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พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป1นป2ที่ ๗๑ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว9าด-วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว9า คดีทุจริตและประพฤติมิชอบตาม

กฎหมายว9าด-วยการจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“ศาล” หมายความว9า ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายว9าด-วยการ

จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“ผู- ถูกกล9าวหา” หมายความว9า ผู- ถูกกล9าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว9าด-วยการปCองกันและปราบปรามการทุจริตและตามกฎหมายว9าด-วยมาตรการของฝEาย
บริหารในการปCองกันและปราบปรามการทุจริต และผู-ต-องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว9า ประธานกรรมการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห9งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว9าด-วยการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน-า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
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“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว9า คณะกรรมการปCองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห9งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว9าด-วยการปCองกันและปราบปรามการทุจริต 

“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” หมายความว9า คณะกรรมการปCองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐตามกฎหมายว9าด-วยมาตรการของฝEายบริหารในการปCองกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจ-าหน-าท่ีของรัฐ” หมายความว9า เจ-าหน-าท่ีของรัฐตามกฎหมายว9าด-วยการจัดต้ัง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

“เจ-าพนักงานคดี” หมายความว9า ข-าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได-รับแต9งต้ังจาก
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมให-ดํารงตําแหน9งเจ-าพนักงานคดีตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ข-าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๔  ให-นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ เว-นแต9มาตรา ๗ มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ไปใช-บังคับแก9การพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในศาลทหารด-วย โดย 

(๑) ผู -ม ีส ิทธิยื ่นคําร-องขอให-ศาลสืบพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๗ ได-แก9 
อัยการทหารตามกฎหมายว9าด-วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๒) ผู-มีอํานาจฟCองคดีให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๓) การจ9ายเงินรางวัลและค9าใช-จ9ายแก9ทนายความที่ศาลทหารตั้งให-แก9จําเลย 

ให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๔) การจ9ายค9าปEวยการ ค9าพาหนะเดินทาง ค9าเช9าท่ีพัก และค9าใช-จ9ายอ่ืนแก9บุคคล

ตามมาตรา ๑๒ ให-เป1นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(๕) การอุทธรณPและฎีกาในศาลทหาร ให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยธรรมนูญ
ศาลทหาร 

(๖) การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในส9วนอาญา ให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วย
ธรรมนูญศาลทหาร 

(๗) ให-คําว9า “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว9าด-วย
ธรรมนูญศาลทหาร 

ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟCองคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว9าด-วยการปCองกันและปราบปรามการทุจริต ให-คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจเป1นโจทกP
ฟCองคดีเองหรือแต9งต้ังทนายความให-ฟCองคดีแทนต9อศาลทหารได- 

ให-ท่ีประชุมใหญ9ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ
เก่ียวกับการดําเนินคดีเพ่ือให-เป1นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือให-การพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหารเป1นไปด-วยความสะดวก รวดเร็ว เป1นธรรม และมีประสิทธิภาพ เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับ
พระราชบัญญัติน้ี และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 

 
มาตรา ๕  ให-ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว9าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
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ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ9ศาลฎีกามีอํานาจออก
ข-อบังคับเก่ียวกับการดําเนินคดีเพ่ือให-เป1นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือให-การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลเป1นไปด-วยความสะดวก รวดเร็ว เป1นธรรม และมีประสิทธิภาพ เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับ
พระราชบัญญัติน้ี และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให-ใช-ระบบไต9สวนและเป1นไป
โดยรวดเร็วตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีและข-อบังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีท่ีไม9มี
บทบัญญัติและข-อบังคับดังกล9าว ให-นําบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9ง หรือกฎหมายว9าด-วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช-บังคับเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบใดมีข-อหาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว9าด-วย
วิธีพิจารณาคดียาเสพติดหรือข-อหาความผิดตามกฎหมายว9าด-วยการปCองกันและปราบปรามการค-า
มนุษยPรวมอยู9ด-วย ให-นําบทบัญญัติตามกฎหมายว9าด-วยวิธีพิจารณาคดีดังกล9าวมาใช-บังคับแก9ข-อหา
ความผิดน้ันเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗  ในชั้นไต9สวนมูลฟCองหรือระหว9างพิจารณาศาลมีอํานาจมอบหมายให-

