
ค ำชี้แจงตำมหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (checklist) 
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. .... 

 กฎหมายใหม่                       แก้ไข/ปรับปรุง                ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ     คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ   
 
๑. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจคืออะไร 
  เพ่ือให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. .... โดยก าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 
ก าหนดจ านวนองค์คณะผู้พิพากษา วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การด าเนินคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นไปโดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  เพื่อแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องใด 
  เพ่ือให้การด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นไปโดยยุติธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ อันเป็นมาตรการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศ 

 
    ๑.๒ ควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำภำรกิจ 
  มาตรา ๑๓๐ (๙) และมาตรา ๑๙๕ ของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือก าหนดให้มี
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท าร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
  หำกไม่ท ำภำรกิจนั้นจะมีผลประกำรใด 
  กรณีย่อมถือว่าเป็นการไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และประเทศ
จะไม่มีกลไกในการด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้งขอบเขตและวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
 ๑.๓ กำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทำงเลือก มีทำงเลือกอะไรบ้ำง 
  แต่ละทำงเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร 

ไม่มีทางเลือกอ่ืน เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีกฎหมายนี้ 
 
 
 



๒ 

 ๑.๔ มำตรกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภำรกิจคืออะไร 
(๑) ก ำหนดให้มีแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในศำลฎีกำ เพ่ือ 

ท าหน้าที่เป็นศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และ 
เป็นการตัดอ านาจศาลอื่นในการรับพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว 

(๒) ก ำหนดให้ มีองค์คณะผู้พิพำกษำ ซึ่ งประกอบด้วยผู้ พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ ง 
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า  
ผู้พิพากษาศาลฎีกา และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวน ๙ คน ทั้งในการพิจารณา
คดีในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ โดยเลือกเป็นรายคดี เพ่ือป้องกันการแทรกแซงในการพิจารณาคดีของ
องค์คณะและท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรอบคอบ 

(๓) ก ำหนดเขตอ ำนำจของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
เพ่ือให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาคดีตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด และคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๔) ก ำหนดให้ใช้ระบบไต่สวนในกำรพิจำรณำคดี เพ่ือมิให้ศาลน าวิธีพิจารณาคดีในระบบ
กล่าวหาที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเน้นขั้นตอน
และกระบวนการในการต่อสู้คดีระหว่างคู่ความมาใช้ในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ซึ่งโดยลักษณะแห่งคดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงจ าเป็นต้องให้ศาลมี
บทบาทในการท าหน้าที่ค้นหาและพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏต่อสังคมและประชาชน 

(๕) ก ำหนดให้ มีกำรอุทธรณ์  เพ่ือเป็นการประกันสิทธิให้แก่จ าเลยในคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้สามารถยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได ้

(๖) ก ำหนดกำรด ำเนินคดีอำญำโดยไม่มีตัวผู้ถูกกล่ำวหำหรือจ ำเลย เพ่ือให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้แม้ไม่มี 
ตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย แต่มิได้ตัดสิทธิจ าเลยที่จะตั้งทนายความด าเนินการแทนตนหรือที่จะมา
ศาลเพ่ือต่อสู้คดีด้วยตนเองในภายหลัง  นอกจากนี้ ก าหนดให้มีสิทธิในการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 
หากมีเหตุผลเพียงพอด้วย 

(๗) ก ำหนดวิธีพิจำรณำคดีประเภทต่ำงๆ ที่เป็นคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
เพ่ือก าหนดรายละเอียดวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไว้เป็นการเฉพาะตาม 
ความเหมาะสมแห่งลักษณะและประเภทคดี เช่น การด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
หรือการด าเนินคดีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(๘) ก ำหนดบทเฉพำะกำล รองรับคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้วิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายที่ใช้บังคับในวันที่ยื่นฟ้องยกเว้น 
การอุทธรณ์ และรองรับพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีหรือ 
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่บังคับ อยู่ 
ให้ใช้บังคับต่อไปไดเ้พียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
 
 
 



๓ 

 ๑.๕ ภำรกิจนั้นจะแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
มาตรการที่ก าหนดขึ้นจะท าให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาตัดสินคดีโดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  
 

