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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

พ.ศ. 2542” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแต 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เวนแตขอความ 

จะแสดงไวเปนอยางอื่น 

“ศาล” หมายความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

“ประธาน ป .ป .ช .” หมายความวา ประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานหรือกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

มาตรา 4  นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ  

หามมิใหศาลอื่นรับคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองไวพิจารณาพิพากษา 

 

มาตรา 5  ในการพิจารณาคดี ใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เปนหลักในการพิจารณาและอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 81 ก/หนา 18/14 กันยายน 2542 



ในการปฏิบัติหนาท่ี ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงานสอบสวน 

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใด 

เพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได 

ศาลมีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมาย 

เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและ 

เท่ียงธรรม ใหบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  

ใหความรวมมือในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีศาลขอหรือมอบหมาย 

 

มาตรา 6  ศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามท่ีประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ 

 

มาตรา 7  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

 



หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 8 1

๒  ใหมีแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ในศาลฎีกา 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหประธานศาลฎีกาแตงต้ังผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษา

อาวุโสในศาลฎีกาจํานวนตามท่ีเห็นสมควร เปนผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเพ่ือปฏิบัติงานท่ีจําเปนในระหวางท่ียังไมมี

องคคณะผูพิพากษาตามมาตรา 13 สําหรับคดีใดคดีหน่ึง 

 

มาตรา 9  ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปน้ี 

(1) คดีท่ีมีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก  

สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น รํ่ารวยผิดปกติ กระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาท่ี หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอื่น 

(2) คดีท่ีมีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลตาม (1) หรือบุคคลอื่น 

เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (1) 

                                                 
๒ มาตรา 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 



(3) คดีซึ่งประธานวุฒิสภาสงคํารองใหศาลพิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวา

กรรมการ ป.ป.ช. รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

(4) คดีท่ีรองขอใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่น

และสมาชิกสภาทองถิ่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน 

 

มาตรา 10  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากรณีมีมูลท่ีจะดําเนินคดี 

ตามมาตรา 9 (1) (2) หรือ (4) ใหประธาน ป.ป.ช. สงรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน  

พรอมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสิบสี่วัน เพ่ือใหอัยการสูงสุดย่ืนฟองคดี 

ตอศาล 

ใหอัยการสูงสุด ย่ืนฟองคดีภายในสามสิบวันนับแต วันได รับเ ร่ือง 

ตามวรรคหน่ึง เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวอัยการสูงสุดมีความเห็นวา 

เร่ืองท่ีสงมาน้ันยังมีขอไมสมบูรณ และไดแจงขอไมสมบูรณน้ันไปยังคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

 

มาตรา 11  ภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับแจงขอไมสมบูรณตามมาตรา 10 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานขึ้นคณะหน่ึง โดยมีผูแทน 

ของแตละฝายจํานวนฝายละเทากันเปนคณะทํางาน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ คณะทํางานมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาพยานหลักฐาน 

ท่ีไมสมบูรณ และรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดี

ตอไป 



ในกรณีท่ีคณะทํางานไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีไดภายใน

กําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันต้ังคณะทํางาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจย่ืนฟอง

คดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดีแทนได แตตองฟองภายในสิบสี่วันนับแต 

วันครบกําหนด 

 

มาตรา 12  การย่ืนฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามมาตรา 10 และ 

มาตรา 11 ยอมกระทําได ถาไดฟองภายในอายุความ 

 

มาตรา 132

๓  เมื่อมีการย่ืนฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุม

ใหญศาลฎีกาเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา

หรือผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเปนองคคณะผูพิพากษาเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

