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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิีพิจารณาคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
------------ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้เวนแตขอความจะแสดงไว

เปนอยางอื่น 
“ศาล” หมายความวา  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 
“ประธาน ป.ป.ช.” หมายความวา  ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 

                                      
๑ รก.๒๕๔๒/๘๑ก/๑๘/๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ 
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“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา  ประธานหรือกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 
มาตรา ๔  นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ หามมิให

ศาลอื่นรับคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไว
พิจารณาพิพากษา 

 
มาตรา ๕  ในการพิจารณาคดี ใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน

หลักในการพิจารณาและอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 
ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคล

ใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงานสอบสวน หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการ
พิจารณาได 

ศาลมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมาย 
เพื่อใหกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปดวยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม 

ใหบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหความรวมมือในการ
ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีศาลขอหรอืมอบหมาย 

 
มาตรา ๖  ศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ ตามท่ีประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ 
 
มาตรา ๗  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี ้
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

------------ 
 
มาตรา ๘  ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา 
เพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ใหประธานศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนตามที่เห็นสมควร 
เปนผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเพื่อปฏิบัติงานที่
จําเปนในระหวางที่ยังไมมีองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา ๑๓ สําหรับคดีใดคดีหนึ่ง 

 
มาตรา ๙  ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคด ีดังตอไปนี้ 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) คดีท่ีมีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาวานายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาท่ี หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

(๒) คดีที่มีมูลแหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลตาม (๑) หรือบุคคลอื่นเปนตัวการ 
ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑) 

(๓) คดีซึ่งประธานวุฒิสภาสงคํารองใหศาลพิจารณาพิพากษาขอกลาวหาวา
กรรมการ ป.ป.ช. ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ 

(๔) คดีท่ีรองขอใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติของนายกรฐัมนตรี รัฐมนตร ี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น หรือผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวากรณีมีมูลที่จะดําเนินคดีตาม

มาตรา ๙ (๑) (๒) หรอื (๔) ใหประธาน ป.ป.ช. สงรายงาน เอกสาร และพยานหลักฐาน 
พรอมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายในสิบส่ีวัน เพื่อใหอัยการสูงสุดย่ืนฟองคดีตอศาล 

ใหอัยการสูงสุดยื่นฟองคดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวอัยการสูงสุดมีความเห็นวาเร่ืองท่ีสงมาน้ันยังมีขอไมสมบูรณ และ
ไดแจงขอไมสมบูรณนั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๑๑  ภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับแจงขอไมสมบูรณตามมาตรา ๑๐ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนของแตละฝาย
จํานวนฝายละเทากันเปนคณะทํางาน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาท่ีเปนฝาย
เลขานุการ คณะทํางานมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาพยานหลักฐานท่ีไมสมบูรณ และรวบรวม
พยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดเพ่ือฟองคดีตอไป 

ในกรณีที่คณะทํางานไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีไดภายในกําหนดเวลา
สิบสี่วันนับแตวันตั้งคณะทํางาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช . มีอํานาจย่ืนฟองคดีเองหรือแตงตั้ง
ทนายความใหฟองคดีแทนได แตตองฟองภายในสิบส่ีวันนับแตวันครบกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  การยื่นฟองเม่ือลวงพนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 

ยอมกระทําไดถาไดฟองภายในอายุความ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ
ศาลฎีกาเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาเปนองคคณะผู
พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวโดยเร็ว แตท้ังนี้ตองไมเกินสิบสี่วันนับแตวันยื่นฟองคดี 

ผูพิพากษาคนใดประสงคจะขอถอนตัวจากการไดรับเลือกใหแถลงตอท่ีประชุม
ใหญกอนการลงคะแนน และใหที่ประชุมใหญลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม มติของที่ประชุม
ใหญเปนท่ีสุด 

การเลือกองคคณะผูพิพากษาแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับ ใหผูพิพากษาท่ี
ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเกาคนเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะผู
พิพากษาสําหรับคดีนั้น ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินเกา
คน ใหประธานศาลฎีกาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ผูพิพากษาท่ีไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษามีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
พิพากษาคดีจนกวาจะส้ินสุดอํานาจหนาท่ีตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้และระหวาง
การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานที่อื่นนอกศาลฎีกา 

