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ราง 

พระราชบัญญัติ 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

พ.ศ … 

................................................................................................ 

................................................ 

 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบั ญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้น

สอบสวน พ.ศ. ….” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ  ใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “ก.ต.ช.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติตามกฎหมายวาดวยตํารวจ

แหงชาติ 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูเสียหายและผูตองหาในคดีอาญาที่มีผูเสียหาย แตไมรวมคดีที่รัฐ

เทาน้ันเปนผูเสียหาย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการไกลเกลี่ยในระดับสถานีตํารวจ 

 มาตรา  ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และมอีาํนาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

ความผิดที่ใหมีการไกลเกลี่ย 

 

 มาตรา ๕ คดีอาญาดังตอไปน้ี คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงอาจรองขอใหมีการไกลเกลี่ยได 

 (๑) คดีความผิดอันยอมความได 
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 (๒) คดีความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ 

 (๓) คดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ยกเวนการกระทําความผิดตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 (๔) คดีความผิดที่มีโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 กฎกระทรวงตาม (๓) และ (๔) ใหคํานึงถึงคว ามสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ความ

รุนแรงของพฤติการณที่ไดกระทํา ระดับความเสียหายตอชีวิต รางกายและทรัพยสิน สภาพรางกาย

และจิตใจ ความสัมพันธระหวางคูกรณี ประโยชนสาธารณะ และไดรับอนุมัติจาก ก.ต.ช. แลว 

 มาตรา ๖ พระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) คดีที่ผูตองหาเปนผูรองขอและผูตองหาน้ันไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให

จําคุก และไดกระทําผิดใด ๆ อีกในระหวางที่ยังรับโทษอยูหรือภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ  

เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๒) คดีที่ผูตองหาที่ร องขออยูระหวางรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ เวนแต

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๓) คดีที่พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จสิ้น  

และสงสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการแลว 

 (๔) คดีที่ ก.ต.ช. ประกาศกาํหนดหามมิใหมีการไกลเกลี่ย 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการไกลเกลี่ย 

 

 มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการไกลเกลี่ย  ประกอบดวย  หัวหนาสถานีตํารวจ  เปนประธาน

กรรมการ  หัวหนางานปองกันและปราบปราม ผูแทนประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงานตํารวจระดับสถานีตํารวจเปนกรรมการ  หัวหนางานสอบสวนเปนกรรมการ

และเลขานุการและใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 

 (๑) พิจารณาคํารองขอใหมีการไกลเกลี่ย 

 (๒) ไกลเกลี่ยขอพิพาท กําหนดขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ย ไมวาขอพิพาท น้ันจะ

ไดมีการกระทําความผิดแลวหรือไม 

 (๓) ติดตามผลการไกลเกลี่ย 

 (๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการใหดําเนินการแทน  
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 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืนหรือ ก.ต.ช. กาํหนด 

 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการอยางนอยตองมีบุคคลซึ่งมีความรูและประสบการณในการ

ไกลเกลี่ยรวมเปนอนุกรรมการดวย สําหรับวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู  และ

ประสบการณในการไกลเกลี่ยใหเปนไปตามระเบียบ ก.ต.ช. 

 มาตรา ๙ ให ก.ต.ช. มีอํานาจและหนาที ่ดังน้ี 

 (๑) ออกระเบยีบ  ประกาศหรือมีมติเพื่อกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ ขัน้ตอนและแนวทา ง

ปฏิบัติในการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๒) ออกระเบียบวาดวยการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ 

  

หมวด ๓ 

กระบวนการและขั้นตอนในการไกลเกลี่ย 

 

 มาตรา ๑๐ ใหพนักงานสอบสวนแจงสิทธิใหคูกรณีทราบในโอกาสแรกวาคูกรณีมีสิทธิ

ไดรับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาชั้นสอบสวนจากคณะกรรมการ  

 หากการสอบสวนยังไมแลวเสร็จ ถาคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงรองขอใหไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญาตามมาตรา  ๕ และอีกฝายหน่ึงยินยอม ใหพนักงานสอบสวนบันทึกคํารองและคํายินยอม

