ขอกําหนด
เกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกา ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อใชบังคับใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
สวนที่ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ขอ ๓ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลอาจมีคําสั่งใหคูความที่ดําเนินกระบวน
พิจารณาไมถูกตองดําเนินกระบวนพิจารณาใหถูกตองไดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร
กําหนด เวนแตขอที่ไมถูกตองนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือละเลยเพิกเฉยของคูความฝายนั้น และ
ทําใหคูความอีกฝายหนึ่งเสียเปรียบ

๒
สวนที่ ๒
การเลือกองคคณะผูพิพากษาและผูพิพากษาเจาของสํานวน
ขอ ๔ เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือกองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวใหประธานศาลฎีกาประกาศรายชื่อองคคณะผูพิพากษาไวที่ศาลฎีกาภายในกําหนด
๕ วัน นับแตวันประชุมใหญ เพื่อใหคูความทราบและมีโอกาสคัดคานผูพิพากษาคนใดที่ไดรับเลือก
เปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาคดีนั้น
ขอ ๕ การเลือกผูพิพากษาเจาของสํานวนขององคคณะผูพิพากษาตามาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหทําโดยวิธีลงคะแนนลับ หากคะแนนเทากันก็ใหลงคะแนนลับเลือกเฉพาะผูที่มี
คะแนนเทากันจนกวาจะไดผูที่มีคะแนนสูงสุดแตเพียงผูเดียว
ขอ ๖ ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ศาลฎีกา ที่ประธานศาลฎีกาแตงตั้งตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางนอยสามคน มีอํานาจ
ออกคําสั่งใด ๆ ใหเปนไปตามมาตรา ๘ วรรคสอง ดังกลาว
ขอ ๗ กรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหผูพิพากษา
เจาของสํานวนหรือองคคณะผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งรายงานใหประธานศาลฎีกาทราบโดยเร็ว

๓
หมวด ๒
การดําเนินคดีอาญา
สวนที่ ๑
การรับฟอง การนั่งพิจารณา
ขอ ๘ ฟองตองทําเปนหนังสือมีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และตองมีขอความเปนการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องการร่ํารวย
ผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนา ที่ตามกฎหมายอื่น และตองระบุพฤติการณ ที่
กลาวหาวากระทําความผิดพรอมทั้งชี้ชองพยานหลักฐานใหชัดเจนพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณา
ไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
หากโจทกนําตัวจําเลยมาศาลในวันฟอง ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเปนผูพิจารณาในการขังหรือปลอยตัวจําเลยชั่วคราว หาก
ไมไดนําตัวจําเลยมาศาลใหโจทกระบุที่อยูจริงของจําเลยมาในฟอง
ขอ ๙ ในชั้นพิจารณาถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลอาจเรียกพยาน
หลักฐานมาทําการไตสวนตอไปได จนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง
ขอ ๑๐ ศาลมีอํานาจพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานลับหลังจําเลยได
ขอ ๑๑ เมื่อมีการพิจารณาเปนการลับ บุคคลเหลานี้มีสิทธิอยูในหองพิจารณาได
คือ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

โจทก
จําเลยและผูควบคุมตัวจําเลย
ทนายความ
พยานและบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากศาล

๔
สวนที่ ๒
การตรวจและไตสวนพยานหลักฐาน
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการตรวจพยานหลักฐาน หากพยานเอกสารหรือพยาน
วัตถุใดอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอก ใหคูความที่ประสงคจะอางอิงขอใหศาลมีคําสั่ง
เรียกพยานหลักฐานดังกลาวมาจากผูที่ครอบครอง โดยยื่นคําขอตอศาลพรอมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน
เพื่อใหไดพยานหลักฐานนั้นมากอนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่ศาลกําหนด
ขอ ๑๓ ศาลอาจรับฟงขอมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องประมวลผล
โดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานในคดีได หาก
(๑) การบั นทึ กข อมู ลโดยเครื่ องคอมพิ วเตอร หรื อการประมวลผลโดยเครื่ อง
คอมพิวเตอรเปนการกระทําตามปกติในการประกอบกิจการของผูใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
(๒) การบันทึกและการประมวลผลขอมูลเกิดจาการใชเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรอยางถูกตอง และแมหากมีกรณีการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรขัดของก็ไมกระทบถึงความถูกตองของขอมูลนั้น
การกระทําตามปกติของผูใชตาม (๑) และความถูกตองของการบันทึกและประมวลผล
ขอมูลตาม (๒) ตองมีคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวของหรือการดําเนินการนั้น
ข อ ๑๔ คู ความที่ ประสงค จะเสนอข อมู ลที่ บั นทึ กโดยเครื่ องคอมพิ วเตอร หรื อ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร จะตองระบุขอมูลที่ประสงคจะอางอิงในบัญชีระบุพยานที่ยื่น
ตอศาลพรอมกับยื่นคําแถลงแสดงความจํานงเชนวานั้น และคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวของหรือ
ดําเนินการตามขอ ๑๓ วรรคสอง กับสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นไวจํานวนที่เพียงพอ เวนแต
(๑) สื่อที่บันทึกขอมูลนั้นอยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหนึ่งหรือของ
บุคคลภายนอก ใหคูความฝายที่อางอิงขอมูลยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลขออนุญาตงดสง
คํารับรองตามขอ ๑๓ วรรคสอง และสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูล และขอใหศาลมีคําสั่งเรียกสื่อที่
บันทึกขอมูลนั้นมาจากผูครอบครองโดยใหคูความฝายที่อางนั้นมีหนาที่ติดตามเพื่อใหไดสื่อที่
บันทึกขอมูลนั้นมาแสดงตอศาลในวันตรวจพยานหลักฐานหรือในวันอื่นตามที่ศาลกําหนด
(๒) ถาการทําสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลนั้น จะทําใหกระบวนพิจารณาลาชา ให
คูความฝายที่อางอิงขอมูลยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล ขออนุญาตงดสงสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูล
และขอนําสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นมาแสดงตอศาลในวันไตสวนหรือวันที่ศาลกําหนด

๕
ถาคูความฝายที่อางอิงไมสามารถนําสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นมาแสดงตอศาลได
ภายในเวลา ตามวรรคหนึ่ง ศาลจะกําหนดใหทําการตรวจขอมูลดังกลาว ณ สถานที่ เวลา และภายใน
เงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควรแลวแตสภาพขอมูลนั้นก็ได
ถาคูความที่ประสงคจะอางอิงขอมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือประมวลผล
โดยเครื่องคอมพิวเตอรมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หามมิใหศาล
รับฟงขอมูลนั้นเปนพยานหลักฐาน แตถาศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจะรับฟงขอมูล
เชนวานั้นเปนพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอื่นดวยก็ได
ขอ ๑๕ ความฝายที่ถูกอีกฝายหนึ่งอางอิงขอมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร
หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนพยานหลักฐานยันตน อาจยื่นคําแถลงตอศาลกอน
การไตสวนเกี่ยวกับขอมูลนั้นเสร็จ คัดคานการอางขอมูลนั้น โดยเหตุที่วาขอมูลดังกลาวไมเขา
เงื่อนไขของการรับฟงตามขอ ๑๓ หรือสื่อที่บันทึกขอมูลนั้นปลอม หรือสําเนาสื่อที่บันทึกขอมูล
นั้นไมถูกตองทั้งหมดหรือแตบางสวน เวนแตจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวามีเหตุอันสมควรที่
ไมอาจทราบเหตุแหงการคัดคานไดกอนเวลาดังกลาว คูความฝายนั้นอาจยื่นคํารองขออนุญาต
คัดคานการอางขอมูลหรือสื่อสําเนาที่บันทึกขอมูลเชนวานั้นตอศาลไมวาเวลาใด ๆ กอนพิพากษา
คดี และถาศาลเห็นวาคูความฝายนั้นไมอาจยกขอคัดคานไดกอนหนานั้นและคํารองนั้นมีเหตุผล
ฟงได ก็ใหศาลอนุญาตตามคํารอง ในกรณีที่มีการคัดคานดังวามานี้ ใหนํามาตรา ๑๒๖ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาคูความซึ่งประสงคจะคัดคานไมคัดคานการอางขอมูลดังกลาวเสียกอนการไตสวน
เกี่ยวกับขอมูลนั้นเสร็จ หรือศาลไมอนุญาตใหคัดคานในภายหลัง หามมิใหคูความนั้นคัดคานการ
อางอิงขอมูลนั้นเปนพยานหลักฐาน แตไมตัดอํานาจของศาลในการไตสวนและชี้ขาดในเรื่อง
เงื่อนไขของการรับฟงขอมูลนั้นตามขอ ๑๓ หรือในเรื่องความแทจริงหรือถูกตองของสื่อหรือ
สําเนาสื่อที่บันทึกขอมูลเชนวานั้นในเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ขอ ๑๖ ใหนําขอกําหนดขอ ๑๒ ถึงขอ ๑๕ มาใชบังคับแกการรับฟงขอมูลที่บันทึก
ไวในหรือไดมาจากไมโครฟลม สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
โดยอนุโลม
ขอ ๑๗ ในวันตรวจพยานหลักฐาน หากคูความโตแยงพยานหลักฐานใด ใหศาล
หมายพยานหลักฐานนั้นไวแลวจดบันทึกไวเพื่อดําเนินการไตสวนพยานหลักฐานนั้นตอไป หาก