เจ-าพนักงานคดีทําหน-าท่ีช9วยเหลือศาลในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอย9างหน่ึงอย9างใด 
ดังต9อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให-ศาลใช-เป1นแนวทางในการไต9สวน
มูลฟCองหรือการพิจารณาคดี 

(๒) ดําเนินการและจัดทํารายงานเก่ียวกับคดีตามท่ีศาลมีคําสั่ง 
(๓) ช9วยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน 
(๔) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติน้ีหรือตามข-อบังคับของ

ประธานศาลฎีกาในการทําหน-าท่ีช9วยเหลือน้ัน 
ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให-เจ-าพนักงานคดีเป1นเจ-าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและให-มีอํานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให-ข-อมูลหรือให-จัดส9งเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามอํานาจหน-าท่ี 

หลักเกณฑPและวิธีการปฏิบัติหน-าท่ีของเจ-าพนักงานคดีให-เป1นไปตามท่ีกําหนดใน
ข-อบังคับของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนPแห9งความยุติธรรม ศาลอาจมีคําสั่งให-คู9ความท่ีดําเนิน

กระบวนพิจารณาไม9ถูกต-อง ดําเนินกระบวนพิจารณาให-ถูกต-องได-ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีศาล
เห็นสมควรกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๙  ระยะเวลาท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืนท่ีบทบัญญัติแห9ง
พระราชบัญญัติน้ีให-นํามาใช-บังคับ ข-อบังคับของประธานศาลฎีกา หรือตามท่ีศาลกําหนด เม่ือศาลเห็นสมควร
หรือเม่ือคู9ความมีคําขอ ศาลอาจย9นหรือขยายได-ตามความจําเป1นและเพ่ือประโยชนPแห9งความยุติธรรม 

 
มาตรา ๑๐  ให-คู9ความฝEายท่ีย่ืนคําคู9ความ คําร-อง คําขอ คําแถลง หรือสรรพเอกสาร 

จัดทําสําเนาย่ืนต9อศาลในจํานวนท่ีเพียงพอต9อองคPคณะผู-พิพากษาและคู9ความฝEายอ่ืน เว-นแต9ศาลจะมี
คําสั่งเป1นอย9างอ่ืน 

ความในวรรคหน่ึงมิให-รวมเอกสารตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
 
มาตรา ๑๑  ในช้ันไต9สวนมูลฟCองหรือระหว9างพิจารณา เม่ือคู9ความร-องขอและมีเหตุ

อันสมควร ศาลอาจอนุญาตให-คัดคําเบิกความพยานและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได-โดย
กําหนดวิธีการและเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  บุคคลดังต9อไปน้ีมีสิทธิได-รับค9าปEวยการ ค9าพาหนะเดินทาง ค9าเช9าท่ีพัก 

และค9าใช-จ9ายอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

(๑) พยานบุคคลท่ีศาลเรียกมาเองในช้ันไต9สวนมูลฟCองหรือในช้ันพิจารณาตาม
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๕ 

(๒) บุคคลซึ่งมาให-ถ-อยคําและบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได-รับแต9งต้ังตามมาตรา ๒๓ 
(๓) ผู-ทรงคุณวุฒิหรือผู-เช่ียวชาญท่ีศาลขอให-มาให-ความเห็นตามมาตรา ๒๖ 
 
มาตรา ๑๓  ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกรณีผู-ถูกกล9าวหาหรือ