 
มาตรา ๑๔  ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษายอมพนหนาที่ในคดีเมื่อ 
(๑) พนจากการเปนขาราชการตุลาการ 
(๒) ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหไปดํารงตําแหนงที่ศาลอื่น 
(๓) ถอนตัวเนื่องจากการคัดคานผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษามีคําสั่ง

ยอมรับตามคําคัดคานในมาตรา ๑๖ 
ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนที่ตามวิธีการใน

มาตรา ๑๓ 
 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ท่ีทํา

ใหไมสามารถนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะไดและองคคณะผูพิพากษาเห็นวา หากเล่ือนการไตสวน
พยานหลักฐานออกไปจะทําใหลาชาและขาดความเที่ยงธรรม ใหดําเนินการเลือกผูพิพากษาแทนที่
ตามวิธีการในมาตรา ๑๓ ในกรณีนี้ใหผูพิพากษาท่ีถูกแทนท่ีส้ินสุดอํานาจหนาท่ีในคดี 

 
มาตรา ๑๖  หากคูความฝายใดประสงคจะคัดคานผูพิพากษาคนใดที่ไดรับเลือก

เปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา เนื่องจากมีเหตุอันจะคัดคานผูพิพากษาได ใหย่ืนคํารองตอ
ศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนตามท่ีเห็นสมควร
แลวมีคําส่ังยอมรับหรือยกคําคัดคาน คําส่ังน้ีเปนท่ีสุด และใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผู
พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การคัดคานผูพิพากษาจะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐานไปแลว 
เวนแตผูคัดคานจะสามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรทําใหไมสามารถคัดคานไดกอนนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหนึ่งในจํานวนเกาคนเปน
ผูพิพากษาเจาของสํานวน 

ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการตามมติขององคคณะผูพิพากษา 
และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาอีกสองคน มีอํานาจออกคําสั่ง
ใด ๆ ที่มิไดเปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีได 

 
มาตรา ๑๘  ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกา มี

อํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อใชแกการปฏิบัติงานของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือ
แยงตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี ้กระบวนพิจารณา
ในศาลใหเปนไปตามขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีไมมีขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับสําหรับคดีอาญา และบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับสําหรับคดีกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐานตอเนื่อง

ติดตอกันไปทุกวันทําการจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอัน
มิอาจกาวลวงได 

 
มาตรา ๒๐  การทําคําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี ใหผู

พิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคนทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตอง
แถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ และใหถือมติตามเสียงขางมาก ในการนี้ องคคณะผู
พิพากษาอาจมอบหมายใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งในองคคณะผูพิพากษาเปนผูจัดทําคําสั่งหรือ
คําพิพากษาตามมตินั้นก็ได 

คําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล ใหเปดเผยโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สวนความเห็นในการวินิจฉัยคดีของผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคน
ใหเปดเผยตามวิธีการท่ีประธานศาลฎีกากําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) ชื่อคูความทุกฝาย 
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา 
(๓) ขอกลาวหาและคําใหการ 
(๔) ขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา 
(๕) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง 
(๗) คําวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ ถามี 
 
มาตรา ๒๒  เม่ือมีความจําเปนที่จะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลย

เนื่องจากมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้น
จะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. คณะกรรมการไตสวน หรืออัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายจับหรือ
หมายขังผูนั้นได 

ในกรณีที่มีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม ใหองคคณะ
ผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลยและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรหรือปลอยชั่วคราว
จําเลยนั้นได 

หมวด ๒ 
การดําเนินคดีอาญา 

----------- 
 
มาตรา ๒๓  ผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ไดแก 
(๑) อัยการสูงสุด 
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ 
 
มาตรา ๒๔  ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอ

กฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณาพิพากษาขอหา
ความผิดบทอื่นไวดวย 

 
มาตรา ๒๕  การฟองคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ไมตอง

ไตสวนมูลฟอง 
ในวันยื่นฟองใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอศาล

เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวน และศาลอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๖  การพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานใหกระทําโดยเปดเผยเวนแต

มีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะสําคัญใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาเปนการลับได 
 
มาตรา ๒๗  เม่ือไดมีคําสั่งประทับฟองแลวใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลย และ

นัดคูความมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นับแตวันที่จําเลยไดรับสําเนาฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนา
เอกสารในสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในวันพิจารณาครั้งแรก เมื่อจําเลยมาอยูตอหนาศาลและศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง 
ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง 
คําใหการของจําเลยใหบันทึกไว ถาจําเลยไมใหการก็ใหบันทึกไว และใหศาลกําหนดวนัตรวจ
พยานหลักฐานโดยใหโจทกและจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วัน 

