ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของ กรธ. เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี ิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อให้มศี าลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ....
...........................................
............................................
............................................
....................................................................................................................................
..............................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตราขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๓๐ (๙)
และมาตรา ๑๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีบ่ ัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยกาหนดให้มี
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และกาหนดวิธีพิจารณาพิพากษาและ
การอุทธรณ์คาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง รวมทั้งการบังคับให้เป็นไปตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่งในคดี จึงมีความจาเป็นต้องจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกาย
และสิทธิในทรัพย์สิน ทั้งนี้ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญด้วยแล้ว
............................................................................................................................. .......
..............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๒
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงไว้เป็น
อย่างอื่น
“ศาล” หมายความว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือ
ผู้พิพากษาที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“ประธาน ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานหรือกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“คณะผู้ไต่สวนอิสระ” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง
เพื่อทาหน้าที่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทาความเห็นในกรณีที่มีการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๕ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้
ศาลอื่นนอกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองรับคดีที่อยู่ในอานาจของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๖ การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลมีอานาจค้นหาความจริง
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการนาสืบ
พยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นในการนาสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว
ก็ให้ศาลรับฟังได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ โดยยึดสานวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือของคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา
แต่ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาลอื่น พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ศาลมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายในการ
ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศาลที่มิใช่การพิจารณาหรือพิพากษาคดีได้

๓
มาตรา ๗ ศาลมีอานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติ
มาตรา ๘ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และมีอานาจออกข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และข้อกาหนดอื่น
เกี่ยวกับการดาเนินคดีเพื่อใช้แก่การปฏิบัติงานของศาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ข้อกาหนดตามวรรคหนึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กระบวนพิจารณาใน
ศาลให้เป็นไปตามข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีข้อกาหนดดังกล่าว ให้นาบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๙ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาจานวน
ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้พิพากษาประจาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
เพื่อปฏิบัติงานที่จาเป็นในระหว่างที่ยังไม่มีองค์คณะผู้พิพากษาตามมาตรา ๑๑ สาหรับคดีใดคดีหนึ่ง
มาตรา ๑๐ ศาลมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
(๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ารวยผิดปกติ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๓) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึง่ มิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) เป็น
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้
หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจให้กระทาการ
ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่
(๔) คดีที่บุคคลตาม (๑) จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิด

๔
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน
มาตรา ๑๑ เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่
ศาลฎีกาโดยเร็ว เพื่อเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจานวนเก้าคน
เป็นองค์คณะผู้พิพากษา โดยให้เลือกเป็นรายคดี
ในกรณีมีเหตุสมควร ผู้พิพากษาคนใดอาจขอถอนตัวจากการได้รับเลือกเป็น
องค์คณะผู้พิพากษาได้ โดยให้แถลงต่อที่ประชุมใหญ่ก่อนการลงคะแนน และให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติว่า
จะให้มีการถอนตัวหรือไม่ มติของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
การเลือกองค์คณะผู้พิพากษาแต่ละคดีให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ ให้ผู้พิพากษา