ของคูกรณีทุกฝายเสนอตอคณะกรรมการ  

 มาตรา ๑๑ การดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ย ไมตัดอํานาจของพนักงานสอบสวน

ที่จะทําการสอบสวนตอไปจนกวาไดรับแจงวาการไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จและคูกรณีไดปฏิบัติตาม

ขอตกลงสมบูรณแลว 

 มาตรา  ๑๒ ใหพนักงานสอบสวนพิจารณารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอายุ  ประวัติ  ความ

ประพฤติ  สติปญญา การศึกษาอบรม  สุขภาพ ภาวะแหงจิตนิสัย  อาชีพ ฐานะ สิง่แวดลอมของ

ผูตองหา พฤติการณแหงคดี  การบรรเทาผลรายแหงคดี  ความยินยอมของผูเสียหาย  การอยูระหวาง

ตองหาคดีอาญาหรือถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดอ่ืน  ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑ

วิทยา ตลอดจนเหตุผลอ่ืน ๆ อันสมควร แลวเสนอตอคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คูกรณี

รองขอ หากคณะกรรมการเห็นวาสามารถไกลเกลี่ยได ใหดําเนินการไกลเกลี่ย 

 ในกรณีที่ไมสามารถไกลเกลี่ยไดใหคณะกรรมการแจงพนักงานสอบสวนทราบ 

 มาตรา ๑๓ ในกรณีคณะกรรมการเห็นควรใหมีการไกลเกลี่ยหากผู ตองหาถูกควบคุมตัว

อยู ใหจัดการปลอยตัวไปโดยใหผูตองหาสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัด โดยไมตอง
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ดําเนินการฟอง ผัดฟองหรือฝากขังตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตถาผูตองหาอยูระหวางผัดฟอง 

หรือฝากขัง ใหพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหปลอยตัวและมิใหนั บระยะไกลเกลี่ยเขา

ในกาํหนดระยะเวลา ผัดฟองหรือฝากขัง 

 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นตามวรรคหนึ่งและผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว

ในชั้นสอบสวน มิใหนําบทบัญญัติในเร่ืองระยะเวลาในมาตรา ๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาใชบังคับ 

  มาตรา ๑๔ ในการไกลเกลี่ ยคณะกรรมการอาจดําเนินการไกลเกลี่ยเองหรือมอบหมาย

อนุกรรมการดําเนินการไกลเกลี่ยก็ได และกําหนดเงื่อนไขในการไกลเกลี่ยอยางเปดเผยตอหนา

คูกรณี  และอาจอนุญาตใหมีบุคคลที่คูกรณีรองขอหรือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการเห็นสมควรเขารวมการไกลเกลี่ยดว ยก็ได  หากคูกรณีสามารถตกลงกันไดให

บันทึกขอตกลงและและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบที่  ก.ต.ช. กาํหนด ใหการไกล

เกลี่ยดําเนินการเสร็จสิ้นภายในสามเดือน นับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาใหรับเร่ืองไวไกลเกลี่ย  

ในกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจไกลเกลี่ยใหเสร็จภ ายในกําหนดสามเดือน คณะกรรมการอาจขยาย

ระยะเวลาใหเกนิสามเดือนกไ็ด แตมใิหเกนิหกเดือน  

 ในการพิจารณาไกลเกลี่ยของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใหคํานึงถึงความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดี ความรุนแรงของพฤติการณที่ไดกระทํา ระดับความเสียหายตอชีวิต 

รางกายและทรัพย สิน สภาพรางกายและจิตใจ ความสัมพันธระหวางคูกรณี และประโยชน

สาธารณะ ความสํานึกผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การ

ยอมรับของชุมชน ความยินยอมของผูเสียหาย ความจําเปนตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

ตลอดจนเหตุผลอ่ืนประกอบดวย 

 หากไมสา มารถไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแจงพนักงาน

สอบสวนทราบเพื่อยกคดีขึ้นมาสอบสวนตามกฎหมายตอไป 

 มาตรา ๑๕ เมื่อไดมีการปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ยครบถวนแลว  ให

