รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐/๒๕๕๑
(แบบที่ ๑)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง
พ.ศ. ....
____________

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการชะลอการฟอง
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันมีคดีอาญาที่ลักษณะของการกระทําความผิดเปนความผิดที่ไมรายแรง
และผูกระทํารูสึกสํานึกในความผิดโดยพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น หรือผูเสียหาย
ไมติดใจใหมีการดําเนินคดีตอไป ทําใหไมจําเปนที่จะตองนําคดีขึ้นสูศาล สมควรใหมีมาตรการ
ชะลอการฟอง โดยนําวิธีการคุมความประพฤติมาใชเพื่อใหผูกระทําความผิดไดมีโอกาสแกไข
ความผิดของตนโดยไมมีมลทินติดตัว และทําใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายมีความสมานฉันทกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ชะลอการฟอง
พ.ศ. ....
____________

..................................
...................................
...................................
...........................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชะลอการฟอง
พระราชบัญญัตินมี้ ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
..................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการคุมความประพฤติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติ
“ศาล” หมายความวา ศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาอยูในระหวางระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ
ถูกจําคุก กักขัง กักกัน หรือควบคุมตัวเพื่อการฝกอบรมตามกฎหมายอื่น
(๒) ความผิดที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
(๓) ความผิดที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย

๓
(๔) ความผิดที่หนวยงานของรัฐเปนผูเสียหาย
(๕) ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามกฎหมาย
มาตรา ๕ คดีที่อยูในอํานาจศาลทหารและมีเหตุที่อาจชะลอการฟองได
ใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก
ไมเกินสามป โดยความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกดังกลาวหากมีโทษปรับดวย โทษปรับนั้นตองไมเกิน
หนึ่งแสนบาท พนักงานอัยการอาจพิจารณาใหมีการชะลอการฟองได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาไมเคยไดรับการชะลอการฟอง กักขัง กักกัน หรือไดรับโทษจําคุก
หรือรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษมากอน
(๒) ผูตองหารับสารภาพและรองขอใหมีการชะลอการฟองกอนที่พนักงาน
อัยการจะยื่นฟองคดีตอศาล และ
(๓) ผูเสียหายทุกคนยินยอมใหมีการชะลอการฟอง เวนแตผูเสียหายบางคน
ไมปรากฏตัวในขณะที่มีการชะลอการฟองและผูเสียหายที่ปรากฏตัวยินยอมใหมีการชะลอการฟอง
มาตรา ๗ เมื่อพนักงานอัยการไดรับความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากพนักงานสอบสวนแลว หากเห็นควรสั่งฟอง
ใหออกคําสั่งฟอง เวนแตคดีที่พนักงานอัยการเห็นวามีเหตุที่อาจชะลอการฟองไดตามมาตรา ๖
ใหพนักงานอัยการสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงตาง ๆ ของผูตองหา
เกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ
ฐานะ สภาพแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี การรูสํานึกใน
ความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับของชุมชน
ความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนเหตุอื่น
ที่ควรหรือไมควรใหมีการชะลอการฟอง ทั้งนี้ ใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสัง่ เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน พนักงานอัยการอาจขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจออกคําสั่งใหผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสง
พยานหลักฐานใดมาประกอบการพิจารณา หรือสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม
หรือสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙ เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการสืบเสาะ
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ เพียงพอแกการพิจารณาแลว ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

