ร่าง
พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
พ.ศ. ....
...........................................
............................................
............................................
...............................................................................................................................................
...................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
....................................................................................................................................................
..........................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
“ศาล” หมายความว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
“ประธาน ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต
แห่งชาติ

-๒“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
“ผู้ไต่สวนอิสระ” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่ไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทาความเห็นใน
กรณี ที่มีการกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช. ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวยผิด ปกติ ทุจริ ตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
มาตรา ๕ นับ แต่วัน ที่พ ระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ใช้บัง คับ ห้า มมิให้ศ าลอื่น
รับคดีที่อยู่ในอานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๖ การพิ จ ารณาคดี ให้ ใช้ ร ะบบไต่ ส วนและเป็ น ไปโดยรวดเร็ ว ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ให้ศาลค้นหาความจริง
โดยยึ ด ส านวนการไต่ ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ ของผู้ ไ ต่ ส วนอิ ส ระ แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ในการปฏิบัติห น้าที่ ศาลมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาลอื่น พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ศาลมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม ให้บุคคล
คณะบุคคล หรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ความร่วมมือในการดาเนินการใด ๆ ตามที่
ศาลขอหรือมอบหมาย
มาตรา ๗ ศาลมีอ านาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามที ่ป ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติ
มาตรา ๘ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๙ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
เพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาของศาลตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาจานวน
ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้พิพากษาประจาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเพื่อ
ปฏิบัติงานที่จาเป็นในระหว่างที่ยังไม่มีองค์คณะผู้พิพากษาตามมาตรา ๑๔ สาหรับคดีใดคดีหนึ่ง

-๓มาตรา ๑๐ ศาลมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
(๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือ งตามกฎหมายว่า ด้วยระเบีย บข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๒) คดีที่มีมูลแห่ งคดีเป็น การกล่าวหาบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดทางอาญาตาม (๑) รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่
(๓) คดีที่ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องให้ศาลพิจารณาพิพากษาข้อกล่าวหาว่ากรรมการ ป.ป.ช.
มีพ ฤติก ารณ์ ร่ารวยผิด ปกติ ทุ จริต ต่อหน้ าที่ หรือจงใจปฏิ บั ติห น้าที่ หรือใช้อ านาจขั ด ต่อ บทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๔) คดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินของบุคคลตาม (๑) ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕) คดีที่บุคคลตาม (๑) จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือ จงใจยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ สิ น หรือ หนี้ สิ น ด้ ว ยข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรือ ปกปิ ด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน
มาตรา ๑๑ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากรณีมีมลู ที่จะดาเนินคดีตามมาตรา ๑๐ (๑) (๒)
หรือ (๔) ให้ประธาน ป.ป.ช. ส่งรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
ภายในสามสิบวัน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีต่อศาล
ให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าเรื่องที่ส่งมานั้นยังมีข้อไม่สมบูรณ์ และได้แจ้งข้อไม่สมบูรณ์นั้น
ไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๑๒ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตัง้ คณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่ายจานวนฝ่ายละเท่ากันเป็น
คณะทางาน ให้สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะทางานมีอานาจหน้าที่
พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุด
เพื่อฟ้องคดีต่อไป
ในกรณีที่คณะทางานไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีได้ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่
วันตั้งคณะทางาน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจยื่นฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดี
แทนได้ แต่ต้องฟ้องภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนตามวรรคก่อน
ห้ามมิให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีให้แก่จาเลย

