
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อใหมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู รวมทัง้กาํหนดหลกัเกณฑการพจิารณาพพิากษา
และการอุทธรณคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓) 
 ใหยกเลิก
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
  (๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวธิพีจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
  (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง 
ใหพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมผีลบังคบัใชตอไป ลงวันที ่๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)  
  ในกฎหมายน้ี เวนแตขอความจะแสดงไวเปนอยางอื่น
 “ศาล” หมายความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง
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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
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 “กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานหรือกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 “คณะผูไตสวนอิสระ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎีกา
แตงต้ังเพือ่ทาํหนาทีไ่ตสวนหาขอเทจ็จรงิและทาํความเหน็ในกรณทีีม่กีารกลาวหา
กรรมการ ป.ป.ช.

๓) อาํนาจในการพจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนง
ทางการเมือง (มาตรา ๕)  
  นบัแตวนัทีก่ฎหมายนีใ้ชบงัคบัตัง้แตวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหศาลอื่นนอกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองรับคดีทีอ่ยูในอาํนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวพิจารณาพิพากษา

๔) ระบบการพิจารณาคดีของศาล (มาตรา ๖)
  การพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวนโดยใหศาลคนหาความจริงไมวาจะ
เปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่ง และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง 
ใหศาลรบัฟงพยานหลกัฐานได แมวาการไตสวนพยานหลกัฐานนัน้จะมขีอผดิพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาศาล
ไดใหโอกาสแกคูความในการโตแยงคัดคานพยานหลักฐานน้ันแลว เพื่อใหได
ขอเทจ็จรงิทีถ่กูตองตรงตามความจริงทีเ่กดิขึน้ในคดนีัน้ ทัง้นี ้การพจิารณาของศาล
ตองเปนไปโดยรวดเร็ว โดยใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือของคณะผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และเพื่อ
ประโยชนแหงความยตุธิรรม ใหศาลมอีาํนาจไตสวนหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน
เพิ่มเติมได
  ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานอืน่ของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืราชการสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการใดเพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได รวมทั้งใหศาลมีอํานาจแตงตั้ง
บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายในการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของศาลท่ีมิใชการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีได (มาตรา ๖)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

  นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและ
หมายใด ๆ  ตามทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ (มาตรา ๗)  

๕) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๘) 
  ใหประธานศาลฎีการกัษาการตามกฎหมายน้ี และมอีาํนาจออกขอกาํหนด
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายน้ี และขอกําหนดอ่ืนเก่ียวกับการดําเนินคดีเพื่อใช
แกการปฏิบัติงานของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายน้ี โดยขอกําหนด
ดังกลาวเม่ือไดรับความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
  นอกจากที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ กระบวนพิจารณาในศาลใหเปนไป
ตามขอกําหนด แตในกรณีที่ไมมีขอกําหนดดังกลาว กฎหมายใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้

๖) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๒)
 ๖.๑) การจัดตั้งแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลฎกีาและการแตงต้ังผูพพิากษาประจาํแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา
       กฎหมายกําหนดใหมี “แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง” ในศาลฎีกา โดยใหประธานศาลฎีกาแตงตัง้ผูพพิากษาในศาลฎีกา
ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซ่ึงเคย
ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาศาลฎกีาจํานวนตามทีเ่หน็สมควร เปนผูพพิากษา
ประจําแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเพือ่ปฏบิตังิาน
ที่จําเปนในระหวางท่ียังไมมีองคคณะผูพิพากษาตามขอ ๖.๓) สําหรับคดีใด
คดีหนึ่ง (มาตรา ๙) 
  ๖.๒) เขตอํานาจศาล
      กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
     (๑)  คดทีีม่มีลูแหงคดเีปนการกลาวหาวาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
เฉพาะตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ 
หรอืผูวาการตรวจเงินแผนดนิ รํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที ่หรอืจงใจปฏิบตัหินาที่
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
     (๒)  คดีที่คณะผูไตสวนอิสระเห็นวากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ
รํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที ่หรอืจงใจปฏิบตัหินาทีห่รอืใชอาํนาจขดัตอบทบญัญตัิ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๐๘ จุลนิติ

     (๓)  คดทีีม่มีลูแหงคดเีปนการกลาวหาบคุคลอืน่ซึง่มใิชบคุคลตาม (๑) 
และ (๒) เปนตวัการ ผูใช หรอืผูสนบัสนนุในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑) 
หรอื (๒) รวมท้ังผูให ผูขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดแกบคุคล
ตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่
     (๔)  คดีที่บุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของ
สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตติามมาตรา ๕๗ 
วรรคสอง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน หรือจงใจย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิหรอืหนีส้นิอันเปนเทจ็หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ 
และมีพฤติการณอันควรเช่ือไดวามีเจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหน้ีสิน 
(มาตรา ๑๐)  
  ๖.๓) การแตงตั้งองคคณะผูพพิากษาแตละคดี 
     เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ
ศาลฎีกาโดยเร็ว เพื่อเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ผูพพิากษาศาลฎกีาหรอืผูพพิากษาอาวโุสซึง่เคยดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน เปนองคคณะผูพิพากษา โดยใหเลือกเปนรายคดี 
โดยแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับ แตในกรณีมีเหตุสมควรผูพิพากษา
คนใดอาจขอถอนตัวจากการไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาได โดยให
แถลงตอทีป่ระชุมใหญศาลฎกีากอนการลงคะแนน และใหทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา
ลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม มติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหเปนที่สุด
     กฎหมายกําหนดใหผู พิพากษาซึ่งไดรับเลือกเปนองคคณะ
ผูพิพากษามีหนาท่ีและอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีจนกวาจะสิ้นสุด
หนาที่และอํานาจตามกฎหมายนี้ และระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานท่ีอื่นนอกศาลฎีกา แตในกรณี
ที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะของผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงไดรับเลือกเปน
องคคณะผูพพิากษาไปเปนผูพพิากษาอาวุโสในศาลฎีกา ยอมไมกระทบกระเทือน
ถึงการที่ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่เปนองคคณะผูพิพากษาตอไป (มาตรา ๑๑)
  ๖.๔) การคัดคานผูพิพากษา 
      หากคูความฝายใดประสงคจะคดัคานผูพพิากษาคนใดซึง่ไดรบัเลอืก
เปนผูพพิากษาในองคคณะผูพพิากษา เนือ่งจากมีเหตุอนัจะคัดคานผูพพิากษาได 
ใหยื่นคํารองตอศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ใหองคคณะ
ผูพิพากษาไตสวนตามทีเ่หน็สมควรแลวมคีาํสัง่ยอมรบัหรอืยกคาํคดัคาน คาํสัง่นี้
เปนทีส่ดุ และใหนาํบทบญัญตัวิาดวยการคดัคานผูพพิากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ การคัดคานผูพิพากษา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๐๙จุลนิติ

จะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐานไปแลว เวนแตผูคัดคาน
สามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรท่ีทําใหไมสามารถคัดคานไดกอนน้ัน 
(มาตรา ๑๓)  
  ๖.๕) ผูพิพากษาเจาของสํานวน
      ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหนึ่งในจํานวน ๙ คน
เปนผูพิพากษาเจาของสํานวน ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการ
ตามมติขององคคณะผูพิพากษา และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูพิพากษา
ในองคคณะผูพิพากษาอีก ๒ คน มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ที่มิไดเปนการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีได (มาตรา ๑๔)  
 ๖.๖) กระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐาน 
     กฎหมายกาํหนดใหศาลดาํเนนิกระบวนพจิารณาไตสวนพยานหลกัฐาน
ตอเนื่องติดตอกันไปจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได (มาตรา ๑๕)   
  ๖.๗) เหตแุหงการยืน่คาํรองตอศาลขอใหมคีาํสัง่ไตสวนพยานหลกัฐาน
ในทันที
      ถาอยัการสงูสดุ หรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมท้ังบคุคลท่ีเกีย่วของ
ในคดีเกรงวาพยานหลักฐานท่ีอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหายหรือ
ยากแกการนํามาไตสวนในภายหลัง บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลขอให
มคีาํสัง่ไตสวนพยานหลักฐานน้ันไวทนัทไีด แตในกรณีท่ีไดมกีารย่ืนคํารองดังกลาว
กอนอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟอง กฎหมายกําหนดให
ผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณา โดยพยานหลักฐานท่ีไดจากการไตสวนพยานหลักฐานดังกลาว
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๑๖)  
  ๖.๘) การหยุดปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๖.๒) (๑) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของรัฐ
      เมื่อศาลประทับรับฟองแลว กฎหมายกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๖.๒) (๑) กลาวคือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะตามท่ีบัญญัติ
ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ หรอืผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 
กรรมการ ป.ป.ช. หรอืเจาหนาทีข่องรฐั หยดุปฏบิตัหินาทีจ่นกวาจะมคีาํพพิากษา 
เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
      ในกรณทีีศ่าลมีคาํพิพากษาใหผูใดพนจากตาํแหนง หรอืคําพิพากษานัน้
มีผลใหผูใดพนจากตําแหนงไมวาจะมีการอุทธรณตามหมวด ๖ อุทธรณ หรือไม 
ใหผูนั้นพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ 
(มาตรา ๑๗)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๐ จุลนิติ

  ๖.๙)  การกําหนดใหมีผูชวยเหลือศาลในการดําเนินคดี
      ในระหวางพิจารณา ศาลมีอาํนาจมอบหมายใหผูพพิากษาซ่ึงปฏิบตัิ
หนาที่ในศาลฎีกาทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีตามกฎหมายน้ี
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
     (๑)  ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหศาลใชเปนแนวทาง
ในการพิจารณาคดี
     (๒)  ดําเนินการและจัดทํารายงานเก่ียวกับคดีตามที่ศาลมีคําสั่ง
     (๓)  ชวยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน
     (๔)  ปฏิบตัหินาทีอ่ืน่ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมายน้ี หรือตามขอกาํหนด
ของประธานศาลฎีกาในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น (มาตรา ๑๘)  
  ๖.๑๐) การจดัทาํคาํสัง่ทีเ่ปนการวนิจิฉยัชีข้าดคดหีรอืคาํพพิากษาของศาล
       การทาํคาํสัง่ทีเ่ปนการวนิจิฉยัชีข้าดหรอืการพพิากษาคด ีกฎหมาย
กาํหนดใหผูพพิากษาในองคคณะผูพพิากษาทกุคนทาํความเหน็ในการวนิจิฉัยคดี
เปนหนังสือโดยสังเขป พรอมท้ังตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุม และให
ที่ประชุมปรึกษาหารือรวมกันกอนแลวจึงลงมติโดยใหถือมติตามเสียงขางมาก
ในการนี ้องคคณะผูพพิากษาอาจมอบหมายใหผูพพิากษาคนใดคนหนึง่ในองคคณะ
ผูพพิากษาเปนผูจดัทาํคาํสัง่หรอืคาํพพิากษาตามมตนิัน้ก็ได โดยคําสัง่ท่ีเปนการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล อยางนอยตองประกอบดวย
      (๑)  ชื่อคูความทุกฝาย
      (๒)  เรื่องที่ถูกกลาวหา
      (๓)  ขอกลาวหาและคําใหการ
      (๔)  ขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา
      (๕)  เหตุผลในการวินจิฉยัทัง้ในปญหาขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย
      (๖)  บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอางอิง
      (๗)  คาํวินจิฉยัคดี รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสนิทีเ่ก่ียวของ 
ถามี
      ทั้งนี้ คําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล
ดงักลาว ใหเปดเผยโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา สวนความเหน็ในการวินจิฉัย
คดีของผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคน ใหเปดเผยตามวิธีการ
ในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑)  
  ๖.๑๑) การออกหมายจับหรือหมายขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลย
      เม่ือมีความจําเปนที่จะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือ
จาํเลยเน่ืองจากมีหลกัฐานตามสมควรวาผูนัน้นาจะไดกระทําความผิดอาญาและ
มีเหตุอันควรเช่ือวาผูนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ

105-122-MAC6.indd   110105-122-MAC6.indd   110 2/28/18   6:05 PM2/28/18   6:05 PM



แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๑จุลนิติ

กอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผูไตสวนอิสระ หรือ
อัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลออกหมายจับหรือหมายขังผูนั้นได 
สําหรับในกรณีที่มีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม 
ใหองคคณะผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลย และมีคําส่ังตามท่ี
เห็นสมควรหรือปลอยชั่วคราวจําเลยนั้นได (มาตรา ๒๒)   

๗) การดําเนินคดีอาญา (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๔๔)
  ๗.๑) ผูมีอํานาจฟอง
     กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญา
ตามกฎหมายนี้ 
     (๑)  อัยการสูงสุด
     (๒)  คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กําหนด (มาตรา ๒๓)  
   ๗.๒) อํานาจในการรับคดีไวพิจารณาพิพากษา
      ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิด
ตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหน่ึงอยูในอาํนาจของศาล ใหศาลรบัพจิารณา
พพิากษาขอหาความผดิบทอืน่ไวดวย ในกรณทีีพ่บวาศาลอืน่รบัฟองคดใีนขอหา
ความผดิอาญาบทอืน่จากการกระทาํความผดิกรรมเดยีวกบัการกระทาํความผดิ
ตามที่มีการยื่นฟองคดีตามกฎหมายนี้ ใหองคคณะผูพิพากษาแจงไปยังศาลอื่น
ที่รับฟองดังกลาวเพื่อใหโอนคดีดังกลาวมายังศาลตอไป หรือศาลอื่นจะขอโอน
คดดีงักลาวมายงัศาลเองก็ได และใหถอืวากระบวนพจิารณาทีไ่ดดาํเนินการไปแลว
ในศาลอื่นกอนมีคําพิพากษาไมเสียไป เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (มาตรา ๒๔)  
  ๗.๓) ลักษณะของคําฟอง 
      ฟองตองทําเปนหนังสือและรวมถึงมีขอความตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ
     (๑)  ชื่อศาลและวันเดือนป
     (๒)  คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
     (๓)  ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
     (๔)  ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
     (๕)  การกระทาํทัง้หลายทีอ่างวาจาํเลยไดกระทาํผดิ ขอเทจ็จรงิและ
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับเวลาและสถานท่ีซึง่เกิดการกระทําน้ัน ๆ  อกีทัง้บคุคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๒ จุลนิติ

        ในคดหีมิน่ประมาท ถอยคาํพดู หนงัสอื ภาพขดีเขยีนหรอืสิง่อืน่
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
     (๖)  อางมาตราในกฎหมายซ่ึงบญัญตัวิาการกระทําเชนนัน้เปนความผิด
      (๗)  ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง
      นอกจากน้ี กฎหมายยังกําหนดใหคําฟองตองมีขอความท่ีเปนการ
กลาวหาเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ
ขดัตอบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย และตองระบุพฤติการณทีก่ลาวหา
วากระทําความผิด พรอมทั้งชี้ช องพยานหลักฐานใหชัดเจนเพียงพอที่จะ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
      ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ในวันยื่นฟองใหจําเลยมาหรือ
คุมตัวมาศาล และใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือคณะผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี พรอมสําเนาอิเล็กทรอนิกสตอศาล
เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวน  ทั้งน้ี ศาลอาจไตสวน
หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่ศาล
เห็นวาฟองไมถูกตอง ใหศาลมีคําส่ังใหโจทกแกฟองใหถูกตอง โดยในการฟอง
คดอีาญาตามกฎหมายนี ้กฎหมายกาํหนดใหไมตองไตสวนมลูฟอง (มาตรา ๒๖)  
 ๗.๔) กระบวนการประทับรับฟองของศาล
     ในการย่ืนฟองคดีตอศาล ใหอยัการสูงสดุหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แจงใหผู ถูกกลาวหามาศาลในวันฟองคดี ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาไมมาศาล 
และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงตอศาลวาไดเคย
มีการออกหมายจับผูถูกกลาวหาแลวแตยังไมไดตัวมา หรือเหตุที่ผูถูกกลาวหา
ไมมาศาลเกิดจากการประวิงคดี หรือไมมาศาลตามนัดโดยไมมีเหตุแกตัวอันควร 
ใหศาลประทับรับฟองไวพิจารณาได แมจะไมปรากฏผูถูกกลาวหาตอหนาศาล 
(มาตรา ๒๗)  
     ทั้งนี้ เมื่อศาลไดประทับรับฟองดังกลาวไวแลว และศาลไดสง
หมายเรียกและสําเนาฟองใหจําเลยทราบโดยชอบแลว แตจําเลยไมมาศาล 
ใหศาลออกหมายจับจําเลย และใหผูมีหนาที่เก่ียวของกับการติดตามหรือจับกุม
จาํเลยรายงานผลการติดตามจับกมุเปนระยะตามทีศ่าลกําหนด แตถาไมสามารถ
จับจําเลยไดภายใน ๓ เดือนนับแตออกหมายจับ ใหศาลมีอํานาจพิจารณาคดี
ไดโดยไมตองกระทําตอหนาจําเลย และไมตัดสิทธิจําเลยที่จะต้ังทนายความ
มาดาํเนินการแทนตนได รวมถึงไมตดัสทิธิจาํเลยท่ีจะมาศาลเพ่ือตอสูคดีในเวลาใด
กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา แตการมาศาลดังกลาวก็ไมมีผลใหการไตสวนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดทําไปแลวตองเสียไป (มาตรา ๒๘)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๓จุลนิติ

