พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒
________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพจิ ารณาคดี อาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว โดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒"
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.๒๕๔๒/๘๑ก/๑๘/๑๔ กันยายน ๒๕๔๒]
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เวนแตขอความจะแสดงไว เปนอยางอื่น
"ศาล" หมายความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
"คณะกรรมการ ป.ป.ช." หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
"ประธาน ป.ป.ช." หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติ
"กรรมการ ป.ป.ช." หมายความวา ประธานหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
มาตรา ๔ นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ หามมิให ศาลอื่นรับคดีที่อยู
ในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไว พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๕ ในการพิจารณาคดี ใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน หลักในการ
พิจารณาและอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
ในการปฏิบตั หิ นาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได

ศาลมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบตั ิหนาที่ตามที่มอบหมาย
เพื่อใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเทีย่ งธรรม ใหบุคคล คณะ
บุคคล หรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหความรวมมือในการดําเนินการ ใด ๆ ตามที่ศาลขอ
หรือมอบหมาย
มาตรา ๖ ศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามที่ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ
มาตรา ๗ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
________
มาตรา ๘ ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหประธานศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนตามที่เห็นสมควรเปนผูพิพากษาประจําแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเพื่อปฏิบัติงานที่จําเปนในระหวางที่ยังไมมีองคคณะผู
พิพากษาตามมาตรา ๑๓ สําหรับคดีใดคดีหนึ่ง
มาตรา ๙ ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา ผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ ตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือ ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๒) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑)
(๓) คดีซึ่งประธานวุฒิสภาสงคํารองใหศาลพิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวากรรมการ ป.ป.ช.
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ ราชการ
(๔) คดีที่รองขอใหทรัพยสนิ ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก สภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา ทองถิ่น
ตามที่กฎหมายบัญญัตติ กเปนของแผนดิน
มาตรา ๑๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากรณีมูลทีจ่ ะดําเนินคดีตามมาตรา ๙ (๑) (๒) หรือ
(๔) ใหประธาน ป.ป.ช. สงรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน พรอมทั้งความเห็น ไปยังอัยการสูงสุด
ภายในสิบสีว่ นั เพื่อใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดีตอศาลใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดี ีภายในสามสิบวันนับแต
วันไดรับเรื่องตามวรรคหนึง่ เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวอัยการสูงสุด มีความเห็นวาเรื่องทีส่ งมานั้น
ยังมีขอไมสมบูรณ และไดแจงขอไมสมบูรณนั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๑๑ ภายในสิบสีว่ ันนับแตวันที่ไดรับแจงขอไมสมบูรณตามมาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึน้ คณะหนึ่ง โดยมีผูแทนของแตละ ฝายจํานวนฝายละเทากัน

เปนคณะทํางาน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาที่เปนฝาย เลขานุการ คณะทํางานมีอํานาจ
หนาที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไมสมบูรณ และรวบรวมพยาน หลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการ
สูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป
ในกรณีที่คณะทํางานไมอาจหาขอยุติเกีย่ วกับการฟองคดีไดภายในกําหนดเวลา สิบสี่วันนับแต
วันตั้งคณะทํางาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช . มีอํานาจยื่นฟองคดีเองหรือแตงตั้ง ทนายความใหฟองคดี
แทนได แตตอ งฟองภายในสิบสี่วบั นับแตวันครบกําหนด
มาตรา ๑๒ การยื่นฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ยอม กระทําไดถา
ไดฟองภายในอายุความ
มาตรา ๑๓ เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ ศาลฎีกาเลือกผู
พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาเปนองคคณะ ผูพิพากษาเพือ่
พิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวโดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบสี่วันนับแตวันยื่น ฟองคดี
ผูพิพากษาคนใดประสงคจะขอถอนตัวจากการไดรับเลือกใหแถลงตอที่ประชุมใหญ กอนการ
ลงคะแนน และใหที่ประชุมใหญลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม มติของที่ประชุมใหญ เปนที่สุด
การเลือกองคคณะผูพิพากษาแตละคดีใหใชวธิ ีการลงคะแนนลับ ใหผูพิพากษา ทีไ่ ดรับคะแนน
สูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเกาคนเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะ ผูพิพากษาสําหรับคดีนั้น
ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผไู ดรับเลือกเกิน เกาคน ใหประธานศาลฎีกาจับ
สลากวาผูใ ดเปนผูไดรับเลือก
ผูพิพากษาที่ไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา พิพากษาคดี
จนกวาจะสิ้นสุดอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และ ระหวางการพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานที่อื่น นอกศาลฎีกา
มาตรา ๑๔ ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษายอมพนหนาที่ในคดีเมื่อ
(๑) พนจากการเปนขาราชการตุลาการ
(๒) ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหไปดํารงตําแหนงที่ศาลอื่น
(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคันคานผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษามีคําสั่ง ยอมรับตามคํา
คัดคานในมาตรา ๑๖
ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนทีต่ ามวิธีการ ในมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ที่ทําใหไมสามารถนั่ง
พิจารณาคดีครบองคคณะไดและองคคณะผูพิพากษาเห็นวา หากเลือ่ นการไตสวน พยานหลักฐานออกไป
จะทําใหลาชาและขาดความเที่ยงธรรม ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนที่ตาม วิธีการในมาตรา ๑๓ ใน
กรณีนี้ใหผูพิพากษาที่ถูกแทนที่สิ้นสุดอํานาจหนาที่ในคดี
มาตรา ๑๖ หากคูความฝายใดประสงคจะคัดคานผูพิพากษาคนใดทีไ่ ดรับเลือก เปนผูพิพากษา
ในองคคณะผูพ ิพากษา เนื่องจากมีเหตุอันจะคัดคานผูพิพากษาได ใหยื่นคํารอง ตอศาลกอนเริ่มการไต
สวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนตามที่เห็น สมควรแลวมีคําสั่งยอมรับหรือยก
คําคัดคาน คําสั่งนี้เปนที่สุด และใหนําบทบัญญัตวิ าดวย การคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

การคัดคานผูพิพากษาจะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐานไปแลว เวนแตผู
คัดคานจะสามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรทําใหไมสามารถคัดคานไดกอนนั้น
มาตรา ๑๗ ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหนึ่งในจํานวนเกาคนเปนผูพิพากษา
เจาของสํานวน
ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการตามมติขององคคณะผูพิพากษา และ เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาอีกสองคน มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ที่มิไดเปนการ
วินิจฉัยชีข้ าดคดีได
มาตรา ๑๘ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นของที่ประชุมใหญศาลฎีกา มีอํานาจ ออกขอกําหนด
เกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อใชแกการปฏิบตั ิงานของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ กระบวนพิจารณา ในศาลให
เปนไปตามขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไมมีขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหง ประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาใชบังคับสําหรับคดีอาญา และบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับสําหรับคดีกลาวหาวาร่าํ รวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๙ ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐานตอเนื่องติดตอกัน ไปทุกวันทํา
การจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตจะมีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจ กาวลวงได
มาตรา ๒๐ การทําคําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี ใหผูพิพากษา ในองคคณะ
ผูพิพากษาทุกคนทําความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวย วาจาตอที่ประชุม
กอนการลงมติ และใหถือมติตามเสียงขางมาก ในการนี้ องคคณะผูพิพากษาอาจ มอบหมายใหผู
พิพากษาคนใดคนหนึ่งในองคคณะผูพิพากษาเปนผูจัดทําคําสั่งหรือคําพิพากษา ตามมตินั้นก็ได
คําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชีข้ าดคดีหรือคําพิพากษาของศาล ใหเปดเผยโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา สวนความเห็นในการวินิจฉัยคดีของผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา ทุกคนใหเปดเผยตาม
วิธีการทีป่ ระธานศาลฎีกากําหนด
มาตรา ๒๑ ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ชื่อคูความทุกฝาย
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา
(๓) ขอกลาวหาและคําใหการ
(๔) ขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทัง้ ในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
(๗) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี มาตรา ๒๒ เมื่อมี
ความจําเปนที่จะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลยเนื่องจาก มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้น
นาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้น จะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ

พยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หรืออัยการ
สูงสุดอาจรองขอตอศาลเพือ่ ใหศาลออกหมายจับ หรือหมายขังผูนั้นได
ในกรณีที่มีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม ใหองคคณะ ผูพิพากษา
พิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลยและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรหรือปลอยชั่วคราว จําเลยนั้นได
หมวด ๒
การดําเนินคดีอาญา
________
มาตรา ๒๓ ผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไดแก
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๑
มาตรา ๒๔ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอ กฎหมายหลายบท
และบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณาพิพากษาขอหา ความผิดบทอื่นไวดว ย
มาตรา ๒๕ การฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไมตอง ไตสวนมูลฟอง
ในวันยื่นฟองใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอศาล เมื่อใชเปนหลักใน
การพิจารณาและรวมไวในสํานวน และศาลอาจไตสวนหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๒๖ การพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานใหกระทําโดยเปดเผยเวนแต มีความจําเปน
เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาเปนการลับได
มาตรา ๒๗ เมื่อไดมีคําสั่งประทับฟองแลวใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลย และนัด คูความมาศาล
ในวันพิจารณาครั้งแรก
นับแตวันที่จําเลยไดรับสําเนาฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนา เอกสารในสํานวน
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจําเลยมาอยูตอ หนาศาลและศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง ใหอานและ
อธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอ ยางไรบาง คําใหการของจําเลยให
บันทึกไว ถาจําเลยไมใหการก็ใหบันทึกไว และใหศาลกําหนดวันตรวจ พยานหลักฐานโดยใหโจทกและ
จําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสีว่ ัน
มาตรา ๒๘ ใหโจทกจําเลยยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวนที่ เพียงพอกอนวัน
พิจารณาตรวจพยานหลักฐานไมนอยกวาเจ็ดวัน
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อ ไดรับอนุญาตจาก
องคคณะผูพิพากษา เมื่อสามารถแสดงเหตุผลสมควรวาไมสามารถทราบ ถึงพยานหลักฐานนั้น หรือเปน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม หรือเพื่อใหโอกาส แกจําเลยในการตอสูคดี
มาตรา ๒๙ ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสาร และพยานวัตถุตอศาล
เพื่อใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง เปนอยางอื่น เนื่องจากสภาพและความ

จําเปนแหงพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นใหโจทก จําเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานตอองค
คณะผูพิพากษา
ในกรณีที่มิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานใด องคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง ใหรับฟง
พยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได แตหากมีการโตแยงพยานหลักฐานใด หรือเมื่อศาลเห็นเอง ให
องคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวนพยานหลักฐานนั้นตอไป
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนด วันเริ่มไตสวนโดยให
โจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา ๓๑ ในการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดย การแจงให
พยานทราบประเด็นและขอเท็จจริงซึ่งจะทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความใน ขอนั้นโดยวิธแี ถลงดวย
ตนเองหรือตอบคําถามศาล แลวจึงใหโจทกจําเลยถามเพิ่มเติมตอไป
มาตรา ๓๒ เมื่อการไตสวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โจทกและจําเลยมีสิทธิแถลง ปดคดีของตน
ภายในเวลาทีศ่ าลกําหนด แลวใหองคคณะผูพิพากษามีคําพิพากษา และใหอาน คําพิพากษาในศาลโดย
เปดเผยภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จการพิจารณา ถามีเหตุสมควร จะเลื่อนการอานไปกอนก็ไดแตตองไม
เกินสิบสีว่ ันและตองบันทึกเหตุนั้นไว เวนแตไมอาจ ไดตัวจําเลยมาศาลในวันอานคําพิพากษา
ในกรณีที่ศาลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง แตจําเลยไมอยูหรือ ไมมาฟงคํา
พิพากษาใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจับจําเลยมาฟงคําพิพากษา เมื่อไดออก หมายจับแลว
ไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษา หรือคําสั่งลับหลัง
จําเลยได และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
หมวด ๓
การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
________
มาตรา ๓๓ ในการพิจารณาพิพากษาคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะเหตุร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ เวนแต มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗
วรรคสาม และมาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ เมื่อไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหศาลประกาศ คํารองดังกลาว
ในที่เปดเผยตามวิธีการในขอกําหนดตามมาตรา ๑๘
บุคคลภายนอกอาจรองคัดคานเขามาในคดีได แตตองกระทํากอนศาลมีคําพิพากษา
มาตรา ๓๕ ผูใดกลาวอางโตแยงวาทรัพยสินที่รองขอใหตกเปนของแผนดินมิได เกิดจากการ
ร่ํารวยผิดปกติก็ดี มิไดเปนทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติกด็ ี ผูนั้นมีภาระการพิสูจนตอ ศาล
ถาผูมีภาระการพิสูจนตามวรรคหนึ่งไมอาจพิสูจนไดวาทรัพยสินที่รองขอให ตกเปนของแผนดิน
มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ หรือมิไดเปนทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหศาล สั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปน
ของแผนดิน