-๔มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้ก่อนพ้นระยะเวลาตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา
ฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องฟ้องภายในอายุความ
มาตรา ๑๔ เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีตอ่ ศาล ให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยเร็ว
เพื่อกาหนดจานวนองค์คณะและเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
หรือผู้พิพ ากษาอาวุโสในศาลฎีกาจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นองค์คณะผู้พิพากษา
เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวและอีกสองคนเป็นองค์คณะผู้พิพากษาสารอง
ในกรณีมีเหตุสมควร ผู้พิพากษาคนใดอาจขอถอนตัวจากการได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษา
และองค์คณะผู้พิพากษาสารองได้ โดยให้แถลงต่อที่ประชุมใหญ่ก่อนการลงคะแนน และให้ที่ประชุมใหญ่
ลงมติว่าจะให้มีการถอนตัวหรือไม่ มติของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
การเลือกองค์คณะผู้พิพากษาและองค์คณะผู้พิพากษาสารองแต่ละคดีให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ
ให้ ผู้พิ พ ากษาที่ ได้ รับ คะแนนสูงสุ ด เรีย งลงไปตามลาดั บ จนครบจานวนที่ จ ะเป็ น องค์ ค ณะพิ จ ารณา
พิพากษาและองค์คณะผู้พิพากษาสารองเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาสาหรับคดี ถ้ามีผู้ได้ รับ
คะแนนเท่ากันในลาดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจานวนดังกล่าว ให้ประธานศาลฎีกาจับสลาก
ว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก
ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาและองค์คณะผู้พิพากษาสารองมีอานาจหน้าที่
ในการพิจารณาพิพากษาคดีจนกว่าจะสิ้นสุดอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ห้ามมิให้มีคาสั่งให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไปทางานที่อื่นนอกศาลฎีกา
การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาและ
องค์ ค ณะผู้พิ พ ากษาส ารองไปเป็ น ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โสในศาลฎี ก า ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ งการที่ ผู้ นั้ น
จะปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะผู้พิพากษาหรือองค์คณะผู้พิพากษาสารองต่อไป
ผู้พิพากษาที่ร่วมประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่ง องค์คณะผู้พิพากษากับองค์คณะผู้พิพากษาสารอง
ที่ได้รับเลือกในการประชุมดังกล่าว ตลอดจนบุคคลที่องค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กาหนด
มาตรา ๑๕ ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาและองค์คณะผู้พิพากษาสารองย่อมพ้นหน้าที่
ในคดีเมื่อ
(๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการตุลาการ
(๒) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไปดารงตาแหน่งที่ศาลอื่น
(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคัดค้านผู้พิพากษา และองค์คณะผู้พิพากษามีคาสั่งยอมรับตามคา
คัดค้านในมาตรา ๑๗
(๔) เมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ถอนตัวได้ กรณีมีเหตุสมควร
ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเลือกผู้พิพากษาแทนที่ตามวิธีการในมาตรา ๑๔

-๕มาตรา ๑๖ ในระหว่างการพิจารณาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง
ได้ทาให้ ผู้พิพ ากษาซึ่งเป็ น องค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ในวัน นัด เป็น การ
ชั่วคราว หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นอีกต่อไป ให้องค์คณะผู้พิพากษาสารอง
ตามล าดั บ คะแนนที่ ได้รับ เลื อกในมาตรา ๑๔ มี อานาจปฏิบั ติ ห น้ าที่ ในวันนั ด นั้ นแทน หรือเข้ าเป็ น
องค์คณะผู้พิพากษาแทนองค์คณะผู้พิพากษาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในระหว่างการทาคาพิพากษาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
ท าให้ ผู้ พิ พ ากษาซึ่ ง เป็ น องค์ ค ณะในการพิ จ ารณาคดี นั้ น ไม่ ส ามารถท าค าพิ พ ากษาได้ อี ก ต่ อ ไป
ให้ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาสารองตามลาดับคะแนนที่ได้รับเลือกในมาตรา ๑๔ มีอานาจตรวจสานวน
และร่วมลงลายมือชื่อทาคาพิพากษากับองค์คณะผู้พิพากษาที่เหลือได้
มาตรา ๑๗ หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะคัดค้านผู้พิพากษาคนใดที่ได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาใน
องค์คณะผู้พิพากษาและองค์คณะผู้พิพากษาสารอง เนื่องจากมีเหตุอันจะคัดค้านผู้พิพากษาได้ ให้ยื่นคาร้อง
ต่อศาลก่อนเริ่มการไต่สวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ให้องค์คณะผู้พิพากษาไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วมี
คาสั่งยอมรับหรือยกคาคัดค้าน คาสั่งนี้เป็นที่สุด และให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การคัด ค้านผู้พิพากษาจะกระทามิได้ หากได้เริ่มการไต่สวนพยานหลักฐานไปแล้ว เว้นแต่
ผู้คัดค้านจะสามารถแสดงต่อศาลได้ว่ามีเหตุสมควรทาให้ไม่สามารถคัดค้านได้ก่อนนั้น
มาตรา ๑๘ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะกาหนดเป็นอย่างอื่น ให้ผู้พิพากษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ในการลงคะแนนตามมาตรา ๑๔ วรรคสามเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสานวน ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
ให้ประธานศาลฎีกาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสานวน
ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนมีอานาจดาเนินการตามมติขององค์คณะผู้พิพากษาและเมื่อได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้พิ พากษาในองค์คณะผู้พิพ ากษาอีกสองคน มีอานาจออกคาสั่งใด ๆ ที่ มิได้เป็ น
การวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้
มาตรา ๑๙ ประธานศาลฎี ก าโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า มี อ านาจ
ออกข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น คดี เพื่ อ ใช้ แ ก่ ก ารปฏิ บั ติ งานของศาลได้ เท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรือ แย้ งต่ อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
นอกจากที่ บั ญ ญั ติไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นี้ กระบวนพิ จารณาในศาล
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีข้อกาหนดดังกล่าว ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๐ ให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่า
จะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้

