เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๕๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ นี้เ รีย กว า “พระราชบั ญญั ติแ กไ ขเพิ่ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปน ตน ไป เวน แตม าตรา ๓ และมาตรา ๗ ใหใชบังคับเมื่อพน กําหนดหนึ่งรอ ยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ การสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา ใหใชภาษาไทย แตถามีความจําเปน
ตองแปลภาษาไทยทองถิ่น หรือภาษาถิ่น หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยหรือตองแปลภาษาไทย
เปนภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาตางประเทศใหใชลามแปล
ในกรณี ที่ ผู เ สี ย หาย ผู ต อ งหา จํ า เลย หรื อ พยานไม ส ามารถพู ด หรื อ เข า ใจภาษาไทย
หรือสามารถพูดหรือเขาใจเฉพาะภาษาไทยทองถิ่นหรือภาษาถิ่น และไมมีลาม ใหพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลามใหโดยมิชักชา
ในกรณีท่ผี ูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือสื่อความหมายได
และไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาลามภาษามือใหหรือ
จัดใหถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรืออื่น ๆ ลามตองแปลใหถูกตอง ลามตองสาบานหรือ
ปฏิญาณตนวาจะทําหนาที่โดยสุจริตใจ จะไมเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
ใหลามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น
ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลสั่งจายคาปวยการ ค า พาหนะเดิ น ทาง และ
คาเชาที่พักแกลามที่จัดหาใหตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด หรือสํานักงานศาลยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๔ ให ย กเลิ ก มาตรา ๑๓ ทวิ แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๓๙
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มาตรา ๕ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปน มาตรา ๘๗/๑ แห งประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณา
ความอาญา
“มาตรา ๘๗/๑ เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนรองขอและผูตองหามิไดคัดคาน
หากศาลเห็ น สมควร ศาลอาจอนุ ญาตใหนํ าผู ตองหาหรือ พยานหลักฐานไปยั งสถานที่ ทํา การของ
ทางราชการ หรือสถานที่แหงอื่น ที่ศ าลเห็นสมควรซึ่งสามารถสอบถามผูตองหาหรือทําการไตสวน
โดยจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได การดําเนินการดังกลาว
ใหเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของศาลฎีกาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใ ชบังคับได ทั้งนี้ ใหระบุวิธีการสอบถามและไตสวน รวมทั้ง
สักขีพยานในการนั้นดวย
การไตสวนตามวรรคหนึ่งใหถือเสมือนวาเปนการไตสวนในหองพิจารณาของศาล”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๑๐๘/๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“มาตรา ๑๐๘/๒ ในกรณีที่พยานสําคัญในคดีอาจไดรับภัยอันตรายอันเนื่องมาแตการปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย พยานนั้นอาจคัดคานการปลอยชั่วคราวนั้นได โดยยื่นคํารองตอพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล แลวแตกรณี
ถามีคํ าคัด คานการปลอยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหพนั กงานสอบสวน พนักงานอั ยการ
หรือศาล แลวแตกรณี พิจารณาคําคัดคานดังกลาวทันที โดยใหมีอํานาจเรียกผูที่เกี่ยวของทั้งสองฝาย
มาสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอ ไปนี้เปน มาตรา ๑๓๑/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณีที่จําเปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
ตามมาตรา ๑๓๑ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หากการตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่ง
จําเปน ตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เสน ผมหรือขน น้ําลาย ปสสาวะ อุจจาระ
สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือสวนประกอบของรางกายจากผูตองหา ผูเสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
