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๑ 

 

พนักงานอัยการกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
บทนํา 

 
นับตั้ งแต ท่ีได มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ .ศ .๒๔๗๕ เปนตนมา 

รัฐธรรมนูญหลายๆ ฉบับ ไดกําหนดรูปแบบใหประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยวปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  อํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดของรัฐ              
แบงเปน ๓ สวน คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชนชาวไทย โดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย กลาวคือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทาง
รัฐสภา อํานาจบริหารผานคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการผานทางศาล นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังมี
บทบัญญัติท่ีใหการรับรองและความคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาคกัน เชน สิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู 
เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการถือศาสนา สิทธิในการไมถูกเกณฑแรงงาน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม เสรีภาพในการจัดตั้งพรรค
การเมือง สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิท่ีจะไดรับ
บริการทางสาธารณสุข สิทธิในการมีสวนรวมคุมครองสิ่งแวดลอม สิทธิในฐานะเปนผูบริโภค               
สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร เสรีภาพในการชุมนุม เปนตน 

จากการพิจารณาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญยอมทําใหเปนท่ีเขาใจวาการเมืองของ
ประเทศไทยนั้นเปนประชาธิปไตย  แตในความเปนจริงแลวการเมืองระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยอยูในสภาพลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ขาดเสถียรภาพ ไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
มีการปฏิวัติรัฐประหารลมลางรัฐธรรมนูญหลายครั้ง  การรัฐประหารกอใหเกิดการใชสิทธิในการชุมนุม 
มีการประทวงใชความรุนแรงจนกอใหเกิดการจลาจลหลายครั้ง ดังเชน เหตุการณวันมหาวิปโยค       
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณจลาจล ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และเหตุการณพฤษภาทมิฬ ๑๗–๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๓๕ เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบท่ีไมพึงปรารถนาตอการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมหลายฝายไดตระหนักถึงความจําเปนในการปฏิรูปทางการเมือง จึงมีการผลักดันไปสู
กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐           
เพ่ือเนนความเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  มีการกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากยิ่งข้ึน   
นอกจากนี้แลวยังมีการจัดตั้งองคกรอิสระใหมีอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญกําหนดเพ่ือเปนการรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจตางๆ อันทําใหองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตอการปฏิรูปการเมืองไทยในยุคตอมา แตภายหลังจากนั้น
ประเทศไทยก็ยังมีการรัฐประหารเกิดข้ึนอีกเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไดมีการยกรางรัฐธรรมนูญ
ข้ึนใหม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหองคกรอัยการ
เปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ โดยมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ          
และการดําเนินการอ่ืน มีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ท้ังกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ี



๒ 

 

ตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน                
เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ แลว 
เห็นวาพนักงานอัยการถูกกําหนดใหมีบทบาทในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
หลายประการ  ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 

พนักงานอัยการกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกลาวถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการ

พัฒนาการเมือง ซ่ึงแบงออกไดเปน ๓ สวน ไดแก บทบาทในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับเลือกตั้ง 
บทบาทในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และบทบาทในการบังคับใช
กฎหมายเก่ียวกับการพิทักษรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแตละสวนมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 
๑. บทบาทในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

การดูแลและควบคุมการเลือกตั้ง ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันกอนมีรัฐธรรมนูญ           
ป พ.ศ.๒๕๔๐ นั้น อยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยและศาลยุติธรรมมาโดยตลอด แมจะมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการองคกรกลางการเลือกตั้ง” ข้ึนในยุคหลังๆ แตคณะกรรมการองคกรกลาง
ดังกลาวก็มิได มีบทบาทสําคัญเพียงพอในการทําใหการเลือกตั้ ง เปนไปดวยความบริสุทธิ์            
ยุติธรรม  แมจะมีขอเสนอใหกระทรวงมหาดไทยดูแลการเลือกตั้งตอไป แตก็อาจทําใหสาธารณชน             
มีความกังวลใจเก่ียวกับความเปนกลางของเจาพนักงาน ซ่ึงบางครั้งถึงกับมีขอครหาวามีความเอนเอียง
ไปตามผู มีอํานาจทางการเมืองท่ีบริหารกระทรวงมหาดไทย ผูรางรัฐธรรมนูญไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีองคกรอิสระท่ีจะมาทําหนาท่ีดังกลาวเปนอยางดี จึงบัญญัติเรื่องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไวในสวนท่ี ๔ หมวดท่ี ๖ ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแตมาตรา ๑๓๖ - ๑๔๘ โดยไดดูแบบมาจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งของหลายประเทศ เชน อินเดีย ฟลิปปนส ฯลฯ1 

ตอมาไดมีการปฏิวัติรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญป พ.ศ.๒๕๔๐ และมีการราง
รัฐธรรมนูญป พ.ศ.๒๕๕๐ ข้ึนมาบังคับใชแทน แตผูรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.๒๕๕๐ ก็ยังคงบัญญัติเรื่อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งไวในหมวดท่ี ๑๑ สวนท่ี ๑ ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแตมาตรา ๒๒๙-๒๔๑       
โดยหลักการสวนใหญเปนไปตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงจะเปนการตั้งคณะกรรมการ          
การเลือกตั้งข้ึนมาทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการเลือกตั้งเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม   

 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว สงผลใหพนักงานอัยการเขาไปมีบทบาท

ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

                                                           

1 การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน : อมร รักษาสัตย หนาที่ ๓๓๘ 

 



๓ 

 

๑.๑  บทบาทในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ        
การเลือกตั้ง ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐    

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ กําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการท้ังหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตาม
กฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 2 รวมท้ังวางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการ
ดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือใหเปนไปโดยสุจริต          
และเท่ียงธรรมและกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความ
เสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับขอหามในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ขณะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๘๑ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐและ
คํานึงถึงความสุจริตเท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 

(๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองการสนับสนุน  
ทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมท้ังการตรวจสอบ
บัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผยและการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพ่ือประโยชน
ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเปน            
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๕) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๖) สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม หรือออกเสียงประชามติใหม ในหนวยเลือกตั้งใด        
หนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(๗)  ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(๘) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการหนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือสนับสนุนองคการเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสงเสริมการมี 
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

(๙) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

                                                           

2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๕  วรรคสอง บัญญัติวา  ประธานกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ
ประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปน
นายทะเบียนพรรคการเมือง 

 



๔ 

 

ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจดําเนินการได
ดวยตนเองโดยมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงานอัยการดําเนินการใดท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของพนักงานอัยการ 
เชน การดําเนินการตามมาตรา ๒๓๖ (๔) , (๕) , (๘) และ (๙) เพ่ือประโยชนแหงการปฏิบัติ
หนาท่ีการสืบสวนสอบสวน หรือวินิจฉัยช้ีขาดก็ได  ท้ังนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานอัยการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมาย 

 
๑.๒ บทบาทในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ         

การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐  
นอกจากพนักงานอัยการจะตองดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวขางตนแลว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ ยังกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มอบหมายใหพนักงานอัยการดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ไดอีก กลาวคือ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมีอํานาจแจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการสืบสวนหรือแจงพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการ
สอบสวนและใหมีอํานาจฟองคดีตอศาลท้ังในทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง โดยใหถือวา
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
อ่ืนและใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอง
ดําเนินคดีในศาล คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหพนักงานอัยการดําเนินการแทนก็ได 
ซ่ึงเม่ือพนักงานอัยการไดรับมอบหมายแลว จะตองเรงรัดใหการดําเนินคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

๑ .๓ บทบาทการปฏิบัติหนาท่ีกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ         
เท่ียงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐  

กรณีท่ีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ 
กําหนดใหพนักงานอัยการ เขาไปมีบทบาทในการบังคับใชกฎหมายไดดังตอไปนี้ 

(๑) บทบาทในการเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหยุบพรรคการเมือง  
และมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง         



๕ 

 

มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ 3 

การเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนเรื่องนายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องใหอัยการสูงสุดตามมาตรา ๙๕ 4              
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  

 (๒) บทบาทในการเปนคณะกรรมการเพ่ือชวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
ในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนรวมท้ังรับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๔ 5 

 (๓)  บทบาทในการย่ืนคํารองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงใหทําการยึดหรือ
อายัดเงินหรือทรัพยสิน  ของผูให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชนในการ
จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือใหงดเวนลงคะแนน

                                                           

3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 
๑๐๓  บัญญัติวา กอนประกาศผลการเลือกต้ังถาคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
ผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาวหรือรูวามีการกระทํา
ดังกลาวแลว ไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลใหการเลือกต้ังมิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป
โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําส่ัง 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่งปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา  หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองผูใดมีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้น  แลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ   ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองเพื่อ
เสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ังให
ยุบพรรคการเมือง  
4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕  บัญญัติวา  เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อ
นายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ 
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงให
พิจารณาเร่ืองดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนต้ังคณะทํางานขึ้นคณะ
หนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุด
เพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่แตงต้ังคณะทํางาน ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจยื่นคํารองเอง 
5  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 
๑๐๔  บัญญัติวา  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว
และเปนไปโดยเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแตงต้ังขาราชการอัยการ ขาราชการอื่นหรือผูซ่ึงเคยเปนขาราชการดังกลาว
หรือผูซ่ึงเคยเปนขาราชการตุลาการตามจํานวนที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปนเพื่อชวย
คณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งรับฟงคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานแทน
คณะกรรมการการเลือกต้ังได ฯลฯ  



๖ 

 

เลือกตั้งผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๗ 6 

การยื่นคํารองตอศาลดังกลาวเปนเรื่องท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมาย
ใหพนักงานอัยการดําเนินการแทนไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑  แตในทางปฏิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดําเนินการ 
โดยใชพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการ 

(๔)  บทบาทในการย่ืนคํารองตอศาลฎีกาส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูนั้นมีกําหนดเวลาหาปในกรณีปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตเพ่ือท่ีจะใหตนเองไดรับ
เลือกตั้งหรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต  โดยผลของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ 7   

การยื่นคํารองตอศาลฎีกาดังกลาวเปนเรื่องท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ
มอบหมายใหพนักงานอัยการดําเนินการแทนไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑  แตในทางปฏิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
จะดําเนินการโดยใชพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการ 

 
๑.๔ บทบาทในการยุบพรรคการเมืองท่ีกระทําผิดเง่ือนไข 

                                                           