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่รับมอบหมายในเร่ืองดังกลาวแจงผลการปฏิบัติ ตามบันทึก

ขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ยใหพนักงานสอบสวนทราบ และใหสิทธิในการนําคดีอาญามา

ฟองระงับไป แลวใหรายงาน ก.ต.ช. ทราบ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเห็นวาไมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไข

การไกลเกลี่ย ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแจงพนักงา นสอบสวนทราบเพื่อยกคดีขึ้นมา

สอบสวนตามกฎหมายตอไป 
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 มาตรา ๑๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการไกลเกลี่ยตามมาตรา ๑๓ แลว ใหถือเปน

เหตุอายคุวามในการฟองรองสะดุดหยดุลง 

 

หมวด ๔ 

ขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ย 

 

 มาตรา ๑๗ ในการตกลงระงับขอพิพาท ใหคณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการพจิารณา

เยียวยาชดใชคาเสียหายตอผูเสียหาย  โดยใหคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ความ

รุนแรงของพฤติการณที่ไดกระทํา ระดับความเสียหายตอชีวิต รางกายและทรัพยสิน สภาพรางกาย

และจิตใจ  ความสัมพันธระหวางคูกรณี และประโยชนสาธารณะ ความสํานึกผิด และการชดใช

เยียวยาความเสียหาย ความรับผิดชอบตอครอบครัว การยอมรับของชุมชน ความจําเปนตามหลัก

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ตลอดจนเหตุผลอ่ืนประกอบดวย  

 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการโดยความยินยอมของคูกรณี อาจเพิ่มเงื่อนไข

เพิ่มเติมในขอตกลงอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

   (๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานตํารวจเปนคร้ังคราว เพื่อบุคคลดังกลาวจะได

สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควร 

   (๒) จัดใหผูตองหากระทํากิจกรรมบริการสังคม  หรือสาธารณประโยชนตามที่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ และผูตองหาเห็นสมควร 

   (๓) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 

   (๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนําไปสูการกระทําผิด 

ในทาํนองเดียวกนัอีก 

   (๕) ใหไปรับการบําบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือความเจ็บปวย

อยางอ่ืน ใหไปเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป รับปรุงพฤติกรรมหรือพัฒนาพฤตินิสัย 

ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนด 

  (๖) ใหแสดงความสํานึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองโดยการ

ชดใชคาเสียหายหรือการกระทําอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

   (๗) เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผูต องหา

กระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก  

   ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแจงขอตกลงและเงื่อนไขการไกลเกลี่ย

ใหผูเสียหายและผูตองหาทราบ 
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หมวด ๕ 

การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนที่จะมีการกระทําความผิด 

 

 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่มีผูรองขอตอเจาพนักงานตํารวจวามี ขอพิพาทและมีผูจะกอเหตุราย 

ใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน  ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมขอมลูและเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

…………………………………  

นายกรัฐมนตรี 
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รายการทายพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

พ.ศ. ... 

 

ความผิดที่กระทําตอผูเสียหาย ไดแก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด 

ลักษณะ 7  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงและการแปลง 

  หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264 

ลักษณะ 8  ความผิดเกี่ยวกับการคา มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 273 ถึงมาตรา 275 

ลักษณะ 9  ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 283 

ลักษณะ 10  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

  หมวด 1 ความผิดตอชีวิต มาตรา 293 

  หมวด 2 ความผิดตอรางกาย มาตรา 295 มาตรา 296 และมาตรา 300 

  หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บ หรือคนชรา 

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง 

  หมวด 1 ความผิดตอเสรีภาพ มาตรา 310 ทวิ และมาตรา 311 วรรคหน่ึงและ

วรรคสอง 

ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

  หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย มาตรา 334 มาตรา 335 และ

มาตรา 336 วรรคแรก 

  หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพยตาม

มาตรา 337 วรรคแรก 

  หมวด 3 ความผิดฐานฉอโกง มาตรา 343 วรรคแรก 

  หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร มาตรา 357 วรรคแรก 

  หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก มาตรา 365 
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ภาคผนวก ข 

