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สาระสําคญั 
ของร่างพระราชบัญญัตมิาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้า 
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       ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศ 
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และคร้ังที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของ
คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 หลักการ 
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง  
 เหตุผล 
 เนื่องจากผู้กระทําความผิดอาญาบางประเภทท่ีเก่ียวข้องกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 
เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา การกระทําความผิดทางเพศกับเด็ก การทําร้ายจนเป็นเหตุ 
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั้งการนําตัวบุคคล 
ไปเรียกค่าไถ่ เม่ือได้รับการถูกจําคุกจนพ้นกําหนดโทษและได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมแล้ว ถึงแม้ว่าจะมี
การติดตามจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจบ้างแต่ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและไม่มี
ประสิทธิผลในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา ผู้กระทําความผิดเหล่านี้ส่วนหน่ึงยังมีแนวโน้ม 
ที่จะกระทําความผิดในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันซ้ําอีก สมควรมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนด
มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดดังกล่าว โดยการกําหนดให้มีมาตรการแก้ไขฟื้นฟ ู
 



๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ผู้กระทําความผิด มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันสังคม 
และผู้เสียหายจากการกระทําความผิดที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพื่อส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องคําสั่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศ 
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน  
๔๓ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 ๑. วันใช้บังคับ  
   กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒. ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย  
   ๒.๑ กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่การกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ 
ในประมวลกฎหมายอาญา๑ มาตรา ๒๗๖ (ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา) มาตรา ๒๗๗ (ความผิดฐาน
กระทําชําเราเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี) มาตรา ๒๗๘ (ความผิดฐานกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า  
๑๕ ปี) มาตรา ๒๗๙ (ความผิดฐานกระทําอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี) มาตรา ๒๘๐ (ความผิด
ฐานกระทําอนาจารตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัส 
หรือถึงแก่ความตาย) มาตรา ๒๘๓ ทวิ (ความผิดฐานพาบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี  
ไปเพื่อการอนาจาร) มาตรา ๒๘๔ (ความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร) มาตรา ๒๘๘ (ความผิดฐาน 
ฆ่าผู้อื่น) มาตรา ๒๘๙ (ความผิดฐานฆ่าบุพการี ฆ่าเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้อื่น 
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร้าย ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือ
เพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอย่างอื่น ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิด 
แต่การที่ตนได้กระทําความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา 
ในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้) มาตรา ๒๙๐ (ความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย)  
มาตรา ๒๙๗ (ความผิดฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําร้ายรับอันตรายสาหัส) มาตรา ๒๙๘ 
(ความผิดฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําร้ายรับอันตรายสาหัส โดยความผิดนั้นมีลักษณะตาม
มาตรา ๒๘๙) และมาตรา ๓๑๓ (ความผิดฐานเรียกค่าไถ่) (ร่างมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 
   ๒.๒ กําหนดให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่จําเลยซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่า 
มีความผิดตามมาตราหนึ่งมาตราใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ วรรคหน่ึง แม้ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษ 
ในความผิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ วรรคหน่ึงด้วยก็ตาม (ร่างมาตรา ๓ วรรคสอง) 
 
 

                                         
 ๑ ประมวลกฎหมายอาญา  

 



๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๓. กรณียกเว้นไม่ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  
     กําหนดมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดตามบทบัญญัติ 
มาตราหนึ่งมาตราใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ในขณะที่มีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี (ร่างมาตรา ๔) 
 ๔. บทนิยาม๒  
   กล่าวเฉพาะบทนิยามคําว่า “คุมขัง” หมายความว่า การควบคุมนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษหรือผู้ถูกเฝ้าระวังไว้ในเขตกําหนดเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๕)  
   ทั้งนี้ บทนิยามดังกล่าวเป็นการกําหนดให้มีความชัดเจนโดยเทียบเคียงกับกรณี 
“กักกัน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๐ และเพื่อให้ผู้ที่หลบหนีจากการถูกคุมขังและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการหลบหนีดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ 
มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๒๐๔ หรือมาตรา ๒๐๕๓ 

                                         
 ๒ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือท่ีใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ 
 ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๐ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๕ 
บัญญัติไว้ ดังนี้ 
   “มาตรา ๔๐  กักกัน คือการควบคุมผู้กระทําความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตกําหนด เพ่ือป้องกันการกระทําความผิด 
เพ่ือดัดนิสัย และเพ่ือฝึกหัดอาชีพ 
     มาตรา ๑๙๐  ผู้ใดหลบหนีไประหว่างท่ีถูกคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน  
หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     ถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระทําโดยแหกท่ีคุมขัง โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     ถ้าความผิดตามมาตราน้ีได้กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ผู้กระทําต้องระวางโทษหนักกว่า 
โทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 
     มาตรา  ๑๙๑   ผู้ ใดกระทําด้วยประการใดให้ผู้ ท่ี ถูกคุมขังตามอํานาจของศาล  ของพนักงานอัยการ  
ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     ถ้าผู้ ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาจากศาลหน่ึงศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต  
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต่สิบห้าปีข้ึนไป หรือมีจํานวนต้ังแต่สามคนข้ึนไป ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือน 
ถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 
     ถ้าความผิดตามมาตราน้ีได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยมี 
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระทําต้องระวางโทษหนักกว่าโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 
     มาตรา ๑๙๒  ผู้ใดให้พํานัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ให้ผู้ท่ีหลบหนีจากการคุมขังตามอํานาจของศาล 
ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา เพ่ือไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา ๒๐๔  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีตําแหน่งหน้า ท่ีควบคุมดูแลผู้ ท่ี ต้องคุมขังตามอํานาจของศาล  
ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ท่ีอยู่ในระหว่างคุมขังนั้น
หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจาํคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 



๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๕. การนําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาใช้บังคับ  
   กําหนดให้นําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้นํามาใช้บังคับ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖) 
 ๖. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และหน้าที่และอํานาจในการออกกฎหมาย 
ลําดับรองเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
   ๖.๑ กําหนดให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด 
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และอํานาจของตน (ร่างมาตรา ๗ 
วรรคหนึ่ง) 
   ๖.๒ กําหนดให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
มีอํานาจออกข้อบังคับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง และอัยการสูงสุด 
มีอํานาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ 
และอํานาจของตน (ร่างมาตรา ๗ วรรคสอง) 
   ๖ .๓ กําหนดให้ข้อบังคับและกฎกระทรวงมีผลใช้ บังคับเ ม่ือได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ร่างมาตรา ๗ วรรคสาม) 
 ๗ .  หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา ( ร่างมาตรา ๘  
ถึงร่างมาตรา ๑๕)   
  ๗.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
   กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา จํานวนทั้งสิ้น 
ไม่เกิน ๑๖ คน ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน ๑๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน ๕ คน ดังนี้  
 
 
                                         
     ถ้าผู้ ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังไปน้ันเป็นบุคคลท่ีต้องคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต  
จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกต้ังแต่สิบห้าปีข้ึนไป หรือมีจํานวนต้ังแต่สามคนข้ึนไป ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สองป ี
ถึงสบิปี และปรับต้ังแต่สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
     มาตรา ๒๐๕  ถ้าการกระทําดังกล่าวในมาตรา ๒๐๔ เป็นการกระทําโดยประมาท ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     ถ้าผู้ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระทําโดยประมาทนั้น เป็นบุคคลท่ีต้องคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใด 
ให้ลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแต่สิบห้าปี ข้ึนไป หรือมีจํานวนต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระทํา 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     ถ้าผู้กระทําความผิด จัดให้ได้ตัวผู้ ท่ีหลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ให้งดการลงโทษแก ่
ผู้กระทําความผิดนั้น” 



๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม        ประธานกรรมการ 
  (๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม        รองประธานกรรมการ 
  (๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย        กรรมการ 
  (๔) อธิบดีกรมการปกครอง        กรรมการ 
  (๕) อธิบดีกรมการแพทย์       กรรมการ 
  (๖) อธิบดีกรมราชทัณฑ์       กรรมการ 
  (๗) อธิบดีกรมสุขภาพจิต       กรรมการ 
  (๘) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ                กรรมการ  
  (๙) เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม      กรรมการ 
  (๑๐) อัยการสูงสุด        กรรมการ 
  (๑๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        จํานวนไม่เกิน ๕ คน        กรรมการ 
  (๑๒) อธิบดีกรมคุมประพฤติ                  กรรมการและเลขานุการ 
  โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่  
ด้านกฎหมาย ด้านอาชญาวิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา ด้านจิตเวชศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา รวมทั้งกําหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมราชทัณฑ์  
มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมของตน จํานวนกรมละ ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(ร่างมาตรา ๘)   
 ๗.๒ หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
   กําหนดให้คณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา มีหน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปนี้  
   (๑) กําหนดนโยบายและแผนการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทํา
ความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา  
   (๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการ
ป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ในการออกระเบียบหรือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
   (๓) ให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงานป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  



๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๒)    
 ๘. หมวด ๒ คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
(ร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๑๘) 
  ๘.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ํา 
   กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา 
ความผิดซ้ํา” จํานวนทั้งสิ้น ๕ คน ประกอบด้วย  
  (๑) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม   
       ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย ประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 
  (๓) ผู้แทนกรมคุมประพฤติ   กรรมการ 
  (๔) ผู้แทนกรมราชทัณฑ์   กรรมการ 
  (๕) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   กรรมการ 
  โดยกําหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติแต่งตั้งข้าราชการในกรมคุมประพฤติ 
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จํานวนไม่เกิน ๒ คน (ร่างมาตรา ๑๖) 
 ๘.๒ หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ํา 
  กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ํา มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณากําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ 
  (๒) พิจารณากําหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๔  
  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็น 
หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําหรือตามที่ 
คณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย  
(ร่างมาตรา ๑๗)  
 
 
 



๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๙. หมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด (ร่างมาตรา ๑๙ ถึงร่างมาตรา ๒๑) 
  ๙.๑ การย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด
ในระหว่างรับโทษจําคุกเพ่ือป้องกันมิให้กระทําความผิดซ้ําของพนักงานอัยการ และการพิจารณา 
สั่งคําร้องของศาล 
   (๑) กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในระหว่างรับโทษจําคุกเพื่อป้องกันมิให้กระทําความผิดซ้ํา  
ในคดีที่มีการฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ โดยจะขอรวมกันไปในการฟ้องคดี
ดังกล่าวหรือก่อนศาลมีคําพิพากษาก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง) 
   (๒) กําหนดให้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด ได้แก่  
    (๒.๑) มาตรการทางการแพทย์ 
    (๒.๒) มาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํากําหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคสอง) 
  (๓) กําหนดให้ศาลมีคําสั่ งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
ในระหว่างรับโทษจําคุก โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุแห่งการกระทําความผิด 
ประวัติการกระทําความผิด ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระทําความผิด  
ความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระทําความผิดซ้ํา และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ความผิด (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคสาม)   
 ๙.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด 
  กําหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการ 
ตามคําสั่งศาลและจัดทํารายงานผลของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อ
พนักงานอัยการอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจร้องขอให้ศาลมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดได้ (ร่างมาตรา ๒๐) 
 ๙.๓ หลักเกณฑ์การใช้มาตรการทางการแพทย์เพ่ือป้องกันมิให้กระทําความผิดซ้ํา 
และการนําผลของการใช้มาตรการทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ 
  (๑) กําหนดให้มาตรการทางการแพทย์ที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๑๙ (๑)  
ต้องดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกัน ทั้งนี้  
หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าจําเป็นต้องมีการใช้ยา ก็ให้กระทําได้เฉพาะกรณีเม่ือผู้กระทํา
ความผิดยินยอม (ร่างมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง)  
 
 
 
 