๔
(๑) กรณีที่เห็นควรชะลอการฟอง ใหยื่นคํารองพรอมกับสํานวนและความเห็น
ในการกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติตอศาลเพื่อพิจารณาตอไป
(๒) กรณีที่เห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล
ในการพิจารณาคํารองขอใหชะลอการฟอง ใหศาลมีอํานาจเรียกพนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติ หรือออกหมายเรียกผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได
มาตรา ๑๐ เมื่อศาลไดพิจารณาคํารองขอชะลอการฟองตามมาตรา ๙ (๑) แลว
ใหศาลมีอํานาจสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ศาลเห็นควรชะลอการฟองตามความเห็นของพนักงานอัยการ
ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตเพื่อใหพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองตอไป โดยศาลอาจแกไข
เพิ่มเติมเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติไดตามที่เห็นสมควร
(๒) กรณีที่ศาลเห็นควรฟองคดี ใหศาลยกคํารองพรอมสงสํานวนคืนใหพนักงาน
อัยการเพื่อออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหชะลอการฟองตามมาตรา ๑๐ (๑)
ใหพนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองโดยกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความ
ประพฤติตามที่ศาลมีคําสั่ง และแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบ
การกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติตามวรรคหนึ่งตองมีกําหนดระยะเวลา
ไมเกินสามปและไมเกินกําหนดอายุความสําหรับความผิดนั้น
ใหพนักงานคุมประพฤติแจงเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติ
ใหผูเสียหายและผูตองหาทราบดวย
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองแลว ถาผูตองหา
ถูกขังอยูโดยคําสั่งศาล ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหปลอยผูตองหา หากผูตองหาไดรับ
การปลอยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกัน ใหสัญญาประกันสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๓ เมื่อพนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองแลว ผูเสียหายทุกคน
ที่ยินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา ๖ (๓) จะฟองคดีมิได ถาผูเสียหายนั้นฟองคดีอยูกอนแลว
ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย
ในคดีที่มีผูเสียหายหลายคน และมีผูเสียหายบางคนไมปรากฏตัวในขณะที่
พนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟอง หากตอมาผูเสียหายนั้นปรากฏตัวขึ้นและไมยินยอม
ในการชะลอการฟอง ใหผูเสียหายนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ผูเสียหายเปนผูฟองตามวรรคสอง ใหศาลนําเหตุ
ที่มีการชะลอการฟองและพฤติการณของจําเลยในระหวางที่มีการชะลอการฟองมาพิจารณา

๕
ประกอบดวย ในการนี้ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
หรือจะไมลงโทษเลยก็ได
มาตรา ๑๔ เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๑๐ (๑)
อาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอได ดังตอไปนี้
(๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเปนครั้งคราว เพื่อใหพนักงาน
คุมประพฤติสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควร
(๒) จัดใหผูตองหากระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน
ตามที่พนักงานคุมประพฤติและผูตองหาเห็นสมควร
(๓) ใหฝก หัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําผิด
ในทํานองเดียวกันอีก
(๕) ใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือ
ความเจ็บปวยอยางอื่น หรือใหไปรับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรม
หรือพัฒนาพฤตินิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหแสดงความสํานึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง
โดยการชดใชคาเสียหายหรือการกระทําอื่นใดตามความเหมาะสม
(๗) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการแกไขฟนฟูหรือปองกัน
มิใหผูตองหากระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
มาตรา ๑๕ ภายหลังที่พนักงานอัยการไดออกคําสั่งชะลอการฟองแลว หามมิให
แกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติอีก เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากศาล
มาตรา ๑๖ การดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่ องพนักงาน
คุมประพฤติซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติ
มาตรา ๑๗ ถาความปรากฏแกพนักงานอัยการวา ผูตองหาไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติที่พนักงานอัยการกําหนดตามมาตรา ๑๑ ใหพนักงานอัยการเรียก
ผูตองหามาชี้แจง ในกรณีเชนวานี้ผูตองหามีสิทธิที่จะคัดคานและนําพยานหลักฐานมาสืบหักลาง
ได หากพนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยไมมี
เหตุผลอันควร ใหพนักงานอัยการสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหาย
ที่ยินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา ๖ (๓) ที่จะฟองคดีดวยตนเอง

๖
มาตรา ๑๘ เมื่อผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจนครบ
กําหนดระยะเวลาชะลอการฟองแลว ใหพนักงานคุมประพฤติแจงเรื่องดังกลาวใหพนักงานอัยการ
ทราบเพื่อสั่งไมฟองผูตองหานั้น คําสั่งดังกลาวใหถือเปนที่สุด ทั้งนี้ หามมิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ และ
ผูเสียหายที่ยินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา ๖ (๓) จะนําคดีนั้นมาฟองมิได
มาตรา ๑๙ ใหประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนทีเ่ กี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของตน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

๗
รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐/๒๕๕๑
(แบบที่ ๒)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติชะลอการฟอง
พ.ศ. ....
____________

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการชะลอการฟอง
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันมีคดีอาญาที่ลักษณะของการกระทําความผิดเปนความผิดที่ไมรายแรง
และผูกระทํารูสึกสํานึกในความผิดโดยพยายามบรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น หรือผูเสียหาย
ไมติดใจใหมีการดําเนินคดีตอไป ทําใหไมจําเปนที่จะตองนําคดีขึ้นสูศาล สมควรใหมีมาตรการ
ชะลอการฟอง โดยนําวิธีการคุมความประพฤติมาใชเพื่อใหผูกระทําความผิดไดมีโอกาสแกไข
ความผิดของตนโดยไมมีมลทินติดตัว และทําใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายมีความสมานฉันทกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ชะลอการฟอง
พ.ศ. ....
____________

