
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

มาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า 

ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  

พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

 
 
 

อ.พ.(ร) ๓/๒๕๖๕ 
 
 
 

อ.พ.(ร) ..../๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท า

ความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... เสนอโดย นางสาวพัชรินทร์  
ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้ องต้นของร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้  จัดท าขึ้น 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร 
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาและเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 
 

 
ส ำนักกฎหมำย 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จาร ุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางเกตุจลินท์ วลยัจ านงค ์ นิติกรช านาญการ 
 นางสาวกรรณิกา พัสระ วิทยากรช านาญการพเิศษ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางรัตติกาญต์ นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

          กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านกักฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 
 



๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

มาตรการป้องกันการกระทา้ความผดิซ ้าในความผิดเกีย่วกับเพศหรือที่ใช้ความรนุแรง  
พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 
 

ประเด็นส้าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั นรับหลักการ๑ 
๑. เหตุผลที่จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   
 ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

       ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ  
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และครั งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ้าปี 
ครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น้าร่างพระราชบัญญัติท้านองเดียวกัน
อีก ๑ ฉบับ ขึ นมาพิจารณารวมกันไป คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้า
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๑.๒ สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั งกล่าวถึงสาระส้าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอทั ง ๒ ฉบับ สรุปได้ ดังนี  
 ๑.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั งกล่าวถึงสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี  
 หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิด
เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  

                                        
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  

และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั นรับหลักการได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ส้านักวิชาการ ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่  ๒๘ และหน้าที่  ๒๙  
ของเอกสารฉบับนี  

https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents
https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents


๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ส้าหรับเหตุผลที่จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  คือ  เนื่องจากผู้กระท้าความผิด
อาญาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระท้าช้าเรา
การกระท้าความผิดทางเพศกับเด็ก การท้าร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การท้าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั งการน้าตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่  เมื่อได้รับการถูกจ้าคุกจนพ้น
ก้าหนดโทษและได้รับการปล่อยตัวสู่สั งคมแล้ว  ถึ งแม้ว่าจะมีการติดตามจากเจ้าพนั กงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต้ารวจบ้างแต่ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและไม่มีประสิทธิผลในการป้องกัน  
การกระท้าความผิดซ ้า ผู้กระท้าความผิดเหล่านี ส่วนหนึ่งยังมีแนวโน้มที่จะกระท้าความผิดในรูปแบบ
เดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันซ ้าอีก สมควรมีกฎหมายเฉพาะที่ก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้าในความผิดดังกล่าว โดยการก้าหนดให้มีมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด มาตรการ 
เฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษเพ่ือป้องกันสังคมและผู้เสียหายจากการ
กระท้าความผิดที่อาจเกิดขึ นอีก และเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด โดยค้านึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ต้องค้าสั่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   
 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่หน่ึง  
ขั นรับหลักการ มีสาระส้าคัญ ดังนี  
 (๑) วันใช้บังคับ  
   ก้าหนดให้พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 (๒) ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย  
   (๒.๑) ก้าหนดให้พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับแก่การกระท้าความผิดตามที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา๒ มาตรา ๒๗๖ (ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา) มาตรา ๒๗๗ (ความผิดฐาน
กระท้าช้าเราเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี) มาตรา ๒๗๘ (ความผิดฐานกระท้าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า  
๑๕ ปี) มาตรา ๒๗๙ (ความผิดฐานกระท้าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี) มาตรา ๒๘๐ (ความผิด
ฐานกระท้าอนาจารตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าได้รับอันตรายสาหัส 
หรือถึงแก่ความตาย) มาตรา ๒๘๓ ทวิ (ความผิดฐานพาบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ป ีไปเพ่ือ
การอนาจาร) มาตรา ๒๘๔ (ความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพ่ือการอนาจาร) มาตรา ๒๘๘ (ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น) 
มาตรา ๒๘๙ (ความผิดฐานฆ่าบุพการี ฆ่าเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท้าทารุณโหดร้าย ฆ่าผู้อื่นเพ่ือตระเตรียมการ หรือเพ่ือ 
ความสะดวกในการที่จะกระท้าความผิดอย่างอื่น ฆ่าผู้อื่นเพ่ือจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิด 

                                        
๒ ประมวลกฎหมายอาญา  
 



๓ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

แต่การที่ตนได้กระท้าความผิดอื่น เพ่ือปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา  
ในความผิดอื่นที่ตนได้กระท้าไว้) มาตรา ๒๙๐ (ความผิดฐานท้าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั นถึงแก่ความตาย)  
มาตรา ๒๙๗ (ความผิดฐานท้าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าร้ายรับอันตรายสาหัส) มาตรา ๒๙๘ 
(ความผิดฐานท้าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าร้ายรับอันตรายสาหัส โดยความผิดนั นมีลักษณะตาม
มาตรา ๒๘๙) และมาตรา ๓๑๓ (ความผิดฐานเรียกค่าไถ่) (ร่างมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 
   (๒.๒) ก้าหนดให้น้าพระราชบัญญัตินี มาใช้บังคับแก่จ้าเลยซึ่งศาลมีค้าพิพากษาว่า 
มีความผิดตามมาตราหนึ่งมาตราใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แม้ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษ 
ในความผิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๓ วรรคหนึ่งด้วยก็ตาม (ร่างมาตรา ๓ วรรคสอง) 
 (๓) กรณียกเว้นไม่ให้น้าพระราชบัญญัตินี มาใช้บังคับ  
   ก้าหนดมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี แก่ผู้ซึ่งกระท้าความผิดตามบทบัญญัติ 
มาตราหนึ่งมาตราใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ในขณะที่มีอายุต่้ากว่า ๑๘ ปี (ร่างมาตรา ๔) 
 (๔) บทนิยาม๓  
   กล่าวเฉพาะบทนิยามค้าว่า “คุมขัง” หมายความว่า การควบคุมนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษหรือผู้ถูกเฝ้าระวังไว้ในเขตก้าหนดเพื่อป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า (ร่างมาตรา ๕)  
   ทั งนี  บทนิยามดังกล่าวเป็นการก้าหนดให้มีความชัดเจนโดยเทียบเคียงกับกรณี 
“กักกัน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๐ และเพ่ือให้ผู้ที่หลบหนีจากการถูกคุมขังและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ 
มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๒๐๔ หรือมาตรา ๒๐๕๔ 

                                        
๓ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  

ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ 
๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๐ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๒๐๔ และ

มาตรา ๒๐๕ บัญญัติไว้ ดังนี  
  “มาตรา ๔๐  กักกัน คือการควบคุมผู้กระท้าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก้าหนด เพื่อป้องกันการกระท้า

ความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ 
 มาตรา ๑๙๐  ผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอ้านาจของศาล ของพนักงานอัยการ ของพนักงาน

สอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  ถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกได้กระท้าโดยแหกท่ีคุมขัง โดยใช้ก้าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่า
จะใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือโดยร่วมกระท้าความผิดด้วยกันตั งแต่สามคนขึ นไป ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  ถ้าความผิดตามมาตรานี ได้กระท้าโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ผู้กระท้าต้องระวางโทษ 
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 



๔ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๕)  การน้าบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาใช้บังคับ  
   ก้าหนดให้น้าบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาใช้บังคับในกรณีที่พระราชบัญญัตินี มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และโดยให้น้ามาใช้บังคับ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี  (ร่างมาตรา ๖) 
 

                                        
  มาตรา ๑๙๑  ผู้ใดกระท้าด้วยประการใดให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอ้านาจของศาล ของพนักงานอัยการ  

ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั นเป็นบุคคลที่ต้องค้าพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหาร
ชีวิต จ้าคุกตลอดชีวิต หรือจ้าคุกตั งแต่สิบห้าปีขึ นไป หรือมีจ้านวนตั งแต่สามคนขึ นไป ผู้กระท้าต้ องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ 
หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

  ถ้าความผิดตามมาตรานี ได้กระท้าโดยใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก้าลังประทุษร้าย  
หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท้าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง 

 มาตรา ๑๙๒  ผู้ใดให้พ้านัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ให้ผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังตามอ้านาจ
ของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจ้าคุก  
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

 มาตรา ๒๐๔  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีต้าแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอ้านาจของศาล  
ของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจสืบสวนคดีอาญา กระท้าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั น
หลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

  ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั นเป็นบุคคลที่ต้องค้าพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหาร
ชีวิต จ้าคุกตลอดชีวิตหรือจ้าคุกตั งแต่สิบห้าปีขึ นไป หรือมีจ้านวนตั งแต่สามคนขึ นไป ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่สองปี 
ถึงสิบปี และปรับตั งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  มาตรา ๒๐๕  ถ้าการกระท้าดังกล่าวในมาตรา ๒๐๔ เป็นการกระท้าโดยประมาท ผู้กระท้าต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระท้าโดยประมาทนั น เป็นบุคคลที่ต้องค้าพิพากษาของศาล
หนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิต จ้าคุกตลอดชีวิต หรือจ้าคุกตั งแต่สิบห้าปีขึ นไป หรือมีจ้านวนตั งแต่สามคนขึ นไป ผู้กระท้า  
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