๘ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๒) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์นําผลของการใช้มาตรการทางการแพทย ์
มาใช้ในการพิจารณาลดโทษ พักการลงโทษ หรือให้ประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลให้ผู้กระทําความผิด 
ได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดในคําพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์๔ ด้วย (ร่างมาตรา ๒๑  
วรรคสอง)  
 ๑๐. หมวด ๔ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ 
ถึงร่างมาตรา ๒๗) 
 ๑๐.๑ การมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
ของศาล 
   (๑) กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษตามท่ีพนักงานอัยการร้องขอ โดยศาลจะกําหนดมาตรการเดียวหรือหลายมาตรการ 
ตามควรแก่กรณีก็ได้ เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ จะกระทําความผิดดังกล่าวภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ 
วรรคหนึ่ง) 
   (๒) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ได้แก่  
    (๒.๑) ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการกระทําความผิด  
    (๒.๒) ห้ามทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิด  
    (๒.๓) ห้ามเข้าเขตกําหนด  
    (๒.๔) ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 
    (๒.๕) ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัย  
    (๒.๖) ให้พักอาศัยในสถานที่ที่กําหนด  
    (๒ .๗) ให้พักอาศัยในสถานบําบัดที่ กําหนดหรือให้ไปอยู่ภายใต้ 
การดูแลในสถานบําบัดภายใต้การดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุขตามที่ศาลเห็นสมควร  
    (๒.๘) ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือผู้ดูแลสถานที่พักอาศัย
หรือสถานบําบัด 
    (๒.๙) ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือได้รับการเย่ียม 
จากพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่อื่นตามระยะเวลาที่กําหนด  
    (๒.๑๐) ให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ หรือมาพบหรือรับการตรวจ
รักษาจากแพทย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด  
 

                                         
 ๔ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



๙ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    (๒.๑๑) ให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูแก้ไขหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศาล
หรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด 
    (๒.๑๒) ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
หรือการเปลี่ยนงาน 
    (๒ .๑๓) ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการเฝ้าระวัง  
(ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง) 
   (๓) กําหนดให้ศาลอาจกําหนดระยะเวลาเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการ 
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสาม) 
   (๔) กําหนดให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุแห่งการกระทําความผิด ประวัติ
การกระทําความผิด ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระทําความผิด ความปลอดภัยของ
ผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระทําความผิดซ้ํา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด และความได้สัดส่วน 
ของการใช้มาตรการที่ต้องกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องถูกบังคับด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสี่) 
 ๑๐.๒ การจัดทํารายงานจําแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดและการพิจารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
   (๑) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์จัดทํารายงานจําแนกลักษณะของนักโทษ
เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์๕ เป็นรายบุคคล ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งศาล 
มีคําพิพากษาว่าเป็นผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ พร้อมทั้งความเห็นว่านักโทษ
เด็ดขาดผู้ใดสมควรให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังตามมาตรา ๒๒ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากําหนด
มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําเพื่อพิจารณาว่าสมควรกําหนดให้ใช้มาตรการเฝ้าระวัง 
ตามมาตรา ๒๒ แก่นักโทษเด็ดขาดผู้นั้น รวมทั้งกําหนดวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้
มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง)  
   (๒ )  กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้อง กัน 
การกระทําความผิดซ้ําเสนอรายงานและความเห็นภายหลังจากได้พิจารณาว่าสมควรให้ใช้มาตรการ 
เฝ้าระวังตามมาตรา ๒๒ กับนักโทษเด็ดขาดผู้ใดแล้ว ต่อพนักงานอัยการภายในเวลาอันสมควร 
ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด เพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาย่ืนคําร้องต่อศาลให้กําหนดมาตรการ 
เฝ้าระวัง (ร่างมาตรา ๒๓ วรรคสอง)   
 
 
 

                                         
 ๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๘. 



๑๐ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๑๐.๓ การย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษของพนักงานอัยการ 
   กําหนดให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจในท้องที่เรือนจํา
หรือสถานที่ คุมขังของนักโทษเด็ดขาดก่อนการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดเพื่อให้ศาลมีคําสั่ ง 
กําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ในกรณีที่พนักงานอัยการได้รับรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําผิดซ้ําแล้ว เห็นสมควรให้ใช้มาตรการดังกล่าว  
(ร่างมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง)    
 ๑๐.๔ สิทธิการให้ถ้อยคําและการมีทนายความของนักโทษเด็ดขาด 
   (๑) กําหนดให้ศาลไต่สวนและมีคําสั่งเม่ือได้รับคําร้องของพนักงานอัยการ
ตามมาตรา ๒๔ โดยให้ส่งสําเนาคําร้องให้นักโทษเด็ดขาดเพื่อทราบวันไต่สวนและสิทธิในการ 
ให้ถ้อยคํา และให้ศาลเรียกนักโทษเด็ดขาดมาให้ถ้อยคําด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) 
   (๒ )  กํ าหนดให้ศาลถามนักโทษเด็ดขาดว่ า มีทนายความห รือไ ม่   
ถ้านักโทษเด็ดขาดไม่มีทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสอง) 
   (๓ ) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดไปก่อน  
หากครบกําหนดที่กรมราชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดแล้ว แต่ศาลยังไม่ได้ไต่ส่วนคําร้อง 
หรือมีคําสั่งตามที่พนักงานอัยการร้องขอ โดยศาลยังคงมีอํานาจเรียกนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัว 
มาให้ถ้อยคําประกอบการไต่สวนด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสาม) 
 ๑๐.๕ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษและการจัดทําฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
   (๑) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการ 
ตามคําสั่งของศาล โดยให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การสืบเสาะและพินิจ  
และการคุมความประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤต๖ิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง) 
   (๒) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงสาเหตุที่ผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ศาลกําหนด และดําเนินการแก้ไข (ร่างมาตรา ๒๖  
วรรคสอง) 
   (๓) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานการเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเสนอต่อศาล เม่ือครบกําหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๒๒ 
และในทุกรอบ ๖ เดือน โดยศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิกคําสั่งมาตรการ
เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษในกรณีที่ศาลเห็นสมควรได้ (ร่างมาตรา ๒๖ วรรคสาม) 

                                         
 ๖ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๑๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๔) กําหนดให้กรมคุมประพฤติจัดทําฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ร่างมาตรา ๒๖ วรรคสี่) 
 ๑๐.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
    กําหนดให้ศาลอาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิก
มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษบางมาตรการหรือทุกมาตรการได้ ในกรณีที่
พฤติการณ์ที่เก่ียวกับการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษของผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ได้เปลี่ยนแปลงไป เม่ือพนักงานอัยการหรือผู้ถูกเฝ้าระวังร้องขอหรือศาลเห็นเอง และเม่ือศาลมีคําสั่ง
อย่างใดแล้ว ให้ศาลแจ้งให้ผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เก่ียวข้องทราบ (ร่างมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง) 
 ๑๑. หมวด ๕ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๓๖) 
  ๑๑.๑ การมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่นักโทษเด็ดขาด 
ของศาล 
    กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่ ง ให้ ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ 
แก่นักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ 
ตั้งแต่วันพ้นโทษหรือภายหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ําตามที่พนักงานอัยการร้องขอ  
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะไปกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และ 
ไม่มีมาตรการอื่นใดที่อาจป้องกันมิให้ผู้นั้นไปกระทําความผิดได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 
  ๑๑ .๒ การเสนอให้ศาลมี คําสั่ งให้ ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ 
โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
    (๑ )  กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําเสนอรายงานการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการเสนอรายงานก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดพร้อมทั้งความเห็นต่อพนักงานอัยการ 
เพื่อพิจารณายื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษกับนักโทษเด็ดขาด 
เพื่อไม่ให้ผู้นั้นไปกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขอให้
ศาลมีคําสั่งดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง) 
    (๒ )  กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้อง กัน 
การกระทําความผิดซ้ําเสนอรายงานการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ พร้อมทั้งความเห็นต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช ้
มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษร่วมกับการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
เม่ือครบกําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไป ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขอให้ศาลมีคําสั่งดังกล่าว 
(ร่างมาตรา ๒๙ วรรคสอง) 
 
 



๑๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑๑.๓ การเสนอให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ของพนักงานคุมประพฤติ 
    (๑) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ 
เพื่อพิจารณายื่นคําร้องต่อศาลในท้องที่ที่ผู้ถูกเฝ้าระวังมีที่อยู่หรือท้องที่ที่พบตัวผู้ถูกเฝ้าระวังเพื่อขอให้
ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
ในกรณีที่มีเหตุที่จะขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา ๒๘ หรือ 
ผู้ถูกเฝ้าระวังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง) 
    (๒) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติอาจเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ
เพื่อพิจารณา หรือในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นสมควร อาจขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษร่วมกับการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเม่ือครบ
กําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปได้ (ร่างมาตรา ๓๐ วรรคสอง) 
  ๑๑.๔ การไต่สวนคําร้องและออกหมายจับผู้ถูกเฝ้าระวัง 
    (๑) กําหนดให้ศาลไต่สวนคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙  
หรือมาตรา ๓๐ (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง) 
    (๒) กําหนดให้ศาลมีอํานาจออกหมายจับผู้ถูกเฝ้าระวังได้ ถ้าในวันไต่สวน 
ผู้ถูกเฝ้าระวังไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร จงใจไม่รับหมายเรียก  
ได้หลบหนีไปหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะหลบหนี และกําหนดให้นําเร่ืองการควบคุมตัวผู้ถูกจับ  
ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคสอง) 
  ๑๑.๕ การใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือการใช้
มาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องจากการคุมขังอันเนื่องมาจากคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙ 
ตามการเสนอรายงานของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําผิดซ้ําที่เสนอ
ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด  
    กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา โดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี 
นับแต่วันพ้นโทษ หรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเมื่อครบกําหนดการ
คุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอก็ได้ โดยให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เม่ือนับระยะเวลาทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๒) 
 
 
 



๑๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑๑.๖ การใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือการใช้
มาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องจากการคุมขังอันเนื่องมาจากคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๓๐ 
ตามการเสนอความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในระหว่างการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษท่ีได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว 
    (๑) กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา โดยมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว ตามที่พนักงานอัยการร้องขอตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหน่ึง แต่เม่ือนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ใช้มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
และระยะเวลาในคร้ังนี้ทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ  
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าคําสั่งการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษของศาลสิ้นสุดลง 
(ร่างมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง) 
    (๒) กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 
๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว หรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง
พ้นโทษเมื่อครบกําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอได้ โดยให้นําหมวด ๓ 
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เม่ือนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ใช้
มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําและระยะเวลาในครั้งนี้ทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๓ วรรคสอง) 
  ๑๑.๗ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการบังคับตามคําสั่งคุมขังภายหลัง 
พ้นโทษและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ  
    (๑) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
บังคับตามคําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ และให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตาม
ประมวลกฎหมายอาญา๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง) 
    (๒ )  กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาย่ืนคําร้องต่อศาล 
ให้มีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิกคําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษหรือเปล่ียนคําสั่ง
คุมขังภายหลังพ้นโทษเป็นคําสั่งเฝ้าระวังแทนได้ ในกรณีที่พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือเม่ือครบ
กําหนด ๖ เดือนนับแต่วันที่เร่ิมมีการคุมขังภายหลังพ้นโทษและในทุกรอบ ๖ เดือน (ร่างมาตรา ๓๔ 
วรรคสอง) 
 