..................................
...................................
...................................
...........................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการชะลอการฟอง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
..................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติชะลอการฟอง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการคุมความประพฤติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาชะลอการฟอง
“ศาล” หมายความวา ศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาอยูในระหวางระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ
ถูกจําคุก กักขัง กักกัน หรือควบคุมตัวเพื่อการฝกอบรมตามกฎหมายอื่น

๒
(๒) ความผิดที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
(๓) ความผิดที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย
(๔) ความผิดที่หนวยงานของรัฐเปนผูเสียหาย
(๕) ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามกฎหมาย
มาตรา ๕ คดีที่อยูในอํานาจศาลทหารและมีเหตุที่อาจชะลอการฟองได
ใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาชะลอการฟอง
ตามมาตรา ๖ ใหประกอบดวยคณะกรรมการตามที่กระทรวงกลาโหมประกาศกําหนด
มาตรา ๖ ในทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการเรียกวา
“คณะกรรมการพิจารณาชะลอการฟอง” ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
อัยการจังหวัดผูมีอาวุโสสูงสุดในจังหวัดนั้น ผูบังคับการกองบังคับการจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนสามคน และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตามมติของทีป่ ระชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสามคน เปนกรรมการ ใหอัยการประจําสํานักงานอัยการ
จังหวัดคนหนึ่งเปนเลขานุการและอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนประธานกรรมการ อัยการพิเศษแผนกคดีอาญา ผูบงั คับการตํารวจนครบาล ผูทรงคุณวุฒิอื่น
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งจํานวนสามคน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
ตามมติของที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครจํานวนสามคน เปนกรรมการ ใหอัยการสูงสุดแตงตั้ง
พนักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุดคนหนึ่งเปนเลขานุการและอีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการที่แตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี อยูในตําแหนง
คราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ละ
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๖) ขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร

๓
(๗) คณะกรรมการมีมติใหออกเนื่องจากบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๘) พนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูมีอํานาจ
แตงตั้งตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตงตั้งผูอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ ําเนินการประชุม และเพื่อรักษา
ความเรียบรอยในการประชุม ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
มาตรา ๑๑ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก
ไมเกินสามป โดยความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกดังกลาวหากมีโทษปรับดวย โทษปรับนั้นตองไมเกิน
หนึ่งแสนบาท พนักงานอัยการอาจพิจารณาใหมีการชะลอการฟองได เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาไมเคยไดรับการชะลอการฟอง กักขัง กักกัน หรือไดรับโทษจําคุก
หรือรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษมากอน
(๒) ผู ตองหารับสารภาพและรองขอให มีการชะลอการฟองกอนที่พ นักงาน
อัยการจะยื่นฟองคดีตอศาล และ
(๓) ผูเสียหายทุกคนยินยอมใหมีการชะลอการฟอง เวนแตผูเสียหายบางคน
ไมปรากฏตัวในขณะที่มีการชะลอการฟองและผูเสียหายที่ปรากฏตัวยินยอมใหมีการชะลอการฟอง
มาตรา ๑๒ เมื่อพนักงานอัยการไดรับความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากพนักงานสอบสวนแลว หากเห็นควรสั่งฟอง
ใหออกคําสั่งฟอง เวนแตคดีที่พนักงานอัยการเห็นวามีเหตุที่อาจชะลอการฟองไดตามมาตรา ๑๑
ใหพนักงานอัยการสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงตางๆ ของผูตองหา
เกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ
ฐานะ สภาพแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี การบรรเทาผลรายแหงคดี การรูสึกสํานึก

๔
ในความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับของ
ชุมชน ความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนเหตุ
อื่นที่ควรหรือไมควรใหมีการชะลอการฟอง ทั้งนี้ ใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน พนักงานอัยการอาจขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจออกหมายเรียกผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสง
พยานหลักฐานใดมาประกอบการพิจารณา หรือสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม
หรือสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๔ เมื่ อพนัก งานอัยการพิจ ารณาเห็น วา ขอเท็จ จริ ง ที่ ไ ด ดําเนิ น การ
สืบเสาะตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ เพียงพอแกการพิจารณาแลว ให ดําเนิน การอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เห็นควรชะลอการฟอง ใหเสนอสํานวนและความเห็นในการกําหนด
เงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
(๒) กรณีทเี่ ห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล
ในการพิจารณาคํารองขอใหชะลอการฟอง ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียก
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติ ผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได
มาตรา ๑๕ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาสํานวนและความเห็นที่เสนอ
ตามมาตรา ๑๔ (๑) แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่คณะกรรมการเห็นควรชะลอการฟองตามความเห็นของพนักงาน
อัยการ ใหคณะกรรมการแจงพนักงานอัยการเพื่อออกคําสั่งชะลอการฟองตอไป โดยอาจแกไข
เพิ่มเติมเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติไดตามที่เห็นสมควร
(๒) กรณีที่คณะกรรมการเห็นควรฟองคดี ใหสงสํานวนคืนใหพนักงานอัยการ
เพื่อออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล
คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรชะลอการฟองตามมาตรา ๑๕ (๑)
ใหพนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองโดยกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติ
ตามความเห็นของคณะกรรมการ และแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบ
การกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติตามวรรคหนึ่งตองมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน
สามปและไมเกินกําหนดอายุความสําหรับความผิดนั้น

