
ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

หลักการ 

ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

เหตุผล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อให้มี 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์ 
ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
     ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

ค าปรารภ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
ตราขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๓๐ (๙) 
และมาตรา ๑๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง โดยก าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และ
ก าหนดวิธีพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์
ค าพิพากษาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง รวมทั้งการบังคับให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษาหรือค าส่ังในคดี  
จึงมีความจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในชีวิตและร่างกาย และสิทธิ 
ในทรัพย์สิน  ทั้งน้ี การตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเป็นไปโดยสอดคล้อง
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญด้วยแล้ว  
 



๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....” 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๒  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๓  
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

      (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

      (๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี เว้นแต่ข้อความจะแสดงไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

“ศาล” หมายความว่า ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
หรือผู้พิพากษาที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

“ประธาน ป.ป.ช.” หมายความว่า 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ประธานหรือกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

“คณะผู้ไต่สวนอิสระ” หมายความว่า 
คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎีกาแต่งต้ัง 
เพื่อท าหน้าที่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงและท า
ความเห็นในกรณีท่ีมีการกล่าวหากรรมการ 
ป.ป.ช.  
มาตรา ๕ 

มาตรา ๕  นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ห้ามมิให้ 
ศาลอ่ืนนอกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรับคดีที่อยู่ใน
อ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไว้พิจารณา
พิพากษา 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖ 

มาตรา ๖  การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบ
ไต่สวนโดยให้ศาลมีอ านาจค้นหาความจริง 
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงได้ และในการวินิจฉัยปัญหา
ข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ 
ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้าม
รับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการน าสืบ
พยานหลักฐานน้ันจะมีข้อผิดพลาด
คลาดเคล่ือนไปจากข้ันตอน วิธีการ หรือ
กรอบเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ถ้าศาล 
ได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นในการน าสืบ
พยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้  
ทั้งน้ี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตาม
ความจริงที่เกิดขึ้นในคดีน้ัน 

การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดย
รวดเร็วตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีและข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา  ทั้งน้ี โดยยึดส านวน 

นายธนเสฏฐ์  เจริญชัย
สิน ๒๗/๒ ม. ๔  
ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม 

จ.สุโขทัย 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอให้ออกกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ กรณีตัดสินคดี
ความของทุกๆศาล ว่าเรื่องใด คดีใดบ้าง ควรใช้เวลา
พิจารณาตัดสินให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด ตาม
ความส าคัญของคดี แต่ทั้งน้ี ไม่ควรใช้เวลานานเกิน ๔ – 
๕ ปี ในทุกๆคดี ที่ผ่านมาบางคดีกว่าจะตัดสินได้ใช้เวลา 
๑๐ ปี หรือมากกว่าน้ี บางคดีปล่อยให้หมดอายุความ และ
ขอให้ออกระเบียบปฏิบัติว่าทุกๆคดีจะต้องไม่ปล่อยให้
หมดอายุความศาลจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
อายุความให้ได้ มิฉะน้ัน จะถือว่ามีสินบน และท าการ
หน่วงเหน่ียวคดีความเพื่อช่วยเหลือกันในที่สุดหมดอายุ
ความ ซึ่งถือว่าเกิดการคอร์รัปช่ันในช้ันศาลแล้ว จึงควรมี
บทลงโทษคณะกรรมการประจ าศาลน้ันๆ และ
คณะกรรมการในคดีความน้ันๆด้วย คดีคอร์รัปช่ัน  
คดีล้มล้างสถาบัน คดีปลุกปั่นให้บ้านเมืองเกิดความ
วุ่นวาย ที่มีท้ังข้าราชการ เอกชน และประชาชนที่เป็น
ปัญหาต่อประเทศชาติจะต้องไม่มีอายุความ  
 
 

- ระบบไต่สวนที่ใช้ในการพิจารณาคดีอาญา ปี ๒๕๔๒ 

สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
มาตรา ๖ น้ีแล้ว เน่ืองจาก
มาตรา ๖ วรรคสอง 
ก าหนดให้การพิจารณาของ
ศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว
ตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก าหนด
และตามข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา และใน
มาตรา ๖ วรรคหน่ึง 
ก าหนดให้ศาลมีอ านาจค้นหา
ความจริงและรับฟัง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่า
การน าส่งพยานหลักฐานน้ัน
จะมีข้อผิดพลาดคลาดเคล่ือน
ไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือ
กรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด



๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ของคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็น
หลักในการพิจารณา แต่ศาลอาจไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควร    

ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอ านาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  
ตลอดจนขอให้ศาลอื่น พนักงานสอบสวน 
หน่วยราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้ 

ศาลมีอ านาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีมอบหมาย 
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลที่มิใช่การพิจารณา
หรือพิพากษาคดีได้  

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้นการค้นหาความจริงในเชิงรุก เช่น ศาลถามพยานเอง 
ก าหนดแนวทางการไต่สวนพยานหลักฐานเอง และไต่สวน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือท่ีคู่ความอ้างได้ นอกจากน้ี 
การไต่สวนต้องไม่มีการยุติด้วยเหตุผลทางเทคนิค เช่น 
การใช้ถ้อยค าหรือแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการไม่
ด าเนินการพิจารณาภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อเริ่มคดี
จะต้องไต่สวนไปจนสิ้นกระแสความและไม่ยอมไม่ยอมให้
การไต่สวนยุติลงด้วยเจตนาของคู่ความไม่ว่าโดยการรับ
สารภาพหรือถอนฟ้อง 
- ระบบไต่สวนท าให้ศาลมีอ านาจหาพยานหลักฐานได้เอง
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
สูงสุด 

 - ศาลไม่สามารถใช้อ านาจในการหาข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อปลดเปล้ืองภาระการพิสูจน์
ของคู่ความได้แม้จะเป็นระบบไต่สวนก็ตาม เพราะการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ของศาลในระบบไต่สวนเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศาล

ไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่
คู่กรณีฝ่ายอื่นในการน าสืบ
พยานหลักฐานแล้ว ก็ให้ศาล
รับฟังได้ นอกจากน้ีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอ านาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐาน
หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค าก็ได้  ทั้งน้ี ตามมาตรา 
๖ วรรคสาม  



๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่าน้ัน แต่มิได้หมายความว่าศาลมีภาระพิสูจน์
เช่นเดียวกับคู่ความในคดีด้วย เพราะมีกรอบ เงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดในการใช้อ านาจของศาลเพื่อมิให้กระทบกับหลัก
ความเป็นกลางของผู้พิพากษาและหลักฟังความทั้งสอง
ฝ่าย ซึ่งเป็นหลักทั่วไปของกฎหมาย 
- คดีทุจริตต้องพิจารณาด้วยความรวดเร็วการใช้ระบบ 
ไต่สวนจึงมีความเหมาะสม คู่ความไม่อาจจะประวิงคดีได้
และท าให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ถ้ามีหลักฐานฟังได้ว่า
จ าเลยท าผิดก็ลงโทษได้ การสงสัยว่าจ าเลยท าผิดหรือไม่
จึงไม่น่ามีเพราะถ้าสงสัยศาลต้องค้นหาความจริงให้ส้ิน
สงสัย ถ้าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอก็ยกฟ้อง 

- ระบบไต่สวนของศาลควรเป็นระบบปิด แต่ต้องใช้อ้างอิง
ทั้งประจักษ์พยานและเอกสาร 

ข้อเสนอระบบไต่สวน 

- ควรก าหนดให้ศาลค้นหาความจริงมากกว่าคดีทั่วไป 
เพราะเป็นการพิสูจน์ความจริงของผู้ที่เป็นบุคคล
สาธารณะ 

- ควรให้ศาลมีบทบาทในการสอบสวนและพิจารณาคดี  
มีอ านาจในการสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความจริง 



๑๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันต ารวจเอก จรุงวิทย์  
ภุมมา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง 

๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

มากที่สุด 

- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน ชมรม 
สมาคม เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ศาลได้ด้วยเพื่อต่อต้านการทุจริต
ในด้านต่างๆ 

- เสนอให้ศาลฎีกาต้ังคณะไต่สวนอิสระและมีความเป็น
กลางทางการเมืองเพื่อท าหน้าที่ไต่สวนพยานหลักฐาน 

- การใช้ระบบไต่สวนจะมีปัญหาในการท าพยานหลักฐาน
เท็จ ควรมีกลุ่มที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารเท็จ
ด้วย 

- เมื่อให้ศาลใช้ระบบไต่สวนเพื่อค้นหาความจริงในตัวบท
ไม่ควรมีถ้อยค าในลักษณะสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระท าความผิด เช่นค าว่า “เช่ือว่า” เป็นต้น 
 

- เห็นด้วยกับการพิจารณาคดีทุจริตของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง โดยใช้ระบบไต่สวนเพราะท าให้ศาลมี
อ านาจที่จะแสวงหาพยานหลักฐานได้เองเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงมากที่สุด และควรก าหนดให้ศาลมีส่วนในการ
ค้นความจริงมากกว่าคดีทั่วไป เพราะเป็นการพิสูจน์
ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู้ที่เป็นบุคคลสาธารณะมี



๑๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ผลประโยชน์กระทบต่อประเทศชาติโดยรวม 
 

 
มาตรา ๗ 

มาตรา ๗  ศาลมีอ านาจออกหมาย
อาญาและหมายใด ๆ ตามท่ีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติ 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  
 
 
 

มาตรา ๘  
มาตรา ๘  ให้ประธานศาลฎีกา

รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี และมีอ านาจออกข้อก าหนด 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี และข้อก าหนดอ่ืนเกี่ยวกบั 
การด าเนินคดีเพื่อใช้แก่การปฏิบัติงานของ
ศาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ข้อก าหนดตามวรรคหน่ึงเมื่อได้รับ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๑๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 

นอกจากท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี กระบวนพิจารณา 
ในศาลให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีที่ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว  
ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
 
 

 
หมวด ๑ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

    

   
 
 
 
 



๑๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๙ 

มาตรา ๙  ให้มีแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกระบวน
พิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ให้ประธานศาลฎีกา
แต่งต้ังผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกาจ านวนตามที่เห็นสมควร 
เป็นผู้พิพากษาประจ าแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 
เพื่อปฏิบัติงานที่จ าเป็นในระหว่างที่ยังไม่มี
องค์คณะผู้พิพากษาตามมาตรา ๑๑  
ส าหรับคดีใดคดีหน่ึง 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๐  ศาลมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดี ดังต่อไปน้ี   

(๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหา 
ว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่

นายธนเสฏฐ์  เจริญชัย
สิน ๒๗/๒ ม. ๔  
ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม  

จ.สุโขทัย 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

- ต้องการให้ลงโทษนักการเมืองที่กระท าความผิดทุกกรณี 
โดยเริ่มต้ังแต่การออกหาเสียงจนถึงการด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหากพบความผิดเป็นที่ประจักษ์ และศาลตัดสิน
เป็นที่ส้ินสุดแล้วว่ามีความผิดจริงก็ควรลงโทษให้ตัดสิทธ์ิ 
ห้ามลงเล่นการเมืองทุกประเภทตลอดชีวิต และไม่ควรมี

มาตรา ๑๐ ได้ก าหนดให้ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี
อ านาจพิจารณาคดีที่ผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารง



๑๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

(๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่า
กรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ 
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย  

(๓) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหา
บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒)  
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการ
กระท าความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) 
รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ 
(๒) เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบเหลือง  
- การตัดสินคดีความขอให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลเพียง
ฝ่ายเดียว ไม่ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่ผ่านมา 
กกต. ขาดความชอบธรรม กกต.ควรมีหน้าที่เฉพาะในส่วน
ที่เก่ียวข้องเบื้องต้นเท่าน้ัน แล้วส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อ
ด าเนินการ 

- ข้าราชการประจ าโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการเกือบ
ทุกกรมกอง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะปลัดกับ
นายกประจ าหน่วยงานคอร์รัปช่ัน หาได้น้อยมากท่ีไม่
คอร์รัปช่ัน ดังน้ัน ต้องปรับเปล่ียนนิสัยกันให้ได้ 
โดยเฉพาะเด็กๆ ควรสอดแทรกหลักสูตรการศึกษา ส่วน
ข้าราชการต้องใช้บทลงโทษที่รุนแรง ถ้าไม่เริ่มด าเนินการ
ปัญหาเดิมๆก็คงไม่หมด  
- การลงโทษผู้บริหารสูงสุดของประเทศ และระดับเจ้า
กระทรวง ควรปรับปรุงกฎหมายเสียใหม่ กรณีขายข้าวจีทู
จี ซึ่งไม่มีการขายจริง ไม่มีข้าวส่งออกไปต่างประเทศเลย 
เกิดความเสียหายมากมาย และศาลตัดสินแล้วว่ามี
ความผิดจริง ทั้งที่ด ารงต าแหน่งอยู่ มีข้าราชการผู้หวังดีมี
หนังสือ บอกกล่าว ทักท้วง ขอให้ยับย้ัง แต่ผู้น าสูงสุดของ

ต าแหน่งในองค์กรอิสระ และ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่
กระท าความผิดตาม 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี และบุคคลอื่นที่
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้  
ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่บุคคลดังกล่าว เพื่อกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแล้ว  



๑๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่  
(๔) คดีที่บุคคลตาม (๑) จงใจไม่ย่ืนบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินหรือหน้ีสินอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และ
มีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหน้ีสิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไม่สนใจ ไม่เช่ือฟังค าทักท้วง ประหน่ึงว่าสมรู้ร่วม
คิดช่อโกงประเทศชาติ และศาลตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหาย
เพียง ๒๐ เปอร์เซ็น แต่คนที่ถูกปรับมากคือข้าราชการ
ประจ า และคนเหล่าน้ีก าลังขอลดหย่อนผ่อนโทษลงอีก 
ซึ่งไม่น่าจะได้ แต่ถ้าได้คงมีนอกมีในอย่างมหาศาลแน่นอน 

- ควรออกกฎหมายให้ด าเนินคดีผู้บริหารสูงสุดของ
ประเทศมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่น้อยกว่า ๖๕ – 
๗๐ เปอร์เซ็น พร้อมทั้งด าเนินคดีอาญาโดยจ าคุกไม่น้อย
กว่า ๒๕ – ๓๐ ป ี
 

- บุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนควรให้พิจารณาคดี
ในศาลเดียวกัน เพราะจะได้แสดงพยานหลักฐานในครั้ง
เดียวเพื่อให้คดีเสร็จในคราวเดียวกัน โดยไม่ต้องแยก
พิจารณาต่างหากในศาลอ่ืนอันอาจท าให้เสียเวลามากข้ึน 

- ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดควรจะให้
พิจารณาโดยศาลเดียวกัน แม้ว่าในภายหลังผู้กระท า
ความผิดที่เป็นตัวการเสียชีวิต ก็ควรให้ศาลฎีกาฯพิจารณา
พิพากษาต่อไปจนเสร็จคดี หากไม่พิจารณาศาลเดียวกัน 
จะกลายเป็นสองมาตรฐาน 



๑๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กฎหมายได้ก าหนดให้ด าเนินคดีในศาลฎีกาฯ ต้ังแต่ปี 
๒๕๔๒ และได้น าหลักการเดียวกันมาใช้ในการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย โดย
เจตนารมณ์ของหลักการก็เพื่อให้การพิจารณาความรับผิด
และโทษของผู้ที่กระท าผิดทุกคนได้รับการพิจารณา
พิพากษาโดยองค์คณะผู้พิพากษาเดียวกัน เพราะความรับ
ผิดและโทษของผู้ใช้และผู้สนับสนุนจะยึดโยงกับความรับ
ผิดและโทษของผู้ลงมือกระท าความผิด นอกจากน้ี หาก
ยอมให้มีการพิจารณาพิพากษาโดยศาลแต่คนละศาลซึ่ง
อาจใช้วิธีพิจารณาต่างกันอาจเกิดผลค าพิพากษาที่ขัดแย้ง
กันหรือมีข้อโต้แย้งในเรื่องความเสมอภาคได้ 

- หากมีการพิจารณาคดีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
รวมทั้งผู้ใช้ และผู้สนับสนุนถ้าแยกกันจะท าให้เกิดความ
ลักล่ันในผลแห่งคดี เน่ืองจากเป็นการกระท าความผิดใน
คราวเดียวกัน ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเป็นชุด
เดียวกัน และเพื่อให้การวินิจฉัยตัดสินคดีแก่ผู้กระท า
ความผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน 

- การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นการกระท าท่ีมีการร่วมกัน
กระท าความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน



๑๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันต ารวจเอกจรุงวิทย์  
ภุมมา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 

ซึ่งถือเป็นเหตุลักษณะคดี มิใช่ลักษณะส่วนตัว การ
พิจารณาโดยศาลเดียวกัน จะท าให้เกิดความรวดเร็วและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย “ความผิดลักษณะเดียวกัน ควร
พิจารณาโดยศาลเดียวกัน” นอกจากน้ี ยังสามารถอุทธรณ์
ค าพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามร่างมาตรา ๖๒ 
อยู่แล้ว 

- ควรใช้ศาลอาญาในการพิจารณาคดีของผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน เน่ืองจากความรับผิดของนักการเมืองมากกว่า
บุคคลธรรมดาเพราะสถานะต าแหน่งหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และนักการเมืองทุจริต
จะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางการเมือง  
- กรณีร่ ารวยผิดปกติก็ควรค านึงถึงทุนทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ที่ให้ยึดตกเป็นของแผ่นดินหากเป็นจ านวนไม่สูงนัก เช่น 
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท หรือ ๒๐ ล้านบาท ก็น่าจะมี
บทบัญญัติเป็นข้อจ ากัดการอุทธรณ์ไว้บ้าง 
 

- ควรพิจารณาในศาลเดียวกันเพราะจะได้แสดง
พยานหลักฐานในครั้งเดียวเพื่อให้คดีเสร็จไปในคราว
เดียวกันโดยไม่ต้องแยกไปด าเนินกระบวนพิจารณา



๑๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การเลือกต้ัง  
๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ต่างหากในศาลอ่ืน อันอาจท าให้เสียเวลามากข้ึน 

มาตรา ๑๑  
มาตรา ๑๑  เมื่อมีการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล 

ให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาโดยเร็ว เพื่อเลือกผู้พิพากษา 
ในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส 
ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษา 
ศาลฎีกาจ านวนเก้าคน เป็นองค์คณะ 
ผู้พิพากษา โดยให้เลือกเป็นรายคดี  

ในกรณีมีเหตุสมควร ผู้พิพากษาคนใด
อาจขอถอนตัวจากการได้รับเลือกเป็น 
องค์คณะผู้พิพากษาได้ โดยให้แถลง 
ต่อที่ประชุมใหญ่ก่อนการลงคะแนน และ 
ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติว่าจะให้มีการถอนตัว
หรือไม่ มติของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

การเลือกองค์คณะผู้พิพากษาแต่ละคดี
ให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ ให้ผู้พิพากษา 

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

- ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่าจ านวนผู้พิพากษาที่เหมาะสม 
ได้แก่ ๕ คน ๗ คน ๙ คน และก่ีคนก็ได้ ซึ่งจ านวน ๗ คน 
มีการเสนอมากที่สุด เพราะเหมือนองค์กรอิสระ 

- ควรมีกฎหมายให้ศาลฎีกาออกข้อก าหนดศาลฎีกาว่าคดี
ประเภทใดควรมีผู้พิพากษากี่คน และคดีประเภทใดจึงจะ
สามารถอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ ไม่ควรให้มี
การอุทธรณ์ได้ทุกคดี 

- จ านวนองค์คณะผู้พิพากษาที่เหมาะสมน่าจะขึ้นกับการ
ต้ังองค์คณะให้เหมาะกับการน าระบบไต่สวนมาใช้ว่าจะ
ออกแบบอย่างไร เช่น ประเทศฝรั่งเศส ระบบการ
พิจารณาคดีอาญากับรัฐมนตรี จะมีศาลพิเศษเฉพาะและ
จัดให้มีองค์คณะไต่สวนมูลฟ้องและองค์คณะไต่สวนแยก
ต่างหากจากองค์คณะของศาลที่จะท าหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีในขั้นตอนสุดท้าย และให้สิทธิคู่ความอุทธรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้เช่นเดียวกับประเทศไทย 