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจคืออะไร 
การพิจารณาและพิพากษาคดขีองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

มีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  
  ตัวช้ีวัดควำมสัมฤทธิ์ของกฎหมำยมีอย่ำงไร 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้โดยไม่ชักช้า 

 
 ๑.๗ กำรท ำภำรกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและควำมผูกพันตำมหนังสือสัญญำที่ประเทศไทย 
  มีต่อรัฐต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศใด ในเรื่องใด 

(๑) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations 
Convention against Corruption , UNCAC) หมวด ๓ การก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและ
การบังคับใช้กฎหมาย (ข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๔๒) โดยเฉพาะในเรื่องเขตอ านาจศาลตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ ๔๒ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว 

(๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International 
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) ข้อ ๑๔ สิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา 

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภำระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร 
มีผลดีต่อประเทศ เนื่องจากท าให้กระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีประสิทธิภาพและสามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว  
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณตีามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี อันเป็นมาตรฐานสากล 

 
๒. ผู้ท ำภำรกิจ 
 ๒.๑  เม่ือค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ต้นทุน และควำมคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน 
  ท ำภำรกิจนี้ 

เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยการยุติธรรม และการพิจารณาและพิพากษา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงเป็นหน้าที่และอ านาจของ
ศาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีความเป็นอิสระโดยตรง  
        ภำรกิจนี้ควรท ำร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่ควรท าร่วมกับเอกชนเนื่องจากเป็นภารกิจพ้ืนฐานในการอ านวยความยุติธรรมที่รัฐต้อง
ด าเนินการเอง เว้นแต่ เป็นการเรียกบุคคลหรือเอกชนมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารเพ่ือ เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

 
 



๔ 

 ๒.๒  เม่ือค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่กำรให้บริกำรประชำชน ควรท ำ 
  ภำรกิจนี้ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

ไม่ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากการอ านวยความยุติธรรมโดยการ
พิจารณาตัดสินคดีนั้น ต้องท าโดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรอ่ืน เพ่ือเป็น
หลักประกันในการตัดสินคดีให้เกิดความยุติธรรม 

 
 ๒.๓  ภำรกิจดังกล่ำวหำกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำ จะได้ประโยชน์แก่ประชำชน 
  มำกกว่ำหรือไม ่

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ
ส่วนกลางโดยแท้ มิได้เกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการหรือการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๓. ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
 ๓.๑ กำรจัดท ำภำรกิจนั้นมีควำมสอดคล้องกับเรื่องใด อย่ำงไร 

 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่องการอ านวย
ความยุติธรรมโดยการพิจารณาพิพากษาตัดสินคด ี

 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง.................................. 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง...................................... 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง.................................... 
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง.......................................... 

 
 ๓.๒  กำรท ำภำรกิจนั้นสำมำรถใช้มำตรกำรทำงบริหำรโดยไม่ต้องออกกฎหมำยได้หรือไม่ 

ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารแต่ เพียงอย่ างเดี ยวได้  เพราะ มาตรา ๑๓๐  (๙ )  
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย 

ถ้ำใช้มำตรกำรทำงบริหำรจะมีอุปสรรคอย่ำงไร 
จะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

  
 ๓.๓  ในกำรท ำภำรกิจนั้น เหตุใดจึงจ ำเป็นต้องตรำกฎหมำยในขณะนี้ 

มาตรา ๑๓๐ (๙) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ตรากฎหมายนี้ขึ้น 
 
 ๓.๔ กำรใช้บังคับกฎหมำยและระยะเวลำในกำรใช้บังคับกฎหมำย 
  (ก) กำรใช้บังคับกฎหมำย 

 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจำก การด าเนินการภายใต้ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เกี่ยวกับการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งโดยลักษณะของคดีต้องมีวิธีพิจารณาที่เหมือนกันและครอบคลุม 
พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ทยอยใช้บังคับเป็นทอ้งท่ี ๆ ไป เนื่องจำก................................................... 
 ใช้บังคับเพียงบำงท้องท่ี เนื่องจำก.............................................................. 