  ถ้าผู้กระท้าความผิด จัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ให้งดการลงโทษแก่
ผู้กระท้าความผิดนั น” 

 
 



๕ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๖) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และหน้าที่และอ้านาจในการออกกฎหมาย
ล้าดับรองเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
   (๖.๑) ก้าหนดให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ้านาจของตน (ร่างมาตรา ๗ 
วรรคหนึ่ง) 
   (๖.๒) ก้าหนดให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
มีอ้านาจออกข้อบังคับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ้านาจออกกฎกระทรวง และอัยการสูงสุด 
มีอ้านาจออกข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
และอ้านาจของตน (ร่างมาตรา ๗ วรรคสอง) 
   (๖.๓) ก้าหนดให้ข้อบังคับและกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ร่างมาตรา ๗ วรรคสาม) 
 (๗) หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า (ร่างมาตรา ๘ ถึงร่างมาตรา ๑๕) 
  (๗.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  
   ก้าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า จ้านวนทั งสิ น 
ไม่เกิน ๑๖ คน ประกอบด้วย กรรมการโดยต้าแหน่ง จ้านวน ๑๑ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั ง จ้านวนไม่เกิน ๕ คน ดังนี   
  ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม      ประธานกรรมการ 
  ๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม        รองประธานกรรมการ 
  ๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย        กรรมการ 
  ๔) อธิบดีกรมการปกครอง        กรรมการ 
  ๕) อธิบดีกรมการแพทย์       กรรมการ 
  ๖) อธิบดีกรมราชทัณฑ์       กรรมการ 
  ๗) อธิบดีกรมสุขภาพจิต       กรรมการ 
  ๘) ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ      กรรมการ  
  ๙) เลขาธิการส้านักงานศาลยุติธรรม      กรรมการ 
  ๑๐) อัยการสูงสุด        กรรมการ 
  ๑๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        จ้านวนไม่เกิน ๕ คน        กรรมการ 
  ๑๒) อธิบดีกรมคุมประพฤติ        กรรมการและเลขานุการ 
  โดยก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั งกรรมการทรงคุณวุฒิ
จากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่  
ด้านกฎหมาย ด้านอาชญาวิทยา ด้านทัณฑวิทยา ด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านสังคมวิทยา 



๖ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

และมานุษยวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา ด้านจิตเวชศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า รวมทั งก้าหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมราชทัณฑ์  
มีอ้านาจแต่งตั งข้าราชการในกรมของตน จ้านวนกรมละ ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(ร่างมาตรา ๘)   
   (๗.๒) หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า 
    ก้าหนดให้คณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า มีหน้าที่และอ้านาจ 
ดังต่อไปนี   
    ๑) ก้าหนดนโยบายและแผนการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้า
ความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ รวมทั งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา  
    ๒) ให้ค้าแนะน้าหรือค้าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการ
ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี  รวมทั งให้ค้าแนะน้าแก่คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการ
ป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ในการออกระเบียบหรือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี   
    ๓) ให้ค้าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและการด้าเนินงานป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  
    ๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่นก้าหนดให้เป็น
หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมมอบหมาย 
(ร่างมาตรา ๑๒)    
 (๘) หมวด ๒ คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า 
(ร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๑๘) 
 (๘.๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้า 
  ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ้านาจแต่งตั งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้า 
ความผิดซ ้า” จ้านวนทั งสิ น ๕ คน ประกอบด้วย  
  ๑) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม   
      ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย ประธานกรรมการ 
  ๒) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 
  ๓) ผู้แทนกรมคุมประพฤติ   กรรมการ 
  ๔) ผู้แทนกรมราชทัณฑ์   กรรมการ 



๗ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  ๕) ผู้แทนส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ   กรรมการ 
  โดยก้าหนดให้อธิบดีกรมคุมประพฤติแต่งตั งข้าราชการในกรมคุมประพฤติ
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ้านวนไม่เกิน ๒ คน  
(ร่างมาตรา ๑๖) 
 (๘.๒) หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกัน
การกระท้าความผิดซ ้า 
  ก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้า มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี  
  ๑) พิจารณาก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ 
  ๒) พิจารณาก้าหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๔  
  ๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่นก้าหนดให้เป็น 
หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าหรือตามที่  
คณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย  
(ร่างมาตรา ๑๗)  
 (๙) หมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด (ร่างมาตรา ๑๙ ถึงร่างมาตรา ๒๑) 
      (๙.๑) การยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ความผิดในระหว่างรับโทษจ้าคุก เ พ่ือป้องกันมิให้กระท้าความผิดซ ้าของพนักงานอัยการ  
และการพิจารณาสั่งค้าร้องของศาล 
  ๑) ก้าหนดให้พนักงานอัยการมีอ้านาจยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดในระหว่างรับโทษจ้าคุกเพ่ือป้องกันมิให้กระท้าความผิดซ ้า  
ในคดีที่มีการฟ้องขอให้ลงโทษจ้าเลยในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ โดยจะขอรวมกันไปในการฟ้องคดี
ดังกล่าวหรือก่อนศาลมีค้าพิพากษาก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง) 
  ๒) ก้าหนดให้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด ได้แก่  
   ๒.๑) มาตรการทางการแพทย์ 
   ๒.๒) มาตรการอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าก้าหนดในกฎกระทรวง  
(ร่างมาตรา ๑๙ วรรคสอง) 
 
 
 



๘ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  ๓) ก้าหนดให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด 
ในระหว่างรับโทษจ้าคุก โดยค้านึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุแห่งการกระท้าความผิด 
ประวัติการกระท้าความผิด  ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระท้าความผิด  
ความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระท้าความผิดซ ้า และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ความผิด (ร่างมาตรา ๑๙ วรรคสาม)   
 (๙.๒) หน่วยงานผู้รับผิดชอบมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด 
  ก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการ 
ตามค้าสั่งศาลและจัดท้ารายงานผลของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดพร้อมทั งความเห็นเสนอต่อ
พนักงานอัยการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง หากพนักงานอัยการเห็นสมควรอาจร้องขอให้ศาลมีค้าสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิดได้ (ร่างมาตรา ๒๐) 
 (๙.๓) หลักเกณฑ์การใช้มาตรการทางการแพทย์เพ่ือป้องกันมิให้กระท้า
ความผิดซ ้าและการน้าผลของการใช้มาตรการทางการแพทย์มาใช้ประโยชน ์
  ๑) ก้าหนดให้มาตรการทางการแพทย์ที่ศาลมีค้าสั่งตามมาตรา ๑๙ (๑)  
ต้องด้าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกัน ทั งนี   
หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าจ้าเป็นต้องมีการใช้ยา ก็ให้กระท้าได้เฉพาะกรณีเมื่อผู้กระท้า
ความผิดยินยอม (ร่างมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง)  
  ๒) ก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์น้าผลของการใช้มาตรการทางการแพทย์ 
มาใช้ในการพิจารณาลดโทษ พักการลงโทษ หรือให้ประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลให้ผู้กระท้าความผิด 
ได้รับการปล่อยตัวก่อนก้าหนดในค้าพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์๕ ด้วย (ร่างมาตรา ๒๑  
วรรคสอง)  
 (๑๐) หมวด ๔ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ 
ถึงร่างมาตรา ๒๗) 
 (๑๐.๑) การมีค้าสั่งก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
ของศาล 
   ๑) ก้าหนดให้ศาลอาจมีค้าสั่งก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษตามที่พนักงานอัยการร้องขอ โดยศาลจะก้าหนดมาตรการเดียวหรือหลายมาตรการ 
ตามควรแก่กรณีก็ได้ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีค้าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้า
ความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ จะกระท้าความผิดดังกล่าวภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ 
วรรคหนึ่ง) 