6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 
๑๐๗  บัญญัติวา ในระหวางระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูใด ให เสนอใหหรือสัญญาวาจะใหเงินหรือ
ทรัพยสินเพื่อประโยชนในการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ัง ใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนลงคะแนน
เลือกต้ังผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด  หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ
ส่ังยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําส่ัง 
             ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงที่การยึดหรืออายัดอยูในเขตศาลภายในสามวันนับแตวัน
ยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่งเมื่อศาลไดรับคํารองแลวใหดําเนินการไตสวนฝายเดียวใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันไดรับคํารองถาศาล
เห็นวาเงินหรือทรัพยสินตามคํารองนาจะไดใชหรือจะใชเพื่อการเลือกต้ังโดยไมชอบดวยกฎหมายใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีการประกาศผลการเลือกต้ัง 
 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา 
๑๑๑ บัญญัติวา เมื่อประกาศผลการเลือกต้ังแลวถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลือกต้ังหรือไดรับ
เลือกต้ังมาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา  ทั้งนี้อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองให
คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณา  ในกรณีที่ปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวา
กรณีเปนไปตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหศาลฎีกาส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูนั้น มีกําหนดเวลาหาปแลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ 

ในกรณีที่ศาลฎีกาไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นหยุดการปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะ
มีคําส่ังยกคํารอง  และถาศาลฎีกามีคําส่ังใหเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นส้ินสุดลง 



๗ 

 

กรณียุบพรรคการเมืองท่ีกระทําผิดเง่ือนไข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐  กําหนดใหพนักงานอัยการเขาไปมีบทบาทในการยุบพรรค
การเมือง เม่ือพรรคการเมืองกระทําผิดเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 8 

(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย        
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได
เปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือกระทําการตามท่ีรัฐธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทํา
เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจโดยวิธีการดังกลาว 

(๒) กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย        
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

(๔) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐท้ังภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ 

(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง9 มาตรา ๔๓10 มาตรา ๖๕11 มาตรา 
๖๖12 มาตรา ๖๙13 หรือมาตรา ๑๐๔14 

ข้ันตอนในการยุบพรรคการเมืองกําหนดไวดังตอไปนี้ 15 
(๑) เม่ือปรากฏตอนายทะเบียนหรือเม่ือนายทะเบียนไดรับแจงจาก คณะกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง และไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําผิดตามเง่ือนไขดังกลาว
ขางตน ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด            
พรอมดวยหลักฐาน 

                                                           

8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ 
9 พรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยตามมาตรา๘ วรรคหนึ่งเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
10 พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมืองชวยเหลือหรือ
สนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหไดรับเลือกต้ังหรือไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา 
11 พรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดโดยรูหรือ
ควรจะรูวาไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีแหลงที่มาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
12 พรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองรับบริจาคจากผูใดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอน
ทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดินหรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือ
คุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
13 พรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมืองจากบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศที่
ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักรฯลฯ 
14 พรรคการเมืองหรือผูใดสมคบ รูเห็นเปนใจหรือสนับสนุนใหบุคคลใดดําเนินการใด เพื่อใหบุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกต้ัง
หลงเชื่อหรือเขาใจวาพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากมูลความ
จริงฯลฯ 
15 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ 
 



๘ 

 

(๒) เ ม่ืออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน            
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองดังกลาว 

(๓) ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานข้ึน            
คณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานแลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป 

(๔) ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการดําเนินการยื่นคํารอง
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแตงตั้ งคณะทํางานใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง 

(๕) หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะใหระงับการดําเนินการของพรรคการเมือง             
ซ่ึงกระทําผิดเง่ือนไขดังกลาวขางตน ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจงตออัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการ
ชั่วคราว 

(๖) ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลวใหนายทะเบียน
ประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษาและหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ             
หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซํ้า หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ ชื่อยอหรือภาพ
เครื่องหมายพรรคการเมืองท่ีถูกยุบนั้นเพ่ือแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมืองหรือ
ประโยชนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

ในการบังคับใชกฎหมายดังกลาว สํานักงานอัยการสูงสุดไดมอบใหสํานักงานคดีพิเศษ 
สํานักงานอัยการสูงสุด เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินคดีใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซ่ึงการดําเนินคดีรวมกันระหวางพนักงานอัยการกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีการประสานความ
รวมมือกันเปนอยางดี  อันทําใหการดําเนินคดีตางๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบ
ความสําเร็จลุลวงไปอยางราบรื่น 

 
๒. บทบาทในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบาทของ
พนักงานอัยการในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไว ๓ กรณี กลาวคือ  
การตรวจสอบทรัพยสิน การถอดถอนจากตําแหนง และการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง          
ทางการเมือง ซ่ึงบทบาทท้ัง ๓ ประการดังกลาว มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 
 
 
๒.๑  บทบาทในการตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
การตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนหลักการสากลท่ีหลาย

ประเทศในโลกใชเพ่ือสรางความโปรงใสใหกับการปฏิบัติหนาท่ีของภาครัฐ ตัวอยางเชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีไดตรากฎหมายข้ึนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ครอบคลุมท้ังประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี 



๙ 

 

สมาชิกรัฐสภา และผูสมัครในตําแหนงตางๆ โดยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองท้ังหมดจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน หากไมยื่นบัญชีหรือยื่นบัญชีเปนเท็จจะมี
โทษทางแพงและอาญา  

