รายงาน
ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สานักกรรมาธิการ ๓
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
--------------------------ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ดาเนินการแล้ว ปรากฏผลดังนี้
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติเลือกตั้ง
(๑) นายสันติ กีระนันทน์
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
(๒) นางมุกดา พงษ์สมบัติ
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
(๓) นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
(๔) นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
(๕) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
(๖) นายมณฑล โพธิ์คาย
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า
(๗) นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก
(๘) รองศาสตราจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
(๙) ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
(๑๐) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
(๑๑) นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
(๑๒) นายเขมชาติ กิจค้า
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
(๑๓) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
(๑๔) นางสาวธารารัตน์ ปัญญา
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
(๑๕) นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
(๑๖) นางอังคณา นีละไพจิตร
เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
(๑๗) นางภัทธมน เพ็งส้ม
เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้มีมติ แต่งตั้ง นายดารง วรรณสอน นิติกรช านาญการพิเศษ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ สานักกรรมาธิการ ๓ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๓ วรรคสี่

(๒)
๓. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ
๓.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อานวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๓.๒ กระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(๑) นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(๒) นางสาวขวัญชนก เทพวงค์
นิติกรชานาญการพิเศษ กองกฎหมาย
๓.๓ กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
(๑) นายบัญชา ค้าของ
รองอธิบดี
(๒) นายประวิช ชวชลาศัย
รองผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์
(๓) ร้อยโทหญิง ณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
(๔) นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๓.๔ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) นางสาวนริศรา แดงไผ่
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
(๒) นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย
ผู้อานวยการฝ่ายแปลและให้ความเห็น
กองกฎหมายต่างประเทศ
(๓) นายสุนทร เปลี่ยนสี
นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการพิเศษ
กองกฎหมายต่างประเทศ
๓.๕ สานักงานศาลยุติธรรม
นางสาววรมน รามางกูร
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ประจาสานักประธานศาลฎีกา
๓.๖ สานักงานอัยการสูงสุด
(๑) นายวีระชัย ตั้งติยะพันธ์
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
(๒) นายธานิต วงศาโรจน์
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
๓.๗ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตารวจ
พันตารวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร
นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
สานักงานกฎหมายและคดี
(๑) พันตารวจเอก เอกชัย แสนสระดี
ผู้กากับกลุ่มงานตรวจสอบสานวน ๔
กองคดีอาญา
(๒) พันตารวจตรี อุทิศ จันทรประพันธ์
สารวัตรกลุ่มงานตรวจสอบสานวน ๔
กองคดีอาญา
๓.๘ แพทยสภา
(๑) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก กรรมการแพทยสภา
(๒) นายพชร ศรีปน
นิติกร แพทยสภา

(๓)

๔. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ
(๑) นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(๒) นายวรชาติ มีวาสนา
นายแพทย์ชานาญการ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๔) นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล
ผู้อานวยการสานักอานวยการพิเศษ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
๕. ผู้เข้าร่วมประชุม คือ
๕.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวจุฬาพร ละครพล
นิติกรชานาญการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวนภัสสร โสมา
นิติกร
๕.๒ กระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(๑) นายวรายุภัสร์ พัชรปรียานันท์
(๒) นางสาวปานหทัย ศรีสมุทร

นิติกรชานาญการ กองกฎหมาย
นิติกรชานาญการ

๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
(๑) นางสาววรรณวิศา อยู่เป็นสุข
(๒) นายสโรช จินดาวณิชย์
(๓) นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๕.๔ สานักงานศาลยุติธรรม
นายนภัส ลิลิตสัจจะ

นิติกร สานักกฎหมายและวิชาการ

๕.๕ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตารวจ
ร้อยตารวจเอก พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิต
๕.๖ เครือข่ายองค์กรเอกชน
(๑) นางสาวกุลภา วจนสาระ
(๒) นางสาวสุมาลี โตกทอง
(๓) นางสาวสุไลพร ชลวิไล