๕ 

  (ข) ระยะเวลำในกำรใช้บังคับกฎหมำย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ  เนื่องจำก มาตรา ๒๖๗ ของ

รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้ว
เสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และกรณีดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องใด  

 มีกำรทอดระยะเวลำในกำรบังคับใช้เป็นเวลำเท่ำใด เพรำะเหตุใด............................. 
 ควรก ำหนดระยะเวลำกำรสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพรำะเหตุใด..................................... 

 
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตรำเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ (๙) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การด าเนินการในเรื่องนี้ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 
 ๓.๖ ลักษณะกำรใช้บังคับ  

     ควบคุม  ก ำกับ/ติดตำม (ข้ำมไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม   
  ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม) 
 
 เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่ำว 
เนื่องจากการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีขึ้นภายหลังจาก

มีการกล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดแล้ว จึงมีลักษณะตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น มิได้เป็นการ
ด าเนินการในลักษณะป้องกันการกระท าความผิด 

 
 ๓.๗ กำรใชร้ะบบอนุญำตในกฎหมำย 
  ๓.๗.๑  เพรำะเหตุใดจึงก ำหนดให้ใช้ระบบอนุญำต หรือใช้ระบบอ่ืนที่มีผลเป็นกำร

ควบคุม 
   ไม่มี 
   ๓.๗.๒ มีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตหรือไม่ ถ้ำมี มีควำมจ ำเป็นอย่ำงไร  
    มีควำมคุ้มค่ำต่อภำระที่เกิดแก่ประชำชนอย่ำงไร 
    ไม่มี 
  ๓.๗.๓ มี ห ลั ก เกณ ฑ์ กำรใช้ ดุ ลพิ นิ จ ใน กำรอนุ มั ติ อนุ ญ ำตหรื อ ไม่  อย่ ำ งไร 

ไม่มี    
  ๓.๗.๔  มีขั้นตอนและระยะเวลำที่แน่นอนในกำรอนุญำตหรือไม่ 
   ไม่มี 
  ๓.๗.๕ มีกำรเปิดโอกำสให้อุทธรณ์กำรปฏิเสธค ำขอ กำรให้ยื่นค ำขอใหม่ หรือไม่  
   อย่ำงไร 
   ไม่มี 
 
 ๓.๘ กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย 
  ๓.๘.๑  กฎหมำยที่จะตรำขึ้นมีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำร หรือไม่ 

ไม่มี มีเพียงการใช้ระบบองค์คณะผู้พิพากษา 



๖ 

   มีควำมจ ำเป็นอย่ำงไร 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องการความรอบคอบและเป็นหลักประกันในการพิจารณา

ตัดสินคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรม  
  ๓.๘.๒  คณะกรรมกำรที่ก ำหนดขึ้นมีอ ำนำจซ้ ำซ้อนกับคณะกรรมกำรอื่นหรือไม่ 

ไม่มี 
   หำกมีควำมซ้ ำซ้อน จะด ำเนินกำรอย่ำงไรกับคณะกรรมกำรอื่นนั้น 

ไม่มี 
  ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณ ะกรรมกำรมีผู้ ด ำรงต ำแหน่ งทำงกำรเมือง หรือ
นำยกรัฐมนตรี หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือไม่ 

ไม่มี 
   เหตุใดจึงต้องก ำหนดให้บุคคลดังกล่ำวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 

ไม่มี 
 
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่หรือไม่ อย่ำงไร 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลโดยองค์คณะผู้พิพากษามีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจตามที่
มีการก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

 
 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก ำหนด  

    โทษทำงอำญำ   โทษทำงปกครอง  ระบบผสม 
 

 ๓.๑๑ กำรก ำหนดโทษทำงอำญำจะท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยสัมฤทธิ์ผล เพรำะเหตุใด 
  เป็นมาตรการลงโทษส าหรับผู้ถู กกล่ าวหาหรือจ าเลยที่หลบหนี ในระหว่างได้ รับ 
การปล่อยชั่วคราว  

 ๓.๑๒ ควำมผิดที่ก ำหนดให้เป็นโทษทำงอำญำเป็นควำมผิดที่มีควำมร้ำยแรงอย่ำงไร 
เนื่ องจากการหลบหนีคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมืองย่อมกระทบต่ อ 

