การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
 การตรวจสอบทางการเมือง
- กระทู ้ กรรมาธิการ ถอดถอน ญัตติไม่ไว้วางใจ
 การตรวจสอบทางอาญา
- ระบบศาลปกติ vs ระบบศาลพิเศษ
 การตรวจสอบทรัพย์สิน
- การยืน่ บัญชีทรัพย์สิน
- คดีรา่ รวยผิดปกติ
 การตรวจสอบจริยธรรม

บทที่ ๔
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่ งทางการเมือง

อ.อธิคม อินทุภูติ
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ชุดที่ 4

2

 ระบบศาลพิเศษ :

การตรวจสอบทางอาญา
 ระบบศาลปกติ :
(ใช้ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีอาญาอยู่แล้ว+ มีวิธีพิจารณาเหมือน
คดีอาญาทั่วไป อาจเริ่มคดีที่ศาลต่างชั้นกัน)
- ศาลชั้นต้น : เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส อังกฤษ
- ศาลอุทธรณ์ : เบลเยี่ยม
- ศาลฎีกา : สเปน เนเธอร์แลนด์
- ศาลรัฐธรรมนูญ : ออสเตรีย

- ฝรั่งเศส : The Court of Justice of the Republic องค์คณะ
ประกอบด้วย ส.ส. ๖ คน + ส.ว ๖ คน และผู้พิพากษาศาลฎีกา ๓ คน รวม
๑๕ คน
- กรีซ : The Special Court องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาศาล
ฎีกา ๗ คน + ผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ๖ คน รวม ๑๓ คน
- ฟินแลนด์ : The High Court of Impeachmentประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอุทธรณ์ (๓ คน)
และสมาชิกรัฐสภา (๕ คน) รวม ๑๐ คน
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กำรตรวจสอบทำงอำญำ
ก่ อนรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐
จาเลยที่ ๑ เรียกรับเงินจานวนห้าล้าน
บาท เพื่อดาเนินการให้ผู้เสียหายได้รับ
สิทธิเช่าพื้นที่ป่าสงวนเนื้อที่ประมาณ
๑ แสนไร่ ที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เหตุเกิดระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๐๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๐๕
ขอให้ลงโทษตามป.อาญา มาตรา ๘๓,
๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๔๓, ๑๔๙, ๑๕๗

คดีตามคาพิพากษาฎีกาที.่ ๙๘๔/๒๕๑๐
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กำรตรวจสอบทรัพย์ สิน
ก่ อนรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐

จำเลยที่ ๑ พลเอกสุรจิตฯ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
จำคุก ๑๕ ปี (ป.อ. ม.๑๔๙ )
จำเลยที่ ๒ คุณหญิงน้ อมจิตรฯ
ภริยำ จำคุก ๑๐ ปี (ม.๑๔๙ + ม.๘๖)
จำเลยที่ ๓ นำงจำรูญ ฯ คนสนิท
ภริยำ จำคุก ๑๐ ปี (ม.๑๔๙ + ม. ๘๖)

• ยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์ ฯ
๖๐๔,๕๕๑,๒๗๖.๖๒ บาท
(ม.๑๗ ธรรมนูญฯ ปี ๒๕๐๒)
• ยึดทรัพย์จอมพลถนอมฯ
๔๐๐ ล้านบาทเศษ
(ม.๑๗ ธรรมนูญฯ ปี ๒๕๑๕)

องค์ คณะผู้พพิ ำกษำ :
นำยสัญญำ ธรรมศักดิ์
นำยจิตติ ติงศภัทยิ ์
นำยโพยม เลขยำนนท์
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• ยึดทรัพย์พล.อ. ชาติ ชายฯ
กับพวกรวม ๑๐ คน จานวน
เงิ นประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท
(โดยประกาศคณะ ร.ส.ช.ฉบับ
ที่ ๒๖) ศาลฎีกายกคาร้อง
• คดีรา่ รวยผิดปกติ
พล.อ.ชานาญฯ
อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙,๗๖๗,๓๘๐.๒๗ บาท
(ฎ.๒๑๙/๒๕๓๙)
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ระบบศาลนักการเมืองในฝรังเศส
่
: ต้นแบบศาลนักการเมืองไทย

๒.ศำลอำญำแห่ งสำธำรณรัฐ (The Court of Justice of the Republic หรือ
Cour de Justice de La Republic)

๑. ศำลอำญำชัน้ สูง (the High Court of Justice หรือ Haute Cour de
Justice)
 องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี
 มีอานาจพิ จารณาคดีที่ประธานาธิ บดี
ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดฐาน
ทรยศต่อชาติ (high treason)
 สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาเป็ น
ผูก้ ล่าวหา แต่ละสภาต้องแยกกันลงมติ
โดยมติ ต้องเห็นชอบเหมือนกัน และ
ต้องได้คะแนนเกิ นกึ่งหนึ่ งของจานวน
สมาชิ กแต่ละสภา
 ไต่สวนข้อเท็จจริ งโดยองค์คณะไต่สวน
ประกอบด้วยผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกา ๕ คน

ประกอบด้วย ส.ส. ๑๒ คน และ
ส.ว. ๑๒ คน
 คาพิพากษาของศาลนี้เป็นที่สุด
 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๐ เปลี่ยนอานาจหน้าที่ของ
ศาลนี้ให้เป็นองค์กรถอดถอน
ประธานาธิบดี (impeacement)
โดยองค์คณะประกอบด้วยส.ส.และ
ส.ว.ทุกคน

7

ข้อถกเถียงในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี ๒๕๔๐
ประเด็น : ควรมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ หรือไม่
ฝ่ ายที่เห็นว่าไม่ควรมี
• ขัดต่อหลักความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญ
• ไม่มีการตรวจสอบโดยศาล
ที่สงู กว่า

ฝ่ ายที่เห็นว่าควรมี
• นักการเมืองต่างจากประชาชน
เพราะมีอานาจ
• องค์คณะใหญ่ + ผูพ้ ิ พากษา
ประสบการณ์ กว่า ๓๐ ปี

ผลประชาพิจารณ์: ควรมี ๘๕,๒๓๖ คน VS ไม่ควรมี ๖,๙๙๓ คน

 มีอานาจพิ จารณาคดีที่รฐั มนตรี
ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่
 เริ่ มคดีโดยการยื่นข้อกล่าวหาต่อ
คณะกรรมการพิ จารณาข้อกล่าวหา
ประกอบด้วย ผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกา
๓ คน ศาลปกครองสูงสุด ๒ คน และ
ศาลบัญชี ๒ คน
 ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า
มีมูลพอจะฟ้ องร้อง จะส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการไต่สวนซึ่ง
ประกอบด้วยผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกา
๓ คน เพื่อไต่สวนพยานในเบือ้ งต้น

 ถ้าคณะกรรมการไต่สวนเห็นว่า คดีมี
มูล จะส่งเรื่องไปยังอัยการประจาศาล
ฎีกาเพื่อนาคดีขึ้นสู่ศาลแห่งนี้ เพื่อให้
องค์คณะที่มาจากสภาผู้แทนฯ ๖ คน
วุฒิสภา ๖ คน และผู้พิพากษาศาล
ฎีกาอีก ๓ คน พิจารณาพิพากษาคดี
ต่อไป
 อุทธรณ์ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย
ต่อศาลฎีกาซึ่งต้องพิจารณาโดย
ที่ประชุมใหญ่
 ประธานาธิบดี Emmanuel Macron
ประกาศเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ว่าจะยกเลิกศาลนี้
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ระบบกล่ าวหา

ระบบไต่ สวน

• ศาลต้ องเป็ นกลาง คู่ความมี
หน้ าที่เสนอความจริงต่ อศาล
• เคร่ งครัดกับ ก.ม.วิธีพิจารณา
ความและการได้ มาซึ่งพยาน
• มีข้อสงสัยต้ องยกประโยชน์
ให้ แก่ จาเลย
• รับฟั งแต่ พยานหลักฐานที่
เสนอต่ อหน้ าศาล
• ทนายความมีบทบาทมากกว่ า
ระบบไต่ สวน