ซึง่ ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบจานวนที่จะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาสาหรับคดี ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลาดับใดอันเป็นเหตุ
ให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจานวนดังกล่าว ให้ประธานศาลฎีกาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก
ผู้พิพากษาซึ่งได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษามีหน้าที่และอานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีจนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่และอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และระหว่าง
การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ห้ามมิให้มีคาสั่งให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไปทางานที่อื่นนอกศาลฎีกา
ในกรณีที่ผู้พิพากษาใดในองค์คณะพ้นจากหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ หรือมีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ทาให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อกาหนด
ของประธานศาลฎีกา ให้ถือว่าผู้พิพากษาเท่าที่มีอยู่เป็นองค์คณะผู้พิพากษาต่อไปได้ เว้นแต่ผู้พิพากษา
ในองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน ในกรณีที่ผู้พิพากษาในองค์คณะเหลือไม่ถงึ เจ็ดคน หรือในกรณีที่
ประธานศาลฎีกาเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ดาเนินการเลือกผู้พิพากษา
เข้ามาแทนทีใ่ ห้ครบจานวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง โดยผู้พิพากษาซึ่งได้รับเลือกนั้น
ให้มีอานาจเช่นเดียวกับผู้พิพากษาอื่นในองค์คณะที่ตนเข้าแทนที่ และสามารถตรวจสานวนและ
ลงลายมือชื่อในคาพิพากษาได้
การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกเป็นองค์คณะ
ผู้พิพากษาไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่ผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็น
องค์คณะผู้พิพากษาต่อไป
ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่ง องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งได้รับเลือกใน
การประชุมดังกล่าว ตลอดจนบุคคลซึง่ องค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๑๒ ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาย่อมพ้นหน้าที่ในคดีเมื่อ
(๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการตุลาการ
(๒) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไปดารงตาแหน่งที่ศาลอื่น
(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคัดค้านผู้พิพากษา และองค์คณะผู้พิพากษามีคาสั่งยอมรับ
ตามคาคัดค้านในมาตรา ๑๓
(๔) เมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ถอนตัวได้ กรณีมีเหตุสมควร
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มาตรา ๑๓ หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะคัดค้านผู้พิพากษาคนใดซึง่ ได้รับเลือก
เป็นผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษา เนื่องจากมีเหตุอันจะคัดค้านผู้พิพากษาได้ ให้ยื่นคาร้องต่อศาล
ก่อนเริ่มการไต่สวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ให้องค์คณะผู้พิพากษาไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วมี
คาสั่งยอมรับหรือยกคาคัดค้าน คาสั่งนี้เป็นที่สุด และให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การคัดค้านผู้พิพากษาจะกระทามิได้ หากได้เริ่มการไต่สวนพยานหลักฐานไปแล้ว
เว้นแต่ผู้คัดค้านสามารถแสดงต่อศาลได้ว่ามีเหตุสมควรทีท่ าให้ไม่สามารถคัดค้านได้ก่อนนั้น
มาตรา ๑๔ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะกาหนดเป็นอย่างอื่น ให้ผู้พิพากษาซึง่ ได้รับ
คะแนนสูงสุดในการลงคะแนนตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสานวน ถ้ามีผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ประธานศาลฎีกาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสานวน
ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนมีอานาจดาเนินการตามมติขององค์คณะผู้พิพากษาและ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาอีกสองคน มีอานาจออกคาสั่งใด ๆ
ที่มิได้เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้
มาตรา ๑๕ ให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกัน
ไปจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
มาตรา ๑๖ ถ้าอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานที่อาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนามาไต่สวน
ในภายหลัง บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้
ในกรณีที่มีการยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่งก่อนอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยื่นฟ้อง ให้ผู้พิพากษาประจาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาตามมาตรา ๙
เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนพยานหลักฐานดังกล่าวให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้
มาตรา ๑๗ เมื่อศาลประทับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดารงตาแหน่งตามมาตรา ๑๐ (๑)
กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมี
คาสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง หรือคาพิพากษานั้นมีผลให้
ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด ๖ อุทธรณ์ หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๑๘ ในระหว่างพิจารณา ศาลมีอานาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในศาลฎีกาทาหน้าทีช่ ่วยเหลือศาลในการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดี
(๒) ดาเนินการและจัดทารายงานเกี่ยวกับคดีตามที่ศาลมีคาสั่ง

๖
(๓) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกคาพยาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
ตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาในการทาหน้าที่ช่วยเหลือนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ศาลฎีกาให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๑๙ ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือในกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นามาใช้บังคับ หรือใน
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา หรือตามที่ศาลกาหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความมีคาขอ
ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องทางวิธีพิจารณาเกิดขึ้น ให้ศาลสั่งให้คู่ความซึง่
ดาเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง ดาเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข
ที่ศาลเห็นสมควรกาหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
มาตรา ๒๐ การทาคาสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี ให้ผู้พิพากษา
ในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคนทาความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือโดยสังเขป พร้อมทั้งต้องแถลง
ด้วยวาจาต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติโดยให้ถือมติตามเสียง
ข้างมาก ในการนี้ องค์คณะผู้พิพากษาอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในองค์คณะ
ผู้พิพากษาเป็นผู้จัดทาคาสั่งหรือคาพิพากษาตามมตินั้นก็ได้
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญตามข้อกาหนด
ของประธานศาลฎีกา
คาสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคาพิพากษาของศาล ให้เปิดเผยโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ คาสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคาพิพากษาของศาล อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย
(๑) ชื่อคู่ความทุกฝ่าย
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและคาให้การ
(๔) ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๗) คาวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
มาตรา ๒๒ เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องจับกุมหรือคุมขังผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลย
เนื่องจากมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ผู้นั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ
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ป.ป.ช. คณะผู้ไต่สวนอิสระหรืออัยการสูงสุดอาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับหรือหมายขัง
ผู้นั้นได้
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว ไม่ว่าจะมีการคุมขังจาเลยมาก่อนหรือไม่ ให้องค์คณะ
ผู้พิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจาเลยและมีคาสั่งตามที่เห็นสมควรหรือปล่อยชั่วคราวจาเลย
นั้นได้
หมวด ๒
การดาเนินคดีอาญา
มาตรา ๒๓ ผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ได้แก่
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนด
มาตรา ๒๔ ในการฟ้องคดีอาญาสาหรับการกระทาอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอานาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิด
บทอื่นไว้ด้วย
ในกรณีที่พบว่าศาลอื่นรับฟ้องคดีในข้อหาความผิดอาญาบทอื่นจากการกระทาความผิด
กรรมเดียวกับการกระทาความผิดตามที่มีการยื่นฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้องค์คณะผู้พิพากษาแจ้งไปยังศาลอื่นที่รับฟ้องดังกล่าวเพื่อให้โอนคดีดังกล่าวมายังศาลต่อไป
หรือศาลอื่นจะขอโอนคดีดังกล่าวมายังศาลเองก็ได้ และให้ถือว่ากระบวนพิจารณาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ในศาลอื่นก่อนมีคาพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม
มาตรา ๒๕ ฟ้องต้องทาเป็นหนังสือและมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๘
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้อง
ระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทาความผิด พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะ
ดาเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ ในวันยื่นฟ้องให้จาเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่ง
สานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนา
อิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในสานวน ทั้งนี้ ศาลอาจไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีคาสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง
การฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ต้อง
ไต่สวนมูลฟ้อง
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มาตรา ๒๖ ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลและอัยการสูงสุดหรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว
แต่ยังไม่ได้ตัวมา ให้ศาลรับคาฟ้องไว้พิจารณาได้ แม้จะไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล
การแจ้งตามวรรคหนึ่งถ้าได้ส่งหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหา ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าได้แจ้งให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบแล้ว
เมื่อศาลรับคาฟ้องไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว หรือในกรณีที่จาเลยหลบหนี
ในระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นาอายุความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๕ แห่งประมวล
กฎหมายอาญามาใช้บังคับแก่การพิจารณาคดีนั้น
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องคดีโดยยังมิได้
ตัวผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๒๖ เมื่อศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว และเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้ออก
หมายจับ ให้ศาลออกหมายจับและพิจารณาคดีต่อไปได้ โดยถือว่าจาเลยไม่ติดใจที่จะให้มีการพิจารณา