                                        
๕ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



๙ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๒) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ได้แก่  
   ๒.๑) ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายจากการกระท้าความผิด  
   ๒.๒) ห้ามท้ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระท้าความผิด  
   ๒.๓) ห้ามเข้าเขตก้าหนด  
   ๒.๔) ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 
   ๒.๕) ห้ามก่อให้เกิดอันตรายต่อละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัย  
   ๒.๖) ให้พักอาศัยในสถานที่ที่ก้าหนด  
   ๒.๗) ให้พักอาศัยในสถานบ้าบัดที่ก้าหนดหรือให้ไปอยู่ภายใต้ 
การดูแลในสถานบ้าบัดภายใต้การด้าเนินการของหน่วยงานต่าง  ๆ ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุขตามที่ศาลเห็นสมควร  
   ๒.๘) ให้ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานหรือผู้ดูแลสถานที่พักอาศัย
หรือสถานบ้าบัด 
   ๒.๙) ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือได้รับการเยี่ยม
จากพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่อื่นตามระยะเวลาที่ก้าหนด  
   ๒.๑๐) ให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ หรือมาพบหรือรับการตรวจ
รักษาจากแพทย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติก้าหนด  
   ๒.๑๑) ให้เข้ารับการบ้าบัดฟ้ืนฟูแก้ไขหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศาล
หรือพนักงานคุมประพฤติก้าหนด 
   ๒.๑๒) ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่
ท้างานหรือการเปลี่ยนงาน 
   ๒.๑๓) ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการเฝ้าระวัง 
(ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสอง) 
   ๓) ก้าหนดให้ศาลอาจก้าหนดระยะเวลาเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการ
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๕ ป ีนับแต่วันพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสาม) 
   ๔) ก้าหนดให้ศาลมีค้าสั่งก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษ โดยค้านึงถึงพฤติการณ์แห่งความรุนแรงของคดี สาเหตุแห่งการกระท้าความผิด ประวัติ
การกระท้าความผิด ภาวะแห่งจิต นิสัย และลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระท้าความผิด ความปลอดภัยของ
ผู้เสียหายและสังคม โอกาสในการกระท้าความผิดซ ้า การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด และความได้
สัดส่วนของการใช้มาตรการที่ต้องกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องถูกบังคับด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ วรรคสี่) 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๑๐.๒) การจัดท้ารายงานจ้าแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาดและการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  
   ๑) ก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์จัดท้ารายงานจ้าแนกลักษณะของนักโทษ
เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์๖ เป็นรายบุคคล ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งศาล 
มีค้าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้าความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ พร้อมทั งความเห็นว่านักโทษ
เด็ดขาดผู้ใดสมควรให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังตามมาตรา ๒๒ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาก้าหนด
มาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าเพ่ือพิจารณาว่าสมควรก้าหนดให้ใช้มาตรการเฝ้าระวัง  
ตามมาตรา ๒๒ แก่นักโทษเด็ดขาดผู้นั น รวมทั งก้าหนดวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้
มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า (ร่างมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง)   
   ๒) ก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้าเสนอรายงานและความเห็นภายหลังจากได้พิจารณาว่าสมควรให้ใช้มาตรการ 
เฝ้าระวังตามมาตรา ๒๒ กับนักโทษเด็ดขาดผู้ใดแล้ว ต่อพนักงานอัยการภายในเวลาอันสมควร 
ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด เพ่ือให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นค้าร้องต่อศาลให้ก้าหนดมาตรการ 
เฝ้าระวัง (ร่างมาตรา ๒๓ วรรคสอง)    
 (๑๐.๓) การยื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษของพนักงานอัยการ 
   ก้าหนดให้พนักงานอัยการยื่นค้าร้องต่อศาลที่มีเขตอ้านาจในท้องที่
เรือนจ้าหรือสถานที่คุมขังของนักโทษเด็ดขาดก่อนการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดเพ่ือ ให้ศาลมีค้าสั่ง 
ก้าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ในกรณีที่พนักงานอัยการได้รับรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าแล้ว เห็นสมควรให้ใช้มาตรการดังกล่าว  
(ร่างมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง)    
 (๑๐.๔) สิทธิการให้ถ้อยค้าและการมีทนายความของนักโทษเด็ดขาด 
   ๑) ก้าหนดให้ศาลไต่สวนและมีค้าสั่งเมื่อได้รับค้าร้องของพนักงาน
อัยการตามมาตรา ๒๔ โดยให้ส่งส้าเนาค้าร้องให้นักโทษเด็ดขาดเพ่ือทราบวันไต่สวนและสิทธิในการ  
ให้ถ้อยค้า และให้ศาลเรียกนักโทษเด็ดขาดมาให้ถ้อยค้าด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) 
   ๒) ก้าหนดให้ศาลถามนักโทษเด็ดขาดว่ามีทนายความหรือไม่   
ถ้านักโทษเด็ดขาดไม่มีทนายความ ก็ให้ศาลตั งทนายความให้ (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสอง) 

                                        
๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๕ หน้า ๘ 
 
 



๑๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๓) ก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดไปก่อน  
หากครบก้าหนดที่กรมราชทัณฑ์ต้องปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดแล้ว  แต่ศาลยังไม่ได้ไต่ส่วนค้าร้อง 
หรือมีค้าสั่งตามที่พนักงานอัยการร้องขอ โดยศาลยังคงมีอ้านาจเรียกนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัว 
มาให้ถ้อยค้าประกอบการไต่สวนด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ วรรคสาม) 
 (๑๐.๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษและการจัดท้าฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
   ๑) ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการ 
ตามค้าสั่งของศาล โดยให้น้าบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การสืบเสาะและพินิจ  
และการคุมความประพฤติตามกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง) 
   ๒) ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงสาเหตุท่ีผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศาลก้าหนด และด้าเนินการแก้ไข (ร่างมาตรา ๒๖  
วรรคสอง) 
   ๓) ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติจัดท้ารายงานการเฝ้าระวังนักโทษ
เด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเสนอต่อศาล เมื่อครบก้าหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่งตามมาตรา ๒๒ 
และในทุกรอบ ๖ เดือน โดยศาลอาจแก้ไขเพ่ิมเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิกค้าสั่งมาตรการ
เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษในกรณีที่ศาลเห็นสมควรได้ (ร่างมาตรา ๒๖ วรรคสาม) 
   ๔) ก้าหนดให้กรมคุมประพฤติจัดท้าฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ร่างมาตรา ๒๖ วรรคสี่) 
 (๑๐.๖) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
    ก้าหนดให้ศาลอาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิก
มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษบางมาตรการหรือทุกมาตรการได้  ในกรณีที่
พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษของผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อพนักงานอัยการหรือผู้ถูกเฝ้าระวังร้องขอหรือศาลเห็นเอง และเมื่อศาลมีค้าสั่ง
อย่างใดแล้ว ให้ศาลแจ้งให้ผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เกี่ยวข้องทราบ (ร่างมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง) 
 
    

                                        
๗ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
  
 



๑๒ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๑๑) หมวด ๕ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๓๖) 
  (๑๑.๑) การมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่นักโทษเด็ดขาด
ของศาล 
    ก้าหนดให้ศาลอาจมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ 
แก่นักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีค้าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้าความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ 
ตั งแต่วันพ้นโทษหรือภายหลังพ้นโทษเพ่ือป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าตามที่พนักงานอัยการร้องขอ  
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั นจะไปกระท้าความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และไม่มี
มาตรการอื่นใดที่อาจป้องกันมิให้ผู้นั นไปกระท้าความผิดได้ (ร่างมาตรา ๒๘) 
  (๑๑.๒) การเสนอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ  
โดยคณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า 
    ๑) ก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้าเสนอรายงานการก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นการเสนอรายงานก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดพร้อมทั งความเห็นต่อพนักงาน
อัยการเพ่ือพิจารณายื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษกับนักโทษเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้ผู้นั นไปกระท้าความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ในกรณีที่เห็นว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องขอให้
ศาลมีค้าสั่งดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) ก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้าเสนอรายงานการก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ 
ตามมาตรา ๒๓ พร้อมทั งความเห็นต่อพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณายื่นค้าร้องขอให้ศาลมีค้าสั่ง ให้ใช้ 
มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษร่วมกับการก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
เมื่อครบก้าหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไป ในกรณีท่ีเห็นว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องขอให้ศาลมีค้าสั่งดังกลา่ว 
(ร่างมาตรา ๒๙ วรรคสอง) 
  (๑๑.๓) การเสนอให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ของพนักงานคุมประพฤติ 
    ๑) ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ
เพ่ือพิจารณายื่นค้าร้องต่อศาลในท้องที่ที่ผู้ถูกเฝ้าระวังมีที่อยู่หรือท้องที่ที่พบตัวผู้ถูกเฝ้าระวังเพ่ือขอให้
ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  
ในกรณีที่มีเหตุที่จะขอให้ศาลมีค้าสั่งก้าหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษตามมาตรา ๒๘ หรือ 
ผู้ถูกเฝ้าระวังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง) 
 



๑๓ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

    ๒) ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติอาจเสนอความเห็นต่อพนักงาน
อัยการเพ่ือพิจารณา หรือในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นสมควร อาจขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษร่วมกับการก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเมื่อค รบ
ก้าหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปได้ (ร่างมาตรา ๓๐ วรรคสอง) 
  (๑๑.๔) การไต่สวนค้าร้องและออกหมายจับผู้ถูกเฝ้าระวัง 
    ๑) ก้าหนดให้ศาลไต่สวนค้าร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙ 
หรือมาตรา ๓๐ (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) ก้าหนดให้ศาลมีอ้านาจออกหมายจับผู้ถูกเฝ้าระวังได้ ถ้าในวันไต่สวน
ผู้ถูกเฝ้าระวังไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  จงใจไม่รับหมายเรียก  
ได้หลบหนีไปหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะหลบหนี และก้าหนดให้น้าเรื่องการควบคุมตัวผู้ถูกจับ  
ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๑ วรรคสอง) 
  (๑๑.๕) การใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือการใช้
มาตรการเฝ้าระวังต่อเน่ืองจากการคุมขังอันเน่ืองมาจากค้าร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๙ 
ตามการเสนอรายงานของคณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าที่เสนอ
ก่อนปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด     
    ก้าหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษเพียงเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้นั นกระท้าความผิดซ ้า โดยมีก้าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี 
นับแต่วันพ้นโทษ หรือมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเมือ่ครบกา้หนดการ
คุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอก็ได้ โดยให้น้าหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เมื่อนับระยะเวลาทั งหมดรวมกันแล้ว  จะต้องมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๕ ป ีนับแต่วันที่ผู้นั นพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๒) 
   (๑๑.๖) การใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษหรือการใช้
มาตรการเฝ้าระวังต่อเน่ืองจากการคุมขังอันเน่ืองมาจากค้าร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๓๐ 
ตามการเสนอความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในระหว่างการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง  
พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว 
   ๑) ก้าหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง
พ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพียงเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั นกระท้าความผิดซ ้า  โดยมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว ตามที่พนักงานอัยการร้องขอตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง แต่เมื่อนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า 
และระยะเวลาในครั งนี ทั งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้นั นพ้นโทษ  
ในกรณีเช่นว่านี  ให้ถือว่าค้าสั่งการใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษของศาลสิ นสุดลง 
(ร่างมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง) 