การพิจารณาคดีของศาลและท าให้การพิสูจน์ความจริงในคดีที่มีการกล่าวหาล่าช้าออกไป 

๔. ควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอ่ืน 
 ๔.๑ กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจในเรื่องนี้มีกฎหมำยอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท ำนองเดียวกัน  
หรือไม่ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ซ้ าซ้อน เพราะร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายนี้แล้ว 

(๒) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ซ้ าซ้อน เนื่องจากศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีอ านาจรับพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
รัฐธรรมนูญก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได ้

 



๗ 

 ๔.๒ กรณีที่มีกฎหมำยขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมำยในเรื่องเดียวกัน 
หรือท ำนองเดียวกนัที่มีอยู่ 

มีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๕. ผลกระทบและควำมคุ้มค่ำ 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประชาชน 
 ผู้มีหน้ำที่ตำมร่ำงกฎหมำยหรือที่จะได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำยนั้นโดยตรง    
     ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่สามารถถูกกล่าวหาและ

ด าเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ผู้ทีอ่ยู่ในพื้นที่ท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำย 
 

 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่ำว 
 ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
     - เชิงบวก 
  เมื่อการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ย่อมท าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมีประสิทธิภาพและลดการทุจริตลง 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนทางเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ 

       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกภาคส่วน 
 - เชิงลบ 
  ไม่มี  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  ไม่มี 

  
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภำพของบุคคลในเรื่องใดบ้ำงที่ต้องถูกจ ำกัด 

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในทรัพย์สิน 
  กำรจ ำกัดนั้นเป็นกำรจ ำกัดเท่ำที่จ ำเป็นหรือไม่ อย่ำงไร 

เป็นการจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นไปโดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  

 
 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชำชนและสังคมจะได้รับ 
  ๕.๔.๑ ประชำชนจะมีกำรด ำรงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

แก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด 
เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถพิจารณาและ

พิพากษาคดีได้โดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่ง 



๘ 

ทางการเมืองกระท าการทุจริต และปราบปรามผู้กระท าความผิดโดยมีมาตรการทางอาญาและ
ทรัพย์สิน เมื่อการทุจริตลดน้อยลงก็จะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนได้เพียงใด 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถพิจารณาและพิพากษาคดีได้โดยยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ย่อมท าให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ 
โดยเมื่อการทุจริตลดลงย่อมจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนและเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ 

 กำรประกอบกิจกำรเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบกำร 
ได้มำกน้อยเพียงใด 

ไม่มี 
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้มำกน้อย เพียงใด 
ไม่มี 
และส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำมำกน้อยเพียงใด 
ไม่มี 

   
  ๕.๔.๓ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพหรือนวัตกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงไร 

ไม่มี 
สำมำรถลดงบประมำณแผ่นดินได้มำกน้อยเพียงใด 
หากการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นไปโดย

ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้รัฐสามารถติดตามทรัพย์สินที่มีขึ้นจากการกระท าความผิดที่ได้มี
การกล่าวหาในคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ 

 
  ๕.๔.๔ วิธีกำรและระยะเวลำประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชำชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่ 

เมื่อศาลสามารถพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ได้อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพตามที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก าหนด 
ย่อมจะท าให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น และท าให้
รัฐสามารถลดการสูญเสียงบประมาณจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 
 ๕.๕ ควำมยุ่งยำกที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ไม่มี เนื่องจากเป็นหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
 
 
 



๙ 

 ๕.๖ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจเม่ือค ำนึงถึงงบประมำณที่ต้องใช้  ภำระหน้ำที่ที่ เกิดขึ้นกับ
ประชำชนและกำรที่ประชำชนจะต้องถูกจ ำกัดสิทธิเสรีภำพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะท าให้เมื่อศาลสามารถ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมืองและท าให้ความจริงปรากฏ  
รัฐย่อมสามารถติดตามงบประมาณที่สูญเสียจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ นอกจากนี้  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ได้สร้างหรือก าหนดภาระหน้าที่แก่ประชาชน และไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนเกินความจ าเป็น 
 