-๖มาตรา ๒๑ ถ้าอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกรงว่า
พยานหลักฐานซึง่ อาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนามาไต่สวนในภายหลัง บุคคลดังกล่าว
อาจยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้
มาตรา ๒๒ เมื่อศาลประทับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาพิพากษา
เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง หรือคาพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง
ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด ๖ หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือ
วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๒๓ ในระหว่างพิจารณาศาลมีอานาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทาหน้าที่ช่วยเหลือศาล
ในการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดี
(๒) ดาเนินการและจัดทารายงานเกี่ยวกับคดีตามที่ศาลมีคาสั่ง
(๓) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกคาพยาน
(๔) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นี้ ห รือ ตาม
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาในการทาหน้าที่ช่วยเหลือนั้น
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ เจ้ า พนั ก งานคดี เป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอานาจหน้าที่
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด
ของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๒๔ ระยะเวลาที่ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นี้ กฎหมายอื่น ที่
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นามาใช้บังคับ ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
หรือตามที่ศาลกาหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความมีคาขอ ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความ
จาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
มาตรา ๒๕ การทาคาสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี ให้ผู้พิพากษาในองค์
คณะผู้พิพากษาทุกคนทาความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม
ก่อนการลงมติ และให้ถือมติตามเสียงข้างมาก ในการนี้ องค์คณะผู้พิพากษาอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษา
คนใดคนหนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษาเป็นผู้จัดทาคาสั่งหรือคาพิพากษาตามมตินั้นก็ได้
ค าสั่ ง ที่ เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดคดี ห รื อ ค าพิ พ ากษาของศาล ให้ เปิ ด เผยโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ส่วนความเห็นในการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคนให้เปิดเผย
ตามวิธีการที่ประธานศาลฎีกากาหนด

-๗มาตรา ๒๖ ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อคู่ความทุกฝ่าย
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและคาให้การ
(๔) ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๗) คาวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
มาตรา ๒๗ เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องจับกุมหรือคุมขังผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยเนื่องจาก
มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้ นน่าจะได้กระทาความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะ หลบหนี
หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้ไต่สวนอิสระ
หรืออัยการสูงสุดอาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับหรือหมายขังผู้นั้นได้
ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว ไม่ว่าจะมีการคุมขังจาเลยมาก่อนหรือไม่ ให้องค์คณะผู้พิพากษา
พิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจาเลยและมีคาสั่งตามที่เห็นสมควรหรือปล่อยชั่วคราวจาเลยนั้นได้
หมวด ๒
การดาเนินคดีอาญา
มาตรา ๒๘ ผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้แก่
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๒๙ ในการฟ้องคดีอาญาสาหรับการกระทาอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
และบทใดบทหนึ่งอยู่ในอานาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย
มาตรา ๓๐ การฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
ฟ้องต้องทาเป็ น หนั งสือมีข้อความตามที่ บัญ ญั ติไว้ในมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจขัด ต่อบทบัญ ญั ติแห่ งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย และต้องระบุพฤติการณ์ ที่กล่าวหาว่า
กระทาความผิด พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดาเนินกระบวนพิจารณาไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได้