(เอกสารการศึกษาที่เก่ียวของ) 
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เอกสารการศึกษาที่เก่ียวของ 

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน จากการคนควาเอกสารและเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวของกับการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทน้ัน มีเอกสารการศึกษาที่สามารถนํามาศึกษาไดดังนี ้

 วิยะดา วังวรรณรัตน (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง วิธีดําเนินคดีอาญาที่ไมเปน

ทางการพบวาปญหาของกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายอาญา เพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือน ๆ กันในทุกประเทศที่ใชระบบก ารดําเนินคดีอยางประเทศที่เจริญแลว 

ทางออกอยางหนึ่งที่ถูกนํามาใชเพื่อผอนคลายผลกระทบอันเกิดจากความเครงครัดของพิธีการ 

ดําเนินคดีอยางเต็มรูปแบบ คือ “วิธีดําเนินคดีอาญาที่ไมเปนทางการ ” (informal justice) โดยมุงเนน

การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและบรรเทาความทุกข ทรมานอันเกิดจากผลการดําเนินคดีอยางเต็ม

รูปแบบ และวัตถุประสงคของการลงโทษที่มุงกอใหเกิดผลรายแกผูกระทําผิดอันนําไปสูการมีสวน

รวมในการดําเนินคดี การไดรับการเยียวยาความเสียหาย และการระงับคดีโดยสมัครใจ นอกจากนี้

แลวปญหาอาชญากรรม ยังไดรับการพิจารณาวาเปน ปญหาของสังคม และเปนภาระความ

รับผิดชอบรวมกันของทุกคนในสังคม เพื่อสรางสรรคใหดีกวาที่เปนอยู ซึ่งเปนสิ่งที่ละเอียดออน

มากจนไมสามารถบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมไดหมดทุกกรณี จึงจําเปนตองใหอํานาจดุลพินิจแก

เจาพนักงานในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเ ปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นกอนฟอง 

เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม โดยคํานึงถึงความจําเปนใน

การนําคดี เขาสูระบบกระบวนการยุติธรรม และวิธีการดังกลาวยังเปนรูปแบบหนึ่งของการบริหาร

กระบวนการ ยุติธรรม ที่สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคขอ งการดําเนินคดีไดโดยไมตองผาน

กระบวนการยุติธรรมอยางเต็มรูปแบบ เมื่อคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบตามวิธีการที่กลาวมาแลว

นี้ หลายประเทศเห็นตรงกันวา องคกรที่มีความเหมาะสม และควรเขามารับบทบาทหนาที่ในการใช

ดุลพินิจบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเปนธรรม ในชั้นกอน ฟองคือ อัยการ และเพื่อไมใหการใช

ดุลพินิจกลายเปนอํานาจอําเภอใจ จึงมีการพยายามวางมาตรการการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

เพื่อใหเกิดความโปรงใส และสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สุภัทรา กรอุไร (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การประนอมขอพิพาทท างอาญา 

พบวาเพื่อใหการประนอมขอพิพาททางอาญาเปนกระบวนการที่สรางความสงบสุขใหกับสังคม 

และเปนประโยชนกับคูกรณีพิพาทอยางแทจริง รัฐควรที่จะตองกําหนดขอบเขต ขั้นตอนและ

กระบวนการการประนอมขอพิพาทอยางแทจริง  
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 บรรหาร ชลสินธุ (2544, บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาทั ศนะของบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม ตอการจัดต้ังโครงการไกลเกลี่ยระหวางผูกระทําผิด และเหยื่ออาชญากรรม พบวาบุคลากร

ในกระบวนการยุติธรรมเห็นดวยกับหลักการในกระบวนการไกลเกลี่ย ในการที่จะใหผูกระทําผิด

และเหยื่ออาชญากรรมไดมาพบกัน โดยเปนการชดเชยแกเหยื่ออาชญากร รมมากขึ้น เห็นดวยอยาง

ยิ่งกับการกระทําผิดโดยประมาทไมควรนําผูกระทําผิดมาลงโทษโดยการใชเรือนจํา เห็นสมควรให