คดีดังกลาวโดยเร็ว แตท้ังน้ี ตองไมเกินสิบสี่วันนับแตวันย่ืนฟองคดี 

ผูพิพากษาคนใดประสงคจะขอถอนตัวจากการไดรับเลือก ใหแถลงตอ 

ท่ีประชุมใหญกอนการลงคะแนน และใหท่ีประชุมใหญลงมติวาจะใหมีการถอนตัว

หรือไม มติของท่ีประชุมใหญใหเปนท่ีสุด 

การเลือกองคคณะผู พิพากษาแตละคดี ให ใช วิ ธี การลงคะแนนลับ  

ให ผู พิพากษาท่ีได รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเกาคน 

เปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาสําหรับคดีน้ัน แตท้ังน้ี จะมีผูพิพากษาอาวุโส 

ในศาลฎีกาเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาเกินกวาจํานวนสามคนไมได  

ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนดังกลาว  

ใหประธานศาลฎีกาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

                                                 
๓ มาตรา 13 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 



ผู พิพากษา ท่ี ได รับ เ ลือก เปนองคคณะผู พิพากษามี อํ านาจหน า ท่ี 

ในการพิจารณาพิพากษาคดีจนกวาจะสิ้นสุดอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี และระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษา 

ผูน้ันไปทํางานท่ีอื่นนอกศาลฎีกา 

การเป ล่ียนแปลงสถานะของผู พิพากษาในศาลฎีกา ท่ีได รับเ ลือก 

เปนองคคณะผูพิพากษาไปเปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ไมกระทบกระเทือนถึง 

การท่ีผูน้ันจะปฏิบัติหนาท่ีเปนองคคณะผูพิพากษาตอไป และมิใหนําความในวรรคสาม

มาใชบังคับ 

 

มาตรา 14  ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษายอมพนหนาท่ีในคดีเมื่อ 

(1) พนจากการเปนขาราชการตุลาการ 

(2) ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหไปดํารงตําแหนงท่ีศาลอื่น 

(3) ถอนตัวเน่ืองจากการคัดคานผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษามีคําสั่ง

ยอมรับตามคําคัดคานในมาตรา 16 

ในกรณีท่ีมีเหตุตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนท่ี 

ตามวิธีการในมาตรา 13 

 

มาตรา 15  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได  

ท่ีทําใหไมสามารถน่ังพิจารณาคดีครบองคคณะไดและองคคณะผูพิพากษาเห็นวา  

หากเล่ือนการไตสวนพยานหลักฐานออกไปจะทําใหลาชาและขาดความเท่ียงธรรม  

ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนท่ีตามวิธีการในมาตรา 13 ในกรณีน้ีใหผูพิพากษา 

ท่ีถูกแทนท่ีสิ้นสุดอํานาจหนาท่ีในคดี 

 



มาตรา 16  หากคูความฝายใดประสงคจะคัดคานผูพิพากษาคนใด 

ท่ีไดรับเลือกเปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา เน่ืองจากมีเหตุอันจะคัดคาน 

ผูพิพากษาได ให ย่ืนคํารองตอศาลกอนเร่ิมการไตสวนพยานหลักฐาน ในการน้ี  

ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนตามท่ีเห็นสมควรแลวมีคําสั่งยอมรับหรือยกคําคัดคาน 

คําสั่งน้ีเปนท่ีสุด และใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การคัดคานผูพิพากษาจะกระทํามิได หากไดเร่ิมการไตสวนพยานหลักฐาน 

ไปแลว เวนแตผูคัดคานจะสามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรทําใหไมสามารถ

คัดคานไดกอนน้ัน 

 

มาตรา 17  ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหน่ึงในจํานวน 

เกาคนเปนผูพิพากษาเจาของสํานวน 

ผู พิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการตามมติขององคคณะ 

ผู พิพากษา และเมื่อได รับความเห็นชอบจากผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา 

อีกสองคน มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ท่ีมิไดเปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีได 

 

มาตรา 18  ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ 

ศาลฎีกา มีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีเพ่ือใชแกการปฏิบัติงาน 

ของศาลไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และเมื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

นอกจากท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี กระบวน

พิจารณาในศาลใหเปนไปตามขอกําหนดตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีไมมีขอกําหนด

ดังกลาว ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ



สําหรับคดีอาญา และบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาใชบังคับสําหรับคดีกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 19  ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐานตอเน่ือง

ติดตอกันไปทุกวันทําการจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได 

 

มาตรา 20  การทําคําสั่งท่ีเปนการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี  

ใหผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคนทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือ 

พรอมท้ังตองแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติ และใหถือมติตามเสียงขางมาก  

ในการน้ี องคคณะผูพิพากษาอาจมอบหมายใหผูพิพากษาคนใดคนหน่ึงในองคคณะ 

ผูพิพากษาเปนผูจัดทําคําสั่งหรือคําพิพากษาตามมติน้ันก็ได 

คําสั่งท่ีเปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล ใหเปดเผย 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนความเห็นในการวินิจฉัยคดีของผูพิพากษา 

ในองคคณะผูพิพากษาทุกคน ใหเปดเผยตามวิธีการท่ีประธานศาลฎีกากําหนด 

 

มาตรา 21  ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย 

(1) ชื่อคูความทุกฝาย 

(2) เร่ืองท่ีถูกกลาวหา 

(3) ขอกลาวหาและคําใหการ 

(4) ขอเท็จจริงท่ีไดจากการพิจารณา 

(5) เหตุผลในการวินิจฉัยท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 



(6) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอางอิง 

(7) คําวินิจฉัยคดี รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวของ ถามี 

 

มาตรา 22  เมื่อมีความจําเปนท่ีจะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหา 

หรือจําเลยเน่ืองจากมีหลักฐานตามสมควรวาผูน้ันนาจะไดกระทําความผิดอาญา 

และมีเหตุอันควรเชื่อวาผู น้ันจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 

หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน  

หรืออัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลออกหมายจับหรือหมายขังผูน้ันได 

ในกรณีท่ีมีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม  

ใหองคคณะผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลยและมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควร

หรือปลอยชั่วคราวจําเลยน้ันได 



หมวด 2 

การดําเนินคดีอาญา 

   

 

มาตรา 23  ผูมี อํ านาจฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญั ติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีไดแก 

(1) อัยการสูงสุด 

(2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตามมาตรา 11 

 

มาตรา 24  ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียว 

ผิดตอกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึงอยูในอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณา

พิพากษาขอหาความผิดบทอื่นไวดวย 

 

มาตรา 25  การฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ไมตองไตสวนมูลฟอง 

ในวันย่ืนฟองใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ตอศาลเพ่ือใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวน และศาลอาจไตสวน 

หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

 

มาตรา 26  การพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานใหกระทําโดยเปดเผย 

เวนแตมีความจําเปนเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณา

เปนการลับได 

 



มาตรา 27  เมื่อไดมีคําสั่งประทับฟองแลวใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลย 

และนัดคูความมาศาลในวันพิจารณาคร้ังแรก 

นับแตวันท่ีจําเลยไดรับสําเนาฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนา

เอกสารในสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในวันพิจารณาคร้ังแรก เมื่อจําเลยมาอยูตอหนาศาลและศาลเชื่อว า 

เปนจําเลยจริง ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม  

จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหบันทึกไว ถาจําเลยไมใหการ 

ก็ใหบันทึกไว และใหศาลกําหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยใหโจทกและจําเลย 

ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วัน 

 

มาตรา 28  ใหโจทกจําเลยย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนา 

ในจํานวนท่ีเพียงพอกอนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไมนอยกวาเจ็ดวัน 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคหน่ึงจะกระทําได

ตอเมื่อได รับอนุญาตจากองคคณะผูพิพากษา เมื่อสามารถแสดงเหตุสมควรวา 

ไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ัน หรือเปนกรณีจํ า เปนเ พ่ือประโยชน 

แหงความยุติธรรม หรือเพ่ือใหโอกาสแกจําเลยในการตอสูคดี 

 

