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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
• ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห มี พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อใหมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาพิพากษา
และการอุทธรณคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓)
ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง
ใหพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอ ไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
ในกฎหมายนี้ เวนแตขอความจะแสดงไวเปนอยางอื่น
“ศาล” หมายความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานหรือกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
“คณะผูไตสวนอิสระ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎีกา
แตงตัง้ เพือ่ ทําหนาทีไ่ ตสวนหาขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีทมี่ กี ารกลาวหา
กรรมการ ป.ป.ช.
๓) อํานาจในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง (มาตรา ๕)
นับแตวนั ทีก่ ฎหมายนีใ้ ชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป
กฎหมายได กํ า หนดห า มมิ ใ ห ศ าลอื่ น นอกจากศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของ
ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองรับคดีทอี่ ยูใ นอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวพิจารณาพิพากษา
๔) ระบบการพิจารณาคดีของศาล (มาตรา ๖)
การพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวนโดยใหศาลคนหาความจริงไมวาจะ
เปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่ง และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง
ใหศาลรับฟงพยานหลักฐานได แมวา การไตสวนพยานหลักฐานนัน้ จะมีขอ ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาศาล
ไดใหโอกาสแกคูความในการโตแยงคัดคานพยานหลักฐานนั้นแลว เพื่อใหได
ขอเท็จจริงทีถ่ กู ตองตรงตามความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในคดีนนั้ ทัง้ นี้ การพิจารณาของศาล
ตองเปนไปโดยรวดเร็ว โดยใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือของคณะผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และเพื่อ
ประโยชนแหงความยุตธิ รรม ใหศาลมีอาํ นาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได
ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่
ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได รวมทั้งใหศาลมีอํานาจแตงตั้ง
บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ม อบหมายในการให ค วาม
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของศาลที่มิใชการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีได (มาตรา ๖)

๑๐๖
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นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและ
หมายใด ๆ ตามทีป่ ระมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ (มาตรา ๗)
๕) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๘)
ใหประธานศาลฎีการักษาการตามกฎหมายนี้ และมีอาํ นาจออกขอกําหนด
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ และขอกําหนดอื่นเกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อใช
แกการปฏิบัติงานของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายนี้ โดยขอกําหนด
ดังกลาวเมื่อไดรับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
นอกจากที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ กระบวนพิจารณาในศาลใหเปนไป
ตามขอกําหนด แตในกรณีที่ไมมีขอกําหนดดังกลาว กฎหมายใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
๖) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๒)
๖.๑) การจั ด ตั้ ง แผนกคดี อ าญาของผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
ในศาลฎีกาและการแตงตัง้ ผูพ พิ ากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา
กฎหมายกํ า หนดให มี “แผนกคดี อ าญาของผู  ดํ า รงตํ า แหน ง
ทางการเมือง” ในศาลฎีกา โดยใหประธานศาลฎีกาแตงตัง้ ผูพ พิ ากษาในศาลฎีกา
ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษาศาลฎีกาจํานวนตามทีเ่ ห็นสมควร เปนผูพ พิ ากษา
ประจําแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
ที่จําเปนในระหวางที่ยังไมมีองคคณะผูพิพากษาตามขอ ๖.๓) สําหรับคดีใด
คดีหนึ่ง (มาตรา ๙)
๖.๒) เขตอํานาจศาล
กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
(๑) คดีทมี่ มี ลู แหงคดีเปนการกลาวหาวาผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
เฉพาะตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ
หรือผูว า การตรวจเงินแผนดิน รํา่ รวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบตั หิ นาที่
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๒) คดีที่คณะผูไตสวนอิสระเห็นวากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ
รํา่ รวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบตั หิ นาทีห่ รือใชอาํ นาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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(๓) คดีทมี่ มี ลู แหงคดีเปนการกลาวหาบุคคลอืน่ ซึง่ มิใชบคุ คลตาม (๑)
และ (๒) เปนตัวการ ผูใ ช หรือผูส นับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑)
หรือ (๒) รวมทัง้ ผูใ ห ผูข อใหหรือรับวาจะใหทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดแกบคุ คล
ตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่
(๔) คดีที่บุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา ๕๗