๖
คูความประสงคจะโตแยงพยานหลักฐานใดในภายหลัง คูความฝายนั้นจะตองยื่นคําขอโดยทํา
เปนคํารองกอนศาลมีคําพิพากษาแสดงถึงเหตุอันสมควรที่ไมอาจโตแยงพยานหลักฐานนั้นไดใน
วั น ตรวจสอบพยานหลั กฐานเพื่ อประโยชน แห งความยุ ติ ธรรม ศาลอาจอนุ ญาตให มี การไต สวน
พยานหลักฐานนั้นเพิ่มเติมได
ขอ ๑๘ ในการไตสวนพยานบุคคล ใหศาลแจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริง
ที่จะทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนั้นดวยตนเองหรือตอบคําถามศาล แลวจึงให
โจทกจําเลยถามพยานเพิ่มเติม โดยใหคูความฝายที่อางพยานดังกลาวเปนผูถามกอน
การถามพยานของคูความตามวรรคหนึ่งจะใชคําถามนําก็ได
หลังจากคูความถามพยานตามวรรคหนึ่งแลว หามมิใหคูความฝายใดถามพยานอีก
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล
ขอ ๑๙ ระหวางการนั่งพิจารณาของศาล ใหบันทึกการพิจารณาโดยใชเครื่องมือ
บั นทึ กเสี ยงและเครื่ องมื อบั นทึ กภาพและเสี ยงทุ กคดี นอกจากนี้ ให ศาลบั นทึ กรายงานกระบวน
พิจารณารวมไวในสํานวนดวย
เมื่ อคู ความร องขอและมี เหตุ อั นสมควร องค คณะผู พิ พากษาอาจอนุ ญาตให คั ด
คําเบิกความพยานและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลไดโดยกําหนดวิธีการและเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควร
ขอ ๒๐ เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีคําขอ และองคคณะผูพิพากษา
เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม องคคณะผูพิพากษาอาจอนุญาตใหทําการไตสวนพยาน
บุคคลที่อยูนอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) ได โดยใหผูขอเปน
ผูดําเนินการเพื่อจัดใหมีการไตสวนโดยระบบดังกลาวและเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด
การไตสวนพยานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาพยานเบิกความในหองพิจารณาของ
ศาล
ขอ ๒๑ ใหคูความฝายที่ยื่นคําคูความหรือบัญชีระบุพยานจัดทําสําเนายื่นตอศาล
ในจํานวนที่เพียงพอสําหรับองคคณะผูพิพากษาและคูความทุกฝาย
ขอ ๒๒ ถาอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งบุคคลใดที่จะเกี่ยวของ
ในคดีเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหายหรือยากแกการนํามาไตสวน

๗
ในภายหลัง บุคคลดังกลาวอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารองใหศาลมีคําสั่งใหไตสวนพยานหลักฐาน
นั้นไวทันที
เมื่อศาลไดรับคําขอเชนวานี้ ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมายังศาล และใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกาเปนผูพิจารณาคําขอตามที่เห็นสมควร หากมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอดังกลาว
ใหมีอํานาจไตสวนพยานโดยใหนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอกําหนดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน
ขอ ๒๓ คํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินนั้น นอกจากจะตอง
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอกลาวหาและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติหรือ
มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติแลว จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ขอใหตกเปนของแผนดิน
สถานที่ตั้ง ชื่อ และที่อยูผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในขณะยื่นคํารองดวย
ขอ ๒๔ เมื่อศาลไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหประกาศคํารอง
ดังกลาว ณ ที่ทําการศาลฎีกา ศาลจังหวัดแหงทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู และประกาศในหนังสือพิมพ
ที่มีจําหนายแพรหลายทั่วไปอยางนอยสามวันติดตอกัน นอกจากนี้ผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินดังกลาวมิใชผูถูกกลาวหา ใหสงสําเนาประกาศดังกลาวแกบุคคลดังกลาวดวย
ขอ ๒๕ คําคัดคานใหทําเปนหนังสือยื่นตอศาลโดยระบุเหตุแหงการคัดคานมา
โดยละเอียดและใหศาลสงสําเนาคําคัดคานใหแกคูความทุกฝาย
ขอ ๒๖ ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาและคําคัดคาน
ของบุคคลภายนอกถาหากมีกอน แลวจึงไตสวนพยานหลักฐานของผูรอง เวนแตจะเห็นสมควร
เปนประการอื่น

๘
ขอ ๒๗ ถาผูถูกกลาวหาพิสูจนไดวาทรัพยสินที่รองขอใหตกเปนของแผนดิน
มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ หรือมิไดเปนทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหศาลสั่งยกคํารองโดย
ไมตองวินิจฉัยคําคัดคานของบุคคลภายนอก
ขอ ๒๘ ใหนําความในหมวด ๒ สวนที่ ๒ มาใชบังคับในหมวดนี้ดวยโดยอนุโลม
หมวด ๔
การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช.
ขอ ๒๙ เมื่อองคคณะผูพิพากษาแตงตั้งกรรมการไตสวนตามมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวใหแจงรายชื่อกรรมการไตสวนไปยังประธานวุฒิสภาภายใน ๗ วันนับแตวัน
แตงตั้ง และใหประกาศรายชื่อคณะกรรมการไตสวนไวที่ศาลฎีกาดวย
ขอ ๓๐ ให แผนกคดี อาญาของผู ดํ ารงตํ าแน งทางเมื องในศาลฎี กาแจ งรายชื่ อ
คณะกรรมการไตสวนไปยังคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทุกคน และดําเนินการใหมีการประชุม
คณะกรรมการไตสวนเพื่อพิจารณาคํารองขอของประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ขอ ๓๑ การประชุมกรรมการไตสวนครั้งแรก ใหกรรมการไตสวนลงมติเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการไตสวนคดีนั้น ๆ หากลงมติแลวมีผูไดคะแนนเทากัน
ใหลงมติเฉพาะผูที่มีคะแนนเทากันจนกวาจะไดผูที่มีคะแนนสูงสุด
ขอ ๓๒ กรรมการไตสวน อาจถูกคัดคานในเหตุดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหามากอน
(๒) มีสวนไดเสียเรื่องที่กลาวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือ
มารดากับผูถูกกลาวหา
(๕) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติ หรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชน
รวมกัน หรือขัดแยงในทางธุรกิจกับผูถูกกลาวหา