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ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบมีอํานาจใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดําเนินการตรวจดังกลาวได แต ต อ ง
กระทําเพียงเทาที่จําเปนและสมควรโดยใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุดเทาที่จะกระทําได
ทั้งจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของตองใหความยินยอม หากผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือผูตองหา
หรือผูเสียหายกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร
ให สั น นิ ษ ฐานไว เ บื้ อ งต น ว า ข อ เท็ จ จริ ง เป น ไปตามผลการตรวจพิ สู จ น ที่ห ากได ต รวจพิ สู จ น แ ล ว
จะเปนผลเสียตอผูตองหาหรือผูเสียหายนั้นแลวแตกรณี
คาใชจ ายในการตรวจพิสู จน ตามมาตรานี้ ให สั่งจายจากงบประมาณตามระเบียบที่ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุด แลวแตกรณี
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๑๓๒ (๑) แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“ในการตรวจตัวผูเสียหายหรือผูตองหาตามวรรคหนึ่ง หากผูเสียหายหรือผูตองหาเปนหญิง
ใหจัดใหเจาพนักงานซึ่งเปนหญิงหรือหญิงอื่นเปนผูตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผูเสียหาย
หรือผูตองหาจะขอนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจนั้นดวยก็ได”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่และวรรคหาของมาตรา ๑๓๓ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากคําผูเสียหายซึ่งเปนหญิง ใหพนักงานสอบสวน
ซึ่งเปนหญิงเปนผูสอบสวน เวนแตผูเสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น และใหบันทึกความยินยอม
หรือเหตุจําเปนนั้นไว ทั้งนี้ ผูเสียหายจะขอใหบุคคลใดอยูรวมในการถามปากคํานั้นดวยก็ได
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยานยืนยันตัวผูกระทําความผิดในชั้นจับกุม
หรือชี้ตัวผูตองหาในคดีอาญา ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนจัดใหมี
การยืน ยัน ตัวผูกระทําความผิดหรือชี้ตัวผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะปองกัน มิใ ห
ผูกระทําความผิดหรือผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเสียหาย
หรือพยานเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงกรณี เวนแตผูเสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และใหบันทึก
ความยินยอมนั้นไว”
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มาตรา ๑๐ ให เพิ่ ม ความต อไปนี้เ ป น วรรคสาม วรรคสี่แ ละวรรคหา ของมาตรา ๑๗๒
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ในการสืบพยาน เมื่อไดพิเคราะหถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแหงจิตของพยาน
หรือความเกรงกลัวที่พยานมีตอจําเลยแลว จะดําเนินการโดยไมใหพยานเผชิญหนาโดยตรงกับจําเลยก็ได
ซึ่งอาจกระทําโดยการใชโทรทัศนวงจรปด สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือวิธีอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของ
ประธานศาลฎีกา และจะใหสอบถามผานนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลอื่นที่พยาน
ไววางใจดวยก็ได
ในการสืบพยาน ใหมีการบันทึกคําเบิกความพยานโดยใชวิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถ
ถายทอดออกเปนภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความถูกตองของการบันทึกได และใหศาลอุทธรณ
ศาลฎีกาใชการบันทึกดังกลาวประกอบการพิจารณาคดีดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา
ขอบังคับของประธานศาลฎีกาตามวรรคสามและวรรคสี่ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ของศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒๖/๑ มาตรา ๒๒๖/๒ มาตรา ๒๒๖/๓
มาตรา ๒๒๖/๔ และมาตรา ๒๒๖/๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒๒๖/๑ ในกรณีที่ความปรากฏแกศ าลวา พยานหลักฐานใดเปน พยานหลักฐาน
ที่เกิดขึ้นโดยชอบแตไดมาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบ หรือเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยอาศัยขอมูล
ที่เกิดขึ้นหรือไดมาโดยมิชอบ หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานนั้น เวนแตการรับฟงพยานหลักฐานนั้น
จะเปน ประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมมากกวาผลเสียอัน เกิดจากผลกระทบตอมาตรฐานของ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน
ในการใช ดุ ล พิ นิ จ รั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให ศ าลพิ จ ารณาถึ ง พฤติ ก ารณ
ทั้งปวงแหงคดี โดยตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) คุณคาในเชิงพิสูจน ความสําคัญ และความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น
(๒) พฤติการณและความรายแรงของความผิดในคดี
(๓) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยมิชอบ
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(๔) ผู ที่ ก ระทํ า การโดยมิ ช อบอั น เป น เหตุ ใ ห ไ ด พ ยานหลั ก ฐานมานั้ น ได รั บ การลงโทษ
หรือไมเพียงใด
มาตรา ๒๒๖/๒ หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดครั้งอื่น ๆ
หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจําเลย เพื่อพิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดในคดีที่ถูกฟอง
เวนแตพยานหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองคประกอบความผิดของคดีที่ฟอง
(๒) พยานหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะ วิ ธี หรื อ รู ป แบบเฉพาะในการกระทํ า ความผิ ด
ของจําเลย
(๓) พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวอางของจําเลยถึงการกระทํา หรือความประพฤติในสวนดี
ของจําเลย
ความในวรรคหนึ่งไมหามการนําสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อใหศาลใชประกอบดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษหรือเพิ่มโทษ
มาตรา ๒๒๖/๓ ขอความซึ่งเปน การบอกเลาที่พยานบุคคลใดนํามาเบิกความตอศาลหรือ
ที่บันทึกไวในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอางเปนพยานหลักฐานตอศาล หากนําเสนอเพื่อพิสูจนความจริง
แหงขอความนั้น ใหถือเปนพยานบอกเลา
หามมิใหศาลรับฟงพยานบอกเลา เวนแต
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมของพยานบอกเลานั้นนาเชื่อวา
จะพิสูจนความจริงได หรือ
(๒) มีเหตุจําเปน เนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ไดเห็น ไดยิน หรือทราบขอความ
เกี่ ย วในเรื่ อ งที่ จ ะให ก ารเป น พยานนั้ น ด ว ยตนเองโดยตรงมาเป น พยานได และมี เ หตุ ผ ลสมควร
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น
ในกรณีที่ศาลเห็นวาไมควรรับไวซึ่งพยานบอกเลาใด และคูความฝายที่เกี่ยวของรองคัดคาน
กอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดรายงานระบุนาม หรื อ ชนิ ด และลั ก ษณะของพยานบอกเล า
เหตุผลที่ไมยอมรับ และขอคัดคานของคูความฝายที่เกี่ยวของไว สวนเหตุผลที่คูความฝายคัดคาน
ยกขึ้นอางนั้น ใหศาลใชดุลพินิจจดลงไวใ นรายงานหรือกําหนดใหคูความฝายนั้นยื่นคําแถลงตอศาล
เพื่อรวมไวในสํานวน
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มาตรา ๒๒๖/๔ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ หามมิใหจําเลยนําสืบดวยพยานหลักฐานหรือ
ถามคานดวยคําถามอัน เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผูเสียหายกับบุคคลอื่น นอกจากจําเลย เวน แต
จะไดรับอนุญาตจากศาลตามคําขอ
ศาลจะอนุญาตตามคําขอในวรรคหนึ่ง เฉพาะในกรณีที่ศาลเห็นวาจะกอใหเกิดความยุติธรรม
ในการพิจารณาพิพากษาคดี
มาตรา ๒๒๖/๕ ในชั้นพิจารณาหากมีเหตุจําเปนหรือเหตุอันสมควร ศาลอาจรับฟงบันทึก
คําเบิกความในชั้น ไตสวนมูลฟองหรือบันทึกคําเบิกความของพยานที่เบิกความไวในคดีอื่นประกอบ
พยานหลักฐานอื่นในคดีได”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒๗/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“มาตรา ๒๒๗/๑ ในการวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานบอกเลา พยานซัดทอด พยานที่จําเลย
ไมมีโอกาสถามคาน หรือพยานหลักฐานที่มีขอบกพรองประการอื่นอันอาจกระทบถึงความนาเชื่อถือ