๖. ควำมพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ควำมพร้อมของรัฐ 
  (ก) ก ำลังคนที่คำดว่ำต้องใช้  
 เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลังของข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา 
  (ข) คุณวุฒิและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ที่จ ำเป็นต้องมี 

องค์คณะผู้พิพากษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
  (ค) งบประมำณที่คำดว่ำต้องใช้ในระยะห้ำป ีโดยแยกเป็นงบด ำเนินงำนและงบลงทุน 

งบประมาณปกติของส านักงานศาลยุติธรรม ในส่วนของศาลฎีกา 
 

 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่ำงกฎหมำยที่มีผลต่อกำรจัดตั้งหน่วยงำนหรืออัตรำก ำลัง มีควำมเห็นของ 
  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำก ำลังและงบประมำณ หรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่มี 
 

 ๖.๓ วิธีกำรที่จะให้ผู้อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยมีควำมเข้ำใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตำม 
  กฎหมำย 

 วิธีกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนผู้อยู่ภำยใต้กฎหมำย 
ส านักงานศาลยุติธรรมและส านักงาน ป.ป.ช. สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน 

ในระหว่างการด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้จัดให้มี
ช่องทางในการเผยแพร่และรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์
และการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

 
๗. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
 ๗.๑  มีหน่วยงำนอ่ืนใดที่ปฏิบัติภำรกิจซ้ ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในกำร 
  ด ำเนินกำรกับหน่วยงำนนั้นอย่ำงไร 

ไม่มี 
 
 
 
 



๑๐ 

 ๗.๒  มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ อย่ำงไร 
การด าเนินการของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่กระทบต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เนื่องจากหากเป็นคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้วต้องฟ้องหรือยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเท่านั้น เขตอ านาจของศาลทั้งสองจึงไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 
๗.๓  มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนหรือไม่ อย่ำงไร 

เนื่องจากการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องกระท า 
โดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระ และปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรอ่ืน จึงไม่จ าเป็นต้องมีการร่วม
ด าเนินการกับหน่วยงานอื่น 
 
 ๗.๔  ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยได้แก่ 
  ประธานศาลฎีกา 
  กำรก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเนื่องจำก 
  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในศาลฎีกา ซึ่งแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกา 
 
๘. วิธีกำรท ำงำนและตรวจสอบ  
 ๘.๑ ระบบกำรท ำงำนที่ก ำหนดสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือไม่ 

เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
 มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
 ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
๘.๒  กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

๘.๒.๑ ในกฎหมำยมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ในเรื่องใดบ้ำง แต่ละขั้นตอนใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรเท่ำใด 
(๑) เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือยื่นอุทธรณ์คดี 

ให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยเร็ว เพ่ือเลือกองค์คณะผู้พิพากษา หรือองค์คณะ
ของศาลฎีกาพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี  

(๒) ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไป
จนกว่าจะเสร็จการพิจารณา  

(๓) ให้ศาลก าหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๔ วัน 



๑๑ 

(๔) การยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลให้ยื่นก่อนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

(๕) ให้องค์คณะผู้พิพากษาก าหนดวันเริ่มไต่สวนโดยแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

(๖) ให้องค์คณะผู้พิพากษามีค าพิพากษาและให้อ่านค าพิพากษาในศาลโดยเปิดเผย
ภายใน ๗ วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา ถ้ามีเหตุสมควรจะเลื่อนให้เลื่อนได้แต่ไม่เกิน ๑๔ วัน 

(๗) การสั่ งให้กรรมการ ป.ป.ช. แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สินตามที่ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 

(๘) ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการไต่สวนและด าเนินการตามที่ก าหนด ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

(๙) ให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายใน ๖๐ 
วันที่ นับแต่วันได้รับเรื่อง และอาจขออนุญาตศาลขยายระยะเวลาฟ้องคดีออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับแต่วันครบก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องฟ้องภายในอายุความ 

(๑๐) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลภายในก าหนด ๖๐ วัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติว่ามีการกระท านั้น และอาจขออนุญาตศาลขยายระยะเวลายื่น 
ค าร้องออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก าหนด 

