รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายเข็มชัย ชุติวงศ์
พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร
นายวันชัย รุจนวงศ์
พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
พลตารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
นายธานิศ เกศวพิทักษ์
นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. นายตระกูล วินิจนัยภาค
๒. นายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
๓. นายสราวุธ เบญจกุล
๔. นายวัลลภ นาคบัว
๕. นายอติโชค ผลดี
๖. พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.

นายกิตติศักดิ์ โมทย์วารีศรี
นางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ศาลฎี ก า และศาลปกครองสู ง สุ ด เพื่ อ หารื อ เรื่ อ งศาล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่าน
ประธานศาลฎีกาได้ฝ ากมายั งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธ รรมช่ว ยผลั กดัน
ขับเคลื่อน โดยให้เหตุผลว่าถ้าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านร่วมผลักดัน ก็มีโอกาสที่จะได้รับ
การพิจารณานาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้เร็วขึ้น และหากเป็นไปได้อยากให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาล
ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะขอหารืออีกครั้งในวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๒.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๑.

กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ แล้ ว
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้รับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาไม่มี กรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ อีกครั้ง

๒.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
๑.

กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศ ได้รับฟังความคิดเห็น ต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th/Line @nscr และจดหมาย
ราชการถึงทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓ และได้จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และภาคประชาชน จานวน ๘๐ คน
๑.๒ สรุปภาพรวมต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
เห็นด้วยในทุกกิจกรรมและร่างกฎหมายที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเสนอ
๑.๓ ประเด็นความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑) กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคา
ในการสอบสวน
สรุปผลความคิดเห็น : การบันทึกภาพและเสียงในการจับกุม ควรมีการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
ข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ ซึ่งยากต่อการเข้าถึงและทาให้ผู้ต้องหามี ความเสียเปรียบ
ตัว อย่ าง กรณีผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ถูกทาร้ายกลางถนน แต่กล้องวงจรปิดเป็นของ
หน่วยงานรัฐ ซึ่งเข้าถึงได้ยากทาให้เกิดข้อเสียเปรียบในการต่อสู้คดี
๒) ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
สรุปผลความคิดเห็น : เห็นด้วยกับการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติม
คือ ควรพิจารณาความล่าช้าในแง่ของระยะเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินคดี (reasonable delay)
ซึ่งอาจใช้กรณีศึกษาจากศาลมนุษยชนในยุโรป ที่มีการกาหนดความเหมาะสมของระยะเวลา
ตามประเภทของคดี เพราะในบางคดีที่มีความซับซ้อน อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี
มากกว่าปกติ
๓) อื่นๆ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ

๓

สรุปผลความคิดเห็น :


การจัดทา Big Rock ควรคานึงถึงความสอดคล้องและกระบวนการทางานของทุกหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม และควรมีกิจกรรมที่ผลักดันการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนทั้งระบบ
ให้มีความเสมอภาคในการพิจารณาคดี และการจับกุม ระหว่างประชาชนทั่วไปกับผู้มีอานาจ



กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบันประสบปัญหาประชาชนขาดความเชื่อมั่น
ในระบบกระบวนการยุติธรรม ซึ่งควรมีการกาหนดรูปแบบการประเมินผล และมีข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อการปรับปรุง แก้ไขระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะจุด โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือก่อนเป็นลาดับแรก คานึงถึงประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาชน
สามารถรับรู้ รับทราบ เข้าใจในกฎหมายต่าง ๆ และเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม



ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เชื่อมโยงกัน
ทั้งกระบวนการ เพื่อความสะดวกของประชาชน



ควรพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา ให้ครบทั้ง ๔ ด้านตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับการอานวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับึวามเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้
อานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง คือ (๑) access to justice and fair treatment (๒) Restitution
(๓) compensation (๔) assistance



ควรให้ความรู้ ความเข้าใจการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางคดีความ
อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
ในอนาคตได้



ควรจัดตั้งคลินิกยุติธรรมประจาหมู่บ้าน โดยมีทนายความประจาหมู่บ้าน และมีศูนย์ข้อมูล
กฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาหมู่บ้าน

๒. มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๑.