จําเลยหลบหนีไปในระหว9างถูกดําเนินคดีหรือระหว9างการพิจารณาคดีของศาล มิให-นับระยะเวลาท่ี
ผู-ถูกกล9าวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป1นส9วนหน่ึงของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให-ลงโทษจําเลย ถ-าจําเลยหลบหนีไปในระหว9างต-อง
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให-ลงโทษ มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห9งประมวลกฎหมายอาญามาใช-บังคับ 

 
มาตรา ๑๔  ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัติน้ี

ผู-ถูกกล9าวหาหรือจําเลยท่ีหลบหนีไปในระหว9างท่ีได-รับการปล9อยช่ัวคราว ต-องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หกเดือนหรือปรับไม9เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถ-าเป1นการหลบหนีในระหว9างการ
พิจารณาของศาลไม9ว9าศาลจะมีคําสั่งจําหน9ายคดีหรือไม9ก็ตาม ศาลอาจมีคําสั่งให-ผู-มีหน-าท่ีเก่ียวข-อง
กับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร 

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม9ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู-ถูกกล9าวหาหรือจําเลยนั้น 
มีการสั่งไม9ฟCอง ยกฟCอง จําหน9ายคดี หรือถอนฟCอง 

 
หมวด ๒ 

วิธีพิจารณาในศาลช้ันต-น 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ส9วนท่ี ๑ 

การฟCองคดี การไต9สวนมูลฟCอง และการตรวจพยานหลักฐาน 
   

 
มาตรา ๑๕  ฟCองต-องทําเป1นหนังสือมีข-อความตามท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๕๘ แห9ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีข-อความท่ีเป1นการกล9าวหาเก่ียวกับการกระทําอันเป1น
ความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และต-องระบุพฤติการณPท่ีกล9าวหาว9ากระทําความผิดพร-อมท้ังช้ีช9อง
พยานหลักฐานให-ชัดเจนเพียงพอท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาต9อไปได- 

ในคดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป1นโจทกP ในวันย่ืนฟCองให-จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให-โจทกPส9งรายงานและสํานวนการ
สอบสวนหรือสํานวนการไต9สวนข-อเท็จจริงพร-อมสําเนาอิเล็กทรอนิกสPต9อศาลเพ่ือใช-เป1นหลักในการ
พิจารณาและรวมไว-ในสํานวน 

กรณีที่ศาลเห็นว9าฟCองไม9ถูกต-อง ให-ศาลมีคําสั่งให-โจทกPแก-ฟCองให-ถูกต-อง 
 
มาตรา ๑๖  ถ-าฟCองถูกต-องตามกฎหมายแล-ว ให-ศาลสั่งดังต9อไปน้ี 
(๑) ในคดีท่ีผู-เสียหายเป1นโจทกP ให-ไต9สวนมูลฟCอง แต9ถ-าคดีน้ันพนักงานอัยการหรือ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกP หรือคดีนั้นอัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกP 
ได-ฟCองจําเลยโดยข-อหาอย9างเดียวกันด-วยแล-ว ให-จัดการตาม (๒) หรือ (๓) แล-วแต9กรณี 

(๒) ในคดีท่ีพนักงานอัยการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกP ไม9จําเป1นต-องไต9สวน
มูลฟCอง แต9ถ-าเห็นสมควรจะสั่งให-ไต9สวนมูลฟCองก9อนก็ได- 

(๓) ในคดีท่ีอัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกP ให-ศาลประทับ
ฟCองไว-พิจารณาโดยไม9ต-องไต9สวนมูลฟCอง 

ในกรณีที่มีการไต9สวนมูลฟCองตาม (๑) หรือ (๒) แล-ว ถ-าจําเลยให-การรับสารภาพ 
ให-ศาลประทับฟCองไว-พิจารณา 

 
มาตรา ๑๗  การไต9สวนมูลฟCอง ให-ดําเนินการตามมาตรา ๑๖๕ แห9งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สําหรับกรณีตามมาตรา ๑๖ (๒) ให-ปฏิบัติเช9นเดียวกับการไต9สวน
มูลฟCองกรณีที่พนักงานอัยการเป1นโจทกP 

