(๔๒)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๔๒)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เวนแตขอความจะแสดง

ไวเปนอยางอื่น
“ศาล” หมายความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
“ประธาน ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานหรือกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

(๔๒)

มาตรา ๔
นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ หาม
มิใหศาลอื่นรับคดีที่อยูในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไว
พิจารณาพิพากษา
มาตรา ๕
ในการพิจารณาคดี ใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป นหลั กในการพิ จ ารณาและอาจไต สวนหาข อเท็ จ จริ ง และพยานหลั กฐานเพิ่ มเติ มได ตามที่
เห็นสมควร
ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได
ศาลมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย
เพื่อใหกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม ให
บุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหความรวมมือในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่ศาลขอหรือมอบหมาย
มาตรา ๖
ศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ
มาตรา ๗

ให ป ระธานศาลฎี ก ารั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ

รัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
∗

∗

มาตรา ๘

ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา

แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)

(๔๒)

เพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ใหประธานศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
จํานวนตามที่เห็นสมควร เปนผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ศาลฎีกาเพื่อปฏิบัติงานที่จําเปนในระหวางที่ยังไมมีองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา ๑๓ สําหรับ
คดีใดคดีหนึ่ง
มาตรา ๙
ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่
ตามกฎหมายอื่น
(๒) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเปนตัวการ
ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑)
(๓) คดีซึ่งประธานวุฒิสภาสงคํารองใหศาลพิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวากรรมการ
ป.ป.ช. ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ
(๔) คดี ที่ ร องขอให ท รัพ ยสิ น ที่ เพิ่ มขึ้ น ผิ ด ปกติ ข องนายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน
มาตรา ๑๐
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากรณีมีมูลที่จะดําเนินคดีตาม
มาตรา ๙ (๑) (๒) หรือ (๔) ใหประธาน ป.ป.ช. สงรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน พรอมทั้ง
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสิบสี่วัน เพื่อใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดีตอศาล
ใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง
เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวอัยการสูงสุดมีความเห็นวาเรื่องที่สงมานั้นยังมีขอไมสมบูรณ และได
แจงขอไมสมบูรณนั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๔๒)

มาตรา ๑๑
ภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับแจงขอไมสมบูรณตามมาตรา ๑๐
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนของแตละฝาย
จํานวนฝายละเทากันเปนคณะทํางาน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
คณะทํางานมีอํานาจหนาที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไมสมบูรณ และรวบรวมพยานหลักฐานให
สมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอไป
ในกรณีที่คณะทํางานไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีไดภายในกําหนดเวลา
สิ บสี่ วั นนั บแต วั นตั้ งคณะทํางาน ให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อํ านาจยื่นฟ องคดี เองหรื อแต งตั้ ง
ทนายความใหฟองคดีแทนได แตตองฟองภายในสิบสี่วันนับแตวันครบกําหนด
มาตรา ๑๒ การยื่นฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑
ยอมกระทําไดถาไดฟองภายในอายุความ
∗

มาตรา ๑๓ เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ
ศาลฎีกาเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกาเปนองคคณะผูพิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวโดยเร็ว แตทั้งนี้ ตอง
ไมเกินสิบสี่วันนับแตวันยื่นฟองคดี
ผูพิพากษาคนใดประสงคจะขอถอนตัวจากการไดรับเลือก ใหแถลงตอที่ประชุมใหญ
กอนการลงคะแนน และใหที่ประชุมใหญลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม มติของที่ประชุมใหญ
เปนที่สุด
การเลือกองคคณะผูพิพากษาแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับ ใหผูพิพากษา
ที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเกาคนเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะ
ผูพิพากษาสําหรับคดีนั้น แตทั้งนี้ จะมีผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะ
ผูพิพากษาเกินกวาจํานวนสามคนไมได ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมี
ผูไดรับเลือกเกินจํานวนดังกลาว ใหประธานศาลฎีกาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก

∗

แกไขโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๙ ก หนา ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)

(๔๒)