๑๔ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๒) ก้าหนดให้ศาลอาจสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง
พ้นโทษแก่ผู้ถูกเฝ้าระวังเพียงเท่าที่จ้าเป็นเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั นกระท้าความผิดซ ้า โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 
๓ ป ีนับแต่วันที่ผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว หรือมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง
พ้นโทษเมื่อครบก้าหนดการคุมขังต่อเนื่องกันไปตามที่พนักงานอัยการร้องขอได้ โดยให้น้าหมวด ๓ 
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เมื่อนับระยะเวลาที่ศาลเคยมีค้าสั่งให้ใช้
มาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าและระยะเวลาในครั งนี ทั งหมดรวมกันแล้ว จะต้องมีระยะเวลา 
ไม่เกิน ๕ ป ีนับแต่วันที่ผู้นั นพ้นโทษ (ร่างมาตรา ๓๓ วรรคสอง) 
   (๑๑.๗) หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการบังคับตามค้าสั่งคุมขังภายหลัง 
พ้นโทษและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ  
    ๑) ก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ด้าเนินการบังคับตามค้าสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ และให้น้ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน
ตามประมวลกฎหมายอาญา๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) ก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้าพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณายื่นค้าร้องต่อศาล  
ให้มีค้าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม ลดหรือขยายระยะเวลา หรือยกเลิกค้าสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษหรือเปลี่ยนค้าสั่ง
คุมขังภายหลังพ้นโทษเป็นค้าสั่งเฝ้าระวังแทนได้ ในกรณีที่พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อครบ
ก้าหนด ๖ เดือนนับแต่วันที่เริ่มมีการคุมขังภายหลังพ้นโทษและในทุกรอบ ๖ เดือน (ร่างมาตรา ๓๔ 
วรรคสอง) 
   (๑๑.๘) ระยะเวลาล่วงเลยการคุมขัง 
    ก้าหนดให้ในกรณีที่ศาลได้มีค้าสั่งคุมขังผู้ถูกเฝ้าระวังแล้ว แต่ผู้นั น 
ยังไม่ได้รับการคุมขัง หรือได้รับการคุมขังแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะหลบหนี ถ้าพ้นก้าหนด ๓ ป ีนับแต่วันที่
ศาลมีค้าสั่งหรือนับแต่วันที่ผู้นั นหลบหนีระหว่างเวลาที่ต้องคุมขัง  จนล่วงเลยระยะเวลาการคุมขัง  
จะคุมขังผู้นั นไม่ได้ (ร่างมาตรา ๓๕)  
   (๑๑.๙) การยื่นค้าร้องของพนักงานอัยการ เพ่ือขอให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้
มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษต่อเน่ืองจากการคุมขัง 
    ก้าหนดให้พนักงานอัยการอาจยื่นค้าร้องต่อศาลก่อนครบก้าหนดเวลา
การคุมขังเพ่ือให้ศาลมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ถูกคุมขัง 
เมื่อครบก้าหนดการคุมขังได้ ในกรณีที่ศาลไม่ได้มีค้าสั่งให้ใช้มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง

                                        
๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐  
 
 



๑๕ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

พ้นโทษต่อเนื่องจากการคุมขังตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๓ วรรคสอง โดยศาลอาจมีค้าสั่ง
ดังกล่าวภายหลังครบก้าหนดการคุมขังก็ได้ และก้าหนดให้น้าหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ความผิด มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๖) 
 (๑๒) หมวด ๖ การคุมขังฉุกเฉิน (ร่างมาตรา ๓๗ ถึงร่างมาตรา ๔๑)  
  (๑๒.๑) การมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินของศาล 
   ก้าหนดให้ศาลอาจมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ไม่เกิน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่ง ตามที่พนักงานอัยการร้องขอ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกเฝ้าระวัง 
จะกระท้าความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และมีเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีมาตรการอื่นใดที่อาจป้องกันมิให้ 
ผู้ถูกเฝ้าระวังกระท้าความผิดดังกล่าวได้ (ร่างมาตรา ๓๗) 
  (๑๒.๒) การเสนอให้ศาลมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินของพนักงานคุมประพฤติ   
และการจับ รวมทั งการควบคุมตัวผู้ถูกเฝ้าระวังของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ 
   ๑) ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ
เพ่ือพิจารณายื่นค้าร้องต่อศาลในท้องที่ที่ผู้ถูกเฝ้าระวังมีที่อยู่หรือท้องที่ที่พบตัวผู้ถูกเฝ้าระวัง  เพ่ือขอให้
ศาลมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉิน ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง) 
   ๒) ก่อนที่ศาลจะมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉิน พนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ
มีอ้านาจจับผู้ถูกเฝ้าระวัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘๙ แต่ห้ามควบคุม 
ผู้ถูกจับเกินกว่า ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ท้าการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจ  
และเมื่อศาลมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินแล้ว ให้กรมราชทัณฑ์น้าตัวผู้ถูกเฝ้าระวังไปคุมขังฉุกเฉินตามค้าสั่งศาล  
รวมทั งก้าหนดให้ค้าสั่ งตามมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ไม่สิ นผลไป  
โดยให้ด้าเนินการต่อไปภายหลังพ้นจากการคุมขังฉุกเฉินแล้ว (ร่างมาตรา ๓๘ วรรคสอง) 
 
    
                                        

๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ บัญญัติไว้ ดังนี  
 “มาตรา ๗๘  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค้าสั่งของศาลนั นไม่ได้ 

เว้นแต่ 
  (๑) เมื่อบุคคลนั นได้กระท้าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
  (๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระท้าความผิด 
  (๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้

ศาลออกหมายจับบุคคลนั นได้ 
  (๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ้าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗” 
 



๑๖ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  (๑๒.๓) การโต้แย้งค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินของผู้ถูกเฝ้าระวัง  
    ๑) ก้าหนดให้ศาลพิจารณาค้าร้องของพนักงานอัยการโดยเร็ว 
และอาจมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินผู้ถูกเฝ้าระวังได้ ในกรณีเป็นที่พอใจของศาลว่ามีเหตุตามที่บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๓๗ (ร่างมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง) 
    ๒) ก้าหนดให้ผู้ถูกเฝ้าระวังอาจยื่นค้าร้องขอฝ่ายเดียวเพ่ือให้ศาลยกเลิก
ค้าสั่งคุมขังฉุกเฉิน และก้าหนดให้ค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินเป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
  (๑๒.๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบค้าสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
    ก้าหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการ
ตามค้าสั่งคุมขังฉุกเฉิน และให้น้ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมาย
อาญา๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔๐) 
  (๑๒.๕) การเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลัง 
พ้นโทษหรือมีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษในระหว่างศาลมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
    ก้าหนดให้กรมคุมประพฤติด้าเนินการให้มีการเสนอความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาเสนอต่อศาลให้มีค้าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาด
ภายหลังพ้นโทษที่ศาลมีค้าสั่งตามหมวด ๔ หรือเพื่อเสนอต่อศาลให้มีค้าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลัง
พ้นโทษตามหมวด ๕ เพื่อป้องกันผู้ถูกคุมขังฉุกเฉินกระท้าความผิดซ ้า (ร่างมาตรา ๔๑) 
 (๑๓) หมวด ๗ การอุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๔๒) 
  (๑๓.๑) ก้าหนดให้ค้าสั่งศาลตามหมวด ๓ มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด
หมวด ๔ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ และหมวด ๕ มาตรการคุมขังภายหลัง 
พ้นโทษ ในกรณีที่ศาลมีค้าสั่งยกค้าร้องของพนักงานอัยการ เป็นที่สุด ส่วนกรณีค้าสั่งตามที่พนักงาน
อัยการร้องขอ ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั น (ร่างมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง) 
  (๑๓.๒) ก้าหนดให้ค้าสั่งศาลชั นอุทธรณ์ เป็นที่สุด (ร่างมาตรา ๔๒ วรรคสอง) 
 (๑๔) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๓) 
         ก้าหนดให้น้าพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดในความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล และกรณีที่จะมีการ
ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นผู้กระท้าความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓) 

                                        
๑๐ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๘ หน้า ๑๔  

 