ไม9ว9าจะเป1นคดีท่ีพนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกPหรือคดีท่ี
ผู-เสียหายเป1นโจทกP ก9อนเร่ิมไต9สวนมูลฟCอง ถ-าจําเลยมาศาล ให-ศาลถามจําเลยว9ามีทนายความหรือไม9 
ถ-าไม9มีก็ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๓ แห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช-บังคับ
โดยอนุโลม 

ในการไต9สวนมูลฟCอง จําเลยอาจแถลงให-ศาลทราบถึงข-อเท็จจริงหรือข-อกฎหมาย
อันสําคัญท่ีศาลควรสั่งว9าคดีไม9มีมูล และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุท่ีจะ
สนับสนุนข-อเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยด-วยก็ได- กรณีเช9นว9าน้ี ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือ
วัตถุดังกล9าวมาเป1นพยานศาลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได-ตามท่ีเห็นสมควร โดยโจทกPและจําเลย
อาจถามพยานศาลได-เม่ือได-รับอนุญาตจากศาล 
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ในระหว9างไต9สวนมูลฟCองคดีท่ีพนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกP 
ศาลจะสั่งขังจําเลยไว-หรือปล9อยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได- 

คําสั่งของศาลท่ีว9าคดีมีมูลให-แสดงเหตุผลอย9างชัดเจนประกอบด-วย 
 
มาตรา ๑๘  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๗๓ แห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ในวันย่ืนฟCองหรือวันนัดพิจารณาคร้ังแรก แล-วแต9กรณี เม่ือจําเลยมาศาลและศาลเช่ือว9าเป1น
จําเลยจริงแล-ว ให-ศาลส9งสําเนาฟCองแก9จําเลยรายตัวไป และอ9านกับอธิบายฟCองให-จําเลยฟ5ง และถาม
ว9าจําเลยกระทําความผิดจริงหรือไม9 จะให-การต9อสู-อย9างไรบ-าง ถ-าจําเลยให-การหรือไม9ยอมให-การก็ให-
บันทึกไว- และถ-าจําเลยให-การปฏิเสธหรือไม9ให-การ ก็ให-ศาลกําหนดวันตรวจพยานหลักฐานโดยให-
คู9ความทราบล9วงหน-าไม9น-อยกว9าสิบสี่วัน 

 
มาตรา ๑๙  ในคดีท่ีจําเลยให-การรับสารภาพตามฟCอง แม-ข-อหาท่ีจําเลยรับสารภาพ

น้ันกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย9างตํ่าให-จําคุกน-อยกว9าห-าป2 หรือโทษสถานท่ีเบากว9าน้ัน ศาลอาจ
เรียกพยานหลักฐานมาสืบพยานต9อไปเพ่ือทราบถึงพฤติการณPแห9งการกระทําความผิดจนกว9าจะพอใจ
ว9าจําเลยกระทําความผิดจริงก็ได- 

 
มาตรา ๒๐  คู9ความท้ังสองฝEายอาจอ-างตนเอง พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยาน

บุคคลหรือหลักฐานอ่ืน ซึ่งน9าจะพิสูจนPได-ว9าจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิได-ตามท่ีศาลเห็นสมควร และมีสิทธิ
ขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง หรือของคู9ความอีกฝEายหน่ึงได- 

การอ-างพยานตามวรรคหน่ึง ให-คู9ความย่ืนบัญชีระบุพยานก9อนวันตรวจพยานหลักฐาน
ไม9น-อยกว9าเจ็ดวัน พร-อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป1นในการอ-างพยาน และวิธีการได-มาซึ่งพยาน
ดังกล9าว 

การย่ืนบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมเม่ือล9วงพ-นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได-
ต9อเม่ือได-รับอนุญาตจากศาล โดยผู-ย่ืนบัญชีระบุพยานจะต-องย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป1น
และวิธีการได-มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล9าวด-วย 

