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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารง

ตําแหน่งทางการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญ นี้   เพื่ อ กํ าหนดวิ ธี พิ จ ารณ าพิ พ ากษ าและการอุ ท ธรณ์ คํ าพิ พ ากษ าคดี อ าญ า 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  รวมทั้ งการบังคับให้ เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่ งในคดี   
ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่ข้อความจะแสดงไว้เป็นอย่างอื่น 
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
“กรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  ประธานหรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
“คณะผู้ไต่สวนอิสระ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่ 

ไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีที่มีการกล่าวหากรรมการ  ป.ป.ช.  
มาตรา ๕ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ศาลอ่ืน

นอกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองรับคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้พิจารณาพิพากษา 

มาตรา ๖ การพิจารณาคดีให้ใช้ระบบไต่สวนโดยให้ศาลค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  และในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง  ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้  
แม้ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน  วิธีการ  หรือกรอบเวลา 
ที่กฎหมายกําหนดไว้  ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คู่ความในการโต้แย้งคัดค้านพยานหลักฐานนั้นแล้ว  เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้น  ทั้งนี้  ตามแนวทางและวิธีการตามข้อกําหนด 
ของประธานศาลฎีกา 

การพิจารณาของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา  ทั้งนี้  โดยนําสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
หรือของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  แล้วแต่กรณี  เป็นหลักในการพิจารณา  และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
ให้ศาลมีอํานาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  
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ในการปฏิบัติหน้าที่  ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยคํา  ตลอดจนขอให้ศาลอื่น  พนักงานสอบสวน  หน่วยราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้ 

ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายในการให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศาลที่มิใช่การพิจารณาหรือพิพากษาคดีได้  

มาตรา ๗ ศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ  ตามที่ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติ 

มาตรา ๘ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
และมีอํานาจออกข้อกําหนดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และข้อกําหนดอื่น
เก่ียวกับการดําเนินคดีเพื่อใช้แก่การปฏิบัติงานของศาลได้เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งเม่ือได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กระบวนพิจารณาในศาลให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ไม่มีข้อกําหนดดังกล่าว  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๙ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา 
หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่ งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจํานวนตามที่ เห็นสมควร   
เป็นผู้พิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาเพื่อปฏิบัติงานที่จําเป็น 
ในระหว่างที่ยังไม่มีองค์คณะผู้พิพากษาตามมาตรา  ๑๑  สําหรับคดีใดคดีหนึ่ง 

มาตรา ๑๐ ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ 

ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
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(๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ  ป.ป.ช.  มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๓) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  เป็นตัวการ  
ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม  (๑)  หรือ  (๒)  รวมทั้งผู้ให้  ผู้ขอให้หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิง
การกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

(๔) คดีที่บุคคลตาม  (๑)  หรือกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา  ๕๗  วรรคสอง  จงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหน้ีสิน  หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง 
ที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 

มาตรา ๑๑ เม่ือมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล  ให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยเร็ว  
เพื่อเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส 
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจํานวนเก้าคน  เป็นองค์คณะผู้พิพากษา  โดยให้เลือกเป็นรายคดี   

ในกรณีมีเหตุสมควร  ผู้พิพากษาคนใดอาจขอถอนตัวจากการได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาได้  
โดยให้แถลงต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก่อนการลงคะแนน  และให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาลงมติว่าจะให้มี
การถอนตัวหรือไม่  มติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้เป็นที่สุด 

การเลือกองค์คณะผู้พิพากษาแต่ละคดีให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ  ให้ผู้พิพากษาซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด
เรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเก้าคนเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาสําหรับคดี  ถ้ามีผู้ได้รับคะแนน
เท่ากันในลําดับใดอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจํานวนดังกล่าว  ให้ประธานศาลฎีกาจับสลากว่าผู้ใด 
เป็นผู้ได้รับเลือก 

ผู้พิพากษาซึ่งได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษามีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
จนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่และอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และระหว่างการพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น  ห้ามมิให้มีคําสั่งให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไปทํางานที่อื่นนอกศาลฎีกา 