ในประเทศไทยไดมีการนําหลักการดังกลาวมาใชโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐16 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายตองยื่นบัญชี
ทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือสราง
ความโปรงใส และเปนมาตรการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ 

พนักงานอัยการจะเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดังกลาวไดในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวา        
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือขาราชการการเมืองอ่ืน          
ร่ํารวยผิดปกติ  ในกรณีดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะดําเนินการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดย่ืนคํา
รองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตก
เปนของแผนดิน 17 

ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นวารายงานเอกสารและความเห็นท่ีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีไดใหอัยการสูงสุด
แจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดําเนินการตอไปโดยใหระบุ
ขอท่ีไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนเทากัน
เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ  แลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอไปในกรณีท่ี
คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการดําเนินการฟองคดีไดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทน           
ก็ได18 

                                                           

16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของตนคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทุกคร้ังที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอื่น 
(๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บัญชีตามวรรคหนึ่งใหยื่นพรอมเอกสารประกอบซ่ึงเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน

ดังกลาวรวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย 
17 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๘๐ 
18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๒ วรรคหา 



๑๐ 

 

การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตกเปนของ
แผนดินมีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครอง แตกฎหมายไดบัญญัติใหมีการดําเนินคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซ่ึงผูใดกลาวอางโตแยงวาทรัพยสินท่ีรองขอใหตกเปนของ
แผนดินมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติก็ดี มิไดเปนทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกก็ดี ผูนั้นมีภาระการพิสูจน
ตอศาล ถาไมอาจพิสูจนใหศาลจะสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน19 

 
๒.๒ บทบาทในการดําเนินคดีอาญาตอผูท่ีถูกถอดถอนจากตําแหนง 
การถอดถอนออกจากตําแหนงเปนวิธีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐวิธีหนึ่งซ่ึงเปน

วิธีการควบคุมตัวบุคคล กลาวคือ หากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทํา
ผิดรายแรงก็จะตองถูกดําเนินการใหพนไปจากตําแหนงนั้น การถอดถอนจากตําแหนงจึงเปนกลไก
สําคัญอีกกลไกหนึ่งท่ีใชในการควบคุมการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยเปดโอกาส
ใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงกระทําผิดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ในขณะดํารงตําแหนงหนาท่ีใหพนจากตําแหนงกอนเวลาอันสมควร เนื่องจากหากปลอยใหดํารง
ตําแหนงดังกลาวตอไป  จะกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอประเทศชาติและประชาชนใน
ประเทศไทยไดมีการนําหลักการดังกลาวมาใช โดยบทบาทของพนักงานอัยการในเรื่องนี้อาจพิจารณา
ไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ
ไววา   

“ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผูใดมี
พฤติการณร่ํารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีสอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการสอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงวุฒิสภามี
อํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวยคือ 
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินและกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน 
(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ท้ังนี้ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 20 
กระบวนการถอดถอนจากตําแหนง ผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให

ดําเนินการถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๑ ไดแก  21     
  (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร        

                                                           

19 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕  
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ 
21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๑ 



๑๑ 

 

  (๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
ของวุฒิสภา           

(๓) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหม่ืนคน 
 
มูลเหตุท่ีจะยกข้ึนอางในการขอถอดถอนมีอยู ๕ ประการ ไดแก  
(๑) มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หมายความวา การมีทรัพยสินมากผิดปกติ           

หรือมีทรัพยสินเพ่ิมมากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือไดทรัพยสินมาโดยไมสมควร
สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี  

(๒) สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี     
ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีท้ังนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน          
ท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  

(๓) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  
(๔) สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม  
(๕) สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย           

หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง  
  เม่ือประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอถอดถอนแลว  ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว           
เม่ือไตสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทํารายงานเสนอตอ
วุฒิสภาโดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอมีมูลหรือไมเพียงใด                       
มีพยานหลักฐานท่ีควรเชื่อไดอยางไร พรอมท้ังระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย  

พนักงานอัยการอาจเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวไดถาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูวาขอกลาวหาใดมีมูล  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะตองสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการ
พิจารณากรณีดังกลาว และสงรายงานและเอกสารไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการฟองคดีตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป ซ่ึงไดแกการดําเนินคดีอาญา 22          
แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล             
ใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป 23 

เม่ือวุฒิสภาไดรับรายงานจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติแลว ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว        

                                                           

22 การที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเร่ืองใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
นักการเมืองดังกลาว เปนการสงเร่ืองเพื่อดําเนินคดีอาญาเนื่องจากเห็นวาผูดํารงตําแหนงสอไปในทางทุจริตตอหนาที่สอวาจงใจใช
อํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ไมไดเปน
การสงมาใหอัยการสูงสุดยื่นฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสั่งใหถอดถอนบุคคลดังกลาวออก
จากตําแหนงทางการเมืองผูมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองคือวุฒิสภาเทานั้น 
23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๒  

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


๑๒ 

 

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซ่ึงตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ มติท่ีให           
ถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีอยูของวุฒิสภา  

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการ
นับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทางการเมืองหรือ 
ในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป มติของวุฒิสภาใหเปนท่ีสุดและจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได   