ของพยานหลักฐานนั้น ศาลจะตองกระทําดวยความระมัดระวัง และไมควรเชื่อ พยานหลักฐานนั้น
โดยลํ า พั ง เพื่ อ ลงโทษจํ า เลย เว น แต จ ะมี เ หตุ ผ ลอั น หนั ก แน น มี พ ฤติ ก ารณ พิ เ ศษแห ง คดี หรื อ
มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน
พยานหลั กฐานประกอบตามวรรคหนึ่ ง หมายถึ ง พยานหลักฐานอื่น ที่ รับฟ งได และ
มีแหลงที่ม าเปนอิสระตางหากจากพยานหลักฐานที่ตองการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะตอง
มีคุณคาเชิงพิสูจนที่สามารถสนับสนุนใหพยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๒๒๙/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
“มาตรา ๒๒๙/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๓/๑ ในการไต ส วนมู ล ฟ อ งหรื อ การพิ จ ารณา
โจทกตองยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน โดยแสดงถึงประเภทและลักษณะของวัตถุ สถานที่พอสังเขป
หรือเอกสารเทาที่จะระบุได รวมทั้งรายชื่อ ที่อยูของบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งโจทกประสงคจะนําสืบ
หรือขอใหศาลไปตรวจหรือแตงตั้งตอศาลไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยาน
พรอมทั้งสําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหจําเลยรับไป สวนจําเลย
ใหยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานพรอมสําเนากอนวันสืบพยานจําเลย
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ในการไต ส วนกรณี ร อ งขอคื น ของกลางที่ ศ าลสั่ ง ริ บ หรื อ กรณี ร อ งขอให ศ าลริ บ ทรั พ ย
ใหบุคคลที่เกี่ยวของยื่น บัญชีระบุพยานหลักฐานตอ ศาลไมนอยกวาเจ็ดวัน กอ นวัน ไตสวนพรอมทั้ง
สําเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานดังกลาวในจํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ถามี รับไป
เมื่อระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ไดสิ้นสุดลง ถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไวแลวมีเหตุอันสมควร
แสดงไดวาตนไมสามารถทราบไดวาตองนําพยานหลักฐานบางอยางมาสืบ หรือไมทราบวาพยานหลักฐาน
บางอยางไดมีอยู หรือมีเหตุสมควรอื่นใด หรือถาคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของฝายใดซึ่งมิไดยื่นบัญชี
ระบุพยานหลักฐานเชนวานั้นแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลไดวา มีเหตุอันสมควรที่ไมสามารถยื่นบัญชี
ระบุพยานหลักฐานตามกําหนดเวลาดังกลาวได คูความหรือบุคคลเชน วานั้น อาจรองขออนุญาต
อ า งพยานหลั ก ฐานดั ง กล า วต อ ศาล พร อ มกั บ บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐานและสํ า เนาบั ญ ชี
ระบุพยานหลักฐานนั้นไมวาเวลาใด ๆ กอนเสร็จสิ้นการสืบ พยานของฝายนั้น สําหรับกรณีที่คูความ
หรือบุคคลเชน วานั้น ไดยื่น บัญชีระบุพยานหลักฐานไวแ ลว หรือกอนเสร็จสิ้น การพิจารณาสําหรับ
กรณีที่คูความหรือบุคคลเชนวานั้น ไมไดยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและถาศาลเห็น วาจําเปนจะตอง
สืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อ ใหการวินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็น เปนไปโดยเที่ยงธรรม
ใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวานั้นได
หามมิใ ห ศ าลอนุ ญาตให สืบ และรับ ฟงพยานหลั กฐานใดซึ่ งคูค วามหรื อบุ คคลที่เ กี่ยวขอ ง
ซึ่งอางพยานหลักฐานนั้นมิไดแ สดงความจํานงจะอางอิงพยานหลักฐานนั้นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๗๓/๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แตถาศาลเห็นวาจําเปนที่จะตอง
คุมครองพยาน หรือจะตองสืบพยานหลักฐานดังกลาวเพื่อใหการวินิจฉัยชี้ขาดขอสําคัญแหงประเด็น
เปนไปโดยเที่ยงธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ ใหศาลมีอํานาจอนุญาต
ใหสืบและรับฟงพยานหลักฐานเชนวานั้นได”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓๐ เมื่อคูความที่เกี่ยวของรองขอหรือเมื่อศาลเห็นเปนการสมควร ศาลอาจเดินเผชิญ
สื บพยานหลั กฐาน หรื อเมื่ อมี เหตุ จํ าเป นไม สามารถนํ าพยานหลั กฐานมาสื บที่ ศาลนั้ น และการสื บ