๑๗ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  จากนั น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาและความจ้าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี   
  (๑) ผู้กระท้าความผิดในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ 
มีลักษณะการกระท้าความผิดแตกต่างจากผู้กระท้าความผิดทั่วไปทั งในส่วนของพฤติกรรมการกระท้า
ความผิดและระดับความเสี่ยงต่อการกระท้าความผิดซ ้า 
  (๒) เพ่ือก้าหนดให้มีมาตรการพิเศษทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้า โดยเน้นการใช้มาตรการที่เหมาะสมและการแก้ ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด 
ในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ ได้แก่ มาตรการฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด  
ซึ่งรวมถึงมาตรการทางการแพทย์ มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน  
  (๓) ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสอดส่องและติดตาม 
ผู้พ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการกระท้าความผิดซ ้าเมื่อพ้นออกจากกระบวนการยุติธรรม  
  (๔) ร่างกฎหมายฉบับนี พัฒนาขึ นจากการศึกษาวิจัยและทบทวนแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึง
มาตรการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติ แล้วน้ามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  
เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในสังคม มีหลักประกันความยุติธรรมตาม
มาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม  
  (๕) กระทรวงยุติธรรมได้ด้าเนินการจัดให้มีการฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  (๖) ตัวอย่างคดีสะเทือนขวัญที่ต้องมีการควบคุมตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  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  
ชะระจ้านงค์ พร้อมพวก ๔ คน ก่อเหตุเรียกค่าไถ่และฆ่าปิดปากเด็กที่รู้จักคุ้นเคยกัน ดังนั น เพื่อป้องกัน
กลุ่มคนที่มีลักษณะของการกระท้าความผิดเหล่านี เมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจ้าแล้วจะกระท้าความผิดซ ้า 
จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  
 ๑.๒.๒ นางสาวพัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
ได้ชี แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้า 
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์  ซ้าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี  



๑๘ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้า
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง  
 ส้าหรับเหตุผลที่จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  คือ ผู้กระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระท้าช้าเรา การกระท้าความผิด 
ทางเพศกับเด็ก การท้าร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การท้าร้ายร่างกายสาหัส เมื่อได้รับโทษ
จ้าคุกจนพ้นโทษแล้ว จะได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมโดยอิสระ บางรายอาจจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผู้กระท้าความผิดเหล่านี ส่วนหนึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะไปกระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ 
ที่ใช้ความรุนแรงซ ้า ในรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบใกล้เคียงกัน แม้จะมีการติดตามจากเจ้าพนักงาน
ต้ารวจ หรือฝ่ายปกครองบ้าง แต่ก็ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย และไม่มีประสิทธิผลในการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้า ประเทศไทยยังขาดกฎหมายเพ่ือป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้า
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าหนดให้มีการคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษ  
หรือการคุมขังภายหลังพ้นโทษ จึงสมควรที่จะมีกฎหมายเฉพาะที่ก้าหนดมาตรการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้าของผู้กระท้าผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเพ่ือป้องกันสังคมและผู้เสียหายจากการกระท้า
ความผิดอุกฉกรรจ์ที่อาจเกิดขึ นอีก เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ 
ความรุนแรง โดยค้านึงถึงเสรีภาพของผู้ต้องค้าสั่งดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
 จากนั นนางสาวพัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้กล่าวถึงความจ้าเป็นและความส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  สรุปสาระส้าคัญได้ว่า  สืบเนื่อง
จากปัจจุบันได้มีการกระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเป็นจ้านวนมาก ดังจะเห็นได้จากข่าว
ตามที่สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้น้าเสนอ เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระท้าช้าเรา การกระท้าความผิด 
ทางเพศกับเด็ก การท้าร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การท้าร้ายร่างกายสาหัส  ซึ่งเหตุการณ์
เหล่านี เกิดขึ นซ ้าบ่อยครั ง เช่น กรณีนายสมคิด พุ่มพวง กรณีนายอภิชัย องค์วิศิษฐ์ หรือไอซ์ หีบเหล็ก 
และกรณีหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอนโดมิเนียม ก่อเหตุข่มขืนหญิงซึ่งพักอาศัยอยู่
ในคอนโดมิเนียมดังกล่าว ซึ่งผู้กระท้าความผิดเหล่านี ล้วนเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษหรือเคยท้าผิด 
ในลักษณะเดียวกันมาก่อน เหตุการณ์เหล่านี ท้าให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงถึงความปลอดภัย 
ในการด้าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อมีการปล่อยตัวผู้ที่มีประวัติกระท้าความผิด
ซ ้าในคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี ออกสู่สังคมแล้ว ก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
อีกบ่อยครั ง แต่เมื่อถึงก้าหนดเวลาปล่อยตัวก็จ้าเป็นต้องปล่อยตามที่กฎหมายก้าหนด ทั ง ๆ ที่  
ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั นประหารชีวิต แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหา
เหล่านี ได้ ทั งนี  เพราะไม่มีกฎหมายรองรับการแก้ปัญหาเรื่องนี  แม้ว่าจะมีกรณีการคุมความประพฤติ
ผู้กระท้าความผิดหลังจากที่พ้นโทษแล้วก็ตาม แต่กเ็ป็นกรณีของการขอความร่วมมือเมื่อผูพ้้นโทษยนิยอม
หรือสมัครใจให้ติดตามเท่านั น โดยไม่มีกฎหมายบังคับ จึงเป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญในการติดตามผู้พ้นโทษ 
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระท้าความผิดซ ้า ท้าให้การกระท้าความผิดซ ้าไม่เกิดประสิทธิผล หรือผู้กระท้า



๑๙ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ความผิดบางคนที่มีลักษณะพฤติกรรมในระหว่างต้องขังอยู่ในเรือนจ้าเป็นผู้ต้องขังชั นเยี่ยม แต่เมื่อได้รับ
การปล่อยตัวแล้วกลับกระท้าความผิดในรูปแบบเดิมหรือในรูปแบบที่คล้าย ๆ รูปแบบเดิมอีก ซึ่งเราจะรู้
ได้อย่างไรว่าคนกลุ่มนี ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะพร้อมกลับคืนเข้าสู่สังคมอย่างแท้จริง  
โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั งนี  จากสถิติการกระท้าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 
ในปีที่ผ่านมา พบว่า มีจ้านวนผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และความผิดเกี่ยวกับเพศ 
สูงมาก อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕ ของจ้านวนการกระท้าความผิดทั งหมด สิ่งเหล่านี จึงเป็นเหตุผลส้าคัญ 
ท่ีจะต้องเสนอกฎหมายฉบับนี เพื่ออุดช่องว่างต่าง ๆ  
  ทั งนี  ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี จะมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
หลายประการ เช่น การใช้มาตรการทางการแพทย์ในการฉีดยาเพ่ือลดฮอร์โมนเพศ (ฉีดให้ฝ่อ) ส่วนกรณี
ที่ผู้ต้องขังได้รับการประเมินแล้วพบว่า การคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษนั นยังไม่เพียงพอที่จะยับยั ง 
การกระท้าความผิดซ ้าได้ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อเหตุซ ้าอีก ก็จะ ให้อ้านาจในการด้าเนินการคุมขัง
ภายหลังพ้นโทษได้อีก ตามร่างมาตรา ๒๒ และร่างมาตรา ๓๐ หรือในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติฝ่าฝืน
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด ก็ก้าหนดให้พนักงานคุมประพฤติขอให้ศาลสั่งคุมขังฉุกเฉินได้ 
ตามร่างมาตรา ๒๗ และหากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติการณ์ใกล้ที่จะกระท้าความผิด
อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง โดยไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะยับยั งแล้วก็สามารถที่จะขอให้ศาลสั่งคุมขังฉุกเฉินได้  
ตามร่างมาตรา ๔๐ เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคม โดยยับยั งการก่อเหตุ
อาชญากรรมหรือการกระท้าความผิดได้อย่างทันท่วงที ทั งนี  การคุมขังภายหลังการพ้นโทษไม่ได้เป็น
มาตรการลงโทษผู้กระท้าความผิด แต่เป็นมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้สังคมนั นเกิดความเสียหาย 
อันมีลักษณะเป็นมาตรการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนที่ไม่ได้ท้าขึ นเพ่ือด้าเนินคดีอาญา จึงสามารถ 
ที่จะกระท้าได้โดยไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะด้าเนินมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว จะมีมาตรการขั นแรก คือ 
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดเฉพาะรายซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้กระท้าความผิด  
ได้มีโอกาสในการแก้ไขปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสูส่ังคม ก่อนที่จะ
เข้าสู่การประเมินเพ่ือใช้มาตรการภายหลังการพ้นโทษ ดังนั น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี จึงเป็นการ
มุ่งเน้นที่จะป้องกันสังคมไม่ให้เกิดการกระท้าความผิดซ ้าที่ใช้ความรุนแรง และช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ความผิดกลุ่มนี  ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลกที่มุ่งเน้นการใช้ระบบติดตาม 
ผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าความผิดซ ้า เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรสเปน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐ
เกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ยังช่วยเพ่ิม
ความปลอดภัยในการด้าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนและสังคมอีกด้วย 
 
 



๒๐ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    ก่อนท่ีท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี  ในวาระที่หนึ่ ง  

ขั นรับหลักการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ พันต้ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานกิจการยุติธรรม นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อ้านวยการส้านักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา 
รัตนดิลก ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส้านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม เข้าร่วมชี แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖๑๑  

 ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  ได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 
พ.ศ. .... และนางสาวพัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง  
พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี   
 ๒.๑  มาตรการในการแก้ปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ควรให้ความส้าคัญกับหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทั งในเชิงนโยบายและการบังคับ
ใช้มาตรการจากนโยบาย ทั งนี  เนื่องจากการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศมักมีแรงจูงใจหรือสาเหตุจาก
การขาดความยับยั งชั่งใจ ปัญหาการเลี ยงดูของครอบครัว ปัญหาสังคม การดื่มแอลกอฮอล์ การเสพ  
ยาเสพติด และปัญหาด้านจิตเวช ซึ่งปัญหาด้านจิตเวชเป็นสาเหตุส้าคัญของการกระท้าความผิดซ ้า 
ที่ยากจะป้องกันหากไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษ ทั งนี  ตามรายงานของนักจิตวิทยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการทดสอบตามโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด 
ทางเพศ โดยเรือนจ้ากลางสมุทรปราการกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกันศึกษา 
พบว่า ผู้ต้องขังคดีทางเพศส่วนหนึ่งมีอาการจิตเวชร่วมด้วย ดังนั น จึงมีการเสนอให้มีการบ้าบัดรักษาและ 
ปรับพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าส้าหรับผู้ต้องขังที่มีอาการจิตเวช เพ่ือลดความเสี่ยงจากการกระท้าความผิดซ ้า  
โดยจะต้องได้รับการบ้าบัดรักษาให้หายก่อนที่จะพ้นโทษ ทั งนี  ตามรายงานดังกล่าวได้ระบุว่า นักสังคม
สงเคราะห์เรือนจ้ากลางสมุทรปราการ เตรียมเสนอผลการทดลองทางจิตวิทยาให้แก่กรมราชทัณฑ์ 
เพ่ือให้มีการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษของกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอาการจิตเวชเพ่ือให้ได้รับการรักษา
นอกเหนือจากที่ถูกคุมขังตามกฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินอาการทางจิตเวชจะต้องท้าโดย
ผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะในระหว่างถูกคุมขัง เพ่ือให้มีโอกาสในการรักษาผู้ต้องขังให้หายก่อนที่จะพ้นโทษ 
และเมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่หายจะต้องมีมาตรการในการรักษาจนกว่าจะพ้นขีดอันตรายต่อสังคม  

                                        
๑๑ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ ก้าหนดไว้ว่า 
    “ข้อ ๗๖  ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี แจงข้อเท็จจริง 

ต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้” 



๒๑ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ซึ่งมาตรการทางการแพทย์ถือเป็นหัวใจส้าคัญในการแก้ปัญหาประเด็นอาการทางจิตเวชของผู้กระท้า
ความผิดที่จะกระท้าผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ จึงควรเพ่ิมสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช 
ในทุกขั นตอน ตั งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ๒.๒  ตามหลักการห้ามด้าเนินคดีซ ้าที่ก้าหนดไว้ว่า “บุคคลไม่สมควรได้รับการลงโทษซ ้า 
ในความผิดเดิม (Nemo bis punitur pro eodem delicto)” แม้ว่าผู้กระท้าความผิดสมควรที่จะ 
ได้รับโทษ แต่โทษที่ผู้กระท้าความผิดจะได้รับนั นควรสอดคล้องกับการกระท้าความผิดและมิใช่การลงโทษซ ้า  
ทั งนี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
จึงไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 
มีข้อจ้ากัดหรือมีผลกระทบประการใด จึงไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ 
ความรุนแรงได้ 
 ๒.๓ ขอสอบถามว่า กรมราชทัณฑ์ได้ใช้โปรแกรมใดในการประเมินและแก้ไขปัญหา 
ผู้กระท้าความผิด เช่น กรณีนายสมคิด พุ่มพวง และไอซ์ หีบเหล็ก ทั งนี  ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้เคยชี แจง 
กรณีนี ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องแต่เพียงว่า กรณีนายสมคิด พุ่มพวง 
และไอซ์ หีบเหล็ก มีลักษณะบุคลิกภาพที่ผิดปกติตามเงื่อนไขของมาตรการคัดกรองทางจิตเวช  
แต่ไม่สามารถชี แจงมูลเหตุที่แท้จริงแห่งการกระท้าความผิดของผู้กระท้าความผิดดังกล่าวได้ ดังนั น  
จะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ได้จริง 
 ๒.๔ แม้ว่าในการประเมินผู้กระท้าความผิดจะสามารถด้าเนินการโดยสถาบันกัลยาณ์ 
ราชนครินทร์และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ แต่ในต่างจังหวัดอาจจะยังไม่มีจิตแพทย์เพียงพอ 
ต่อการประเมินผู้กระท้าความผิด จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบัน มีจ้านวนนักจิตวิทยาคลินิกหรือจิตแพทย์
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผู้กระท้าความผิดตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี หรือไม่ ทั งนี  
หากไม่มีการประเมินที่ชัดเจนและมีการจัดท้าแผนแก้ไขปัญหารายบุคคล (Individual Plan) จะเชื่อมั่นได้
อย่างไรว่า ผู้กระท้าความผิดในคดีเกี่ยวกับเพศเหล่านั นได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง หรือมาตรการ
คุมขังดังกล่าวจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมาตรการทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ยาปรับฮอร์โมนหรือฉีดอัณฑะให้ฝ่อนั น จัดอยู่ในมาตรการทางการแพทย์หรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการ
แก้ไขพฤติกรรมบ้าบัดที่อาจไม่สามารถแก้ไขสาเหตุแห่งการกระท้าความผิดได้อย่างแท้จริง   
 ๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี จะสร้างดุลยภาพระหว่างการแก้ไขฟ้ืนฟูเยียวยาผู้เสียหาย 
กับการแก้ไขบ้าบัดพฤติกรรมของผู้กระท้าความผิดได้อย่างไร จะมีมาตรการให้ชุมชนและสังคม รวมทั ง
หน่วยงานอื่น เช่น นักสังคมสงเคราะห์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ตลอดจนอะไรคือ
หลักประกันการไม่กระท้าความผิดซ ้าของผู้กระท้าความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 
 ๒.๖ เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี  เพราะมีความสอดคล้องกับมาตรการ  
ของต่างประเทศ แต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของศาลซึ่งจะต้องพิจารณาจากข้อมูล ๒ ด้าน คือ  
ด้านอาชญาวิทยาและข้อมูลทางการแพทย์ กล่าวคือ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime 
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Triangle Theory) ได้กล่าวถึงอาชญากรหรือผู้ซึ่งมีความสามารถในการก่ออาชญากรรมหรือกลุ่ม 
ฮาร์ดคอร์ (Hardcore) ต่าง ๆ ซึ่งหมายความรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงในการก่ออาชญากรรม เช่น การดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือเสพยาเสพติด และผู้ถูกกระท้าหรือเหยื่อ ซึ่งจะมีลักษณะบางอย่างที่เป็นเป้าหมายของ
อาชญากร เช่น เด็ก เยาวชน ผู้หญิง หรือมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง เช่น การแต่งกายตามสมัยนิยมหรือ
ตามแฟชั่น และความคิดของกลุ่มสังคมนิยมชายที่มองผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียม และมาตรการในการ
ป้องกันดูแล (Guardian) ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันที่เป็นนโยบายของรัฐบาล มาตรการ 
ป้องกันที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  เครื่องมือติดตามตัว กล้องวงจรปิด และการเตือนภัย 
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ ดังนั น จึงขอสอบถามว่า ได้ก้าหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ
ของมาตรการป้องกันดูแล (Guardian) และได้ออกแบบมาตรการตามร่างพระราชบัญญัตินี อย่างไร 
โดยเฉพาะมาตรการคุมประพฤติผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 
 ๒.๗ ควรน้าหลักพฤติกรรมศาสตร์มาเพ่ิมเป็นหลักการในการแก้ปัญหาการกระท้าความผิดซ ้า
เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง และควรก้าหนดให้มีการแก้ปัญหาการกระท้าความผิดซ ้ากรณีอื่นด้วย 
เช่น การกระท้าความผิดซ ้าที่เป็นที่รังเกียจและรบกวนสังคม เช่น การโชว์ของลับท้าให้ผู้หญิงวิตกกังวล 
และการใช้ถ้อยค้าหยาบโลนโดยใช้เทคโนโลยีในการกระท้าความผิดท้าให้ผู้อื่นหวาดกลัวว่าจะถูกกระท้า 
ทั งนี  เนื่องจากผู้กระท้าความผิดซ ้ามักมีแรงจูงใจในการกระท้าความผิดจากหลายสาเหตุ เช่น แรงจูงใจ  
ที่ได้รับจากในเรือนจ้า สาเหตุจากพฤติกรรมทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ทั งนี  จะต้องมีการป้องกัน
การกระท้าความผิดซ ้าโดยน้าทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) มาปรับใช้  
โดยมีองค์ประกอบในการเกิดอาชญากรรมตามทฤษฎีนี  ประกอบด้วย เหยื่อ ผู้กระท้าความผิด และ
โอกาส ซึ่งจะต้องปิดกั นไม่ให้มีโอกาสในการกระท้าความผิด โดยเริ่มจากครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และการศึกษาทางพันธุกรรม ดังนั น จึงควรก้าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเฝ้าระวัง
ผู้กระท้าความผิดที่อยู่ในเรือนจ้าซึ่งก้าลังจะพ้นโทษ รวมทั งควรเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เคยกระท้า
ความผิดที่อยู่นอกเรือนจ้าและมีโอกาสที่จะกระท้าความผิดซ ้าซึ่งมีเป็นจ้านวนมากด้วย ทั งนี  ควรมีการ
จัดท้าทะเบียนประวัติบุคคลกลุ่มนี ไว้ แต่จะต้องไม่กระท้าการอันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพบุคคล
กลุ่มนี  นอกจากนี  ควรเพ่ิมความหมายของบทนิยามค้าว่า “คุมขัง” ให้ชัดเจนยิ่งขึ น โดยอาจเพ่ิมเติมว่า 
“ไม่ใช่โทษทางอาญา” ทั งนี  เพื่อให้ศาลสามารถมีค้าสั่งคุมขังกับผู้กระท้าความผิดซ ้ากรณีอื่นด้วย 
 ๒.๘ เห็นด้วยกับการใช้มาตรการทางการแพทย์โดยการใช้ยาปรับฮอร์โมนทางเพศของ
ผู้กระท้าความผิดที่มีฮอร์โมนทางเพศสูงซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางของต่างประเทศ การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ติดตามตัว หรือมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดขั นสูงสุด 
ด้วยวิธีอื่น แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะใช้มาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการเฝ้าระวังรูปแบบใดก็ตาม 
จะต้องค้ านึ ง ถึ งหลั กสิทธิ มนุษยชนทั ง ของผู้ ก ระท้ าความผิดและคนส่ วนใหญ่ของสั งคม  
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และควรใช้บังคับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี  ควรให้โอกาส 
ทางการศึกษาควบคู่กันไปด้วย ตลอดจนควรประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงพื นที่ที่ได้มีการปล่อยตัว
นักโทษเด็ดขาด ทั งนี  เพื่อให้สังคมได้มีความระมัดระวังอันจะท้าให้สังคมมีความปลอดภัยย่ิงขึ นต่อไป  
 ๒.๙ เห็นด้วยกับหลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  เนื่องจากสอดคล้องกับหลักสากล 
ที่ต่างประเทศใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะมาตรการในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด และมาตรการ 
เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ รวมทั งเหตุผลและความจ้าเป็นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  
ที่จ้าเป็นต้องก้าหนดให้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าเกี่ยวกับเพศและที่ใช้ 
ความรุนแรง เนื่องจากมีปัญหาการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือการกระท้าความผิดในคดีที่
อุกฉกรรจ์ รุนแรง และกระท้าความผิดซ ้าซากซึ่งก่อเหตุโดยผู้พ้นโทษ แต่ในกรณีที่จ้าเป็นต้องตรา  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เพราะมีปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ้านั น มาตรการต่าง ๆ ตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ทั งนี  มีข้อเสนอแนะที่อาจเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้  กล่าวคือ ในหลายประเทศมีการใช้แอปพลิเคชัน 
(Application) ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าในระยะทาง ๓ กิโลเมตร หรือ ๕ กิโลเมตร  
มีผู้เคยกระท้าความผิดประเภทใดอยู่บริเวณนั นหรือไม่ เพ่ือจะได้ระมัดระวังบุคคลในครอบครัวได้  
และขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่น้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาผนวกรวมไว้ในรา่งพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี  เพ่ือให้มีการก้าหนดมาตรการในการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ไปในคราวเดียวกันด้วย 
 ๒.๑๐ ประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้า  
    (๑) เห็นด้วยกับการก้าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้าท่ีครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการก้าหนดให้มีอธิบดีกรมราชทัณฑ์และอธิบดี 
กรมสุขภาพจิตเป็นกรรมการ รวมทั งการก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านจิตเวชศาสตร์  
    (๒) กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าตามร่าง 
มาตรา ๘ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั ง ควรก้าหนดไว้
โดยเคร่งครัดเพ่ือเป็นการบังคับว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยไม่ก้าหนดให้สามารถเลือกได้เหมือนสาขาอื่น ๆ ที่จะแต่งตั งหรือไม่ก็ได้ 
    (๓) สืบเนื่องจากประมาณร้อยละ ๘๐ ของผู้พ้นโทษจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาความผิดปกติ
ซึ่งในวัยผู้ใหญ่ เรียกว่า ความผิดปกติในบุคลิกภาพ (Personality Disorder) ส่วนในวัยเด็กที่อายุไม่ถึง 
๑๘ ปี เรียกว่า ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรม (Conduct Disorder) โดยทั งวัยผู้ใหญ่และวัยเด็ก 
จะมีพฤติกรรมร่วมกัน เรียกว่า พฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงและอันธพาลต่อต้านสังคม โดยส่วนใหญ่ 
กลุ่มคนเหล่านี จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตั งแต่วัยเด็ก เป็นเด็กที่มีสมาธิสั น อยู่ไม่นิ่ง ไม่สามารถควบคุม
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ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

