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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๕/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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“มาตรา ๘๕/๑ ในระหว า งสอบสวน สิ่ ง ของที่ เ จ า พนั ก งานได ยึ ด ไว ซึ่ ง มิ ใ ช ท รั พ ย สิ น
ที่กฎหมายบัญญัติไววาผูใ ดทําหรือมีไวเปนความผิด ถายังไมไดนําสืบหรือแสดงเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดี เจาของหรือผูซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของที่เจาพนักงานยึดไว อาจยื่นคํารองตอ
พนักงานสอบสวนหรือ พนัก งานอัย การ แลว แตก รณี เพื่อ ขอรับ สิ่ง ของนั้น ไปดูแ ลรัก ษาหรือ
ใชประโยชนโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได
การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะตองไมกระทบถึงการใชสิ่งของนั้นเปนพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน
ขอเท็จจริงในภายหลัง ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งโดยมิชักชา โดยอาจเรียก
ประกันจากผูยื่นคํารองหรือกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหบุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือบุคคลดังกลาวไมยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคําสั่งใหคืน ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ แลวแตกรณี มีอํานาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกันเชนวานั้นได วิธีการ
ยื่นคํารอง เงื่อนไขและการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งไมอนุญาต ผูยื่น คํารองมีสิทธิยื่น
คํารองอุทธรณคําสั่งตอศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกลาวไดภายในสามสิบวันนับแต
วัน ที่ไดรับ แจ งการไมอนุ ญาตและให ศ าลพิจารณาใหแ ลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรั บ
อุทธรณ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดได
ตามที่เห็นสมควร คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๕๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการ
เขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึก
เหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๕/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๑๕๕/๑ การสอบสวนในกรณี ที่มี ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทํ าของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวา
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ปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวน
สอบสวน
การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบโดยพนักงาน
อัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือสั่งใหถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวของ
ไดตั้งแตเริ่มการทําสํานวนสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวนสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไวในสํานวน
และถือวาเปนการทําสํานวนสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาใหอํานาจเจาพนักงานยึดสิ่งของตาง ๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานไดจนกวาคดีถึงที่สุด บางกรณี
อาจตองยึดสิ่งของดังกลาวไวเปนเวลานาน ทําใหสิ่งของนั้นชํารุดบกพรอง เสื่อมประโยชน หรือเสื่อมราคา
กอความเสียหายแกผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือผูอื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น สมควรกําหนด
ใหเจาพนักงานมีอํานาจใชดุลพินิจผอนผันใหบุคคลดังกลาวรับสิ่งของดังกลาวไปดูแลรักษาหรือใชประโยชน
ระหวางการดําเนินคดีอาญาเพื่อเปน การบรรเทาความเสียหายและเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนผูสุจริต
ตลอดจนลดภาระหนาที่ของเจาพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งของนั้น ประกอบกับการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีที่มีความตายเกิด ขึ้นโดยการกระทําของเจาพนัก งานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตาย
ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และการสอบสวนในคดี
ดังกลาวรวมทั้งคดีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ เปนคดีที่มี
ผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภ าพของประชาชนอยางสําคัญ สมควรใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนัก งาน
สอบสวนในการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพและการสอบสวนคดีดังกลาวดวย เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