• ศาลมีบทบาทในการค้ นหาความ
จริงมากกว่ าระบบกล่ าวหา
• เน้ นการค้ นหาความจริงเป็ น
สาคัญ
• หลักยกประโยชน์ ฯ ไม่ นามาใช้
เว้ นแต่ พยายามทุกทางแล้ ว
• พยานหลักฐานที่ไม่ ได้ เสนอต่ อ
หน้ าศาลก็รับฟั งได้
• ทนายความมีบทบาทน้ อยกว่ า
ระบบกล่ าวหา
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๑.คดีอำญำ

คดีที่อยูใ่ นอำนำจของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง

 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๔ (๑) และพ.ร.ป.ว่าด้วย
วิ ธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง
พ.ศ ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐(๑) : ได้แก่
- มีพฤติ การณ์ทุจริ ตต่อหน้ าที่
- จงใจปฏิ บตั ิ หน้ าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

๑.คดีอำญำ
๒.คดีร่ ำรวยผิดปกติ
๓.คดีจงใจไม่ ย่ ืนบัญชีแสดงรำยกำรทรั พย์ สินหรื อ
ยื่นเท็จ
๔.คดีคณะกรรมกำรป.ป.ช.กระทำควำมผิดเสียเอง
รั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๔ และพ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่ งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐(๑) ถึง (๔)

ประเภทคดีท่ อี ยู่ในอำนำจ
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2

ควำมหมำยของคำว่ ำ ทุจริ ตต่ อหน้ ำที่

ตัวอย่ ำง : ควำมผิดทำงอำญำที่อยู่ในอำนำจของศำลนี ้

(๑) ปฏิ บตั ิ หรือละเว้นการปฏิ บตั ิ อย่างใดในตาแหน่ งหรือหน้ าที่
(๒) ปฏิ บตั ิ หรือละเว้นการปฏิ บตั ิ อย่างใดในพฤติ การณ์ ที่อาจ
ทาให้ผอู้ ื่นเชื่อว่ามีตาแหน่ งหรือหน้ าที่ ทัง้ ที่ตนมิ ได้มีตาแหน่ งหรือ
หน้ าที่นัน้
(๓) ใช้อานาจในตาแหน่ งหรือหน้ าที่
ทัง้ นี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือ
ผูอ้ ื่น หรือกระทาการอันเป็ นความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่หรือทุจริ ตต่อหน้ าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
(พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯ ม.๔) 13

คดีอำญำ

บุคคลที่อยู่ในอำนำจของศำลนี ้

(๑) ความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการ - ป.อาญา มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา
๑๖๖
(๒) ความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธรรม - ป.อาญา มาตรา ๒๐๐
ถึงมาตรา ๒๐๓
(๓) ความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่หรือทุจริ ตต่ อหน้ าที่ตามกฎหมายอื่ น เช่น
- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ (ม.๑๓)
- กฎหมายว่าด้วยการมีผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
- กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิ จการของรัฐ
- ความผิดฐานฟอกเงิ นที่เกี่ยวเนื่ องกับความผิ ดฐานทุจริ ตต่ อหน้ าที่หรือ
ความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ทางราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการ
ยุติธรรม หรือความผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอัน
เนื่ องมาจากการประพฤติ มิชอบ
เทียบเคียงพ.ร.บ.จัดตัง้ ศำลอำญำคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙ ม.๓ (๑) และ (๒)

ควำมหมำยของคำว่ ำ ผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมือง เฉพำะตำมที่บัญญัตไิ ว้
ในกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ม.๔ ว.๔ (๑)

(๑) ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ผู้ดารงตาแหน่ งในองค์กรอิสระ
(๔) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน
(๕) ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
(๖) ผู้ให้ สินบน

(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิ กวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น นอกจาก (๑) (๒) ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา

 บุคคลตาม (๑) ถึง (๔) เป็ นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองพ.ศ ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐(๑)
 บุคคลตาม (๕) และ (๖) เป็ นไปตามมาตรา ๑๐ (๓)

(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ม.๔ )
15

ความหมาย :
ข้าราชการการเมืองอื่น
ตามร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตฯ ม.๔ (๖)

ความหมาย :
ข้าราชการการเมืองรัฐสภา
ฝ่ ายการเมือง
ตามร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตฯ ม.๔ (๗)
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ข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง
พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๔ (๘) - (๒๐)

ข้าราชการการเมือง
ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ม. ๔(๘)-(๒๐)

(๘) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี
(๑๗) เลขำนุกำรรัฐมนตรีกระทรวง
(๙) ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี (๑๘) ผ.ช.เลขำนุกำรรัฐมนตรีกระทรวง
(๑๐) ที่ปรึกษำรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำนักนำยกฯ
(๑๑) เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
(๑๙) เลขำนุกำรรัฐมนตรีทบวง
(๑๒) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
(๑๓) โฆษกประจำสำนักนำยกฯ
(๒๐) ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีทบวง
(๑๔) รองโฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(๑๕) เลขำนุกำรรมต.ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(๑๖) ประจำสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ ายการเมือง
ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
ฝ่ ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ม. ๙๒(๑)-(๒๔)

รวม ๑๓ ตำแหน่ ง
17
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3

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามพ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ ม.๙๒ (๑) – (๒๔)
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนฯ
(๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนฯ (๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิฯ
(๗) ที่ปรึกษาผู้นาฝ่ายค้านฯ
(๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนฯ
(๙) โฆษกประธานวุฒิสภา
(๑๐) โฆษกผู้นาฝ่ายค้านฯ
(๑๑) เลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๒) เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๑๓) เลขานุการประธานสภาผู้แทนฯ (๑๔) เลขานุการประธานวุฒิสภา

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามพ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๔ ม.๙๒ (๑) – (๒๔)
(๑๕) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนฯ (๑๖) เลขาฯ รองประธานวุฒิสภา
(๑๗) เลขานุการผู้นาฝ่ายค้าน
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๙) ผู้ช่วยเลขาฯรองปธ.รัฐสภา (๒๐) ผู้ช่วยเลขาฯประธานสภาผู้แทนฯ
(๒๑) ผู้ช่วยเลขาฯ ปธ.วุฒิสภา
(๒๒) ผู้ช่วยเลขาฯรองปธ.สภาผู้แทนฯ
(๒๓) ผู้ช่วยเลขาฯ รองปธ.วุฒิสภา (๒๔) ผู้ช่วยเลขาฯผู้นาฝ่ายค้าน
รวม ๒๔ ตำแหน่ ง
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ลักษณะ : ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน

๑.
๒.

