การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน
โดย นางวนิดา คาแฝง
นิติกรชานาญการพิเศษ
เรื่อง “บทบาทการไต่สวนในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ”
นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้อภิปรายถึงแนวคิดการนาระบบไต่สวน
มาใช้ในศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ เริ่มมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ .
๒๕๔๐ ที่กาหนดให้มีแผนกคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และเริ่มใช้ระบบไต่สวน
ในคดีเลือกตั้ง ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการดาเนินดังกล่าว
มีผลดี จึงขอให้รัฐบาลจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีทุจริต ซึ่งสานักงานศาลยุติธรรมเห็นว่าศาลไม่ควรจัดตั้ง
โดยฝ่ายบริหาร เพราะอาจมีปัญหากับความเชื่อมั่นในกระบวนการของศาลยุติธรรม จึงได้ไปปรึกษากับ
ประธานศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในขณะนั้น เพื่อจะได้มีการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเสนอต่อสภา เพื่อขอจัดตั้งศาลในการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบได้นาระบบการไต่สวนมาใช้ ภายใต้หลักการ 4 หลักการ ดังนี้
1. หลักการดาเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่เคร่งครัด
- น ามาใช้ ในการยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยาน คู่ ค วามมี สิ ท ธิ อ้ า งพยานหลั ก ฐานทั้ งปวง
หากไม่ถูกต้อง ศาลมีอานาจสั่งให้แก้ไขได้
- การขยายระยะเวลา ศาลมีอานาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจาเป็น
ไม่ต้องมีพฤติการณ์พิเศษก็ขอขยายระยะเวลาได้ (พ.ร.บ. วิ.ทุจริต มาตรา 9)
2. หลักการศาลสามารถค้นหาความจริงในคดี เมื่อศาลมีส่วนในการค้นหาความจริง
จะได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็นธรรม
- การตรวจพยานหลักฐาน วันตรวจพยานหลักฐานต้องส่งบันทึกคาพยานต่อศาล
การโต้แย้งพยานหลักฐานต้องมีเหตุแห่งการโต้แย้งโดยชัดแจ้ง ยกฟ้องด้วยเหตุโจทก์ไม่มาไม่ได้ (พ.ร.บ.
วิ.ทุจริต มาตรา 21 )
- การสืบพยานเพิ่มเติมศาลมีอานาจสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ตรวจสอบและรวบรวบพยานหลักฐานเพิ่มเติม (พ.ร.บ. วิ.ทุจริต มาตรา 23 )
- การเรียกพยานเอกสารจากหน่วยงาน
- การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เช่น หากศาลดูรายงานทางบัญชีไม่เข้าใจ
อาจเรียกธนาคารหรือ นั กตรวจสอบบั ญ ชี ม าช่ วยอ่านและตรวจสอบได้ มี อานาจสั่งให้ ไปเดิน เผชิ ญ
สืบแทนได้
- การถามพยาน พยานบุคคลเบิกความด้วยตนเองหรือตอบคาถามศาลเป็น หลัก
หลังจากนั้นจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติมได้ การถามใช้คาถามนาได้ ไม่มีการถามค้าน (พ.ร.บ.