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้นาเสนอความเป็นมา และการดาเนินการปรับปรุง แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ความเป็นมา
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มี
มติเห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนาความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุง แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก่อนนาเสนอสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อนาไปรับฟังความคิดเห็นต่อไป
๑.๒ การดาเนินการ
๑) ฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมแล้ว พบว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

๔

ที่คณะกรรมการเสนอ และมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ านกระบวนการยุติ ธ รรมในครั้ ง นี้ เมื่ อ พิจ ารณาจากสรุ ปผลการรับ ฟั ง
ความเห็ น จึ งไม่มีความจ าเป็นในการปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มเติมจากฉบับที่ผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๓ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานความคืบหน้าการ
ปฏิรู ปประเทศ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้มีข้อเสนอแนะต่อ กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมมีข้อเสนอแนะ ๑ เรื่อง
คือ การปรับปรุงการลดโทษในคดีที่ยุติแล้วของกรมราชทัณฑ์
๑.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑) ควรเพิ่มเติมเป็นกิจกรรมปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ การปรับปรุงการลดโทษ
ในคดีที่ยุติแล้วของกรมราชทัณฑ์ หรือไม่ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมอยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการฯ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คือ พิจารณาความ
สอดคล้องของแผนการปฏิรูประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒) ให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ
จะได้ จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ด าเนิ น การเสนอ
ที่ป ระชุมร่ว มประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๒.

ความเห็นของที่ประชุม
๒.๑ พัน ตารวจเอก ณรั ช ต์ เศวตนันทน์ ได้ให้ ข้ อมูล ต่อ ที่ประชุมเกี่ย วกับ ลดโทษในคดีที่ ยุติแล้ ว
ของกรมราชทัณฑ์ มี ๓ รูปแบบ สรุปได้ดังนี้
๑) การพระราชทานอภัยโทษ แบ่งออกเป็น การพระราชทานอภัยโทษรายบุคคล หมายถึง ผู้ที่
ต้องโทษตั้งแต่ระดับโทษน้อย จนถึงโทษประหารมีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะยื่น
ถวายฎีกาขอรับ การพิจ ารณาพระราชทานอภัยโทษ และถือเป็นพระราชอานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ ซึ่ง มีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับ ในมาตรา ๑๗๕ และ ๑๗๙ และ
การพระราชทานอภัยโทษหมู่ ซึ่งจะต้องร่างเป็นกฎหมาย ที่เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในพระราชวโรกาส พ.ศ. .... การดาเนินการเป็นไปตามโบราณ
ราชประเพณี ในกรณีที่มเี หตุการณ์ที่เป็นมงคลของบ้านเมือง โดยรัฐบาลจะเป็นผู้เสนอ
๒) การลดวันต้องโทษ ได้มีการจัดชั้นผู้ต้องขังเด็ดขาด โดยผู้ต้องขังที่มาใหม่จะเป็นชั้นกลาง
เมื่อทาดีจะเลื่อนชั้นเป็นชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม ในอีกด้านถ้าประพฤติไม่ดีจะถูกลดชั้น
จากชั้นกลาง เป็น ชั้น ต้องปรับปรุง และชั้นต้ องปรับปรุงมาก ตามลาดับ ซึ่งการลดโทษ
ถือเป็นกุศโลบายในการปกครองและบริหารจัดการ เพราะปริมาณนักโทษมีจานวนมากถึง
๓ แสน ๘ หมื่นกว่าคน ขณะที่เจ้าหน้าที่มีเพียง ๑ หมื่นกว่าคน การจัดให้มีการลดโทษ
เพื่อบารุงขวัญ จูงใจ ให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัย การได้รับการเลื่อนชั้นไปจนถึงชั้นเยี่ยม
จะได้รับการลดโทษสูงสุดเดือนละ ๕ วัน ซึ่งในแต่ละปีมีจานวนผู้ต้องขังได้รับการลดโทษไม่มาก
ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังได้รับ
การการลดโทษและปล่อยตัว จานวนไม่ถึง ๒ หมื่นคน