มี ๒ กรณี
ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง

ข้อสังเกต
ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง

ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง
อีกคนหนึ่ง

เป็ นตัวการ
ผูใ้ ช้
ผูส้ นับสนุน

เป็นตัวการ
ผูใ้ ช้
ผูส้ นับสนุน

บุคคลอืน่
(อำจเป็ นรำษฎร
หรือเจ้ำหน้ำที่รฐั )

(๒) หำกไม่ มีกำรใช้ อำนำจหน้ ำที่ของผู้ดำรงตำแหน่ งทำง
กำรเมืองเข้ ำไปเกี่ยวข้ อง ไม่ อยู่ในอำนำจศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำฯ (อ.ม.๑๔/๒๕๕๒)

ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง
21

อม.๑๔/๕๒

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

คดีพล.อ.ธรรมรักษ์ฯ

คำฟ้อง : จำเลยที่ ๑ (รมว.กลำโหม) ร่ วมกับจำเลยที่ ๒ (นักเคลื่อนไหว
ทำงกำรเมือง) ใช้ จ้ ำง วำน จำเลยที่ ๔ (พนักงำนของสำนักงำน กกต.)
ให้ นำข้ อมูลสมำชิกพรรคกำรเมืองหนึ่งที่ยังไม่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบไปแก้ ไขเปลี่ยนแปลงในฐำนข้ อมูลของนำยทะเบียนพรรค
กำรเมืองโดยมิชอบ แล้ วจำเลยที่ ๔ ร่ วมกับจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ กับ
พวกกระทำกำรดังกล่ ำว
คำขอ : ขอให้ ลงโทษตำมพ.ร.บ.ว่ ำด้ วยควำมผิดของพนักงำนใน
องค์ กำรของรัฐฯ พ.ศ.๒๕๐๒ ม.๖ , ๑๑ ป.อำญำ ม.๓๓, ๘๓, ๘๔, ๘๖
ฯลฯ
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• รธน.ปี ๒๕๕๐ ม.๒๗๕ ว.๒ และ พ.ร.ป. วิ .อม.๒๕๔๒ ม.๙ (๒) ต้องเป็ น
การกระทาในฐานเป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ ผูส้ นับสนุนการกระทาความผิ ดของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. หรือข้าราชการการเมืองอื่น แต่คดีนี้
โจทก์กล่าวหาว่า จาเลยที่ ๔ กระทาผิดต่อตาแหน่ งหน้ าที่โดยมีจาเลยที่
๑ และที่ ๒ ร่วมกันใช้ จ้าง วาน
• ไม่ปรากฏการกระทาความผิ ดต่อตาแหน่ งหน้ าที่ ของจาเลยที่ ๑
ในฐานะรมว.กลาโหม
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ก.ต. ซึ่งจาเลยที่ ๔ สังกัด ไม่อยู่ในกากับดูแล
ของรัฐบาลที่มีจาเลยที่ ๑ เป็ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ
ฝ่ ายบริ หารที่จะกากับดูแลหรือควบคุมสังการใดๆ
่
ได้อีกด้วย
• มูลคดีตามฟ้ องจึงไม่อยู่ในความหมายของการกระทาความผิดของ
ตัวการ ผูใ้ ช้ ผูส้ นับสนุน ในการกระทาความผิดอาญาของ ผูด้ ารง
ตาแหน่ งทางการเมือง ศาลฎีกาฯไม่ประทับฟ้ อง และให้จาหน่ ายคดีจาก
สารบบความ
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ข้อสังเกต

อม.๒/๒๕๕๑

ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง

บุคคลอืน่
(อำจเป็ นรำษฎร
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ)

นายวัฒนา อัศวเหม จาเลย
รมช.มหาดไทย + รมต.ประจาสานักนายกฯ

ข้อหาที่ ๑
ใช้อานาจในตาแหน่ ง
โดยมิ ชอบบังคับซื้อ
ที่ดินที่เป็ นที่ได้รบั การ
ประกาศเป็ นที่ทิ้งขยะ
สาธารณะจานวน
๑,๙๐๐ ไร่ จากราษฎร

เป็ นตัวการ
ผูใ้ ช้
ผูส้ นับสนุน

(๓) หำกมีกำรใช้ อำนำจหน้ ำที่ของผู้ดำรงตำแหน่ งทำง
กำรเมืองเข้ ำไปเกี่ยวข้ อง อยู่ในอำนำจศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำฯ (อ.ม.๒/๒๕๕๑)

คาพิ พากษา :
ข้อหาที่ ๑ ยกฟ้ อง

ข้อหาที่ ๒
ใช้อานาจในตาแหน่ งโดยมิ ชอบ
ข่มขืนใจหรือจูงใจและเป็ นผู้ใช้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดโดย
มิ ชอบรวม ๕ แปลง
คาพิ พากษา :
ข้อหาที่ ๒ ผิด ป.อาญา ม.๑๔๙
จาคุก ๑๕ ปี
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ข้อสังเกต

ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมือง
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อม.๑๑/๒๕๕๒ คดีของเจ้าหน้าที่ใช้ในคดีคลองด่าน

บุคคลอืน่
(อำจเป็ นบุคคลธรรมดำ
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

จ.ล.ที่ ๑ หน.ฝ่ ายรังวัด
จ.ล.ที่ ๒ หน.งานรังวัด
จ.ล.ที่ ๓ ช่างรังวัด
จ.ล.ที่ ๔ นักวิ ชาการที่ดิน
จ.ล.ที่ ๕ ปลัดอาเภอ
จ.ล.ที่ ๖ กานัน

เป็ นตัวการ
ผูใ้ ช้
ผูส้ นับสนุน

(๔) กรณีมีกำรใช้ อำนำจหน้ ำที่ของผู้ดำรงตำแหน่ งทำง
กำรเมืองที่เป็ นผู้ใช้ เข้ ำไปเกี่ยวข้ อง ฟ้องผู้ถูกใช้ ท่ ศี ำลฎีกำ
แผนกคดีอำญำฯ ได้ (อ.ม.๑๑/๒๕๕๓,อ.ม.๑๒/๒๕๕๓,อ.ม.๑๓/
๒๕๕๓)

ข้อกล่าวหา
นายวัฒนาใช้อานาจในตาแหน่ งโดย
มิ ชอบข่มขืนใจหรือจูงใจและเป็ นผู้ใช้
จาเลยทัง้ หกกับพวก ซึ่งเป็ นผู้ถกู ใช้
ให้ร่วมกันปฏิ บตั ิ หรือละเว้นการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ในส่วนของตนโดยมิ ชอบฯ

คาพิพากษายกฟ้ อง คดีขาดอายุความ
27
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ข้ อสังเกต : กรณีผ้ ใู ห้ สินบน

การดาเนิน
กระบวนพิจารณา
คดีอาญา
ในศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาฯ

พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ มำตรำ ๑๐ “ ศำลมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีดังต่ อไปนี ้
(๓) .... รวมทัง้ ผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่ ำจะให้ ทรัพย์ สินหรือ
ประโยชน์ อ่ ืนใดแก่ บุคคลตำม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจให้ กระทำกำร
ไม่ กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้ วยหน้ ำที่

ถ้อยคาตอนท้ายของมาตรา ๑๐ (๓) คือตัวบทประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๔ ที่ว่าด้วยความผิดของผู้ให้สินบน
29

•
•
•
•
•
•
•

การเลือกองค์คณะฯ
การยื่นคาฟ้อง
วันนัดพิจารณาครั้งแรก
การตรวจพยานหลักฐาน
การไต่สวนพยานหลักฐาน
การพิพากษาคดี
การอุทธรณ์
30
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๑.กำรเลือกองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำ
เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้
ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่
เพื่อเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูพ้ ิพากษา
ศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกาจานวนเก้าคนเป็นองค์คณะ
ผูพ้ ิพากษาโดยให้เลือกเป็นรายคดี
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯม.๑๑
วรรคหนึ่ง)

ผูพ
้ ิพากษาในคดีอาญาของ
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
องค์ คณะผู้พพ
ิ ากษา:
ผู้พพ
ิ ากษาในศาลฎีกาซึ่งดารง
ตาแหน่ งไม่ ต่ากว่ าผู้พพ
ิ ากษาศาล
ฎีกาหรือผู้พพ
ิ ากษาอาวุโสซึ่งเคย
ดารงตาแหน่ งไม่ ต่ากว่ าผู้พพ
ิ ากษา
ศาลฎีกา ให้ ทาหน้ าที่พจิ ารณาคดี
นัน้ ๆ (มาตรา ๑๑ ว.หนึ่ง)

ผู้พพ
ิ ากษาเจ้ าของสานวน:
หนึ่งในองค์ คณะฯที่ได้ รับเลือกจาก
องค์ คณะฯให้ เป็ นเจ้ าของสานวน
มีอานาจมาตรา ๑๔
• ดาเนินการตามมติองค์ คณะฯ
• ออกคาสั่งในทางที่มิได้ เป็ นการ
วินิจฉัยคดี เมื่อได้ รับความเห็นชอบ
จากองค์ คณะอีก ๒ คน