ในกรณีที่ผู้พิพากษาคนใดในองค์คณะผู้พิพากษาพ้นจากหน้าที่ตามมาตรา  ๑๒  หรือมีเหตุสุดวิสัย  
หรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ทําให้ผู้พิพากษานั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ดําเนินการเลือก 
ผู้พิพากษาเข้ามาแทนที่ ให้ครบจํานวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง  โดยผู้พิพากษา 
ซึ่งได้ รับเลือกนั้น  ให้ มีอํานาจเช่นเดียวกับผู้พิพากษาอื่นในองค์คณะผู้พิพากษาที่ตนเข้าแทนที่   
และมีอํานาจตรวจสํานวน  ทําความเห็นในการวินิจฉัยคดี  และลงลายมือชื่อในคําสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
หรือคําพิพากษาได้ 

ในกรณี มี เหตุสุดวิสัย   หรือเหตุจํ าเป็นอื่นอัน มิอาจก้าวล่วงได้ทํ าให้ผู้พิพากษาคนใด 
ในองค์คณ ะผู้พิ พ ากษาไม่สามารถป ฏิ บัติหน้ าที่ ในวันนั ด เป็นการชั่ วคราว   และผู้ พิ พ ากษา 
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ในองค์คณะผู้พิพากษาคงเหลือไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ให้ถือว่าผู้พิพากษาเท่าที่มีอยู่เป็นองค์คณะผู้พิพากษา
พิจารณาคดีต่อไปได้  เว้นแต่การทําคําสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษา 

การเปล่ียนแปลงสถานะของผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกเป็นองค์คณะผู้พิพากษาไปเป็น 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา  ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่ผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะผู้พิพากษา
ต่อไป 

ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งได้รับเลือก 
ในการประชุมดังกล่าว  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับ 
เบ้ียประชุม  หรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี   ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๑๒ ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาย่อมพ้นหน้าที่ในคดีเม่ือ 
(๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการตุลาการ 
(๒) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ไปดํารงตําแหน่งที่ศาลอื่น 
(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคัดค้านผู้พิพากษา  และองค์คณะผู้พิพากษามีคําสั่ งยอมรับ 

ตามคําคัดค้านในมาตรา  ๑๓ 
(๔) มีเหตุสมควรและได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ถอนตัวได้ 
มาตรา ๑๓ หากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะคัดค้านผู้พิพากษาคนใดซ่ึงได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษา

ในองค์คณะผู้พิพากษา  เนื่องจากมีเหตุอันจะคัดค้านผู้พิพากษาได้  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลก่อนเร่ิมการไต่สวน
พยานหลักฐาน  ในการนี้  ให้องค์คณะผู้พิพากษาไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วมีคําสั่งยอมรับหรือยกคําคัดค้าน  
คําสั่งนี้เป็นที่สุด  และให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การคัดค้านผู้พิพากษาจะกระทํามิได้  หากได้เร่ิมการไต่สวนพยานหลักฐานไปแล้ว  เว้นแต่ผู้คัดค้าน
สามารถแสดงต่อศาลได้ว่ามีเหตุสมควรที่ทําให้ไม่สามารถคัดค้านได้ก่อนนั้น 

มาตรา ๑๔ ให้องค์คณะผู้พิพากษาเลือกผู้พิพากษาคนหน่ึงในจํานวนเก้าคนเป็นผู้พิพากษา
เจ้าของสํานวน 

ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนมีอํานาจดําเนินการตามมติขององค์คณะผู้พิพากษาและเม่ือได้รับ 
ความเห็นชอบจากผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาอีกสองคน  มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ  ที่มิได้เป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีได้ 

มาตรา ๑๕ ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไป
จนกว่าจะเสร็จการพิจารณา  เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้  

มาตรา ๑๖ ถ้าอัยการสูงสุด  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวข้องในคดี
เกรงว่าพยานหลักฐานที่อาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนํามาไต่สวนในภายหลัง  
บุคคลดังกล่าวอาจย่ืนคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่งไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ 
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ในกรณีที่มีการย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งก่อนอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ย่ืนฟ้อง   
ให้ผู้พิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาตามมาตรา  ๙   
เป็นผู้ พิ จารณ า  ทั้ งนี้   พยานหลักฐานที่ ได้ จากการไต่สวนพยานหลักฐานดั งกล่ าวให้ รับฟั ง 
เป็นพยานหลักฐานได้ 