-๘ในวันยื่นฟ้องให้จาเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่งสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี พร้อมสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการ
พิจารณาและรวมไว้ในสานวน ทั้งนี้ ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ตามที่
เห็นสมควร
กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีคาสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๑ เมื่อ ประทั บ ฟ้อ งแล้ว ห้ามมิ ให้ ศ าลอนุญ าตให้ ถอนฟ้ อ ง เว้น แต่ จะได้ ความว่า
หากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
มาตรา ๓๒ การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระทาโดยเปิดเผยเว้นแต่มีความจาเป็น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาคัญให้ศาลมีคาสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้
เมื่อศาลเห็ น เป็น การสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็ นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอานาจไต่สวน
พยานหลักฐานลับหลังจาเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) จาเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจาเป็น
อื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายและจาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและ
สืบพยาน
(๒) จาเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่
ยังจับตัวมาไม่ได้
(๓) จาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน ศาลมีคาสั่งให้จาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขัดขวางการพิจารณา หรือจาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๓๓ ในการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหา
หรือจาเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลาที่
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
ในกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาเลย ถ้าจาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในการดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจาเลยที่หลบหนีไปในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าเป็นการหลบหนีไปในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ไม่ว่าศาลจะมีคาสั่งจาหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือ
จับกุมจาเลยรายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยนั้นมีการสั่งไม่ฟ้อง
ยกฟ้อง จาหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง

-๙มาตรา ๓๕ เมื่อได้มีคาสั่งประทับฟ้องแล้วให้ศาลส่งสาเนาฟ้องแก่จาเลย และนัดคู่ความมาศาล
ในวันพิจารณาครั้งแรก
นับแต่วันที่จาเลยได้รับสาเนาฟ้องให้จาเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสาเนาเอกสารในสานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจาเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจาเลยจริง ให้อ่าน
และอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทาผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คาให้การของจาเลย
ให้บันทึกไว้ ถ้าจาเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้ และถ้าจาเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ ก็ให้ศาลกาหนด
วันตรวจพยานหลักฐานโดยให้โจทก์และจาเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
กรณี ที่ จ าเลยทราบนั ด พิ จ ารณาครั้ งแรกโดยชอบแล้ ว ไม่ ม าศาล ให้ ศ าลด าเนิ น กระบวน
พิจารณาต่อไปโดยถือว่าจาเลยให้การปฏิเสธ
ในคดีที่จาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้ข้อหาที่จาเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกาหนด
อัตราโทษอย่างต่าให้จาคุกน้อยกว่าห้าปี หรือโทษสถานที่เบากว่านั้น ศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมา
ไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจาเลยกระทาความผิดจริง
ก็ได้
มาตรา ๓๖ ให้โจทก์จาเลยยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสาเนาในจานวนที่เพียงพอก่อน
วันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากองค์คณะผู้พิพากษา เมื่อสามารถแสดงเหตุสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น หรือเป็น
กรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อให้โอกาสแก่จาเลยในการต่อสู้คดี
มาตรา ๓๗ ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้โจทก์จาเลยส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาล
เพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากสภาพและความ
จาเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นให้โจทก์จาเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อองค์
คณะผู้พิพากษา
ในกรณีที ่ม ิไ ด้ม ีก ารโต้แ ย้ง พยานหลัก ฐานใด องค์ค ณะผู้พ ิพ ากษาจะมีค าสั ่ง ให้รับ ฟัง
พยานหลักฐานนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้ แต่หากมีการโต้แย้งพยานหลักฐานใดหรือเมื่อศาลเห็นเองให้
องค์คณะผู้พิพากษาดาเนินการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นต่อไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ต้องมีการไต่สวน ให้องค์คณะผู้พิพากษากาหนดวันเริ่มไต่สวนโดยให้
โจทก์จาเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๓๙ ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรี ยก
มาเอง ให้ อ งค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษาสอบถามพยานบุ ค คลเอง โดยการแจ้ งให้ พ ยานทราบประเด็ น และ
ข้อเท็จจริงซึ่งจะทาการไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบคาถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม
แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม

- ๑๐ การถามพยานตามวรรคหนึ่ง จะใช้คาถามนาก็ได้
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๔๐ บุ คคลดั งต่ อไปนี้ มี สิ ทธิ ได้ รั บค่ าป่ วยการ ค่ าพาหนะเดิ นทาง ค่ าเช่ าที่ พั ก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมกาหนด
(๑) พยานบุคคลทีศ่ าลเรียกมาเองตามมาตรา ๓๙
(๒) บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคาและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๖ วรรคสองและ
วรรคสาม
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๑ ศาลอาจขอให้ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ห รือผู้ เชี่ยวชาญมาให้ ความเห็ น เพื่ อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควร ในอันที่จะขอให้
เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
มาตรา ๔๒ เมื่อการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โจทก์และจาเลยมีสิทธิแถลงปิดคดีของตน
ภายในเวลาที่ศาลกาหนด แล้ว ให้องค์คณะผู้ พิพ ากษามีคาพิพากษาและให้อ่านคาพิพากษาในศาล
โดยเปิด เผยภายในเจ็ดวันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา ถ้ามีเหตุสมควรจะเลื่อนการอ่านไปก่อนก็ไ ด้
แต่ต้องไม่เกินสิบสี่วันและต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
ในกรณีที่ศาลนัดฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งตามวรรคหนึ่ง แต่จาเลยที่ทราบนัดโดยชอบแล้ว
ไม่มาฟังคาพิพากษาหรือคาสั่ง ให้ศาลอ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งลับหลังจาเลยได้ และให้ถือว่าจาเลย
ได้ฟังคาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นแล้ว
มาตรา ๔๓ พยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้อาจได้รับการ
คุ้มครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
มาตรา ๔๔ การริบทรัพย์สินในการดาเนินคดีตามพระราชบัญญั ตินี้ ไม่ว่าโจทก์จะมีคาขอ
หรือไม่ก็ต าม นอกจากศาลจะมีอานาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญ ญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ ศาล
มีอานาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทาความผิด
(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด
(๒) ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อั นอาจค านวณเป็ นราคาเงิน ได้ ที่ บุค คลได้ม าจากการกระท า
ความผิดหรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทาความผิด

- ๑๑ (๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจาหน่าย จ่าย
โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ในการที่ศาลจะมีคาสั่งริบทรัพย์สินตาม (๑) ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนาทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทาความผิดอีก
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่จะทาให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม (๑) ในการกระทา
ความผิดได้อีกต่อไป ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สิน
หากการดาเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมีคาสั่งริบทรัพย์สินนั้นในภายหลังก็ได้
มาตรา ๔๕ การดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าโจทก์จะมีคาขอหรือไม่ก็ตาม บรรดา
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทา
ความผิด
(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้ หรือรับว่า จะ
ให้แ ก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบ ด้วย
หน้าที่
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาจากการ
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด ต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น
(๓) ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ ที่ได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทาความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทาความผิด
(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจาหน่าย จ่าย
โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๔๖ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น ถ้าความปรากฏแก่ศาลเองหรือความ
ปรากฏตามค าขอของโจทก์ว่า สิ่ งที่ศาลจะสั่งริบหรือได้ สั่งริบ โดยสภาพไม่ สามารถส่ งมอบได้ สูญหาย
หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการนาสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น หรือ
ได้มีการจาหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระทาได้โดยยากเกินสมควร หรือมีเหตุ
สมควรประการอื่น ศาลอาจกาหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยคานึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสั่ง และสั่งให้ผู้มีหน้าที่ต้องส่งสิ่งที่ศาลสั่งริบชาระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่
ศาลกาหนด
การกาหนดมูลค่าตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีการนาไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นหรือในกรณีมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ากว่าราคาท้องตลาดของสิ่งที่ศาลสั่งริบในวันที่มีการจาหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น
ให้ศาลกาหนดโดยคานึงถึงสัด ส่ว นของทรัพ ย์สิน ที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น หรือมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่ได้มาแทนสิ่งนั้น แล้วแต่กรณี