๕

๓) การพักการลงโทษ มี ๒ ลักษณะ คือ พักการลงโทษในลักษณะที่เป็นการพักปกติ คือ ให้รับ
โทษมาแล้ว ๒ ใน ๓ สมมติว่าโทษ ๓ ปี รับโทษมาแล้ว ๒ ปี ถ้าผ่านกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการที่มีผู้ แทนจากหน่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรมทุกภาคส่ ว น โดยมี
ปลั ดกระทรวงยุ ติธ รรมเป็นประธาน ปีสุ ดท้ายได้รับการพัก โทษ กลั บไปอยู่บ้านภายใต้
เงื่อนไข อาทิ ต้องไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานกรมคุมประพฤติ การประพฤติตนดี หากผิด
เงื่อนไข เจ้าพนักงานคุมประพฤติก็จะมีการรายงานไปที่ศาลยุติธรรม ศาลก็จะเรียกมาไต่สวน
สอบถาม ถ้าผู้ต้องขังไม่ปรากฏตัว ก็จะออกหมายจับให้ตารวจดาเนินการต่อ
อีกกรณี คือ การพักการลงโทษพิเศษ ใช้กับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป สุขภาพร่างกาย
ไม่แข็งแรง โดยมีใบรับรองแพทย์ คณะกรรมการพักการลงโทษที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็ น ประธาน จะเป็ น ผู้ พิจ ารณากลั่ นกรองและเสนอรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงยุติธ รรม
พิจารณาอนุมัติ
๒.๒ การลดโทษในคดีที่ยุติแล้ว ของกรมราชทัณฑ์ มีความจาเป็นเพราะจานวนผู้ต้องขังมีจานวนมาก
ปัจจุบันพื้นที่คุกรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ ๑ แสน ๒ หมื่นคน ขณะนี้มีผู้ต้องขัง ๓ แสน ๘ หมื่นคน
เจ้าหน้าที่มีจานวนหมื่นกว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุมเพียง ๖ พันคน ต้องแบ่งการทางานเป็น ๓ ช่วง
ช่วงละ ๘ ชั่วโมง ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการจลาจล ไม่ฆ่ากันตาย ไม่เผาเรือนจา การลดโทษในคดี
ที่ยุติแล้วจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี และลดจานวนผู้ต้องขังลง
๓.

มติที่ประชุม
๓.๑ ที่ประชุมเห็นว่า การลดโทษในคดีที่ยุติแล้วของกรมราชทัณฑ์ มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
กรมราชทัณฑ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แนวทางการดาเนินงานให้สังคมได้ทราบมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเท่าเทียมและเป็นธรรม
๓.๒ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตามที่ ฝ่ ายเลขานุการฯเสนอ
และมอบหมายให้จัดส่งสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดาเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ....
๑.

กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอความเป็นมาและการดาเนินการของร่างพระราชบัญญัติ กาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ความเป็นมา
๑) วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๑ คณะรั ฐ มนตรี ได้ เ ห็ น ชอบ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และจัดส่งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดาเนินการต่อไป
๒) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ น งานของกระบวนการยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. .... วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งคาสั่งของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของ

๖

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศรับร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานศาล
ยุติธรรม สานักงานศาลปกครอง สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสานักงานอัยการสูงสุด
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และให้ สศช. จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจัดส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย
๓) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ได้มีม ติเห็ น ควรขับ เคลื่ อ นร่า งพระราชบัญญั ติ กาหนดระยะเวลาในการด าเนิ นงานของ
กระบวนการยุ ติธ รรม พ.ศ. .... ต่ อไป โดยจัด ให้ มี ก ารรั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น เพื่ อ ทบทวน
ร่างกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๒ การดาเนินการ
๑) ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อ ขอให้ยืนยันความเห็นหรือจัดส่ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ภายใน
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จานวน ๙ หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานให้ความเห็นหรือยืนยัน
ความเห็นที่เห็นพ้องด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ๖ หน่วยงาน อยู่ระหว่างการพิจารณายั ง
ไม่ แ จ้ ง ผลกลั บ มายั ง ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จ านวน ๒ หน่ ว ยงาน (กระทรวงยุ ติ ธ รรมและ
กระทรวงมหาดไทย) และส านักงานศาลปกครองยื นยันความเห็ นเดิ ม คือ มีข้อ สั งเกต
เกี่ยวกับมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. .... ว่า อาจมี ผ ลกระทบต่ อการใช้ อ านาจของตุ ล าการและความเป็ น อิ ส ระในการ
พิจารณาพิพากษาคดี
๒) การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เชิญผู้แทนของศาลปกครองเข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการฯ ในประเด็นความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยศาลปกครอง
ส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจง ๓ ราย ประกอบด้วย (๑) นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด (๒) นายเจตน์ สถาวรศิลพร ผู้อานวยการสานักกฎหมาย สานักงานศาล
ปกครอง และ (๓) นางปราณี อิทธิวิริยกุล เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชานาญการพิเศษ
๑.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๒.

เพื่อโปรดพิจารณาความเห็นของสานักงานศาลปกครอง เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการของ
ร่ างพระราชบั ญญัติ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธ รรม พ.ศ. ....
เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คาชี้แจงของผู้แทนศาลปกครอง
นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ชี้แจง ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล
โดย ข้อ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) “ให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า ” ซึ่งในชั้นการระดม

๗

ความคิดเห็นไม่มีเรื่องของการลงโทษวินัยหากมีการฝ่าฝืน วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
น่าจะเป็นเรื่องขอความร่วมมือ ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ข้อ ง. (๑) ที่ไม่มีเจตนารมณ์
ประสงค์บั ญญัติให้ มีส ภาพบั งคับ ในลั กษณะที่เป็นโทษ แต่มุ่งประสงค์ขอความร่ว มมือหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมากกว่า หากผู้รับผิดชอบดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ก็ต้อง
ชี้แจงให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าอยู่ในตัวแล้ว
ในการนี้ จึ ง ขอยื น ยั น ความเห็ น ของศาลปกครองเกี่ ย วกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดระยะเวลา
ดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มาตรา ๗ วรรคสอง ตามหนังสือศาลปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ ศป ๐๐๒๖/๗๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ส่งไปยังสานักงานกฤษฎีกา และหนังสือ ศาล
ปกครอง ด่วนที่สุด ที่ ศป ๐๐๒๖/๒๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งมายังคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม โดยศาลปกครองมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งร่าง
พระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เนื่องจากการดาเนินการทาง
วินัยกับตุลาการได้มีการดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ ก.ศป. ว่าด้ว ยวินัย แห่ งการเป็นข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง การกาหนดให้สามารถลงโทษทางวินัยตุลาการในกรณีอื่นได้อีก ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการใช้อานาจของตุลาการและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้น จึงไม่สมควรกาหนด
บทบัญญัติในลักษณะเช่นนี้ไว้ตามร่างมาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ทั้งนี้ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด มีการกาหนด
ตัวชี้วัดจานวนคดีที่ต้องทาในแต่ละปี รวมทั้งประกาศ ก.ศป. มีความครอบคลุมการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ถ้าฝ่าฝืนก็นาไปสู่การสอสวน และการลงโทษ นอกจากนี้
ปี ๒๕๖๑ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ และ
กาหนดมาตรา ๓๔/๑ ขึ้นมาใหม่ว่า การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซึ่งตุลาการศาลปกครองกระทา
โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กรรมาธิการปรับเพิ่มให้เหมือนกับศาลยุติธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ
๓.