- จ านวนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคดีโดยจะไปก าหนด
รายละเอียดในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ทั้งน้ี คดีที่

มาตรา ๑๑ ได้ก าหนดให้มี
จ านวนองค์คณะผู้พิพากษาที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคดี 
คือจ านวน ๙ คน แต่ในกรณีท่ี
ผู้พิพากษาในองค์คณะพ้นจาก
หน้าที่ตามมาตรา ๑๒ หรือมี
เหตุสุดวิสัยท าให้ผู้พิพากษา 
ผู้น้ันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ถือว่าผู้พิพากษาที่มีอยู่เป็น
องค์คณะต่อไปได้ เว้นแต่ 
องค์คณะเหลือไม่ถึง ๗ คน 
หรือประธานศาลฎีกาเห็นเป็น
การสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม ให้เลือก 
ผู้พิพากษาเข้ามาแทนที่ให้
ครบจ านวนได้ เพื่อให้ศาล
สามารถพิจารณาคดีได้อย่าง
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ซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับ 
จนครบจ านวนที่จะเป็นองค์คณะพิจารณา
พิพากษาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นองค์คณะ 
ผู้พิพากษาส าหรับคดี ถ้ามีผู้ได้รับคะแนน
เท่ากันในล าดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือก
เกินจ านวนดังกล่าว ให้ประธานศาลฎีกา 
จับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก 

ผู้พิพากษาซ่ึงได้รับเลือกเป็นองค์คณะ 
ผู้พิพากษามีหน้าที่และอ านาจ 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจนกว่าจะส้ินสุด
หน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และระหว่าง 
การพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน ห้ามมิให้มีค าส่ัง
ให้ผู้พิพากษาผู้น้ันไปท างานที่อ่ืน 
นอกศาลฎีกา 

ในกรณีที่ผู้พิพากษาใดในองค์คณะ 
พ้นจากหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ หรือ 
มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจ 
ก้าวล่วงได้ท าให้ผู้พิพากษาผู้น้ันไม่สามารถ

มีความซับซ้อนอาจเป็นไปได้ที่องค์คณะที่พิจารณา
พิพากษาคดีในช้ันต้นและช้ันอุทธรณ์จะมีจ านวน ๙ คน 
เท่ากัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดหลักการ เพราะรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ต้องเลือกองค์คณะพิจารณา
อุทธรณ์จากกลุ่มของผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงกว่าองค์คณะ
ที่พิจารณาคดีในช้ันต้นอยู่แล้ว 

- ควรพิจารณาจากรายละเอียดของในแต่ละประเภทคดี 
ว่ามีความซับซ้อน หรือยากง่ายเพียงใด ดังน้ัน จึงไม่ควร
ก าหนดจ านวนองค์คณะให้ตายตัว แต่ควรก าหนดไว้อย่าง
กว้างๆ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละคดี 

- องค์คณะของศาลช้ันต้น ควรมีผู้พิพากษา ๓ - ๕ คน 
โดยใช้ระบบเลือกองค์คณะผู้พิพากษาและองค์คณะผู้
พิพากษาส ารอง โดยอนุโลมตามร่างมาตรา ๑๔ และร่าง
มาตรา ๑๖ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากย่ิงขึ้น 

องค์คณะผู้พิพากษาส ารอง 

- เห็นด้วยกับการมีองค์คณะผู้พิพากษาส ารอง เพื่อให้การ
พิจารณาคดีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่สะดุดท าให้การ
ด าเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

ต่อเน่ือง โดยมิได้ก าหนดให้มี 
ผู้พิพากษาส ารอง เน่ืองจาก
ขัดกับหลักการที่ให้มีการ 
ต้ังองค์คณะผู้พิพากษาเป็น
รายคดี เพื่อมิให้ทราบตัว 
ผู้พิพากษาล่วงหน้า  
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อก าหนดของประธาน
ศาลฎีกา ให้ถือว่าผู้พิพากษาเท่าท่ีมีอยู่เป็น
องค์คณะผู้พิพากษาต่อไปได้ เว้นแต่ 
ผู้พิพากษาในองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน  
ในกรณีที่ผู้พิพากษาในองค์คณะเหลือไม่ถึง
เจ็ดคน หรือในกรณีท่ีประธานศาลฎีกา 
เห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง 
ความยุติธรรม ให้ด าเนินการเลือกผู้พิพากษา
เข้ามาแทนที่ให้ครบจ านวนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวรรคหน่ึง โดยผู้พิพากษาซ่ึง
ได้รับเลือกน้ัน ให้มีอ านาจเช่นเดียวกับ 
ผู้พิพากษาอื่นในองค์คณะที่ตนเข้าแทนที่ 
และสามารถตรวจส านวนและ 
ลงลายมือช่ือในค าพิพากษาได้  

การเปล่ียนแปลงสถานะของผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซ่ึงได้รับเลือกเป็นองค์คณะ 
ผู้พิพากษาไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส 
ในศาลฎีกา ไม่กระทบกระเทือนถึง 
การที่ผู้น้ันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะ 

- การต้ังผู้พิพากษาส ารองเพื่อผ่อนคลายบทบัญญัติเดิมที่
ก าหนดให้องค์คณะต้องน่ังพิจารณาครบองค์คณะทุกคน
ทุกนัด แต่ในทางปฏิบัติบางครั้งเป็นอุปสรรคเพราะอาจมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแก่องค์คณะคนใดคนหน่ึง การมีองค์
คณะส ารองตามร่างดังกล่าวจะยุ่งยากมาก หากมีการ
แก้ไขให้องค์คณะพิจารณาคดีได้ โดยให้มีผู้พิพากษาองค์
คณะเพียง ๗๕ – ๘๐ เปอร์เซ็น ของจ านวนผู้พิพากษา
ทั้งหมด ก็สามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ น่าจะเป็นการผ่อน
คลายแก้ไขปัญหาความตึงเกินไปของบทบัญญัติเดิมได้ 

- ขอให้องค์คณะผู้พิพากษาส ารองท าหน้าที่คล้ายๆ กับ
ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครอง 

- แนวคิดผู้พิพากษาส ารองน้ัน ก าหนดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี หากเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ท าให้องค์
คณะผู้พิพากษาไม่สามารถน่ังพิจารณาหรือท าค าพิพากษา
ครบองค์คณะได้ ซึ่งตามกฎหมายปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุ
ดังกล่าวจะต้องมีการเล่ือนคดีหรือให้ที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาเลือกองค์คณะผู้พิพากษาขึ้นมาแทนที่องค์คณะผู้
พิพากษาเดิมแต่การมีผู้พิพากษาส ารองหากเกิด
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ผู้พิพากษาต่อไป  
ผู้พิพากษาซ่ึงร่วมประชุมใหญ่ตาม 

วรรคหน่ึง องค์คณะผู้พิพากษาซ่ึงได้รับเลือก
ในการประชุมดังกล่าว ตลอดจนบุคคลซ่ึง 
องค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม หรือ
ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด 

 

เหตุขัดข้องในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี ก็สามารถน่ัง
พิจารณาหรือท าค าพิพากษาได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่ม
กระบวนการเลือกโดยที่ประชุมใหญ่อีก ทั้งน้ี การที่ผู้
พิพากษาที่ไม่ได้น่ังพิจารณาคดีสามารถตรวจส านวนและ
ร่วมท าค าพิพากษาในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็น
อ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้น้ันก็เป็นหลักการที่มีบัญญัติไว้ใน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมด้วย 

- การก าหนดให้มีองค์คณะผู้พิพากษาส ารองในกรณีต่างๆ 
ตามที่ระบุไว้ในร่างมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการพิจารณาคดีโดย
ใช้ระบบไต่สวนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ อีกท้ังการด าเนินคดีไม่หยุดชะงักลงเพื่อ
ด าเนินการคัดเลือกผู้พิพากษาแทนที่ตามระบบเดิมที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน 

- ไม่เห็นด้วยกับการมีผู้พิพากษาส ารอง ควรให้ที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งต้ังใหม่ หรือหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนๆ ท าให้องค์คณะผู้พิพากษาไม่สามารถ
พิจารณาพิพากษาได้ และขาดหายไปก่ีคนจ าเป็นต้อง
แต่งต้ังเพิ่มทดแทน 
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- ไม่เห็นด้วยกับการมีผู้พิพากษาส ารอง ที่ให้สิทธิลงมติ
และท าค าวินิจฉัยช้ีขาด แต่การก าหนดจ านวนองค์คณะผู้
พิพากษาให้มีจ านวนเพียงพอในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 
อาจใช้มติสองในสามขององค์คณะผู้พิพากษา 

- เห็นด้วยกับการมีองค์คณะผู้พิพากษาส ารองเพื่อให้การ
ด าเนินการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่สะดุดท าให้
การด าเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 
มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๒  ผู้พิพากษาในองค์คณะ 
ผู้พิพากษาย่อมพ้นหน้าที่ในคดีเมื่อ 

(๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการตุลาการ 
(๒) ได้รับพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ไปด ารงต าแหน่งที่ศาลอื่น 
(๓) ถอนตัวเน่ืองจากการคัดค้าน 

ผู้พิพากษา และองค์คณะผู้พิพากษามีค าส่ัง
ยอมรับตามค าคัดค้านในมาตรา ๑๓ 

(๔) เมื่อได้รับอนุญาตจากท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาให้ถอนตัวได้ กรณีมีเหตุสมควร 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  
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มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๓  หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์
จะคัดค้านผู้พิพากษาคนใดซ่ึงได้รับเลือก 
เป็นผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษา 
เน่ืองจากมีเหตุอันจะคัดค้านผู้พิพากษาได้  
ให้ย่ืนค าร้องต่อศาลก่อนเริ่มการไต่สวน
พยานหลักฐาน ในการน้ี ให้องค์คณะ 
ผู้พิพากษาไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วมี
ค าส่ังยอมรับหรือยกค าคัดค้าน ค าส่ังน้ี 
เป็นที่สุด และให้น าบทบัญญัติว่าด้วย 
การคัดค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การคัดค้านผู้พิพากษาจะกระท ามิได้ 
หากได้เริ่มการไต่สวนพยานหลักฐานไปแล้ว 
เว้นแต่ผู้คัดค้านสามารถแสดงต่อศาลได้ว่า 
มีเหตุสมควรทีท่ าให้ไม่สามารถคัดค้านได้ก่อนน้ัน 