ในกรณีท่ีพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู9ในความครอบครองของบุคคลภายนอก 
ให-คู9ความที่ประสงคPจะอ-างอิงขอให-ศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล9าวมาจากผู-ที่ครอบครอง 
โดยยื่นคําขอต9อศาลพร-อมกับการย่ืนบัญชีระบุพยาน เพ่ือให-ได-พยานหลักฐานน้ันมาก9อนวันนัดตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันท่ีศาลกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให-คู9ความส9งพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ี

ยังอยู9ในความครอบครองของตนต9อศาลเพ่ือให-คู9ความอีกฝEายตรวจสอบ เว-นแต9ศาลจะมีคําสั่งเป1น
อย9างอ่ืนอันเน่ืองมาจากสภาพและความจําเป1นแห9งพยานหลักฐานน้ันเอง หลังจากน้ันให-คู9ความแถลง
แนวทางการเสนอพยานหลักฐานต9อศาล และให-ศาลสอบถามคู9ความถึงความเก่ียวข-องกับประเด็น
และความจําเป1นท่ีต-องสืบพยานหลักฐานท่ีอ-างอิง ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝEายหน่ึง 

ในกรณีท่ีมิได-มีการโต-แย-งพยานหลักฐานใดหรือมีการโต-แย-งแต9ไม9มีเหตุแห9งการ
โต-แย-งโดยชัดแจ-ง ศาลจะมีคําสั่งให-รับฟ5งพยานหลักฐานน้ันโดยไม9ต-องไต9สวนก็ได- แต9หากมีการโต-แย-ง
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พยานหลักฐานใดหรือเม่ือศาลเห็นเอง ให-ศาลดําเนินการสืบพยานหลักฐานน้ัน โดยกําหนดวันนัด
สืบพยานและแจ-งให-คู9ความทราบล9วงหน-าไม9น-อยกว9าเจ็ดวัน 

 
ส9วนท่ี ๒ 

การพิจารณาและพิพากษาคดี 
   

 
มาตรา ๒๒  ในคดีท่ีอัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป1นโจทกP ให-ศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไต9สวน
ข-อเท็จจริงของโจทกP มาเป1นหลักในการแสวงหาความจริง และอาจสืบพยานเพ่ิมเติมเพ่ือหา
ข-อเท็จจริงและพยานหลักฐานได-ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๓  ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข-องจากหน9วยงานหรือบุคคลใด 

หรือเรียกบุคคลใดมาให-ถ-อยคํา หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนPแก9การพิจารณา รวมท้ังมีอํานาจ
สั่งให-ประธานกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. หน9วยงานหรือบุคคลใด
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม แล-วรายงานให-ศาลทราบและจัดส9งพยานหลักฐาน
ดังกล9าวต9อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต9งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีศาลมอบหมาย 
พยานหลักฐานท่ีได-มาตามวรรคหน่ึงต-องให-คู9ความทุกฝEายทราบและไม9ตัดสิทธิ

คู9ความในอันท่ีจะโต-แย-งพยานหลักฐานดังกล9าว 
 
มาตรา ๒๔  ให-ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต9อเน่ืองติดต9อกันไปจนกว9าจะ

เสร็จการพิจารณา เว-นแต9ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป1นอ่ืนอันมิอาจก-าวล9วงได- 
 
มาตรา ๒๕  ในการสืบพยานบุคคล ไม9ว9าจะเป1นพยานท่ีคู9ความฝEายใดอ-างหรือท่ีศาล

เรียกมาเอง ให-ศาลแจ-งให-พยานทราบประเด็นและข-อเท็จจริงท่ีจะทําการสืบพยาน แล-วให-พยานเบิก
ความในข-อน้ันด-วยตนเองหรือตอบคําถามศาล ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับข-อเท็จจริงใด ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับคดีแม-จะไม9มีคู9ความฝEายใดยกข้ึนอ-างก็ตาม แล-วจึงอนุญาตให-คู9ความถามพยานเพ่ิมเติม 