ต่อหน้าจาเลย แต่ไม่ตัดสิทธิจาเลยที่จะตั้งทนายความมาดาเนินการแทนตนได้ โดยให้ศาลจดรายงานไว้
และให้ศาลมีอานาจดาเนินการพิจารณาและพิพากษาต่อไปได้โดยไม่ต้องกระทาต่อหน้าจาเลย
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิจาเลยทีจ่ ะมาศาลเพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่
ศาลจะมีคาพิพากษา แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและการดาเนินกระบวนพิจารณาที่
ได้ทาไปแล้วต้องเสียไป
มาตรา ๒๘ ในคดีที่ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๒๗ และมีคาพิพากษา
ว่าจาเลยกระทาความผิด ถ้าภายหลังจาเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทาให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสาคัญ จาเลยจะมาแสดงตนต่อศาลและยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณา
ใหม่ได้ แต่ต้องยื่นเสียภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา และให้ศาลมีอานาจสั่งรื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร
การดาเนินการในการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกา
มาตรา ๒๙ เมื่อประทับฟ้องแล้ว ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่จะได้
ความว่าหากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
มาตรา ๓๐ การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่
มีความจาเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาคัญ ให้ศาลมีคาสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดย
ไม่ชักช้า ศาลมีอานาจไต่สวนพยานหลักฐานลับหลังจาเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) จาเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือ
มีเหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายและจาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟัง
การพิจารณาและสืบพยาน
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(๒) จาเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
นั้นแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
(๓) จาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยัง
จับตัวมาไม่ได้
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน ศาลมีคาสั่งให้จาเลยออกจากห้องพิจารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
กรณีตาม (๓) ในกรณีที่ต้องมีการส่งหนังสือ คาสั่ง หรือหมายอาญาของศาลให้ส่งไป
ยังทนายความของจาเลยแทน
มาตรา ๓๑ ในการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยซึ่งหลบหนีไปในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าเป็นการหลบหนีไปในระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาล ไม่ว่าศาลจะมีคาสั่งจาหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจาเลยรายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยนั้น
มีการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง จาหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง
มาตรา ๓๒ เมื่อได้มีคาสั่งประทับฟ้องแล้วให้ศาลส่งสาเนาฟ้องแก่จาเลย และ
นัดคู่ความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก
นับแต่วันที่จาเลยได้รับสาเนาฟ้อง ให้จาเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสาเนาเอกสาร
ในสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจาเลยมาอยู่ต่อหน้าศาล
และศาลเชื่อว่าเป็นจาเลยจริง ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทาผิดจริงหรือไม่
จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คาให้การของจาเลยให้บันทึกไว้ ถ้าจาเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้
และถ้าจาเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลกาหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให้โจทก์
และจาเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ในกรณีที่จาเลยมิได้มาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าจาเลยให้การปฏิเสธ
ในคดีที่จาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้ข้อหาที่จาเลยรับสารภาพนั้นกฎหมาย
กาหนดอัตราโทษอย่างต่าให้จาคุกน้อยกว่าห้าปี หรือโทษสถานที่เบากว่านั้น ศาลอาจเรียก
พยานหลักฐานมาไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดจนกว่าจะพอใจว่า
จาเลยกระทาความผิดจริงก็ได้
มาตรา ๓๓ ให้โจทก์จาเลยยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาในจานวนที่
เพียงพอก่อนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากองค์คณะผู้พิพากษา เมื่อมีเหตุสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น
หรือเป็นกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อให้โอกาสแก่จาเลยในการต่อสู้คดี
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มาตรา ๓๔ ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้โจทก์จาเลยส่งพยานเอกสารและ
พยานวัตถุต่อศาลเพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
เนื่องจากสภาพและความจาเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นให้โจทก์จาเลยแถลงแนวทาง
การเสนอพยานหลักฐานต่อองค์คณะผู้พิพากษา
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริง แม้จาเลยจะมิได้ยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามมาตรา ๓๓ หรือมิได้ส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาลตามวรรคหนึ่ง เพราะเหตุที่จาเลย
ไม่มาศาลและไม่มีทนายความ หรือแม้โจทก์จาเลยจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานไว้
หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจพยานหลักฐาน องค์คณะผู้พิพากษาจะไต่สวน
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ต้องมีการไต่สวน ให้องค์คณะผู้พิพากษากาหนดวันเริ่มไต่สวน