ผูพิพากษาที่ไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีจนกวาจะสิ้นสุดอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และระหวาง
การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานที่อื่นนอกศาลฎีกา
การเปลี่ยนแปลงสถานะของผูพิพากษาในศาลฎีกาที่ไดรับเลือกเปนองคคณะ
ผูพิพากษาไปเปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ไมกระทบกระเทือนถึงการที่ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่
เปนองคคณะผูพิพากษาตอไป และมิใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับ
มาตรา ๑๔ ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษายอมพนหนาที่ในคดีเมื่อ
(๑) พนจากการเปนขาราชการตุลาการ
(๒) ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหไปดํารงตําแหนงที่ศาลอื่น
(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคัดคานผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษามีคําสั่ง
ยอมรับตามคําคัดคานในมาตรา ๑๖
ในกรณี ที่มี เหตุ ตามวรรคหนึ่ ง ให ดําเนิ นการเลื อกผู พิ พากษาแทนที่ ตามวิ ธี การ
ในมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ที่
ทําใหไมสามารถนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะไดและองคคณะผูพิพากษาเห็นวา หากเลื่อนการไตสวน
พยานหลักฐานออกไปจะทําใหลาชาและขาดความเที่ยงธรรม ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนที่
ตามวิธีการในมาตรา ๑๓ ในกรณีนี้ใหผูพิพากษาที่ถูกแทนที่สิ้นสุดอํานาจหนาที่ในคดี
มาตรา ๑๖
หากคูความฝายใดประสงคจะคัดคานผูพิพากษาคนใดที่ไดรับ
เลือกเปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา เนื่องจากมีเหตุอันจะคัดคานผูพิพากษาได ใหยื่นคํารอง
ตอศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนตามที่เห็นสมควร
แลวมีคําสั่งยอมรับหรือยกคําคัดคาน คําสั่งนี้เปนที่สุด และใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคาน
ผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
การคัดคานผูพิพากษาจะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐานไปแลว
เวนแตผูคัดคานจะสามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรทําใหไมสามารถคัดคานไดกอนนั้น

(๔๒)

มาตรา ๑๗ ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหนึ่งในจํานวนเกาคน
เปนผูพิพากษาเจาของสํานวน
ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการตามมติขององคคณะผูพิพากษา และ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาอีกสองคน มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ
ที่มิไดเปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีได
มาตรา ๑๘ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกา
มีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อใชแกการปฏิบัติงานของศาลไดเทาที่ไมขัด
หรือแยงตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับได
นอกจากที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กระบวนพิจารณา
ในศาลใหเปนไปตามขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไมมีขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับสําหรับคดีอาญา และบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับสําหรับคดีกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙
ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐานตอเนื่อง
ติดตอกันไปทุกวัน ทําการจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่น
อันมิอาจกาวลวงได
มาตรา ๒๐
การทํ า คํ า สั่ ง ที่ เ ป น การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดหรื อ การพิ พ ากษาคดี ให
ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคนทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตอง
แถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ และใหถือมติตามเสียงขางมาก ในการนี้ องคคณะ
ผูพิพากษาอาจมอบหมายใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในองคคณะผูพิพากษาเปนผูจัดทําคําสั่งหรือ
คําพิพากษาตามมตินั้นก็ได
คําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล ใหเปดเผยโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สวนความเห็นในการวินิจฉัยคดีของผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคน
ใหเปดเผยตามวิธีการที่ประธานศาลฎีกากําหนด

(๔๒)

มาตรา ๒๑ ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ชื่อคูความทุกฝาย
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา
(๓) ขอกลาวหาและคําใหการ
(๔) ขอเท็จจริงที่ไดจาการพิจารณา
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
(๗) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี
มาตรา ๒๒ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลย
เนื่องจากมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้น
จะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ
ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หรืออัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายจับหรือ
หมายขังผูนั้นได
ในกรณีที่มีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม ใหองคคณะ
ผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลยและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรหรือปลอยชั่วคราว
จําเลยนั้นได
หมวด ๒
การดําเนินคดีอาญา
มาตรา ๒๓

ผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ไดแก
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๒๔ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมาย
หลายบทและบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณาพิพากษาขอหาความผิดบทอื่นไวดวย

(๔๒)