วิ.ทุจริต มาตรา 25 )
- ศาลมีอานาจพิจารณาและพิพากษาคดีลับหลังจาเลยที่หลบหนีได้ (พ.ร.บ.วิ.ทุจริต
มาตรา 28 )
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3. หลักการคุ้มครองสิทธิของจาเลย
- ให้โอกาสจาเลยต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
- การคัดคาเบิกความพยานสามารถขอคัดถ่ายได้ตลอด ซึ่งแตกต่างจากประมวล
กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ ง มาตรา 54(2) ห้ ามมิให้ อนุญ าตให้คู่ ความคัดถ้อยคาพยานฝ่ายตน
จนกว่าจะได้สืบพยานฝ่ายตนเสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษ
4. หลักการคุ้มครองสังคม
- อายุความ ในกรณี ผู้ ถูกกล่ าวหาหรือ จาเลยหลบหนี ผู้ถู กกล่าวหาหรือ จาเลย
หลบหนี ไปในระหว่างถูกดาเนิ น คดี หรือ ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นั บ ระยะเวลาที่ผู้ถูก
กล่าวหา หรือจาเลยหลบหนีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ (พ.ร.บ. วิ.ทุจริต มาตรา 13 วรรค 1)
- การหลบหนีประกันเป็นความผิดอาญามีโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (พ.ร.บ.วิ.ทุจริต มาตรา 18)
- กรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนี ความผิดดังกล่าวไม่ระงับไปเพราะเหตุที่
คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยนั้นมีการสั่ง ไม่ฟ้อง ยกฟ้อง จาหน่ายคดี หรือ ถอนฟ้อง (พ.ร.บ.วิ.ทุจริต
มาตรา 14 วรรค 1 และวรรค 2)
- ศาลมีอานาจพิจารณาและพิพากษาคดีลับหลังจาเลยที่หลบหนีได้ (พ.ร.บ.วิ.ทุจริต
มาตรา 28 )
- การริบทรัพย์ การริบทรัพย์สินให้ครอบคลุมถึงประโยชน์ อันอาจคานวณเป็น
ราคาเงินได้ และทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาแทนทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้งประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น และกาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของศาลในการริบทรัพย์สิน (พ.ร.บ. วิ.ทุจริต มาตรา 31 ,32)
- การอุทธรณ์ ฎีกา ใช้หลักการแสดงตน จาเลยซึ่งมิได้ถูกคุมขังยื่นอุทธรณ์ หรือ
ฎีกา ต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาโดยไม่มีข้อยกเว้น (พ.ร.บ.วิ.ทุจริต
มาตรา 40)
นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อภิปรายถึงแนวทางปฏิบัติในการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีกฎหมายเกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ
พ.ศ.2559
อานาจพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ร.บ.จัดตั้งฯ ม.3 ,7)
(1) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ม.147 ถึง 166 , 200 ถึง
205 ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจาก
การประพฤติมิชอบ
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(2) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม (1) หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่ อ หน่ ว ยงานรัฐ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ เอกชนร่ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ หรือ กฎหมายอื่ น
ที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(3) คดีอาญาที่ ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลในความผิด เกี่ยวกับ การเรียก รับ ยอมจะรั บ
หรือให้ ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้กาลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่ มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ ไม่กระทาการ หรือ
ประวิงการกระทาใด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น
(4) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้ าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่กฎหมายกาหนดให้เป็นคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลตาม (1) ถึง (4) ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบ
(6) คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือ
จงใจยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
(7) คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(8) กรณีที่มีการขอให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้องหรือ
ยื่นคาร้องขอตาม (1) ถึง (7)
เขตอานาจศาล ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง มีอานาจครอบคลุม
ท้องที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม
จังหวัด นนทบุรี จังหวัด ปทุมธานี จังหวั ดอื่นซึ่งยังไม่เปิด ทาการศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
และคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร นอกจากนั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยังอาจใช้
ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอานาจศาลได้ (พ.ร.บ จัดตั้ง มาตรา 10 และ 11)
ผู้ที่มีอานาจฟ้อง ได้แก่ อัยการสูงสุด ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พนักงานอัยการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้เสียหาย