  ๗.๕) การขอใหศาลรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
      สาํหรบัในคดีทีศ่าลดาํเนนิกระบวนพิจารณาตามความในขอ ๗.๔) 
แลว และมีคําพิพากษาวาจําเลยกระทําความผิด ถาภายหลังจําเลยมีพยาน
หลักฐานใหมที่อาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จําเลยจะมา
แสดงตนตอศาลและยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได 
แตตองยืน่ภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา และใหศาลมอีาํนาจสัง่รือ้ฟน
คดีขึ้นพิจารณาใหมไดตามที่เห็นสมควร คําสั่งของศาลในกรณีเชนนี้ใหเปนที่สุด
      ในกรณีที่ศาลสั่งรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม กฎหมายกําหนดให
ดาํเนินการตามขอ ๖.๓) แตผูพพิากษาในองคคณะผูพพิากษาตองไมเคยพจิารณา
คดีนั้นมากอน โดยการร้ือฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมไมมีผลใหการไตสวนและ
การดาํเนนิกระบวนพจิารณาทีไ่ดทาํไปแลวตองเสยีไป และการดาํเนนิการในการ
รือ้ฟนคดขีึน้พจิารณาใหมใหเปนไปตามขอกาํหนดของประธานศาลฎกีา (มาตรา ๒๙)  
  ๗.๖) การถอนฟอง
     เมือ่ศาลประทับรบัฟองแลว กฎหมายไดกาํหนดหามมิใหศาลอนุญาต
ใหถอนฟอง เวนแตจะไดความวาหากไมอนญุาตใหถอนฟองจะกระทบกระเทือน
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
หองพจิารณาเพราะเหตขุดัขวางการพจิารณา หรอืจาํเลยออกไปจากหองพจิารณา
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
      (๕)  จําเลยทราบวันนัดแลวไมมาศาลโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
ศาลเห็นวาเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตองไตสวนพยานหลักฐานใด
ในนัดนั้นโดยไมเลื่อนคดี
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๔ จุลนิติ