มาตรา 29  ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสาร

และพยานวัตถุตอศาลเพ่ือใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง

เปนอยางอื่น เน่ืองจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานน้ัน หลังจากน้ัน 

ใหโจทกจําเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานตอองคคณะผูพิพากษา 

ในกรณี ท่ีมิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานใด องคคณะผู พิพากษา 

จะมีคําสั่งใหรับฟงพยานหลักฐานน้ันโดยไมตองไตสวนก็ได แตหากมีการโตแยง



พยานหลักฐานใดหรือเมื่อศาลเห็นเอง ใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวน

พยานหลักฐานน้ันตอไป 

 

มาตรา 30  ในกรณีท่ีตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนด 

วันเร่ิมไตสวนโดยใหโจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 

มาตรา 31  ในการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง  

โดยการแจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริงซึ่งจะทําการไตสวน แลวใหพยาน 

เบิกความในขอน้ันโดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามศาล แลวจึงใหโจทกจําเลย

ถามเพ่ิมเติมตอไป 

 

มาตรา 32  เมื่อการไตสวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น โจทกและจําเลย 

มีสิทธิแถลงปดคดีของตนภายในเวลาท่ีศาลกําหนด แลวใหองคคณะผูพิพากษา 

มีคําพิพากษาและใหอานคําพิพากษาในศาลโดยเปดเผยภายในเจ็ดวันนับแต 

วันเสร็จการพิจารณา ถามีเหตุสมควรจะเล่ือนการอานไปกอนก็ไดแตตองไมเกินสิบสี่วัน

และตองบันทึกเหตุน้ันไว เวนแตไมอาจไดตัวจําเลยมาศาลในวันอานคําพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหน่ึง แตจําเลยไมอยู

ห รือไมมาฟงคํ า พิพากษา ใหศาลเ ล่ือนการอ านไปและออกหมายจับจํ า เลย 

มาฟงคําพิพากษา เมื่อไดออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาภายในหน่ึงเดือนนับแต 

วันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได และใหถือวาจําเลย

ไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันแลว 



หมวด 3 

การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดนิ 

   

 

มาตรา 33  ในการพิจารณาพิพากษาคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน เพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหนําบทบัญญัติ 

ในหมวด 2 เวนแตมาตรา 24 มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 32 มาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 34  เมื่อได รับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  

ใหศาลประกาศคํารองดังกลาวในท่ีเปดเผยตามวิธีการในขอกําหนดตามมาตรา 18 

บุคคลภายนอกอาจรองคัดค านเข ามาในคดีได  แตตองกระทํากอน 

ศาลมีคําพิพากษา 

 

มาตรา 35  ผูใดกลาวอางโตแยงวาทรัพยสินท่ีรองขอใหตกเปนของแผนดิน

มิไดเกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติก็ดี มิไดเปนทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติก็ดี ผูน้ันมีภาระ 

การพิสูจนตอศาล 

ถาผูมีภาระการพิสูจนตามวรรคหน่ึงไมอาจพิสูจนไดวาทรัพยสินท่ีรองขอ 

ใหตกเปนของแผนดินมิไดเกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ หรือมิไดเปนทรัพยสินเพ่ิมขึ้น

ผิดปกติ ใหศาลสั่งใหทรัพยสินน้ันตกเปนของแผนดิน 

ในกรณี ท่ีผูถูกกลาวหาเปนคนวิกลจริตไมอยู ในภาวะทําการพิสูจน 

ตอศาลได หรือผูท่ีกลาวอางโตแยงเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก ใหศาลคํานึงถึง



ความสามารถในการพิสูจนของบุคคลดังกลาวและพิจารณาพิพากษาตามท่ีเห็น 

เปนการยุติธรรม 



หมวด 4 

การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. 