อารมณ์ตนเองได้ จึงมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม และมักใช้
ยาเสพติดเพื่อให้ตนมีความสุข หากไม่ได้รับการรักษาและแก้ไขพฤติกรรมก็จะกระท้าความผิดซ ้า ดังนั น 
ในการแต่งตั งคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี จึงต้องให้ความส้าคัญกับผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านจิตเวช และควรก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านจิตเวชเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวนี ด้วย จึงจะสามารถแก้ปัญหาการกระท้าความผิดซ ้าเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 ๒.๑๑ ประเด็นเกี่ยวกับการก้าหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ้านาจยื่นค้าร้องต่อศาล 
เพ่ือขอให้ใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดในระหว่างรับโทษจ้าคุกเพ่ือป้องกันมิให้กระท้า
ความผิดซ ้า  
    การก้าหนดให้พนักงานอัยการมีอ้านาจยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ใช้มาตรการ 
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดในระหว่างรับโทษจ้าคุกเพ่ือป้องกันมิให้กระท้าความผิดซ ้า ตามร่างมาตรา ๑๙ 
อาจเป็นการเปิดช่องให้พนักงานอัยการละเลยเพราะเกรงที่จะเกิดผลเสียต่อรูปคดีได้ และในการ
บ้าบัดรักษาจนพ้นขีดอันตรายต่อสังคมนั นจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้กระท้าความผิด 
จะพ้นโทษ โดยผู้ที่จะประเมินผู้ต้องขังว่าใครควรที่จะเข้ารับการบ้าบัดจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านจิตเวชศาสตร์ 
 ๒.๑๒ ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  
    (๑) กรณีมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ควรให้ความส้าคัญกับความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชศาสตร์มากกว่า เช่น ตามร่างมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่ก้าหนดให้  
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดจะกระท้าความผิดซ ้าก็ให้ศาลก้าหนดมาตรการต่าง ๆ ได้  
ซึ่งควรก้าหนดให้มีความชัดเจนว่า จะต้องมีการอ้างอิงความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านจิตเวชศาสตร์ก่อน นอกจากนี  ตามร่างมาตรา ๒๒ วรรคสาม ที่ก้าหนดให้ศาลมีอ้านาจก้าหนด
ระยะเวลาการเฝ้าระวังในแต่ละมาตรการตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันพ้นโทษนั น เห็นว่า  
ยังขาดหลักฐานทางจิตเวชศาสตร์เพ่ือรองรับการใช้ดุลพินิจของศาล หรือกรณีที่ครบ ๕ ปีแล้ว แต่ผู้ถูกเฝ้าระวัง 
ยังมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม จะพิจารณาจากหลักฐานใดเพื่อหยุดใช้มาตรการดังกล่าว ทั งนี  
เห็นว่า ศาลควรจะต้องพิจารณาหลักฐานทางจิตเวชศาสตร์ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ถูกเฝ้าระวังด้วย 
    (๒) การก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ตามร่างมาตรา ๒๒
วรรคสอง (๑๑) ที่ก้าหนดให้เข้ารับการบ้าบัดฟ้ืนฟูแก้ไขหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศาลหรือพนักงาน  
คุมประพฤติก้าหนด กรณีนี ศาลอาจก้าหนดให้เข้ารับการบ้าบัดฟ้ืนฟูแก้ไขสภาพจิตใจโดยจิตแพทย์ 
หรือนักจิตวิทยา หรืออาจก้าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอาชีพภายในเรือนจ้า เช่น 
การฝึกหัดอาชีพขับรถขุด (รถแบคโฮ) จนกว่าจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาอย่างน้อยหนึ่งในสามจะลงมติ 
ให้ปล่อยตัวได้ ซึ่งจะท้าให้นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษนั น ได้รับการบ้าบัดฟ้ืนฟูแก้ไขสภาพจิตใจ 
และมีความช้านาญในอาชีพด้วย 



