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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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“มาตรา ๑๒๔/๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการจดบันทึกคํารองทุกขในคดีที่ผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป เวนแตมี
เหตุจําเปน ไมอาจหาหรือรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลที่เด็กรองขอและพนักงานอัยการได
และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ใหผูรับคํารองทุกข ตามมาตรา ๑๒๓
หรือมาตรา ๑๒๔ แลวแตกรณี บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกคํารองทุกขดวย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๓๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๓ ทวิ ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใชความผิด
ที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยและปลนทรัพย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการคาประเวณี
ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุก ซึ่งผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก
อายุ ไ ม เ กิ น สิบ แปดป ร อ งขอ การถามปากคํ า ผู เสี ย หายหรื อพยานที่ เ ป น เด็ ก อายุ ไ มเ กิ น สิ บ แปดป
ใหพนักงานสอบสวนแยกกระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการถามปากคําเด็กนั้น
และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง ใหพนักงานสอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะหเปนการเฉพาะตามประเด็น คําถามของพนักงานสอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของ
พนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหเปน หนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตอ งแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กทราบถึง
สิทธิตามวรรคหนึ่งดวย”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๓ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๓๓ ตรี ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยาน
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปชี้ตัวบุคคลใด ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่
เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก โดยใหมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวยในการชี้ตัวบุคคลนั้น
เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดและเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคล
ดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในกรณีการชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการชี้ตัว
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปนเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลที่จะทํา
การชี้ตัว”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๔/๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๔/๒ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสอบสวน
ผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗๒ ตรี แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗๒ ตรี เวนแตในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน ในการสืบพยานที่เปนเด็กอายุ
ไมเกินสิบแปดป ใหศาลจัดใหพยานอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ศาลเปนผูถามพยานเอง โดยแจงใหพยานนั้นทราบประเด็นและขอเท็จจริงซึ่งตองการสืบ
แลวใหพยานเบิกความในขอนั้น ๆ หรือศาลจะถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได
(๒) ใหคูความถาม ถามคาน หรือถามติงผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห
ในการเบิกความของพยานดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหมีการถายทอดภาพและเสียงไปยังหอง
พิจารณาดวย และเปนหนาที่ของศาลที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหทราบ
กอนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถาศาลเห็นสมควรหรือถาพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป
หรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนผลรายแกเด็ก
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ถาไมอนุญาตตามที่รองขอ ใหศาลจัดใหมีการถายทอดภาพและเสียงคําใหการของผูเสียหายหรือพยาน
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปที่ไดบันทึกไวในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไตสวนมูลฟอง
ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ตอหนาคูความและในกรณีเชนนี้ใหถือสื่อภาพและเสียงคําใหการของพยาน
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล โดยใหคูความถามพยาน
เพิ่มเติม ถามคานหรือถามติงพยานได ทั้งนี้ เทาที่จําเปนและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ไมไดตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเปนอยางยิ่งใหศาลรับฟงสื่อ
ภาพและเสียงคําใหการของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ หรือชั้นไตสวนมูลฟองตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง เสมือนหนึ่งเปนคําเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และใหศาลรับฟง
ประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการถามปากคํา การสืบพยาน และการชี้ตัวผูตองหาของผูเสียหายหรือพยาน
ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป รวมถึงการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป ตองมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห บุค คลที่เด็กร องขอ และพนักงานอัยการอยูรวมดวย โดยมุงหมายมิใหเด็กไดรับ
ผลกระทบทั้งทางรางกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม แตเนื่องจากการที่มิไดจํากัดประเภทคดี
ซึ่งมีความจําเปนตองใชวิธีการพิเศษอยางแทจริงไว จึงทําใหการดําเนินคดีบางประเภทเปนไปดวยความลาชา
โดยไมจําเปน ประกอบกับการถามปากคํามีความซ้ําซอนในแตละขั้นตอน ทําใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก
ไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกินสมควร ดังนั้น เพื่อใหการใชบังคับกฎหมายเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