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พยานหลักฐานโดยวิธีอื่นไมสามารถกระทําได ศาลมีอํานาจสงประเด็นใหศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน
ใหศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ดังศาลเดิม รวมทั้งมีอํานาจสงประเด็นตอไปยังศาลอื่นได
ภายใตบังคับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๒ ทวิ ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ
และเอกสารหรือของกลางเทาที่จําเปนใหแกศาลที่รับประเด็นเพื่อสืบพยานหลักฐาน หากจําเลยตองขังอยู
ในระหวางพิจารณาใหผูคุมขังสงตัวจําเลยไปยังศาลที่รับประเด็น แตถาจําเลยในกรณีตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ
ไมติดใจไปฟงการพิจารณาจะยื่น คําถามพยานหรือคําแถลงขอใหตรวจพยานหลักฐานก็ได ใหศ าล
สืบพยานหลักฐานไปตามนั้น
เมื่อสืบพยานหลักฐานตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นแลว ใหสงถอยคําสํานวนพรอมทั้งเอกสาร
หรือของกลางคืนศาลเดิม”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๓๐/๑ และมาตรา ๒๓๐/๒ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒๓๐/๑ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันไมอาจนําพยานมาเบิกความในศาลได เมื่อคูความ
รองขอหรือศาลเห็น สมควร ศาลอาจอนุญาตใหพยานดังกลาวเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการ
ของทางราชการหรือสถานที่แหงอื่นนอกศาลนั้น โดยจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพได ทั้งนี้ ภายใตการควบคุมของศาลที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่นั้นตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของ
ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
การเบิกความตามวรรคหนึ่งใหถือเสมือนวาพยานเบิกความในหองพิจารณาของศาล
มาตรา ๒๓๐/๒ ในกรณีที่ไมอาจสืบพยานตามมาตรา ๒๓๐/๑ ได เมื่อคูความรองขอหรือ
ศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตใหเสนอบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของผูใหถอยคํา
ซึ่งมีถิ่นที่อยูในตางประเทศตอศาลแทนการนําพยานบุคคลมาเบิกความตอหนาศาลได แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ
ผูใหถอยคําที่จะมาศาลเพื่อใหการเพิ่มเติม
บันทึกถอยคําตามวรรคหนึ่ง ใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อศาลและเลขคดี
(๒) วัน เดือน ป และสถานที่ที่ทําบันทึกถอยคํา
(๓) ชื่อและสกุลของคูความ
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(๔) ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู และอาชีพของผูใหถอยคํา และความเกี่ยวพันกับคูความ
(๕) รายละเอียดแหงขอเท็จจริง หรือความเห็นของผูใหถอยคํา
(๖) ลายมือชื่อของผูใหถอยคํา และคูความฝายผูเสนอบันทึกถอยคํา
สํา หรับ ลายมื อ ชื่อ ของผู ใ หถ อ ยคํา ให นํา มาตรา ๔๗ วรรคสาม แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับโดยอนุโลม
หามมิใหแกไขเพิ่มเติมบันทึกถอยคําที่ไดยื่นไวแลวตอศาล เวนแตเปนการแกไขขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กนอย”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓๓ จําเลยอาจอางตนเองเปน พยานได ในกรณี ที่จําเลยอา งตนเองเป น พยาน
ศาลจะให เข าสื บก อนพยานอื่ น ฝ ายจํ า เลยก็ ได ถ าคํ า เบิ กความของจํ าเลยนั้ น ปรั กปรํ าหรื อเสี ยหาย
แกจําเลยอื่น จําเลยอื่นนั้นซักคานได
ในกรณีที่จําเลยเบิกความเปน พยาน คําเบิกความของจําเลยยอ มใชยันจําเลยนั้นได และ
ศาลอาจรับฟงคําเบิกความนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทกได”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓๗ บันทึกคําเบิกความพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้น ใหศาลอาน
ใหพยานฟงตอหนาจําเลย เวนแตในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม
ในกรณีที่คูความตกลงกัน ศาลอาจอนุญาตใหถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานในชั้นไตสวนมูลฟอง
เป น คํ า เบิ ก ความพยานในชั้ น พิ จ ารณา โดยพยานไม ต อ งเบิ ก ความใหม ห รื อ ให พ ยานเบิ ก ความ