๕
ใหพนักงานคุมประพฤติแจงเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติให
ผูเสียหายและผูตองหาทราบดวย
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองแลว ถาผูตองหา
ถูกขังอยูโดยคําสั่งศาล ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหปลอยผูตอ งหา หากผูตองหาไดรับ
การปลอยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกัน ใหสัญญาประกันสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๘ เมื่อพนักงานอัยการออกคําสั่งชะลอการฟองแลว ผูเสียหายทุกคน
ที่ยินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา ๑๑ (๓) จะฟองคดีอีกมิได ถาผูเสียหายนั้นฟองคดี
อยูกอนแลว ใหศาลสัง่ จําหนายคดีนั้นเสีย
ในคดีที่มีผูเสียหายหลายคน และมีผูเสียหายบางคนไมปรากฏตัวในขณะที่
พนักงานอัยการออกคําสั่งใหชะลอการฟอง หากตอมาผูเสียหายนั้นปรากฏตัวขึ้นและไมยินยอม
ในการชะลอการฟอง ใหผูเสียหายนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ผเู สียหายเปนผูฟองตามวรรคสอง ใหศาลนําเหตุ
ที่มีการชะลอการฟองและพฤติการณของจําเลยในระหวางที่มีการชะลอการฟองมาพิจารณา
ประกอบดวย ในการนี้ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็
ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได
มาตรา ๑๙ เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติตามมาตรา ๑๔ (๑) หรือมาตรา ๑๕ (๑)
อาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอได ดังตอไปนี้
(๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเปนครั้งคราว เพื่อใหพนักงาน
คุมประพฤติสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควร
(๒) จัดใหผูตองหากระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน
ตามที่พนักงานคุมประพฤติและผูตองหาเห็นสมควร
(๓) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําผิด
ในทํานองเดียวกันอีก
(๕) ใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือ
ความเจ็บปวยอยางอื่น หรือใหไปรับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรมหรือ
พัฒนาพฤตินิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหแสดงความสํานึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง
โดยการชดใชคาเสียหายหรือการกระทําอื่นใดตามความเหมาะสม
(๗) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการแกไขฟนฟูหรือปองกัน
มิใหผูตองหากระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก

๖
มาตรา ๒๐ ภายหลังที่พนักงานอัยการไดออกคําสั่งชะลอการฟองแลว หามมิให
แกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติอีก เวนแตจะไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรา ๒๑ การดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพนักงาน
คุมประพฤติซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติ
มาตรา ๒๒ ถาความปรากฏแกพนักงานอัยการวา ผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
เพื่อคุมความประพฤติที่พนักงานอัยการกําหนดตามมาตรา ๑๖ ใหพนักงานอัยการเรียกผูตองหา
มาชี้แจง ในกรณีเชนวานี้ผูตองหามีสิทธิที่จะคัดคานและนําพยานหลักฐานมาแสดงได
หากพนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยไมมีเหตุผล
อันควร ใหพนักงานอัยการสั่งฟองและยื่นฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่ยินยอม
ใหชะลอการฟองตามมาตรา ๑๑ (๓) ที่จะฟองคดีดวยตนเอง
มาตรา ๒๓ เมื่อผูตองหาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจนครบ
กําหนดระยะเวลาชะลอการฟองแลว ใหพนักงานคุมประพฤติแจงเรื่องดังกลาวใหพนักงานอัยการ
ทราบเพื่อสั่งไมฟองผูตองหาและรายงานใหคณะกรรมการทราบตอไป คําสั่งดังกลาวใหถือเปนที่สุด
ทั้งนี้ หามมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับ และผูเสียหายที่ยินยอมใหชะลอการฟองตามมาตรา ๑๑ (๓) จะนําคดีนั้น
มาฟองมิได
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