ผูกระทําผิดชดเชยคาเสียหายแกเหยื่ออาชญากรรมแทนการจําคุก และเห็นดวยในการใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมกับการจัดการกับอาชญากร 

 ชยัวิวฒัน  หิรัญวัฒนะ  (2545, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา บทบาทพนักงานสอบสวนใน

การกนัคดี  ไมใหเขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยศึกษารูปแบบและมาตรการในการกันคดีในชั้น

พนักงานสอบสวนของประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว  คือญ่ีปุน  และประเทศที่ใชระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว  คือ สหรัฐอเมริกา  มีรูปแบบและมาตรการกัน คดี ไมใหเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมชั้นอัยการและศาล ดังน้ี 

 1.  รูปแบบและมาตรการในการกันคดีของญ่ีปุน เปนรูปแบบการมอบอํานาจจากอัยการสู

ตํารวจ เพื่อกันคดีบางประเภทใหยุติไดในชั้นพนักงานสอบสวน  โดยไมตองสงคดีใหอัยการ ซึ่ง

เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณ าความอาญาญ่ีปุน มาตรา 246 ซึ่งหมายถึง มาตรการคดี

ความผิดเล็กนอย ใหอัยการจังหวัดสั่งการตอตํารวจดําเนินการแทน และตามเกณฑการสอบสวน

คดีอาญา ขอ 197 กําหนดหลักเกณฑใหตํารวจใชดุลพินิจดําเนินการจัดการคดีความผิดเล็กนอย 

รวมถึงการออกประกาศอัยการสูงสุด ป 1950 เร่ือง วิธีการสงคดีพิเศษ ใหตํารวจบันทึกในเอกสาร ที่

เรียกวา การจัดการคดีความผิดเล็กนอย  สงใหอัยการทุกเดือนสําหรับคดีที่อัยการสั่งการหรือมอบ

อํานาจใหตํารวจดําเนินการแทน เพื่อเปนการตรวจสอบและควบคุมอํานาจการใชดุลพินิจของ

ตํารวจที่ไดรับมอบอํานาจจากอัยการ อีกคร้ังหน่ึง  

 2.  รูปแบบและมาตรการในการกันคดีของสหรัฐอเมริกา  เปนรูปแบบการใชดุลพินิจของ

ตํารวจที่มีสูงมาก ซึ่งศึกษาจากแนวทางปฏิบัติโดยกันผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม  เขา

สูโครงการทางสังคมหรือชุมชน  เพื่อการบําบัดรักษาฟนฟู  การศึกษา  อบรม หรือแกไขผูกระทําผิด  

ใหกลับคืนสูสังคมไดตามปกติสุข  ไดแก หลักสูตรโครงการกันคดีผูมียาเสพติดไวในครอบครอง  

การลักขโมยเล็กนอย การคาประเวณี  และการกันผูกระทําผิดที่เปนเยาวชนเขาสูโครงการทางสังคม

หรือชุมชน แทนการสูระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตามปกติ  กลาวคือ เมือ่จบ

หลักสูตรและปฏิบัติตามวัตถุประสงคของโครงการ  ขอหาน้ันจะถูกยกเลิกและไมมีประวัติบุคคล  

เปนตน 
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 ผลการศึกษา  รูปแบบและมาตรการในการกันคดีของญ่ีปุนเหมาะสมที่จะนํามาปรับใช

เปนบทบาทพนักงานสอบสวนของไทยในการกันคดีไมใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดเนื่องจาก

หลักการสอบส วนของญ่ีปุนและไทยเชนเดียวกัน คือ ตํารวจญ่ีปุนและไทยตางมีอํานาจสอบสวน 

รวบรวมพยานหลกัฐานในคดี  และ หลักเกณฑการใชดุลพินิจของไทยแคบเหมือนญ่ีปุน  คือ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยยังไมเปดโอกาสใหพนักงานสอบสวนมีบทบาทในการใช