วรรคสอง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิ หรือหนีส้ นิ อันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงทีค่ วรแจงใหทราบ
และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือหนี้สิน
(มาตรา ๑๐)
๖.๓) การแตงตั้งองคคณะผูพพิ ากษาแตละคดี
เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ
ศาลฎีกาโดยเร็ว เพื่อเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ผูพ พิ ากษาศาลฎีกาหรือผูพ พิ ากษาอาวุโสซึง่ เคยดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน เปนองคคณะผูพิพากษา โดยใหเลือกเปนรายคดี
โดยแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับ แตในกรณีมีเหตุสมควรผูพิพากษา
คนใดอาจขอถอนตัวจากการไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาได โดยให
แถลงตอทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกากอนการลงคะแนน และใหทปี่ ระชุมใหญศาลฎีกา
ลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม มติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหเปนที่สุด
กฎหมายกํ า หนดให ผู  พิ พ ากษาซึ่ ง ได รั บ เลื อ กเป น องค ค ณะ
ผูพิพากษามีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีจนกวาจะสิ้นสุด
หนาที่และอํานาจตามกฎหมายนี้ และระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานที่อื่นนอกศาลฎีกา แตในกรณี
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะของผู  พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ ง ได รั บ เลื อ กเป น
องคคณะผูพ พิ ากษาไปเปนผูพ พิ ากษาอาวุโสในศาลฎีกา ยอมไมกระทบกระเทือน
ถึงการที่ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่เปนองคคณะผูพิพากษาตอไป (มาตรา ๑๑)
๖.๔) การคัดคานผูพิพากษา
หากคูค วามฝายใดประสงคจะคัดคานผูพ พิ ากษาคนใดซึง่ ไดรบั เลือก
เปนผูพ พิ ากษาในองคคณะผูพ พิ ากษา เนือ่ งจากมีเหตุอนั จะคัดคานผูพ พิ ากษาได
ใหยื่นคํารองตอศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ใหองคคณะ
ผูพ พิ ากษาไตสวนตามทีเ่ ห็นสมควรแลวมีคาํ สัง่ ยอมรับหรือยกคําคัดคาน คําสัง่ นี้
เปนทีส่ ดุ และใหนาํ บทบัญญัตวิ า ดวยการคัดคานผูพ พิ ากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ การคัดคานผูพิพากษา
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จะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐานไปแลว เวนแตผูคัดคาน
สามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรที่ทําใหไมสามารถคัดคานไดกอนนั้น
(มาตรา ๑๓)
๖.๕) ผูพิพากษาเจาของสํานวน
ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหนึ่งในจํานวน ๙ คน
เปนผูพิพากษาเจาของสํานวน ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการ
ตามมติขององคคณะผูพิพากษา และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูพิพากษา
ในองคคณะผูพิพากษาอีก ๒ คน มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ที่มิไดเปนการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีได (มาตรา ๑๔)
๖.๖) กระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐาน
กฎหมายกําหนดใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐาน
ต อ เนื่ อ งติ ด ต อ กั น ไปจนกว า จะเสร็ จ การพิ จ ารณา เว น แต จ ะมี เ หตุ สุ ด วิ สั ย
หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได (มาตรา ๑๕)
๖.๗) เหตุแหงการยืน่ คํารองตอศาลขอใหมคี าํ สัง่ ไตสวนพยานหลักฐาน
ในทันที
ถาอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วของ
ในคดีเกรงวาพยานหลักฐานที่อาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหายหรือ
ยากแกการนํามาไตสวนในภายหลัง บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลขอให
มีคาํ สัง่ ไตสวนพยานหลักฐานนัน้ ไวทนั ทีได แตในกรณีทไี่ ดมกี ารยืน่ คํารองดังกลาว
กอนอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟอง กฎหมายกําหนดให
ผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณา โดยพยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนพยานหลักฐานดังกลาว
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๑๖)
๖.๘) การหยุดปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๖.๒) (๑) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของรัฐ
เมื่อศาลประทับรับฟองแลว กฎหมายกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๖.๒) (๑) กลาวคือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูว า การตรวจเงินแผนดิน
กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ หยุดปฏิบตั หิ นาทีจ่ นกวาจะมีคาํ พิพากษา
เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีทศี่ าลมีคาํ พิพากษาใหผใู ดพนจากตําแหนง หรือคําพิพากษานัน้
มีผลใหผูใดพนจากตําแหนงไมวาจะมีการอุทธรณตามหมวด ๖ อุทธรณ หรือไม
ใหผูนั้นพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่
(มาตรา ๑๗)
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๖.๙) การกําหนดใหมีผูชวยเหลือศาลในการดําเนินคดี
ในระหวางพิจารณา ศาลมีอาํ นาจมอบหมายใหผพู พิ ากษาซึง่ ปฏิบตั ิ
หน า ที่ ใ นศาลฎี ก าทํ า หน า ที่ ช  ว ยเหลื อ ศาลในการดํ า เนิ น คดี ต ามกฎหมายนี้
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ใหศาลใชเปนแนวทาง
ในการพิจารณาคดี
(๒) ดําเนินการและจัดทํารายงานเกี่ยวกับคดีตามที่ศาลมีคําสั่ง
(๓) ชวยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน
(๔) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนี้ หรือตามขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกาในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น (มาตรา ๑๘)