(พ.ร.บ. วิ.ทุจริต มาตรา 16 )
การฟ้องคดี
การบรรยายฟ้อ งต้องเป็น ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
158 และมีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทาอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทาความผิด และชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะ
ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ (พ.ร.บ. วิ.ทุจริต มาตรา 15 วรรคหนึ่ง )
หากฟ้ องไม่ ถู กต้ องศาลต้ องสั่ งให้ แก้ ฟ้ องให้ ถู กต้ อง (พ.ร.บ. วิ .ทุ จริ ต มาตรา 15 วรรคสอง)
ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161 ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้
ศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง หรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง
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นางสาวจิรฉวี อินทจาร เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง อภิปรายถึงทฤษฎีของระบบ
การไต่สวน เปรียบเทียบระบบไต่สวนกับระบบกล่าวหา ระบบกล่าวหามีการใช้ในประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law) ซึ่งในอดีตการหาว่าบุคคลใดกระทาความผิดนั้น
ต้องใช้วิธีการต่อสู้หรือที่เรียกว่า Law of The Battle ซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่กระทาถูกต้องโดย
แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาและศาล โดยในปัจจุบันการต่อสู้ได้เปลี่ยนแปลงมา
ใช้พยานหลักฐานซึ่งต้องกระทาโดยเปิดเผยและเป็นการพิจารณาคดีต่อหน้าจาเลยข้อเสียของระบบ
กล่าวหาคือ ทนายความใช้เทคนิคในการต่อสู้คดีทาให้เสียความเป็นธรรม สามารถดึงกระบวนพิจารณา
ให้ล่าช้าได้ ในคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายอาจไม่ใช่วิธีการดีที่สุดในการค้นหาความจริง
ระบบไต่สวน ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินคดีเป็นศาล โดยศาลจะเป็นผู้ที่ทาการ
ค้นหาความจริงด้วยตนเองเป็นหลัก การแสวงหาพยานหลักฐาน ควบคุมการไต่สวน จนถึงการพิพากษา
โดยศาลจะรับฟังพยานจนจบ หลังจากนั้นศาลก็จะทาการซักถามเพิ่มเติมในภายหลังเอง หากทนายความ
จะซักถามพยาน ก็ต้องให้ศาลเป็นผู้ถาม ซึ่งแตกต่างกับการพิจารณาคดีอาญาในระบบกล่าวหาที่บทบาท
การดาเนินคดีจะอยู่ที่คู่ความ คือโจทก์กับ จาเลยเป็นหลักเป็นการต่อสู้คดีกันระหว่างคู่ความด้วยกันเอง
ศาลไม่ค่อยมีบทบาทในการดาเนินคดีเพราะศาลต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
นางสาวยิ่งรัก อัชฌานนท์ ผู้พิ พากษาศาลชั้นต้น ประจาสานั กประธานศาลฎี กา
อภิปรายถึง ระบบการไต่สวนของประเทศฝรั่งเศส ในอดีตการพิจารณาคดีในประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบ
การทรมานเพื่อให้ได้ความจริง คดีจะถูกตัดสินโดยนักพรตหรือนักบวช แต่หลังจากที่มีการปฏิวัติประเทศ
ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๗๘๙ โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายเป็นการใช้ระบบลูกขุน
การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส ผู้ถูกกล่าวหาจะถูกสอบสวนเพื่อค้นหาความ
จริ ง โดยองค์ ก รในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในแนวคิ ด ระบบของการไต่ ส วน ต ารวจและอั ย การเป็ น
ผู้สอบสวนรวบรวมพยานหลัก ฐานในเบื้ อ งต้ น โดยร่วมกัน ค้ น หาความจริง ภายใต้ การควบคุ ม ของ
ผู้ พิ พ ากษาผู้ ไต่ ส วน หรื อ กรณี ที่ เป็ น โทษไม่ ร้ ายแรงพนั ก งานอั ย การจะเป็ น ผู้ ค วบคุ ม การสอบสวน
การสอบสวนโดยผู้พิพากษาเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศฝรั่งเศส ใช้ในกรณีที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยให้
ผู้พิพากษาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความชานาญและมีความรู้เป็นผู้ทาการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการกระทา
ความผิดก่อนที่จะนาคดีไปสู่ศาล และคานอานาจกับพนักงานอัยการ อย่างไรก็ตามการไต่สวนนี้มีความ
แตกต่างจากการสอบสวน คือ การไต่สวนนั้นไม่ได้มีจากัดระยะเวลา มีค วามหลากหลายไม่มีขอบเขตที่
จากัดเหมือนการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ ฝ่ายคดี ข้อน่ าสังเกตอีกประการคือ บุคคลที่อยู่ ใน
กระบวนการไต่ สวนจะไม่อยู่ ในฐานะของผู้ต้องสงสัยหรือผู้เสียหาย แต่ มีฐานะเป็ น ผู้ถูกกล่าวหากั บ
คู่ความฝ่ายแพ่ง
ระบบลูกขุนในประเทศฝรั่งเศส ศาลพิจารณาคดีโดยใช้ระบบไต่สวน โดยมีผู้พิพากษา
เป็นผู้ถามพยาน มีคณะลูกขุนจานวน 12 คน ซึ่งมีหน้าที่นั่งฟังการพิจารณา การสืบพยาน คู่ความอ้าง
พยานหลักฐานได้ทุกชนิดเพื่อหาความจริง และคณะลูกขุนมีอานาจตัดสินในปัญหาข้ อเท็จจริงเท่านั้น ใน
การพิจารณาคดีหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าจาเลยมีความผิด ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนจะปรึกษาร่วมกัน
ในการตัดสินลงโทษโดยใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 และ ในชั้นอุทธรณ์ ศาลมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้