มาตรา ๑๗ เม่ือศาลประทับรับฟ้อง  ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๑๐ (๑)  
กรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  หรือคําพิพากษาน้ันมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง  
ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามหมวด  ๖  อุทธรณ์   หรือไม่  ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ศาล 
มีคําพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างพิจารณา  ศาลมีอํานาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในศาลฎีกาทําหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดี 
(๒) ดําเนินการและจัดทํารายงานเก่ียวกับคดีตามที่ศาลมีคําสั่ง 
(๓) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตาม

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาในการทําหน้าที่ช่วยเหลือนั้น 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในศาลฎีกา 

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา   
มาตรา ๑๙ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือในกฎหมายอ่ืน

ที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นํามาใช้บังคับ  หรือในข้อกําหนดของประธาน 
ศาลฎีกา  หรือตามที่ศาลกําหนด  เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู่ความมีคําขอ  ศาลอาจย่นหรือขยายได้ 
ตามความจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ในกรณี ที่ มีข้อผิดพลาดห รือบกพ ร่องทางวิธีพิ จารณาเกิดขึ้น   ศาลอาจส่ังให้ คู่ความ 
ซึ่งดําเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข
ที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม   

มาตรา ๒๐ การทําคําสั่งที่ เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี  ให้ผู้พิพากษา 
ในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคนทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือโดยสังเขป  พร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจา
ต่อที่ประชุม  และให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติโดยให้ถือมติตามเสียงข้างมาก   
ในการนี้  องค์คณะผู้พิพากษาอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาคนใดคนหน่ึงในองค์คณะผู้พิพากษาเป็นผู้จัดทําคําสั่ง
หรือคําพิพากษาตามมตินั้นก็ได้ 
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีตามวรรคหนึ่ งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญตามข้อกําหนด 
ของประธานศาลฎีกา 

คํ าสั่ งที่ เป็นการวินิ จฉัยชี้ ขาดคดีห รือ คําพิพากษาของศาล   ให้ เปิด เผยโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  ส่วนความเห็นในการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุกคน   
ให้เปิดเผยตามวิธีการในข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๒๑ คําสั่ งที่ เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีห รือคําพิพากษาของศาล   อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ชื่อคู่ความทุกฝ่าย 
(๒) เร่ืองที่ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อกล่าวหาและคําให้การ 
(๔) ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา 
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง 
(๗) คําวินิจฉัยคดี  รวมทั้งการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง  ถ้ามี 
มาตรา ๒๒ เม่ือมีความจําเป็นที่จะต้องจับกุมหรือคุมขังผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยเนื่องจาก 

มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนีหรือ 
จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะผู้ไต่สวนอิสระ
หรืออัยการสูงสุดอาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับหรือหมายขังผู้นั้นได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว  ไม่ว่าจะมีการคุมขังจําเลยมาก่อนหรือไม่  ให้องค์คณะผู้พิพากษา
พิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลยและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรหรือปล่อยชั่วคราวจําเลยนั้นได้   

หมวด  ๒ 
การดําเนินคดีอาญา 

 
 

มาตรา ๒๓ ผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ได้แก่ 
(๑) อัยการสูงสุด 
(๒) คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด 
มาตรา ๒๔ ในการฟ้องคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย 

หลายบทและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอํานาจของศาล  ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย  
ในกรณีที่พบว่าศาลอื่นรับฟ้องคดีในข้อหาความผิดอาญาบทอื่นจากการกระทําความผิดกรรมเดียวกับ

การกระทําความผิดตามที่มีการย่ืนฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้องค์คณะ 
ผู้พิพากษาแจ้งไปยังศาลอื่นที่รับฟ้องดังกล่าวเพื่อให้โอนคดีดังกล่าวมายังศาลต่อไป  หรือศาลอื่นจะขอโอน



หน้า   ๘ 
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คดีดังกล่าวมายังศาลเองก็ได้  และให้ถือว่ากระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วในศาลอื่นก่อนมี 
คําพิพากษาไม่เสียไป  เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