โดยให้แจ้งให้โจทก์จาเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๓๖ ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้าง
หรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจ้งให้พยานทราบ
ประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือ
ตอบคาถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใด
ยกขึ้นอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม
การถามพยานของศาลตามวรรคหนึ่ง จะใช้คาถามนาก็ได้
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๓๗ บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรมกาหนด
(๑) พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาเองตามมาตรา ๓๖
(๒) บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคาและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๖
วรรคสามและวรรคสี่
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรา ๓๘
มาตรา ๓๘ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ต้องแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความ
ตามสมควร ในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้ง
หรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

๑๑
มาตรา ๓๙ เมื่อการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โจทก์และจาเลยมีสิทธิแถลงปิดคดี
ของตนภายในเวลาที่ศาลกาหนด แล้วให้องค์คณะผู้พิพากษามีคาพิพากษาและให้อ่านคาพิพากษาใน
ศาลโดยเปิดเผยภายในเจ็ดวันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา ถ้ามีเหตุสมควรจะเลื่อนการอ่านไปก่อน
ก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบสี่วันและต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
ในกรณีที่ศาลนัดฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง แต่จาเลยที่ทราบนัด
โดยชอบแล้วไม่มาฟังคาพิพากษาหรือคาสั่ง ให้ศาลอ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งลับหลังจาเลยได้
และให้ถือว่าจาเลยได้ฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นแล้ว
ในการพิจารณาและสืบพยานลับหลังจาเลยตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
เมื่อศาลนัดฟังคาพิพากษาหรือคาสั่ง ให้ปิดประกาศแจ้งการนัดฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้น
ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ของจาเลย หรือวิธีการอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร และให้ถือว่าจาเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว
มาตรา ๔๐ ให้ถือว่าพยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เป็นพยานที่อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา
มาตรา ๔๑ การริบทรัพย์สินในการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าโจทก์จะมีคาขอหรือไม่ก็ตาม นอกจากศาลจะมีอานาจริบทรัพย์สินตามกฎหมาย
ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่เป็นทรัพย์สิน
ของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด
(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การกระทาความผิดหรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทาความผิด
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การจาหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ในการที่ศาลจะมีคาสั่งริบทรัพย์สินตาม (๑) ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งการกระทาความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนาทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทา
ความผิดอีก
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่จะทาให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม (๑)
ในการกระทาความผิดได้อีกต่อไป ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทน
การริบทรัพย์สิน
หากการดาเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมีคาสั่งริบทรัพย์สินนั้น
ในภายหลังก็ได้
มาตรา ๔๒ การดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าโจทก์จะ
มีคาขอหรือไม่ก็ตาม บรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด

๑๒
(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มา
จากการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทาความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทาความผิด
(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การจาหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
มาตรา ๔๓ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น ถ้าความปรากฏแก่ศาลเองหรือ
ความปรากฏตามคาขอของโจทก์ว่า สิ่งที่ศาลจะสั่งริบหรือได้สั่งริบ โดยสภาพไม่สามารถส่งมอบได้
สูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการนาสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น
หรือได้มีการจาหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระทาได้โดยยากเกินสมควร
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ศาลอาจกาหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยคานึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่
ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง และสั่งให้ผู้มีหน้าที่ต้องส่งสิ่งที่ศาลสั่งริบชาระเป็นเงินแทนตามมูลค่า
ดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกาหนด
การกาหนดมูลค่าตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีการนาไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นหรือ
ในกรณีมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ากว่าราคาท้องตลาดของสิ่งที่ศาลสั่งริบในวันที่มีการจาหน่าย
จ่าย โอนสิ่งนั้น ให้ศาลกาหนดโดยคานึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น หรือมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ได้มาแทนสิ่งนั้น แล้วแต่กรณี