 
มาตรา ๒๘  ใหโจทกจําเลยย่ืนบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวนท่ี

เพียงพอกอนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไมนอยกวาเจ็ดวัน 
การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อ

ไดรับอนุญาตจากองคคณะผูพิพากษา เมื่อสามารถแสดงเหตุผลสมควรวาไมสามารถทราบถึง
พยานหลักฐานนั้น หรือเปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม หรือเพื่อใหโอกาสแก
จําเลยในการตอสูคดี 

 
มาตรา ๒๙  ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสารและ

พยานวัตถุตอศาลเพื่อใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
เนื่องจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานนั้น หลังจากนั้นใหโจทกจําเลยแถลงแนวทาง
การเสนอพยานหลักฐานตอองคคณะผูพิพากษา 

ในกรณีที่มิไดมีการโตแยงพยานหลักฐานใด องคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่งใหรับ
ฟงพยานหลักฐานนั้นโดยไมตองไตสวนก็ได แตหากมีการโตแยงพยานหลักฐานใดหรือเม่ือศาล
เห็นเอง ใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวนพยานหลักฐานนั้นตอไป 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนดวันเริ่มไต

สวนโดยใหโจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 
มาตรา ๓๑  ในการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดย

การแจงใหพยานทราบประเด็นและขอเท็จจริงซึ่งจะทําการไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนั้น
โดยวิธีแถลงดวยตนเองหรือตอบคําถามศาล แลวจึงใหโจทกจําเลยถามเพ่ิมเติมตอไป 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือการไตสวนพยานหลักฐานเสรจ็ส้ิน โจทกและจําเลยมีสิทธิแถลง

ปดคดีของตนภายในเวลาท่ีศาลกําหนด แลวใหองคคณะผูพิพากษามีคําพิพากษาและใหอานคํา
พิพากษาในศาลโดยเปดเผยภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จการพิจารณา ถามีเหตุสมควรจะเลื่อนการ
อานไปกอนก็ไดแตตองไมเกินสิบสี่วันและตองบันทึกเหตุนั้นไว เวนแตไมอาจไดตัวจําเลยมาศาล
ในวันอานคําพิพากษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ศาลนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง แตจําเลยไมอยูหรือไม
มาฟงคําพิพากษาใหศาลเลื่อนการอานไปและออกหมายจับจําเลยมาฟงคําพิพากษา เม่ือไดออก
หมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแตวันออกหมายจับ ใหศาลอานคําพิพากษา
หรือคําสั่งลับหลังจําเลยได และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
---------- 

 
มาตรา ๓๓  ในการพิจารณาพิพากษาคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ เวนแต
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ วรรคสาม และมาตรา ๓๒ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  เม่ือไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหศาลประกาศ

คํารองดังกลาวในที่เปดเผยตามวิธีการในขอกําหนดตามมาตรา ๑๘ 
บุคคลภายนอกอาจรองคัดคานเขามาในคดีได แตตองกระทํากอนศาลมีคํา

พิพากษา 
 
มาตรา ๓๕  ผูใดกลาวอางโตแยงวาทรัพยสินท่ีรองขอใหตกเปนของแผนดินมิได

เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติก็ดี มิไดเปนทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ดี ผูนั้นมีภาระการพิสูจนตอศาล 
ถาผูมีภาระการพิสูจนตามวรรคหนึ่งไมอาจพิสูจนไดวาทรัพยสินที่รองขอใหตก

เปนของแผนดินมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกต ิหรือมิไดเปนทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหศาลสั่ง
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนคนวิกลจริตไมอยูในภาวะทําการพิสูจนตอศาลได หรอื
ผูที่กลาวอางโตแยงเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก ใหศาลคํานึงถึงความสามารถในการพิสูจนของ
บุคคลดังกลาวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. 
---------- 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสงคํารองขอใหดําเนินคดีตอกรรมการ 

ป.ป.ช. ตามมาตรา ๓๐๐  ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหดําเนินการเลือกองคคณะผู
พิพากษาตามมาตรา ๑๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ใหองคคณะผูพิพากษาแตงตั้งบุคคลจํานวนไมนอยกวาหาคน เปน
คณะกรรมการไตสวน ทําหนาที่ไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามคํา
รองขอ 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการไตสวน ใหคณะกรรมการไตสวนมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๘  คณะกรรมการไตสวนใหแตงตั้งจากขาราชการตุลาการระดับไมต่ํา