      กรณีตาม (๓) ในกรณีที่ตองมีการสงหนังสือ คําสั่ง หรือหมายอาญา
ของศาล ใหสงไปยังทนายความของจําเลยแทน (มาตรา ๓๑) 
 ๗.๘) การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล 
      ภายใตบังคับขอ ๗.๔) เมื่อศาลประทับรับฟองแลว ใหศาลสงสําเนา
ฟองแกจาํเลย และนัดคูความมาศาลในวันพจิารณาคร้ังแรก โดยนับแตวนัทีจ่าํเลย
ไดรับสําเนาฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
      ในวนัพจิารณาครัง้แรก เมือ่จาํเลยมาอยูตอหนาศาลและศาลเช่ือวา
เปนจําเลยจริง ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม 
จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหบันทึกไว ถาจําเลยไมใหการ
กใ็หบนัทกึไว และถาจําเลยใหการปฏิเสธหรือไมใหการ กใ็หศาลกําหนดวันตรวจ
พยานหลักฐานโดยใหโจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๔ วัน ในกรณีที่
จําเลยมิไดมาศาลในวันพิจารณาคร้ังแรกไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาจําเลยใหการ
ปฏิเสธ
      ในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง แมขอหาที่จําเลย
รับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าใหจําคุกนอยกวา ๕ ป หรือ
โทษสถานทีเ่บากวานัน้ ศาลอาจเรยีกพยานหลกัฐานมาไตสวนตอไปเพือ่ทราบถงึ
พฤตกิารณแหงการกระทําความผดิจนกวาจะพอใจวาจาํเลยกระทําความผดิจรงิ
ก็ได (มาตรา ๓๓)  
  ๗.๙) การยื่นบัญชีระบุพยาน
       ใหโจทกจําเลยยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวน
ทีเ่พยีงพอกอนวนัพจิารณาตรวจพยานหลกัฐานไมนอยกวา ๗ วนั ซึง่หากลวงพน 
๗ วันแลวจะสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคคณะ
ผูพิพากษา เมื่อมีเหตุสมควรแสดงไดวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ัน 
หรอืเปนกรณจีาํเปนเพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม หรอืเพือ่ใหโอกาสแกจาํเลย
ในการตอสูคดี (มาตรา ๓๔) 
  ๗.๑๐) การตรวจพยานหลักฐาน 
       ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสารและ
พยานวัตถุตอศาลเพื่อใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ เนือ่งจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานน้ัน หลงัจากน้ัน
ใหโจทกจําเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานตอองคคณะผูพิพากษา 
แตเพื่อประโยชนในการคนหาความจริง แมจําเลยจะมิไดยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามขอ ๗.๙) หรือมิไดสงพยานเอกสารและพยานวัตถุตอศาลตามความในขอนี้
เพราะเหตุที่จําเลยไมมาศาลและไมมีทนายความ หรือแมโจทกจําเลยจะมิได
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มีการโตแยงพยานหลักฐานไว หรือมีการโตแยงพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจ
พยานหลกัฐาน องคคณะผูพพิากษาจะไตสวนหาขอเท็จจรงิและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมก็ได (มาตรา ๓๕)  
  ๗.๑๑) การไตสวน 
       ในกรณีที่ตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนดวัน
เริม่ไตสวนโดยแจงใหโจทกจาํเลยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วนั สาํหรบัการไตสวน
พยานบุคคลนั้น ไมวาจะเปนพยานท่ีคูความฝายใดอางหรือท่ีศาลเรียกมาเอง 
ใหองคคณะผูพพิากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจงใหพยานทราบประเดน็
และขอเท็จจริงทีจ่ะไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอน้ันโดยวิธแีถลงดวยตนเอง
หรอืตอบคาํถามศาล ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับขอเทจ็จรงิใด ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดี
แมจะไมมีคูความฝายใดยกข้ึนอางก็ตาม แลวจึงอนุญาตใหคูความถามพยาน
เพิ่มเติมได โดยการถามพยานบุคคลดังกลาว จะใชคําถามนําตามท่ีศาล
เห็นสมควรก็ได แตหลังจากคูความไดถามพยานแลว หามมิใหคูความฝายใด
ถามพยานอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล (มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗) 
      ทั้งนี้ กฎหมายใหถือวาพยานบุคคลในคดีอาญาตามกฎหมายน้ี 
เปนพยานที่อาจไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญา (มาตรา ๔๑) 
  ๗.๑๒) การแถลงปดคดี
      เมือ่การไตสวนพยานหลกัฐานเสรจ็สิน้ โจทกจาํเลยมสีทิธิแถลง
ปดคดขีองตนภายในเวลาท่ีศาลกําหนด แลวใหองคคณะผูพพิากษามีคาํพพิากษา
และใหอานคําพิพากษาในศาลโดยเปดเผยภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัเสร็จการพิจารณา 
และในกรณีที่ศาลไดนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาว แตจําเลยที่ทราบนัด
โดยชอบแลวไมมาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลับหลังจําเลยได และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
      ในการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลไดออกหมายจับจําเลยแลว 
และไมสามารถจับจําเลยไดภายใน ๓ เดือนนับแตออกหมายจับ และศาล
ไดพจิารณาคดโีดยไมไดกระทาํตอหนาจาํเลยตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง เม่ือศาล
นดัฟงคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ ใหปดประกาศแจงการนัดฟงคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้ 
ณ ภูมิลําเนา หรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรของจําเลย หรอืวิธกีารอืน่ใดตามท่ีศาลเหน็สมควร และใหถอืวา
จําเลยทราบนัดโดยชอบแลว (มาตรา ๔๐)  
  ๗.๑๓) การริบทรัพยสิน 
      การริบทรัพยสินในการดําเนินคดีตามกฎหมายนี้ ไมวาโจทก
จะมีคําขอหรือไมก็ตาม นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยสินตามกฎหมาย
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๖ จุลนิติ

ทีบ่ญัญตัไิวโดยเฉพาะแลว กฎหมายไดกาํหนดใหศาลมีอาํนาจส่ังใหรบิทรัพยสนิ
ดงัตอไปนีด้วย เวนแตเปนทรพัยสนิของผูอืน่ซึง่มไิดรูเหน็เปนใจดวยในการกระทํา
ความผิด
      (๑)  ทรัพยสินที่บุคคลไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด 
ซึง่ในการทีศ่าลจะมคีาํสัง่รบิทรพัยสนิตาม (๑) นีใ้หศาลวนิจิฉยัตามควรแกพฤตกิารณ
และความรายแรงแหงการกระทําความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพยสินนั้น
ไปใชในการกระทําความผิดอีก 
      (๒)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดมาจากการกระทําความผิด หรอืจากการเปนผูใช ผูสนบัสนนุ หรอืผูโฆษณาหรือ
ประกาศใหผูอื่นกระทําความผิด
      (๓)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดมาจากการจําหนาย จาย โอน ดวยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชน
ตาม (๑) หรือ (๒)
      (๔)  ดอกผลหรอืประโยชนอืน่ใดอนัเกดิจากทรพัยสนิหรอืประโยชน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
      ในกรณีที่ศาลเห็นวามีวิธีการอื่นที่จะทําใหบุคคลไมสามารถ
ใชทรัพยสินตาม (๑) ในการกระทําความผิดไดอีกตอไป ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ใหดาํเนนิการตามวธิกีารดงักลาวแทนการรบิทรพัยสนิได แตหากการดาํเนนิการ
ดงักลาวไมเปนผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยสินนั้นในภายหลังก็ได (มาตรา ๔๒)  
      สําหรับการดําเนินคดีตามกฎหมายน้ี ไมวาโจทกจะมีคําขอ
หรือไมก็ตาม บรรดาทรัพยสินดังตอไปน้ี กฎหมายกําหนดใหริบเสียท้ังส้ิน 
เวนแตเปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
      (๑)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดให ขอให หรอืรบัวาจะใหแกเจาหนาทีข่องรฐั เพือ่จงูใจใหกระทาํการ ไมกระทาํการ 
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่
      (๒)  ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได
ทีเ่จาหนาทีข่องรฐัไดมาจากการกระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาที ่หรอืความผดิ
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือ
ความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น
      (๓)  ทรพัยสนิหรือประโยชนอนัอาจคํานวณเปนราคาเงินไดทีไ่ดให 
ขอให หรือรับวาจะใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัล
ในการที่บุคคลไดกระทําความผดิ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๗จุลนิติ