มาตรา ๒๕ ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เม่ือได้ย่ืนฟ้องคดี
ต่อศาลแล้ว  ให้อายุความสะดุดหยุดลง 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย  ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๖ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือและมีข้อความตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๕๘   
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  และต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทําความผิด  พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๗  ในวันย่ืนฟ้องให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล  และให้โจทก์ส่งสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือคณะผู้ไต่สวนอิสระ  แล้วแต่กรณี  พร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในสํานวน  ทั้งนี้  ศาลอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร  

กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  ให้ศาลมีคําสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง 
การฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 
มาตรา ๒๗ ในการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล  ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช. แจ้งให้ 

ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดี  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลและอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมา  หรือเหตุที่
ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดี  หรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันควร  ให้ศาล
ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาได้  แม้จะไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศาลประทับรับฟ้องไว้ตามมาตรา  ๒๗  และศาลได้ส่งหมายเรียก 
และสําเนาฟ้องให้จําเลยทราบโดยชอบแล้วแต่จําเลยไม่มาศาล  ให้ศาลออกหมายจับจําเลยและให้ผู้มีหน้าที่
เก่ียวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที่ศาลกําหนด  

ในกรณีที่ได้ออกหมายจับจําเลยและได้มีการดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  แต่ไม่สามารถจับจําเลยได้
ภายในสามเดือนนับแต่ออกหมายจับ  ให้ศาลมีอํานาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทําต่อหน้าจําเลย   
แต่ไม่ตัดสิทธิจําเลยที่จะตั้งทนายความมาดําเนินการแทนตนได้ 
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บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิจําเลยที่จะมาศาลเพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมี 
คําพิพากษา  แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ทําไปแล้ว
ต้องเสียไป  

มาตรา ๒๙ ในคดีที่ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา  ๒๘  และมีคําพิพากษาว่า
จําเลยกระทําความผิด  ถ้าภายหลังจําเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทําให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญ  จําเลยจะมาแสดงตนต่อศาลและย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้  
แต่ต้องย่ืนเสียภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  และให้ศาลมีอํานาจสั่งร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณา 
ใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร  คําสั่งของศาลในกรณีเช่นนี้ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลสั่งร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑  แต่ผู้พิพากษาใน 
องค์คณะผู้พิพากษาต้องไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน 

การร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ไม่มีผลให้การไต่สวนและการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ทําไปแล้ว
ต้องเสียไป 

การดําเนินการในการร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา   
มาตรา ๓๐ เม่ือศาลประทับรับฟ้องแล้ว  ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง  เว้นแต่จะได้ความว่า

หากไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม  
มาตรา ๓๑ การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่มีความจําเป็น

เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสําคัญ  ให้ศาลมีคําสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้ 
เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า  ศาลมีอํานาจไต่สวน

พยานหลักฐานลับหลังจําเลยได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการไต่สวนพยานหลักฐานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจําเป็นอื่น

อันมิอาจก้าวล่วงได้  เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณา 
และสืบพยาน 

(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว   
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 

(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัว 
มาไม่ได้ 

(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวน  ศาลมีคําสั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง
การพิจารณา  หรือจําเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 

(๕) จําเลยทราบวันนัดแล้วไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรมจําเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานใดในนัดนั้นโดยไม่เลื่อนคดี 

กรณีตาม  (๓)  ในกรณีที่ต้องมีการส่งหนังสือ  คําสั่ง  หรือหมายอาญาของศาลให้ส่งไปยังทนายความ
ของจําเลยแทน  
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มาตรา ๓๒ ในการดํ า เนิ นคดี อ าญ าตามพระราช บัญญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญ นี้   
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยซึ่งหลบหนีไปในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และถ้าเป็นการหลบหนีไปในระหว่างการพิจารณาคดี  
ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้ มีหน้าที่ เก่ียวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลา 
ที่ศาลเห็นสมควร  

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยนั้นมีการสั่งไม่ฟ้อง  
ยกฟ้อง  จําหน่ายคดี  หรือถอนฟ้อง 

