โครงการสัมมนา
เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....”
จัดโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ ๑) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๑ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ คณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน เพื่อทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แ ล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. .... และผ่ า นการออกเสี ย งประชามติ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และจะต้ อ งด าเนิ น การพิ จ ารณ า
ร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
จึงกาหนดจั ด โครงการสั มมนา เรื่ อง “การรับ ฟั งความคิดเห็น ร่างพระราชบั ญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....” ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคาร
รัฐสภา ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง สื่ อ มวลชน และประชาชนที่ ส นใจ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณ า
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับ ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย
และจะได้นาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อไป
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือผู้แทน
๓.๒ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือผู้แทน
๓.๓ ประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในศาลฎีกา หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้แทน และ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริตแห่ งชาติ หรื อผู้ แทน และเจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

๒
๓.๖ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลื อกตั้ง หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ คณะอนุ กรรมการพิจ ารณาศึกษาหลั กการร่างพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๓.๘ คณะอนุ กรรมการพิจ ารณาศึ กษาหลั กการร่างพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๓.๙ ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรม
๓.๑๐ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
๓.๑๑ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓.๑๒ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓.๑๓ ผู้แทนกรมบังคับคดี
๓.๑๔ ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
๓.๑๕ ผู้แทนสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๑๖ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๓.๑๗ สมาชิกพรรคการเมือง
๓.๑๘ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
๓.๑๙ สื่อมวลชนทุกแขนง
๔. วิธีดาเนินการ
อภิ ป รายและน าเสนอประเด็ น สาระส าคัญ ของร่างพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๕. วัน เวลา และสถานที่
วัน พุ ธ ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิ ก า ณ ห้ องประชุม คณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
๖. งบประมาณ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (เบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการร่างรัฐ ธรรมนู ญ โดยคณะอนุ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์แ ละส ารวจความคิด เห็ น
ของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... มากขึ้น
๘.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
๘.๓ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
และหลากหลาย และจะได้นาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว
ต่อไป

กำหนดกำร
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
วิธีพิจำรณำคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง พ.ศ. ....”
จัดโดย คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
วันพุธที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร หมำยเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อำคำรรัฐสภำ ๒
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา - พิธีกรสัมภาษณ์
 ศำสตรำจำรย์อุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. .... เกี่ยวกับสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา - กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
 นำยมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา - อภิปรายนาเสนอประเด็นสาคัญพร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็น
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... โดยผู้แทน ดังนี้
 ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
 ผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรรม
 ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ดาเนินรายการโดย
 ศำสตรำจำรย์อุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ....
- สรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนา
หมำยเหตุ : - กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างในห้องสัมมนา
- ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ ดิจิตอล (TPTV) และถ่ายทอดเสียงการสัมมนา
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM ๘๗.๕ MHz
- สามารถโทรศั พ ท์ ไปแสดงความคิ ดเห็ น ได้ ท างหมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๑๖๕๔ และ ๐ ๒๒๔๔ ๑๖๖๓
ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