      (๔)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอันอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
      (๕)  ดอกผลหรอืประโยชนอ่ืนใดอนัเกดิจากทรพัยสนิหรอืประโยชน
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) (มาตรา ๔๓)
      ทั้งนี้ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น ถาความปรากฏ
แกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําขอของโจทกวา สิ่งท่ีศาลจะส่ังริบหรือ
ไดส่ังริบ โดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไมสามารถติดตาม
เอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือไดมีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอื่น
หรอืไดมีการจาํหนาย จาย โอนสิง่นัน้ หรอืการตดิตามเอาคืนจะกระทําไดโดยยาก
เกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลคาของสิ่งนั้น
โดยคาํนงึถงึราคาทองตลาดในวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ และสัง่ใหผูมหีนาที่
ตองสงสิง่ทีศ่าลสัง่รบิชาํระเปนเงนิแทนตามมูลคาดงักลาวภายในเวลาท่ีศาลกาํหนด 
(มาตรา ๔๔) 
  ๗.๑๔) บทกําหนดโทษสําหรับผูถูกกลาวหาหรือจําเลยซึ่งหลบหนีไป
ในระหวางไดรับการปลอยชั่วคราว  
      ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายน้ี กฎหมายกําหนดใหผูถกูกลาวหา
หรอืจาํเลยซึง่หลบหนีไปในระหวางไดรบัการปลอยชัว่คราวตองระวางโทษจาํคุก
ไมเกนิ ๖ เดอืนหรอืปรบัไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และถาเปนการ
หลบหนีไปในระหวางการพิจารณาคดี ศาลอาจมีคําสั่งใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร 
โดยความผิดดังกลาวไมระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยนั้น
มีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง (มาตรา ๓๒)  

๘) การดําเนินคดีรองขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ (หมวด ๓, มาตรา ๔๕ 
ถึงมาตรา ๔๘) 
 คาํรองขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ นอกจากจะตองระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับขอกลาวหาและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหารํ่ารวยผิดปกติ
แลว จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินและสถานที่ตั้งของทรัพยสิน
ที่ขอใหตกเปนของแผนดิน ชื่อและท่ีอยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิในขณะย่ืนคํารองดวย ทั้งนี้ เม่ือไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดนิ ใหศาลประกาศคาํรองดงักลาวในทีเ่ปดเผยตามวธิกีารในขอกาํหนด
ของประธานศาลฎีกา โดยบุคคลภายนอกอาจรองคัดคานเขามาในคดีได แตตอง
กระทํากอนศาลมีคําพิพากษา (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๘ จุลนิติ

 สาํหรบัผูใดทีก่ลาวอางโตแยงวาทรพัยสนิทีร่องขอใหตกเปนของแผนดนินัน้
มิไดเกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ ผูนั้นมีภาระการพิสูจนตอศาล แตถาหากไมอาจ
พิสูจนไดก็ใหศาลสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ซึ่งในกรณีผูที่กลาวอาง
โตแยงนั้นเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก กฎหมายใหศาลคํานึงถึงความสามารถ
ในการพิสจูนของบคุคลดงักลาว และพจิารณาพิพากษาตามท่ีเหน็วาเปนธรรมดวย 
(มาตรา ๔๘) 

๙) การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. (หมวด ๔, มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๖)
  ๙.๑) พฤติการณของขอกลาวหา
      ในกรณทีีม่กีารกลาวหาตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู วากรรมการ 
ป.ป.ช. ผูใดมพีฤตกิารณรํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที ่หรอืจงใจปฏบิตัหินาท่ี
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือ
ไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง และประธานรฐัสภาเหน็วา
มเีหตอุนัควรสงสยัวามกีารกระทาํตามทีถ่กูกลาวหาและเสนอเรือ่งมายงัประธาน
ศาลฎีกา ใหประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผูไตสวนอิสระตามขอ ๙.๒) 
เพือ่ดาํเนนิการไตสวนหาขอเทจ็จรงิและทาํความเหน็เกีย่วกบัขอกลาวหาดงักลาว 
(มาตรา ๔๙)  
   ๙.๒) องคประกอบและท่ีมาของคณะผูไตสวนอิสระ 
       ใหคณะผูไตสวนอิสระท่ีประธานศาลฎีกาแตงตั้ง ประกอบดวย
บคุคลจาํนวนไมนอยกวา ๗ คน ทีค่ดัเลอืกจากผูซึง่มคีวามเปนกลางทางการเมอืง 
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ โดยใหแตงตั้งจากขาราชการอัยการ
ที่ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีอัยการ หรืออัยการอาวุโสที่เคยดํารงตําแหนง
ไมตํา่กวาอธบิดอียัการมาแลวไมนอยกวา ๕ ปอยางนอย ๑ คน สาํหรบัจํานวนทีเ่หลอื
ใหคัดเลือกจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕๒ ตามความเหมาะสมแหงคดี (มาตรา ๕๐)  
  ๙.๓) หนาที่และอํานาจของคณะผูไตสวนอิสระ   
     ในการดําเนินการของคณะผูไตสวนอิสระ ใหคณะผูไตสวนอิสระ
มีหนาที่และอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยอนุโลม นอกจากน้ี 
กฎหมายยังไดกําหนดใหคณะผูไตสวนอิสระมีอํานาจสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช. 
ผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเพื่อประกอบการไตสวนตามรายการ วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะผูไตสวนอิสระกําหนด กลาวคือ ตองไมนอยกวา ๓๐ วัน แต
ไมเกนิ ๖๐ วัน โดยจะเรียกรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีไดเคยย่ืนไวจากผูซึ่ง
เก็บรักษาเพื่อนํามาเทียบเคียงดูดวยก็ได ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการไตสวนแลวเสร็จ 
ใหคณะผูไตสวนอิสระดําเนินการ ดังตอไปนี้
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๙จุลนิติ