มาตรา ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๘  เม่ือศาลประทับรับฟ้องแล้ว  ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลย  
และนัดคู่ความมาศาลในวันพิจารณาคร้ังแรก 

นับแต่วันที่จําเลยได้รับสําเนาฟ้อง  ให้จําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในวันพิจารณาคร้ังแรก  เม่ือจําเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริง  ให้อ่าน 
และอธิบายฟ้องให้ฟัง  และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่  จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง  คําให้การของ
จําเลยให้บันทึกไว้  ถ้าจําเลยไม่ให้การก็ให้บันทึกไว้  และถ้าจําเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ  ก็ให้ศาล
กําหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให้โจทก์จําเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน  ในกรณีที่จําเลยมิได้มาศาล 
ในวันพิจารณาคร้ังแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ถือว่าจําเลยให้การปฏิเสธ 

ในคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  แม้ข้อหาที่จําเลยรับสารภาพน้ันกฎหมายกําหนดอัตราโทษ
อย่างต่ําให้จําคุกน้อยกว่าห้าปี  หรือโทษสถานที่เบากว่านั้น  ศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนต่อไป
เพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจําเลยกระทําความผิดจริงก็ได้ 

มาตรา ๓๔ ให้โจทก์จําเลยย่ืนบัญชีระบุพยานต่อศาลพร้อมสําเนาในจํานวนที่เพียงพอ 
ก่อนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคหน่ึงจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต 
จากองค์คณะผู้พิพากษา  เม่ือมีเหตุสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น  หรือเป็นกรณีจําเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  หรือเพื่อให้โอกาสแก่จําเลยในการต่อสู้คดี 

มาตรา ๓๕ ในวันตรวจพยานหลักฐาน  ให้โจทก์จําเลยส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุ 
ต่อศาลเพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ  เว้นแต่องค์คณะผู้พิพากษาจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  เนื่องจากสภาพ 
และความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้น  หลังจากนั้นให้โจทก์จําเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐาน
ต่อองค์คณะผู้พิพากษา  

เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริง  แม้จําเลยจะมิได้ย่ืนบัญชีระบุพยานตามมาตรา  ๓๔   
หรือมิได้ส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุต่อศาลตามวรรคหน่ึง  เพราะเหตุที่จําเลยไม่มาศาลและไม่มี
ทนายความ  หรือแม้โจทก์จําเลยจะมิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานไว้  หรือมีการโต้แย้งพยานหลักฐาน
ภายหลังวันตรวจพยานหลักฐาน  องค์คณะผู้พิพากษาจะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ 



หน้า   ๑๑ 
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ต้องมีการไต่สวน  ให้องค์คณะผู้พิพากษากําหนดวันเร่ิมไต่สวน 
โดยแจ้งให้โจทก์จําเลยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๓๗ ในการไต่สวนพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาล
เรียกมาเอง  ให้องค์คณะผู้พิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง  โดยการแจ้งให้พยานทราบประเด็น 
และข้อเท็จจริงที่จะไต่สวน  แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  
ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม 
แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม  

การถามพยานตามวรรคหน่ึง  จะใช้คําถามนําตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้  
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหน่ึงแล้ว  ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากศาล 
มาตรา ๓๘ บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก   

และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมกําหนด  

(๑) พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาเองตามมาตรา  ๓๗ 
(๒) บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคําและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๖  วรรคสาม

และวรรคสี่  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรา  ๓๙ 
มาตรา ๓๙ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

พิพากษาคดีได้  แต่ต้องแจ้งให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควร  ในอันที่จะขอให้เรียก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

มาตรา ๔๐ เม่ือการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น  โจทก์จําเลยมีสิทธิแถลงปิดคดีของตน
ภายในเวลาที่ศาลกําหนด  แล้วให้องค์คณะผู้พิพากษามีคําพิพากษาและให้อ่านคําพิพากษาในศาล 
โดยเปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา  

ในกรณีที่ศาลนัดฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหน่ึง  แต่จําเลยที่ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาฟัง
คําพิพากษาหรือคําสั่ง  ให้ศาลอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได้  และให้ถือว่าจําเลยได้ฟัง 
คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแล้ว   

ในการพิจารณาคดีตามมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  เม่ือศาลนัดฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง  ให้ปิดประกาศแจ้ง
การนัดฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น  ณ   ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของจําเลย  หรือวิธีการอื่นใดตามที่ศาลเห็นสมควร  และให้ถือว่า
จําเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว  
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มาตรา ๔๑ ให้ถือว่าพยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เป็นพยานที่อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

มาตรา ๔๒ การริบทรัพย์สินในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ไม่ว่าโจทก์จะมีคําขอหรือไม่ก็ตาม  นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะแล้ว  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย  เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็น
เป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด 
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทํา

ความผิดหรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด  
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย   

จ่าย  โอน  ด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  
ในการที่ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สินตาม (๑)  ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง

แห่งการกระทําความผิด  รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทําความผิดอีก 
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่จะทําให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม  (๑)  ในการกระทําความผิด

ได้อีกต่อไป ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สิน 
หากการดําเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล  ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สินนั้นในภายหลังก็ได้ 
มาตรา ๔๓ การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ไม่ว่าโจทก์จะมีคําขอ

หรือไม่ก็ตาม  บรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระทําความผิด   

(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้  หรือรับว่า 
จะให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ 
ด้วยหน้าที่ 

(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาจาก 
การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น   

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  
เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิด  

(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  
จ่าย  โอนด้วยประการใด ๆ  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)   
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มาตรา ๔๔ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น  ถ้าความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏ
ตามคําขอของโจทก์ว่า  สิ่งที่ศาลจะสั่งริบหรือได้สั่งริบ  โดยสภาพไม่สามารถส่งมอบได้  สูญหาย  หรือไม่สามารถ
ติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือได้มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น  หรือได้มีการจําหน่าย  
จ่าย  โอนสิ่งนั้น  หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําได้โดยยากเกินสมควร  หรือมีเหตุสมควรประการอื่น  
ศาลอาจกําหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  และสั่งให้
ผู้มีหน้าที่ต้องส่งสิ่งที่ศาลส่ังริบชําระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกําหนด   

การกําหนดมูลค่าตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มีการนําไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่นหรือในกรณีมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ํากว่าราคาท้องตลาดของส่ิงที่ศาลส่ังริบในวันที่มีการจําหน่าย  จ่าย  โอนสิ่งนั้น  
ให้ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น  หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทน
สิ่งนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในการสั่งให้บุคคลชําระเงินตามวรรคหน่ึง  ศาลจะกําหนดให้ผู้นั้นชําระเงินทั้งหมดในคราวเดียว
หรือจะให้ผ่อนชําระก็ได้  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี  และถ้าผู้นั้นไม่ชําระหรือชําระ
ไม่ครบถ้วนตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ต้องเสียดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนัด 
ตามอัตราที่ศาลกําหนด  และให้ศาลมีอํานาจสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลนั้นได้ไม่เกินจํานวนเงิน 
ที่ยังค้างชําระ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๔๕ ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุ
รํ่ารวยผิดปกติ  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๒  การดําเนินคดีอาญา  เว้นแต่มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  
มาตรา  ๒๖  เฉพาะบทบัญญัติที่กําหนดให้ในวันย่ืนฟ้องให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล  มาตรา  ๒๗  
มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาตรา  ๔๐  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๖ คําร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  นอกจากจะต้องระบุรายละเอียด
เก่ียวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหารํ่ารวยผิดปกติแล้ว  จะต้องระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินและสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน  ชื่อและที่อยู่ 
ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะย่ืนคําร้องด้วย 

มาตรา ๔๗ เม่ือได้รับคําร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ศาลประกาศคําร้องดังกล่าว
ในที่เปิดเผยตามวิธีการในข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา 

บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้  แต่ต้องกระทําก่อนศาลมีคําพิพากษา  
มาตรา ๔๘ ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจาก 

การรํ่ารวยผิดปกติ  ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ  ให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

ในกรณีผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลคํานึงถึงความสามารถในการพิสูจน์
ของบุคคลดังกล่าวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นว่าเป็นธรรม 

หมวด  ๔ 
การดําเนินคดีต่อกรรมการ  ป.ป.ช. 