การถามพยานตามวรรคหน่ึง จะใช-คําถามนําก็ได- 
หลังจากคู9ความถามพยานตามวรรคหน่ึงแล-ว ห-ามมิให-คู9ความฝEายใดถามพยานอีก 

เว-นแต9จะได-รับอนุญาตจากศาล 
 
มาตรา ๒๖  ศาลอาจขอให-ผู-ทรงคุณวุฒิหรือผู- เ ช่ียวชาญมาให-ความเห็นเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได- แต9ต-องให-คู9ความทุกฝEายทราบและให-โอกาสคู9ความตามสมควร
ในอันท่ีจะขอให-เรียกผู-ทรงคุณวุฒิหรือผู-เช่ียวชาญฝEายตนมาให-ความเห็นโต-แย-งหรือเพ่ิมเติมความเห็น
ของผู-ทรงคุณวุฒิหรือผู-เช่ียวชาญดังกล9าว 
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มาตรา ๒๗  ถ-าอัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวข-องในคดีเกรงว9า
พยานหลักฐานซึ่งอาจต-องอ-างอิงในภายหน-าจะสูญหายหรือยากแก9การนํามาสืบพยานในภายหลัง 
บุคคลดังกล9าวอาจย่ืนคําร-องต9อศาลขอให-มีคําสั่งให-สืบพยานหลักฐานน้ันไว-ทันทีได- โดยให-ปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต9อไป พยานหลักฐานท่ีได-จากการสืบพยานดังกล9าวให-รับฟ5ง
เป1นพยานหลักฐานได- ไม9ว9าภายหลังจะได-มีการฟCองคดีต9อศาลท่ีทําการสืบพยานหรือไม9ก็ตาม 

 
มาตรา ๒๘  การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให-ทําโดยเปWดเผยต9อหน-าจําเลย 
เม่ือศาลเห็นเป1นการสมควร เพ่ือให-การพิจารณาเป1นไปโดยไม9ชักช-า ศาลมีอํานาจ

พิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได- ในกรณีดังต9อไปน้ี 
(๑) จําเลยไม9อาจมาฟ5งการพิจารณาและการสืบพยานได-เน่ืองจากความเจ็บปEวย 

หรือมีเหตุจําเป1นอ่ืนอันมิอาจก-าวล9วงได- เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได-รับอนุญาตจากศาลท่ีจะไม9มา
ฟ5งการพิจารณาและสืบพยาน 

(๒) จําเลยเป1นนิติบุคคลและศาลได-ออกหมายจับผู-จัดการหรือผู-แทนของนิติบุคคล
น้ันแล-วแต9ยังจับตัวมาไม9ได- 

(๓) จําเลยอยู9ในอํานาจศาลแล-วแต9ได-หลบหนีไปและศาลได-ออกหมายจับแล-วแต9ยัง
จับตัวมาไม9ได- 

(๔) ในระหว9างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคําสั่งให-จําเลยออกจากห-องพิจารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจากห-องพิจารณาโดยไม9ได-รับอนุญาตจากศาล 

ในกรณีดังกล9าว เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล-ว ให-ศาลมีคําพิพากษาในคดีน้ัน
ต9อไป 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คู9ความมีสิทธิแถลงปWดคดีของตน

ด-วยวาจา หรือเป1นหนังสือภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 
 
มาตรา ๓๐  พยานบุคคลในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจได-รับการคุ-มครองตาม

มาตรการพิเศษตามกฎหมายว9าด-วยการคุ-มครองพยานในคดีอาญา 
 

ส9วนท่ี ๓ 
การริบทรัพยPสนิ 
   

 
มาตรา ๓๑  การริบทรัพยPสินในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม9ว9าโจทกPจะมีคําขอ