                                         
 ๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 



๑๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑๑.๘ ระยะเวลาล่วงเลยการคุมขัง 
    กําหนดให้ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่ งคุมขังผู้ถูกเฝ้าระวังแล้ว แต่ผู้นั้น 
ยังไม่ได้รับการคุมขัง หรือได้รับการคุมขังแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะหลบหนี ถ้าพ้นกําหนด ๓ ปี นับแต่วันที่
ศาลมีคําสั่งหรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องคุมขัง จนล่วงเลยระยะเวลาการคุมขัง  
จะคุมขังผู้นั้นไม่ได้ (ร่างมาตรา ๓๕)  
   ๑๑.๙ การย่ืนคําร้องของพนักงานอัยการ เพ่ือขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการ
เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษต่อเนื่องจากการคุมขัง 
    กําหนดให้พนักงานอัยการอาจย่ืนคําร้องต่อศาลก่อนครบกําหนดเวลา 
การคุมขังเพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกคุมขัง 
เม่ือครบกําหนดการคุมขังได้ ในกรณีที่ศาลไม่ได้มีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง
พ้นโทษต่อเนื่องจากการคุมขังตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๓ วรรคสอง โดยศาลอาจมีคําสั่ง
ดังกล่าวภายหลังครบกําหนดการคุมขังก็ได้ และกําหนดให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๖) 
 ๑๒. หมวด ๖ การคุมขังฉุกเฉิน (ร่างมาตรา ๓๗ ถึงร่างมาตรา ๔๑)  
  ๑๒.๑ การมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของศาล 
   กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ไม่เกิน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง ตามที่พนักงานอัยการร้องขอ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกเฝ้าระวัง 
จะกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และมีเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีมาตรการอื่นใดท่ีอาจป้องกัน 
มิให้ผู้ถูกเฝ้าระวังกระทําความผิดดังกล่าวได้ (ร่างมาตรา ๓๗) 
  ๑๒.๒ การเสนอให้ศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของพนักงานคุมประพฤติและการจับ 
รวมท้ังการควบคุมตัวผู้ถูกเฝ้าระวังของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
   (๑) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ 
เพื่อพิจารณาย่ืนคําร้องต่อศาลในท้องที่ที่ผู้ถูกเฝ้าระวังมีที่อยู่หรือท้องที่ที่พบตัวผู้ถูกเฝ้าระวัง เพื่อขอให้
ศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง) 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๒) ก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมี
อํานาจจับผู้ถูกเฝ้าระวัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘๘ แต่ห้ามควบคุม 
ผู้ถูกจับเกินกว่า ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  
และเม่ือศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินแล้ว ให้กรมราชทัณฑ์นําตัวผู้ถูกเฝ้าระวังไปคุมขังฉุกเฉินตามคําสั่งศาล  
รวมทั้ ง กําหนดให้ คําสั่ งตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษไม่สิ้นผลไป  
โดยให้ดําเนินการต่อไปภายหลังพ้นจากการคุมขังฉุกเฉินแล้ว (ร่างมาตรา ๓๘ วรรคสอง) 
  ๑๒.๓ การโต้แย้งคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของผู้ถูกเฝ้าระวัง  
   (๑ )  กําหนดให้ศาลพิจารณาคํา ร้องของพนักงานอัยการโดยเ ร็ว 
และอาจมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ ในกรณีเป็นที่พอใจของศาลว่ามีเหตุตามที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง) 
   (๒) กําหนดให้ผู้ถูกเฝ้าระวังอาจย่ืนคําร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลยกเลิก
คําสั่งคุมขังฉุกเฉิน และกําหนดให้คําสั่งยกเลิกคําสั่งคุมขังฉุกเฉินเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
  ๑๒.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
   กําหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
ตามคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน และให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวลกฎหมาย
อาญา๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๐) 
  ๑๒.๕ การเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษหรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษในระหว่างศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
   กําหนดให้กรมคุมประพฤติดําเนินการให้มีการเสนอความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเสนอต่อศาลให้มีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษที่ศาลมีคําสั่งตามหมวด ๔ หรือเพื่อเสนอต่อศาลให้มีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลัง
พ้นโทษตามหมวด ๕ เพื่อป้องกันผู้ถูกคุมขังฉุกเฉินกระทําความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๔๑) 
 
 
 
                                         
 ๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
   “มาตรา ๗๘  พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคําสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
     (๑) เม่ือบุคคลนั้นได้กระทําความผิดซ่ึงหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
     (๒) เม่ือพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด 
     (๓) เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจขอให้ศาลออก
หมายจับบุคคลนั้นได้ 
     (๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจําเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗” 
 ๙ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๗. หน้า ๑๓. 



๑๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๑๓. หมวด ๗ การอุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๔๒) 
  ๑๓.๑ กําหนดให้คําสั่งศาลตามหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด
หมวด ๔ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ และหมวด ๕ มาตรการคุมขังภายหลัง 
พ้นโทษ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกคําร้องของพนักงานอัยการ เป็นที่สุด ส่วนกรณีคําสั่งตามที่พนักงานอัยการ 
ร้องขอ ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น (ร่างมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
  ๑๓.๒ กําหนดให้คําสั่งศาลชั้นอุทธรณ์ เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๔๒ วรรคสอง) 
 ๑๔. บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓) 
  กําหนดให้นําพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ
ผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล และกรณีที่จะมีการ
ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 
 
   

___________________________ 
 



๑๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 

ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ 
 เนื่องจากผู้กระทําความผิดอาญาบางประเภทที่เก่ียวข้องกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เช่น  
การฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา การกระทําความผิดทางเพศกับเด็ก การทําร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย การทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั้งการนําตัวบุคคล 
ไปเรียกค่าไถ่ เม่ือได้รับการถูกจําคุกจนพ้นกําหนดโทษและได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมแล้ว ถึงแม้ว่า 
จะมีการติดตามจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจบ้างแต่ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและ 
ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา ผู้กระทําความผิดเหล่านี้ส่วนหน่ึงยังมีแนวโน้ม 
ที่จะกระทําความผิดในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันซ้ําอีก สมควรมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนด
มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดดังกล่าว โดยการกําหนดให้มีมาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําความผิด มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันสังคม 
และผู้เสียหายจากการกระทําความผิดที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพื่อส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องคําสั่งดังกลา่วอย่างเหมาะสม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระท่ีสอง 

๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๑๐   
 ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

            ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศ 
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที ่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และคร้ังที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจําปี 
 

                                         
๑๐ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  

และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ันรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๖ ในหน้าท่ี ๔๓ และหน้า ๔๔ 



๑๘ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกัน
อีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทํา
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
   ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิด
เก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั้ง ๒ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 
      ๒.๑.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 
     หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
ในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  
     สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากผู้กระทําความผิด
อาญาบางประเภทท่ีเก่ียวข้องกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา
การกระทําความผิดทางเพศกับเด็ก การทําร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การทําร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั้งการนําตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่ เม่ือได้รับการถูกจําคุกจนพ้น
กําหนดโทษและได้ รับการปล่อยตัวสู่ สั งคมแล้ว  ถึงแม้ว่ าจะมีการติดตามจากเจ้าพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจบ้างแต่ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและไม่มีประสิทธิผลในการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ํา ผู้กระทําความผิดเหล่านี้ส่วนหนึ่งยังมีแนวโน้มที่จะกระทําความผิดในรูปแบบ
เดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันซ้ําอีก สมควรมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ําในความผิดดังกล่าว โดยการกําหนดให้มีมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด มาตรการ 
เฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันสังคมและผู้ เสียหาย 
จากการกระทําความผิดที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพื่อส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด โดยคํานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องคําสั่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
      ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิด 
เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระท่ีหนึ่ง  
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  (๑) วันใช้บังคับ  
   กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับเ ม่ือพ้นกําหนด ๑๘๐ วัน นับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 
 
 



๑๙ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๒) ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย  
   (๒.๑) กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่การกระทําความผิดตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา๑๑ มาตรา ๒๗๖ (ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา) มาตรา ๒๗๗ 
(ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี) มาตรา ๒๗๘ (ความผิดฐานกระทําอนาจารแก่บุคคล
อายุกว่า ๑๕ ปี) มาตรา ๒๗๙ (ความผิดฐานกระทําอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี) มาตรา ๒๘๐ 
(ความผิดฐานกระทําอนาจารตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย) มาตรา ๒๘๓ ทวิ (ความผิดฐานพาบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี 
ไปเพื่อการอนาจาร) มาตรา ๒๘๔ (ความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร) มาตรา ๒๘๘ (ความผิดฐาน 
ฆ่าผู้อื่น) มาตรา ๒๘๙ (ความผิดฐานฆ่าบุพการี ฆ่าเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้อื่น 
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร้าย ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ  
หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอย่างอื่น ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์
อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทําความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา 
ในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้) มาตรา ๒๙๐ (ความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย)  
มาตรา ๒๙๗ (ความผิดฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําร้ายรับอันตรายสาหัส) มาตรา ๒๙๘ 
(ความผิดฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําร้ายรับอันตรายสาหัส โดยความผิดนั้นมีลักษณะตาม
มาตรา ๒๘๙) และมาตรา ๓๑๓ (ความผิดฐานเรียกค่าไถ่) (ร่างมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 
   (๒.๒) กําหนดให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่จําเลยซึ่งศาลมีคําพิพากษา
ว่ามีความผิดตามมาตราหนึ่งมาตราใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ วรรคหน่ึง แม้ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษ 
ในความผิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ วรรคหน่ึงด้วยก็ตาม (ร่างมาตรา ๓ วรรคสอง) 
  (๓) กรณียกเว้นไม่ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  
   กําหนดมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดตามบทบัญญัต ิ
มาตราหนึ่งมาตราใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ในขณะที่มีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี (ร่างมาตรา ๔) 
  (๔) บทนิยาม๑๒  
   กล่าวเฉพาะบทนิยามคําว่า “คุมขัง” หมายความว่า การควบคุมนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือผู้ถูกเฝ้าระวังไว้ในเขตกําหนดเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
(ร่างมาตรา ๕) 
 
 
 

                                         
๑๑ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑. หน้า ๒. 
๑๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๒. หน้า ๓. 



๒๐ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ทั้งนี้ บทนิยามดังกล่าวเป็นการกําหนดให้มีความชัดเจนโดยเทียบเคียงกับกรณี 
“กักกัน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๐ และเพื่อให้ผู้ที่หลบหนีจากการถูกคุมขังและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการหลบหนีดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ 
มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๒๐๔ หรือมาตรา ๒๐๕๑๓ 
  (๕) การนําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับ  
   กําหนดให้นําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และโดยให้นํามาใช้บังคับ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖) 
  (๖) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และหน้าที่และอํานาจในการออกกฎหมาย
ลําดับรองเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
   (๖ .๑) กําหนดให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
และอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และอํานาจของตน 
(ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) 
   (๖.๒) กําหนดให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
มีอํานาจออกข้อบังคับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง และอัยการสูงสุด 
มีอํานาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ 
และอํานาจของตน (ร่างมาตรา ๗ วรรคสอง) 
   (๖.๓) กําหนดให้ข้อบังคับและกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ร่างมาตรา ๗ วรรคสาม) 
  (๗) หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๘  
ถึงร่างมาตรา ๑๕) 
   (๗.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
    กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา จํานวนทั้งสิ้น 
ไม่เกิน ๑๖ คน ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน ๑๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน ๕ คน ดังนี้  
    ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       ประธานกรรมการ 
    ๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม  รองประธานกรรมการ 
    ๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
    ๔) อธิบดีกรมการปกครอง  กรรมการ 
    ๕) อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
                                         

๑๓ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. หน้า ๓ - ๔. 



๒๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    ๖) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการ 
    ๗) อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ 
    ๘) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กรรมการ  
    ๙) เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กรรมการ 
    ๑๐) อัยการสูงสุด กรรมการ 
    ๑๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          จํานวนไม่เกิน ๕ คน  กรรมการ 
    ๑๒) อธิบดีกรมคุมประพฤติ   กรรมการและเลขานุการ 
    โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านอาชญาวิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา ด้านจิตเวชศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา รวมทั้งกําหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมราชทัณฑ์  
มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมของตน จํานวนกรมละ ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา ๘) 
  (๗.๒) หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
    กําหนดให้คณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา มีหน้าที ่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้  
    ๑) กําหนดนโยบายและแผนการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของ
ผู้กระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ําตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา  
    ๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการพิจารณากําหนด
มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ในการออกระเบียบหรือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
    ๓ ) ให้ คําปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงานป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
    ๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
(ร่างมาตรา ๑๒) 
 
 
 



๒๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๘) หมวด ๒ คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา 
ความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๑๘) 
    (๘.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ํา 
      กําหนดให้ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติ ธรรมมีอํ านาจแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ํา” จํานวนทั้งสิ้น ๕ คน ประกอบด้วย  
      ๑) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
          ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
      ๒) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 
      ๓) ผู้แทนกรมคุมประพฤติ   กรรมการ 
      ๔) ผู้แทนกรมราชทัณฑ์    กรรมการ 
      ๕) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   กรรมการ 
      โดยกําหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติแต่งตั้งข้าราชการในกรมคุมประพฤติ
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จํานวนไม่เกิน ๒ คน 
(ร่างมาตรา ๑๖) 
  (๘.๒) หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการ
ป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
     กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ํา มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) พิจารณากําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ 
     ๒) พิจารณากําหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๔  
     ๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนด 
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 
(ร่างมาตรา ๑๗)   
   (๙) หมวด ๓ มาตรการแก้ ไขฟ้ืนฟู ผู้กระทํ าความผิด ( ร่ างมาตรา ๑๙  
ถึงร่างมาตรา ๒๑) 
    (๙.๑) การย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทํา
ความผิดในระหว่างรับโทษจําคุกเพ่ือป้องกันมิให้กระทําความผิดซ้ําของพนักงานอัยการ  
และการพิจารณาสั่งคําร้องของศาล 