ผู้พพ
ิ ำกษำประจำแผนก : ผู้พพ
ิ ำกษำฯที่ประธำนศำลฎีกำแต่ งตัง้
มีอำนำจปฏิบัตงิ ำนที่จำเป็ นระหว่ ำงยังไม่ มีองค์ คณะ (มำตรำ ๙ ว.สอง)
31

กำรเลือกองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำ

32

ควำมคุ้มกันขององค์ คณะผู้พิพำกษำ

 กำรถอนตัวจำกกำรรับเลือกเป็ นองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำต้ องมีเหตุสมควร
ต้ องแถลงต่ อที่ประชุมใหญ่ ศำลฎีกำก่ อนลงคะแนน และที่ประชุมใหญ่
ต้ องลงมติว่ำจะให้ ถอนตัวหรือไม่ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ให้ เป็ นที่สุด
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯม.๑๑ วรรคสอง)
 กำรเลือกองค์ คณะฯ ต้ องลงคะแนนลับ หำกคะแนนเท่ ำกันให้ ปธ.ศำล
ฎีกำจับสลำก (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯม.๑๑ วรรคสำม)

 ระหว่ ำงกำรพิจำรณำคดี ห้ ำมมีคำสั่งให้ ไปทำงำนที่ศำลอื่นนอกศำลฎีกำ
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯม.๑๑ วรรคสี่) และ
 กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของผู้พพ
ิ ำกษำที่ได้ รับเลือกเป็ นองค์ คณะผู้
พิพำกษำไปเป็ นผู้พพ
ิ ำกษำอำวุโสในศำลฎีกำ ไม่ กระทบถึงกำรที่ผ้ นู ัน้ จะ
ปฏิบัตหิ น้ ำที่เป็ นองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำต่ อไป (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ
ม.๑๑ วรรคเจ็ด)

33

กำรเลือกองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำใหม่

34

กำรคัดค้ ำนองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำ

 หำกองค์ คณะคนใดพ้ นจำกหน้ ำที่ตำม ม.๑๒ (คือพ้ นจำกกำรเป็ นข้ ำรำชกำร
ตุลำกำร ไปดำรงตำแหน่ งอื่น ถอนตัวเพรำะเหตุมีกำรคัดค้ ำน หรือมี เหตุอัน
สมควรและที่ประชุมใหญ่ อนุญำตให้ ถอนตัว) หรือมีเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุ
จำเป็ นอื่นอันไม่ อำจก้ ำวล่ วงได้ ทำให้ ไม่ สำมำรถปฏิบัตหิ น้ ำที่ได้ (เป็ นกำร
ถำวร) ให้ เลือกผู้พพ
ิ ำกษำเข้ ำมำแทนที่ มีอำนำจเช่ นเดียวกับผู้พพ
ิ ำกษำที่ตน
เข้ ำมำแทน (ม.๑๑ วรรคห้ ำ)
 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็ นอื่นอันไม่ อำจก้ ำวล่ วงได้ ทำให้ ไม่ สำมำรถ
ปฏิบัตหิ น้ ำที่ในวันนัดเป็ นกำรชั่วครำว หำกผู้พพ
ิ ำกษำในองค์ คณะคงเหลือไม่
น้ อยกว่ ำเจ็ดคน ให้ ถือว่ ำผู้พพ
ิ ำกษำเท่ ำที่มีอยู่เป็ นองค์ คณะพิจำรณำคดีต่อไป
ได้ เว้ นแต่ กำรทำคำสั่งที่เป็ นกำรวินิจฉัยชีข้ ำดคดีหรือทำคำพิพำกษำ (ม.๑๑
วรรคหก)
35

 ต้ องยื่นคำร้ องต่ อศำลก่ อนเริ่มกำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน เว้ นแต่
ผู้คัดค้ ำนสำมำรถแสดงต่ อศำลได้ ว่ำมีเหตุสมควรที่ทำให้ ไม่ สำมำรถ
คัดค้ ำนก่ อนหน้ ำนัน้
 คำสั่งขององค์ คณะฯ ที่ยอมรับหรือยกคำคัดค้ ำนเป็ นที่สุด
 ให้ นำบทบัญญัตวิ ่ ำด้ วยกำรคัดค้ ำนผู้พพ
ิ ำกษำตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพจิ ำรณำควำมแพ่ งมำใช้ บังคับโดยอนุโลม
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯม.๑๓)

36
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กำรยื่นคำฟ้อง : กรอบเวลำ

๒.กำรยื่นคำฟ้อง
กำรยื่นคำฟ้อง: อำนำจฟ้อง
 ผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนด
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯม.๒๓)

 เมื่อคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย คณะกรรมการป.ป.ช.ต้องส่งรายงาน สานวนการไต่สวน เอกสาร
พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป (พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ ม.๗๖)
 เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนคดีต้องดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับสานวน (พ.ร.ป.
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ม.๗๗ ว.หนึ่ง)
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กรณีอัยกำรสูงสุดเห็นต่ ำงกับคณะกรรมกำรป.ป.ช.
 ในกรณีอัยการสูงสุดเห็นว่าสานวนการไต่สวนยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนินคดี
ได้ให้แจ้งคณะกรรมการป.ป.ช.โดยระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
 ในกรณีนี้อัยการสูงสุดและคณะกรรมการป.ป.ช.ต้องตั้งคณะทางานฝ่ายละ
เท่ากันโดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่าย ฝ่ายละไม่เกินห้าคน ภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ รวมทั้ง
ดาเนินการอื่นใดให้สานวนการไต่สวนครบถ้วนสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อไป
(พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ม.๗๗ วรรคสอง)
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 ในกรณีคณะกรรมการร่วมไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการป.ป.ช.
ดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร โดยจะยื่นฟ้องเองก็ได้ แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการป.ป.ช.เห็นสมควรฟ้องคดี คณะกรรมการป.ป.ช.ต้องดาเนินการ
ฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ แต่ต้องไม่ช้ากว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่หาก
ข้อยุติไม่ได้ (ม.๗๗ วรรคสาม)
 ในคดีที่คณะกรรมการป.ป.ช.ยื่นฟ้องคดีเอง ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้
ต่างคดีให้แก่จาเลย (ม.๗๗ วรรคห้า)
 ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรานี้ หากมีเหตุจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการป.ป.ช.อาจขยายออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินกึ่ง
หนึ่งของระยะเวลาที่กาหนดไว้ (ม.๗๗ วรรคเจ็ด)
 การฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดในมาตรานี้ย่อมกระทาได้ถ้าได้
ฟ้องภายในอายุความ (ม.๗๗ วรรคท้าย)
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กำรยื่นคำฟ้อง : คดีกรรมเดียวผิดต่ อกฎหมำยหลำยบท

40

กำรยื่นคำฟ้อง : ผลต่ ออำยุควำม

 ในกำรฟ้องคดีอำญำสำหรั บกำรกระทำอันเป็ นกรรมเดียวผิดต่ อกฎหมำยหลำย
บทและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนำจของศำล ให้ ศำลรั บพิจำรณำพิพำกษำข้ อหำ
ควำมผิดบทอื่นไว้ ด้วย (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ ง
ทำงกำรเมืองฯ ม.๒๔ วรรคหนึ่ง)
 ในกรณีท่พ
ี บว่ ำศำลอื่นรั บฟ้องคดีในข้ อหำควำมผิดอำญำบทอื่นจำกกำรกระทำ
ควำมผิดกรรมเดียวกับกำรกระทำควำมผิดตำมที่มีกำรยื่นฟ้องคดี ตำมพ.ร.ป.ว่ ำ
ด้ วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ งฯทำงกำรมือง ต้ องโอนคดี โดยให้
ถือว่ ำกระบวนพิจำรณำที่ได้ ดำเนินกำรไปแล้ วในศำลอื่นก่ อนมีคำพิพำกษำไม่ เสีย
ไป เว้ นแต่ องค์ คณะผู้พิพำกษำจะมีคำสั่งเป็ นอย่ ำงอื่นเพื่อประโยชน์ แห่ งควำม
ยุติธรรม (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมืองฯ
ม.๒๔ วรรคสอง)
41