 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๒๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๔  เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้พิพากษาซ่ึงได้รับ
คะแนนสูงสุดในการลงคะแนนตามมาตรา 
๑๑ วรรคสาม เป็นผู้พิพากษาเจ้าของส านวน 
ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ประธาน
ศาลฎีกาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้พิพากษา
เจ้าของส านวน 

ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนมีอ านาจ
ด าเนินการตามมติขององค์คณะผู้พิพากษา
และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษา
ในองค์คณะผู้พิพากษาอีกสองคน มีอ านาจ
ออกค าส่ังใด ๆ ที่มิได้เป็นการวินิจฉัยช้ีขาด
คดีได้  
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๑๕  
มาตรา ๑๕  ให้ศาลด าเนินกระบวน

พิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานต่อเน่ือง
ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๒๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่น 
อันมิอาจก้าวล่วงได้  
 
มาตรา ๑๖   

มาตรา ๑๖  ถ้าอัยการสูงสุด หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งบุคคล 
ที่เก่ียวข้องในคดีเกรงว่าพยานหลักฐาน 
ทีอ่าจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือ
ยากแก่การน ามาไต่สวนในภายหลัง บุคคล
ดังกล่าวอาจย่ืนค าร้องต่อศาลขอให้มีค าส่ัง 
ไต่สวนพยานหลักฐานน้ันไว้ทันทีได้  

ในกรณีที่มีการย่ืนค าร้องตามวรรคหน่ึง
ก่อนอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ย่ืนฟ้อง ให้ผู้พิพากษาประจ าแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
ตามมาตรา ๙ เป็นผู้พิจารณา ทั้งน้ี 
พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
พยานหลักฐานดังกล่าวให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๒๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๗   
มาตรา ๑๗  เมื่อศาลประทับฟ้อง  

ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๑) 
กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา  
เว้นแต่ศาลจะมีค าส่ังเป็นอย่างอ่ืน  ในกรณีที่ 
ศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง หรือ
ค าพิพากษาน้ันมีผลให้ผู้ใดพ้นจากต าแหน่ง  
ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด ๖ อุทธรณ์ 
หรือไม่ ให้ผู้น้ันพ้นจากต าแหน่งต้ังแต่วันที่ 
ศาลมีค าพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๑๘   
มาตรา ๑๘  ในระหว่างพิจารณา  

ศาลมีอ านาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในศาลฎีกาท าหน้าที่ช่วยเหลือศาล 
ในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทาง 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๒๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณาคดี 
(๒) ด าเนินการและจัดท ารายงาน

เกี่ยวกับคดีตามท่ีศาลมีค าส่ัง 
(๓) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกค าพยาน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือ
ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
ในการท าหน้าที่ช่วยเหลือน้ัน   

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในศาลฎีกาให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา   

 
มาตรา ๑๙   

มาตรา ๑๙  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
หรือในกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
น ามาใช้บังคับ หรือในข้อก าหนดของประธาน

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๒๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ศาลฎีกา หรือตามที่ศาลก าหนด  
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความมีค าขอ 
ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็น 
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง 
ทางวิธีพิจารณาเกิดขึ้น ให้ศาลสั่งให้คู่ความ 
ซ่ึงด าเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง  
ด าเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร
ก าหนด  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์แห่ง 
ความยุติธรรม   

 
มาตรา ๒๐   

มาตรา ๒๐  การท าค าส่ังที่เป็น 
การวินิจฉัยช้ีขาดหรือการพิพากษาคดี  
ให้ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคน 
ท าความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือ
โดยสังเขป พร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจา 
ต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือ

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- การท าความเห็นควรให้ผู้พิพากษาได้แสดงความคิดเห็น
ในการวินิจฉัยก่อนมีการลงมติ 

- การท าค าวินิจฉัยส่วนตน จะช่วยให้องค์คณะผู้พิพากษา
ทุกคนมีโอกาสปรึกษาหารือทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ ในท านองเดียวกับการปรึกษาคดี
ในคดีทั่วไปที่องค์คณะผู้พิพากษา ๓ คน ต้องปรึกษากัน 
เพราะการมีองค์คณะก็เพื่อให้ช่วยกันท างานเพื่อความ

มาตราน้ีก าหนดให้ผู้พิพากษา
ในองค์คณะทุกคนท า
ความเห็นในการวินิจฉัยคดี
และแถลงด้วยวาจาต่อที่
ประชุมเพื่อให้ผู้พิพากษา 
แต่ละคนมีการพิจารณาและ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ



๒๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติโดยให้ถือมติ 
ตามเสียงข้างมาก ในการน้ี องค์คณะ 
ผู้พิพากษาอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาคนใด
คนหน่ึงในองค์คณะผู้พิพากษาเป็นผู้จัดท า
ค าส่ังหรือค าพิพากษาตามมติน้ันก็ได้ 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีตาม 
วรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญตาม
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา  

ค าส่ังที่เป็นการวินิจฉัยช้ีขาดคดีหรือ 
ค าพิพากษาของศาล ให้เปิดเผยโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

รอบคอบ จากน้ันก็ท าค าวินิจฉัยส่วนตน มิใช่ต่างคนต่าง
คิดตามล าพังและท าค าวินิจฉัยส่วนตนมาอย่างโดดเด่ียว 
แล้วมาโหวตนับคะแนนเสียงข้างมากกันเท่าน้ัน 

- บทบัญญัติที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่แตกต่างกันคือใช้เสียงข้างมากในการช้ีขาด และ 
ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคนต้องท าความเห็น
ในการวินิจฉัยคดีส่วนตนและแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงมติ 

- ไม่ควรให้ผู้พิพากษาท าความเห็นส่วนตนก่อนการท าค า
พิพากษา เหมือนที่ศาลรัฐธรรมนูญท าเพราะศาลฎีกาเป็นศาล
ที่ใช้ดุลพินิจจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา ซึ่งแตกต่าง
จากศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นการวิเคราะห์หลักกฎหมาย 

และละเอียด รอบคอบ  
แล้วให้ที่ประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันก่อนลงมติโดยถือเสียง
ข้างมาก 



๓๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๑   
มาตรา ๒๑  ค าส่ังที่เป็นการวินิจฉัย 

ช้ีขาดคดีหรือค าพิพากษาของศาล อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ช่ือคู่ความทุกฝ่าย 
(๒) เรื่องท่ีถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและค าให้การ 
(๔) ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา 
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหา

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้น

อ้างอิง 
(๗) ค าวินิจฉัยคดี รวมทั้งการด าเนินการ

เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๒๒   
มาตรา ๒๒  เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้อง

จับกุมหรือคุมขังผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย
เน่ืองจากมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้น้ันน่าจะ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๓๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือ
ว่าผู้น้ันจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิง 
กับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตราย
ประการอ่ืน คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
คณะผู้ไต่สวนอิสระหรืออัยการสูงสุดอาจ 
ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับหรือ
หมายขังผู้น้ันได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว ไม่ว่าจะมี
การคุมขังจ าเลยมาก่อนหรือไม่ ให้องค์คณะ 
ผู้พิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขัง
จ าเลยและมีค าส่ังตามท่ีเห็นสมควรหรือ
ปล่อยช่ัวคราวจ าเลยน้ันได้   

 
หมวด ๒ 

หมวด ๒ 
การด าเนินคดีอาญา 
___________________ 

 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๓๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓   
มาตรา ๒๓  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี
ได้แก่ 

(๑) อัยการสูงสุด 
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ี  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตก าหนด  

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๒๔   
มาตรา ๒๔  ในการฟ้องคดีอาญา

ส าหรับการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิด 
ต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึง 
อยู่ในอ านาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณา
พิพากษาข้อหาความผิดบทอ่ืนไว้ด้วย  

ในกรณีท่ีพบว่าศาลอ่ืนรับฟ้องคดีในข้อหา
ความผิดอาญาบทอ่ืนจากการกระท าความผิด
กรรมเดียวกับการกระท าความผิดตามที่มี 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๓๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การย่ืนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี ให้องค์คณะผู้พิพากษาแจ้งไปยัง
ศาลอ่ืนที่รับฟ้องดังกล่าวเพื่อให้โอนคดีดังกล่าว
มายังศาลต่อไป หรือศาลอ่ืนจะขอโอนคดี
ดังกล่าวมายังศาลเองก็ได้ และให้ถือว่ากระบวน
พิจารณาที่ได้ด าเนินการไปแล้วในศาลอ่ืนก่อนมี
ค าพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่องค์คณะ 
ผู้พิพากษาจะมีค าส่ังเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม 
มาตรา ๒๕   

มาตรา ๒๕  ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือและ
มีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๘  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับ 
การทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าความผิด 
พร้อมทั้งช้ีช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียง

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- การพิจารณาคดีลับหลังจ าเลยจะท าให้พิจารณาคดีได้
ทันทีเม่ือพยานหลักฐานพร้อมหากน ามาใช้กับนักการเมือง
น่าจะเป็นผลดี ท าให้ไม่กล้ากระท าความผิด  
- การสืบพยานลับหลังจ าเลยจะกระทบต่อสิทธิของจ าเลย
ในการเผชิญหน้ากับพยานและสิทธิการถามค้านพยาน ซึ่ง
เป็นหลักประกันที่ส าคัญของจ าเลยในกระบวนการ
ยุติธรรม ตาม ป.วิ. อาญา มาตรา ๑๗๒ บัญญัติว่า “การ
พิจารณาและสืบพยานต้องท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย”
แต่กรณีจ าเลยได้กระท าความผิดแล้วหลบหนีย่อมกระทบ
ต่อกระบวนการยุติธรรมไม่อาจด าเนินต่อไปได้ ส่งผลต่อ

มาตราน้ีเป็นการก าหนด
หลักการว่าในวันฟ้องคดีต้องมี
ตัวจ าเลยมาศาล เพื่อให้จ าเลย
ใช้สิทธิในการต่อสู้คดีได้ แต่ได้
ก าหนดข้อยกเว้นให้ศาล
สามารถรับฟ้องและพิจารณา
คดี โดยไม่มีตัวจ าเลยได้ใน
มาตรา ๒๖ 