๒๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

     ๑) กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในระหว่างรับโทษจําคุกเพื่อป้องกันมิให้กระทําความผิดซ้ํา  
ในคดีที่มีการฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ โดยจะขอรวมกันไปในการฟ้องคดี
ดังกล่าวหรือก่อนศาลมีคําพิพากษาก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง) 
     ๒) กําหนดให้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด ได้แก่  
         ๒.๑) มาตรการทางการแพทย์ 
         ๒.๒) มาตรการอื่นใดที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํากําหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๑๙ 
วรรคสอง) 
    ๓) กําหนดให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
ในระหว่างรับโทษจําคุก โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุแห่งการกระทําความผิด 
ประวัติการกระทําความผิด ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระทําความผิด  
ความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระทําความผิดซ้ํา และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ความผิด (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคสาม) 
  (๙.๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด 
    กําหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
ตามคําสั่งศาลและจัดทํารายงานผลของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อ
พนักงานอัยการอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจร้องขอให้ศาลมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดได้ (ร่างมาตรา ๒๐) 
  (๙.๓) หลักเกณฑ์การใช้มาตรการทางการแพทย์เพ่ือป้องกันมิให้กระทํา
ความผิดซ้ําและการนําผลของการใช้มาตรการทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ 
    ๑) กําหนดให้มาตรการทางการแพทย์ที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๑๙ (๑) 
ต้องดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกัน ทั้งนี้  
หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าจําเป็นต้องมีการใช้ยา ก็ให้กระทําได้เฉพาะกรณีเม่ือผู้กระทํา
ความผิดยินยอม (ร่างมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์นําผลของการใช้มาตรการทางการแพทย์ 
มาใช้ในการพิจารณาลดโทษ พักการลงโทษ หรือให้ประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลให้ผู้กระทําความผิด 
ได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดในคําพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์๑๔ ด้วย (ร่างมาตรา ๒๑  
วรรคสอง) 
 

                                         
๑๔ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๔. หน้า ๘. 



๒๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๑๐) หมวด ๔ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒  
ถึงร่างมาตรา ๒๗) 
   (๑๐.๑) การมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง
พ้นโทษของศาล 
     ๑) กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษตามที่พนักงานอัยการร้องขอ โดยศาลจะกําหนดมาตรการเดียวหรือ 
หลายมาตรการตามควรแก่กรณีก็ได้ เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่า 
เป็นผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ จะกระทําความผิดดังกล่าวภายหลังพ้นโทษ  
(ร่างมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง) 
     ๒) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ได้แก่  
     ๒.๑) ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการกระทําความผิด  
     ๒.๒) ห้ามทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิด  
     ๒.๓) ห้ามเข้าเขตกําหนด  
     ๒.๔) ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 
     ๒.๕) ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัย  
     ๒.๖) ให้พักอาศัยในสถานที่ที่กําหนด  
     ๒.๗) ให้พักอาศัยในสถานบําบัดที่กําหนดหรือให้ไปอยู่ภายใต ้
การดูแลในสถานบําบัดภายใต้การดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุขตามที่ศาลเห็นสมควร  
     ๒.๘) ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือผู้ดูแลสถานที่พัก
อาศัยหรือสถานบําบัด 
     ๒ .๙) ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือได้ รับ 
การเย่ียมจากพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่อื่นตามระยะเวลาที่กําหนด  
     ๒.๑๐) ให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ หรือมาพบหรือรับการตรวจ
รักษาจากแพทย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด  
     ๒.๑๑) ให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูแก้ไขหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด 
     ๒.๑๒) ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่
ทํางานหรือการเปลี่ยนงาน 
     ๒.๑๓) ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการเฝ้าระวัง 
(ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง) 
   ๓) กําหนดให้ศาลอาจกําหนดระยะเวลาเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการ
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสาม) 



๒๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ๔) กําหนดให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุแห่งการกระทําความผิด  
ประวัติการกระทําความผิด ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระทําความผิด  
ความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระทําความผิดซ้ํา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
และความได้สัดส่วนของการใช้มาตรการที่ต้องกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องถูกบังคับด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ 
วรรคสี่) 
  (๑๐.๒) การจัดทํารายงานจําแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดและ 
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
   ๑ )  กําหนดให้กรมราชทัณฑ์จัดทํารายงานจําแนกลักษณะ 
ของนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์๑๕ เป็นรายบุคคล ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด 
ซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ พร้อมทั้งความเห็นว่า
นักโทษเด็ดขาดผู้ใดสมควรให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังตามมาตรา ๒๒ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําเพื่อพิจารณาว่าสมควรกําหนดให้ใช้มาตรการเฝ้าระวัง 
ตามมาตรา ๒๒ แก่นักโทษเด็ดขาดผู้นั้น รวมทั้งกําหนดวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้
มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง) 
   ๒) กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําเสนอรายงานและความเห็นภายหลังจากได้พิจารณาว่าสมควรให้ใช้มาตรการ 
เฝ้าระวังตามมาตรา ๒๒ กับนักโทษเด็ดขาดผู้ใดแล้ว ต่อพนักงานอัยการภายในเวลาอันสมควร 
ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด เพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาย่ืนคําร้องต่อศาลให้กําหนดมาตรการ 
เฝ้าระวัง (ร่างมาตรา ๒๓ วรรคสอง) 
  (๑๐.๓) การย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด 
ภายหลังพ้นโทษของพนักงานอัยการ 
   กําหนดให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจในท้องที่
เรือนจําหรือสถานที่คุมขังของนักโทษเด็ดขาดก่อนการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดเพื่อให้ศาลมีคําสั่ง 
กําหนดมาตรการเฝ้าระวัง ในกรณีที่พนักงานอัยการได้รับรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําผิดซ้ําแล้ว เห็นสมควรให้ใช้มาตรการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๔ 
วรรคหนึ่ง) 
  (๑๐.๔) สิทธิการให้ถ้อยคําและการมีทนายความของนักโทษเด็ดขาด 
   ๑) กําหนดให้ศาลไต่สวนและมีคําสั่งเม่ือได้รับคําร้องของพนักงาน
อัยการตามมาตรา ๒๔ โดยให้ส่งสําเนาคําร้องให้นักโทษเด็ดขาดเพื่อทราบวันไต่สวนและสิทธิในการ 
ให้ถ้อยคํา และให้ศาลเรียกนักโทษเด็ดขาดมาให้ถ้อยคําด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) 
                                         

๑๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๓. 



๒๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ๒) กําหนดให้ศาลถามนักโทษเด็ดขาดว่ามีทนายความหรือไม่  
ถ้านักโทษเด็ดขาดไม่มีทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสอง) 
   ๓) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดไปก่อน  
หากครบกําหนดที่กรมราชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดแล้ว แต่ศาลยังไม่ได้ไต่ส่วนคําร้อง 
หรือมีคําสั่งตามที่พนักงานอัยการร้องขอ โดยศาลยังคงมีอํานาจเรียกนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัว 
มาให้ถ้อยคําประกอบการไต่สวนด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสาม) 
  (๑๐.๕) เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษและการจัดทําฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย 
ของประชาชน 
   ๑) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามคําสั่งของศาล โดยให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การสืบเสาะและพินิจ  
และการคุมความประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา 
๒๖ วรรคหนึ่ง) 
   ๒) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงสาเหตุที่ผู้ถูกเฝ้าระวัง
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ศาลกําหนด และดําเนินการแก้ไข (ร่างมาตรา ๒๖  
วรรคสอง) 
   ๓) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติจัดทํารายงานการเฝ้าระวัง
นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเสนอต่อศาล เม่ือครบกําหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง 
ตามมาตรา ๒๒ และในทุกรอบ ๖ เดือน โดยศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิก
คําสั่งมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษในกรณีที่ศาลเห็นสมควรได้ (ร่างมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม) 
   ๔) กําหนดให้กรมคุมประพฤติจัดทําฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ร่างมาตรา ๒๖ วรรคสี่) 
  (๑๐.๖) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษ 
   กําหนดให้ศาลอาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา  
หรือยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษบางมาตรการหรือทุกมาตรการได้  
ในกรณีที่พฤติการณ์ที่เก่ียวกับการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษของผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ได้เปลี่ยนแปลงไป เม่ือพนักงานอัยการหรือผู้ถูกเฝ้าระวังร้องขอหรือศาลเห็นเอง และเม่ือศาลมีคําสั่ง
อย่างใดแล้ว ให้ศาลแจ้งให้ผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เก่ียวข้องทราบ (ร่างมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง) 
 
                                         

๑๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๖. หน้า ๑๐. 



๒๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๑๑) หมวด ๕ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๓๖) 
   (๑๑.๑) การมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่นักโทษ
เด็ดขาดของศาล 
    กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ 
แก่นักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ 
ตั้งแต่วันพ้นโทษหรือภายหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ําตามที่พนักงานอัยการร้องขอ  
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะไปกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และ 
ไม่มีมาตรการอื่นใดที่อาจป้องกันมิให้ผู้นั้นไปกระทําความผิดได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 
   (๑๑.๒) การเสนอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ  
โดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
    ๑) กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําเสนอรายงานการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการเสนอรายงานก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดพร้อมทั้งความเห็นต่อพนักงาน
อัยการเพื่อพิจารณายื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษกับนักโทษเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้ผู้นั้นไปกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขอให้
ศาลมีคําสั่งดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําเสนอรายงานการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ พร้อมทั้งความเห็นต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช ้
มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษร่วมกับการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
เม่ือครบกําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไป ในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องขอให้ศาลมีคําสั่งดังกล่าว 
(ร่างมาตรา ๒๙ วรรคสอง) 
   (๑๑.๓) การเสนอให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ของพนักงานคุมประพฤติ 
    ๑) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นตอ่พนักงานอยัการ 
เพื่อพิจารณายื่นคําร้องต่อศาลในท้องที่ที่ผู้ถูกเฝ้าระวังมีที่อยู่หรือท้องที่ที่พบตัวผู้ถูกเฝ้าระวังเพื่อขอให้
ศาลมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  
ในกรณีที่ มี เหตุที่จะขอให้ศาลมีคําสั่ งกําหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา ๒๘  
หรือผู้ถูกเฝ้าระวังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  
(ร่างมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง) 
 
 



๒๘ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    ๒ )  กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติอาจเสนอความเห็นต่อ 
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณา หรือในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นสมควร อาจขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้
มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษร่วมกับการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
เม่ือครบกําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปได้ (ร่างมาตรา ๓๐ วรรคสอง) 
   (๑๑.๔) การไต่สวนคําร้องและออกหมายจับผู้ถูกเฝ้าระวัง 
    ๑) กําหนดให้ศาลไต่สวนคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙ 
หรือมาตรา ๓๐ (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง) 
    ๒ )  กําหนดให้ศาลมีอํ านาจออกหมายจับผู้ ถู ก เฝ้ าระวั ง ได้   
ถ้าในวันไต่สวนผู้ ถูก เฝ้ าระวั งไ ม่มาศาลตามหมายเ รียกหรือตามนัดโดยไม่ มี เหตุอันสมควร  
จงใจไม่รับหมายเรียก ได้หลบหนีไปหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะหลบหนี และกําหนดให้นําเร่ือง 
การควบคุมตัวผู้ถูกจับ ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคสอง) 
   (๑๑.๕) การใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือ 
การใช้มาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องจากการคุมขังอันเนื่องมาจากคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 
๒๙ ตามการเสนอรายงานของคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันการกระทําผิดซ้ํา 
ที่เสนอก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด  
    กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา โดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี 
นับแต่วันพ้นโทษ หรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเมื่อครบกําหนด 
การคุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอก็ได้ โดยให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟู 
ผู้กระทําความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เม่ือนับระยะเวลาทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๒) 
   (๑๑.๖) การใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือการใช้
มาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องจากการคุมขังอันเนื่องมาจากคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๓๐ 
ตามการเสนอความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในระหว่างการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษท่ีได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว 
    ๑) กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํ า   
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว ตามที่พนักงานอัยการร้องขอ 
ตามมาตรา ๓๐วรรคหนึ่ง แต่เม่ือนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ใช้มาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ําและระยะเวลาในคร้ังนี้ทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ 
ผู้นั้นพ้นโทษ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าคําสั่งการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ของศาลสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง) 