 ในกำรดำเนินคดีอำญำตำมพระรำชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญนี ้ เมื่อได้ ย่ นื
ฟ้องคดีต่อศำลแล้ ว ให้อำยุควำมสะดุดหยุดลง (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำ
คดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมืองฯ ม.๒๕ วรรคหนึ่ง)
 ในกรณีผ้ ูถูกกล่ ำวหำหรื อจำเลยหลบหนีไปในระหว่ ำงถูกดำเนินคดีหรื อระหว่ ำง
กำรพิจำรณำคดีของศำล มิให้ นับระยะเวลำที่ผ้ ูถูกกล่ ำวหำหรื อจำเลยหลบหนี
รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของอำยุควำม (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรง
ตำแหน่ งทำงกำรเมืองฯ ม.๒๕ วรรคสอง)
 ในกรณีมีคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย ถ้ ำจำเลยหลบหนีไปในระหว่ ำง
ต้ องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๙๘ แห่ งประมวล
กฎหมำยอำญำมำใช้ บังคับ (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรง
ตำแหน่ งทำงกำรเมืองฯ ม.๒๕ วรรคสำม)
42
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กำรยื่นคำฟ้อง : รู ปแบบของคำฟ้อง

กำรยื่นคำฟ้อง : หลักเกณฑ์ กำรฟ้องคดี

 ฟ้องต้ องทำเป็ นหนังสือ
 มีข้อควำมตำมที่บัญญัติไว้ ในมำตรำ ๑๕๘ แห่ งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ
 มีข้อควำมที่เป็ นกำรกล่ ำวหำเกี่ยวกับกำรทุจริ ตต่ อหน้ ำที่ หรื อจงใจปฏิบัติหน้ ำที่
หรื อ ใช้ อำนำจขัดต่ อบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนูญหรื อกฎหมำย และต้ องระบุ
พฤติกำรณ์ ท่กี ล่ ำวหำว่ ำกระทำควำมผิด
 พร้ อมทัง้ ชีช้ ่ องพยำนหลักฐำนให้ ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจำรณำ
ไต่ สวนข้ อเท็จจริ งต่ อไปได้ มำตรำ ๒๕
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมืองฯ ม.๒๖
วรรคหนึ่ง)

 ฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลมีคาสั่งโจทก์แก้ไขให้ถูกต้องได้
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯคดีอาญาฯ ม.๒๖ วรรคสาม)
 การฟ้องคดีอาญาต่อศาลนี้ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธพี ิจารณาคดีอาญาฯม.๒๖ วรรคสี่)
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กระบวนกำรในวันยื่นฟ้อง : กรณีปกติ (มีตัวผู้ถูกกล่ ำวหำ)
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กระบวนกำรในวันยื่นฟ้อง : กรณีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี
 ในการยื่นฟ้อง อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการป.ป.ช.ต้องแจ้งให้ผู้ถูก
กล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่า
- ได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัวมา หรือ
- เหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดี หรือ
- ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันสมควร
ให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณา แม้ไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้า
ศาล

 ให้จาเลยมาหรือคุมตัวมาศาล
 โจทก์ส่งสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการป.ป.ช.หรือ
คณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อศาลเพื่อให้เป็นหลักในการพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐาน
 ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ตาม
ที่เห็นสมควร
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองฯ ม.๒๖ วรรคสอง)

(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ ม.๒๗)
45

กระบวนกำรภำยหลังประทับรั บฟ้องโดยไม่ มีตัว
 ในกรณีที่ศาลประทับรับฟ้องไว้โดยไม่มีตัวและศาลได้ส่งหมายเรียก
และสาเนาฟ้องให้จาเลยทราบโดยชอบแล้ว แต่จาเลยไม่มาศาล ให้ศาล
ออกหมายจับจาเลย (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธพี ิจารณาฯ ม.๒๘ ว.หนึ่ง)
 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจาเลยต้องรายงานผลการ
ติดตามจับกุมเป็นระยะตามที่ศาลกาหนด (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.
๒๘ ว.หนึ่ง)
 หากไม่สามารถจับจาเลยได้ภายในสามเดือนนับแต่วันออกหมายจับ
ให้ศาลมีอานาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทาต่อหน้าจาเลย (พ.ร.ป.
ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.๒๘ ว.สอง)
 กรณีดังกล่าวไม่ตัดสิทธิจาเลยที่จะตั้งทนายความมาดาเนินการแทนตน
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.๒๘ ว.สอง)
47
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การพิจารณาคดีลับหลังจาเลย : Trail in absentia
o กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Right) หรือ ICCPR ข้อ 14 (3) d ระบุว่า ใน
คดีอาญานั้น บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าตน (To be tried in his
presence, ...)
o ประเทศที่ใช้ระบบไต่สวนที่ทาได้ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ประเทศที่ทาไม่ได้
เช่น เยอรมนี ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส
o ในคดี Mbenge V Zaire (1977) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากล (Human Right
Commitee) วางหลักว่า ตามข้อ 14 (3) d หากจาเลยปฏิเสธที่จะใช้สิทธิดังกล่าวเอง
เช่น ไม่ยอมมาศาล หรือหลบหนีคดีไปเอง การพิจารณาคดีอาญาลับหลังจาเลยก็สามารถ
ทาได้ ถ้ามีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหา วันเวลาและ
สถานที่ที่จะดาเนินกระบวนพิจารณาให้จาเลยทราบ ให้จาเลยมีเวลาเตรียมตัวในการต่อสู้
คดีพอสมควร และเปิดโอกาสให้จาเลยมาศาลเพื่อต่อสู้คดี และต่อมาในคดี Maleki
V Italy (1996) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากลยืนยันหลักการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
48
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o ปี 2007 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากลออก General Comment ฉบับที่ 32 ว่า
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้บุคคลต้องรับโทษอาญาลับหลังจาเลย หากมีข้อเท็จจริง
ใหม่อันแสดงให้เห็นชัดเจน (conclusively) ว่า การดาเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดย
ไม่ชอบ (miscarriage of Justice) บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ (ex
novo) ได้ ตามข้อ 14(6) ของ ICCPR
o ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป มีคาวินิจฉัยในคดี Krombash c/ France 13 ก.พ. 2001
ว่า การพิจารณาคดีลับหลังจาเลยในฝรั่งเศสที่ตัดสิทธิไม่ให้ทนายจาเลยเข้าแก้คดี
(contumace) ขัดต่อหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1950 และในปี 2002 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาฝรั่งเศสก็มีคาวินิจฉัยว่า
การพิจารณาคดีลับหลังจาเลยที่หลบหนี โดยที่ไม่ให้โอกาสทนายจาเลยที่มาศาลต่อสู้คดี
แทนจาเลย ขัดแย้งกับสิทธิของจาเลยที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและสิทธิที่จะ
มีทนายความของจาเลย