๓๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

พอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ ในวันย่ืนฟ้อง
ให้จ าเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่ง
ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี  
พร้อมส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็น
หลักในการพิจารณาและรวมไว้ในส านวน 
ทั้งน้ี ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร  

กรณีท่ีศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  
ให้ศาลมีค าส่ังให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง 

การฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง  

 

ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม หาก
ไม่มีมาตรการด าเนินคดีกับผู้หลบหนี และยังไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายอาจเป็นการส่งเสริมให้ท าผิดมากข้ึน แม้ว่า
การด าเนินคดีโดยไม่มีอายุความเมื่อเวลาผ่านไปนาน
เท่าใด ความแม่นย าก็ย่ิงลดลง อาจกระทบต่อการเบิก
ความในช้ันพิจารณาคดีและการรับฟังพยานหลักฐาน การ
หลบน้ีถือเป็นการสละสิทธ์ิในการเผชิญหน้าและถามค้าน
พยาน ดังน้ัน การสืบพยานลับหลังน่าจะเป็นธรรมและ
เหมาะสมกว่าไม่มีอายุความ 

- วันฟ้องไม่จ าเป็นต้องน าตัวผู้ถูกกล่าวหามาปรากฏตัวต่อ
หน้าศาลที่ผ่านมาหลายคดีกรรมการ ป.ป.ช.มีมติช้ีมูล
ความผิดและผู้ถูกช้ีมูลความผิดหลบหนีไปท าให้คดีค้างอยู่
ในศาล ไม่สามารถด าเนินต่อไปได้การที่ไม่จับผู้ที่ถูกช้ีมูล
เพื่อส่งตัวฟ้องศาลเป็นสิทธิพิเศษมากกว่าการด าเนินคดี
อาญาทั่วไปที่ต้องจับกุมผู้กระท าผิดเพื่อศาลพิจารณาให้
ประกันตัวอยู่แล้ว จึงเห็นว่าการพิจารณาคดีทุจริตแบบลับ
หลังจ าเลยแล้ว ต้องไม่มีอายุความด้วยซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตข้อ 
๒๙  



๓๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

- ควรเปิดโอกาสให้นักการเมืองได้ช้ีแจงพร้อมส่งหลักฐาน
ทางจดหมายหรือมอบหมายให้ทนายท าการแก้ต่างแทนได้ 

- การพิจารณาคดีทุจริตของนักการเมือง โดยใช้ระบบไต่
สวนศาลต้องค้นหาความจริงให้ส้ินข้อสงสัย มีการ
สืบพยานเพิ่มเติมหรืองดสืบพยานก็ได้ การพิจารณาคดี
แบบลับหลังจ าเลยจะไม่ท าให้สูญเสียความยุติธรรม 
เพราะไม่ได้ห้ามให้เข้ามา อีกทั้งการไม่มีอายุความท าให้
เอาผิดจ าเลยได้ตลอดเวลา 

ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีตัวจ าเลยในวันฟ้องศาลหรือวัน
พิจารณาคด ี
- เพราะสิทธิเสรีภาพในการแสดงข้อเท็จจริงไม่ปรากฏ 

- การด าเนินคดีอาญามีความมุ่งหมายเพื่อลงโทษอาญากับ
ตัวจ าเลยโดยตรงหากไม่มีตัวจ าเลยมาศาลและด าเนินการ
พิจารณาลับหลังจ าเลยโดยตลอด แต่สุดท้ายก็ท าอะไร
ไม่ได้เพราะไม่มีตัวจ าเลยให้ลงโทษ ถือว่ากระบวนการ
พิจารณาที่ผ่านมาทั้งหมดเสียเปล่า จึงเห็นว่าในวันย่ืนฟ้อง
อาจไม่จ าเป็นต้องเอาตัวมาส่งที่ศาลทันที แต่กรณีศาลจะ
ด าเนินการพิจารณาต่อไปจ าเป็นต้องให้มีตัวจ าเลยมาอยู่
ในอ านาจศาลด้วย 



๓๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖   
มาตรา ๒๖  ในการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล 

ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี  
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลและอัยการ
สูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐาน
แสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับ 
ผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมา ให้ศาล
รับค าฟ้องไว้พิจารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏ 
ผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล  

การแจ้งตามวรรคหน่ึงถ้าได้ส่งหนังสือ 
ถึงผู้ถูกกล่าวหา ณ ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ 
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว  
ให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบแล้ว  

เมื่อศาลรับค าฟ้องไว้พิจารณาตามวรรค
หน่ึงแล้ว หรือในกรณีที่จ าเลยหลบหนี 
ในระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้น า 
อายุความตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๕ แห่ง

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

- การด าเนินคดีโดยไม่มีอายุความท าให้ด าเนินคดีได้
ตลอดไปหากจ าเลยหลบหนีต้องหลบหนีทั้งชีวิต หาก
น ามาบังคับใช้กับนักการเมืองน่าจะเป็นผลดีท าให้เกิด
ความเกรงกลัวมากขึ้น 

- การไม่นับอายุความ เป็นหลักการที่ก าหนดในข้อ ๒๙ 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ดังน้ันการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างฯน้ีจะแก้ปัญหาใน
กรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหลบหนีต้ังแต่ก่อนฟ้อง
คดีหรือหลังพิจารณาคดีได้ เพราะการพิจารณาและบังคับ
โทษจะไม่เสียไปด้วยเหตุที่ผู้ต้องหาหลบหนี ส่วนการ
หลบหนีในช้ันพิจารณาคือหลังฟ้องคดีแต่ยังไม่มีค า
พิพากษาน้ัน ตามร่างฯน้ีก าหนดให้แก้ปัญหาด้วยการให้
สืบพยานลับหลังได้ แต่ทั้งน้ี จะต้องแก้ไขหลักการฟ้องคดี
ว่าต้องส่งตัวจ าเลยพร้อมฟ้องด้วย 
 

- การไม่นับระยะเวลาหลบหนีในอายุความน้ันเป็นไปตาม
กฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามจะต้องเลือก
ระหว่างการสืบพยานลับหลังกับการไม่นับระยะเวลา
หลบหนีเข้าในอายุความ เพราะเป็นมาตรการที่น ามาใช้

เน่ืองจากมาตราน้ีก าหนด
ข้อยกเว้นให้ศาลสามารถรับ
ฟ้อง โดยไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา
มาศาลในวันฟ้องคดีได้ เพื่อให้
สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดที่หลบหนีได้ก่อน
หมดอายุความฟ้องคดี  ดังน้ัน 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้เมื่อ
ศาลรับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว 
มิให้น าอายุความฟ้องคดีโดยมี
ตัวผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา ๙๕ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา มาใช้กับกรณีน้ี 
 



๓๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับแก่ 
การพิจารณาคดีน้ัน 

ควบคู่กันได้ดังปรากฏในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบและตามร่างดังกล่าวน้ี 

- คดีทุจริตของนักการเมืองที่ไม่มีอายุความน่าจะเป็นธรรม
และเหมาะสมมากกว่าการให้พิจารณาคดีลับหลังจ าเลย 

- การไม่มีอายุความจะสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตข้อ ๒๙ ซ่ึง
ก าหนดให้รัฐภาคีต้องก าหนดอายุความส าหรับความผิดที่
ก าหนดตามอนุสัญญาให้มีระยะเวลานานขึ้นหรืออายุ
ความสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดได้
หลบหนีกระบวนการยุติธรรม 

ไม่เห็นด้วยกับคดีไม่มีอายุความ 
- เพราะขัดกับหลักการของกฎหมายทั่วไป และหากนาน
ไปก็ยากท่ีจะท าการไต่สวนให้ได้ความจริงได้ 

- เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยให้
ได้รับความเป็นธรรม 

- ขอให้ขยายอายุความมากกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
อาญาเช่น ๒๐ ปี ขยายเป็น ๓๐ ปี 
- ในเยอรมัน และฝรั่งเศสจะใช้วิธีการในคดีใกล้หมดอายุ
ความ หากพบเจอพยานหลักฐานที่จะด าเนินคดีแล้ว จะ



๓๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ขอให้อายุความสะดุดหยุดลง แล้วเริ่มนับอายุความใหม่ 
มาตรา ๒๗   

      มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุด
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่ืนฟ้องคดีโดยยัง
มิได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๒๖  
เมื่อศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว และเป็น 
กรณีท่ีศาลยังมิได้ออกหมายจับ ให้ศาลออก
หมายจับและพิจารณาคดีต่อไปได้ โดยถือว่า
จ าเลยไม่ติดใจที่จะให้มีการพิจารณาต่อหน้า
จ าเลย แต่ไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะต้ังทนายความ
มาด าเนินการแทนตนได้ โดยให้ศาลจด
รายงานไว้ และให้ศาลมีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาและพิพากษาต่อไปได้โดยไม่ต้อง
กระท าต่อหน้าจ าเลย  

บทบัญญัติมาตราน้ีไม่เป็นการตัดสิทธิ
จ าเลยที่จะมาศาลเพื่อต่อสู้คดีในเวลาใด
ก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา  แต่การมาศาล
ดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและการด าเนิน
กระบวนพิจารณาท่ีได้ท าไปแล้วต้องเสียไป 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๓๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๘   
มาตรา ๒๘  ในคดีที่ศาลด าเนินกระบวน

พิจารณาตามมาตรา ๒๗ และมีค าพิพากษา
ว่าจ าเลยกระท าความผิด ถ้าภายหลังจ าเลยมี
พยานหลักฐานใหม่ที่อาจท าให้ข้อเท็จจริง
เปล่ียนแปลงไปในสาระส าคัญ จ าเลยจะมา
แสดงตนต่อศาลและย่ืนค าร้องต่อศาล 
เพื่อขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้  
แต่ต้องย่ืนเสียภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ศาล 
มีค าพิพากษา และให้ศาลมีอ านาจส่ังรื้อฟื้น
คดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามท่ีเห็นสมควร  

การด าเนินการในการรื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๒๙   
มาตรา ๒๙  เมื่อประทับฟ้องแล้ว  

ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่ 
จะได้ความว่าหากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง 
จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๐  การพิจารณาและไต่สวน
พยานหลักฐานให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่  
มีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะส าคัญ ให้ศาลมีค าส่ังให้พิจารณา
เป็นการลับได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อศาล 
เห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอ านาจไต่สวน
พยานหลักฐานลับหลังจ าเลยได้ ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(๑) จ าเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวน
พยานหลักฐานได้เน่ืองจากความเจ็บป่วยหรือ 
มีเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้  
เมื่อจ าเลยมีทนายและจ าเลยได้รับอนุญาต
จากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและ
สืบพยาน 

(๒) จ าเลยเป็นนิติบุคคลและศาล 
ได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของ 

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันต าเอก จรุงวิทย์  ภุม
มา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  

๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

 

- การส่งตัวจ าเลยพร้อมกับฟ้อง เพื่อให้ศาลมีโอกาสแจ้ง
วันนัดพิจารณาให้จ าเลยทราบต่อหน้าจ าเลย ซึ่งหาก
จ าเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลในนัดพิจารณา
ต่อๆไป โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ก็จะเป็นพฤติการณ์ที่แจ้ง
ชัดว่าจ าเลยสละสิทธิที่จะให้มีการพิจารณาต่อหน้าตนเอง
แล้ว ทั้งน้ี หากใช้หลักการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าจะให้มี
การฟ้องคดีโดยไม่ต้องส่งตัวจ าเลยพร้อมฟ้อง และการ
ก าหนดหลักการเพิ่มเติมให้มีการสืบพยานลับหลังได้ อาจ
มีข้อโต้แย้งในภายหลังได้ว่ายังไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงออก
ให้เห็นว่าจ าเลยสละสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมพิจารณาแล้ว 
 
 

- การพิจารณาคดีลับหลังท าให้สามารถพิจารณาคดีได้
ทันทีเม่ือพยานหลักฐานพร้อม แม้ไม่ได้ตัวจ าเลยมาศาล 
ส่วนการด าเนินคดีโดยไม่มีอายุความย่อมสามารถ
ด าเนินคดีได้ทุกเมื่อโดยตลอดไปหากจ าเลยจะหลบหนี
ต้องหลบหนีไปทั้งชีวิต ดังน้ัน หากใช้ทั้ง ๒ หลัก มา
ด าเนินการกับนักการเมืองน่าจะเป็นผลดีในการที่จะท าให้
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่จะกระท าความผิดเกิด

มาตรา ๓๐ วรรคสอง เป็น
กรณีท่ีได้ตัวจ าเลยมาใน 
วันฟ้องคดีและศาลเริ่ม
พิจารณาคดีแล้ว แต่ให้ศาลมี
อ านาจไต่สวนลับหลังจ าเลย
ได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด   
ส่วนกรณีที่ไม่ได้ตัวจ าเลยมา
ศาลในวันฟ้องคดีน้ัน ได้
ก าหนดให้ศาลสามารถรับฟ้อง
และพิจารณาคดีลับหลัง
จ าเลยได้ตามมาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๒๗ แล้ว  



๔๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

นิติบุคคลน้ันแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๓) จ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้วแต่ได้

หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว 
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 

(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน  
ศาลมีค าส่ังให้จ าเลยออกจากห้องพิจารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจ าเลย
ออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากศาล 

กรณีตาม (๓) ในกรณีท่ีต้องมีการส่ง
หนังสือ ค าส่ัง หรือหมายอาญาของศาลให้
ส่งไปยังทนายความของจ าเลยแทน  

 

ความเกรงกลัวมากขึ้น ย่อมส่งผลดีกับประเทศโดยรวม 

 

มาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๑  ในการด าเนินคดีอาญา 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยซึ่งหลบหนีไป 
ในระหว่างได้รับการปล่อยช่ัวคราวต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ 
ถ้าเป็นการหลบหนีไปในระหว่างการพิจารณาคดี 
ของศาล ไม่ว่าศาลจะมีค าส่ังจ าหน่ายคดี
หรือไม่ก็ตาม ศาลอาจมีค าส่ังให้ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจ าเลย
รายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร  

ความผิดตามวรรคหน่ึงไม่ระงับไปเพราะ
เหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยน้ัน 
มีการส่ังไม่ฟ้อง ยกฟ้อง จ าหน่ายคดี หรือ
ถอนฟ้อง 
 
มาตรา ๓๒   

มาตรา ๓๒  เมื่อได้มีค าส่ังประทับฟ้อง
แล้วให้ศาลส่งส าเนาฟ้องแก่จ าเลย และ 
นัดคู่ความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก 

นับแต่วันที่จ าเลยได้รับส าเนาฟ้อง  
ให้จ าเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดส าเนา
เอกสารในส านวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ ในวันพิจารณา
ครั้งแรก เมื่อจ าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาล 
และศาลเช่ือว่าเป็นจ าเลยจริง ให้อ่านและ
อธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระท าผิด
จริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง 
ค าให้การของจ าเลยให้บันทึกไว้ ถ้าจ าเลย
ไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และถ้าจ าเลยให้การ
ปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลก าหนด 
วันตรวจพยานหลักฐานโดยให้โจทก์ 
และจ าเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบส่ีวัน 
ในกรณีที่จ าเลยมิได้มาศาลในวันพิจารณา 
ครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจ าเลยให้
การปฏิเสธ 

ในคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพตาม
ฟ้อง แม้ข้อหาที่จ าเลยรับสารภาพน้ัน
กฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุก
น้อยกว่าห้าปี หรือโทษสถานที่เบากว่าน้ัน 
ศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนต่อไป
เพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระท า



๔๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยกระท า
ความผิดจริงก็ได้   

 
มาตรา ๓๓   

มาตรา ๓๓  ให้โจทก์จ าเลยย่ืนบัญชี 
ระบุพยานต่อศาลพร้อมส าเนาในจ านวน 
ที่เพียงพอก่อนวันพิจารณาตรวจ
พยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากองค์คณะผู้พิพากษา  
เมือ่มีเหตุสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถทราบ
ถึงพยานหลักฐานน้ัน หรือเป็นกรณีจ าเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อให้
โอกาสแก่จ าเลยในการต่อสู้คดี 

 

สัมมนาอนุประชาสัมพนัธฯ์  
๑ มนีาคม ๒๕๖๐ 

 

- เรื่องของพยาน ไม่มีประชาชนคนไหนที่จะเอาตัวเองไป
เป็นพยานกับนักการเมือง ดังน้ัน หากมีความจ าเป็นต้อง
ใช้พยานบุคคลควรเป็นแบบไม่เปิดเผย และมีมาตรการ
คุ้มครองดูแลพยานให้มากกว่าน้ี โดยมุ่งเน้นไปท่ีเอกสาร
และความชัดเจนที่เห็นได้ว่าผิดจริง ก็ช้ีมูลความผิดได้เลย 

ในมาตรา ๔๐ ได้ก าหนดให้
ถือว่าพยานบุคคลในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี เป็นพยานที่อาจ
ได้รับการคุ้มครองตาม
มาตรการพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน
คดีอาญาด้วยแล้ว  

มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๔  ในวันตรวจพยานหลักฐาน 
ให้โจทก์จ าเลยส่งพยานเอกสารและ 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

พยานวัตถุต่อศาลเพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ 
เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีค าส่ังเป็น
อย่างอ่ืน เน่ืองจากสภาพและความจ าเป็น
แห่งพยานหลักฐานน้ัน หลังจากน้ันให้
โจทก์จ าเลยแถลงแนวทางการเสนอ
พยานหลักฐานต่อองค์คณะผู้พิพากษา  

เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริง  
แม้จ าเลยจะมิได้ย่ืนบัญชีระบุพยานตามมาตรา 
๓๓ หรือมิได้ส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ต่อศาลตามวรรคหน่ึง เพราะเหตุที่จ าเลย 
ไม่มาศาลและไม่มีทนายความ หรือ 
แมโ้จทก์จ าเลยจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐาน
ไว้ หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐานภายหลัง 
วันตรวจพยานหลักฐาน องค์คณะผู้พิพากษา 
จะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมก็ได้  

 
 

 



๔๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ต้องมีการไต่สวน 
ให้องค์คณะผู้พิพากษาก าหนดวันเริ่มไต่สวน
โดยให้แจ้งให้โจทก์จ าเลยทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๓๖   
มาตรา ๓๖  ในการไต่สวนพยานบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้าง 
หรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้องค์คณะผู้พิพากษา
สอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจ้งให้
พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะ 
ไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อน้ันโดย
วิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค าถามศาล  
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  
ที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใด
ยกขึ้นอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความ
ถามพยานเพิ่มเติม  

การถามพยานของศาลตามวรรคหน่ึง 
จะใช้ค าถามน าก็ได้   

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหน่ึงแล้ว 
ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาล 

 
มาตรา ๓๗   

มาตรา ๓๗  บุคคลดังต่อไปน้ี 
มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรมก าหนด  

(๑) พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาเองตาม
มาตรา ๓๖ 

(๒) บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยค าและบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๖ 
วรรคสามและวรรคส่ี  

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญที่ 
ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรา ๓๘ 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๘   
มาตรา ๓๘  ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้เช่ียวชาญมาให้ความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้  
แต่ต้องแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและ 
ให้โอกาสคู่ความตามสมควร ในอันที่จะขอให้
เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญฝ่ายตนมา
ให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญดังกล่าว 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๓๙   
มาตรา ๓๙  เมื่อการไต่สวน

พยานหลักฐานเสร็จส้ิน โจทก์และจ าเลยมีสิทธิ
แถลงปิดคดีของตนภายในเวลาที่ศาลก าหนด 
แล้วให้องค์คณะผู้พิพากษามีค าพิพากษาและ
ให้อ่านค าพิพากษาในศาลโดยเปิดเผยภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา ถ้ามีเหตุ
สมควรจะเล่ือนการอ่านไปก่อนก็ได้แต่ต้อง 
ไม่เกินสิบส่ีวันและต้องบันทึกเหตุน้ันไว้  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๔๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลนัดฟังค าพิพากษาหรือ
ค าส่ังตามวรรคหน่ึง แต่จ าเลยที่ทราบนัด 
โดยชอบแล้วไม่มาฟังค าพิพากษาหรือค าส่ัง 
ให้ศาลอ่านค าพิพากษาหรือค าส่ังลับหลัง
จ าเลยได้ และให้ถือว่าจ าเลยได้ฟัง 
ค าพิพากษาหรือค าส่ังน้ันแล้ว   

