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พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  และผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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“ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญา 
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

“เจ้าพนักงานคดี”  หมายความว่า  ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานคดีตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๔ ให้นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่มาตรา  ๗  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ไปใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหารด้วย  โดย 

(๑) ผู้มีสิทธิย่ืนคําร้องขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานตามมาตรา  ๒๗  ได้แก่  อัยการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๒) ผู้มีอํานาจฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๓) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้งให้แก่จําเลย  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๔) การจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลตามมาตรา  ๑๒  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๕) การอุทธรณ์และฎีกาในศาลทหาร  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๖) การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในส่วนอาญา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ

ศาลทหาร 
(๗) ให้คําว่า  “พนักงานอัยการ”  หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ

ศาลทหาร 
ในกรณีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้ง
ทนายความให้ฟ้องคดีแทนต่อศาลทหารได้ 

ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินคดี
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเป็นไปด้วย 
ความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และ 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับเก่ียวกับ 
การดําเนินคดีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วย
ความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และ 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไป 
โดยรวดเร็วตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ
และข้อบังคับดังกล่าว  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง   
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบใดมีข้อหาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดียาเสพติดหรือข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วย  
ให้นําบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้นเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณาศาลมีอํานาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดี
ทําหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการไต่สวนมูลฟ้อง 
หรือการพิจารณาคดี 

(๒) ดําเนินการและจัดทํารายงานเก่ียวกับคดีตามที่ศาลมีคําสั่ง 
(๓) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ในการทําหน้าที่ช่วยเหลือนั้น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

และให้มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูลหรือให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งตามอํานาจหน้าที่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 
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มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลอาจมีคําสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด 

มาตรา ๙ ระยะเวลาที่ กําหนดในพระราชบัญญัตินี้   กฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  หรือตามที่ศาลกําหนด  เม่ือศาลเห็นสมควร
หรือเม่ือคู่ความมีคําขอ  ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

มาตรา ๑๐ ให้คู่ความฝ่ายที่ย่ืนคําคู่ความ  คําร้อง  คําขอ  คําแถลง  หรือสรรพเอกสาร  
จัดทําสําเนาย่ืนต่อศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอื่น  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่น 

ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมเอกสารตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง 
มาตรา ๑๑ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณา  เม่ือคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควร  

ศาลอาจอนุญาตให้คัดคําเบิกความพยานและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้โดยกําหนดวิธีการและเง่ือนไข
ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒ บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก   
และค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมกําหนด 

(๑) พยานบุคคลที่ศาลเรียกมาเองในช้ันไต่สวนมูลฟ้องหรือในชั้นพิจารณาตามมาตรา  ๑๗  
และมาตรา  ๒๕ 

(๒) บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคําและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแตง่ตั้งตามมาตรา  ๒๓ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามมาตรา  ๒๖ 
มาตรา ๑๓ ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลย

หลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย  ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๔ ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และถ้าเป็นการหลบหนีในระหว่างการพิจารณาของศาล  
ไม่ว่าศาลจะมีคําสั่งจําหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม  ศาลอาจมีคําสั่งให้ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการติดตามหรือ
จับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร 

ความผิดตามวรรคหน่ึงไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยนั้น  มีการสั่งไม่ฟ้อง  
ยกฟ้อง  จําหน่ายคดี  หรือถอนฟ้อง 
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หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การฟ้องคดี  การไต่สวนมูลฟ้อง  และการตรวจพยานหลักฐาน 

 
 

มาตรา ๑๕ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๕๘  แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นความผิด
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทําความผิดพร้อมทั้งชี้ช่อง
พยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ 

ในคดีที่อัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เป็นโจทก์  ในวันย่ืนฟ้องให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล  และให้โจทก์ส่งรายงานและสํานวนการสอบสวน 
หรือสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณา 
และรวมไว้ในสํานวน 

กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  ให้ศาลมีคําสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง 
มาตรา ๑๖ ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ให้ศาลส่ังดังต่อไปนี้ 
(๑) ในคดีที่ผู้ เสียหายเป็นโจทก์   ให้ไต่สวนมูลฟ้อง   แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการหรือ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  หรือคดีนั้นอัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์   
ได้ฟ้องจําเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว  ให้จัดการตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

(๒) ในคดีที่พนักงานอัยการ  หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ไม่จําเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง  
แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ 

(๓) ในคดีที่อัยการสูงสุด  หรือประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 

ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว  ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพ  ให้ศาล
ประทับฟ้องไว้พิจารณา 