๙
การคัดคานใหยื่นคํารองคัดคานเปนหนังสือระบุเหตุผลและรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ตอองคคณะผูพิพากษาภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อคณะกรรมการไตสวนตามขอ ๒๙
ในกรณี ที่ ปรากฏว ามี การแต งตั้ งบุ คคลตามวรรคหนึ่ งเป นกรรมการไต สวน ให
กรรมการผูนั้นแจงตอองคคณะผูพิพากษาโดยเร็ว ระหวางนั้นหามมิใหกรรมการผูนั้นยุงเกี่ยวกับ
การดําเนินการของคณะกรรมการไตสวน
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวากรรมการไตสวนผูใดอาจถูกคัดคานไดในเหตุตาม
วรรคหนึ่งหรือคํารองคัดคานมีเหตุอันสมควร ใหแตงตั้งกรรมการไตสวนใหมแทนกรรมการไตสวน
ผูนั้น แตไมมีผลกระทบถึงการดําเนินการใด ๆ ที่กรรมการไตสวนผูนั้นไดกระทําไปแลว เวนแต
จะเปนการกระทําโดยทุจริต
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการไตสวนแจงเปนหนังสือใหกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา
ทราบขอกลาวหาและสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช. ผูนั้นแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามรายการ วิธีการ วันและเวลาที่คณะกรรมการไตสวนกําหนด
การสงคําสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา ใหสงโดยเจาพนักงานศาลหรือ
สงโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการไตสวนกําหนด เพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับคําสั่งหรือถือวาไดรับ
คําสั่งตามวิธีการที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ขอ ๓๔ กรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหาตองแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
เปนหนังสือและอาจชี้แจงดวยวาจาโดยการตอบคําถามของคณะกรรมการไตสวน หรือโดยแถลงการณ
ดวยวาจาก็ได
กรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหามีสิทธิขอใหคณะกรรมการไตสวนทําการไตสวน
พยานหลักฐานที่ตนเสนอได และคณะกรรมการไตสวนมีอํานาจไตสวนพยานหลักฐานดังกลาว
ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๕ กรณีกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา ไดรับคําสั่งหรือถือวาไดรับคําสั่งตาม
ข อ ๓๓ แล ว ไม แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น หรื อ ไม ม าให ค ณะกรรมการไต ส วน
ดํ า เนิ น การไต ส วน โดยไม มี เ หตุ อั น สมควร คณะกรรมการไต ส วนอาจดํ า เนิ น การไต ส วน
พยานหลักฐานอื่นตอไป หรือยุติการไตสวนแลวลงมติก็ได

๑๐
ขอ ๓๖ กรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา มีสิทธินําทนายความเขาฟงในการชี้แจง
ขอกลาวหาหรือการใหปากคําของตนตอคณะกรรมการไตสวนได
การรับฟงคําชี้แจงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา หรือการสอบปากคํา
กรรมการ ป.ป.ช. ผู ถู กกล าวหาหรื อพยาน ต องมี กรรมการไต สวนอย างน อยห าคนร วมในการ
ดําเนินการ
หามมิใหกรรมการไตสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ
หรือใหสัญญาแกกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหาหรือพยานเพื่อจูงใจใหเขาใหถอยคําใด ๆ ในเรื่อง
ที่กลาวหานั้น
ขอ ๓๗ รายงานการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการไตสวนตองประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและตําแหนงของผูถกู กลาวหา
(๒) เรื่องที่ถูกลาวหา
(๓) ขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการไตสวน
(๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
หมวด ๕
การบังคับคดี
ขอ ๓๘ การบังคับคดีอาญาใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การบังคับคดีแพงใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกามี
อํานาจออกหมายหรือคําสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาล

๑๑
หมวด ๖
แบบพิมพ
ขอ ๓๙ ใหใชแบบพิมพตามที่ประธานศาลฎีกากําหนด
หมวด ๗
คาฤชาธรรมเนียม
ขอ ๔๐ การดําเนินการทางศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๑ ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
จเร อํานวยวัฒนา
ประธานศาลฎีกา

