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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติ นี้ใ ห ใ ช บั งคั บ เมื่อ พ น กํ า หนดสามสิ บวั น นับ แต วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๙ หมายขังหรือหมายจําคุกตองจัดการใหเปนไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมาย
เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น”
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มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๘๙/๒ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๘๙/๑ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายขังรองขอ หรือเมื่อศาล
เห็น สมควร ศาลจะมีคํา สั่งใหขัง ผูตอ งหาหรือ จํา เลยไวใ นสถานที่ อื่น ตามที่ บุคคลดัง กลา วรอ งขอ
หรือตามที่ศาลเห็นสมควรนอกจากเรือนจําก็ได โดยใหอยูในความควบคุมของผูรองขอ หรือเจาพนักงาน
ตามที่ศาลกําหนด ในการนี้ ศาลจะกําหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได
ในการพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ศาลจะดําเนิน การไตสวนหรือ ใหผูเสียหายหรือ
เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายขังคัดคานกอนมีคําสั่งก็ได
สถานที่อื่นตามวรรคหนึ่งตองมิใชสถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน
โดยมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อปองกันการหลบหนี
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังผูตองหาหรือจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศ าลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือ
ใหดําเนินการตามหมายขังได
มาตรา ๘๙/๒ ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อพนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหจําคุกผูซึ่งตองจําคุก
ตามคําพิพากษาถึงที่สุดที่ไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษตามที่ระบุไว
ในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไมนอยกวาสิบป ในกรณีตองโทษจําคุกเกินสามสิบปขึ้นไป
หรือจําคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ก็ได
(๑) ใหจําคุกไวในสถานที่อื่นตามที่บุคคลดังกลาวรองขอหรือตามที่ศาลเห็นสมควรนอกจาก
เรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุก ทั้งนี้ ลักษณะของสถานที่ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อปองกันการหลบหนีหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นดวย
(๒) ใหจําคุกไวในเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวใ นหมายจําคุกหรือสถานที่อื่นตาม (๑)
เฉพาะวันที่กาํ หนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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(๓) ใหจําคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิภาพ
ของผูซึ่งตองจําคุก ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมดวย ทั้งนี้ ใหศาล
ดําเนินการไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายจําคุก พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจในทองที่นั้น หรือผูซึ่งศาลเห็นวามีสวนเกี่ยวของ
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดใหเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายนั้น
เปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนิน การตามคําสั่ง และใหนําความในมาตรา ๘๙/๑ วรรคสี่
มาใชบงั คับโดยอนุโลม”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔๖ เมื่อจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา
หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอํานาจสั่งให
ทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อจําเลยวิกลจริต
(๒) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก
(๓) ถาจําเลยมีครรภ
(๔) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตองเลี้ยงดูบุตรนั้น
ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้นศาลจะมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวอยูในความควบคุมในสถานที่
อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุกก็ได และใหศาลกําหนดใหเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่จัดการตามหมายนั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง
ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนด
วิธีการควบคุมและบําบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย และมาตรการเพื่อปองกันการหลบหนี
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือมาตรการ
ตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือใหดําเนินการ
ตามหมายจําคุกได
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ใหหักจํานวนวันที่จําเลยอยูในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจากระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“หญิงใดจะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนพนกําหนดสามปนับแตคลอดบุตรแลว
ใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เวนแตเมื่อบุตรถึงแกความตายกอนพนกําหนดเวลา
ดังกลาว ในระหวางสามปนับแตคลอดบุตร ใหหญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่
ที่สมควรแกการเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจํา”
มาตรา ๗ บทบัญญัติม าตรา ๒๔๗ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งแก ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญญัตินี้ ไมใ ชบั งคับแกการขอรั บพระราชทานอภัยโทษและ
การขอรับพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ ที่ไดมีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนํา
ตอพระมหากษัตริยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันเรือนจํามีสภาพที่แออัด
ไมไดสัด สว นกั บจํานวนของผู ซึ่งตองขังหรือ ตองจําคุก และไมเหมาะสมกับสภาพของผูซึ่งตองขังหรื อ
ตอ งจํ าคุ ก บางลั ก ษณะโดยเฉพาะสภาพชี วิต หญิง มีค รรภซึ่ ง ตอ งไดรั บการดู แลเป น พิ เศษ ประกอบกั บ
เทคโนโลยีใ นการควบคุมตัว บุค คลดังกลาวมีค วามกาวหนาเปน อันมาก ดังนั้น เพื่อใหผูซึ่งตองขังหรือ
ตองจําคุกไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและจําคุก โดยกําหนดวิธีการหรือสถานที่
ในการขั งหรื อจํา คุก นอกเรือนจําใหเหมาะสมกั บสภาพของผู ซึ่งต องขั งหรื อตอ งจํา คุก ในแต ละลั ก ษณะ
ตลอดจนปรับปรุงการทุเลาการบังคับโทษจําคุกหญิงมีครรภและเปลี่ยนโทษประหารชีวิตหญิงมีครรภเปนจําคุก
ตลอดชีวิตเพื่อใหบุตรไดรับการเลี้ยงดูจากมารดาและสืบสายสัมพันธทางครอบครัว อันจะเปนแนวทางใหบุตร
เติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