ความเห็นของที่ประชุม
๓.๑ ร่าง พ.ร.บ.กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ในชั้นการ
จัดทาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และจัดส่งให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา ไม่มีข้อความวรรคสองในมาตรา ๗ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดาเนินการ ซึ่งได้เพิ่มเติมวรรคสองในมาตรา ๗ ที่ระบุว่า
“ในกรณีไม่แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบหรือไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือในกรณีที่
ผู้ บั งคับ บั ญชาเห็ น ว่าความล่ าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุห รือไม่มีเหตุอันควรให้ ผู้ บังคับบั ญชา
พิจารณาดาเนินการทางวินัยต่อไป” ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ส่งกลับมาให้พิจารณาทบทวน ตามความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการฯ ควรพิจารณาและมีมติว่า
จะเห็นชอบต่อการปรับเพิ่มวรรคสองในมาตรา ๗ ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่
และทาหนังสือแจ้งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป
๓.๒ การเพิ่มวรรคสองในมาตรา ๗ ไม่ใช่การลงโทษวินัยซ้าซ้อน หากหน่วยงานใดในกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้บังคับบัญชาก็พิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบวินัยของหน่วยงานนั้นๆ ที่กาหนดไว้ตามปกติ การกาหนดวรรคสองในมาตรา ๗ ถือเป็น
หลักประกันของประชาชนที่จะได้รับการอานวยความยุติธรรม

๘

๓.๓ รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๘ ข้อ ง. (๑) นอกจากการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนฯ แล้ว
ยังมีข้อความระบุ “......รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม” จึงควรมีวรรคสองในมาตรา ๗
เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีการบังคับตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
๓.๔ กลไกบังคับให้มีการปฏิบัติอาจจะให้สังคมช่วยติดตาม กากับการดาเนินงาน โดยให้หน่วยงาน
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลา และให้ประชาชนสามารถเข้าไปติดตามความก้าวหน้าได้
๓.๕ นายอติโชค ผลดี ได้เสนอต่อที่ ประชุมว่าในการส่งผลการพิจารณาทบทวน ควรลาดับเหตุการณ์
ตั้งแต่ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่มีวรรคสองในมาตรา ๗ และมีการ
เพิ่มเติมในชั้นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งผลการประชุมในวันนี้ขอให้ใส่ข้อ
ชี้แจงของผู้แทนศาลปกครอง (นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์) ไปด้วย โดยในฐานะเสียงข้างน้อย
ขอให้บันทึกไว้ด้วยว่า วรรคสองในมาตรา ๗ ไม่จาเป็นต้องมี หน่วยงานจะดาเนินการได้หรือไม่
เป็นจิตสานึกของหน่วยงาน แค่มีวรรคแรกที่หน่วยงานต้องเปิดเผยต่อประชาชน ทุกหน่วยงาน
ยึดโยงการทางานกับประชาชนอยู่แล้ว อยากจะทาในสิ่งที่เกิดความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสอยู่แล้ว
๔.

มติที่ประชุม
๔.๑ ที่ประชุมลงมติโดยการโหวตเสียง สรุปผล คือ คณะกรรมการ จานวน ๑๑ คน มีความเห็นไม่
ขัดข้ องการเพิ่ม เติ มข้ อความ วรรคสองในมาตรา ๗ ของส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า
โดยนายอติ โ ชค ผลดี มีค วามเห็ น ว่ าวรรคสองในมาตรา ๗ ไม่มี ค วามจ าเป็ น ส่ ว นประธาน
ที่ประชุม งดออกเสียง
๔.๒ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ก ารส่ ง ผลการพิ จ ารณาทบทวนร่ า ง พ.ร.บ.ก าหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง มีการลาดับ
เหตุการณ์ตั้งแต่ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งไม่มีวรรคสองในมาตรา ๗
และมีการเพิ่มเติมในชั้น ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยืนยันความเห็นหรือจัดส่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งมติของ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้ ที่ยืนยันถึงความสาคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ และไม่ขัดข้อง
การเพิ่มเติมวรรคสองในมาตรา ๗ ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมแนบคาชี้แจง
ของผู้แทนศาลปกครอง (นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์) ประกอบไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑.

กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอความเป็นมาและการดาเนินการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ
ดาเนิ น งานของกระบวนการยุติ ธ รรม พ.ศ. .... และร่ างพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และจัดส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาดาเนินการต่อไป
๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งว่าคณะกรรมการ

๙

กฤษฏีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้
๒.๑) การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่ว คราว คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิ เ ศษ) มี ค วามเห็ น ว่ า สามารถใช้ ม าตรการทางแพ่ ง เพื่ อ บั ง คั บ เอากั บ
หลักประกันได้โดยไม่ต้องกาหนดให้มีโทษอาญา อีกทั้งมีลักษณะเป็นกฎหมายสาร
บัญญัติควรไปกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
๒.๒) การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) มีความเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. .... ได้นาหลักการที่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
เสนอ ไปกาหนดในร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ด้วยแล้ว
๒.๓) การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องคดี คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) มีความเห็นว่า กรณีฟ้องไม่สุจริต ได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่
จาเป็นต้องพิจารณาบทบัญญัติเรื่องดังกล่าวอีก
๓) ในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ ได้พิจ ารณา หนังสื อที่ส านัก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรีได้สอบถามความ
ประสงค์ในการขอถอนเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบั บที่. .) พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ชะลอการตอบ
หนังสือกลับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการถอนยกเลิกร่างพระราชบั ญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ออกไปก่อน
๑.๒ การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้ดาเนิ น การยกร่างหนังสื อแจ้งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการ
รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และหากมีความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ
สอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ฝ่ายเลขานุการฯ จะนาเรียนต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

๒.

๑.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบแนวทางดาเนินการต่อ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. ....) เพื่ อ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความเห็นของที่ประชุม
ขอให้ปรับหนังสือแจ้งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ ๑) ย่อหน้าที่สอง คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
และหากมีความคืบ หน้ า ในส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ งกั บร่า งพระราชบั ญญัติ การสอบสวนคดี อาญา พ.ศ. ....
โปรดแจ้งให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อแจ้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรมทราบในโอกาสแรกด้วย ๒) ผู้ลงนามหนังสือปรับเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๑๐

๓.

มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ จั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า โดยปรั บ แก้ห นั ง สื อ ตาม
ความเห็นของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

: เรื่องอื่นๆ

๑.

ประธานกรรมการ แจ้ ง ต่อที่ ป ระชุ มว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อ กฎหมายฯ ที่ มี
นายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมองว่า กรณีคดี
บอส อยู่วิทยา ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงต้องการศึกษา ค้นคว้าเรื่องนี้ และสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรม
จั ด ท าขึ้ น มา จึ งขอหารื อ ประชุม หากเห็ น ชอบจะได้ ใ ห้ ฝ่ า ยเลขานุก ารจั ด ส่ งร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ฯ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ ต่อไป

๒.

ประธานกรรมการ ได้หารื อที่ประชุมถึงแนวทางในการช่วยสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าหน่วยงาน ได้แก่ ศาลยุติธรรมจะมีบทบาทสาคัญใน
การเป็นผู้ขับเคลื่อน ผลักดัน เสนอกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในทุกขั้นตอนซึ่งจะทาให้เกิด
ความชัดเจนในการดาเนินการ โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปให้การสนับสนุน ด้วยการบรรจุร่างพระราชบัญญัติฯ
ไว้ในแผนปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก็จะทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จได้ในระยะเวลาสั้น

๓. ประธานกรรมการ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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