ในการสั่งให้บุคคลชาระเงินตามวรรคหนึ่ง ศาลจะกาหนดให้ผู้นั้นชาระเงินทั้งหมด
ในคราวเดียวหรือจะให้ผ่อนชาระก็ได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี และถ้าผู้นั้น
ไม่ชาระหรือชาระไม่ครบถ้วนตามจานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด ต้องเสียดอกเบี้ยใน
ระหว่างเวลาผิดนัดตามอัตราที่ศาลกาหนด และให้ศาลมีอานาจสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่น
ของบุคคลนั้นได้ไม่เกินจานวนเงินที่ยังค้างชาระ
หมวด ๓
การดาเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะเหตุร่ารวยผิดปกติ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การดาเนินคดีอาญา เว้นแต่มาตรา ๒๔
มาตรา ๓๒ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๓
มาตรา ๔๕ คาร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้องระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ารวยผิดปกติแล้ว
จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะยื่นคาร้องด้วย
มาตรา ๔๖ เมื่อได้รับคาร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ศาลประกาศ
คาร้องดังกล่าวในที่เปิดเผยตามวิธีการในข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้ แต่ต้องกระทาก่อนศาลมีคาพิพากษา
มาตรา ๔๗ ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มิได้เกิดจากการร่ารวยผิดปกติ ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล
ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็น
ของแผ่นดินมิได้เกิดจากการร่ารวยผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนวิกลจริตไม่อยู่ในภาวะทาการพิสูจน์ต่อศาลได้ หรือ
ผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลคานึงถึงความสามารถในการพิสูจน์ของ
บุคคลดังกล่าวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
หมวด ๔
การดาเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการกล่าวหาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ว่ากรรมการ
ป.ป.ช. ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง และประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหาและ
เสนอเรื่องมายังประธานศาลฎีกา ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๔๙
เพื่อดาเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทาความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
มาตรา ๔๙ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง ประกอบด้วย
บุคคลจานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ทีค่ ัดเลือกจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการอัยการที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการ หรือ
อัยการอาวุโสที่เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีอย่างน้อยหนึ่งคน
สาหรับจานวนที่เหลือให้คัดเลือกจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๕๑ ตามความเหมาะสมแห่งคดี

๑๔
มาตรา ๕๐ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้ไต่สวนอิสระต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีในวันแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดย
ประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทมหาชนจากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๗) เคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๕๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้ไต่สวนอิสระต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น

๑๕
เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๓) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๔) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๕) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง
มาตรา ๕๒ ในการดาเนินการของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระ
มีหน้าทีแ่ ละอานาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ ผู้ไต่สวนอิสระจะได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๔ คณะผู้ไต่สวนอิสระมีอานาจสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหา
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อประกอบ
การไต่สวนตามรายการ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะผู้ไต่สวนอิสระกาหนด โดยจะเรียก
รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้เคยยื่นไว้จากผู้ซง่ึ เก็บรักษาเพื่อนามาเทียบเคียงดูด้วยก็ได้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกินหกสิบวัน
มาตรา ๕๕ เมื่อดาเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้สั่งยุติเรื่อง และให้คาสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่เป็นกรณีตาม (๒)
ให้ส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

๑๖
ในการไต่สวนและดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ยื่นคาขอต่อประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
ให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายในหกสิบวัน
นับแต่วันได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้ก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคสาม ให้อัยการสูงสุดยื่นคาร้อง
ต่อศาลเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลาฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
แต่ทั้งนี้ต้องฟ้องภายในอายุความ
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การดาเนินคดีอาญา และหมวด ๓ การดาเนินคดี
ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน มาใช้บังคับในการดาเนินคดีตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๕
การดาเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการที่บุคคลตาม