๖.๑๐) การจัดทําคําสัง่ ทีเ่ ปนการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีหรือคําพิพากษาของศาล
การทําคําสัง่ ทีเ่ ปนการวินจิ ฉัยชีข้ าดหรือการพิพากษาคดี กฎหมาย
กําหนดใหผพู พิ ากษาในองคคณะผูพ พิ ากษาทุกคนทําความเห็นในการวินจิ ฉัยคดี
เปนหนังสือโดยสังเขป พรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุม และให
ที่ประชุมปรึกษาหารือรวมกันกอนแลวจึงลงมติโดยใหถือมติตามเสียงขางมาก
ในการนี้ องคคณะผูพ พิ ากษาอาจมอบหมายใหผพู พิ ากษาคนใดคนหนึง่ ในองคคณะ
ผูพ พิ ากษาเปนผูจ ดั ทําคําสัง่ หรือคําพิพากษาตามมตินนั้ ก็ได โดยคําสัง่ ทีเ่ ปนการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล อยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ชื่อคูความทุกฝาย
(๒) เรื่องที่ถูกกลาวหา
(๓) ขอกลาวหาและคําใหการ
(๔) ขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา
(๕) เหตุผลในการวินจิ ฉัยทัง้ ในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
(๖) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง
(๗) คําวินจิ ฉัยคดี รวมทัง้ การดําเนินการเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วของ
ถามี
ทั้งนี้ คําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล
ดังกลาว ใหเปดเผยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนความเห็นในการวินจิ ฉัย
คดี ข องผู  พิ พ ากษาในองค ค ณะผู  พิ พ ากษาทุ ก คน ให เ ป ด เผยตามวิ ธี ก าร
ในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑)
๖.๑๑) การออกหมายจับหรือหมายขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลย
เมื่อมีความจําเปนที่จะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือ
จําเลยเนือ่ งจากมีหลักฐานตามสมควรวาผูน นั้ นาจะไดกระทําความผิดอาญาและ
มีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ
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กอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผูไตสวนอิสระ หรือ
อัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพื่อใหศาลออกหมายจับหรือหมายขังผูนั้นได
สําหรับในกรณีที่มีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม
ใหองคคณะผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลย และมีคําสั่งตามที่
เห็นสมควรหรือปลอยชั่วคราวจําเลยนั้นได (มาตรา ๒๒)
๗) การดําเนินคดีอาญา (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๔๔)
๗.๑) ผูมีอํานาจฟอง
กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญา
ตามกฎหมายนี้
(๑) อัยการสูงสุด
(๒) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กําหนด (มาตรา ๒๓)
๗.๒) อํานาจในการรับคดีไวพิจารณาพิพากษา
ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิด
ตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึง่ อยูใ นอํานาจของศาล ใหศาลรับพิจารณา
พิพากษาขอหาความผิดบทอืน่ ไวดว ย ในกรณีทพี่ บวาศาลอืน่ รับฟองคดีในขอหา
ความผิดอาญาบทอืน่ จากการกระทําความผิดกรรมเดียวกับการกระทําความผิด
ตามที่มีการยื่นฟองคดีตามกฎหมายนี้ ใหองคคณะผูพิพากษาแจงไปยังศาลอื่น
ที่รับฟองดังกลาวเพื่อใหโอนคดีดังกลาวมายังศาลตอไป หรือศาลอื่นจะขอโอน
คดีดงั กลาวมายังศาลเองก็ได และใหถอื วากระบวนพิจารณาทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลว
ในศาลอื่นกอนมีคําพิพากษาไมเสียไป เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (มาตรา ๒๔)
๗.๓) ลักษณะของคําฟอง
ฟองตองทําเปนหนังสือและรวมถึงมีขอความตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ
(๑) ชื่อศาลและวันเดือนป
(๒) คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
(๓) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
(๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
(๕) การกระทําทัง้ หลายทีอ่ า งวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริงและ
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับเวลาและสถานทีซ่ งึ่ เกิดการกระทํานัน้ ๆ อีกทัง้ บุคคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
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ในคดีหมิน่ ประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิง่ อืน่
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
(๖) อางมาตราในกฎหมายซึง่ บัญญัตวิ า การกระทําเชนนัน้ เปนความผิด
(๗) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหคําฟองตองมีขอความที่เปนการ
กลาวหาเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ
ขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และตองระบุพฤติการณทกี่ ลาวหา
ว า กระทํ า ความผิ ด พร อ มทั้ ง ชี้ ช  อ งพยานหลั ก ฐานให ชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ในวันยื่นฟองใหจําเลยมาหรือ
คุมตัวมาศาล และใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือคณะผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี พรอมสําเนาอิเล็กทรอนิกสตอศาล
เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวน ทั้งนี้ ศาลอาจไตสวน
หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่ศาล
เห็นวาฟองไมถูกตอง ใหศาลมีคําสั่งใหโจทกแกฟองใหถูกตอง โดยในการฟอง
คดีอาญาตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดใหไมตอ งไตสวนมูลฟอง (มาตรา ๒๖)
๗.๔) กระบวนการประทับรับฟองของศาล
ในการยืน่ ฟองคดีตอ ศาล ใหอยั การสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แจงใหผูถูกกลาวหามาศาลในวันฟองคดี ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมมาศาล
และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงตอศาลวาไดเคย
มีการออกหมายจับผูถูกกลาวหาแลวแตยังไมไดตัวมา หรือเหตุที่ผูถูกกลาวหา