๒๙ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    ๒) กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํ า   
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว หรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเมื่อครบกําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอได้ 
โดยให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เม่ือนับระยะเวลา 
ที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ใช้มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําและระยะเวลาในครั้งนี้ทั้งหมดรวมกันแล้ว 
จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๓ วรรคสอง) 
   (๑๑.๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการบังคับตามคําสั่งคุมขัง 
ภายหลังพ้นโทษและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ  
    ๑) กําหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในการ
ดําเนินการบังคับตามคําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ และให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกัน
ตามประมวลกฎหมายอาญา๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาย่ืนคําร้องต่อศาล 
ให้มีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิกคําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษหรือเปลี่ยน 
คําสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษเป็นคําสั่งเฝ้าระวังแทนได้ ในกรณีที่พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือเม่ือครบ
กําหนด ๖ เดือนนับแต่วันที่เร่ิมมีการคุมขังภายหลังพ้นโทษและในทุกรอบ ๖ เดือน (ร่างมาตรา ๓๔ 
วรรคสอง) 
   (๑๑.๘) ระยะเวลาล่วงเลยการคุมขัง 
    กําหนดให้ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่งคุมขังผู้ถูกเฝ้าระวังแล้ว แต่ผู้นั้น 
ยังไม่ได้รับการคุมขัง หรือได้รับการคุมขังแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะหลบหนี ถ้าพ้นกําหนด ๓ ปี นับแต่วัน 
ที่ศาลมีคําสั่งหรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องคุมขัง จนล่วงเลยระยะเวลาการคุมขัง  
จะคุมขังผู้นั้นไม่ได้ (ร่างมาตรา ๓๕) 
   (๑๑.๙) การย่ืนคําร้องของพนักงานอัยการ เพ่ือขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้
มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษต่อเนื่องจากการคุมขัง 
    กําหนดให้พนักงานอัยการอาจยื่นคําร้องต่อศาลก่อนครบกําหนด 
เวลาการคุมขังเพื่อให้ศาลมีคําสั่ งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษแก่ 
ผู้ถูกคุมขังเม่ือครบกําหนดการคุมขังได้ ในกรณีที่ศาลไม่ได้มีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษต่อเนื่องจากการคุมขังตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๓ วรรคสอง โดยศาลอาจ
มีคําสั่งดังกล่าวภายหลังครบกําหนดการคุมขังก็ได้ และกําหนดให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๖) 
                                         

๑๗ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๗. หน้า ๑๓. 



๓๐ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๑๒) หมวด ๖ การคุมขังฉุกเฉิน (ร่างมาตรา ๓๗ ถึงร่างมาตรา ๔๑) 
   (๑๒.๑) การมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของศาล 
    กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ไม่เกิน 
๗ วันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง ตามที่พนักงานอัยการร้องขอ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกเฝ้าระวัง 
จะกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และมีเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีมาตรการอื่นใดที่อาจป้องกันมิให้ 
ผู้ถูกเฝ้าระวังกระทําความผิดดังกล่าวได้ (ร่างมาตรา ๓๗) 
   (๑๒.๒) การเสนอให้ศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของพนักงานคุมประพฤติ  
และการจับ รวมท้ังการควบคุมตัวผู้ถูกเฝ้าระวังของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
    ๑) กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ 
เพื่อพิจารณาย่ืนคําร้องต่อศาลในท้องที่ที่ผู้ถูกเฝ้าระวังมีที่อยู่หรือท้องที่ที่พบตัวผู้ถูกเฝ้าระวัง เพื่อขอให้
ศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) ก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน พนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจมีอํานาจจับผู้ถูกเฝ้าระวัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘๑๘  
แต่ห้ามควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่า ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจ และเม่ือศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินแล้ว ให้กรมราชทัณฑ์นําตัวผู้ถูกเฝ้าระวังไปคุมขังฉุกเฉิน 
ตามคําสั่งศาล รวมทั้งกําหนดให้คําสั่งตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษไม่สิ้นผลไป  
โดยให้ดําเนินการต่อไปภายหลังพ้นจากการคุมขังฉุกเฉินแล้ว (ร่างมาตรา ๓๘ วรรคสอง) 
   (๑๒.๓) การโต้แย้งคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของผู้ถูกเฝ้าระวัง  
             ๑) กําหนดให้ศาลพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการโดยเร็ว 
และอาจมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ ในกรณีเป็นที่พอใจของศาลว่ามีเหตุตามที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) กําหนดให้ผู้ถูกเฝ้าระวังอาจย่ืนคําร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อให ้
ศาลยกเลิกคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน และกําหนดให้คําสั่งยกเลิกคําสั่งคุมขังฉุกเฉินเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง) 
   (๑๒.๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
    กําหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
ตามคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน และให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวลกฎหมาย
อาญา๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๐) 
 

                                         
๑๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘. หน้า ๑๕. 
๑๙ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๗. หน้า ๑๓. 



๓๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๑๒.๕) การเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษหรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษในระหว่างศาลมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
    กําหนดให้กรมคุมประพฤติดําเนินการให้มีการเสนอความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเสนอต่อศาลให้มีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษที่ศาลมีคําสั่งตามหมวด ๔ หรือเพื่อเสนอต่อศาลให้มีคําสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลัง
พ้นโทษตามหมวด ๕ เพื่อป้องกันผู้ถูกคุมขังฉุกเฉินกระทําความผิดซ้ํา (ร่างมาตรา ๔๑) 
  (๑๓) หมวด ๗ การอุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๔๒) 
    (๑๓.๑) กําหนดให้คําสั่งศาลตามหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ความผิดหมวด ๔ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ และหมวด ๕ มาตรการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกคําร้องของพนักงานอัยการ เป็นที่สุด ส่วนกรณีคําสั่งตามที่
พนักงานอัยการร้องขอ ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น (ร่างมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
    (๑๓.๒) กําหนดให้คําสั่งศาลชั้นอุทธรณ์ เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๔๒ วรรคสอง) 
  (๑๔) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓) 
    กําหนดให้นําพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล และกรณีที่จะมี
การปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 
  จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
ในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
  (๑) ผู้กระทําความผิดในคดีเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ 
มีลักษณะการกระทําความผิดแตกต่างจากผู้กระทําความผิดทั่วไปทั้งในส่วนของพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดและระดับความเสี่ยงต่อการกระทําความผิดซ้ํา 
  (๒) เพื่อกําหนดให้มีมาตรการพิเศษทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ํา โดยเน้นการใช้มาตรการที่เหมาะสมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
ในคดีเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ ได้แก่ มาตรการฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด  
ซึ่งรวมถึงมาตรการทางการแพทย์ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน  
  (๓) ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสอดส่องและติดตาม 
ผู้พ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิดซ้ําเม่ือพ้นออกจากกระบวนการยุติธรรม  
 
 



๓๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๔) ร่างกฎหมายฉบับนี้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยและทบทวนแนวปฏิบัติที่ดี 
รวมถึงมาตรการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติ แล้วนํามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในสังคม มีหลักประกันความยุติธรรม 
ตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม  
  (๕) กระทรวงยุติธรรมได้ดําเนินการจัดให้มีการฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  (๖) ตัวอย่างคดีสะเทือนขวัญที่ต้องมีการควบคุมตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เช่น ๑) กรณีนายอนุวัฒน์ ผลจะโปะ หรือไอ้แหบ ก่อเหตุฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย ๙ ขวบ ๒) กรณีนายประถม 
เอียดขาว หรือบังหมัด ที่ก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่าชิงทรัพย์ ๓) กรณีนายสมคิด พุ่มพวง หรือคิด เดอะริปเปอร์ 
ฆาตกรต่อเนื่อง ๔) กรณีนายอภิชัย องค์วิศิษฐ์ หรือไอซ์ หีบเหล็ก ฆาตรกรโรคจิต ๕) กรณีจ่าสิบเอก  
จักรพันธ์ ถมมา สังหารหมู่ที่จังหวัดนครราชสีมาในค่ายทหาร ๖) กรณีนายประสิทธิชัย เขาแก้ว  
หรือครูกอล์ฟ ฆ่าชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่าที่จังหวัดลพบุรี และ๗) กรณีจ่าสิบตรี สุริยา 
ชะระจํานงค์ พร้อมพวก ๔ คน ก่อเหตุเรียกค่าไถ่และฆ่าปิดปากเด็กที่รู้จักคุ้นเคยกัน ดังนั้น เพื่อป้องกัน
กลุ่มคนที่มีลักษณะของการกระทําความผิดเหล่านี้เม่ือพ้นโทษออกจากเรือนจําแล้วจะกระทําความผิดซ้ํา 
จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  ๒.๑.๒.๒ นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทํา 
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
  หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทํา
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง  
  สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ ผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา การกระทําความผิด 
ทางเพศกับเด็ก การทําร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การทําร้ายร่างกายสาหัส เม่ือได้รับ 
โทษจําคุกจนพ้นโทษแล้ว จะได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมโดยอิสระ บางรายอาจจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผู้กระทําความผิดเหล่านี้ส่วนหน่ึงยังมีความเสี่ยงที่จะไปกระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ 
ความรุนแรงซ้ํา ในรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบใกล้เคียงกัน แม้จะมีการติดตามจากเจ้าพนักงานตํารวจ 
หรือฝ่ายปกครองบ้าง แต่ก็ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย และไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ํา ประเทศไทยยังขาดกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดให้มีการคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษ  
หรือการคุมขังภายหลังพ้นโทษ จึงสมควรที่จะมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดมาตรการป้องกันการกระทํา 
 
 



๓๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ความผิดซ้ําของผู้กระทําผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกันสังคมและผู้เสียหายจากการกระทํา
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่อาจเกิดขึ้นอีก เพื่อส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช ้
ความรุนแรง โดยคํานึงถึงเสรีภาพของผู้ต้องคําสั่งดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  จากนั้นนางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้กล่าวถึงความจําเป็นและความสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปสาระสําคัญได้ว่า สืบเนื่อง
จากปัจจุบันได้มีการกระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเป็นจํานวนมาก ดังจะเห็นได้จากข่าว
ตามที่สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้นําเสนอ เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา การกระทําความผิด 
ทางเพศกับเด็ก การทําร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การทําร้ายร่างกายสาหัส ซึ่งเหตุการณ์
เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ําบ่อยครั้ง เช่น กรณีนายสมคิด พุ่มพวง กรณีนายอภิชัย องค์วิศิษฐ์ หรือไอซ์ หีบเหล็ก 
และกรณีหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอนโดมิเนียม ก่อเหตุข่มขืนหญิงซึ่งพักอาศัยอยู่
ในคอนโดมิเนียมดังกล่าว ซึ่งผู้กระทําความผิดเหล่านี้ล้วนเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษหรือเคยทําผิด 
ในลักษณะเดียวกันมาก่อน เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงถึงความปลอดภัย 
ในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่า เม่ือมีการปล่อยตัวผู้ที่มีประวัติกระทําความผิดซ้ํา 
ในคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี้ออกสู่สังคมแล้ว ก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม 
อีกบ่อยครั้ง แต่เม่ือถึงกําหนดเวลาปล่อยตัวก็จําเป็นต้องปล่อยตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งที่ ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ 
เพราะไม่มีกฎหมายรองรับการแก้ปัญหาเร่ืองนี้ แม้ว่าจะมีกรณีการคุมความประพฤติผู้กระทําความผิด
หลังจากที่พ้นโทษแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นกรณีของการขอความร่วมมือเม่ือผู้พ้นโทษยินยอมหรือสมัครใจ 
ให้ติดตามเท่านั้น โดยไม่มีกฎหมายบังคับ จึงเป็นข้อจํากัดที่สําคัญในการติดตามผู้พ้นโทษซึ่งมีความเสี่ยง
ที่จะกระทําความผิดซ้ํา ทําให้การกระทําความผิดซ้ําไม่เกิดประสิทธิผล หรือผู้กระทําความผิดบางคน 
ที่มีลักษณะพฤติกรรมในระหว่างต้องขังอยู่ในเรือนจําเป็นผู้ต้องขังชั้นเย่ียม แต่เม่ือได้รับการปล่อยตัวแล้ว
กลับกระทําความผิดในรูปแบบเดิมหรือในรูปแบบทํานองเดียวกันกับรูปแบบเดิมอีก ซึ่งเราจะทราบได้
อย่างไรว่าคนกลุ่มนี้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะพร้อมกลับคืนเข้าสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยไม่เป็น
อันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ จากสถิติการกระทําความผิดซ้ําของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในปีที่ผ่านมา 
พบว่า มีจํานวนผู้กระทําความผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกาย และความผิดเก่ียวกับเพศสูงมาก อยู่ในอันดับ  
๑ ใน ๕ ของจํานวนการกระทําความผิดทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่จะต้องเสนอกฎหมาย
ฉบับนี้เพื่ออุดช่องว่างต่าง ๆ 
  ทั้ งนี้  ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่ าว 
หลายประการ เช่น การใช้มาตรการทางการแพทย์ในการฉีดยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศ (ฉีดให้ฝ่อ) ส่วนกรณี
ที่ผู้ต้องขังได้รับการประเมินแล้วพบว่า การคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษนั้นยังไม่เพียงพอที่จะยับย้ัง 
การกระทําความผิดซ้ําได้ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อเหตุซ้ําอีก ก็จะให้อํานาจในการดําเนินการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษได้อีก ตามร่างมาตรา ๒๒ และร่างมาตรา ๓๐ หรือในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติฝ่าฝืน
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด ก็กําหนดให้พนักงานคุมประพฤติขอให้ศาลสั่งคุมขังฉุกเฉินได้ 