 
 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่มีการกล่าวหาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ว่ากรรมการ  ป.ป.ช.  
ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
และประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําตามที่ถูกกล่าวหาและเสนอเร่ืองมายัง 
ประธานศาลฎีกา  ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา  ๕๐  เพื่อดําเนินการ 
ไต่สวนหาข้อเท็จจริงและทําความเห็นเก่ียวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว  

มาตรา ๕๐ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคลจํานวน 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ที่คัดเลือกจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการอัยการที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการ  หรืออัยการอาวุโสที่เคยดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีอย่างน้อยหนึ่งคน  สําหรับจํานวนที่เหลือให้คัดเลือก 
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๑  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๒  ตามความเหมาะสม
แห่งคดี  

มาตรา ๕๑ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้ไต่สวนอิสระต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีในวันแต่งตั้ง  และต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีอัยการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  

(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบ
วิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอช่ือ  และได้รับ 
การรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

(๖) เป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน  การคลัง   
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง 
มาตรา ๕๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้ไต่สวนอิสระต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๗) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทาํการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องคําพิ พากษาอันถึ งที่ สุ ดว่ากระทํ าความผิดต่อตํ าแหน่ งหน้ าที่ ราชการ 
หรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ 
หรือเจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๒) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๓) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๔) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๖) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง   
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง 

มาตรา ๕๓ ในการดําเนินการของคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระมีหน้าที่ 
และอํานาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  โดยอนุโลม  

มาตรา ๕๔ ผู้ไต่สวนอิสระมีสิทธิได้ รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก   
และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๕๕ คณะผู้ ไต่ สวนอิสระมีอํ านาจสั่ งให้ กรรมการ   ป .ป .ช .  ผู้ ถู กกล่ าวหา 
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อประกอบการไต่สวน
ตามรายการ  วิธีการ  และภายในระยะเวลาที่คณะผู้ไต่สวนอิสระกําหนด  โดยจะเรียกรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ได้เคยย่ืนไว้จากผู้ซึ่งเก็บรักษาเพื่อนํามาเทียบเคียงดูด้วยก็ได้  

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
มาตรา ๕๖ เม่ือดําเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ  ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดําเนินการดังต่อไปนี้  
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล  ให้สั่งยุติเร่ือง  และให้คําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่อง

ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย 
(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมิใช่เป็นกรณีตาม  (๒)  ให้ส่งสํานวน

การไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล 
ในการไต่สวนและดําเนินการตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ย่ืนคําขอต่อประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลา
ตามที่เห็นสมควร  



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาตามความเห็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันได้รับเร่ืองตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ ไม่อาจฟ้องคดีได้ ก่อนพ้นระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้อัยการสูงสุดย่ืนคําร้อง 
ต่อประธานศาลฎีกาเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลาฟ้องคดีออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่ 
วันครบกําหนด  แต่ทั้งนี้ต้องฟ้องภายในอายุความ 

ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๒  การดําเนินคดีอาญา  และหมวด  ๓  การดําเนินคดีร้องขอ 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  มาใช้บังคับในการดําเนินคดีตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การดําเนินคดีเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

 
 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับการที่บุคคลตามมาตรา  ๑๐  (๑)  
ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และมีพฤติการณ์อันควร
เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทําเป็นคําร้องย่ืนต่อ
ศาลตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด   

ในกรณีที่กรรมการ  ป.ป.ช.  หรือเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  เป็นผู้ถูกกล่าวหา  อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ตามวรรคหนึ่งให้เป็นอํานาจของ
หน่วยงานที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด  