หรือไม9ก็ตาม นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยPสินตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว-โดยเฉพาะแล-ว ให-ศาลมี
อํานาจสั่งให-ริบทรัพยPสินดังต9อไปน้ีด-วย เว-นแต9เป1นทรัพยPสินของผู-อ่ืนซึ่งมิได-รู-เห็นเป1นใจด-วยในการ
กระทําความผิด 

(๑) ทรัพยPสินท่ีบุคคลได-ใช-หรือมีไว-เพ่ือใช-ในการกระทําความผิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๒) ทรัพยPสินหรือประโยชนPอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-ท่ีบุคคลได-มาจากการ
กระทําความผิด หรือจากการเป1นผู-ใช- ผู-สนับสนุน หรือผู-โฆษณาหรือประกาศให-ผู-อ่ืนกระทําความผิด 

(๓) ทรัพยPสินหรือประโยชนPอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-ท่ีบุคคลได-มาจากการ
จําหน9าย จ9าย โอน ด-วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยPสินหรือประโยชนPตาม (๑) หรือ (๒) 

(๔) ดอกผลหรือประโยชนPอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยPสินหรือประโยชนPตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓)  

ในการท่ีศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยPสินตาม (๑) ให-ศาลวินิจฉัยตามควรแก9พฤติการณP
และความร-ายแรงแห9งการกระทําความผิด รวมท้ังโอกาสท่ีจะนําทรัพยPสินน้ันไปใช-ในการกระทํา
ความผิดอีก 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว9ามีวิธีการอ่ืนท่ีจะทําให-บุคคลไม9สามารถใช-ทรัพยPสินตาม (๑) ใน
การกระทําความผิดได-อีกต9อไป ให-ศาลมีอํานาจสั่งให-ดําเนินการตามวิธีการดังกล9าวแทนการริบ
ทรัพยPสิน 

หากการดําเนินการตามวรรคสามไม9เป1นผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยPสินน้ันใน
ภายหลังก็ได- 

 
มาตรา ๓๒  ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม9ว9าโจทกPจะมีคําขอหรือไม9ก็ตาม 

บรรดาทรัพยPสินดังต9อไปน้ีให-ริบเสียท้ังสิ้น เว-นแต9เป1นทรัพยPสินของผู-อ่ืนซึ่งมิได-รู-เห็นเป1นใจด-วยในการ
กระทําความผิด 

(๑) ทรัพยPสินหรือประโยชนPอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-ท่ีบุคคลได-ให- ขอให-หรือ
รับว9าจะให-แก9เจ-าหน-าท่ีของรัฐ เพ่ือจูงใจให-กระทําการ ไม9กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ
ด-วยหน-าท่ี 

(๒) ทรัพยPสินหรือประโยชนPอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-ท่ีเจ-าหน-าท่ีของรัฐได-มา
จากการกระทําความผิดต9อตําแหน9งหน-าท่ี หรือความผิดต9อตําแหน9งหน-าท่ีราชการ หรือความผิดต9อ
ตําแหน9งหน-าท่ีในการยุติธรรม หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๓) ทรัพยPสินหรือประโยชนPอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-ท่ีได-ให- ขอให- หรือรับว9า
จะให-เพ่ือจูงใจบุคคลให-กระทําความผิด หรือเพ่ือเป1นรางวัลในการท่ีบุคคลได-กระทําความผิด 

(๔) ทรัพยPสินหรือประโยชนPอันอาจคํานวณเป1นราคาเงินได-ท่ีบุคคลได-มาจากการ
จําหน9าย จ9าย โอนด-วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยPสินหรือประโยชนPตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

(๕) ดอกผลหรือประโยชนPอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยPสินหรือประโยชนPตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) 

 
มาตรา ๓๓  ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากน้ัน ถ-าความปรากฏแก9ศาลเอง 