     (๑)  ถาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหสั่งยุติเรื่อง และใหคําสั่ง
ดังกลาวเปนที่สุด
     (๒)  ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
     (๓)  ถาเห็นวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณตามที่ถูกกลาวหา และ
มใิชเปนกรณตีาม (๒) ใหสงสาํนวนการไตสวนไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดาํเนนิการ
ฟองคดีตอศาล
     ในการไตสวนและดําเนนิการดังกลาว ตองดาํเนนิการใหแลวเสรจ็
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหยื่นคําขอ
ตอประธานศาลฎกีาเพือ่พจิารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร โดยใหอยัการ
สูงสุดฟองคดีอาญาตามความเห็นของคณะผูไตสวนอิสระภายใน ๖๐ วันนับแต
วันไดรับเรื่อง
     ในกรณีที่ไมอาจฟองคดีไดกอนพน ๖๐ วันนับแตวันไดรับเรื่อง 
ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอประธานศาลฎีกาเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา
ฟองคดีออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันครบกําหนด  แตทั้งนี้ ตองฟอง
ภายในอายุความ โดยกฎหมายใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การดําเนินคดอีาญา 
และหมวด ๓ การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน มาใชบังคับ
ในการดําเนนิคดตีามหมวด ๔ นีโ้ดยอนุโลม  (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖)   

๑๐) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
(หมวด ๕, มาตรา ๕๗ ถึงมาตรา ๕๙) 
   ๑๐.๑) กรณีผู ถูกกลาวหาเปนบุคคลผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง
เฉพาะตามท่ีบญัญตัไิวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ 
หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
        ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการที่บุคคล
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงเฉพาะตามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอสิระ หรอืผูวาการตรวจเงินแผนดนิ ผูใดจงใจไมยืน่บญัชแีสดงรายการ
ทรพัยสนิและหน้ีสนิตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืจงใจย่ืนบญัชแีสดงรายการ
ทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 
และมีพฤติการณอนัควรเช่ือไดวามเีจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสนิหรือหน้ีสนิ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาํเปนคาํรองยืน่ตอศาลตามทีก่ฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๐ จุลนิติ

 ๑๐.๒) กรณีผูถูกกลาวหาเปนกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
       โดยในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนผูถูกกลาวหา 
กฎหมายกาํหนดใหอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขอ ๑๐.๑) ใหเปนอาํนาจ
ของหนวยงานท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตกําหนด (มาตรา ๕๗ วรรคสอง)
 ๑๐.๓) รายละเอียดของคํารองตามขอ ๑๐.๑) 
      กฎหมายกําหนดใหคํารองตามขอ ๑๐.๑)  ตองประกอบดวย
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
      (๑)  รายละเอยีดเกีย่วกบัตาํแหนงของผูนัน้ บคุคลซึง่ผูนัน้มหีนาที่
รับผิดชอบตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
      (๒)  ระยะเวลาที่ตองยื่น 
      (๓)  ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยชัดแจง
      (๔)  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
      (๕)  ผลการตรวจสอบและรายงานของพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
      (๖)  มติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
       โดยรายละเอยีดของคาํรองดงักลาวนี ้กฎหมายใหใชบงัคบัแกกรณี
ทีห่นวยงานอ่ืนทีก่ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตกําหนดเปนผูดําเนินการยื่นคํารองตอศาลดวย (มาตรา ๕๘)
      ทัง้นี ้การพจิารณาพพิากษาคดีตามหมวด ๕ นี ้กฎหมายใหนาํบทบญัญตัิ
ในหมวด ๒ การดําเนินคดีอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีมีขอขัดของ
ในการดาํเนนิคดสีวนอาญาทีอ่าจทาํใหการวนิจิฉยัคดลีาชาออกไป องคคณะผูพพิากษา
อาจมีคําสั่งใหแยกการดําเนินคดีในสวนอาญาออกเปนอีกคดีหน่ึง แลวดําเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีตอไปได (มาตรา ๕๙)   

๑๑) อุทธรณ (หมวด ๖, มาตรา ๖๐ ถึงมาตรา ๖๔)
  ๑๑.๑) การอุทธรณคําพิพากษาของศาล 
       คําพิพากษาของศาลน้ัน กฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอ
ที่ประชมุใหญศาลฎกีาไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา และในกรณี
ทีจ่ําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูอุทธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณไดตอเมื่อแสดงตน
ตอเจาพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ มิฉะนั้นใหศาลมีคําสั่งไมรับอุทธรณ 
(มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๒๑จุลนิติ

