
๑ 

 

การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... 

 
-------------------------------------------------- 

 
ตารางสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาลฯ 
 

เดิม ปัญหา ใหม่ / การแก้ไขปัญหา ผลกระทบ 
- ไม่มีเจ้าพนักงานต ารวจศาล 
- การติดตามจับกุมผู้หลบหนีการ
ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเพียงงานหนึ่ง
ของต ารวจ 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกท า
หน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณ
ศาล 

- ยังมีผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว
เป็นจ านวนมาก  
- มีเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณ
ศาล และมีความไม่ปลอดภัยของ
บุคลากรศาล 
- ทั้งนี้ เนื่องจากส านักงานศาล
ยุติธรรมไม่มีหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการแก้ปัญหาดังกล่าว 

- ให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาล สังกัด
ส านักงานศาลยุติธรรม ท าหน้าที่
โดยเฉพาะ ดังนี้ 
 ติดตามสืบสวนจับกุมผู้หลบหนี 
 รักษาความปลอดภัยในบริเวณ

ศาล 
 รักษาความปลอดภัยให้ 

ผู้พิพากษา 
 หน้าที่อื่นตามข้อบังคับของ

ประธานศาลฎีกา 

- รัฐต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวน ๕๓๔,๖๓๔,๗๘๐.๘๐ บาท 
(เฉพาะในระยะ ๔ ปีแรก) แบ่งเป็น 
 งบบุคลากรจ านวน 

๕๐๙,๗๖๐,๒๘๐.๘๐ บาท 
 งบลงทุนจ านวน 

๒๔,๘๗๔,๕๐๐ บาท 

 
มีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 
 (๒) หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ (เปรียบเทียบงบประมาณท่ีต้องใช้กับผลประโยชน์ที่จะ

ได้รับ) 
 



๒ 

 

 
(๑) มาตรการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีมาตรการดังต่อไปนี้ 

 จดัให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาล เพ่ือท าหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว รักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล และให้ความคุ้มครอง
บุคลากรของศาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ปัญหา เดิม ใหม่ / การแก้ไขปัญหา ข้อสังเกต 

- การหลบหนีการปล่อย
ตัวชั่วคราว 

- การติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย
ตัวชั่วคราวเป็นเพียงงานหนึ่งของต ารวจ 
- ต ารวจมีอ านาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

- ให้มเีจ้าพนักงานต ารวจศาลมีหน้าที่
และอ านาจติดตามสืบสวนจับกุมผู้
หลบหนีโดยตรง 
- เจ้าพนักงานต ารวจศาลมีอ านาจเท่ากับ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ร่างมาตรา ๑๕) และมี
อ านาจเพิ่มเติมตามร่างมาตรา ๗ 

- ผู้แทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ชี้แจงว่าสาเหตุของปัญหามาจากการ
ประสานงานภายในองค์กรของต ารวจ
และการเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ถูก
จับ ดังนั้น จึงอาจพิจารณาแก้ไขปัญหา
โดยใช้มาตรการทางบริหาร  
- ต ารวจมีหน้าที่ในการติดตามจับกุมผู้
หลบหนีอยู่เดิม จึงมีทรัพยากรในการ
ท างาน (เช่น อุปกรณ์ ระบบ ฯลฯ) เจ้า
พนักงานต ารวจศาลอาจไม่มีทรัพยากรที่
เพียงพอในการด าเนินการท าหน้าที่ใน
ส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพ 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณศาล 

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกท าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล 
- เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยมี
หน้าที่จับกุมในฐานะราษฎรตามมาตรา 

- ให้มเีจ้าพนักงานต ารวจศาลมีหน้าที่
และอ านาจติดตามสืบสวนจับกุมผู้
หลบหนีโดยตรง 
- เจ้าพนักงานต ารวจศาลมีอ านาจเท่ากับ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

- ไม่ชัดเจนว่าการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท าอยู่
เดิมนั้นมีปัญหาอย่างไร  
- จากข้อมูลสถิติเหตุการณ์ความไม่
เรียบร้อยในบริเวณศาลจ านวน ๔๖ 



๓ 

 

ปัญหา เดิม ใหม่ / การแก้ไขปัญหา ข้อสังเกต 
๗๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

ความอาญา (ร่างมาตรา ๑๕) และมี
อ านาจเพิ่มเติมตามร่างมาตรา ๗ 

เหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๑ บางเหตุการณ์ท่ีเป็นอุบัติเหตุ
หรือเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ด้วย
การก าหนดให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาล
ประจ าศาล (เช่น เหตุกระแสไฟฟ้าช็อ
ตคนงานก่อสร้าง เหตุระบบท่อ
น้ าประปาแตก อุบัติเหตุรถชนประตูรั้ว
ของศาล เหตุน้ าท่วม เหตุเพลิงไหม้ 
ฯลฯ)  และไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมแต่อย่างใด 

- การรักษาความ
ปลอดภัยและคุ้มครอง
บุคลากรของศาล 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ในส่วนนี้ - ให้มเีจ้าพนักงานต ารวจศาลมีหน้าที่
และอ านาจติดตามสืบสวนจับกุมผู้
หลบหนีโดยตรง 

- อาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกท าหน้าที่ในส่วนนี้ได้หรือไม่ 

 
  



๔ 

 

(๒) หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่  
 

ผลกระทบในทางลบ ผลกระทบในทางบวก 
การจัดให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาลจะท าให้รัฐต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น
จ านวน ๕๓๔,๖๓๔,๗๘๐.๘๐ บาท (เฉพาะในระยะ ๔ ปีแรก) แบ่งเป็น 

 งบบุคลากรจ านวน ๕๐๙,๗๖๐,๒๘๐.๘๐ บาท 
 งบลงทุนจ านวน ๒๔,๘๗๔,๕๐๐ บาท 

หากว่าพระราชบัญญัตินี้ช่วยแก้ไขปัญหาตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมชี้แจง 
พระราชบัญญัตินี้จะช่วยให้มีผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวจ านวนน้อยลง 
และเพ่ิมมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
บุคลากรของศาล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อม่ันในการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย (ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าทางเศรษฐกิจได้) 

 
มีข้อสังเกตดังนี้ 

 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ส านักงานศาลยุติธรรมจะเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ท าหน้าที่นี้อยู่เดิม
จ านวนประมาณ ๑,๗๐๐ ราย จะต้องน าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาหักลบออกจากจ านวนงบประมาณที่รัฐต้องใช้เพ่ิมขึ้นข้างต้น 

 งบประมาณข้างต้นเป็นเพียงประมาณการ  ร่างมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อ านาจแก่ส านักงานศาลยุติธรรมในการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ซึ่งร่างมาตรา ๘ วรรคสองก าหนดว่าจะต้องให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าตอบแทนด้วย  

 