มาตรา ๒๕ การฟ องคดี อาญาตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ นี้
ไมตองไตสวนมูลฟอง
ในวันยื่นฟองใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอศาล
เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวน และศาลอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๖ การพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานใหกระทําโดยเปดเผย
เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาเปนการลับได
มาตรา ๒๗ เมื่อไดมีคําสั่งประทับฟองแลวใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยและ
นัดคูความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก
นับแตวันที่จําเลยไดรับสําเนาคําฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนา
เอกสารในสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจําเลยมาอยูตอหนาศาลและศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง
ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการ
ของจําเลยใหบันทึกไว ถาจําเลยไมใหการก็ใหบันทึกไว และใหศาลกําหนดวันตรวจพยานหลักฐาน
โดยใหโจทกและจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วัน
มาตรา ๒๘ ใหโจทกจําเลยยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวน
ที่เพียงพอกอนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไมนอยกวาเจ็ดวัน
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อ
ได รั บ อนุ ญาตจากองค คณะผู พิ พ ากษา เมื่ อสามารถแสดงเหตุ สมควรว าไม สามารถทราบถึ ง
พยานหลักฐานนั้น หรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแก
จําเลยในการตอสูคดี
มาตรา ๒๙ ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสารและ
พยานวัตถุตอศาล เพื่อใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

(๔๒)

เนื่องจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นใหโจทกจําเลยแถลงแนวทางการ
เสนอพยานหลักฐานตอองคคณะผูพิพากษา
ในกรณีที่มิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานใด องคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่งใหรับ
ฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได แตหากมีการโตแยงพยานหลักฐานใดหรือเมื่อศาล
เห็นเอง ใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวนพยานหลักฐานนั้นตอไป
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนดวันเริ่ม
ไตสวนโดยใหโจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา ๓๑ ในการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง
โดยการแจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริงซึ่งจะทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความ
ในขอนั้นโดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามศาล แลวจึงใหโจทกจําเลยถามเพิ่มเติมตอไป
มาตรา ๓๒ เมื่อการไตสวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โจทกและจําเลยมีสิทธิ
แถลงปดคดีของตนภายในเวลาที่ศาลกําหนด แลวใหองคคณะผูพิพากษามีคําพิพากษาและใหอาน
คําพิพากษาในศาลโดยเปดเผยภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จการพิจารณา ถามีเหตุสมควรจะเลื่อน
การอานไปกอนก็ได แตตองไมเกินสิบสี่วันและตองบันทึกเหตุนั้นไว เวนแตไมอาจไดตัวจําเลย
มาศาลในวันอานคําพิพากษา
ในกรณีที่ศาลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง แตจําเลยไมอยูหรือไมมา
ฟงคําพิพากษา ใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจับจําเลยมาฟงคําพิพากษา เมื่อไดออกหมายจับ
แลวไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลับหลังจําเลยได และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
หมวด ๓
การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
มาตรา ๓๓

ในการพิจารณาพิพากษาคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

(๔๒)

เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ เวนแตมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ วรรคสาม และมาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ เมื่อไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหศาลประกาศ
คํารองดังกลาวในที่เปดเผยตามวิธีการในขอกําหนดตามมาตรา ๑๘
บุคคลภายนอกอาจรองคัดคานเขามาในคดีได แตตองกระทํากอนศาลมีคําพิพากษา
มาตรา ๓๕ ผูใดกลาวอางโตแยงวาทรัพยสินที่รองขอใหตกเปนของแผนดิน
มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติก็ดี มิไดเปนทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ดี ผูนั้นมีภาระการพิสูจนตอศาล
ถาผูมีภาระการพิสูจนตามวรรคหนึ่งไมอาจพิสูจนไดวาทรัพยสินที่รองขอใหตกเปน
ของแผนดิน มิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ หรือมิไดเปนทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหศาลสั่งให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนคนวิกลจริตไมอยูในภาวะทําการพิสูจนตอศาลได หรือ
ผูที่กลาวอางโตแยงเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก ใหศาลคํานึงถึงความสามารถในการพิสูจนของ
บุคคลดังกลาว และพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
หมวด ๔
การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสงคํารองขอใหดําเนินคดีตอกรรมการ
ป.ป.ช.ตามมาตรา ๓๐๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย ให ดํ าเนิ นการเลื อกองค คณะ
ผูพิพากษาตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๓๗ ใหองคคณะผูพิพากษาแตงตั้งบุคคลจํานวนไมนอยกวาหาคน เปน
คณะกรรมการไตสวน ทําหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามคํารองขอ
ในการดําเนินการของคณะกรรมการไตสวนใหคณะกรรมการไตสวนมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยอนุโลม

(๔๒)

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการไตสวนใหแตงตั้งจากขาราชการตุลาการระดับไม
ต่ํากวาชั้น ๖ อยางนอยหนึ่งคน และขาราชการอัยการระดับไมต่ํากวาชั้น ๖ อยางนอยหนึ่งคน และ
ที่เหลือใหพิจารณาแตงตั้งตามความเหมาะสมแกคดีจากบุคคลผูมีสัญชาติไทยที่มีอายุไมต่ํากวา
สี่สิบหาปในวันแตงตั้งและตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา
(๒) เปนหรือเคยเปนผูสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสิบป
(๓) เปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน การบัญชี หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ
กับเรื่องในคดี โดยเคยปฏิบัติงานดานดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบป
มาตรา ๓๙ กรรมการไตสวนตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๒) เป นผู เคยรั บโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให จํ าคุ ก เว นแต เป นโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เป นคนไร ความสามารถหรื อคนเสมื อนไร ความสามารถหรื อจิ ตฟ นเฟ อน
ไมสมประกอบ
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) เคยตอ งคํ าพิ พ ากษาหรือ คํา สั่ง ของศาลให ท รั พ ยสิ นตกเป นของแผน ดิ น
เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา ๔๐
กรรมการไตสวนจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก
และคาตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๔๒)

มาตรา ๔๑
คณะกรรมการไตสวนมีอํานาจสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เพื่อประกอบการ
ไตสวนตามรายการวิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการไตสวนกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินหกสิบวัน
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการไตสวนตองทําการไตสวนและทําความเห็นให
เสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับแตงตั้ง แตองคคณะผูพิพากษาอาจขยายระยะเวลาให
เทาที่จําเปนได
ในกรณีที่คณะกรรมการไตสวนมีมติวาขอกลาวหาอันเปนคดีอาญาตอกรรมการ
ป.ป.ช. นั้นมีมูล หรือมีมติวากรณีมีมูลนาเชื่อวากรรมการ ป.ป.ช. ร่ํารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการ
ไตสวนสงรายงานพรอมทั้งเอกสารทั้งหมดที่มีอยูไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาล
ใหอัยการสูงสุดฟองคดีตามความเห็นของคณะกรรมการไตสวนภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง
การยื่นฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสาม ยอมกระทําได ถาไดฟองภายในอายุความ
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ และหมวด ๓ มาใชบังคับในการดําเนินคดีตามหมวดนี้
ดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ คณะกรรมการไต สวนเห็ นว าข อกล าวหาไม มี มู ลให
คณะกรรมการไตสวนสงรายงานพรอมทั้งเอกสารทั้งหมดที่มีอยูไปยังองคคณะผูพิพากษาเพื่อ
ดําเนินการตอไป
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาพยานหลักฐานที่คณะกรรมการไตสวนรวบรวม
ยังไมเพียงพอที่จะมีคําสั่งในเรื่องนี้ อาจกําหนดใหคณะกรรมการไตสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสมควรกอนมีคําสั่งก็ได
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหพิพากษายกคํารองขอ แต
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองตอศาล
และใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสามถึงวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม

(๔๒)

มาตรา ๔๔ ในการพิจารณาพิพากษาใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวน
หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อพิสูจนความเปนจริงตามคํารอง
ขอใหดําเนินคดีโดยไมผูกมัดกับเหตุผลหรือพยานหลักฐานที่ปรากฏในคํารองขอใหดําเนินคดี
หรือในการไตสวนหรือความเห็นของคณะกรรมการไตสวน หรือในการดําเนินคดีของอัยการสูงสุด
หมวด ๕
การบังคับคดี
มาตรา ๔๕ การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีใหเปนไป
ตามมาตรา ๑๘ คําพิพากษาและคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๖ คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลที่คางพิจารณาอยูใน
ศาลอื่นในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปจนเสร็จ
และมิใหถือวาเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลนี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

(๔๒)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ศาลฎีกา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงอื่น
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดถูกกลาวหาวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทํา
ผิดทางอาญาดังกลาวดวย ดังนั้น จะตองดําเนินการจัดตั้งแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในศาลฎีกา และกําหนดหลักเกณฑ วิธีพิจารณา ตลอดจนการบังคับคดีในการดําเนินคดี
ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