๓๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ตามร่างมาตรา ๒๗ และหากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติการณ์ใกล้ที่จะกระทําความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง โดยไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะยับย้ังแล้วก็สามารถที่จะขอให้ศาลส่ังคุมขังฉุกเฉินได้  
ตามร่างมาตรา ๔๐ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคม โดยยับย้ังการก่อเหตุ
อาชญากรรมหรือการกระทําความผิดได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การคุมขังภายหลังการพ้นโทษไม่ได้เป็น
มาตรการลงโทษผู้กระทําความผิด แต่เป็นมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหาย 
อันมีลักษณะเป็นมาตรการจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนที่ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อดําเนินคดีอาญา จึงสามารถ 
ที่จะกระทําได้โดยไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดําเนินมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว จะมีมาตรการขั้นแรก คือ 
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดเฉพาะรายซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้กระทําความผิด 
ได้มีโอกาสในการแก้ไขปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม ก่อนที่จะ
เข้าสู่การประเมินเพื่อใช้มาตรการภายหลังการพ้นโทษ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นการ
มุ่งเน้นที่จะป้องกันสังคมไม่ให้เกิดการกระทําความผิดซ้ําที่ใช้ความรุนแรง และช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ความผิดกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลกที่ มุ่งเน้นการใช้ระบบติดตาม 
ผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงที่จะกระทําความผิดซ้ํา เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตให้แก่ประชาชนและสังคมอีกด้วย 

 ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ พันตํารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อํานวยการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา 
รัตนดิลก ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๗๖๒๐  

  ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 
พ.ศ. .... และนางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอ 
 
 

                                         
๒๐ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ กําหนดไว้ว่า 
    “ข้อ ๗๖  ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริง 

ต่อท่ีประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้” 



๓๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง  
พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  

  (๑) มาตรการในการแก้ปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรให้ความสําคัญ 
กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทั้งในเชิงนโยบาย
และการบังคับใช้มาตรการจากนโยบาย ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศมักมีแรงจูงใจ
หรือสาเหตุจากการขาดความยับย้ังชั่งใจ ปัญหาการเลี้ยงดูของครอบครัว ปัญหาสังคม การดื่ม
แอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด และปัญหาด้านจิตเวช ซึ่งปัญหาด้านจิตเวชเป็นสาเหตุสําคัญ 
ของการกระทําความผิดซ้ําที่ยากจะป้องกันหากไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษ ทั้งนี้  
ตามรายงานของนักจิตวิทยาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการทดสอบตามโปรแกรม 
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดทางเพศ โดยเรือนจํากลางสมุทรปราการกับสถาบันจิตเวชศาสตร์ 
สมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกันศึกษา พบว่า ผู้ต้องขังคดีทางเพศส่วนหนึ่งมีอาการจิตเวชร่วมด้วย ดังนั้น  
จึงมีการเสนอให้มีการบําบัดรักษาและปรับพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าสําหรับผู้ต้องขังที่มีอาการจิตเวช  
เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทําความผิดซ้ํา โดยจะต้องได้รับการบําบัดรักษาให้หายก่อนที่จะพ้นโทษ 
ทั้งนี้ ตามรายงานดังกล่าวได้ระบุว่า นักสังคมสงเคราะห์เรือนจํากลางสมุทรปราการ เตรียมเสนอ 
ผลการทดลองทางจิตวิทยาให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อให้มีการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษของกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่มีอาการจิตเวชเพื่อให้ได้รับการรักษานอกเหนือจากที่ถูกคุมขังตามกฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การประเมินอาการทางจิตเวชจะต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะในระหว่างถูกคุมขัง เพื่อให้มีโอกาส 
ในการรักษาผู้ต้องขังให้หายก่อนที่จะพ้นโทษ และเม่ือพ้นโทษแล้วยังไม่หายจะต้องมีมาตรการในการ
รักษาจนกว่าจะพ้นขีดอันตรายต่อสังคม ซึ่งมาตรการทางการแพทย์ถือเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ปัญหา
ประเด็นอาการทางจิตเวชของผู้กระทําความผิดที่จะกระทําผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศ จึงควรเพิ่ม
สัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติการที่จะมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  

  (๒) ตามหลักการห้ามดําเนินคดีซ้ําที่กําหนดไว้ว่า “บุคคลไม่สมควรได้รับการลงโทษ
ซ้ําในความผิดเดิม (Nemo bis punitur pro eodem delicto)” แม้ว่าผู้กระทําความผิดสมควรท่ีจะ
ได้รับโทษ แต่โทษที่ผู้กระทําความผิดจะได้รับนั้นควรสอดคล้องกับการกระทําความผิดและมิใช่การลงโทษซ้ํา 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
จึงไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 
มีข้อจํากัดหรือมีผลกระทบประการใด จึงไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้
ความรุนแรงได้ 

  (๓) ขอสอบถามว่า กรมราชทัณฑ์ได้ใช้โปรแกรมใดในการประเมินและแก้ไขปัญหา
ผู้กระทําความผิด เช่น กรณีนายสมคิด พุ่มพวง และไอซ์ หีบเหล็ก ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้เคยชี้แจง
กรณีนี้ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรที่เก่ียวข้องแต่เพียงว่า กรณีนายสมคิด พุ่มพวง 



๓๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

และไอซ์ หีบเหล็ก มีลักษณะบุคลิกภาพที่ผิดปกติตามเง่ือนไขของมาตรการคัดกรองทางจิตเวช  
แต่ไม่สามารถชี้แจงมูลเหตุที่แท้จริงแห่งการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดดังกล่าวได้ ดังนั้น  
จะเชื่อม่ันได้อย่างไรว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะสามารถปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จริง 

  (๔) แม้ว่าในการประเมินผู้กระทําความผิดจะสามารถดําเนินการโดยสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ แต่ในต่างจังหวัดอาจจะยังไม่มีจิตแพทย์เพียงพอ
ต่อการประเมินผู้กระทําความผิด จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบัน มีจํานวนนักจิตวิทยาคลินิกหรือจิตแพทย์
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผู้กระทําความผิดตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่  
ทั้งนี้ หากไม่มีการประเมินที่ชัดเจนและมีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหารายบุคคล (Individual Plan) จะเชื่อม่ัน
ได้อย่างไรว่า ผู้กระทําความผิดในคดีเก่ียวกับเพศเหล่านั้นได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างแท้จริง หรือมาตรการ
คุมขังดังกล่าวจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมาตรการทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้
ยาปรับฮอร์โมนหรือฉีดอัณฑะให้ฝ่อนั้น จัดอยู่ในมาตรการทางการแพทย์หรือไม่ หรือจะเป็นเพียง 
การแก้ไขพฤติกรรมบําบัดที่อาจไม่สามารถแก้ไขสาเหตุแห่งการกระทําความผิดได้อย่างแท้จริง   

  (๕) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสร้างดุลยภาพระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยา
ผู้เสียหายกับการแก้ไขบําบัดพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดได้อย่างไร จะมีมาตรการให้ชุมชนและสังคม 
รวมทั้งหน่วยงานอื่น เช่น นักสังคมสงเคราะห์ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ตลอดจนอะไร
คือหลักประกันการไม่กระทําความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช ้
ความรุนแรง 

  (๖) เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ เพราะมีความสอดคล้องกับ
มาตรการของต่างประเทศ แต่มีข้อกังวลเก่ียวกับการวินิจฉัยของศาลซึ่งจะต้องพิจารณาจากข้อมูล 
๒ ด้าน คือ ด้านอาชญาวิทยาและข้อมูลทางการแพทย์ กล่าวคือ ตามทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม 
(Crime Triangle Theory) ได้กล่าวถึงอาชญากรหรือผู้ซึ่งมีความสามารถในการก่ออาชญากรรม 
หรือกลุ่มฮาร์ดคอร์ (Hardcore) ต่าง ๆ ซึ่งหมายความรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงในการก่ออาชญากรรม  
เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพยาเสพติด และผู้ถูกกระทําหรือเหยื่อ ซึ่งจะมีลักษณะบางอย่าง 
ที่เป็นเป้าหมายของอาชญากร เช่น เด็ก เยาวชน ผู้หญิง หรือมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง เช่น การแต่งกาย
ตามสมัยนิยมหรือตามแฟชั่น และความคิดของกลุ่มสังคมนิยมชายที่มองผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียม  
และมาตรการในการป้องกันดูแล (Guardian) ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันที่ เป็นนโยบาย 
ของรัฐบาล มาตรการป้องกันที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เคร่ืองมือติดตามตัว กล้องวงจรปิด 
และการเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า ได้กําหนด 
รายละเอียดในทางปฏิบัติของมาตรการป้องกันดูแล (Guardian) และได้ออกแบบมาตรการตาม 
ร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างไร โดยเฉพาะมาตรการคุมประพฤติผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับ
การรักษาหายแล้ว 
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  (๗) ควรนําหลักพฤติกรรมศาสตร์มาเพิ่มเป็นหลักการในการแก้ปัญหาการกระทํา
ความผิดซ้ําเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง และควรกําหนดให้มีการแก้ปัญหาการกระทําความผิดซ้ํา
กรณีอื่นด้วย เช่น การกระทําความผิดซ้ําที่เป็นที่รังเกียจและรบกวนสังคม เช่น การโชว์ของลับทําให้
ผู้หญิงวิตกกังวล และการใช้ถ้อยคําหยาบโลนโดยใช้เทคโนโลยีในการกระทําความผิดทําให้ผู้อื่น
หวาดกลัวว่าจะถูกกระทํา ทั้งนี้ เนื่องจากผู้กระทําความผิดซ้ํามักมีแรงจูงใจในการกระทําความผิด 
จากหลายสาเหตุ เช่น แรงจูงใจที่ ได้ รับจากในเรือนจํา สาเหตุจากพฤติกรรมทางพันธุกรรม 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะต้องมีการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําโดยนําทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม 
(Crime Triangle Theory) มาปรับใช้ โดยมีองค์ประกอบในการเกิดอาชญากรรมตามทฤษฎีนี้ ประกอบด้วย 
เหย่ือ ผู้กระทําความผิด และโอกาส ซึ่งจะต้องปิดก้ันไม่ให้มีโอกาสในการกระทําความผิด โดยเร่ิมจาก
ครอบครัว บุคคลที่เก่ียวข้อง และการศึกษาทางพันธุกรรม ดังนั้น จึงควรกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  
และวิธีการในการเฝ้าระวังผู้กระทําความผิดที่อยู่ในเรือนจําซึ่งกําลังจะพ้นโทษ รวมทั้งควรเพิ่มเติมให้ 
ครอบคลุมถึงบุคคลที่ เคยกระทําความผิดที่อ ยู่นอกเรือนจําและมีโอกาสที่จะกระทําความผิดซ้ํ า 
ซึ่งมีเป็นจํานวนมากด้วย ทั้งนี้ ควรมีการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลกลุ่มนี้ไว้ แต่จะต้องไม่กระทําการ 
อันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพบุคคลกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ควรเพิ่มความหมายของบทนิยามคําว่า  
“คุมขัง” ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยอาจเพิ่มเติมว่า “ไม่ใช่โทษทางอาญา” ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลสามารถมีคําสั่ง 
คุมขังกับผู้กระทําความผิดซ้ํากรณีอื่นด้วย 