ในสวนของการดําเนินคดีอาญาของอัยการสูงสุด  ถาอัยการสูงสุดเห็นวารายงาน
เอกสารและความเห็นท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยัง
ไมสมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีได  ใหอัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดําเนินการตอไปโดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน    
ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางาน
ข้ึนคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากแตละฝายจํานวนเทากันเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให
สมบูรณแลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอไป  ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เก่ียวกับการดําเนินการฟองคดีได  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี
อํานาจดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทนก็ได 24   

 
๒.๓ บทบาทในการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  กําหนดใหศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  มีอํานาจพิจารณาพิพากษาในคดีท่ีผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ถูกกลาวหาวากระทําความผิด  เนื่องจากบุคคลดังกลาวจัดเปนผูมีอิทธิพล หากมีการ
ดําเนินคดีแบบปกติท่ัวไปจะทําใหกระทบถึงการบริหารบานเมืองและกระทบตอการดําเนินคดีให
เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ 25 ไดกําหนด
หลักเกณฑของคดีท่ีตองข้ึนสูการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองไวดังนี้ 

                                                           

24 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๒ วรรคหา 
25 มาตรา ๒๗๕ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นถูกกลาวหาวา
รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริต
ตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา  

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการผูใชหรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให           
ผูขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่งเพื่อจูงใจใหกระทําการไมกระทําการหรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ดวย 

การยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา๒๕๐ (๒) ให
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภาผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวจะยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตาม
มาตรา๒๕๐ (๒)หรือจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหต้ังผูไตสวนอิสระตามมาตรา๒๗๖ ก็ไดแตถาผูเสียหายไดยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลวผู เสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อ

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99


๑๓ 

 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีจะถูกดําเนินคดีโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ         
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ไดแก บุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๖) ผูรวมกระทําผิดท่ีเปนตัวการผูใชผูสนับสนุนใหบุคคล ตาม ๑-๕ กระทําความผิด 

                 คดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณา
พิพากษา ไดแก คดีดังตอไปนี้ 

(๑) คดีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ 
(๒) คดีท่ีเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ เชน คดีเรียกรับสินบน, เจาพนักงานใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ, เจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือเจาพนักงานทําเอกสารเท็จ
หรือเอกสารปลอมและอ่ืนๆ 

(๓) หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 
    
บทบาทของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ กําหนดใหอัยการสูงสุดเปนผูยื่นฟองจําเลยตอศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง26  ดังนั้นพนักงานอัยการตําแหนงอ่ืนๆ หรือ
ผูเสียหาย  จึงไมมีอํานาจฟองหรือขอเปนโจทกรวมดังคดีอาญาท่ัวไป  ซ่ึงข้ันตอนการฟองคดีของ
อัยการสูงสุด  มีดังตอไปนี้ 

(๑)  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากรณีมีมูลท่ีจะดําเนินคดี ใหประธาน ป.ป.ช.             
สงรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน พรอมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสิบสี่วันเพ่ือให
อัยการสูงสุดยื่นฟองคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง  เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาว   

                                                                                                                                                                      

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมรับดําเนินการไตสวนดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการไตสวนแลว
เห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอกลาวหา 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีกรณีตามวรรคส่ีและ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยูใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามมาตรา๒๕๐ (๒) 
โดยเร็วในกรณีนี้ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคส่ีมิได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
26 ผูที่มีสิทธินําคดีฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คือ อัยการสูงสุด , คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภามีจํานวน ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  วากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 



๑๔ 

 

อัยการสูงสุดมีความเห็นวาเรื่องท่ีสงมานั้นยังมีขอไมสมบูรณ  และไดแจงขอไมสมบูรณนั้นไปยัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.27 

(๒)  ภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอไมสมบูรณ  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.              
และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่ง  โดยมีผูแทนของแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเปน
คณะทํางานใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการคณะทํางานมีอํานาจ
หนาท่ีพิจารณาพยานหลักฐานท่ีไมสมบูรณ และรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงให     
อัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอไป 

ในกรณีท่ีคณะทํางานไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการฟองคดีไดภายในกําหนดเวลา          
สิบสี่วันนับแตวันตั้งคณะทํางาน  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยื่นฟองคดีเองหรือแตงตั้ง
ทนายความใหฟองคดีแทนไดแตตองฟองภายในสิบสี่วับนับแตวันครบกําหนด28 
                      ท่ีกฎหมายกําหนดใหใชระยะเวลาในการยื่นฟองดังกลาวก็เพ่ือความรวดเร็วในการ
ดําเนินคดี อยางไรก็ตามแมจะยื่นฟองเม่ือลวงพนระยะเวลาก็ยังสามารถฟองคดีไดภายในอายุความ29 
                      (๓) เม่ือยื่นฟองคดีตอศาลแลว อัยการสูงสุดตองเขารวมดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีของศาล  ซ่ึงการไปศาลและวาความอัยการสูงสุดไดมอบหมายใหพนักงานอัยการอ่ืนเปนผู
ดําเนินคดีแทนจนเสร็จคดี  ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญากับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง30 

ในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สํานักงานอัยการสูงสุด
ไดมอบใหสํานักงานคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินคดีดังกลาว 
ซ่ึงการดําเนินคดีรวมกันระหวางพนักงานอัยการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กันในบางเรื่อง เชน  ความเห็นท่ีไมตรงกันในเรื่องน้ําหนักของพยานหลักฐานวามีความเพียงพอในการ
ดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในบางเรื่องหรือไม  แตเม่ือมีการฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว ศาลมักจะตัดสินตามความเห็นของพนักงาน
อัยการ อยางไรก็ตามสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน ป.ป.ช. ก็ไดมีการประชุมสัมมนาระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพ่ือทําความเขาใจรวมกันมาโดยตลอด จึงทําใหการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวสําเร็จลุลวงเปนท่ีนาพึงพอใจในระดับหนึ่ง 

 
 

๓. บทบาทในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการพิทักษรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพิทักษรัฐธรรมนูญมีเพียงมาตราเดียว คือ

มาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ซ่ึงกําลังเปนท่ีสนใจและเปน
ปญหาในการตีความอยูในขณะนี้  ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองทําการอธิบายถึงท่ีมาและหลักกฎหมายใน
เรื่องนี้ไวโดยละเอียด  ดังนี้ 

                                                           

27 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ 
28 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ 
29 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ 
30 สมพร พรหมมติตาธร, คูมือปฏิบัติงานคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (กรุงเทพมหานคร:หางหุนสวนจํากัด พิมพอักษร
,๒๕๔๔) หนา ๑๑ 



๑๕ 

 

การใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญไดถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศเปนครั้งแรก คือ บทบัญญัติมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติวา 

“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวแตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว 

 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ       
ตามวรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได” 

 
ความเปนมาของบทบัญญัติดังกลาวไดเกิดข้ึนจากแนวความคิดดังตอไปนี้ กลาวคือ 
๑. จากรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซ่ึงไดบัญญัติหลักการของการใช

เสรีภาพท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ  สวนรายละเอียดของกระบวนการดําเนินการใหบัญญัติไวในกฎหมายลูก  
นอกจากนี้สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันยังไดจัดตั้งสํานักงานปกปองรัฐธรรมนูญข้ึน  เพ่ือบังคับการให
เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
และยังไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเมืองเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ อาทิ การกอการรายขามชาติท่ีมาเคลื่อนไหวในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน เปนตน  ปจจุบันองคกรดังกลาวเปนองคกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งแหงหนึ่ง
ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  

๒. จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ 31 ซ่ึงได
กําหนดใหนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงตออธิบดีกรมอัยการพรอมดวยหลักฐาน ถาอธิบดีกรมอัยการ
เห็นสมควรก็ใหยื่นคํารอง  เพ่ือใหศาลฎีกามีคําสั่งยุบเลิกพรรคการเมืองท่ีกระทําการอันอาจเปน
ปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

ตอมาไดมีการรัฐประหารเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลักการสําคัญในการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ       
ก็ไดถูกนํามาบัญญัติไวใน มาตรา ๖๘ อีกดังนี้   
                                                           

31 มาตรา ๔๗ บัญญัติวา “เมื่อพรรคการเมืองกระทําการดังตอไปนี้อาจถูกศาลส่ังใหยุบเลิก 
(๑) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
(๒) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือ 
(๓) กระทําการอันฝาฝน มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ 

มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนวาพรรคการเมืองใดกระทําตามมาตรา ๔๗ หรือไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๔๗ ใหแจงตออธิบดีกรมอัยการพรอมดวยหลักฐานถาอธิบดีกรมอัยการ
เห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลฎีกามีคําส่ังยุบเลิกพรรคการเมืองดังกลาว 



๑๖ 

 

“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิได 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําตามวรรคหนึ่งผูทราบการกระทํา
ดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวแตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ
ดังกลาว 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง        
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะกระทํา
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว” 

 
ขอเปรียบเทียบมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

๒๕๔๐ กับมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เ พ่ือให เห็นขอแตกตางท่ีชัดเจนของ มาตรา ๖๓ ของรางรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูเขียนจึงขอนําบทบัญญัติท้ังสองมาตรามาเปรียบเทียบ            
ดังตารางดานลางนี้ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๓ บัญญัติวา 
     “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย        
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพ่ือใหไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไป
ตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีมิได 
     ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการตาม
วรรคหน่ึง ผูรูเห็น การกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอ
เรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา
ดังกลาว แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว 
     ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรค
การเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

มาตรา ๖๘ บัญญัติวา 
     “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย        
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพ่ือใหไดมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไป
ตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีมิได 
     ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการตาม
วรรคหน่ึง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอ
เรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทํา
ดังกลาว แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา
ตอผูกระทําการดังกลาว 
     ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรค
การเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 
     ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมือง



๑๗ 

 

ท่ีถูกยุบในขณะท่ีกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปน
ระยะเวลาหาป ต้ังแต วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ดังกลาว 

 
บทบัญญัติของมาตราท้ังสองหากเทียบคําตอคําจะเห็นไดวาคลายกันมากแตก็ยัง            

มีขอแตกตางในสาระสําคัญ ๒ ประการ คือ 
ประการแรก  ความในมาตรา ๖๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใชคําวา “ผูรู เห็น” สวนความในมาตรา ๖๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ         
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชคําวา “ผูทราบ”  

ประการท่ีสอง  มาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มีขอความตามวรรคสี่ แตมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๔๐ ไมมีขอความตามวรรคสี่ดังกลาว 

 
 