       สาํหรับคดีทีไ่มมอีทุธรณคาํพพิากษา ใหเปนทีส่ดุตัง้แตวนัทีศ่าล
ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษา แตถาเปนคดีท่ีศาลพิพากษาใหลงโทษ
ประหารชีวติหรือจาํคุกตลอดชีวติ ใหศาลมีหนาทีต่องสงสาํนวนคดีดงักลาวตอไป
ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งการวินิจฉัยอุทธรณ
ของทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา ใหดาํเนนิการโดยองคคณะของศาลฎกีา ซึง่ประกอบดวย
ผูพพิากษาจาํนวน ๙ คน ซึง่ทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาคดัเลอืกจากผูพพิากษาในศาลฎกีา
ซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาหวัหนาคณะในศาลฎกีา หรอืผูพพิากษาอาวโุส
ซึง่เคยดํารงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึง่ไมเคยพิจารณา
คดีนัน้มากอน โดยใหเลอืกเปนรายคด ีคาํวินจิฉัยอทุธรณขององคคณะใหถอืวา
เปนคาํวนิจิฉยัอทุธรณของทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา (มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓)
  ๑๑.๒) การพิจารณาอุทธรณ 
      ในการพจิารณาอทุธรณ หากมปีญหาขอกฎหมายสาํคญั ผูพพิากษา
คนหนึง่คนใดในองคคณะของศาลฎกีานัน้ หรอืประธานแผนกคดอีาญาของผูดาํรง
ตาํแหนงทางการเมอืงในศาลฎกีาจะเสนอประธานศาลฎกีาเพือ่พจิารณาใหมกีาร
วินิจฉัยปญหานั้นโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาก็ได เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกา
มีคําวินิจฉัยในเรื่องหรือประเด็นใดแลว ใหองคคณะของศาลฎีกาวินิจฉัยหรือ
มคีาํพพิากษาในเรือ่งหรือประเด็นนัน้ไปตามคําวนิจิฉยัของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
(มาตรา ๖๔)   

๑๒) การบังคับคดี (หมวด ๗, มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๗)
  ๑๒.๑) การบังคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
       การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดี กฎหมาย
กาํหนดใหเปนไปตามขอกาํหนดของประธานศาลฎกีา โดยคาํพพิากษาและคาํสัง่
ในการบังคับคดีดังกลาวใหเปนที่สุด (มาตรา ๖๕)  
 ๑๒.๒) ระยะเวลาในการบังคับคดี
        การบงัคบัคดเีอาแกทรพัยสนิอืน่ของบคุคลซึง่ตองชาํระเงนิแทน
มูลคาสิ่งที่ศาลสั่งริบหรือสั่งใหตกเปนของแผนดิน ใหกระทําไดภายใน ๑๐ ป
นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด และใหพนักงานอัยการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ แลวแตกรณ ี เปนผูมี
หนาที่และอํานาจในการดําเนินการบังคับคดี โดยใหรองขอใหศาลออกหมาย
บงัคบัคด ีและใหเจาพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีมีหนาที่และอํานาจยึด
หรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดตามท่ีไดรับแจงจากพนักงานอัยการหรือ
สาํนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ซึง่การบังคบัคดี
ใหกระทาํไดแมวาบคุคลซึง่ตองชาํระเงนิแทนมลูคาสิง่ทีศ่าลสัง่รบิถึงแกความตาย
ไปแลว หากปรากฏวาคาํพพิากษาถงึทีส่ดุกอนผูน้ันถงึแกความตาย (มาตรา ๖๖)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๒ จุลนิติ

  ๑๒.๓) การสั่งคืนทรัพยสินที่ศาลไดสั่งริบ 
       ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพยสินตามขอ ๗.๑๓) ไปแลว หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคํารองของเจาของท่ีแทจริงวา ผูเปนเจาของท่ีแทจริงมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทาํความผดิ ถาทรัพยสนินัน้ยังคงมีอยูในความครอบครอง
ของเจาพนักงานก็ใหศาลสัง่ใหคนืทรพัยสนินัน้ตามสภาพทีเ่ปนอยู คาํรองของ
เจาของทีแ่ทจรงิน้ันจะตองกระทําตอศาลภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีค่าํพพิากษาถึงทีส่ดุ
       ในกรณีที่ตองมีการบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของบุคคลซ่ึงตอง
ชําระเงินแทนตามขอ ๗.๑๓)  หากปรากฏโดยคํารองของผูเปนเจาของที่แทจริง
ในทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดวาผูเปนเจาของที่แทจริงมิไดรู เห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสินนั้นตามสภาพที่เปนอยู 
หากไมอาจสงคนืทรพัยสนิได ใหคนืเปนเงนิแทนตามราคาทีป่ระเมนิไดในวนัที่
ยดึหรอือายดัทรพัยสนิ หรอืตามราคาทีไ่ดจากการขายทอดตลาดทรพัยสนินัน้ 
แลวแตกรณ ีคาํรองของเจาของทีแ่ทจรงิเชนวานีจ้ะตองกระทาํตอศาลภายใน ๑ ป
นับแตวันยึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาว (มาตรา ๖๗)  

๑๓) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๐)
  (๑) ในระหวางที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติยงัมไิดกาํหนดหลกัเกณฑการดาํเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิากรณีมมีลูทีจ่ะดาํเนินคดตีามขอ ๖.๒) 
(๑) หรือ (๓) และยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอีาํนาจฟองคดอีาญาตามขอ ๗.๑) ใหนาํบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ดงักลาวโดยอนโุลม จนกวาจะมหีลกัเกณฑและเงือ่นไขดงักลาวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใชบังคับ (มาตรา ๖๘) 
 (๒) บทบญัญตัใินกฎหมายนีไ้มกระทบตอการดาํเนนิการใดในคดทีีย่ืน่ฟองไว
และไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สวนการดําเนินการ
ตอไปใหดําเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๙)  
  (๓)  บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการดําเนินคดี
หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ใชบงัคับอยูในวนักอน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบหรือขอกําหนดตามกฎหมายนี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- มายเหตุ :-หม

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูนีใ้หใชบงัคบัต้ังแตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป)
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