รองสารวัตรฝ่ายกฎหมายและวินัย
กองบังคับการอานวยการ
นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ผู้แทนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

(๔)
๖. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผู้เสนอคาแปรญัตติ จานวน ๓ คน คือ
(๑) นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
(๒) นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
(๓) นายเกียรติ สิทธีอมร
๗. ผลการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ ได้ น าผลการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น และการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎร ตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๔๐๗๐๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ครบถ้วนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว
๘. ผลการพิจารณา
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ไม่มีการแก้ไข

คาปรารภ

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒
ไม่มีการแก้ไข
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
นายณั ฐวุฒิ บั วประทุ ม (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็ น โดยขอให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ความ
ในมาตรา ๒ เป็นดังนี้
“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”
มาตรา ๓ แก้ไขมาตรา ๓๐๑
มีการแก้ไข
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
รองศาสตราจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ตัดมาตรา ๓๐๑
ออกทั้งมาตรา
นางสาวกุฎารัศมิ์ กุลฉัตร นายเขมชาติ กิจค้า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นางสาวนริศรา แดงไผ่
นางสาวนพวรรณ หั วใจมั่ น นางภั ท ธมน เพ็ งส้ ม ศาสตราจารย์ คลิ นิ กเกี ยรติ คุ ณ วิ บู ลพรรณ ฐิตะดิ ลก
นางสุรางคณา วายุภาพ และนายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๐๑
วรรคสอง ดังนี้
“เว้นแต่หญิงใดซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสี่สัปดาห์
ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ที่ได้รับการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือก และการยุติการตั้งครรภ์นั้น
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา หญิงนั้นไม่มีความผิดตามวรรคหนึ่ง”

(๕)
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้เพิ่มความเป็นมาตรา ๓๐๑
วรรคสอง ดังนี้
“เว้นแต่หญิงใดยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังสิบสองสัปดาห์ต้องได้รับคาแนะนา
และการยุติการตั้งครรภ์จากการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา
หญิงนั้นไม่มีความผิดตามวรรคหนึ่ง”
นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๑ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนเองแท้งลูก
ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาของหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน
ยี่สิบสัปดาห์และต้องกระทาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ถึงขนาดไม่สามารถดารงชีพได้ตามปกติ
(๒) ได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจ”
คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว
ผู้แปรญัตติพอใจ
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๑ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูก
ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
การกระทาตามวรรคหนึ่ง หากกระทาการขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย
ผู้แปรญัตติขอสงวน
นายเกียรติ สิทธีอมร ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๑ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูก
ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองห้าสัปดาห์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของหญิงที่มีครรภ์และเป็นการกระทา
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งกระทาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต
(๒) ประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาทางสังคม ซึ่งกระทบต่อการดารงชีพตามปกติ”
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย
ผู้แปรญัตติขอสงวน
มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๓๐๕
มีการแก้ไข
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
รองศาสตราจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ความในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภากระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด

(๖)
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ไม่ว่าจะได้มีการร้องทุกข์
กล่าวโทษ หรือฟ้องคดีในความผิดนั้นหรือไม่
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสี่สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
หลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น”
นายเขมชาติ กิ จ ค้ า (กรรมาธิ ก าร) ขอสงวนความเห็ น โดยขอให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ความ
ในมาตรา ๓๐๕ (๓) เป็นดังนี้
“(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนมีครรภ์
เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ”
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”
นายณัฐวุฒิ บั วประทุม (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหญิงนั้น
มีครรภ์ เนื่องจากมีการถูกกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ

(๗)
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสี่สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
หลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น”
นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล และนายอุดมศักดิ์
ศรีสุทิวา (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๕ (๑) เป็นดังนี้
“(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตใจของหญิงนั้น”
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภากระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือตั้งครรภ์กับบุคคลในครอบครัว
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสี่สัปดาห์ ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือสังคมต้องได้รับคาปรึกษาทางเลือกและต้องได้รับการยุติการตั้งครรภ์
จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา”
นางสาวธารารัตน์ ปัญญา (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๓๐๕ (๒) เป็นดังนี้
“(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีว่ ่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง”
นางสาวนริศรา แดงไผ่ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็ น โดยขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