(๑๑) การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองให้อุทธรณไ์ด้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

(๑๒) การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลซึ่งต้องช าระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่
ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระท าได้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด 

(๑๓) ค าร้องของเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงเพ่ือขอคืนทรัพย์สินนั้น ให้ยื่นต่อศาล
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด  

 
๘.๒.๒ หำกมีกำรใช้ดุลพินิจ กำรใช้ดุลพินิ จสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลและ 

หลักนิติธรรม อย่ำงไร 
การใช้ดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม

โดยปราศจากอคติท้ังปวง  
 

 ๘.๒.๓  ในกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ใช้หลักกระจำยอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้ 
ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ อย่ำงไร 

 ไม่มี  
 

 ๘.๓ มีระบบกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจอย่ำงไรบ้ำง 
  ๘.๓.๑ มีระบบกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนภำยในหรือไม่ อย่ำงไร 

(๑) เนื่องจากองค์คณะผู้ พิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกา จึงเป็นข้าราชการตุลาการที่อยู่ภายในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๒ 

(๒) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่เป็นองค์คณะนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงจึงอยู่
ภายใต้การตรวจสอบการใช้อ านาจโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วย 

 
๘.๓.๒ มีกระบวนกำรร้องเรียนจำกบคุคลภำยนอกหรือไม่ อย่ำงไร 

 ไม่มี การฟ้องคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าได้โดยอัยการสูงสุด
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น ถ้าเป็นกรณีบุคคลภายนอกต้องมีการกล่าวหาหรือแจ้งเบาะแสไป
ยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ด าเนินการเสียก่อน 

 
๙. กำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง 
 ๙.๑  ได้ จั ดท ำแผน ในกำรจั ดท ำกฎหมำยล ำดั บ รอง กรอบระยะเวลำ ตลอดจน 

กรอบสำระส ำคัญของกฎหมำยล ำดับรองนั้นหรือไม่  ได้ยกร่ำงกฎหมำยล ำดับรอง 
ในเรื่องใดบ้ำง 

 ๙.๒  มีกรอบในกำรตรำอนุบัญญัติเพื่อป้องกันกำรขยำยอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐหรือเพิ่มภำระแก่
  บุคคลเกินสมควรอย่ำงไร 
 

มำตรำ ก ำหนดเวลำ 
มาตรา ๕๓ ให้มีพระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดค่าป่วยการ  
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอ่ืนของ
ผู้ไต่สวนอิสระ  

ประธานศาลฎีกาเสนอ
เรื่ อ ง เพ่ื อตรา พ รฎ . 
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๑ วรรคห้า ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด
ก าหนดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ท าให้ 
ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๘ (๔) ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด
มอบหมายงานให้ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีกาช่วยเหลือศาล
ในการด าเนินคดี  
 

ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้พิพากษาซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีกา  

ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 
 



๑๓ 

มำตรำ ก ำหนดเวลำ 
มาตรา ๒๐ วรรคสอง ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด
ก าหนดสาระส าคัญที่ต้องอยู่ในความเห็นในการวินิจฉัยคดีของ 
ผู้พิพากษาที่เป็นองคค์ณะ 

ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด
เกี่ยวกับการด าเนินการในการรื้อฟ้ืนคดีข้ึนพิจารณาใหม่ 

 

ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า
ก าหนดภายใน ๖๐ วัน
หลังจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อก าหนด 
เกี่ยวกับวิธีการเปิดเผยค าร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๑๑ วรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอ านาจ
ออกระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ส าหรับผู้พิพากษาซึ่ง
ร่วมประชุมใหญ่ องค์คณะผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกในการประชุมใหญ่ 
และบุคคลที่องค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  

คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอ านาจออก
ระเบียบว่าด้วยสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนส าหรับพยานที่ศาลเรียก บุคคลตามมาตรา ๖ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็น 

คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมก าหนด
ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ 

 
๑๐. กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
 มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ไม่ได้รับฟังควำมคิดเห็น  
รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

 
 
 
 
 



๑๔ 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ด าเนินการตาม 
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ (นายนาถะฯ)    
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒  

 