o การพิจารณาลับหลังจาเลยในฝรั่งเศสปัจจุบัน ให้สิทธิทนายความเข้ามาต่อสู้คดีแทน
จาเลย และหากจาเลยถูกจับหรือมาปรากฏตัวต่อศาลภายในกาหนดอายุความ คา
พิพากษาถือเป็นโมฆะและต้องพิจารณาคดีใหม่ แต่จาเลยอาจยอมรับคาพิพากษาและ
สละสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีใหม่ได้
o คดี Krombash c/ France (13 ก.พ. 2001) มีข้อเท็จจริงว่า จาเลยต้องหาว่าฆ่าคน
ตาย หลังเกิดเหตุจาเลยหลบหนีไปเยอรมนี ศาลฝรั่งเศสพิจารณาคดีลับหลังจาเลยและ
พิพากษาลงโทษจาเลย ภายหลังศาลมีคาพิพากษา ทางการฝรั่งเศสขอให้เยอรมันส่งตัว
จาเลยเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ทางการเยอรมนีปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า การพิจารณา
พิพากษาคดีลับหลังจาเลยของศาลฝรั่งเศสขัดต่อหลัก due process อันเป็นเหตุแห่ง
การปฏิเสธคาขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนของเยอรมัน (และประเทศต่างๆในยุโรป) ญาติ
ของผู้ตายว่าจ้างคนไปลักพาตัวจาเลยจากเยอรมนีมามอบให้ทางการฝรั่งเศส มีการ
พิจารณาคดีของจาเลยใหม่ และศาลฝรั่งเศสมีคาพิพากษาลงโทษจาเลยอีกครั้ง
49
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กำรรือ้ ฟื ้ นคดีขึน้ พิจำรณำใหม่
 ในคดีศาลดาเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจาเลย และมีคาพิพากษาว่าจาเลย
กระทาความผิด ถ้าภายหลังจาเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทาให้ข้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ จาเลยจะมาแสดงตนต่อศาลและยื่นคาร้องต่อศาล
เพื่อขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ แต่ต้องยื่นเสียภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ศาล
มีคาพิพากษา และให้ศาลมีอานาจสั่งรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร
คาสั่งของศาลในกรณีเช่นนี้ให้เป็นที่สุด
 ในกรณีที่ศาลสั่งรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๑ แต่
ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาต้องไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน
 การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ไม่มีผลให้การไต่สวนและการดาเนินกระบวนพิจารณา
ที่ได้ทาไปแล้วต้องเสียไป
 การดาเนินการในการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกา (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.๒๙)

กรณีจำเลยมำศำลระหว่ ำงในกำรพิจำรณำคดีโดยไม่ มีตัวจำเลย
 การพิจารณาคดีที่ไม่ได้กระทาต่อหน้าจาเลย ไม่เป็นการตัดสิทธิ
จาเลยที่จะมาศาลเพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมีคาพิพากษา
แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและการดาเนินกระบวน
พิจารณาที่ได้กระทาไปแล้วต้องเสียไป (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ ม.๒๘ ว.สาม)

51

52

กำรยื่นคำฟ้อง : ผลของคำสั่งประทับฟ้อง

กระบวนกำรภำยหลังประทับรับฟ้องโดยมีตัวจำเลย
• เมื่อศาลมีคาสั่งประทับรับฟ้องแล้ว ให้ศาลส่งสาเนาคาฟ้องแก่จาเลยและนัด
คู่ความมาศาลในวันนัดพิจารณาครั้งแรก
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ
ม.๓๓ วรรคหนึ่ง)
• นับแต่วันที่จาเลยรับสาเนาฟ้อง จาเลยมีสิทธิขอตรวจและคัดสาเนาเอกสาร
ในสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการป.ป.ช.
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ
ม.๓๓ วรรคสอง)

53

 เมื่อศาลประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๑๐
(๑) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หยุดปฏิบัติหน้าทีจ่ นกว่าจะมี
คาพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
 ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง หรือคาพิพากษานั้น
มีผลให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด ๖ อุทธรณ์
หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา หรือวันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ ม.๑๗)
54
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หลักเกณฑ์ กำรถอนฟ้อง

กำรจับ คุมขัง และปล่ อยชั่วครำว
 คณะกรรมการป.ป.ช. ผู้ไต่สวนอิสระ หรืออัยการสูงสุด อาจร้องขอต่อศาลให้
ออกหมายจับหรือหมายขังผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลย หากมีหลักฐานตาม
สมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิดอาญา หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะ
หลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาฯ ม.๒๒ วรรคหนึ่ง)
 ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว ไม่ว่าจะมีการคุมขังจาเลยมาก่อนหรือไม่
ให้องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจาเลยและมีคาสั่ง ตามที่
เห็นสมควรหรือปล่อยชั่วคราวจาเลยนั้นก็ได้ (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาฯ ม.๒๒ วรรคสอง)

 เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
เว้นแต่จะได้ความว่าหากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบ
กระเทือนต่อความยุติธรรม (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฯ ม.๓๐)

55

กำรหนีประกันเป็ นควำมผิดอำญำอีกฐำนหนึ่ง

56

๓.วันนัดพิ จารณาครัง้ แรก

 ในการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผูถ้ ูกกล่าวหา
หรือจาเลยซึ่งหลบหนีไปในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าเป็นการ
หลบหนีไปในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ไม่ว่าศาลจะมีคาสั่งจาหน่ายคดีหรือไม่
ก็ตาม ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจาเลยรายงาน
ผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาฯ ม.๓๒ วรรคหนึ่ง)
 ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยนั้น
มีการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง จาหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาฯ ม.๓๒ วรรคสอง)

• องค์คณะฯ อ่านอธิบายฟ้องและถามคาให้การจาเลย (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาฯ ม.๓๓ วรรคสาม)
• หากจาเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ให้ศาลกาหนดวันตรวจพยานหลักฐานล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.๓๓ วรรคสาม)
• ในกรณีจาเลยมิได้มาศาลในวันนัดพิจารณาครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจาเลย
ปฏิเสธ (พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.๓๓ วรรคสาม ตอนท้าย)
• กรณีจาเลยให้การรับสารภาพ แม้ข้อหานั้นกาหนดอัตราโทษอย่างต่าให้จาคุกน้อยกว่า
ห้าปี หรือโทษสถานที่เบากว่านั้น ศาลอาจเรียกพยานมาไต่สวนเพื่อทราบถึง
พฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจาเลยกระทาความผิดจริงก็ได้
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ ม.๓๓ วรรคท้าย)
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การยื่นบัญชีระบุพยาน
• โจทก์และจาเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาในจานวน
ที่เพียงพอก่อนวันพิ จารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า ๗ วัน
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาฯ ม.๓๔ วรรคหนึ่ ง )
• การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากองค์คณะผู้พิพากษา เมื่อมีเหตุสมควรแสดงได้ว่า
ไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนัน้ หรือเป็ นกรณี จาเป็ นเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อให้โอกาสแก่จาเลยในการต่อสู้คดี
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาฯ ม.๓๔ วรรคสอง )
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๔.การตรวจพยานหลักฐาน
• วันตรวจพยำนหลักฐำน โจทก์ และจำเลยต้ องส่ งพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุ
ต่ อศำลเพื่อให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งตรวจสอบ เว้ นแต่ องค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำจะมีคำสั่งเป็ น
อย่ ำงอื่น เนื่องจำกสภำพและควำมจำเป็ นแห่ งพยำนหลักฐำนนัน้ หลังจำกนัน้
โจทก์ จำเลยต้ องแถลงแนวทำงกำรเสนอพยำนหลักฐำนต่ อองค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำ
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๓๕ วรรคหนึ่ง)
• เพื่อประโยชน์ แห่ งควำมยุตธิ รรม แม้ จำเลยจะมิได้ ย่ นื บัญชีระบุพยำนตำม
มำตรำ ๓๔ หรือมิได้ ส่งพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุต่อศำลตำมวรรคหนึ่ง
เพรำะเหตุท่ จี ำเลยไม่ มำศำลและไม่ มีทนำยควำม หรือแม้ โจทก์ จำเลยจะมิได้ มี
กำรโต้ แย้ งพยำนหลักฐำนไว้ หรือมีกำรโต้ แย้ งพยำนหลักฐำนภำยหลังวันตรวจ
พยำนหลักฐำน องค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำจะไต่ สวนหำข้ อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนเพิ่มเติมก็ได้ (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๓๕ วรรคสอง)
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๕.กำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน
• กำรพิจำรณำคดีให้ ใช้ ระบบไต่ สวนโดยให้ ศำลมีอำนำจค้ นหำควำมจริง ไม่ ว่ำจะ
เป็ นคุณหรือเป็ นโทษแก่ ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งได้
• และในกำรวินิจฉัยปั ญหำข้ อเท็จจริง ให้ ศำลรับฟั งพยำนหลักฐำนได้ ทุกประเภท
เว้ นแต่ จะมีกฎหมำยบัญญัตหิ ้ ำมรับฟั งไว้ โดยเฉพำะ
• แม้ ว่ำกำรไต่ สวนพยำนหลักฐำนนัน้ จะมีข้อผิดพลำดคลำดเคลื่อนไปจำก
ขัน้ ตอน วิธีกำร หรือกรอบเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้ ถ้ ำศำลได้ ให้ โอกำสแก่
คู่กรณีฝ่ำยอื่นคู่ควำมในกำรโต้ แย้ งคัดค้ ำนพยำน หลักฐำนนัน้ แล้ ว เพื่อให้ ได้
ข้ อเท็จจริงที่ถูกต้ องตรงตำมควำมจริงที่เกิดขึน้ ในคดีนัน้
• ทัง้ นี ้ ตำมแนวทำงและวิธีกำรตำมข้ อกำหนดของประธำนศำลฎีกำ
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมือง ฯ
ม.๖ วรรคหนึ่ง)

กำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน
• กำรพิจำรณำของศำลต้ องเป็ นไปโดยรวดเร็วตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนีแ้ ละข้ อกำหนดของประธำนศำลฎีกำ
• ทัง้ นี ้ โดยนำสำนวนกำรไต่ สวนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือของ
คณะผู้ไต่ สวนอิสระ แล้ วแต่ กรณี เป็ นหลักในกำรพิจำรณำ
• และเพื่อประโยชน์ แห่ งควำมยุตธิ รรม ให้ ศำลอำจมีอำนำจไต่ สวนหำข้ อเท็จจริง
และพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมได้
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๖ วรรคสอง)
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กำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน

• ในการปฏิบัตหิ น้ าที่ ศาลมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้ องจาก
บุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ ศาลอื่น พนักงาน
สอบสวน หน่ วยราชการ หน่ วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ วน
ท้ องถิ่น ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์ แห่ งการพิจารณาได้ (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธี
พิจารณาฯ ม.๖ วรรคสาม)
• ศาลมีอานาจแต่ งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัตหิ น้ าที่ตามที่มอบหมาย
ในการให้ ความช่ วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้ าที่ของศาลที่ มิใช่ การ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๖ วรรคท้ าย)

 ศำลต้ องดำเนินกระบวนพิจำรณำไต่ สวนพยำนหลักฐำนต่ อเนื่องติดต่ อกันไป
จนกว่ ำจะเสร็จกำรพิจำรณำ เว้ นแต่ จะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็ นอันไม่ อำจ
ก้ ำวล่ วงได้ (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๑๕)
 หำก อสส. หรือคณะกรรมกำรป.ป.ช. รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเกรงว่ ำ
พยำนหลักฐำนที่อำจต้ องอ้ ำงอิงในภำยหน้ ำจะสูญหำยหรือยำก แก่ กำรนำมำ
ไต่ สวนในภำยหลัง อำจยื่นคำร้ องขอให้ มีคำสั่งไต่ สวนพยำนหลักฐำนนัน้ ไว้
ทันทีก็ได้ หำกยื่นคำร้ องก่ อนกำรยื่นฟ้อง ให้ ผ้ ูพพ
ิ ำกษำประจำแผนกเป็ น
ผู้พจิ ำรณำ ทัง้ นี ้ พยำนหลักฐำนที่ได้ จำกกำรไต่ สวนดังกล่ ำวให้ รับฟั งเป็ น
พยำนหลักฐำนได้ (พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๑๖)
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กำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน

 ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี ้ หรือใน
กฎหมายอื่นที่บทบัญญัตแิ ห่ งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี น้ ามาใช้
บังคับ หรือในข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา หรือตามที่ศาลกาหนด เมื่ อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความมีคาขอ ศาลอาจย่ นหรือขยายได้ ตามความจาเป็ น
และเพื่อประโยชน์ แห่ งความยุตธิ รรม (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๑๗ วรรค
หนึ่ง)
 ในกรณีท่ ีมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่ องทางวิธีพจิ ารณาเกิดขึน้ ให้ ศาลอาจสั่งให้
คู่ความซึ่งดาเนินกระบวนพิจารณาไม่ ถูกต้ อง ดาเนินกระบวนพิจารณาให้
ถูกต้ องได้ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ แห่ งความยุตธิ รรม (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๑๗ วรรคสอง)
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• ศาลฯต้ องกาหนดวันเริ่มไต่ สวนให้ โจทก์ และจาเลยทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อย
กว่ า ๗ วัน (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๓๖)
• กำรพิจำรณำและไต่ สวนพยำนหลักฐำนให้ กระทำโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่
มีควำมจำเป็ นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ สำธำรณะสำคัญ ให้ ศำลมีคำสั่งให้
พิจำรณำเป็ นกำรลับได้ (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๓๑ ว.หนึ่ง)
• เมื่อศำลเห็นเป็ นกำรสมควร เพื่อให้ กำรพิจำรณำเป็ นไปโดยไม่ ชักช้ ำ
ศำลมีอำนำจไต่ สวนพยำนหลักฐำนลับหลังจำเลยได้ ในกรณีดังต่ อไปนี ้
(๑) จาเลยไม่ อาจมาฟั งการไต่ สวนพยานหลักฐานได้ เนื่องจากความ
เจ็บป่ วยหรือมีเหตุจาเป็ นอื่นอันมิอาจก้ าวล่ วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายและ
จาเลยได้ รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่ มาฟั งการพิจารณาและสืบพยาน
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(๒) จาเลยเป็ นนิตบิ ุคคลและศาลได้ ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทน
ของนิตบิ ุคคลนัน้ แล้ ว แต่ ยังจับตัวมาไม่ ได้
(๓) จาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้ ว แต่ ได้ หลบหนีไปและศาลได้ ออก
หมายจับแล้ วแต่ ยังจับตัวมาไม่ ได้
(๔) ในระหว่ างพิจารณาหรือไต่ สวน ศาลมีคาสั่งให้ จาเลยออกจากห้ อง
พิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจาเลยออกไปจากห้ อง
พิจารณาโดยไม่ ได้ รับอนุญาตจากศาล
(๕) จาเลยทราบวันนัดแล้ วไม่ มาศาล โดยไม่ มีเหตุอันสมควร หรือศาล
เห็นว่ าเพื่อประโยชน์ แห่ งความยุตธิ รรมจาเป็ นต้ องไต่ สวนพยานหลั กฐานใด
ในนัดนัน้ โดยไม่ เลื่อนคดี
กรณีตาม (๓) ในกรณีท่ ีต้องมีการส่ งหนังสือ คาสั่ง หรือหมายอาญาของ
ศาลให้ ส่งไปยังทนายความของจาเลยแทน
(พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๓๑ วรรคสอง)

กำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน
• ในการไต่ สวนพยานบุคคล
- ให้ องค์ คณะฯสอบถามพยานบุคคลเอง โดยแจ้ งให้ พยานทราบประเด็น
และข้ อเท็จจริงซึ่งจะทาการไต่ สวน
- แล้ วให้ พยานเบิกความโดยวิธีแถลงด้ วยตนเองหรือตอบศาล
- แล้ วจึงอนุญาตให้ โจทก์ จาเลยถามเพิ่มเติม
(พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๓๗ วรรคหนึ่ง)
• การถามพยานจะใช้ คาถามนาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธี
พิจารณาฯ ม.๓๗ ว.๒)
• หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ ว ห้ ามมิให้ ค่ ูความฝ่ ายใดถามพยาน
อีก เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากศาล (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๓๗ วรรค
สาม)
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กำรไต่ สวนพยำนหลักฐำน
• ศาลอาจขอให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ ต้องแจ้ งให้ ค่ ูความทุกฝ่ ายทราบและให้ โอกาส
คู่ความตามสมควร ในอันที่จะขอให้ เรียกผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายตน
มาให้ ความเห็นโต้ แย้ งหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒหิ รือ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่ าว (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๓๙)
• เมื่อการไต่ สวนพยานหลักฐานเสร็จสิน้ โจทก์ จาเลยมีสิทธิแถลงปิ ดคดีของตน
ภายในเวลาที่ศาลกาหนด (พ.ร.ป.ว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาฯ ม.๔๐ วรรคหนึ่ง)

 องค์ คณะผู้พพ
ิ ำกษำทุกคนต้ องทำควำมเห็นในกำรวินิจฉัยคดีเป็ นหนังสือ
โดยสังเขป พร้ อมทัง้ ต้ องแถลงด้ วยวำจำต่ อที่ประชุม และให้ ท่ ีประชุม
ปรึกษำหำรือร่ วมกันก่ อนแล้ วจึงลงมติ โดยถือเสียงข้ ำงมำก
 คำสั่งที่เป็ นวินิจฉัยชีข้ ำดคดีหรือคำพิพำกษำของศำล ให้ เปิ ดเผยโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ส่ วนควำมเห็นในกำรวินิจฉัยคดีขององค์ คณะทุกคน
ให้ เปิ ดเผยโดยวิธีกำรในข้ อกำหนดของประธำนศำลฎีกำ
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๒๐)
 คำสั่งที่เป็ นวินิจฉัยชีข้ ำดคดีหรือคำพิพำกษำของศำล ต้ องมีเหตุผลในกำร
วินิจฉัยทัง้ ในปั ญหำข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมำย รวมทัง้ กำรดำเนิน กำรกับ
ทรัพย์ สินที่เกี่ยวข้ อง
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพจิ ำรณำฯ ม.๒๑)
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๗.การอุทธรณ์คาพิ พากษา

• องค์ คณะต้ องมีคำพิพำกษำและอ่ ำนในศำลโดยเปิ ดเผยภำยใน ๓๐ วัน นับแต่
วันเสร็ จกำรพิจำรณำ
• หำกจำเลยทรำบนัดโดยชอบแล้ วไม่ มำฟั งคำพิพำกษำหรื อคำสั่ง ให้ ศำลอ่ ำน
คำพิพำกษำลับหลังได้ และให้ ถือว่ ำจำเลยได้ ฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งนัน้ แล้ ว
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำฯ ม.๓๒ วรรคสอง)
• ในกรณีท่เี ป็ นกำรพิจำรณำคดีลับหลังจำเลย เมื่อศำลนัดฟั งคำพิพำกษำหรื อคำ
สั่ให้ ปิดประกำศแจ้ งกำรนัดฟั งคำพิพำกษำหรื อคำสั่งนัน้ ณ ภูมิลำเนำหรื อที่อยู่
ที่ปรำกฏตำมหลักฐำนทำงทะเบียนตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรทะเบียนรำษฎรของ
จำเลย หรื อวิธีกำรอื่นใดตำมที่ศำลเห็นสมควร และให้ ถือว่ ำจำเลยทรำบนัดโดย
ชอบแล้ ว
(พ.ร.ป.ว่ ำด้ วยวิธีพิจำรณำฯ ม.๓๒ ว.๓)
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กาหนดเวลา
อุทธรณ์

อุทธรณ์ ต่อใคร

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิ พากษา
(รัฐธรรมนูญ ม.๑๙๕ ว.๔ , พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธี
พิ จารณาฯ ม.๖๐)

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา (รัฐธรรมนูญ ม.๑๙๕ ว.๔
, พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาฯ ม.๖๐)
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ผูม้ ีสิทธิ อทุ ธรณ์

เงื่อนไข
ในการอุทธรณ์

 คู่ความทุกฝ่ าย
 คดีที่ศาลพิ พากษาให้ลงโทษประหารชี วิต
หรือจาคุกตลอดชี วิต ศาลมีหน้ าที่ ต้องส่ง
สานวนคดีต่อไปยังที่ ประชุมใหญ่ศาลฎี กาเพื่อ
พิ จารณาวิ นิจฉัย
(รัฐธรรมนูญ ม.๑๙๕ วรรคสี่ , พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธี
พิ จารณาฯ ม.๖๐, ๖๒)

การวิ นิจฉัยอุทธรณ์
ของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา

ในกรณี ที่จาเลยซึ่งไม่ได้ถกู คุมขังเป็ น
ผู้อทุ ธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ ได้ต่อเมื่อมาแสดง
ตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาฯ ม.๖๑)

•ดาเนิ นการโดยองค์คณะของศาลฎี กาซึ่ง
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎี กาซึ่งดารง
ตาแหน่ งไม่ตา่ กว่าผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ในศาลฎี กา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารง
ตาแหน่ งไม่ตา่ กว่าผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะใน
ศาลฎีกา ซึ่งไม่เคยพิ จารณาคดีนัน้ มาก่อนและ
ได้รบั คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎี กา
จานวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็ นรายคดี
• เมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้
วิ นิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าคาวิ นิจฉัยนัน้ เป็ น
คาวิ นิจฉัยอุทธรณ์ ของที่ ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
(รธน.ม.๑๙๕ ว.๕ , พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาฯ
ม.๖๓)
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การวิ นิจฉัยปัญหา
โดยประชุมใหญ่ศาลฎีกา

คดีอำญำสำคัญที่อยู่ระหว่ ำง
กำรพิจำรณำ

• คดีหวยบนดิ น
• คดีเอ็กซิ มแบงค์
• คดีฟื้นฟูทีพีไอ

คดีอำญำสำคัญที่ศำลตัดสินแล้ ว
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ในการพิ จารณาอุทธรณ์ หากมี
ปัญหาข้อกฎหมายสาคัญ
 ผู้พิพากษาคนหนึ่ งในองค์คณะฯหรือ
ปธ.แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองในศาลฎีกาจะเสนอ
ประธานศาลฎีกาเพื่อพิ จารณาให้มีการ
วิ นิจฉัยปัญหานัน้ โดยที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาก็ได้
(พ.ร.ป.ว่าด้วยวิ ธีพิจารณาฯ ม.๖๔)

คดีเอื้อประโยชน์ บริษทั ยา
คดีทุจริตยา
คดีที่ดินรัชดา
คดีที่คลอดด่าน
คดีกล้ายาง
คดีหวยบนดิ น
คดีอลั ไพน์
คดีรถเรือดับเพลิ ง
คดีเขาพระวิ หาร

• คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้
บริษทั กฤษดามหานคร
• คดีแก้ไขสัญญาเอื้อบริษทั
ชิ นคอร์ป
• คดีสลายการชุมนุมกลุ่ม
พันธมิ ตรฯ
• คดีทุจริตระบายข้าว จีทูจี
• คดีจานาข้าว
• คดีหนังสือเดิ นทางอดีต
นายกรัฐมนตรี
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คดีอำญำสำคัญที่อยู่ระหว่ ำง
อุทธรณ์

• คดีสลายการชุมนุมฯ

• คดีฮวั ้ ประมูล
(นายประชา โพธิ พิพิธ
จาเลย)

13