  (๘) เห็นด้วยกับการใช้มาตรการทางการแพทย์โดยการใช้ยาปรับฮอร์โมน 
ทางเพศของผู้กระทําความผิดที่มีฮอร์โมนทางเพศสูงซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศ 
การใช้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Monitoring : EM) ติดตามตัว  หรือมีการเฝ้าระวั ง 
อย่างเข้มงวดข้ันสูงสุดด้วยวิธีอื่น แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะใช้มาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการ 
เฝ้าระวังรูปแบบใดก็ตาม จะต้องคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนทั้งของผู้กระทําความผิดและคนส่วนใหญ่
ของสังคม และควรใช้บังคับกฎหมายที่ มีอยู่ในปัจจุบันให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้  
ควรให้โอกาสทางการศึกษาควบคู่กันไปด้วย ตลอดจนควรประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงพื้นที่ 
ที่ ได้ มีการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมได้ มีความระมัดระวังอันจะทําให้สังคม 
มีความปลอดภัยย่ิงขึ้นต่อไป  

  (๙) เห็นด้วยกับหลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับ 
หลักสากลที่ต่างประเทศใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด  
และมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จําเป็นต้องกําหนดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา
เก่ียวกับเพศและที่ใช้ความรุนแรง เนื่องจากมีปัญหาการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือการกระทํา
ความผิดในคดีที่อุกฉกรรจ์ รุนแรง และกระทําความผิดซ้ําซากซึ่งก่อเหตุโดยผู้พ้นโทษ แต่ในกรณี 
ที่จําเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะมีปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํานั้น 
มาตรการต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง  
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ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ กล่าวคือ ในหลายประเทศ 
มีการใช้แอปพลิเคชัน (Application) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าในระยะทาง ๓ กิโลเมตร  
หรือ ๕ กิโลเมตร มีผู้เคยกระทําความผิดประเภทใดอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ เพื่อจะได้ระมัดระวังบุคคล 
ในครอบครัวได้ และขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่นําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมาผนวกรวมไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้มีการกําหนดมาตรการในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดไปในคราวเดียวกันด้วย 

  (๑๐) ประเด็นเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
   (๑๐.๑) เห็นด้วยกับการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําที่ครอบคลุมทุกด้านที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการกําหนดให้มีอธิบดีกรมราชทัณฑ์
และอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นกรรมการ รวมทั้งการกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดให้มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตเวชศาสตร์  

   (๑๐.๒) กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
ตามร่างมาตรา ๘ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง ควรกําหนด
ไว้โดยเคร่งครัดเพื่อเป็นการบังคับว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดว้ย โดยไม่กําหนดให้สามารถเลือกได้เหมือนสาขาอื่น ๆ ที่จะแต่งตั้งหรือไม่ก็ได้ 

   (๑๐ .๓) สืบเนื่องจากประมาณร้อยละ ๘๐ ของผู้พ้นโทษจะเป็นกลุ่ม 
ที่มีปัญหาความผิดปกติซึ่งในวัยผู้ใหญ่ เรียกว่า ความผิดปกติในบุคลิกภาพ (Personality Disorder)  
ส่วนในวัยเด็กที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปี เรียกว่า ความผิดปกติเก่ียวกับพฤติกรรม (Conduct Disorder)  
โดยทั้งวัยผู้ใหญ่และวัยเด็กจะมีพฤติกรรมร่วมกัน เรียกว่า พฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงและอันธพาล
ต่อต้านสังคม โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตั้งแต่วัยเด็ก เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น 
อยู่ไม่นิ่ง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จึงมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และมักใช้ยาเสพติดเพื่อให้ตนมีความสุข หากไม่ได้รับการรักษาและแก้ไขพฤติกรรม 
ก็จะกระทําความผิดซ้ํา ดังนั้น ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงต้อง 
ให้ความสําคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และควรกําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลด้านจิตเวช 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วย จึงจะสามารถแก้ปัญหาการกระทําความผิดซ้ําเก่ียวกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  (๑๑) ประเด็นเก่ียวกับการกําหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอํานาจย่ืนคําร้องต่อ
ศาลเพื่อขอให้ใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในระหว่างรับโทษจําคุกเพื่อป้องกันมิให้กระทํา
ความผิดซ้ํา  

   - การกําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในระหว่างรับโทษจําคุกเพื่อป้องกันมิให้กระทําความผิดซ้ํา  
ตามร่างมาตรา ๑๙ อาจเป็นการเปิดช่องให้พนักงานอัยการละเลยเพราะเกรงที่จะเกิดผลเสียต่อรูปคดีได้ 



๓๙ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

และในการบําบัดรักษาจนพ้นขีดอันตรายต่อสังคมน้ันจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้กระทํา
ความผิดจะพ้นโทษ โดยผู้ที่จะประเมินผู้ต้องขังว่าใครควรที่จะเข้ารับการบําบัดจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านจิตเวชศาสตร์ 

  (๑๒) ประเด็นเก่ียวกับมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  
    (๑๒.๑) กรณีมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ควรให้ความสําคัญ

กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชศาสตร์มากกว่า เช่น ตามร่างมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
ที่กําหนดให้ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดจะกระทําความผิดซ้ําก็ให้ศาลกําหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งควรกําหนดให้มีความชัดเจนว่า จะต้องมีการอ้างอิงความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจิตเวชศาสตร์ก่อน นอกจากนี้ ตามร่างมาตรา ๒๒ วรรคสาม ที่กําหนดให้ศาลมีอํานาจกําหนด
ระยะเวลาการเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันพ้นโทษนั้น 
เห็นว่า ยังขาดหลักฐานทางจิตเวชศาสตร์เพื่อรองรับการใช้ดุลพินิจของศาลหรือกรณีที่ครบ ๕ ปีแล้ว  
แต่ผู้ถูกเฝ้าระวังยังมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม จะพิจารณาจากหลักฐานใดเพื่อหยุดใช้
มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เห็นว่า ศาลควรจะต้องพิจารณาหลักฐานทางจิตเวชศาสตร์ ประกอบกับพฤติกรรม
ของผู้ถูกเฝ้าระวังด้วย 

    (๑๒.๒) การกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  
ตามร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑๑) ที่กําหนดให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูแก้ไขหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด กรณีนี้ศาลอาจกําหนดให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูแก้ไขสภาพจิตใจ
โดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา หรืออาจกําหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอาชีพภายใน
เรือนจํา เช่น การฝึกหัดอาชีพขับรถขุด (รถแบคโฮ) จนกว่าจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาอย่างน้อย 
หนึ่งในสามจะลงมติให้ปล่อยตัวได้ ซึ่งจะทําให้นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษนั้น ได้รับการบําบัดฟื้นฟู
แก้ไขสภาพจิตใจและมีความชํานาญในอาชีพด้วย 

  (๑๓) ประเด็นเก่ียวกับมาตรการคุมขังภายหลังการพ้นโทษ 
    (๑๓.๑) การกําหนดให้มีมาตรการคุมขังภายหลังการพ้นโทษ ตามหมวด ๕ 

ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ และหลักกฎหมาย
อาญาที่มีหลักการสําคัญว่า เม่ือบุคคลได้รับโทษแล้วไม่ควรที่จะต้องได้รับโทษซ้ํา หรือไม่ เพราะการต้องถูก 
คุมขังภายหลังการพ้นโทษเป็นการคุมขังในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด 

    (๑๓.๒) การใช้มาตรการคุมขังนั้นไม่ควรกระทําในลักษณะเดียวกันกับ
ผู้กระทําผิดหรือเป็นนักโทษ โดยจะต้องกําหนดให้มีห้องพักหรือพื้นที่เป็นการเฉพาะ รวมทั้งจะต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อกําหนดมาตรการเฝ้าระวัง 
และการกําหนดให้มีการฝึกอบรมและฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูบุคคลกลุ่มนี้ให้มีความเป็นคนดีและ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ จึงจะทําให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้นได้ 

 



๔๐ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๑๔) ประเด็นเก่ียวกับการคุมขังฉุกเฉิน  
    - กรณีตามร่างมาตรา ๓๗ ที่ กําหนดว่า “กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

ผู้ถูกเฝ้าระวังจะกระทําความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และมีเหตุฉุกเฉิน หากไม่มีมาตรการอื่นใด 
ที่อาจป้องกันมิให้ผู้ถูกเฝ้าระวังกระทําความผิดดังกล่าวได้ เม่ือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลอาจสั่งคุมขัง
ฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง” เห็นควรกําหนดเพิ่มว่า “หรือจนกว่าจะได้
รับคํารับรองจากคณะจิตแพทย์และนักจิตบําบัดหรือผู้ เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาว่าอยู่ในสภาพจิต 
ที่จะปล่อยตัวได้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนเสียงข้างมากอย่างน้อย 
สองในสาม” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ครอบครัวของผู้ถูกเฝ้าระวังดังกล่าวและสังคมต่อไป 

  (๑๕) ประเด็นเก่ียวกับการให้อํานาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจในการจับ 
ผู้ถูกเฝ้าระวัง 

    - กรณีการให้อํานาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจในการจับผู้ถูกเฝ้าระวัง  
ตามร่างมาตรา ๓๘ ซึ่งเป็นการจับผู้ถูกเฝ้าระวังในกรณีไม่ว่าจะกระทําผิดซึ่งหน้าหรือไม่ โดยไม่ต้อง 
มีหมายศาลน้ัน อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๒๑ และประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘๒๒ หรือไม่ 

 ๒.๑.๔ การตอบช้ีแจง 
          เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว มีผู้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
  ๒.๑.๔.๑ พันตํารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
     (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสําคัญในการสร้างมาตรการป้องกัน

การกระทําความผิดซ้ําในคดีที่มีความรุนแรงและสร้างความหวาดระแวงให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นหลักการ
สําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การป้องกันสังคมจากความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง การลด 
 
 

                                         
๒๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
   การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
   การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทํามิได้  

เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้” 
๒๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๘. หน้า ๑๕. 



๔๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ความหวาดกลัวภัยจากอาชญากรของประชาชน และการดูแลและคํานึงถึงผู้เสียหายจากการกระทํา
ความผิด ๒) การส่งเสริมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง และ ๓) คํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

     (๒) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ขัดกับหลักการดําเนินคดีอาญาที่กําหนด
ไว้ว่า บุคคลไม่สมควรถูกลงโทษซ้ําในความผิดเดิม เนื่องจากตามหมวด ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ได้กําหนดให้มีทั้งกระบวนการพิจารณาของศาล กรมราชทัณฑ์ และสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมกําหนด
มาตรการทางการแพทย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการมาตรการที่ต่างประเทศ 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เครือรัฐออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร 

     (๓) กรณีที่มีการใช้มาตรการคุมขังซึ่งเป็นกรณีเดียวกับการกักกันที่มี 
การใช้กับทุกฐานความผิดซึ่งจะต้องมีกระบวนการที่บ่งชี้ให้ได้ว่าเป็นการกระทําผิดติดนิสัยในลักษณะ
เดียวกัน จํานวน ๓ คร้ังขึ้นไปนั้น ในกรณีความผิดเก่ียวกับเพศซึ่งเป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างย่ิงยวดที่จะต้อง
ป้องกันสังคม จึงอาจไม่มีความจําเป็นต้องรอให้มีการกระทําผิดในลักษณะเดียวกันซ้ําถึงจํานวน ๓ คร้ัง  
ก็สามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้ 

     (๔) กรณีความพร้อมในเร่ืองกระบวนการดูแลนั้นจะมีศูนย์เฉพาะกิจ 
ที่ชื่อว่า “ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน” (Justice Safety Observation ad hoc Center, 
Ministry of Justice: JSOC) ซึ่งมีความพร้อมในการดําเนินงานได้อย่างทั่วถึงต่อไป 

     (๕) ในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่จําเป็นในการป้องกันสังคมนั้น 
มาตรการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime 
Triangle Theory)  

     (๖) กรณีการมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินของศาลตามร่างมาตรา ๓๗ นั้น  
เป็นกรณีภยันตรายที่ใกล้จะถึง ซึ่งการจะมีคําสั่งคุมขังฉุกเฉินได้จะต้องผ่านกระบวนการในการพิจารณา
เสนอความเห็นของพนักงานคุมประพฤติและพนักงานอัยการ ก่อนที่จะมีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคําสั่ง
ดังกล่าว 