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนคนวิกลจริตไมอยูในภาวะทําการพิสูจนตอศาลได หรือผูที่กลาวอาง
โดยโตแยงเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก ใหศาลคํานึงถึงความสามารถในการ พิสูจนของบุคคลดังกลาว
และพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
หมวด ๔
การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช.
________
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสงคํารองขอใหดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา
๓๐๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหดําเนินการเลือกองคคณะ ผูพิพากษาตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๓๗ ใหองคคณะผูพิพากษาแตงตั้งบุคคลจํานวนไมนอยกวาหาคน เปน คณะกรรมการไต
สวน ทําหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีตาม คํารองขอ
ในการดําเนินการของคณะกรรมการไตสวน ใหคณะกรรมการไตสวนมีอํานาจ หนาที่
เชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการไตสวนใหแตงตั้งจากขาราชการตุลาการระดับ ไมต่ํากวาชั้น ๖ อยาง
นอยหนึ่งคน และขาราชการอัยการระดับไมต่ํากวาชั้น ๖ อยางนอยหนึ่งคน และที่เหลือใหพิจารณา
แตงตั้งตามความเหมาะสมแกคดีจากบุคคลผูมีสัญชาติไทยที่มีอายุ ไมต่ํากวาสี่สบิ หาปในวันแตงตั้งและ
ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา
(๒) เปนหรือเคยเปนผูสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสิบป
(๓) เปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน การบัญชี หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ กับเรื่องในคดี
โดยเคยปฏิบตั ิงานดานดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบป
มาตรา ๓๙ กรรมการไตสวนตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๒) เปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
(๖) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ ร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

มาตรา ๔๐ กรรมการไตสวนจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และ
คาตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ คณะกรรมการไตสวนมีอํานาจสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกกลาวหา แสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ เพื่อประกอบ การไตสวนตามรายการ
วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการไตสวนกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินหกสิบวัน
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการไตสวนตองทําการไตสวนและทําความเห็นใหเสร็จสิ้น ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันไดรับแตงตั้ง แตองคคณะผูพพิ ากษาอาจขยายระยะเวลาใหเทาที่จําเปนได
ในกรณีที่คณะกรรมการไตสวนมีมติวาขอกลาวหาอันเปนคดีอาญาตอกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมีมูล
หรือมีมติวากรณีมีมูลนาเชื่อวากรรมการ ป.ป.ช. ร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการไตสวน สงรายงาน
พรอมทั้งเอกสารทั้งหมดที่มีอยูไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาล
ใหอัยการสูงสุดฟองคดีตามความเห็นของคณะกรรมการไตสวนภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับ
เรื่องตามวรรคหนึ่ง
การยื่นฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสาม ยอมกระทําได ถาไดฟองภายใน อายุความ
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ และหมวด ๓ มาใชบังคับในการดําเนินคดีตามหมวดนี้ ดวยโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการไตสวนเห็นวาขอกลาวหาไมมมี ูลใหคณะกรรมการ ไตสวน
สงรายงานพรอมทั้งเอกสารทั้งหมดที่มีอยูไปยังองคคณะผูพิพากษาเพื่อดําเนินการตอไป
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาพยานหลักฐานที่คณะกรรมการไตสวนรวบรวมยังไม เพียง
พอที่จะมีคําสั่งในเรื่องนี้ อาจกําหนดใหคณะกรรมการไตสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ภายใน
ระยะเวลาอันสมควรกอนมีคําสั่งก็ได
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหพิพากษายกคํารองขอ แตหาก องคคณะผู
พิพากษาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองตอศาล และ ใหนํามาตรา ๔๒
วรรคสามถึงวรรคหามาใชบงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในการพิจารณาพิพากษาใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวน หาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อพิสูจนความเปนจริงตามคํารอง ขอใหดําเนินคดีโดยไม
ผูกมัดกับเหตุผลหรือพยานหลักฐานที่ปรากฎในคํารองขอใหดําเนินคดี หรือในการไตสวนหรือความเห็น
ของคณะกรรมการไตสวน หรือในการดําเนินคดีของอัยการ สูงสุด หมวด ๕
การบังคับคดี
________
มาตรา ๔๕ การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีใหเปนไปตาม มาตรา ๑๘
คําพิพากษาและคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด

บทเฉพาะกาล
________
มาตรา ๔๖ คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลที่คางพิจารณาอยูในศาลอื่น ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปจนเสร็จและ มิใหถือวาเปน
คดีที่อยูในอํานาจศาลนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

__________________________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในศาลฎีกา และมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารง ตําแหนงอื่นตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดถูกกลาวหาวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด ตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําผิดทางอาญาดังกลาวดวย
ดังนั้น จะตองดําเนินการจัดตั้งแผนกคดี อาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา และกําหนด
หลักเกณฑ วิธีพิจารณา ตลอดจน การบังคับคดีในการดําเนินคดีดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