มาตรา ๑๗ การไต่สวนมูลฟ้อง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๖๕  แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  สําหรับกรณีตามมาตรา  ๑๖  (๒)  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่
พนักงานอยัการเป็นโจทก์ 

ไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์หรือคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์  
ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง  ถ้าจําเลยมาศาล  ให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา  ๑๗๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ในการไต่สวนมูลฟ้อง  จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสําคัญ 
ที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล  และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง
ตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้  กรณีเช่นว่านี้  ศาลอาจเรียกบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็น
พยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร  โดยโจทก์และจําเลยอาจถามพยานศาลได้ 
เม่ือได้รับอนุญาตจากศาล 

ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ศาลจะสั่ง
ขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได ้

คําสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย 
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ในวันย่ืนฟ้องหรือวันนัดพิจารณาคร้ังแรก  แล้วแต่กรณี  เม่ือจําเลยมาศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริงแล้ว  
ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป  และอ่านกับอธิบายฟ้องให้จําเลยฟัง  และถามว่าจําเลยกระทํา
ความผิดจริงหรือไม่  จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง  ถ้าจําเลยให้การหรือไม่ยอมให้การก็ให้บันทึกไว้  และถ้าจําเลย
ให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ  ก็ให้ศาลกําหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สิบสี่วัน 

มาตรา ๑๙ ในคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  แม้ข้อหาที่จําเลยรับสารภาพน้ัน
กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําให้จําคุกน้อยกว่าห้าปี  หรือโทษสถานที่เบากว่านั้น  ศาลอาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบพยานต่อไปเพื่อทราบถึงพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดจนกว่าจะพอใจว่า 
จําเลยกระทําความผิดจริงก็ได้ 

มาตรา ๒๐ คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง  พยานวัตถุ  พยานเอกสาร  พยานบุคคล  
หรือหลักฐานอื่น  ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  และมีสิทธิขอตรวจ
พยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง  หรือของคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้ 

การอ้างพยานตามวรรคหนึ่ง  ให้คู่ความย่ืนบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน  พร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นในการอ้างพยาน  และวิธีการได้มาซึ่งพยานดังกล่าว 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต
จากศาล  โดยผู้ย่ืนบัญชีระบุพยานจะต้องย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่พยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก  ให้คู่ความ 
ที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ที่ครอบครอง  โดยย่ืนคําขอต่อศาล
พร้อมกับการย่ืนบัญชีระบุพยาน  เพื่อให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่
ศาลกําหนด 

มาตรา ๒๑ ในวันตรวจพยานหลักฐาน  ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ 
ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายตรวจสอบ  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
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อันเนื่องมาจากสภาพและความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง  หลังจากนั้นให้คู่ความแถลงแนวทาง 
การเสนอพยานหลักฐานต่อศาล  และให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจําเป็น
ที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิง  ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหน่ึง 

ในกรณีที่มิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานใดหรือมีการโต้แย้งแต่ไม่มีเหตุแห่งการโต้แย้งโดยชัดแจ้ง  
ศาลจะมีคําสั่งให้รับฟังพยานหลักฐานนั้นโดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้  แต่หากมีการโต้แย้งพยานหลักฐานใด 
หรือเม่ือศาลเห็นเอง  ให้ศาลดําเนินการสืบพยานหลักฐานนั้น  โดยกําหนดวันนัดสืบพยานและแจ้งให้คู่ความ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาและพิพากษาคดี 

 
 

มาตรา ๒๒ ในคดีที่อัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นโจทก์  ให้ศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของโจทก์  มาเป็นหลักในการแสวงหาความจริง  และอาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๒๓ ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด   
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  รวมทั้งมีอํานาจสั่งให้
ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  หน่วยงานหรือบุคคลใด  
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม  แล้วรายงานให้ศาลทราบและจัดส่งพยานหลักฐานดังกล่าว
ต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย 
พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหน่ึงต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะ

โต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว 
มาตรา ๒๔ ให้ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จ 

การพิจารณา  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
มาตรา ๒๕ ในการสืบพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  

ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการสืบพยาน  แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น 
ด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มี
คู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอ้างก็ตาม  แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม 

การถามพยานตามวรรคหน่ึง  จะใช้คําถามนําก็ได้ 
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหน่ึงแล้ว  ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากศาล 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๖ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาพิพากษาคดีได้  แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควรในอันที่จะ
ขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