 
บทบาทของพนักงานอัยการ   
จะเห็นไววารัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับไดกําหนดบทบาทใหพนักงานอัยการ ซ่ึงไดแก

อัยการสูงสุดเปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ 
ใหเลิกการกระทําการอันเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยในทางปฏิบัติอัยการสูงสุด
จะมอบหมายใหสํานักงานคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด  หรือตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง        
และทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาวเสนออัยการสูงสุดเพ่ือมีคําสั่งตอไป   

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว คือ ปญหาในการตีความวา           
ผูทราบการกระทําดังกลาว  จะตองเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพ่ือใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวเทานั้น หรือผูทราบการกระทําดังกลาว           
จะสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการไดโดยตรงดวย   

ปญหาดังกลาว ได มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕            
เรื่องคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ (เรื่องเพ่ือพิจารณาท่ี            
๑๘-๒๒/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕) วินิจฉัยวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองจาก          
ผูรองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ วรรคสอง ไดโดยตรง ไมตองย่ืนคํารอง
ผานอัยการสูงสุด ท้ังนี้ โดยใหเหตุผลวา   

………..เนื่องจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้มิไดมุงหมายลงโทษทางอาญา 
หรือลงโทษทางรัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมืองเทานั้น  แตยังหมายถึงการสั่งใหเลิกการกระทํา
ท่ีมิชอบตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เสียกอนท่ีการกระทํานั้นจะบังเกิดผล การมีอยูของมาตรา ๖๘ 
และมาตรา ๖๙ แหงรัฐธรรมนูญนี้  จึงเปนไปเพ่ือรักษาหรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจน
หลักการท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ            
คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทํา
เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน



๑๘ 

 

รัฐธรรมนูญ ความมุงหมายของรัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากท่ีถือเปนเจตนารมณหลักของ
รัฐธรรมนูญท่ีจะตองยึดถือไวเปนสําคัญยิ่งกวาเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแมจะถือเปน
เครื่องมือชวยคนหาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได แตความเห็นของผูรางรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่ง          
ก็มิใชเจตนารมณท้ังหมดของรัฐธรรมนูญ  อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากรายงานการประชุมของ  
สภารางรัฐธรรมนูญ ท้ังการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา สาระสําคัญของการ
อภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูท่ีการจะใหประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญผานกลไกของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคล ผูมีสิทธิเสนอคํารอง การตีความ
เก่ียวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิ มิใช
จํากัดสิทธิ เพ่ือใหชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบการกระทําท่ีอาจมีปญหา
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพ่ือพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว .........   

แมศาลรัฐธรรมนูญจะไดมีคําวินิจฉัยดังกลาว แตก็มีผูไมเห็นพองดวย โดยมี
เหตุผลดังตอไปนี้ 

(๑ )  กรณีคําสั่ งศาลรัฐธรรมนูญเรื่องเ พ่ือพิจารณาท่ี ๑๒/๒๕๔๙ เ ม่ือวัน ท่ี            
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕  ซ่ึงนายสุรพงษ โตวิจักษชัยกุล ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
ประชาธิปตยตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง (คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ วรรคสอง) เนื่องจากเห็นวา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตยไดปราศรัย
หาเสียงและออกแถลงการณของพรรคประชาธิปตย เสนอใหมีการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗  ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลวมีคําสั่งวา “รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๓ 
(คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสอง) มิไดบัญญัติให         
ผูรองมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหยุบพรรคการเมือง (หรือเพ่ือใหเลิกการกระทํา
ดังกลาวตามมาตรา ๖๓ วรรคสองไดโดยตรง) แตจะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๓            
วรรคสอง โดยเสนอขอใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ               
กรณีตามคํารองศาลรัฐธรรมนูญไมอาจจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน          
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวดําเนินการ” จะเห็นไดวาท้ังสองกรณีมีขออางท่ีอาศัย           
เปนหลักแหงขอหาเดียวกัน  สวนการท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งใหยุบพรรคหรือใหเลิกกระทําดังกลาว
เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะผูทราบการกระทํามีหนาท่ีตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบตามข้ันตอนของมาตรา ๖๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และไมอาจตีความมาตรา ๖๘ วรรคสอง ใหผิดแยกแตกตางกันออกไปไดหากจะมีการกลับ
แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีไดวางแนวบรรทัดฐานไวศาลรัฐธรรมนูญยอมทําได  แตจําตอง
แสดงเหตุผลแหงการกลับแนวบรรทัดฐานไวใหเปนท่ีประจักษ 

 
(๒)  พิจารณาในดานภาษาศาสตร ตามโครงสรางท่ี ๑ และ ๒ ดังนี้ 

โครงสรางท่ี๑ 
ประธาน กริยา ขยายกริยา 

 ผูทราบการกระทํา  เสนอเรื่องให 
 มีสิทธิ 

 อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง 
 



๑๙ 

 

 ยื่นคํารองให  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ 
 
 
 
