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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๙) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๐  ถาความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย 
ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาที่นั้น 
ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผดิชอบ
ทําการสอบสวน  อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใดทําการสอบสวน
รวมกับพนักงานสอบสวนก็ได 

ใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือใหทําการ
สอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน  
บรรดาอํานาจและหนาที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ 

ในกรณีที่พนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน  ใหพนักงานสอบสวน
ปฏิบติัตามคําส่ังและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในกรณีจําเปน  พนักงานสอบสวนตอไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังจากอัยการสูงสุด
หรือผูรักษาการแทน 

(๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
(๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรองฟอง 

ใหทําโทษผูตองหา 
เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนแลวแตกรณี  เห็นวา

การสอบสวนเสร็จแลว  ใหทําความเห็นตามมาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  หรือมาตรา  ๑๔๒  สงพรอมสํานวน
ไปยังอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ
การสอบสวนความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทยที่ไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรตามมาตรา  ๒๐  แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจมอบหมายหนาท่ีการเปนพนักงานสอบสวน
ใหแกพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน  หรือจะมอบหมายใหพนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับ
พนักงานสอบสวนก็ได  และเพื่อใหการสอบสวนความผิดดังกลาวเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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