มาตรา ๒๗ ถ้าอัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
หรือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  รวมท้ังบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งอาจต้องอ้างอิงในภายหน้า
จะสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบพยานในภายหลัง  บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่ง 
ให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้  โดยให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป  
พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบพยานดังกล่าวให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้  ไม่ว่าภายหลังจะได้มีการฟ้องคดี
ต่อศาลที่ทําการสืบพยานหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๒๘ การพิจารณาและสืบพยานในศาล  ให้ทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย 
เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า  ศาลมีอํานาจพิจารณา 

และสืบพยานลับหลังจําเลยได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วย  หรือ 

มีเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้  เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณา
และสืบพยาน 

(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว   
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 

(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน  ศาลมีคําสั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง

การพิจารณา  หรือจําเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 
ในกรณีดังกล่าว  เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ศาลมีคําพิพากษาในคดีนั้นต่อไป 
มาตรา ๒๙ เม่ือการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น  คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจา

หรือเป็นหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด 
มาตรา ๓๐ พยานบุคคลในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดอีาญา 
ส่วนที่  ๓ 

การริบทรัพย์สิน 
 

 

มาตรา ๓๑ การริบทรัพย์สินในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไม่ว่าโจทก์จะมีคําขอ 
หรือไม่ก็ตาม  นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย  เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิไดรู้้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด 
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการกระทําความผิด

หรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด 
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย  

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

แห่งการกระทําความผิด  รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทําความผิดอีก 
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่จะทําให้บุคคลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม  (๑)  ในการกระทํา

ความผิดได้อีกต่อไป  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สิน 
หากการดําเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล  ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สินนั้นในภายหลังก็ได้ 
มาตรา ๓๒ ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไม่ว่าโจทก์จะมีคําขอหรือไม่ก็ตาม  บรรดา

ทรัพย์สินดังต่อไปน้ีให้ริบเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทํา
ความผิด 

(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อจูงใจให้กระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ 

(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มาจาก 
การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม  หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้   
เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิด  หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิด 

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

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 
มาตรา ๓๓ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น  ถ้าความปรากฏแก่ศาลเอง  หรือความปรากฏ

ตามคําขอของโจทก์ว่า  สิ่งที่ศาลจะสั่งริบหรือได้สั่งริบ  โดยสภาพไม่สามารถส่งมอบได้  สูญหาย  หรือไม่สามารถ
ติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือได้มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น  หรือได้มีการจําหน่าย  
จ่าย  โอนสิ่งนั้น  หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําได้โดยยากเกินสมควร  หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน  
ศาลอาจกําหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง  และสั่งให้
ผู้มีหน้าที่ต้องส่งสิ่งที่ศาลส่ังริบชําระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การกําหนดมูลค่าตามวรรคหน่ึงในกรณีที่มีการนําไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น  หรือในกรณีมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่ํากว่าราคาท้องตลาดของสิ่งที่ศาลส่ังริบในวันที่มีการจําหน่าย  จ่าย  โอนส่ิงนั้น  
ให้ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส่วนของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น  หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มา
แทนสิ่งนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในการสั่งให้บุคคลชําระเงินตามวรรคหน่ึง  ศาลจะกําหนดให้ผู้นั้นชําระเงินทั้งหมดในคราวเดียว
หรือจะให้ผ่อนชําระก็ได้  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี  และถ้าผู้นั้นไม่ชําระหรือชําระ
ไม่ครบถ้วนตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ต้องเสียดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนัด 
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  และให้ศาลมีอํานาจสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลนั้นได้ไม่เกิน
จํานวนเงินที่ยังค้างชําระ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 
เหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๒  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  
มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒ 

มาตรา ๓๕ คําร้องขอให้ศาลสั่ งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  นอกจากจะต้องระบุ 
รายละเอียดเก่ียวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหารํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติแล้ว  จะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินและสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน  ชื่อ  และที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในขณะย่ืนคําร้องด้วย 

มาตรา ๓๖ เม่ือได้รับคําร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  ให้ศาลประกาศคําร้อง
ดังกล่าวโดยเปิดเผยตามวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้แต่ต้องกระทําก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา 
คําคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อศาลโดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านโดยละเอียด  และให้ศาล 

ส่งสําเนาคําคัดค้านให้แก่คู่ความทุกฝ่าย 
มาตรา ๓๗ ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่า  ทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจาก

การรํ่ารวยผิดปกติก็ดี  มิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ดี  ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล 
ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหน่ึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน

มิได้เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ  หรือมิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็น 
ของแผ่นดิน 

ในกรณีผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก  ให้ศาลคํานึงถึงความสามารถในการพิสูจน์
ของบุคคลดังกล่าวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นวา่เป็นธรรม 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 
อุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๓๘ ให้จัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นในศาลอุทธรณ์  โดยให้มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้น 
และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๑  การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้น 
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยย่ืนต่อ
ศาลช้ันต้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้คู่ความ 
ฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 

เม่ือศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หรือเม่ือมีการย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น  
ให้ศาลช้ันต้นส่งอุทธรณ์หรือคําร้องเช่นว่านั้นพร้อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์  จําเลยจะย่ืนอุทธรณ์ได้ต่อเม่ือ
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์  มิฉะนั้นให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ 

มาตรา ๔๑ คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต  เม่ือไม่มี
การอุทธรณ์คําพิพากษา  ให้ศาลช้ันต้นส่งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามมาตรา  ๒๔๕  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๒ ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งโดยมิชักช้า  และภายใต้บังคับมาตรา  ๔๔  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๓ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
ฎีกา 

 
 

มาตรา ๔๔ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้ผู้ฎีกาย่ืนคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาตามมาตรา  ๔๖  พร้อมกับคําฟ้องฎีกาต่อ 
ศาลช้ันต้นที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่าน



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้อง
พร้อมคําฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา  และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคําร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๐  มาใช้บังคับกับการฎีกาด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๕ คําร้องตามมาตรา  ๔๔  ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

ที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง  ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาหน่ึงคนและผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน 

การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของ 
ฝ่ายที่เห็นควรรับฎีกา 

มาตรา ๔๖ ให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา  ๔๔   ไว้พิจารณาได้  เม่ือเห็นว่าปัญหา
ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

ปัญหาสําคัญตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปัญหาที่เก่ียวพันกับประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้วินิจฉัย 

ข้อกฎหมายที่สําคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้วินิจฉัย 

ข้อกฎหมายที่สําคัญซึ่งยังไม่มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
(๔) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขัดกับ 

คําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น 
(๕) เม่ือจําเลยต้องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประหารชีวิต

หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๖) เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) ปัญหาสําคัญอื่นตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา  ให้แสดงเหตุผลประกอบด้วย  และให้คําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําสั่ง
ไม่รับฎีกานั้น 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกา
จะได้วินิจฉัย  ให้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญและให้ศาลฎีการับฎีกา 

มาตรา ๔๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัย  และระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา  ๔๔  การตรวจรับฎีกา  การแก้ฎีกา  การพิจารณา  และการพิพากษาคดี  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๘ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกา  ให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

 
 

มาตรา ๔๙ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การบังคับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งในส่วนอาญาให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในส่วนแพ่งให้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   

มาตรา ๕๐ การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซ่ึงต้องชําระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาล
สั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทําได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด  และ 
ให้พนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี   
เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการบังคับคดี  โดยให้ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี  และให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีของกรมบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ทั้งนี้  มิให้
หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดําเนินการบังคับคดี 

การบังคับคดีตามวรรคหน่ึงให้กระทําได้แม้ว่าบุคคลซึ่งต้องชําระเงินแทนมูลค่าสิ่งที่ศาลส่ังริบ 
ถึงแก่ความตายไปแล้ว  หากปรากฏว่าคําพิพากษาถึงที่สุดก่อนผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  ไปแล้ว  หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของที่แท้จริงว่า  ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  
ก็ให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่  ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่ในความครอบครองของ 
เจ้าพนักงาน  คําร้องของเจ้าของที่แท้จริงนั้นจะต้องกระทาํต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด 

ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชําระเงินตามมาตรา  ๓๓   
หากปรากฏโดยคําร้องของผู้เป็นเจ้าของแท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้ 
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ก็ให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่  หากไม่อาจส่งคืน
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทนตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี  คําร้องของเจ้าของแท้จริงเช่นว่านี้จะต้องกระทําต่อศาล
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๒ บรรดาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ย่ืนฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด   

มาตรา ๕๓ บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการออกระเบียบกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคมและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  นอกจากน้ี  การทุจริต
และประพฤติมิชอบ  และนับวันจะมีความร้ายแรงมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จํานวนมหาศาล  
หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐและประโยชน์ของประชาชน  
เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค  รวดเร็ว  และเป็นธรรม  สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น  เพ่ือใช้ในการดําเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