ดุลพินิจเพื่อยุติคดีได  เวนแตอํานาจการเปรียบเทียบปรับ  ดังเชนพนักงานสอบสวนของญ่ีปุนไมมี

อํานาจในการใชดุลพินิจ  แตดุลพินิจที่ใชอยูไดน้ัน  เปนดุลพินิจที่อัยการมอบอํานาจใหตํารวจ

ดําเนินการแทน และสามารถยติุคดีไดในชัน้พนักงานสอบสวน โดยไมตองสงคดีใหอัยการ  เพียงทุก

เดือนใหทําบันทึกรายการ  การจัดการคดีความผิดเล็กนอย  ถึงอัยการเพื่อตรวจสอบเชนเดียวกัน  

นับเปนรูปแบบและมาตรการในการกันคดี  ไมใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมอีกรูปแบบหน่ึงโดย

สรุป เมื่อหลักการสอบสวนและหลักเกณฑการใชดุลพินิจของไทยและญ่ีปุนมีลักษณะเชนเดียวกัน  

การใชรูปแบบและมาตรการก็ควรจะใชเชนเดียวกันไดโดยการโอนอํานาจจากอัยการมาไดบางและ

ใหเพิ่มฐานความผิดเล็กนอยหรือผลของการกระทําผิดที่เกิดขึ้นเล็กนอยใหตํารวจดําเนินการโดย

บัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและออกระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน

คดีอาญาของพนักงานอัยการ  กาํหนดหลกั เกณฑการสอบสวนคดีอาญามอบอํานาจใหตํารวจ

ดําเนินการจัดการคดีความผิดเล็กนอยและระบบการตรวจสอบเพื่อเปนบทบาทพนักงานสอบสวน

ในการกันคดีไมใหเขาสูกระบวนการยตุธิรรม 

 ฐิติพงศ อนุพงศพิพัฒน (2548, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาทของพนักงานสอบสวน

สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดขอ นแกนในการไกลเกลี่ยคดีอาญา พบวา พนักงานสอบสวนมีความรู

เกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญาและกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบสวนและรูเกี่ยวกับ

กระบวนการไกลเกลีย่ในระดับปานกลาง ดานคดีอาญาสวนใหญพนักงานสอบสวนมกัจะพบและ

ตองทําการไกลเกลี่ยอยูเปนประจําคือคดีความผิดลหุ โทษ สําหรับฐานความผิดที่พบมากที่สุดคือ 

ความผิดฐานขับรถประมาท อัตราโทษของคดีที่พบมากที่สุดคืออัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผูกระทําผิดและผูเสียหายจะมีอายุต้ังแตสิบแปดป

ขึ้นไปมากที่สุด คดีที่พบจะเปนคดีที่ผูตองหากระทําโดยประมาทมากที่สุดและมักจะเปนคดีที่มีเหตุ

ยกเวนโทษ การกระทําผิดสวนใหญจะเปนคดีที่ไมใชการพยายามกระทําผิด มีผูกระทําผิดมักจะ

เพียงคนเดียวและจะเปนการกระทําผิดคร้ังแรกมากที่สุด คูกรณีสวนใหญจะไมรูจักกันมากอน 

สําหรับคดีที่เปนขอพิพาทน้ันมักจะเปน คดีที่เปนความขัดแยงที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม และคดีจะมี

บุคคลภายนอกเขามาเกี่ยวของในลักษณะผูมีอํานาจชวยเหลือในการตัดสินใจมากที่สุดและมักจะ

เปนคดีที่มีคาเสียหายหรือคาทดแทนมากที่สุด สวนพนักงานสอบสวนมีบทบาทที่สําคัญมากดาน



 134 

ไกลเกลี่ยคดีอาญาคือ สามารถทําใหคูกร ณไีดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาและคาใชจาย 

นอกจากน้ันพบวาความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญา ความรูเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ย ปจจัย