๒๕ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๑๓ ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการคุมขังภายหลังการพ้นโทษ 
    (๑) การก้าหนดให้มีมาตรการคุมขังภายหลังการพ้นโทษ ตามหมวด ๕ ของ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๙ และหลักกฎหมายอาญา 
ท่ีมีหลักการส้าคัญว่า เมื่อบุคคลได้รับโทษแล้วไม่ควรท่ีจะต้องได้รับโทษซ ้า หรือไม่ เพราะการต้องถูกคุมขัง
ภายหลังการพ้นโทษเป็นการคุมขังในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด 
    (๒) การใช้มาตรการคุมขังนั นไม่ควรกระท้าในลักษณะเดียวกันกับผู้กระท้าผิดหรือ 
เป็นนักโทษ โดยจะต้องก้าหนดให้มีห้องพักหรือพื นที่เป็นการเฉพาะ รวมทั งจะต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  เพ่ือก้าหนดมาตรการเฝ้าระวังและการก้าหนดให้มี 
การฝึกอบรมและฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูบุคคลกลุ่มนี ให้มีความเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ 
จึงจะท้าให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ นได้ 
 ๒.๑๔ ประเด็นเกี่ยวกับการคุมขังฉุกเฉิน  
     - กรณีตามร่างมาตรา ๓๗ ท่ีก้าหนดว่า “กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกเฝ้าระวัง 
จะกระท้าความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ และมีเหตุฉุกเฉิน หากไม่มีมาตรการอื่นใดที่อาจป้องกันมิให้ 
ผู้ถูกเฝ้าระวังกระท้าความผิดดังกล่าวได้  เมื่อพนักงานอัยการร้องขอ ศาลอาจสั่งคุมขังฉุกเฉิน 
ผู้ถูกเฝ้าระวังได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีค้าสั่ง” เห็นควรก้าหนดเพ่ิมว่า “หรือจนกว่าจะได้รับ 
ค้ารับรองจากคณะจิตแพทย์และนักจิตบ้าบัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาว่าอยู่ในสภาพจติทีจ่ะปลอ่ยตวั
ได้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนเสียงข้างมากอย่างน้อยสองในสาม” ทั งนี  
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ครอบครัวของผู้ถูกเฝ้าระวังดังกล่าวและสังคมต่อไป  
 ๒.๑๕ ประเด็นเกี่ยวกับการให้อ้านาจพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต้ารวจในการจับผู้ถูกเฝ้าระวัง  
    กรณีการให้อ้านาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจในการจับผู้ถูกเฝ้าระวัง  
ตามร่างมาตรา ๓๘ ซึ่งเป็นการจับผู้ถูกเฝ้าระวังในกรณีไม่ว่าจะกระท้าผิดซึ่งหน้าหรือไม่ โดยไม่ต้องมี
หมายศาลนั น อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๑๒ และประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘๑๓ หรือไม่ 

                                        
๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ บัญญัติไว้ ดังนี  
 “มาตรา ๒๘  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท้ามิได้ เว้นแต่มีค้าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท้าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย  

จะกระท้ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท้ามิได้” 
๑๓ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๙ หน้า ๑๕ 
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ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
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 ๓. การตอบชี แจง 
     เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว มีผู้ตอบชี แจง ดังนี  
 ๓.๑ พันต้ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อ้านวยการส้านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ได้ตอบชี แจง สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี มีความส้าคัญในการสร้างมาตรการป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้าในคดีที่มีความรุนแรงและสร้างความหวาดระแวงให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นหลักการส้าคัญ 
๓ ประการ ได้แก่ ๑) การป้องกันสังคมจากความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง การลด 
ความหวาดกลัวภัยจากอาชญากรของประชาชน และการดูแลและค้านึงถึงผู้เสียหายจากการกระท้า
ความผิด ๒) การส่งเสริมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง และ ๓) ค้านึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ไม่ขัดกับหลักการด้าเนินคดีอาญาที่ก้าหนดไว้ว่า บุคคล 
ไม่สมควรถูกลงโทษซ ้าในความผิดเดิม เนื่องจากตามหมวด ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  
ได้ก้าหนดให้มีทั งกระบวนการพิจารณาของศาล กรมราชทัณฑ์ และสหวิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมก้าหนด
มาตรการทางการแพทย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการมาตรการที่ต่างประเทศ 
ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เครือรัฐออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร 
   (๓) กรณีที่มีการใช้มาตรการคุมขังซึ่งเป็นกรณีเดียวกับการกักกันที่มีการใช้กับทุกฐาน
ความผิดซึ่งจะต้องมีกระบวนการที่บ่งชี ให้ได้ว่าเป็นการกระท้าผิดติดนิสัยในลักษณะเดียวกัน จ้านวน ๓ 
ครั งขึ นไปนั น ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่งเป็นเรื่องที่ส้าคัญอย่างยิ่งยวดที่จะต้องป้องกันสังคม 
จึงอาจไม่มีความจ้าเป็นต้องรอให้มีการกระท้าผิดในลักษณะเดียวกันซ ้าถึงจ้านวน ๓ ครั ง ก็สามารถใช้
มาตรการดังกล่าวได้ 
   (๔) กรณีความพร้อมในเรื่องกระบวนการดูแลนั นจะมีศูนย์เฉพาะกิจที่ชื่อว่า “ศูนย์เฝ้าระวัง 
ความปลอดภัยของประชาชน” (Justice Safety Observation ad hoc Center, Ministry of Justice: 
JSOC) ซึ่งมีความพร้อมในการด้าเนินงานได้อย่างทั่วถึงต่อไป 
   (๕) ในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่จ้าเป็นในการป้องกันสังคมนั น มาตรการ 
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี มีความสอดคล้องกับทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle 
Theory)  
   (๖) กรณีการมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินของศาลตามร่างมาตรา ๓๗ นั น เป็นกรณีภยันตราย 
ที่ใกล้จะถึง ซึ่งการจะมีค้าสั่งคุมขังฉุกเฉินได้จะต้องผ่านกระบวนการในการพิจารณาเสนอความเห็น 
ของพนักงานคุมประพฤติและพนักงานอัยการ ก่อนที่จะมีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีค้าสั่งดังกล่าว 
 
 



๒๗ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   (๗) กรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ไม่ครอบคลุมถึงการกระท้าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดด้วยนั น ตามร่างเดิมของกระทรวงยุติธรรมได้ก้าหนดให้ครอบคลุมถึงการกระท้าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย แต่ได้มีการปรับปรุงในขั นตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ของ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๓.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  ได้ตอบชี แจง  
สรุปสาระส้าคัญได้ว่า ก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  กระทรวงยุติธรรมได้มีการตั ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาและพบว่ามีปัญหาส้าคัญหลายประการ รวมทั งพบว่าหากไม่มีการก้าหนดให้ใช้
มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดตั งแต่ในชั นการพิจารณาของศาลตั งแต่แรก จะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ในการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้ ทั งนี  เมื่อพิจารณา
สถิติการกระท้าความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงย้อนหลังไปประมาณ ๓ ปี พบว่า  
มีบุคคลผู้กระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงจ้านวนประมาณ ๑๐๐ คน  
โดยจ้าแนกกลุ่มผู้กระท้าความผิดออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่  ๑ คือ กลุ่มบุคคลที่ต้องควบคุม 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องควบคุมภายใน ๓ ปีนับแต่ออกจากเรือนจ้า กลุ่มที่ ๒ คือ  
กลุ่มบุคคลที่ต้องควบคุมเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม แต่ยังไม่ออกจากเรือนจ้า และกลุ่มที่ ๓ คือ 
กลุ่มบุคคลที่ก้าลังจะเข้าสู่เรือนจ้า จึงจ้าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี  ทั งนี   
การด้าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ไม่เป็นการสร้างภาระด้านงบประมาณ เนื่องจากจะเป็นการ
ด้าเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมเป็นหลักและไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่น หรือจ้าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่
ต้าแหน่งอื่นเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ส่วนกรณีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  (Electronic 
Monitoring : EM) ก็เป็นการด้าเนินการโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบว่าผู้กระท้าผิดอยู่ในพื นที่หรือบริเวณใด เพ่ือให้สังคม 
เกิดความระมัดระวังและปลอดภัยมากขึ น และประเด็นสุดท้ายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ไม่ได้มีเหตุผล
และความจ้าเป็นจากกรณีปัญหาความแออัดในเรือนจ้าแต่อย่างใด  
 ๓.๓ นางสาวพัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้ชี แจงสรุปได้ว่า ประเด็นการฉีดอัณฑะให้ฝ่อนั น ขอยืนยันว่า เป็นการยกตัวอย่างการใช้มาตรการ 
ทางการแพทย์ให้เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั น ทั งนี  จะต้องมีกระบวนการอีกหลายขั นตอนที่จะต้องพิจารณา
กรณีดังกล่าวต่อไป โดยเฉพาะการพิจารณาในชั นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบอีกครั ง ทั งนี  ประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายและตั งเป็นข้อสัง เกตไว้นั น  
มีประเด็นที่เป็นประโยชน์อยู่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งจะได้น้าไปประกอบการพิจารณาในชั นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการต่อไป 
 
 
 



๒๘ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั นรับหลักการ 
  มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ้าปี
ครั งที่สอง) วันพุธที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ  
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้าของผู้กระท้าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นางสาวพัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ) พร้อมกันไป ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๘ เสียง ไม่รับหลักการ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๗ เสียง และมีมติให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ้านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณา 
ในวาระที่สอง ขั นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
ก้าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 
 
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน 
การกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  
พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๕ (อ.พ. ๒/๒๕๖๕)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590151 
 

   
 

๒ . บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั งที่  ๒๕  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10187&mid=4374 
 
 

 

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

 



๒๙ 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิมาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

๔ . บันทึกการออก เสี ยงลงคะแนนของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั งที่  ครั งที่  ๒๗  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10193&mid=4376 
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