(๘)
(๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”
นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”
นางสาวประไพ ยั่ งยื น (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็ น โดยขอให้ แก้ไขเพิ่ มเติม ความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภากระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
ภายหลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของแพทยสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
นางภั ท ธมน เพ็ งส้ ม (กรรมาธิ ก าร) ขอสงวนความเห็ น โดยขอให้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ความ
ในมาตรา ๓๐๕ (๓) เป็นดังนี้
“(๓) หญิงยืนยันว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ”

(๙)
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น
โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายพันธุกรรมหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงมีต้องการที่จะยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
ภายหลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของแพทยสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
นางสุรางคณา วายุภาพ (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ไม่ว่าจะได้มีการร้องทุกข์
กล่าวโทษ หรือฟ้องคดีในความผิดนั้นหรือไม่
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
ภายหลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของแพทยสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

(๑๐)
นางอั งคณา นี ละไพจิ ตร (กรรมาธิ การ) ขอสงวนความเห็ น โดยขอให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มความ
ในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภากระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
ภายหลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของแพทยสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและหรือตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งจาเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๑ วรรคสอง”
คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว
ผู้แปรญัตติพอใจ
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ขอแปรญัตติแก้ไขความในมาตรา ๓๐๕ เป็นดังนี้
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น