ในการพิจารณาและสืบพยานลับหลัง
จ าเลยตามมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง เมื่อศาลนัด
ฟังค าพิพากษาหรือค าส่ัง ให้ปิดประกาศแจ้ง
การนัดฟังค าพิพากษาหรือค าส่ังน้ัน ณ 
ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรของจ าเลย หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่ 
ศาลเห็นสมควร และให้ถือว่าจ าเลยทราบนัด
โดยชอบแล้ว 

 
 
 

 



๕๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๐   
มาตรา ๔๐  ให้ถือว่าพยานบุคคล 

ในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีเป็นพยานที่อาจได้รับการ
คุ้มครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๔๑ 

มาตรา ๔๑  การริบทรัพย์สิน 
ในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี ไม่ว่าโจทก์จะมีค าขอหรือไม่ 
ก็ตาม นอกจากศาลจะมีอ านาจริบทรัพย์สิน
ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  
ให้ศาลมีอ านาจส่ังให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปน้ีด้วย 
เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้รู้เห็น 
เป็นใจด้วยในการกระท าความผิด  

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้ 
เพื่อใช้ในการกระท าความผิด 

(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจ

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๕๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก 
การกระท าความผิดหรือจากการเป็นผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อ่ืน
กระท าความผิด  

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก 
การจ าหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒) 

(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อ่ืนใดอันเกิด
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  

ในการที่ศาลจะมีค าส่ังริบทรัพย์สินตาม 
(๑) ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และ
ความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด รวมทั้ง
โอกาสที่จะน าทรัพย์สินน้ันไปใช้ในการกระท า
ความผิดอีก 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอ่ืนที่จะท า
ให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม (๑)  
ในการกระท าความผิดได้อีกต่อไป ให้ศาลมี
อ านาจส่ังให้ด าเนินการตามวิธีการดังกล่าว



๕๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

แทนการริบทรัพย์สิน 
หากการด าเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล 

ศาลจะมีค าส่ังริบทรัพย์สินน้ันในภายหลังก็ได้ 
 

มาตรา ๔๒  
มาตรา ๔๒  การด าเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
ไม่ว่าโจทก์จะมีค าขอหรือไม่ก็ตาม  
บรรดาทรัพย์สินดังต่อไปน้ีให้ริบเสียทั้งส้ิน 
เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งมิได้ 
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด   

(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้ 
หรือรับว่าจะให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจ
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิง 
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้มาจากการกระท าความผิดต่อต าแหน่ง

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -   



๕๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม หรือความผิดในลักษณะ
เดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือตามกฎหมายอ่ืน   

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้ ขอให้ หรือ 
รับว่าจะให้ เพื่อจูงใจบุคคลให้กระท าความผิด 
หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท า
ความผิด  

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจ
ค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก 
การจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อ่ืนใดอันเกิด
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) 

 

 



๕๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๓ 

มาตรา ๔๓  ในการพิพากษาคดีหรือ
ภายหลังจากน้ัน ถ้าความปรากฏแก่ศาลเอง
หรือความปรากฏตามค าขอของโจทก์ว่า  
ส่ิงที่ศาลจะส่ังริบหรือได้ส่ังริบ โดยสภาพ 
ไม่สามารถส่งมอบได้ สูญหาย หรือไม่สามารถ
ติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ 
ได้มีการน าส่ิงน้ันไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอ่ืน 
หรือได้มีการจ าหน่าย จ่าย โอนส่ิงน้ัน หรือ
การติดตามเอาคืนจะกระท าได้โดยยากเกิน
สมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน  
ศาลอาจก าหนดมูลค่าของส่ิงน้ันโดยค านึงถึง
ราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าส่ัง และส่ังให้ผู้มีหน้าที่ต้องส่งส่ิงที่ศาลส่ัง
ริบช าระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าว
ภายในเวลาที่ศาลก าหนด   

การก าหนดมูลค่าตามวรรคหน่ึงในกรณี
ที่มีการน าไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอ่ืนหรือ 
ในกรณีมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ ากว่า

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๕๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ราคาท้องตลาดของส่ิงที่ศาลสั่งริบในวันที่มี
การจ าหน่าย จ่าย โอนส่ิงน้ัน ให้ศาลก าหนด
โดยค านึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการ
รวมเข้าด้วยกันน้ัน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่
ได้มาแทนส่ิงน้ัน แล้วแต่กรณี 

ในการส่ังให้บุคคลช าระเงินตามวรรค
หน่ึง ศาลจะก าหนดให้ผู้น้ันช าระเงินทั้งหมด 
ในคราวเดียวหรือจะให้ผ่อนช าระก็ได้ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี 
และถ้าผู้น้ันไม่ช าระหรือช าระไม่ครบถ้วนตาม
จ านวนและภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดตาม
อัตราที่ศาลก าหนด  และให้ศาลมีอ านาจส่ัง
ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลน้ัน
ได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังค้างช าระ 

 
 
 
  



๕๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๓ 

หมวด ๓ 

การด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สิน 

ตกเป็นของแผ่นดิน 
   

 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๔  ในการพิจารณาพิพากษา
คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะเหตุร่ ารวยผิดปกติ ให้น าบทบัญญัติใน
หมวด ๒ การด าเนินคดีอาญา เว้นแต่มาตรา 
๒๔ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และวรรคส่ี 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๕๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๕  ค าร้องขอให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้องระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและ
พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
ร่ ารวยผิดปกติแล้ว จะต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินและสถานที่ต้ังของ
ทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน  
ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ครอบครองหรือมีช่ือเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในขณะย่ืนค าร้องด้วย 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๔๖ 

มาตรา ๔๖  เมื่อได้รับค าร้องขอให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ศาลประกาศ 
ค าร้องดังกล่าวในที่เปิดเผยตามวิธีการ 
ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามา 
ในคดีได้ แต่ต้องกระท าก่อน 
ศาลมีค าพิพากษา  

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  
 
 



๕๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๔๗  ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่า
ทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
มิได้เกิดจากการร่ ารวยผิดปกติ ผู้น้ันมีภาระ
การพิสูจน์ต่อศาล 

ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหน่ึง 
ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ 
ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร่ ารวย
ผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของ
แผ่นดิน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนวิกลจริต
ไม่อยู่ในภาวะท าการพิสูจน์ต่อศาลได้ หรือ 
ผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการ
มรดก ให้ศาลค านึงถึงความสามารถในการ
พิสูจน์ของบุคคลดังกล่าวและพิจารณา
พิพากษาตามท่ีเห็นเป็นการยุติธรรม 

 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๕๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๔ 

หมวด ๔ 

การด าเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. 
   

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๔๘ 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มีการกล่าวหา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ว่ากรรมการ 
ป.ป.ช. ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และ
ประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า 
มีการกระท าตามท่ีถูกกล่าวหาและเสนอเรื่อง
มายังประธานศาลฎีกา ให้ประธานศาลฎีกา
พิจารณาต้ังคณะผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๔๙  
เพื่อด าเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและ 
ท าความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๔๙  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระ 
ที่ประธานศาลฎีกาแต่งต้ัง ประกอบด้วย 
บุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ที่คัดเลือกจาก
ผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมอืง และ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยให้
แต่งต้ังจากข้าราชการอัยการที่ด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ หรืออัยการอาวุโสที่
เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีอย่างน้อยหน่ึงคน 
ส าหรับจ านวนที่เหลือให้คัดเลือกจากบุคคล 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๑  
ตามความเหมาะสมแห่งคดี  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๕๐ 

มาตรา ๕๐  ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น 
คณะผู้ไต่สวนอิสระต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
โดยการเกิดซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบห้าปีในวัน
แต่งต้ัง และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ดังต่อไปน้ีด้วย 
(๑) รบัราชการหรือเคยรับราชการ 

ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการ 
ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดย
ประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง
มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับ



๖๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

การเสนอช่ือและได้รับการรับรอง 
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพน้ัน 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน  
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการ
วิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
ให้นับถึงวันที่ได้รับแต่งต้ัง 

 
มาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๑  ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น 
คณะผู้ไต่สวนอิสระต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บุคคลล้มละลายทุจริต 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

(๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช 

(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

(๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ 

(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเป็นการชั่วคราวหรือ 
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

(๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและ 
ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๘) เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของ
ศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้อง 
ค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ



๖๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุด 
ว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรอืความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย
ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น 
การฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่า
กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 



๖๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

(๑๒) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๓) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  
การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ 
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย 

(๑๔) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะ 
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา
ว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือ
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 

(๑๕) เคยได้รับโทษจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ใน



๖๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๑๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ 
การแต่งต้ัง 

 
มาตรา ๕๒ 

มาตรา ๕๒  ในการด าเนินการของ 
คณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระ 
มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยอนุโลม  
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๕๓ 

มาตรา ๕๓  ผู้ไต่สวนอิสระจะได้รับ 
ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

และค่าตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕๔ 

มาตรา ๕๔  คณะผู้ไต่สวนอิสระมี
อ านาจส่ังให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหา 
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตน  
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อ
ประกอบการไต่สวนตามรายการ วิธีการ และ
ภายในระยะเวลาที่คณะผู้ไต่สวนอิสระ
ก าหนด โดยจะเรียกรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินที่ได้เคยย่ืนไว้จากผู้ซ่ึงเก็บรักษาเพื่อ
น ามาเทียบเคียงดูด้วยก็ได้  

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
 
 
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๕๕  เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้ว
เสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี  

(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ส่ัง
ยุติเรื่อง และให้ค าส่ังดังกล่าวเป็นที่สุด 

(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อ
วินิจฉัย 

(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์
ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่เป็นกรณีตาม (๒) 
ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ในการไต่สวนและด าเนินการตามวรรค
หน่ึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุจ าเป็นให้ย่ืนค าขอต่อประธานศาลฎีกา