มาตรา ๕๘ คําร้องตามมาตรา  ๕๗  ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งของผู้นั้น บุคคลซ่ึงผู้นั้น
มีหน้าที่รับผิดชอบต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ระยะเวลาที่ต้องย่ืน  รวมทั้งข้อเท็จจริง
ที่เก่ียวกับการกระทําความผิดโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  ผลการตรวจสอบ
และรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  รวมทั้งมติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่กรณีที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการตามมาตรา  ๕๗  วรรคสอง  
โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๙ การพิจารณาพิพากษาคดีตามหมวดนี้   ให้นํ าบทบัญญั ติ ในหมวด   ๒   
การดําเนินคดีอาญา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ในกรณี มีข้อขัดข้องในการดําเนินคดีส่วนอาญาที่อาจทําให้การวินิจฉัยคดีล่าช้าออกไป   
องค์คณะผู้พิพากษาอาจมีคําสั่งให้แยกการดําเนินคดีในส่วนอาญาออกเป็นอีกคดีหนึ่ง  แล้วดําเนินกระบวน
พิจารณาในคดีต่อไปได้   



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
อุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๖๐ คําพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์  จําเลยจะย่ืนอุทธรณ์ได้ต่อเม่ือ
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์  มิฉะนั้นให้ศาลมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์  

มาตรา ๖๒ คดีที่ไม่มีอุทธรณ์คําพิพากษา ให้เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ศาลได้อ่านหรือถือว่า 
ได้อ่านคําพิพากษา  แต่ถ้าเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต  ให้ศาลมีหน้าที่
ต้องส่งสํานวนคดีดังกล่าวต่อไปให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๓  

มาตรา ๖๓ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ให้ดําเนินการโดยองค์คณะ 
ของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาจํานวนเก้าคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจากผู้พิพากษา 
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  ซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน โดยให้เลือกเป็นรายคดี   
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์คณะให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  

ให้นําความในมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  
มาใช้บังคับแก่การดําเนินคดีชั้นอุทธรณ์  โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์  หากมีปัญหาข้อกฎหมายสําคัญ  ผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใด
ในองค์คณะของศาลฎีกานั้น  หรือประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา   
จะเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาให้มีการวินิจฉัยปัญหานั้นโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็ได้ 

เม่ือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีคําวินิจฉัยในเร่ืองหรือประเด็นใดตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้องค์คณะ 
ของศาลฎีกาวินิจฉัยหรือมีคําพิพากษาในเร่ืองหรือประเด็นนั้นไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

หมวด  ๗ 
การบังคับคดี 

 
 

มาตรา ๖๕ การบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของประธานศาลฎีกา 

คําพิพากษาและคําสั่งในการบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด  
มาตรา ๖๖ การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซ่ึงต้องชําระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลส่ังริบ

หรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทําได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด  และให้พนักงานอัยการ
หรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีหน้าที่ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

และอํานาจในการดําเนินการบังคับคดี  โดยให้ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ของกรมบังคับคดีมีหน้าที่และอํานาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทั้งนี้  มิให้
หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดําเนินการบังคับคดี 

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้แม้ว่าบุคคลซึ่งต้องชําระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลส่ังริบ 
ถึงแก่ความตายไปแล้ว  หากปรากฏว่าคําพิพากษาถึงที่สุดก่อนผู้นั้นถึงแก่ความตาย  

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามมาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓ ไปแล้ว   
หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของที่แท้จริงว่า  ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย 
ในการกระทําความผิด  ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานก็ให้ศาลสั่งให้ 
คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่  คําร้องของเจ้าของที่แท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด 

ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชําระเงินตามมาตรา  ๔๔   
หากปรากฏโดยคําร้องของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง
มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ก็ให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่  หากไม่อาจ
ส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทนตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  คําร้องของเจ้าของที่แท้จริงเช่นว่านี้จะต้องกระทําต่อศาล
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๘ ในระหว่างที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ในกรณีที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  มีมติว่ากรณีมีมูลที่จะดําเนินคดีตามมาตรา  ๑๐  (๑)  หรือ  (๓)  และยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจฟ้องคดีอาญาตามมาตรา  ๒๓  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาใช้บังคับกับการดําเนินการดังกล่าวโดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตใช้บังคับ 

มาตรา ๖๙ บท บัญญั ติ ในพ ระราช บัญญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญ นี้ ไ ม่ กระทบต่ อ 
การดําเนินการใด  ในคดีที่ย่ืนฟ้องไว้และได้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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มาตรา ๗๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  หรือข้อกําหนดเก่ียวกับการดําเนินคดี 
หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผล 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  
หรือข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  เพ่ือให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 


