบการพิจารณา หรือสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม
หรือพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะไดตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒ ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังชะลอ
การฟอง ผูตองหา ผูเสียหาย สามี ภริยา ญาติของผูนั้นหรือผูมีสวนไดเสีย อาจยื่นคําคัดคานคําสั่ง
ของพนักงานอัยการตออัยการสูงสุดก็ได 

ใหอัยการสูงสุดวินิจฉัยคําคัดคานใหเสร็จส้ินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได
รับคําคัดคาน 

ถาอัยการสูงสุดเห็นดัวยกับคําส่ังชะลอการฟอง ใหมีหนังสือแจงเหตุผลให 
ผูคัดคานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง แตถาไมเห็นดวยกับ
คําสั่งชะลอการฟอง ใหมีคําสั่งใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป 

มาตรา ๑๓  ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) สืบเสาะขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผูตองหา เชน อายุ ประวัติ ความ

ประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ส่ิงแวดลอม ของ
ผูตองหา เหตุอื่นอันควรปรานี พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี ความสํานกึผิดและ
การชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับของชุมชน ความ
ยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

(๒) ดําเนินการหรือประสานงานเพื่อใหเกิดความสมานฉันทโดยการจัดใหมี
กระบวนการหรือวิธีการอืน่ใดที่เหมาะสมแกผูเกี่ยวของในคดีโดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทในสังคม 

(๓) กําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการคุมประพฤติ 
(๔) สงตัวผูตองหาใหแพทยตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางรางกายและจิตใจ 
(๕) สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ และตักเตือนผูตองหาที่ถูกสืบเสาะหรือถูกคุม

ความประพฤติ 
(๖) สอดสองผูตองหาท่ีถูกคุมประพฤติในการปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนด 
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(๗) ทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติ การประกอบอาชีพและ
พฤติการณของผูตองหาที่ถูกคุมประพฤติ เพื่อเสนอตอพนักงานอัยการ 

(๘) ทําหนาที่อื่นเกี่ยวกับการสืบเสาะและการคุมประพฤติตามที่พนักงานอัยการ
เห็นสมควร 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจ
มอบหมายใหอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติหนาที่ ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
วาดวยอาสาสมัครคุมประพฤติ 
  มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานคุมประพฤติมี
อํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปในสถานที่ที่ผูตองหาซึ่งถูกสืบเสาะหรือถูกคุมประพฤติอาศัยอยู หรอื
ทําการงานหรือมีความเกี่ยวของดวยในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือใน
ระหวางเวลาทําการงานของผูตองหา และสอบถามบุคคล ซึ่งอยูในสถานที่นั้นเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว
ในมาตรา ๑๓ 
  (๒) เรียกบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ มา
ใหถอยคํา 
  (๓) สั่งใหบุคคลใดสงพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไวในมาตรา ๑๓ 
  (๔) พิมพลายน้ิวมือ ถายรูป เก็บปสสาวะหรือของเหลวในรางกาย ผูตองหาซ่ึง
ถูกสืบเสาะหรือถูกคุมประพฤติ 
  (๕) ใหอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมท่ีไดรับมอบหมายจาก
พนักงานคุมประพฤติ มีอํานาจตามที่ระบุไวใน (๑)-(๔) แลวแตกรณีดวย 
  มาตรา ๑๕ ถาผูตองหาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติ โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรหรือพฤติการณที่เกี่ยวแกการคุมประพฤติของผูตองหาเปลี่ยนแปลงไปจนไมอาจแกไขได 
ใหพนักงานคุมประพฤติทํารายงานเสนอใหพนักงานอัยการทราบโดยไมชักชา ถารายงานนั้นเปน
ผลรายแกผูตองหาใหพนักงานอัยการแจงขอความที่เปนผลรายใหผูตองหาทราบ ในกรณีนี้
ผูตองหามีสิทธิจะคัดคาน และนําพยานหลักฐานมาใหพนักงานอัยการพิจารณาได 
  มาตรา ๑๖ ในกรณีพนักงานอัยการเห็นวา ผูตองหาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขคุม
ประพฤติโดยมีเหตุผลอันสมควร หรือพฤติการณที่เกี่ยวแกการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไป ให
พนักงานอัยการมีคําสั่งแกไขตามที่เห็นสมควร 
  ถาพนักงานอัยการเห็นวา ผูตองหาจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติ หรอื
พฤติการณที่เกี่ยวแกการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไปจนไมอาจแกไขไดอันเกิดจากความผิดของ
ผูตองหาใหพนักงานอัยการดําเนินคดีกับผูตองหาตอไป 
  มาตรา ๑๗ เมื่อผูตองหาไดปฏิบัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติแลว หรอืมี
เหตุขัดของจนไมอาจปฏิบัติตามเง่ือนไขได อันมิใชเกิดจากความผิดของผูตองหา ใหพนักงาน
อัยการสั่งยุติการดําเนินคดี และสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับ 
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  มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่ไดรับมอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัตินี้ใหสิ้นผลในวันสิ้นปของปที่หานับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตจะไดมีการประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช 
  มาตรา ๒๐ กอนวันสิ้นผลแหงพระราชบัญญัตินี้ไมนอยกวาหกสิบวัน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะประกาศใหขยาย
ระยะเวลาบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
  ประกาศตามวรรคหนึ่งนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหเปนอันใช
บังคับได 
  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศขยายระยะเวลาบังคับใชตามวรรค
สองแลว ใหพระราชบัญญัตนิี้มีผลใชบังคับตอไปอีกจนถึงวันสิ้นปของปท่ีหานับแตวันส้ินผลแหง
พระราชบัญญัตินี้ 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช
พระราชบัญญัตินี้ออกไปอีกก็ได โดยนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
  มาตรา ๒๑ การสิ้นผลของพระราชบัญญัตินี้ยอมไมกระทบตอการใดๆที่ได
กระทําไปแลวกอนวันสิ้นผลแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  ถาพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งกอนวนัส้ินผลแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการและพนักงานคุมประพฤติยังคงมีอํานาจท่ีจะดําเนินการไป
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาคดีนั้นจะเสร็จ 
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