ดานคดีอาญาเกี่ยวกับลักษณะและประเภทคดี และลักษณะของบุคคลภายนอกมีความสําคัญอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับบทบาทของพนักงานสอบ สวนในการไกลเกลี่ยคดีอาญา และพบวาพนักงาน

สอบสวนมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง นอกจากนั้นยังมีปญหาดาน

โครงสรางและระบบงานของตํารวจ เกี่ยวกับกฎหมายอาญา คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับในการ

สอบสวน เกี่ยวกับกระบวนยุติธรรม เกี่ยวกับการสนับสนุนของผูบั งคับบัญชาหรือสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ และดานการฝกอบรม 

 ไพบูลย บุญรัตน (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทัศนะของพนักงานสอบสวนตอการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน กรณีศึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล 7 พบวา

พนักงานสอบสวนมีความรูความเกี่ยวของกับกฎหมาย และ การสอบสวนที่เกี่ยวของกับการไกล

เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนในระดับมาก เนื่องจากพนักงานสอบสวนเปนผูที่ปฏิบัติงานดานการ

สอบสวนคดีอาญา และพนักงานสอบสวนสวนใหญเห็นดวยตอการไกลเกลีย่ขอพพิาทในคดีอาญา

ชั้นสอบสวนเนื่องจากเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถยุติขอพิพาททาง อาญาในชัน้สอบสวน โดยไม

ตองนําคดีขึ้นสูศาล โดยมีคนกลาง หรือคณะกรรมการเขามาเปนผูทําการไกลเกลี่ย และมีผลดี

มากกวาผลเสีย คือ ลดการนําคดีขึ้นสูศาล ประหยัดเวลา และงบประมาณภาครัฐ ทําใหเหยื่อไดรับ

โอกาสในการเยยีวยาโดยเร็ว และหากสามารถตกลงกนัไดในชัน้สอบสวน กเ็ปนผลดีตอตัวผูกระทํา

ผิดที่ไมตองมีประวัติการตองหาคดีอาญาติดตัว ทําใหทุกฝายตางไดรับผลประโยชนรวมกัน 

สรุป 

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนโดยอาศัยพนักงานสอบสวนซึ่งมีบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการสอบสวนคดีอาญาทุกประเภทและเปนดานแรกขอ ง

กระบวนการยุติธรรมที่จะมีบทบาทอยางมากในการอํานวยความยุติธรรมและเปนทางเลือกหนึ่งใน

กระบวนยุติธรรมที่สามารถยุติขอพิพาททางอาญาไดโดยรวดเร็ว  เขามารวมเปนผูทําการไกลเกลี่ย 

ทําใหเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือศรัทธาของคูกรณีทั้งสองฝาย ทําใหไดประโยชนคือ ลดการ นําคดี

ขึ้นสูศาล ประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณรัฐ ทําใหเหยื่อไดรับโอกาสในการเยียวยาโดยเร็วและ

หากสามารถลดระยะเวลาไดในชั้นสอบสวนก็เปนผลดีตอตัวผูกระทําผิดที่ไมตองมีประวัติการตอง

หาคดีอาญาติดตัวทําใหทุกฝายตางไดรับผลประโยชนรวมกันและสงเสริมใหชุมชนเขาม ามีสวน

รวมในกระบวนการยตุธิรรม  
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 จากรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... มีความเปนมา

และหลักการที่สําคัญเพื่อใหผูเสียหายและผูตองหาไดมีโอกาสประนีประนอมยอมความกัน เกี่ยวกับ

ความผิดอันยอมความได ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดล หุโทษ และความผิดที่มีอัตรา

โทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป ดวยการกําหนดแนวทางสมานฉันทเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญามาใช เพื่อใหผูตองหามีโอกาสไดสํานึกผิดและยินยอมปรับพฤติกรรมเพื่อใหผูเสียหาย

ไดรับการเยยีวยาและไดรับการชดใชคาเสยีหายโดยรวดเร็วทนัท ีดั งน้ันจึงถือไดวาพนักงาน

สอบสวนมีบทบาทสําคัญตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอยางมากเพราะเปนดานแรกของ

กระบวนการยตุธิรรม 
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