ตอบคําถามคานของจําเลยไปทันทีได เวน แตในขอหาความผิดที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ํา
จําคุกตั้งแตหาปขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น”
มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๓๗ ตรี แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา
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“มาตรา ๒๓๗ ตรี ให นํ าความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใชบั งคั บ โดยอนุโ ลมแกก รณี
การสืบพยานผูเชี่ยวชาญ และพยานหลักฐานอื่น และแกกรณีที่ไดมีการฟองคดีไวแลวแตมีเหตุจําเปน
ที่ตองสืบพยานหลักฐานไวกอนถึงกําหนดเวลาสืบพยานตามปกติตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคสองดวย
ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรจะสามารถพิสูจนใหเห็น ถึงขอเท็จจริงอัน สําคัญ
ในคดีได หรือมีเหตุอันควรเชื่อวา หากมีการเนิ่นชากวาจะนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรอันสําคัญ
มาสื บในภายหน าพยานหลั กฐานนั้นจะสู ญเสี ยไปหรือเป นการยากแก การตรวจพิ สู จน ผู ต องหาหรื อ
พนักงานอัยการโดยตนเองหรือเมื่อไดรับคํารองจากพนักงานสอบสวนหรือผูเสียหาย จะยื่นคํารองขอ
ใหศาลสั่งใหทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรตามความในมาตรา ๒๔๔/๑ ไวกอนฟองก็ได ทั้งนี้
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่ศ าลมิไดกําหนดใหมีวันตรวจพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๗๓/๑
เมื่ อ คู ค วามประสงค จ ะอ า งเอกสารที่ อ ยู ใ นความครอบครองของตนเป น พยานหลั ก ฐาน ให ยื่ น
พยานเอกสารนั้นตอศาลกอนวันไตสวนมูลฟองหรือวันสืบพยานไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อใหคูความ
อีกฝายหนึ่งมีโอกาสตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารดังกลาวไดกอนที่จะนําสืบพยานเอกสารนั้น เวนแต
เอกสารที่คูความประสงคจะอางอิงนั้นเปนบันทึกคําใหการของพยาน หรือเปนเอกสารที่ปรากฏชื่อหรือ
ที่อยูของพยาน หรือศาลเห็นสมควรสั่งเปนอยางอื่นอันเนื่องจากสภาพและความจําเปนแหงเอกสารนั้น
ในกรณีที่ไมอยูในบังคับตองสงเอกสารตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเอกสารใชเปน พยานหลักฐาน
ในชั้นศาล ใหอานหรือสงใหคูความตรวจดู ถาคูความฝายใดตองการสําเนา ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่อาง
เอกสารนั้นสงสําเนาใหอีกฝายหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ถาคูความฝายใดไมสงเอกสารตามวรรคหนึ่งหรือสําเนาเอกสารตามวรรคสอง หรือไมสง
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามมาตรา ๑๗๓/๒ วรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจไมรับฟงพยานหลักฐานนั้น
เวนแตศ าลเห็น วาเปนกรณีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือการไมปฏิบัติดังกลาวมิไดเปนไป
โดยจงใจและไมเสียโอกาสในการดําเนินคดีของคูความอีกฝายหนึ่ง”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๔ ในหมวด ๕ ผูชํานาญการพิเศษ
ของภาค ๕ พยานหลักฐาน แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหใชความตอไปนี้แทน
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“หมวด ๕
ผูเชี่ยวชาญ
มาตรา ๒๔๓ ผู ใดโดยอาชี พหรื อมิ ใช ก็ ตาม มี ความเชี่ ยวชาญในการใด ๆ เช น ในทาง
วิทยาศาสตร ศิลปะ ฝมือ พาณิชยการ การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของผูนั้น
อาจมีประโยชนใ นการวิ นิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต สวนมูลฟ องหรือ พิจารณา อาจเปน พยาน
ในเรื่องตาง ๆ เปน ตน วา ตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหา หรือจําเลย ตรวจลายมือ
ทําการทดลองหรือกิจการอยางอื่น ๆ
ผูเชี่ยวชาญอาจทําความเห็น เปน หนังสือก็ได แ ตตองสงสําเนาหนัง สือดังกลาวใหศ าลและ
คูความอีกฝายหนึ่งทราบ และตองมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น เวนแตมีเหตุจําเปน หรือคูความ
ไมติดใจซักถามผูเชี่ยวชาญนั้น ศาลจะใหรับฟงความเห็นเปนหนังสือดังกลาวโดยผูเชี่ยวชาญไมตองมา
เบิกความประกอบก็ได
ในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญตองมาเบิกความประกอบ ใหสงสําเนาหนังสือดังกลาวตอศาลในจํานวน
ที่เพียงพอลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเบิกความเพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่งมารับไป
ในการเบิกความประกอบ ผูเชี่ยวชาญจะอานขอความที่เขียนมาก็ได
มาตรา ๒๔๔ ถาศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเห็นจําเปนเนื่องในการ
ไต สวนมู ลฟ อง พิจ ารณา หรือ สอบสวน ที่จ ะตอ งตรวจศพ แมว าจะได บรรจุ หรื อฝ งแลว ก็ต าม
ใหมีอํานาจสั่งใหเอาศพนั้น ใหผูเชี่ยวชาญตรวจได แตการกระทําตามคําสั่งดังกลาวจะตองคํานึงถึง
หลักทางศาสนาและไมกอใหเกิดอันตรายรายแรงอยางอื่น”
มาตรา ๒๑ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา ๒๔๔/๑ ของหมวด ๕ ผู เ ชี่ ย วชาญ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒๔๔/๑ ในกรณี ความผิ ดอาญาที่มี อัต ราโทษจํ าคุ ก หากมี ความจํ าเป น ต องใช
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใดที่เปนประเด็นสําคัญแหงคดี ใหศาลมีอํานาจ
สั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได
ในกรณีที่การตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่ง จําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด เนื้อเยื่อ ผิวหนัง
เสนผมหรือขน น้ําลาย ปสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรมหรือสวนประกอบของรางกาย
จากคูความหรือบุคคลใด ให ศ าลมีอํานาจสั่งให แพทยหรือ ผูเชี่ยวชาญดําเนิน การตรวจดั งกลาวได
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แตตองกระทําเพี ยงเทา ที่จําเปน และสมควรโดยใชวิธีการที่กอ ให เกิดความเจ็บปวดนอยที่ สุดเทา ที่
จะกระทําไดทั้งจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ตองใหความยินยอม หากคูความฝายใดไมยินยอมหรือกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวเบื้องตน วาขอเท็จจริงเปนไปตามที่คูความ
ฝายตรงขามกลาวอาง
ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรสามารถพิสูจนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่อาจทําใหศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดีไดโดยไมตองสืบ พยานหลักฐานอื่น อีก หรือมีเหตุอัน ควรเชื่อวาหากมีการเนิ่น ช า
กวาจะนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรอันสําคัญมาสืบในภายหนาพยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไป
หรือยากแกการตรวจพิสูจน เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให
ทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไดทัน ทีโดยไมจําตองรอ
ให ถึ ง กํ า หนดวั น สื บ พยานตามปกติ ทั้ ง นี้ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใช บั ง คั บ
โดยอนุโลม
ค า ใช จ า ยในการตรวจพิ สู จ น ต ามมาตรานี้ ใ ห สั่ ง จ า ยจากงบประมาณตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕๖ ใหศาลจายคาพาหนะ คาปวยการ และคาเชาที่พักที่จําเปนและสมควรแกพยาน
ซึ่งมาศาลตามหมายเรียก ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
พยานที่ไดรับคาพาหนะ คาปวยการ หรือคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอื่นแลว
ไมมีสิทธิไดรับตามมาตรานี้อีก”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกมาตรา ๒๕๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ไดกระทําไปแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนกระบวนพิจารณาใดที่ยังมิไดกระทําจนลวงพนเวลาที่ตอง
กระทํ าตามกฎหมายที่ใ ชบั งคับ อยูกอ นพระราชบัญญั ตินี้ แตยั งอยูใ นกํา หนดเวลาที่อาจกระทําได
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ตามบทบั ญ ญั ติ ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณานั้ น ได ภ ายใน
กําหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกลาว
มาตรา ๒๕ ให ป ระธานศาลฎี ก า นายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาดานเทคโนโลยีของประเทศในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