   

 

มาตรา 36  ในกรณี ท่ีประธานวุฒิสภาสงคํ ารองขอให ดําเนินคดี 

ตอกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 300 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ใหดําเนินการเลือกองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา 13 

 

มาตรา 37  ใหองคคณะผูพิพากษาแตงต้ังบุคคลจํานวนไมนอยกวาหาคน 

เปนคณะกรรมการไตสวน ทําหนาท่ีไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นเกี่ยวกับ 

การดําเนินคดีตามคํารองขอ 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการไตสวน ใหคณะกรรมการไตสวน 

มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยอนุโลม 

 

มาตรา 38  คณะกรรมการไตสวนใหแตงต้ังจากขาราชการตุลาการ 

ระดับไมตํ่ากวาชั้น 6 อยางนอยหน่ึงคน และขาราชการอัยการระดับไมตํ่ากวาชั้น 6 

อยางนอยหน่ึงคน และท่ีเหลือใหพิจารณาแตงต้ังตามความเหมาะสมแกคดีจากบุคคล 

ผูมีสัญชาติไทยท่ีมีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปในวันแตงต้ัง และตองมีคุณสมบัติอยางใด

อยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไม ตํ่ากวาระดับ 10  

หรือเทียบเทา 

(2) เปนหรือเคยเปนผูสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสิบป 



(3) เปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน การบัญชี หรือวิชาชีพอื่น 

ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองในคดี โดยเคยปฏิบัติงานดานดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบป 

 

มาตรา 39  กรรมการไตสวนตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

(1) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(2) เปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ 

(4) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(5) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

(6) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี 

(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ 

(8) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 

มาตรา 40  กรรมการไตสวนจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง  

คาเชาท่ีพัก และคาตอบแทนอยางอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา 41  คณะกรรมการไตสวนมีอํานาจสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช.  

ผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุ 



นิติภาวะ เพ่ือประกอบการไตสวนตามรายการ วิธีการ และภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการไตสวนกําหนด 

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงตองไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินหกสิบวัน 

 

มาตรา 42  คณะกรรมการไตสวนตองทําการไตสวนและทําความเห็น 

ให เสร็จสิ้ นภายในเก าสิบวันนับแต วันได รับแต ง ต้ั ง แตองคคณะผู พิพากษา 

อาจขยายระยะเวลาใหเทาท่ีจําเปนได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไตสวนมีมติวาขอกลาวหาอันเปนคดีอาญา 

ตอกรรมการ ป.ป.ช. น้ันมีมูลหรือมีมติวากรณีมีมูลนาเชื่อวากรรมการ ป.ป.ช.  

รํ่ารวยผิดปกติ ใหคณะกรรมการไตสวนสงรายงานพรอมท้ังเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยู 

ไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการฟองคดีตอศาล 

ให อัยการสูงสุดฟองคดีตามความเห็นของคณะกรรมการไตสวน 

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเร่ืองตามวรรคหน่ึง 

การย่ืนฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสาม ยอมกระทําได ถาไดฟอง

ภายในอายุความ 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด 2 และหมวด 3 มาใชบังคับในการดําเนินคดี 

ตามหมวดน้ีดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 43  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไตสวนเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล 

ใหคณะกรรมการไตสวนสงรายงานพรอมท้ังเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยูไปยังองคคณะ 

ผูพิพากษาเพ่ือดําเนินการตอไป 



หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาพยานหลักฐานท่ีคณะกรรมการไตสวน

รวบรวมยังไมเพียงพอท่ีจะมีคําสั่งในเร่ืองน้ี อาจกําหนดใหคณะกรรมการไตสวน

รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาอันสมควรกอนมีคําสั่งก็ได 

หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหพิพากษายกคํารองขอ 

แตหากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงเร่ืองไปยังอัยการสูงสุด 

เพ่ือย่ืนฟองตอศาล และใหนํามาตรา 42 วรรคสามถึงวรรคหามาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 

มาตรา 44  ในการพิจารณาพิพากษาใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการ 

ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือพิสูจน 

ความเปนจริงตามคํารองขอใหดําเนินคดีโดยไมผูกมัดกับเหตุผลหรือพยานหลักฐาน 

ท่ีปรากฎในคํารองขอใหดําเนินคดี หรือในการไตสวนหรือความเห็นของคณะกรรมการ 

ไตสวน หรือในการดําเนินคดีของอัยการสูงสุด 



หมวด 5 

การบังคับคด ี

   

 

มาตรา 45  การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีใหเปนไป

ตามมาตรา 18 

คําพิพากษาและคําสั่งตามวรรคหน่ึงใหเปนท่ีสุด 

 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 46  คดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีคางพิจารณาอยู

ในศาลอื่นในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหคงพิจารณา

พิพากษาตอไปจนเสร็จและมิใหถือวาเปนคดีท่ีอยูในอํานาจศาลน้ี 

 

 

             ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

          ชวน  หลีกภัย 

  นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองและผู ดํารงตําแหนงอื่นตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดถูกกลาวหาวา 

มีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ

ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี

ตามกฎหมายอื่น รวมท้ังบุคคลอื่นท่ีเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําผิด 

ทางอาญาดังกลาวดวย ดังน้ัน จะตองดําเนินการจัดต้ังแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา และกําหนดหลักเกณฑ วิธีพิจารณา ตลอดจน 

การบังคับคดีในการดําเนินคดีดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 19 เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

บางฉบับมีผลใชบังคับตอไป3

๔ 

 

ขอ 2  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือน 

การบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี พิจารณาคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 ยังคงใชบังคับ

ตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนท่ี 98 ก/หนา 9/24 กันยายน 2549 



[แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 31 เร่ือง การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ] 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรง เปนประมุข ฉบับ ท่ี  31 เ ร่ือง  การดํ า เนินการตามอํานาจหนา ท่ี 

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต 4ิ

๕ 

 

ขอ 3  กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ ภายในเวลาท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดใหดําเนินการตามมาตรา 34 

เชนเดียวกับกรณีการจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสาร

ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 

 

ขอ 4  ในการดําเนินการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและ

หน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติไว

ชั่วคราว  ท้ังน้ี ไมตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีจะย่ืนคํารองขอผอนผัน 

เพ่ือขอรับทรัพยสินน้ันไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็ว  
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ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกยึด

หรืออายัดชั่วคราวมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จะมีมติวาทรัพยสินน้ันมิไดเพ่ิมขึ้นผิดปกติ  

ซึ่งตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ใหยกคํารอง แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูน้ัน 

 

ขอ 5  ในการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ัง

ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

 

ขอ 6  ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

พิจารณาเห็นสมควร อาจสงเร่ืองท่ีมีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมิใชบุคคล 

ตามมาตรา 66 วากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี กระทําความผิดตอตําแหนง

หนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน ดําเนินการทางวินัย 

หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี แลวแตกรณี หรือสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไปก็ได 

 



ขอ 7  การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ ไมวาเปนมติในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบหรือไมใหถือ 

เสียงขางมาก 

 

ขอ 8  บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศ 

ฉบับน้ีใหใชประกาศฉบับน้ีแทน 

 

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 25505

๖ 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง พ .ศ .  2542 กํ าหนดจํ านวนองคคณะผู พิพากษาในศาลฎีกา 

ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาเกาคน เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละคดี แตในปจจุบันมีแนวโนมวาจะมีปริมาณคดี

เขามาสูศาลฎีกาเพ่ิมขึ้น เปนเหตุใหศาลฎีกาประสบปญหาภาวะขาดแคลนอัตรากําลัง 

ผู พิพากษาท่ีจะเปนองคคณะผู พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีอยางมาก   

ดังน้ัน สมควรกําหนดใหมี ผู พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามกฎหมาย วาดวย

หลักเกณฑการแตงต้ังและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสรวมเปนองคคณะ 

ผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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