(๑๑)
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุตกิ ารตั้งครรภ์”
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย
ผู้แปรญัตติขอสงวน
นายเกียรติ สิทธีอมร ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา ๓๐๕ (๕) ดังนี้
“(๕) หญิงซึ่งจาเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๑ วรรคสอง”
คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วย
ผู้แปรญัตติขอสงวน
๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เริ่มตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
คาปรารภ แล้วพิจารณาตามลาดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า มีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ดังนี้
๑. คณะกรรมาธิ ก ารเห็ น ควรเสนอให้ มี ก ารปรั บ ถ้ อ ยค าเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ค าวิ นิ จ ฉั ย
และข้อเสนอแนะของศาลรั ฐธรรมนู ญ จึงเสนอให้ คณะรัฐ มนตรี พิ จารณาปรับ ถ้อยค าในส่ วนของเหตุผ ล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติในตอนท้ายของเหตุผล บรรทัดที่ ๒ จากล่าง ดังนี้
“รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทาให้แท้งลูกตามมาตรา ๓๐๕ ให้สอดคล้องกับคาวินิจฉัย
และข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”
๒. ตามที่ ข้อบั งคับ แพทยสภาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ การปฏิ บัติ เกี่ยวกับ การยุติการตั้ งครรภ์
ทางการแพทย์ มาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๓) สามารถนามาใช้บังคับได้ บางส่วน จึงเห็นสมควรให้แพทยสภามีการปรับปรุงข้อบังคับ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาของมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่มีการแก้ไข
โดยเร่งด่วน นอกจากนี้ แพทยสภาควรประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของมาตรา ๓๐๕ (๕)
๓. หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ตลอดจนการปรึ ก ษาทางเลื อ ก ตามมาตรา ๓๐๕ (๕)
ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จะประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของแพทยสภาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คื อกาหนดมาตรการการบริการ
และการสื่อสารที่ชัดเจน โดยให้ศูนย์บริการภาครัฐทุกแห่งจัดให้มีบริการปรึกษาทางเลือกและแก้ไขปัญหา
อย่ างทั่ ว ถึ ง การยุ ติ ห รื อ ไม่ ยุ ติ ก ารตั้ งครรภ์ ระบบการส่ งต่ อ และการดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ดูแลผู้หญิงที่มารับบริการให้สามารถเข้าถึง ได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย มี บริการที่เป็นมิตร
ผู้จัดบริการต้องมีความละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์ชีวิตของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่มีการตีตราและทาให้
ผู้หญิงที่ใช้บริการรู้สึกว่าถูกกระทาซ้า
๔. กระทรวงสาธารณสุ ขควรกาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อ แก้ไขปัญ หาและพัฒ นา
บริ ก ารสุ ข ภาพด้ านอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การยุ ติ ก ารตั้ งครรภ์ ข องผู้ ห ญิ ง อย่ างปลอดภั ย ให้ มี
ความชัดเจนและรอบด้านตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ โดยจัดให้มีศูนย์บริการในโรงพยาบาลของรัฐ
อย่ างน้ อ ยจั งหวัด ละหนึ่ งแห่ ง ก าหนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ น โยบายและมาตรการนี้ อ ย่ างกว้ างขวาง
และจัดให้มีสายด่วนให้บริการข้อมูลเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมนี้ โดยมีข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขและสังคม
ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เน้นการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้รับบริการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดอายุครรภ์สาหรับความผิดฐานหญิงทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตน
แท้งลูก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๑)
(๒) เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทาให้แท้งลูก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๕)
เหตุผล
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วินิจฉัยว่า
บทบัญญัติความผิดฐานหญิงทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูก ตามมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการทาแท้ง
หรือการยุติการตั้งครรภ์เป็นปัญหาทั้งทางสังคม ทางการแพทย์ และทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน
รวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกาหนดโทษ
แก่หญิงเพียงฝ่ายเดียวที่ทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูก ทั้งนี้ ความผิดฐานทาให้แท้งลูก
มีเจตนารมณ์และคุณธรรมทางกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์ โดยเห็นถึงความสาคัญ
และคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่กาลังจะเกิดมา แต่เนื่องจากรากฐานของสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่า
ของชีวิตมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมีปัจจัยอื่นที่สาคัญเป็นรากฐานของสังคมประกอบด้วยเช่นเดียวกับ
การคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์ หากมุ่งคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์เพียงอย่างเดียว
โดยมิได้พิจารณาการคุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์อันมีมาก่อนสิทธิของทารกในครรภ์เป็นสิ่งที่
อาจส่งผลกระทบให้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกลิดรอนหรือจากัดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิง
ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติ อันเป็นสิทธิพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะกระทาการใดหรือไม่กระทาการใดต่อชีวิตและร่างกายของตนได้ตราบเท่าที่การกระทานั้นไม่ไปรบกวน
หรือล่วงล้าเข้าไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งยังส่งผลกระทบถึงสิทธิในการกาหนดเจตจานง
ของหญิงตั้งครรภ์ที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิงว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อไป
หรือไม่ การคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ต้องให้เกิดความสมดุลกันโดยอาจต้อง
นาช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจาก
การกาหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เหมาะสมดังเช่นมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินความจาเป็น ประกอบกับรัฐมีหน้าที่กาหนดให้มี
มาตรการส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพโดยจัดให้มีมาตรการในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

๒
ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของหญิง และในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าไปดูแลและคุ้มครอง
ชีวิตของทารกในครรภ์มิให้ถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตด้วยเช่นกัน บทบัญญัติมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา จึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของหญิงเกินความจาเป็น ไม่เป็นไปตาม
หลักแห่งความได้สัดส่วน และเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทาแท้งสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานทาให้แท้งลูก โดยกาหนดอายุครรภ์
สาหรับความผิดฐานหญิงทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูกตามมาตรา ๓๐๑
รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทาให้แท้งลูกตามมาตรา ๓๐๕ ให้สอดคล้องกับคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..........................................
...........................................
...........................................
............................................................................................................................. ....................
...............................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
............................................................................................................................. ....................
...............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูก
ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”

-๒มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา ๓๐๒
เป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้กระทาไม่มีความผิด
(๑) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(๒) จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมาก
ทีห่ รือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะได้รับผลกระทบจากมีความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
(๓) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศ
(๔) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
(๕) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์
ภายหลังการตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของแพทยสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
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