โครงสรางท่ี ๒ 

ประธาน กริยา ขยายกริยา 
 ผูทราบการกระทํา 

 
 อัยการสูงสุด 

 เสนอเรื่องให 
 ตรวจสอบขอเท็จจริง 
 มีสิทธิและ 
 ยื่นคํารองให 

 อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ 

หากตีความดังท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะเปนไปตามโครงสรางท่ี ๑ คือ ผูทราบ
การกระทําจะเลือกเสนอเรื่องให อัยการสูงสุดเ พ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงหรือยื่นคํารองให                      
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ซ่ึงไมสามารถตอบคําถามไดวาจะใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
ไปเพ่ืออะไร และเม่ืออัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวผลการตรวจสอบแตกตางจาก                  
ศาลรัฐธรรมนูญจะทําอยางไรตอไป  ดังนั้น การตีความตามหลักภาษาศาสตรท่ีถูกตอง จึงควรเปนไป
ตามโครงสรางท่ี ๒ 32 

ผูเขียนเห็นวา  ผูทราบการกระทําดังกลาวจะตองเสนอเรื่องผานอัยการสูงสุดเพ่ือให
อัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว ผูทราบการ
กระทําดังกลาวจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการโดยตรงไมได            
ซ่ึง เปนการสอดคลองกับคําสั่ งศาลรัฐธรรมนูญเรื่องเ พ่ือพิจารณาท่ี ๑๒/๒๕๔๙ เ ม่ือวัน ท่ี                       
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕  แตอยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาสาเหตุของปญหาดังกลาว ประการหนึ่งเกิดจาก
การท่ีไมมีการออกกฎหมายลูกมารองรับการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทําใหเกิดขอขัดของในการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวมาจนถึงทุกวันนี้  หากไมมีการแกไขใดๆ นอกจากจะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนดังท่ีไดกลาวมาแลว ยังสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว อันสงผลกระทบการพัฒนาระบบการเมือง            
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางยั่งยืน  ดังนั้น จึงเปนการ
สมควร ท่ีจะมีการออกกฎหมายลูกรองรับท่ีระบุถึงบทบาทหนาท่ีของพนักงานอัยการไวโดยชัดแจง 
ดังเชนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันท่ีนํารายละเอียดตางๆ ไปบัญญัติไวในกฎหมายลูกดังท่ีกลาวไว
ขางตน 

 

                                                           

32 มติชนออนไลน “อดีตตุลาการ เห็นตางกรณีรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ กบัศาลรัฐธรรมนูญ” ฉบับวันที ่๒๒ มถิุนายน ๒๕๕๕ 
หนา ๑ - ๒ 

 



๒๐ 

 

บทสรุป 
 
  จะเห็นวาพนักงานอัยการ นอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีตามกฎหมายในการอํานวย
ความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของรัฐ และคุมครองสิทธิมนุษยชนตามความเขาใจของคนท่ัวไปแลว  
กฎหมายยังได กําหนดใหพนักงานอัยการมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกดวย อันไดแก ๑) การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับเลือกตั้ง  ๒) การบังคับใชกฎหมาย
เก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  และ ๓) การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการพิทักษรัฐธรรมนูญ 
โดยการบังคับใชกฎหมายดังกลาวตองกระทําควบคูไปกับการปฏิบัติหนาท่ีองคกรอิสระอ่ืน กลาวคือ 
บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับเลือกตั้งควบคูไปกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐควบคูไปกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการพิทักษรัฐธรรมนูญควบคูไปกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดโดยไมกอใหเกิดขอขัดแยงในสังคมก็ตอเม่ือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝายนั้น           
มีความเขาใจในขอเท็จจริงและขอกฎหมายในเรื่องตางๆ ท่ีถูกตองตรงกัน โดยการปฏิบัติหนาท่ี
ของทุกฝายอยูภายใตหลักนิติธรรมเปนกลางและเปนธรรม การบังคับใชกฎหมายภายใตหลักนิติธรรม         
มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังท่ีทานวิกรม เมาลานนท อดีตประธานศาลฎีกากลาวไววา “...การใชอํานาจ
ทางตุลาการหรือการใชอํานาจโดยองคกรท่ีเก่ียวเนื่องกับทางตุลาการนั้น หาใชวาจะใชไดโดยอิสระ
โดยไมคํานึงถึงกฎหมายหรือแบบแผนไม แตจะตองใชใหเปนไปตามครรลองของกฎหมายและแบบแผน  
มิฉะนั้นอํานาจทางตุลาการจะกลายจากอํานาจท่ีนาเคารพเปน อํานาจท่ีนาเยยหยันได” และทานจิตติ 
ติงศภัทิย  อดีตผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาท่ีกลาวไววา “ยุติธรรมเปนยอดปรารถนาของนัก
กฎหมาย บริสุทธิ์เปนวิถีเพ่ือบรรลุยุติธรรม ดวยวิธีการของกฎหมาย ความไมบริสุทธิ์ไมสามารถสราง 
แตกลับทําลายยุติธรรมแกสังคม ผูท่ีอางตนเปนนักกฎหมาย แตฝาฝนคําท่ีตนปฏิญาณไววาจะยึดถือ
นิติธรรมกลับสนับสนุนการใชกฎหมูนอกกฎหมาย เปนผูทรยศตอวิชาชีพกฎหมาย” และนอกจาก
ความรูความเขาใจในหลักกฎหมายท่ีตรงกันและหลักนิติธรรมดังกลาวแลว ความเขาใจและ
เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของก็จะเปนปจจัยสงเสริมให
การบังคับใชกฎหมายดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกตองและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน           
ซ่ึงจะเปนการสงผลท่ีดีตอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีย่ังยืนตอไป      
 

............................... 
 
 