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๖๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาตามที่
เห็นสมควร  

ให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาตาม
ความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่องตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้ก่อนพ้น
ระยะเวลาตามวรรคสาม ให้อัยการสูงสุดย่ืน
ค าร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา
ฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันครบก าหนด แต่ทั้งน้ีต้องฟ้องภายใน 
อายุความ 

ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ การด าเนิน
คดีอาญา และหมวด ๓ การด าเนินคดีร้องขอให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน มาใช้บังคับ 
ในการด าเนินคดีตามหมวดน้ีด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 
 



๗๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๕  
หมวด ๕ 

การด าเนินคดีเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 

   

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๕๖ 

 มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีปรากฏว่ามี 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการที่บุคคลตาม
มาตรา ๑๐ (๔) ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหน้ีสินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินหรือหน้ีสินอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และ
มีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามีเจตนาไม่แสดง
ที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหน้ีสิน ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าเป็นค าร้องย่ืนต่อ
ศาลภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติว่ามีการกระท าน้ัน   

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

กรณีท่ีไม่อาจย่ืนค าร้องได้ก่อนพ้น
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ย่ืนค าร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาต 
ขยายระยะเวลาย่ืนค าร้องออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด 

ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือ
เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. เป็นผู้ถูกกล่าวหา 
อ านาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม 
วรรคหน่ึงให้เป็นอ านาจของหน่วยงานที่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนดไว้  

 
มาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๗  ค าร้องตามมาตรา ๕๖  
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งของผู้น้ัน 
บุคคลซ่ึงผู้น้ันมีหน้าที่รับผิดชอบต้องย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน ระยะเวลา
ที่ต้องย่ืน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิดโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งบัญชี

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน ผลการ
ตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
มติและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ี
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการตามมาตรา ๕๖
วรรคสาม ด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๘  การพิจารณาพิพากษาคดี
ตามหมวดน้ี ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒  
การด าเนินคดีอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีมีข้อขัดข้องในการด าเนินคดี 
ส่วนอาญาที่อาจท าให้การวินิจฉัยคดีล่าช้า
ออกไป องค์คณะผู้พิพากษาอาจมีค าส่ังให้แยก
การด าเนินคดีในส่วนอาญาออกเป็นอีกคดีหน่ึง
แล้วด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีต่อไปได้  

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๓ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หมวด ๖ 

หมวด ๖ 

อุทธรณ์ 
   

 

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

- การอุทธรณ์ มีลักษณะเปิดกว้างให้อุทธรณ์ได้ทุกกรณี 
ทั้งท่ีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๕ วรรคท้ายระบุว่า 
“หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” แต่ร่างน้ีมี
ลักษณะเปิดกว้าง มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์อะไรเลย จึง
เสนอให้จ ากัดสิทธิอุทธรณ์บ้าง เช่น กรณีศาลพิพากษาว่า
มีความผิดแต่ให้รอการลงโทษ หรือกรณีศาลลงโทษสถาน
เบาให้จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ ๕ ปี ห้ามอุทธรณ์ เป็นต้น 

- ส่วนในคดีสาขาหรือคดีขอกันส่วน ขอเฉล่ียทรัพย์ หรือ
ค าร้องขัดทรัพย์ จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ ขอให้ระบุให้ชัด แม้
ร่างน้ีจะระบุว่าค าพิพากษาและค าส่ังในช้ันบังคับคดีให้
เป็นที่สุด ก็ควรระบุให้ชัดเพราะการร้องขัดทรัพย์มีการ
ด าเนินการไต่สวนคล้ายๆกับการด าเนินคดีใหม่และอาจมี
ทุนทรพัย์จ านวนมากก็เป็นได้ 

ในหมวดน้ีมิได้จ ากัดเหตุใน
การอุทธรณ์ เน่ืองจากมาตรา 
๑๙๕ วรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญ 
ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขของการ
อุทธรณ์ไว้ ซึ่งต่างจากมาตรา 
๒๗๘ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึง
ก าหนดให้สามารถอุทธรณ์ได้
เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานใหม่ 
ซึ่งอาจท าให้ข้อเท็จจริง
เปล่ียนแปลงไปในสาระส าคัญ 

มาตรา ๕๙ 

มาตรา ๕๙  ค าพิพากษาของศาลให้
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

- เสนอให้มีการอุทธรณ์ ฎีกา (๓ ช้ัน) ได้เหมือนศาลปกติ เน่ืองจากการพิจารณาคดีของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ต้องการการพิจารณาคดีที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  



๗๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

 จึงก าหนดให้ผู้พิพากษาในชั้น
ศาลฎีกาซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาคัดเลือก ซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์สูงอยู่แล้วเป็น 
ผู้พิจารณา โดยให้มีการ
อุทธรณ์เพียงครั้งเดียว  
เพื่อความรวดเร็ว 

มาตรา ๖๐ 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่จ าเลยซึ่งไม่ได้ 
ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จ าเลยจะย่ืนอุทธรณ์
ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะ
ย่ืนอุทธรณ์ มิฉะน้ันให้ศาลมีค าส่ังไม่รับ
อุทธรณ์  

 
 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๑  คดีที่ไม่มีอุทธรณ์ 
ค าพิพากษา ให้เป็นที่สุดต้ังแต่วันที่ได้อ่าน
หรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาของศาล 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๕ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๒  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ด าเนินการโดย 
องค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วย 
ผู้พิพากษาจ านวนเก้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาคัดเลือกจากผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีน้ันมา
ก่อน โดยให้เลือกเป็นรายคดี ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ขององค์คณะให้ถือว่าเป็นค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  

ให้น าความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การด าเนินคดี 
ช้ันอุทธรณ์ โดยอนุโลม 

 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๖ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๓  ในคดีเรื่องใด หากมีปัญหา 
ข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้แตกต่างกัน 
ผู้พิพากษาคนหน่ึงคนใดในองค์คณะพิจารณา
คดีน้ันหรือประธานแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาจะเสนอ
ประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาให้มีการวินิจฉัย
ปัญหาน้ันโดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่มีค าวินิจฉัยในเรื่องหรือ
ประเด็นใดตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้องค์คณะ
พิจารณาคดีวินิจฉัยหรือมีค าพิพากษาในเรื่อง
หรือประเด็นน้ันไปตามค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่  
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

หมวด ๗ 
หมวด ๗ 

การบังคับคดี 
   

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๔ 

มาตรา ๖๔  การบังคับให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษาหรือค าส่ังในคดีให้เป็นไปตาม 
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

ค าพิพากษาและค าส่ังในการบังคับคดี
ตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สุด  
 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๖๕ 

มาตรา ๖๕  การบังคับคดีเอาแก่
ทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลซึ่งต้องช าระเงินแทน
มูลค่าส่ิงที่ศาลสั่งริบหรือส่ังให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน ให้กระท าได้ภายในสิบปีนับแต่ 
วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด และให้อัยการ
สูงสุดหรือส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการด าเนินการบังคับคดี โดยให้ร้องขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดีและให้เจ้าพนักงาน

สัมมนาอนุ
ประชาสัมพันธ์ฯ  
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

- การบังคับคดี ควรเขียนให้ชัดเจน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การบังคับคดีให้มีความชัดเจน
ทั้งในเรื่องกระบวนการ 
ทรัพย์สิน และระยะเวลาในการ
บังคับคดีไว้แล้ว 



๗๘ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

บังคับคดีของกรมบังคับคดีมีหน้าที่และ
อ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขาย
ทอดตลาดตามท่ีได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุด
หรือส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ี  
มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายจากผู้ด าเนินการบังคับคดี 

การบังคับคดีตามวรรคหน่ึงให้กระท าได้
แม้ว่าบุคคลซึ่งต้องช าระเงินแทนมูลค่า 
ส่ิงที่ศาลส่ังริบถึงแก่ความตายไปแล้ว  
หากปรากฏว่าค าพิพากษาถึงที่สุดก่อนผู้น้ัน
ถึงแก่ความตาย  

 
 
มาตรา ๖๖ 

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ศาลส่ัง 
ริบทรัพย์สินตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ 
ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้อง
ของเจ้าของที่แท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของที่

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๗๙ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท า
ความผิด ถ้าทรัพย์สินน้ันยังคงมีอยู่ใน 
ความครอบครองของเจ้าพนักงานก็ให้ศาลสั่ง
ให้คืนทรัพย์สินน้ันตามสภาพที่เป็นอยู่ ค าร้อง
ของเจ้าของที่แท้จริงน้ันจะต้องกระท าต่อ 
ศาลภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ค าพิพากษา 
ถึงท่ีสุด 

ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่
ทรัพย์สินอ่ืนของบุคคลซึ่งต้องช าระเงิน 
ตามมาตรา ๔๓ หากปรากฏโดยค าร้องของ 
ผู้เป็นเจ้าของทีแ่ท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึด
หรืออายัดว่าผู้เป็นเจ้าของทีแ่ท้จริงมิได้รู้เห็น
เป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ก็ให้ 
ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินน้ันตามสภาพที่เป็นอยู่ 
หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงิน
แทนตามราคาท่ีประเมินได้ในวันที่ยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินน้ัน แล้วแต่กรณี  



๘๐ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ค าร้องของเจ้าของที่แท้จริงเช่นว่าน้ีจะต้อง
กระท าต่อศาลภายในหน่ึงปีนับแต่วันยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินดังกล่าว 

 
บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 
   

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  

มาตรา ๖๗ 

มาตรา ๖๗  บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
เว้นแต่หมวด ๖ อุทธรณ์ ไม่ใช้บังคับแก่
บรรดาคดีที่ได้ย่ืนฟ้องไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้
บังคับ และให้ใช้กฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
วันที่ย่ืนฟ้องน้ันบังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด  

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๘๑ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๘ 

มาตรา ๖๘  บรรดาพระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การด าเนินคดีหรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ทั้งน้ี จนกว่าจะมี 
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อก าหนด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
ใช้บังคับ  

 

 

- ไม่มีผู้เสนอความเห็น -  



๘๒ 

 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่ง 

ทางการเมือง พ.ศ. .... 
 (มาตรา) 

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 

ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

................................ 
นายกรัฐมนตรี 

 

 -  

 