กวาชั้น ๖ อยางนอยหน่ึงคน และขาราชการอัยการระดับไมต่ํากวาชั้น ๖ อยางนอยหนึ่งคน และท่ี
เหลือใหพิจารณาแตงตั้งตามความเหมาะสมแกคดีจากบุคคลผูมีสัญชาติไทยที่มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบ
หาปในวันแตงตั้งและตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา 
(๒) เปนหรือเคยเปนผูสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสิบป 
(๓) เปนผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน การบัญชี หรือวิชาชีพอื่นที่

เก่ียวของกับเร่ืองในคดี โดยเคยปฏิบัติงานดานดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบป 
 
มาตรา ๓๙  กรรมการไตสวนตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๒) เปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 
(๔) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๖) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 
มาตรา ๔๐  กรรมการไตสวนจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก 

และคาตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  คณะกรรมการไตสวนมีอํานาจส่ังใหกรรมการ ป.ป.ช. ผูถูกกลาวหา
แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เพื่อ
ประกอบการไตสวนตามรายการ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการไตสวนกําหนด 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินหกสิบวัน 
 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการไตสวนตองทําการไตสวนและทําความเห็นใหเสร็จส้ิน

ภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับแตงตั้ง แตองคคณะผูพิพากษาอาจขยายระยะเวลาใหเทาที่จํา
เปนได 

ในกรณีที่คณะกรรมการไตสวนมีมติวาขอกลาวหาอันเปนคดีอาญาตอกรรมการ 
ป.ป.ช. นั้นมีมูลหรือมีมติวากรณีมีมูลนาเชื่อวากรรมการ ป.ป.ช. ร่ํารวยผิดปกติ ให
คณะกรรมการไตสวนสงรายงานพรอมทั้งเอกสารทั้งหมดท่ีมีอยูไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการ
ฟองคดีตอศาล 

ใหอัยการสูงสุดฟองคดีตามความเห็นของคณะกรรมการไตสวนภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง 

การยื่นฟองเมื่อลวงพนระยะเวลาตามวรรคสาม ยอมกระทําได ถาไดฟองภายใน
อายุความ 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ และหมวด ๓ มาใชบังคับในการดําเนินคดีตาม
หมวดน้ีดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไตสวนเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลให

คณะกรรมการไตสวนสงรายงานพรอมทั้งเอกสารทั้งหมดท่ีมีอยูไปยังองคคณะผูพิพากษาเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาพยานหลักฐานท่ีคณะกรรมการไตสวนรวบรวมยัง
ไมเพียงพอท่ีจะมีคําส่ังในเร่ืองน้ี อาจกําหนดใหคณะกรรมการไตสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสมควรกอนมีคําสั่งก็ได 

หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหพิพากษายกคํารองขอ แต
หากองคคณะผูพิพากษาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองตอศาล 
และใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสามถึงวรรคหามาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในการพิจารณาพิพากษาใหองคคณะผูพิพากษาดําเนินการไตสวนหา

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร เพื่อพิสูจนความเปนจริงตามคํารองขอให
ดําเนินคดีโดยไมผูกมัดกับเหตุผลหรือพยานหลักฐานที่ปรากฎในคํารองขอใหเนินคดี หรือในการ
ไตสวนหรือความเห็นของคณะกรรมการไตสวน หรือในการดําเนินคดีของอัยการสูงสุด 

 
หมวด ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การบังคับคดี 
----------- 

 
มาตรา ๔๕  การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีใหเปนไปตาม

มาตรา ๑๘ คําพิพากษาและคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
------------ 

 
มาตรา ๔๖  คดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลท่ีคางพิจารณาอยูในศาล

อื่นในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปจนเสร็จ
และมิใหถือวาเปนคดีท่ีอยูในอํานาจศาลนี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ โดยท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลฎีกา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนง
อื่นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดถูกกลาวหาวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ร่ํารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนใน
การกระทําผิดทางอาญาดังกลาวดวย ดังน้ัน จะตองดําเนินการจัดตั้งแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา และกําหนดหลักเกณฑ วิธีพิจารณา ตลอดจนการบังคับคดีใน
การดําเนินคดีดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๒๒ พ.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

สุกิจ/กองเกียรต ิ จัดทํา 
๑๗ มี.ค. ๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