- ๑๒ ในการสั่งให้บุคคลชาระเงินตามวรรคหนึ่ง ศาลจะกาหนดให้ผู้นั้นชาระเงินทั้งหมดในคราว
เดียวหรือจะให้ผ่อนชาระก็ได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี และถ้าผู้นั้นไม่ชาระหรือ
ชาระไม่ครบถ้วนตามจานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด ต้องเสียดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัด
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด และให้ศาลมีอานาจสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลนั้นได้ไม่เกิน
จานวนเงินที่ยังค้างชาระ
หมวด ๓
การดาเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๗ ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ เว้นแต่มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ และ ๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ คาร้อ งขอให้ ท รัพ ย์สิน ตกเป็ น ของแผ่ นดิ น นอกจากจะต้อ งระบุ รายละเอีย ด
เกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติแล้ว จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน ชื่อ และที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะยื่นคาร้องด้วย
มาตรา ๔๙ เมื่อได้รับคาร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ศาลประกาศคาร้องดังกล่าวใน
ที่เปิดเผยตามวิธีการในข้อกาหนดตามมาตรา ๑๙
บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้ แต่ต้องกระทาก่อนศาลมีคาพิพากษา
มาตรา ๕๐ ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากการ
ร่ารวยผิดปกติก็ดี มิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ดี ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล
ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มิได้เกิดจากการร่ารวยผิดปกติ หรือมิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น
ของแผ่นดิน
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนวิกลจริตไม่อยู่ในภาวะทาการพิสูจน์ต่อศาลได้ หรือผู้ที่กล่าวอ้าง
โต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลคานึงถึงความสามารถในการพิสูจน์ของบุคคลดังกล่าว
และพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม

- ๑๓ หมวด ๔
การดาเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๕๑ เมื่อได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ป.ป.ช.ผู้ใด
มีพ ฤติก ารณ์ ร่ารวยผิด ปกติ ทุ จริต ต่อหน้ าที่ หรือจงใจปฏิ บั ติห น้าที่ หรือใช้อ านาจขั ด ต่อ บทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้ดาเนินการเลือกองค์คณะผู้พิพากษาตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๕๒ ให้องค์คณะผู้พิพากษาคัดเลือกบุคคลผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นผู้ไต่สวนอิสระ ทาหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและ
ทาความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินคดีตามคาร้องขอ แล้วเสนอรายชื่อไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามรายชื่อที่ได้รับจากองค์คณะผู้พิพากษา
ผู้ไต่สวนอิสระต้องไม่เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง หรือตาแหน่งอื่นใดของพรรคการเมือง
ในระยะสิบปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
ในการดาเนินการของผู้ไต่สวนอิสระ ให้ผู้ไต่สวนอิสระมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ ผู้ไต่สวนอิสระให้ แต่งตั้งจากข้าราชการอั ยการที่ ด ารงต าแหน่ งไม่ต่ ากว่าอัยการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออัยการอาวุโสที่เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างน้อยหนึ่งคน
และที่ เหลือให้พิ จารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมแก่คดีจากบุ คคลผู้มี สัญ ชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ากว่า
สี่สิบห้าปีในวันแต่งตั้งและต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภทบริหารระดับสูงหรือตาแหน่ง
ทางบริหารในหน่วยราชการที่เทียบเท่าประเภทบริหารระดับสูงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การบัญชี หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ในคดี โดยเคยปฏิบัติงานด้านดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๕๔ ผู้ไต่สวนอิสระต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๒) เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

- ๑๔ (๖) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๕๕ ผู ้ไ ต่ส วนอิส ระจะได้รับ ค่า ป่ว ยการ ค่า พาหนะเดิน ทาง ค่า เช่า ที ่พ ัก และ
ค่าตอบแทนอย่างอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ คณะผู้ไต่สวนอิสระมีอานาจสั่งให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อประกอบการไต่สวนตามรายการ
วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะผู้ไต่สวนอิสระกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกินหกสิบวัน
มาตรา ๕๗ คณะผู้ไต่สวนอิสระต้องทาการไต่สวนและทาความเห็นให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง แต่องค์คณะผู้พิพากษาอาจขยายระยะเวลาให้เท่าที่จาเป็นได้
ในกรณีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระมีมติว่าข้อกล่าวหาต่อกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมีมูล ให้คณะผู้ไต่สวน
อิสระส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาล
ให้ อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายในหกสิบวันนับแต่
วันได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ไม่อาจฟ้องคดีได้ก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคสาม ให้อัยการสูงสุดยื่นคาร้องต่อศาล
เพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลาฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องฟ้อง
ภายในอายุความ
ให้ น าบทบั ญญั ติในหมวด ๒ และหมวด ๓ มาใช้ บั งคั บในการด าเนิ นคดีตามหมวดนี้ ด้ วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง
คาสั่งของคณะผู้ไต่สวนอิสระตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
หมวด ๕
การดาเนินคดีเกี่ยวกับการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการที่บุคคลตามมาตรา ๑๐(๑)
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี

- ๑๕ เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาเป็นคาร้องยื่นต่อศาลภายใน
กาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติว่ามีการกระทานั้น
กรณีที่ไม่อาจยื่นคาร้องได้ก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้อง
ต่อศาลเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นคาร้องออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนด
มาตรา ๖๐ คาร้องตามมาตรา ๕๙ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งของผู้นั้น บุคคลที่ผู้นั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ระยะเวลาที่ต้องยื่น รวมทั้งข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับ การกระท าความผิด โดยชัด แจ้งพร้อมทั้ งบั ญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์สิน และหนี้ สิน ผลการ
ตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๖๑ การพิจารณาพิพากษาคดีตามหมวดนี้ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ การดาเนิน
คดีอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณี มี ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการด าเนิ น คดี ส่ ว นอาญา ที่ อ าจท าให้ ก ารวินิ จ ฉั ย คดี ล่ า ช้ าออกไป
องค์ คณะผู้พิ พ ากษาอาจมีค าสั่ งให้ แ ยกการดาเนิ น คดี ในส่วนอาญาออกเป็น อี กคดี ห นึ่ง แล้ วด าเนิ น
กระบวนพิจารณาในคดีต่อไปได้
หมวด ๖
อุทธรณ์
มาตรา ๖๒ ค าพิ พ ากษาของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง
ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่จาเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อ
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์
มาตรา ๖๔ คดีที่ไม่มีอุทธรณ์คาพิพากษาให้เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคา
พิพากษาของศาล
มาตรา ๖๕ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ดาเนินการโดยองค์คณะของ
ศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาจานวนเก้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจากผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน
ให้ น าบทบั ญ ญั ติม าตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับ แก่การ
ดาเนินคดีชั้นอุทธรณ์ โดยอนุโลม

- ๑๖ มาตรา ๖๖ ในคดี เรื่ อ งใด หากมี ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ ศ าลฎี ก าเคยวิ นิ จ ฉั ย ไว้แ ตกต่ า งกั น
ผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์หรือประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองในศาลฎีกาจะเสนอประธานศาลฎีกาให้มีการวินิจฉัยปัญหานั้นโดยที่ประชุมใหญ่ก็ได้
คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นคาพิพากษาโดยที่ประชุมใหญ่ของศาล
ฎีกา
หมวด ๗
การบังคับคดี
มาตรา ๖๗ การบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่งในคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙
คาพิพากษาและคาสั่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๘ การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชาระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลสั่ง
ริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทาได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด และให้อัยการ
สูงสุดหรือสานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการบังคับคดี
โดยให้ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีมีอานาจหน้าที่
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากอัยการสูงสุดหรือสานักงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดาเนินการบังคับคดี
การบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้กระทาได้แม้ว่าบุคคลซึ่งต้องชาระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลสั่งริบ
ถึงแก่ความตายไปแล้ว หากปรากฏว่าคาพิพากษาถึงที่สุดก่อนผู้นั้นถึงแก่ความตาย
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ไปแล้ว หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคาร้องของเจ้าของที่แท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทา
ความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครอง
ของเจ้ า พนั ก งาน ค าร้ อ งของเจ้ า ของที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น จะต้ อ งกระท าต่ อ ศาลภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
คาพิพากษาถึงที่สุด
ในกรณี ที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุค คลซึ่งต้องชาระเงินตามมาตรา ๔๖
หากปรากฏโดยคาร้องของผู้เป็นเจ้าของแท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ หากไม่อาจ
ส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทนตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคา
ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี คาร้องของเจ้าของที่แท้จริงเช่นว่านี้จะต้องกระทา
ต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว

- ๑๗ บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๐ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่หมวด ๖ ไม่ใช้บังคับ
แก่บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ใช้กฎหมาย
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่ยื่นฟ้องนั้นบังคับแก่คดีดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา ๗๑ บรรดาระเบียบและข้อกาหนดเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญาของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่ อ นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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