     (๗) กรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดด้วยนั้น ตามร่างเดิมของกระทรวงยุติธรรมได้กําหนดให้ครอบคลุมถึงการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดด้วย แต่ได้มีการปรับปรุงในข้ันตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ๒.๑.๔.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปสาระสําคัญได้ว่า ก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาและพบว่ามีปัญหาสําคัญหลายประการ รวมทั้งพบว่าหากไม่มีการกําหนดให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดตั้งแต่ในชั้นการพิจารณาของศาลตั้งแต่แรก จะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณา
สถิติการกระทําความผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงย้อนหลังไปประมาณ ๓ ปี พบว่า  



๔๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

มีบุคคลผู้กระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงจํานวนประมาณ ๑๐๐ คน  
โดยจําแนกกลุ่มผู้กระทําความผิดออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ คือ กลุ่มบุคคลที่ต้องควบคุม  
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องควบคุมภายใน ๓ ปีนับแต่ออกจากเรือนจํา กลุ่มที่ ๒ คือ  
กลุ่มบุคคลที่ต้องควบคุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม แต่ยังไม่ออกจากเรือนจํา และกลุ่มที่ ๓ คือ 
กลุ่มบุคคลที่กําลังจะเข้าสู่เรือนจํา จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ทั้งนี้  
การดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่เป็นการสร้างภาระด้านงบประมาณ เนื่องจากจะเป็น 
การดําเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมเป็นหลักและไม่เก่ียวข้องกับกระทรวงอื่น หรือจําเป็นต้อง 
มีเจ้าหน้าที่ตําแหน่งอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ส่วนกรณีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic 
Monitoring : EM) ก็ เ ป็นการดํ า เนินการโดยใช้อุปกรณ์ที่ มีอ ยู่แล้ ว  ซึ่ งจะสามารถแจ้ ง เตื อน 
พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบว่าผู้กระทําผิดอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณใด  
เพื่อให้สังคมเกิดความระมัดระวังและปลอดภัยมากข้ึน และประเด็นสุดท้ายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไม่ได้มีเหตุผลและความจําเป็นจากกรณีปัญหาความแออัดในเรือนจําแต่อย่างใด  

  ๒.๑.๔.๓ นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า ประเด็นการฉีดอัณฑะให้ฝ่อนั้น ขอยืนยันว่า เป็นการยกตัวอย่างการใช้มาตรการ 
ทางการแพทย์ให้เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องพิจารณา
กรณีดังกล่าวต่อไป โดยเฉพาะการพิจารณาในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการให้เป็นไป 
อย่างรอบคอบอีกคร้ัง ทั้งนี้ ประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายและตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นั้น  
มีประเด็นที่เป็นประโยชน์อยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งจะได้นําไปประกอบการพิจารณาในชั้นการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการต่อไป 

 ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
  มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจําปี 

คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ 
ความรุนแรง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา
ของผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ) พร้อมกันไป ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๘ เสียง ไม่รับหลักการ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๗ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา 
ในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 



๔๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิด
เก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๕ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=806  
 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๕ (สมัยสามัญ 
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=806  
 
 ๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซ้ําในความผิดเ ก่ียวกับเพศหรือที่ ใช้ความรุนแรง  
พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๕ (อ.พ. ๒/๒๕๖๕)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590151 
 

   
 

 ๔. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๕  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10187&mid=4374 
 
 

 

 ๕. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๗  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10192&mid=4376 
 

 



๔๔ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๖ . บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ คร้ังที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10193&mid=4376  

 

 
 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๒๓ 
 ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ พลตํารวจตรี บรรพต  
มุ่งขอบกลาง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พันตํารวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
นางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม และนางสาวภัสริน รามวงศ์ ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง๒๔  
 ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
ป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  สภาผู้แทนราษฎร  
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
โดยสรุปสาระสํ า คัญได้ ว่ า  ตามที่ที่ ประชุมสภาผู้ แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ค ร้ังที่  ๒๕  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และคร้ังที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติ 
                                         

๒๓ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน 
การกระทําความผิดซํ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือท่ีใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ได้จาก
เว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/ 
th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๗ ถึง ๙ ในหน้าท่ี ๔๙ ของเอกสาร
ฉบับนี้ 
 ๒๔ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ กําหนดไว้ ดังนี้ 
 “ข้อ ๑๐๔  เม่ือคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ตามหน้าท่ีและอํานาจหรือตามท่ีสภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาท่ีสภากําหนด 
 ในท่ีประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้ เม่ือได้รับอนุญาตจากประธาน” 



๔๕ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิด
เก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
การกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์  
ซําศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  
โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน 
๗ วัน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการประชุมพิจารณา รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕ คร้ัง ได้รับฟังข้อมูล
เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จากผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟัง
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติจากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งได้รับฟัง
กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการภายหลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง อาทิ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ 
ตลอดจนได้มีการนําข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทําความผิดซ้ํา 
ของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณา และได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมาธิการ
วิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ นอกจากนี้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎร มาใช้ประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เสร็จแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ในวาระที่สอง  
พิจารณาเรียงลําดับมาตรา เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบร่าง  
โดยมีการพิจารณาและอภิปรายสรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้ 
  คําปรารภ      มีการแก้ไข  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้  
  “โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
ในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒๒๕ และมาตรา ๓๘  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

                                         
 ๒๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
     “มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 
       การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าท่ีจําเป็น 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 



๔๖ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อใช้เป็นบทบัญญัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้สังคม  
แก้ไขปัญหาและลดอัตราการกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว” 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
 

ร่างมาตรา ๒     มีการแก้ไข  

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 

“มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดเก้าสิบวัน นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
 

ร่างมาตรา ๙     มีการแก้ไข  
คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 

  “มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
  (๑) มีสัญชาติไทย  
  (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
  (๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง    
  (๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา เว้นแต่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
  (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
  (๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่ 
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะกระทําผิดวินัย”  
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   

 
 
 



๔๗ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ร่างมาตรา ๒๒     มีการแก้ไข  
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
“มาตรา ๒๒  เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคําพิพากษาว่าเป็น

ผู้กระทําความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ จะกระทําความผิดดังกล่าวภายหลังพ้นโทษ  
ศาลอาจมีคําสั่งกําหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษตามที่พนักงานอัยการร้องขอ 
โดยกําหนดมาตรการเดียวหรือหลายมาตรการตามควรแก่กรณีก็ได้  
  มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ได้แก่  
  (๑) ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการกระทําความผิด  
  (๒) ห้ามทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิด  
  (๓) ห้ามเข้าเขตกําหนด  
  (๔) ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 
  (๕) ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัย  
  (๖) ให้พกัอาศัยในสถานที่ที่กําหนด  
  (๗) ให้พักอาศัยในสถานบําบัดที่กําหนดหรือให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลในสถานบําบัด
ภายใต้การดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตามที่ 
ศาลเห็นสมควร  
  (๘) ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือผู้ดูแลสถานที่พักอาศัยหรือสถานบําบัด 
  (๙) ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือได้รับการเยี่ยมจากพนักงานคุมประพฤติ
หรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่อื่นตามระยะเวลาที่กําหนด  
  (๑๐) ให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ หรือมาพบหรือรับการตรวจรักษาจากแพทย ์
หรือบุคคลอื่นใดตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกําหนด  
  (๑๑) ให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูแก้ไขหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศาลหรือพนักงาน 
คุมประพฤติกําหนด 
  (๑๒) ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือการเปลี่ยนงาน 
  (๑๓) ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการเฝ้าระวัง 
  ศาลอาจกําหนดระยะเวลาเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าสิบปี 
นับแต่วันพ้นโทษ  
  การมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง ให้ศาลคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุ 
แห่งการกระทําความผิด ประวัติการกระทําความผิด ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่น 
ของผู้กระทําความผิด ความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระทําความผิดซ้ํา การแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําความผิด และความได้สัดส่วนของการใช้มาตรการที่ต้องกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้อง 
ถูกบังคับด้วย 



๔๘ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการมีคําสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา” 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
 
  ร่างมาตรา ๓๒     มีการแก้ไข  
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๓๒  ในการพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง  
ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษมีกําหนดระยะเวลาเพียงเท่าที่จําเป็น 
เพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ําซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ  
  ในการพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ศาลอาจสั่งให้ใช้
มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษมีกําหนดระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้น 
ไปกระทําความผิดซ้ําซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันพ้นโทษ หรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวัง 
นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเม่ือครบกําหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอ 
ก็ได้ โดยให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เม่ือนับ
ระยะเวลาทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ” 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   

 
ร่างมาตรา ๓๓     มีการแก้ไข  
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
“มาตรา ๓๓  ในการพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง  

ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังโดยมีกําหนดระยะเวลา
เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ถูกควบคุมตัว แต่เม่ือนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ใช้มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําและ
ระยะเวลาในคร้ังนี้ทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ถือว่าคําสั่งการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษของศาลสิ้นสุดลง 
  ในการพิจารณาคําร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ศาลอาจสั่งให้ใช้
มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังโดยมีกําหนดระยะเวลาเพียงเท่าที่จําเป็น
เพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว  
หรือมีคําสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเมื่อครบกําหนดการคุมขังดังกล่าว
ต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอก็ได้ โดยให้นําหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เม่ือนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีคําสั่งให้ใช้มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 
และระยะเวลาในคร้ังนี้ทั้งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นโทษ” 



๔๙ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
 
  เม่ือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  
จนจบร่างแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒๒๖ โดยมีนางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําในบรรทัดที่ ๓ ของร่างมาตรา ๒๘ จากคําว่า  
“การกระทําผิดซ้ํา” เป็น “การกระทําความผิดซ้ํา” จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง จากนั้น 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 
 

 ๗. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเก่ียวกับเพศหรือที่ใช้ 
ความรุนแรง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๓๓  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=817 

 

 ๘. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๓๓  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10221&mid=4384 

 

    ๙. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10220&mid=4384 

 

 
 
 

                                         
๒๖ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒ กําหนดไว้ ดังนี้ 
    “ข้อ ๑๓๒  เม่ือได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง  

และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความ 
ท่ีเห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่” 



๕๐ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเก่ียวกับเพศหรือทีใ่ชค้วามรุนแรง พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ โดยมีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี   
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทํา
ความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อให ้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้  
  “(๑) กระบวนการรับตัวผู้ต้องขัง จําเป็นต้องพัฒนาระบบจําแนกและคัดกรองที่ละเอียดขึน้
ต้องอาศัยระบบฐานข้อมูลที่มีความรอบด้าน เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลมีข้อมูลเฉพาะหมายจําคุก 
ไม่มีพฤติการณ์ในการกระทําความผิด ไม่มีข้อมูลประวัติลักษณะนิสัยและความเป็นมาแห่งชีวิต 
และความประพฤติเป็นอาจิณ  

 (๒) กระบวนการควบคุม จําเป็นต้องมีการติดตามสอดส่องพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด  
ปรับทักษะเจ้าหน้าที่เรือนจําในการสังเกตและติดตามพัฒนาการผู้ต้องขัง เช่น ปรับงานฝึกอบรมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ ปรับวิธีการทํางาน เน้นการบันทึกพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ  

 (๓) กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย จําเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขที่รอบด้าน
เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม เช่น การหาและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนา
โปรแกรมเชิงจิตวิทยา การถอดบทเรียนโปรแกรมแต่ละประเภท  

 (๔) กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ 

 (๕) กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากเรือนจําสู่การคุมประพฤติ เช่น การส่งต่อข้อมูล 
จากกรมราชทัณฑ์ การเพิ่มช่องทางเทคโนโลยีในการติดตามสืบเสาะให้เข้าถึงผู้ถูกเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วม
ของชุมชน การมีสายด่วนหรือ hotline ในการประสานงานระหว่างกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ  

 (๖) กระบวนการลงโทษเมื่อเกิดเหตุกระทําผิดซ้ํา จะต้องถอดบทเรียนร่วมกันระหว่าง
กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ เพื่อให้มีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ตรงจุด โดยเน้นการปรับปรุง
โปรแกรมให้ตอบสนองการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทําผิดรายนั้น ๆ” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี และไม่ลงคะแนนเสียง 
๔ เสียง 
 

___________________________ 
  




























































































































































































































































































































































































































