
บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... 
   

 
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือให้มีศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ร่างพระราชบัญญั ติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยวิธี พิ จารณ าคดีอาญ าของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญดังต่อไปนี ้

๒.๑  ระบบการพิจารณาคดีของศาล 
 ก าหนดให้การพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมืองใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอ านาจค้นหาความจริง ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา โดยให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้  
ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ และแม้ว่าพยานหลักฐานจะมี
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้ันตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด ถ้าศาลได้ให้โอกาส
แก่คู่กรณีฝ่ายอื่นน าสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ 

๒.๒  เขตอ านาจศาล 
  ก าหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจ

พิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้ 
 (๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะ

ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในความผิด
ฐานร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

  (๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย 



๒ 

 
  (๓) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอ่ืนที่มิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) 

เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) รวมทั้งผู้ให้  
ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เพ่ือจูงใจให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

  (๔) จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร
แจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 

๒.๓  องค์คณะผู้พิพากษา 
 ก าหนดให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือเลือกผู้พิพากษา 

ในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคนเป็นองค์คณะผู้พิพากษา โดยเลือกเป็นรายคดี  ซึ่งหากมี
กรณีที่ผู้พิพากษาในองค์คณะพ้นจากหน้าที่หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
ท าให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ถือว่าผู้พิพากษาเท่าที่มีอยู่เป็นองค์คณะผู้พิพากษา
ต่อไปได้  แต่หากผู้ พิพากษาเหลือไม่ถึงเจ็ดคนต้องด าเนินการเลือกผู้ พิพากษาเข้ามาแทนที่ 
ให้ครบจ านวน 

๒.๔  การด าเนินคดีอาญา 
 (๑) ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง คือ อัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 (๒) การยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยหลักแล้ว ในวันยื่นฟ้องต้องให้จ าเลยมาหรือ 

คุมตัวมาศาล โดยค าฟ้องต้องมีรายละเอียดตามที่มาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก าหนด แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
มาศาลในวันฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมา  ให้ศาลรับ 
ค าฟ้องไว้พิจารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะตั้ง
ทนายความเพ่ือด าเนินการแทนตน และไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะมาศาลเพ่ือต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาล
จะมีค าพิพากษา 

 (๓) ในการด าเนินคดีลับหลังจ าเลย หากศาลมีค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท า
ความผิดแล้วภายหลังจ าเลยมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป จ าเลยอาจ
ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้  ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

๒.๕  การด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
 ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 

เหตุร่ ารวยผิดปกติ ก าหนดให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ การด าเนินคดีอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
๒.๖  การด าเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.  

  ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ประธานศาลฎีกา
ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริงและท าความเห็นเกี่ยวกับ 
ข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งหากคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่า กรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ตามที่กล่าวหา 



๓ 

 
ให้ส่งส านวนการไต่สวนให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  

๒.๗   การด าเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง
ทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ การด าเนินคดีอาญา มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

๒.๘  การก าหนดให้มผีู้ช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดี 
 ก าหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอาจ

มอบหมายให้ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีกาท าหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีได้ เช่น 
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน จัดท ารายงานเกี่ยวกับคดี บันทึกค าพยาน เป็นต้น 

๒.๙ การอุทธรณ์ 
  ก าหนดให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  
และหากจ าเลยไม่ได้ถูกคุมขังจะต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์  ส าหรับการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ด าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้
พิพากษาจ านวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็นรายคดี 

๒.๑๐ การบังคับคดี  
 ก าหนดให้การบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา  

ในกรณีที่ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

๒.๑๑ บทเฉพาะกาล 
        ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับ ให้ บรรดาคดีที่ ได้ ยื่ น ฟ้องไว้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ใช้กฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฟ้องนั้นบังคับ
แก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เว้นแต่การอุทธรณ์ ตามหมวด ๖ และรองรับบรรดาพระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินคดีหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

     