มาตรา ๑๐ (๔) ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทาเป็นคาร้องยื่นต่อศาลภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ลงมติว่ามีการกระทานั้น
กรณีที่ไม่อาจยื่นคาร้องได้ก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นคาร้องออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
กาหนด
ในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. เป็นผู้ถูกกล่าวหา อานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่งให้เป็นอานาจของหน่วยงานที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนดไว้
มาตรา ๕๗ คาร้องตามมาตรา ๕๖ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งของผู้นั้น
บุคคลซึง่ ผู้นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ระยะเวลาที่ต้องยื่น
รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ผลการตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการตามมาตรา ๕๖
วรรคสาม ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๘ การพิจารณาพิพากษาคดีตามหมวดนี้ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒
การดาเนินคดีอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๗
ในกรณีมีข้อขัดข้องในการดาเนินคดีส่วนอาญาที่อาจทาให้การวินิจฉัยคดี
ล่าช้าออกไป องค์คณะผู้พิพากษาอาจมีคาสั่งให้แยกการดาเนินคดีในส่วนอาญาออกเป็นอีกคดีหนึ่ง
แล้วดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีต่อไปได้
หมวด ๖
อุทธรณ์
มาตรา ๕๙ คาพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่จาเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้
ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์
มาตรา ๖๑ คดีที่ไม่มีอุทธรณ์คาพิพากษา ให้เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือ
ถือว่าได้อ่านคาพิพากษาของศาล
มาตรา ๖๒ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ดาเนินการโดย
องค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาจานวนเก้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือก
จากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือ
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่เคยพิจารณา
คดีนั้นมาก่อน โดยให้เลือกเป็นรายคดี คาวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์คณะให้ถือว่าเป็นคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก่การดาเนินคดีชั้นอุทธรณ์ โดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในคดีเรื่องใด หากมีปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้แตกต่างกัน
ผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในองค์คณะพิจารณาคดีนั้นหรือประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกาจะเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาให้มีการวินิจฉัยปัญหานั้น
โดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้
เมื่อที่ประชุมใหญ่มคี าวินิจฉัยในเรื่องหรือประเด็นใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้องค์คณะ
พิจารณาคดีวินิจฉัยหรือมีคาพิพากษาในเรื่องหรือประเด็นนั้นไปตามคาวินิจฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่

๑๘
หมวด ๗
การบังคับคดี
มาตรา ๖๔ การบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่งในคดีให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
คาพิพากษาและคาสั่งในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๕ การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชาระเงินแทนมูลค่า
สิ่งที่ศาลสั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทาได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด
และให้อัยการสูงสุดหรือสานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีหน้าที่และอานาจ
ในการดาเนินการบังคับคดี โดยให้ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ของกรมบังคับคดีมีหน้าที่และอานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้ง
จากอัยการสูงสุดหรือสานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดาเนินการบังคับคดี
การบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้กระทาได้แม้ว่าบุคคลซึ่งต้องชาระเงินแทนมูลค่า
สิ่งที่ศาลสั่งริบถึงแก่ความตายไปแล้ว หากปรากฏว่าคาพิพากษาถึงที่สุดก่อนผู้นั้นถึงแก่ความตาย
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ไปแล้ว
หากปรากฏในภายหลังโดยคาร้องของเจ้าของที่แท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทาความผิด ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานก็ให้ศาลสั่งให้คืน
ทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ คาร้องของเจ้าของที่แท้จริงนั้นจะต้องกระทาต่อศาลภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่คาพิพากษาถึงที่สุด
ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชาระเงิน
ตามมาตรา ๔๓ หากปรากฏโดยคาร้องของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่า
ผู้เป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้น
ตามสภาพที่เป็นอยู่ หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทนตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี คาร้องของ
เจ้าของที่แท้จริงเช่นว่านี้จะต้องกระทาต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๗ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่หมวด ๖
อุทธรณ์ ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ และให้ใช้กฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฟ้องนั้นบังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๑๙
มาตรา ๖๘ บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การดาเนินคดีหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ

................................
นายกรัฐมนตรี