ไมมาศาลเกิดจากการประวิงคดี หรือไมมาศาลตามนัดโดยไมมีเหตุแกตัวอันควร
ใหศาลประทับรับฟองไวพิจารณาได แมจะไมปรากฏผูถูกกลาวหาตอหนาศาล
(มาตรา ๒๗)
ทั้งนี้ เมื่อศาลไดประทับรับฟองดังกลาวไวแลว และศาลไดสง
หมายเรียกและสําเนาฟองใหจําเลยทราบโดยชอบแลว แตจําเลยไมมาศาล
ใหศาลออกหมายจับจําเลย และใหผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการติดตามหรือจับกุม
จําเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเปนระยะตามทีศ่ าลกําหนด แตถา ไมสามารถ
จับจําเลยไดภายใน ๓ เดือนนับแตออกหมายจับ ใหศาลมีอํานาจพิจารณาคดี
ไดโดยไมตองกระทําตอหนาจําเลย และไมตัดสิทธิจําเลยที่จะตั้งทนายความ
มาดําเนินการแทนตนได รวมถึงไมตดั สิทธิจาํ เลยทีจ่ ะมาศาลเพือ่ ตอสูค ดีในเวลาใด
กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา แตการมาศาลดังกลาวก็ไมมีผลใหการไตสวนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดทําไปแลวตองเสียไป (มาตรา ๒๘)
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๗.๕) การขอใหศาลรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
สําหรับในคดีทศี่ าลดําเนินกระบวนพิจารณาตามความในขอ ๗.๔)
แลว และมีคําพิพากษาวาจําเลยกระทําความผิด ถาภายหลังจําเลยมีพยาน
หลักฐานใหมที่อาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จําเลยจะมา
แสดงตนตอศาลและยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได
แตตอ งยืน่ ภายใน ๑ ปนบั แตวนั ทีศ่ าลมีคาํ พิพากษา และใหศาลมีอาํ นาจสัง่ รือ้ ฟน
คดีขึ้นพิจารณาใหมไดตามที่เห็นสมควร คําสั่งของศาลในกรณีเชนนี้ใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลสั่งรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม กฎหมายกําหนดให
ดําเนินการตามขอ ๖.๓) แตผพู พิ ากษาในองคคณะผูพ พิ ากษาตองไมเคยพิจารณา
คดีนั้นมากอน โดยการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมไมมีผลใหการไตสวนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาทีไ่ ดทาํ ไปแลวตองเสียไป และการดําเนินการในการ
รือ้ ฟน คดีขนึ้ พิจารณาใหมใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา (มาตรา ๒๙)
๗.๖) การถอนฟอง
เมือ่ ศาลประทับรับฟองแลว กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหศาลอนุญาต
ใหถอนฟอง เวนแตจะไดความวาหากไมอนุญาตใหถอนฟองจะกระทบกระเทือน
ตอความยุติธรรม (มาตรา ๓๐)
๗.๗) การพิจารณาและการไตสวนพยานหลักฐาน
สําหรับการพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานนั้น กฎหมาย
กําหนดใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชน
สาธารณะสําคัญใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาเปนการลับได แตเมื่อศาลเห็นเปน
การสมควรเพื่อใหการพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจไตสวนพยาน
หลักฐานลับหลังจําเลยได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) จําเลยไมอาจมาฟงการไตสวนพยานหลักฐานไดเนื่องจาก
ความเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจําเลยมีทนายและ
จําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยาน
(๒) จําเลยเปนนิติบุคคลและศาลไดออกหมายจับผูจัดการหรือ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลวแตยังจับตัวมาไมได
(๓) จําเลยอยูในอํานาจศาลแลวแตไดหลบหนีไป และศาลไดออก
หมายจับแลวแตยังจับตัวมาไมได
(๔) ในระหวางพิจารณาหรือไตสวน ศาลมีคําสั่งใหจําเลยออกจาก
หองพิจารณาเพราะเหตุขดั ขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจากหองพิจารณา
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
(๕) จําเลยทราบวันนัดแลวไมมาศาลโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
ศาลเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตองไตสวนพยานหลักฐานใด
ในนัดนั้นโดยไมเลื่อนคดี
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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กรณีตาม (๓) ในกรณีที่ตองมีการสงหนังสือ คําสั่ง หรือหมายอาญา
ของศาล ใหสงไปยังทนายความของจําเลยแทน (มาตรา ๓๑)
๗.๘) การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล
ภายใตบังคับขอ ๗.๔) เมื่อศาลประทับรับฟองแลว ใหศาลสงสําเนา
ฟองแกจาํ เลย และนัดคูค วามมาศาลในวันพิจารณาครัง้ แรก โดยนับแตวนั ทีจ่ าํ เลย
ไดรับสําเนาฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในวันพิจารณาครัง้ แรก เมือ่ จําเลยมาอยูต อ หนาศาลและศาลเชือ่ วา
เปนจําเลยจริง ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม
จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหบันทึกไว ถาจําเลยไมใหการ
ก็ใหบนั ทึกไว และถาจําเลยใหการปฏิเสธหรือไมใหการ ก็ใหศาลกําหนดวันตรวจ
พยานหลักฐานโดยใหโจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๔ วัน ในกรณีที่
จําเลยมิไดมาศาลในวันพิจารณาครั้งแรกไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาจําเลยใหการ
ปฏิเสธ
ในคดี ที่ จํ า เลยให ก ารรั บ สารภาพตามฟ อ ง แม ข  อ หาที่ จํ า เลย
รับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าใหจําคุกนอยกวา ๕ ป หรือ
โทษสถานทีเ่ บากวานัน้ ศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมาไตสวนตอไปเพือ่ ทราบถึง
พฤติการณแหงการกระทําความผิดจนกวาจะพอใจวาจําเลยกระทําความผิดจริง
ก็ได (มาตรา ๓๓)
๗.๙) การยื่นบัญชีระบุพยาน
ใหโจทกจําเลยยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวน
ทีเ่ พียงพอกอนวันพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไมนอ ยกวา ๗ วัน ซึง่ หากลวงพน
๗ วันแลวจะสามารถยื่นบัญชีระบุพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคคณะ
ผูพิพากษา เมื่อมีเหตุสมควรแสดงไดวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้น
หรือเปนกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนแหงความยุตธิ รรม หรือเพือ่ ใหโอกาสแกจาํ เลย
ในการตอสูคดี (มาตรา ๓๔)
๗.๑๐) การตรวจพยานหลักฐาน
ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสารและ
พยานวัตถุตอศาลเพื่อใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ เนือ่ งจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานนัน้ หลังจากนัน้
ใหโจทกจําเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานตอองคคณะผูพิพากษา
แตเพื่อประโยชนในการคนหาความจริง แมจําเลยจะมิไดยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามขอ ๗.๙) หรือมิไดสงพยานเอกสารและพยานวัตถุตอศาลตามความในขอนี้
เพราะเหตุที่จําเลยไมมาศาลและไมมีทนายความ หรือแมโจทกจําเลยจะมิได
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มีการโตแยงพยานหลักฐานไว หรือมีการโตแยงพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจ
พยานหลักฐาน องคคณะผูพ พิ ากษาจะไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมก็ได (มาตรา ๓๕)
๗.๑๑) การไตสวน
ในกรณีที่ตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนดวัน
เริม่ ไตสวนโดยแจงใหโจทกจาํ เลยทราบลวงหนาไมนอ ยกวา ๗ วัน สําหรับการไตสวน
พยานบุคคลนั้น ไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาลเรียกมาเอง
ใหองคคณะผูพ พิ ากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจงใหพยานทราบประเด็น
และขอเท็จจริงทีจ่ ะไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอนัน้ โดยวิธแี ถลงดวยตนเอง
หรือตอบคําถามศาล ศาลอาจถามพยานเกีย่ วกับขอเท็จจริงใด ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดี
แมจะไมมีคูความฝายใดยกขึ้นอางก็ตาม แลวจึงอนุญาตใหคูความถามพยาน
เพิ่มเติมได โดยการถามพยานบุคคลดังกลาว จะใชคําถามนําตามที่ศาล
เห็นสมควรก็ได แตหลังจากคูความไดถามพยานแลว หามมิใหคูความฝายใด
ถามพยานอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล (มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗)
ทั้ ง นี้ กฎหมายใหถือวาพยานบุคคลในคดีอาญาตามกฎหมายนี้
เปนพยานที่อาจไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การคุม ครองพยานในคดีอาญา (มาตรา ๔๑)
๗.๑๒) การแถลงปดคดี
เมือ่ การไตสวนพยานหลักฐานเสร็จสิน้ โจทกจาํ เลยมีสทิ ธิแถลง
ปดคดีของตนภายในเวลาทีศ่ าลกําหนด แลวใหองคคณะผูพ พิ ากษามีคาํ พิพากษา
และใหอา นคําพิพากษาในศาลโดยเปดเผยภายใน ๓๐ วันนับแตวนั เสร็จการพิจารณา
และในกรณีที่ศาลไดนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาว แตจําเลยที่ทราบนัด
โดยชอบแลวไมมาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลับหลังจําเลยได และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
ในการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลไดออกหมายจับจําเลยแลว
และไมสามารถจับจําเลยไดภายใน ๓ เดือนนับแตออกหมายจับ และศาล
ไดพจิ ารณาคดีโดยไมไดกระทําตอหนาจําเลยตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง เมือ่ ศาล
นัดฟงคําพิพากษาหรือคําสัง่ ใหปด ประกาศแจงการนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสัง่ นัน้
ณ ภูมิลําเนา หรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรของจําเลย หรือวิธกี ารอืน่ ใดตามทีศ่ าลเห็นสมควร และใหถอื วา
จําเลยทราบนัดโดยชอบแลว (มาตรา ๔๐)
๗.๑๓) การริบทรัพยสิน
การริบทรัพยสินในการดําเนินคดีตามกฎหมายนี้ ไมวาโจทก
จะมีคําขอหรือไมก็ตาม นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยสินตามกฎหมาย
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วโดยเฉพาะแลว กฎหมายไดกาํ หนดใหศาลมีอาํ นาจสัง่ ใหรบิ ทรัพยสนิ
ดังตอไปนีด้ ว ย เวนแตเปนทรัพยสนิ ของผูอ นื่ ซึง่ มิไดรเู ห็นเปนใจดวยในการกระทํา
ความผิด
(๑) ทรัพยสินที่บุคคลไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด
ซึง่ ในการทีศ่ าลจะมีคาํ สัง่ ริบทรัพยสนิ ตาม (๑) นีใ้ หศาลวินจิ ฉัยตามควรแกพฤติการณ
และความรายแรงแหงการกระทําความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพยสินนั้น
ไปใชในการกระทําความผิดอีก
(๒) ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั อาจคํานวณเปนราคาเงินไดทบี่ คุ คล
ไดมาจากการกระทําความผิด หรือจากการเปนผูใ ช ผูส นับสนุน หรือผูโ ฆษณาหรือ
ประกาศใหผูอื่นกระทําความผิด
(๓) ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั อาจคํานวณเปนราคาเงินไดทบี่ คุ คล
ไดมาจากการจําหนาย จาย โอน ดวยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชน
ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) ดอกผลหรือประโยชนอนื่ ใดอันเกิดจากทรัพยสนิ หรือประโยชน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ในกรณีที่ศาลเห็นวามีวิธีการอื่นที่จะทําใหบุคคลไมสามารถ
ใชทรัพยสินตาม (๑) ในการกระทําความผิดไดอีกตอไป ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ใหดาํ เนินการตามวิธกี ารดังกลาวแทนการริบทรัพยสนิ ได แตหากการดําเนินการ
ดังกลาวไมเปนผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยสินนั้นในภายหลังก็ได (มาตรา ๔๒)
สําหรับการดําเนินคดีตามกฎหมายนี้ ไมวาโจทกจะมีคําขอ
หรือไมก็ตาม บรรดาทรัพยสินดังตอไปนี้ กฎหมายกําหนดใหริบเสียทั้งสิ้น
เวนแตเปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
(๑) ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั อาจคํานวณเปนราคาเงินไดทบี่ คุ คล
ไดให ขอให หรือรับวาจะใหแกเจาหนาทีข่ องรัฐ เพือ่ จูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่
(๒) ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อั น อาจคํ า นวณเป น ราคาเงิ น ได
ทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐไดมาจากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือ
ความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น
(๓) ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั อาจคํานวณเปนราคาเงินไดทไี่ ดให
ขอให หรือรับวาจะใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัล
ในการที่บุคคลไดกระทําความผิด
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๔) ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั อาจคํานวณเปนราคาเงินไดทบี่ คุ คล
ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ดอกผลหรือประโยชนอนื่ ใดอันเกิดจากทรัพยสนิ หรือประโยชน
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) (มาตรา ๔๓)
ทั้งนี้ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น ถาความปรากฏ
แกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําขอของโจทกวา สิ่งที่ศาลจะสั่งริบหรือ
ไดสั่งริบ โดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไมสามารถติดตาม
เอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือไดมีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอื่น
หรือไดมกี ารจําหนาย จาย โอนสิง่ นัน้ หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําไดโดยยาก
เกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ศาลอาจกําหนดมูลคาของสิ่งนั้น
โดยคํานึงถึงราคาทองตลาดในวันทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ และสัง่ ใหผมู หี นาที่
ตองสงสิง่ ทีศ่ าลสัง่ ริบชําระเปนเงินแทนตามมูลคาดังกลาวภายในเวลาทีศ่ าลกําหนด
(มาตรา ๔๔)
๗.๑๔) บทกําหนดโทษสําหรับผูถูกกลาวหาหรือจําเลยซึ่งหลบหนีไป
ในระหวางไดรับการปลอยชั่วคราว
ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายนี้ กฎหมายกําหนดใหผถู กู กลาวหา
หรือจําเลยซึง่ หลบหนีไปในระหวางไดรบั การปลอยชัว่ คราวตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และถาเปนการ
หลบหนีไปในระหวางการพิจารณาคดี ศาลอาจมีคําสั่งใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
โดยความผิดดังกลาวไมระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยนั้น
มีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง (มาตรา ๓๒)
๘) การดําเนินคดีรอ งขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน (หมวด ๓, มาตรา ๔๕
ถึงมาตรา ๔๘)
คํารองขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน นอกจากจะตองระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับขอกลาวหาและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหารํ่ารวยผิดปกติ
แลว จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินและสถานที่ตั้งของทรัพยสิน
ที่ขอใหตกเปนของแผนดิน ชื่อและที่อยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในขณะยื่นคํารองดวย ทั้งนี้ เมื่อไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดิน ใหศาลประกาศคํารองดังกลาวในทีเ่ ปดเผยตามวิธกี ารในขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา โดยบุคคลภายนอกอาจรองคัดคานเขามาในคดีได แตตอ ง
กระทํากอนศาลมีคําพิพากษา (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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สําหรับผูใ ดทีก่ ลาวอางโตแยงวาทรัพยสนิ ทีร่ อ งขอใหตกเปนของแผนดินนัน้
มิไดเกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ ผูนั้นมีภาระการพิสูจนตอศาล แตถาหากไมอาจ
พิสูจนไดก็ใหศาลสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ซึ่งในกรณีผูที่กลาวอาง
โตแยงนั้นเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก กฎหมายใหศาลคํานึงถึงความสามารถ
ในการพิสจู นของบุคคลดังกลาว และพิจารณาพิพากษาตามทีเ่ ห็นวาเปนธรรมดวย
(มาตรา ๔๘)
๙) การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. (หมวด ๔, มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๖)
๙.๑) พฤติการณของขอกลาวหา
ในกรณีทมี่ กี ารกลาวหาตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ วากรรมการ
ป.ป.ช. ผูใ ดมีพฤติการณราํ่ รวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบตั หิ นาที่
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือ
ไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง และประธานรัฐสภาเห็นวา
มีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการกระทําตามทีถ่ กู กลาวหาและเสนอเรือ่ งมายังประธาน
ศาลฎีกา ใหประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผูไตสวนอิสระตามขอ ๙.๒)
เพือ่ ดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและทําความเห็นเกีย่ วกับขอกลาวหาดังกลาว
(มาตรา ๔๙)
๙.๒) องคประกอบและที่มาของคณะผูไตสวนอิสระ
ใหคณะผูไตสวนอิสระที่ประธานศาลฎีกาแตงตั้ง ประกอบดวย
บุคคลจํานวนไมนอ ยกวา ๗ คน ทีค่ ดั เลือกจากผูซ งึ่ มีความเปนกลางทางการเมือง
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ โดยใหแตงตั้งจากขาราชการอัยการ
ที่ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีอัยการ หรืออัยการอาวุโสที่เคยดํารงตําแหนง
ไมตาํ่ กวาอธิบดีอยั การมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ปอยางนอย ๑ คน สําหรับจํานวนทีเ่ หลือ
ใหคัดเลือกจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕๒ ตามความเหมาะสมแหงคดี (มาตรา ๕๐)
๙.๓) หนาที่และอํานาจของคณะผูไตสวนอิสระ
ในการดําเนินการของคณะผูไตสวนอิสระ ใหคณะผูไตสวนอิสระ
มีหนาที่และอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยอนุโลม นอกจากนี้
กฎหมายยังไดกําหนดใหคณะผูไตสวนอิสระมีอํานาจสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช.
ผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเพื่อประกอบการไตสวนตามรายการ วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะผูไตสวนอิสระกําหนด กลาวคือ ตองไมนอยกวา ๓๐ วัน แต
ไมเกิน ๖๐ วัน โดยจะเรียกรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ไดเคยยื่นไวจากผูซึ่ง
เก็บรักษาเพื่อนํามาเทียบเคียงดูดวยก็ได ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการไตสวนแลวเสร็จ
ใหคณะผูไตสวนอิสระดําเนินการ ดังตอไปนี้

๑๑๘
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(๑) ถาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหสั่งยุติเรื่อง และใหคําสั่ง
ดังกลาวเปนที่สุด
(๒) ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
(๓) ถาเห็นวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณตามที่ถูกกลาวหา และ
มิใชเปนกรณีตาม (๒) ใหสง สํานวนการไตสวนไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ ดําเนินการ
ฟองคดีตอศาล
ในการไตสวนและดําเนินการดังกลาว ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหยื่นคําขอ
ตอประธานศาลฎีกาเพือ่ พิจารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร โดยใหอยั การ
สูงสุดฟองคดีอาญาตามความเห็นของคณะผูไตสวนอิสระภายใน ๖๐ วันนับแต
วันไดรับเรื่อง
ในกรณีที่ไมอาจฟองคดีไดกอนพน ๖๐ วันนับแตวันไดรับเรื่อง
ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอประธานศาลฎีกาเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา
ฟองคดีออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันครบกําหนด แตทั้งนี้ ตองฟอง
ภายในอายุความ โดยกฎหมายใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การดําเนินคดีอาญา
และหมวด ๓ การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน มาใชบังคับ
ในการดําเนินคดีตามหมวด ๔ นีโ้ ดยอนุโลม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖)
๑๐) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(หมวด ๕, มาตรา ๕๗ ถึงมาตรา ๕๙)
๑๐.๑) กรณี ผู  ถู ก กล า วหาเป น บุ ค คลผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
เฉพาะตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ
หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการที่บุคคล
ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระ หรือผูว า การตรวจเงินแผนดิน ผูใ ดจงใจไมยนื่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือจงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
และมีพฤติการณอนั ควรเชือ่ ไดวา มีเจตนาไมแสดงทีม่ าแหงทรัพยสนิ หรือหนีส้ นิ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําเปนคํารองยืน่ ตอศาลตามทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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๑๐.๒) กรณีผูถูกกลาวหาเปนกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
โดยในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนผูถูกกลาวหา
กฎหมายกําหนดใหอาํ นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขอ ๑๐.๑) ใหเปนอํานาจ
ของหนวยงานทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตกําหนด (มาตรา ๕๗ วรรคสอง)
๑๐.๓) รายละเอียดของคํารองตามขอ ๑๐.๑)
กฎหมายกําหนดใหคํารองตามขอ ๑๐.๑) ตองประกอบดวย
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดเกีย่ วกับตําแหนงของผูน นั้ บุคคลซึง่ ผูน นั้ มีหนาที่
รับผิดชอบตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(๒) ระยะเวลาที่ตองยื่น
(๓) ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยชัดแจง
(๔) บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(๕) ผลการตรวจสอบและรายงานของพนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
(๖) มติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยรายละเอียดของคํารองดังกลาวนี้ กฎหมายใหใชบงั คับแกกรณี
ทีห่ นวยงานอืน่ ทีก่ ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตกําหนดเปนผูดําเนินการยื่นคํารองตอศาลดวย (มาตรา ๕๘)
ทัง้ นี้ การพิจารณาพิพากษาคดีตามหมวด ๕ นี้ กฎหมายใหนาํ บทบัญญัติ
ในหมวด ๒ การดําเนินคดีอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีมีขอขัดของ
ในการดําเนินคดีสว นอาญาทีอ่ าจทําใหการวินจิ ฉัยคดีลา ชาออกไป องคคณะผูพ พิ ากษา
อาจมีคําสั่งใหแยกการดําเนินคดีในสวนอาญาออกเปนอีกคดีหนึ่ง แลวดําเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีตอไปได (มาตรา ๕๙)
๑๑) อุทธรณ (หมวด ๖, มาตรา ๖๐ ถึงมาตรา ๖๔)
๑๑.๑) การอุทธรณคําพิพากษาของศาล
คํ า พิ พ ากษาของศาลนั้ น กฎหมายกํ า หนดให อุ ท ธรณ ต  อ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีศ่ าลมีคาํ พิพากษา และในกรณี
ทีจ่ ําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูอุทธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณไดตอเมื่อแสดงตน
ตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ มิฉะนั้นใหศาลมีคําสั่งไมรับอุทธรณ
(มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑)
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สําหรับคดีทไี่ มมอี ทุ ธรณคาํ พิพากษา ใหเปนทีส่ ดุ ตัง้ แตวนั ทีศ่ าล
ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษา แตถาเปนคดีที่ศาลพิพากษาใหลงโทษ
ประหารชีวติ หรือจําคุกตลอดชีวติ ใหศาลมีหนาทีต่ อ งสงสํานวนคดีดงั กลาวตอไป
ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งการวินิจฉัยอุทธรณ
ของทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา ใหดาํ เนินการโดยองคคณะของศาลฎีกา ซึง่ ประกอบดวย
ผูพ พิ ากษาจํานวน ๙ คน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจากผูพ พิ ากษาในศาลฎีกา
ซึง่ ดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา หรือผูพ พิ ากษาอาวุโส
ซึง่ เคยดํารงตําแหนงไมตาํ่ กวาผูพ พิ ากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึง่ ไมเคยพิจารณา
คดีนนั้ มากอน โดยใหเลือกเปนรายคดี คําวินจิ ฉัยอุทธรณขององคคณะใหถอื วา
เปนคําวินจิ ฉัยอุทธรณของทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา (มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓)
๑๑.๒) การพิจารณาอุทธรณ
ในการพิจารณาอุทธรณ หากมีปญ
 หาขอกฎหมายสําคัญ ผูพ พิ ากษา
คนหนึง่ คนใดในองคคณะของศาลฎีกานัน้ หรือประธานแผนกคดีอาญาของผูด าํ รง
ตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาจะเสนอประธานศาลฎีกาเพือ่ พิจารณาใหมกี าร
วินิจฉัยปญหานั้นโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาก็ได เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกา
มีคําวินิจฉัยในเรื่องหรือประเด็นใดแลว ใหองคคณะของศาลฎีกาวินิจฉัยหรือ
มีคาํ พิพากษาในเรือ่ งหรือประเด็นนัน้ ไปตามคําวินจิ ฉัยของทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกา
(มาตรา ๖๔)
๑๒) การบังคับคดี (หมวด ๗, มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๗)
๑๒.๑) การบังคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดี กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา โดยคําพิพากษาและคําสัง่
ในการบังคับคดีดังกลาวใหเปนที่สุด (มาตรา ๖๕)
๑๒.๒) ระยะเวลาในการบังคับคดี
การบังคับคดีเอาแกทรัพยสนิ อืน่ ของบุคคลซึง่ ตองชําระเงินแทน
มูลคาสิ่งที่ศาลสั่งริบหรือสั่งใหตกเปนของแผนดิน ใหกระทําไดภายใน ๑๐ ป
นั บ แต วั น ที่ มี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด และให พ นั ก งานอั ย การหรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แลวแตกรณี เปนผูม ี
หนาที่และอํานาจในการดําเนินการบังคับคดี โดยใหรองขอใหศาลออกหมาย
บังคับคดี และใหเจาพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีมีหนาที่และอํานาจยึด
หรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดตามที่ไดรับแจงจากพนักงานอัยการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึง่ การบังคับคดี
ใหกระทําไดแมวา บุคคลซึง่ ตองชําระเงินแทนมูลคาสิง่ ทีศ่ าลสัง่ ริบถึงแกความตาย
ไปแลว หากปรากฏวาคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ กอนผูน นั้ ถึงแกความตาย (มาตรา ๖๖)
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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ของผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๓) การสั่งคืนทรัพยสินที่ศาลไดสั่งริบ
ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพยสินตามขอ ๗.๑๓) ไปแลว หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคํารองของเจาของที่แทจริงวา ผูเปนเจาของที่แทจริงมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําความผิด ถาทรัพยสนิ นัน้ ยังคงมีอยูใ นความครอบครอง
ของเจาพนักงานก็ใหศาลสัง่ ใหคนื ทรัพยสนิ นัน้ ตามสภาพทีเ่ ปนอยู คํารองของ
เจาของทีแ่ ทจริงนัน้ จะตองกระทําตอศาลภายใน ๑ ปนบั แตวนั ทีค่ าํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ
ในกรณีที่ตองมีการบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของบุคคลซึ่งตอง
ชําระเงินแทนตามขอ ๗.๑๓) หากปรากฏโดยคํารองของผูเปนเจาของที่แทจริง
ในทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดวาผูเปนเจาของที่แทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสินนั้นตามสภาพที่เปนอยู
หากไมอาจสงคืนทรัพยสนิ ได ใหคนื เปนเงินแทนตามราคาทีป่ ระเมินไดในวันที่
ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ หรือตามราคาทีไ่ ดจากการขายทอดตลาดทรัพยสนิ นัน้
แลวแตกรณี คํารองของเจาของทีแ่ ทจริงเชนวานีจ้ ะตองกระทําตอศาลภายใน ๑ ป
นับแตวันยึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาว (มาตรา ๖๗)
๑๓) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๐)
(๑) ในระหวางที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตยังมิไดกาํ หนดหลักเกณฑการดําเนินการของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา กรณีมมี ลู ทีจ่ ะดําเนินคดีตามขอ ๖.๒)
(๑) หรือ (๓) และยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอาํ นาจฟองคดีอาญาตามขอ ๗.๑) ใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ดังกลาวโดยอนุโลม จนกวาจะมีหลักเกณฑและเงือ่ นไขดังกลาวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใชบังคับ (มาตรา ๖๘)
(๒) บทบัญญัตใิ นกฎหมายนีไ้ มกระทบตอการดําเนินการใดในคดีทยี่ นื่ ฟองไว
และไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สวนการดําเนินการ
ตอไปใหดําเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๙)
(๓) บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือขอกําหนดเกีย่ วกับการดําเนินคดี
หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ ใชบงั คับอยูใ นวันกอน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบหรือขอกําหนดตามกฎหมายนี้ใชบังคับ
หมายเหตุ :-

หมายเหตุ
หม
มายเหตุ• พระราชบั
:- ญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป)
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