หรือความปรากฏตามคําขอของโจทกPว9า สิ่งท่ีศาลจะสั่งริบหรือได-สั่งริบ โดยสภาพไม9สามารถส9งมอบ
ได- สูญหาย หรือไม9สามารถติดตามเอาคืนได-ไม9ว9าด-วยเหตุใด หรือได-มีการนําสิ่งน้ันไปรวมเข-ากับ
ทรัพยPสินอ่ืน หรือได-มีการจําหน9าย จ9าย โอนสิ่งน้ัน หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําได-โดยยากเกิน
สมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลค9าของสิ่งน้ันโดยคํานึงถึงราคาท-องตลาดใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และสั่งให-ผู-มีหน-าท่ีต-องส9งสิ่งท่ีศาลสั่งริบชําระเป1นเงินแทนตามมูลค9า
ดังกล9าวภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 

การกําหนดมูลค9าตามวรรคหน่ึงในกรณีท่ีมีการนําไปรวมเข-ากับทรัพยPสินอ่ืน หรือใน
กรณีมูลค9าของทรัพยPสินท่ีได-มาแทนตํ่ากว9าราคาท-องตลาดของสิ่งท่ีศาลสั่งริบในวันท่ีมีการจําหน9าย 
จ9าย โอนสิ่งน้ัน ให-ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส9วนของทรัพยPสินท่ีมีการรวมเข-าด-วยกันน้ัน หรือมูลค9า
ของทรัพยPสินท่ีได-มาแทนสิ่งน้ัน แล-วแต9กรณี 

ในการสั่งให-บุคคลชําระเงินตามวรรคหนึ่ง ศาลจะกําหนดให-ผู-นั้นชําระเงินทั้งหมด
ในคราวเดียวหรือจะให-ผ9อนชําระก็ได- โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป1นธรรมแก9กรณี และถ-าผู-น้ัน
ไม9ชําระหรือชําระไม9ครบถ-วนตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ต-องเสียดอกเบ้ียใน
ระหว9างเวลาผิดนัดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และให-ศาลมีอํานาจสั่งให-บังคับคดีเอาแก9ทรัพยPสินอ่ืน
ของบุคคลน้ันได-ไม9เกินจํานวนเงินท่ียังค-างชําระ 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินคดีร-องขอให-ทรัพยPสินตกเป1นของแผ9นดิน 
   

 
มาตรา ๓๔  ในการพิจารณาพิพากษาคดีร-องขอให-ทรัพยPสินตกเป1นของแผ9นดิน

เพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยPสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ให-นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาใน
ศาลช้ันต-นมาใช-บังคับโดยอนุโลม เว-นแต9มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๓๕  คําร-องขอให-ศาลสั่งให-ทรัพยPสินตกเป1นของแผ9นดิน นอกจากจะต-อง

ระบุรายละเอียดเก่ียวกับข-อกล9าวหาและพฤติการณPที่แสดงให-เห็นว9าผู-ถูกกล9าวหารํ่ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยPสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติแล-ว จะต-องระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยPสินและสถานท่ีต้ังของทรัพยPสินท่ี
ขอให-ตกเป1นของแผ9นดิน ชื่อ และที่อยู9ของผู-ครอบครองหรือมีชื่อเป1นเจ-าของกรรมสิทธิ์ในขณะยื่น
คําร-องด-วย 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อได-รับคําร-องขอให-ทรัพยPสินตกเป1นของแผ9นดิน ให-ศาลประกาศ

คําร-องดังกล9าวโดยเปWดเผยตามวิธีการท่ีกําหนดในข-อบังคับของประธานศาลฎีกา 
บุคคลภายนอกอาจร-องคัดค-านเข-ามาในคดีได-แต9ต-องกระทําก9อนศาลชั้นต-นมี

คําพิพากษา 
คําคัดค-านให-ทําเป1นหนังสือย่ืนต9อศาลโดยระบุเหตุแห9งการคัดค-านโดยละเอียด และ

ให-ศาลส9งสําเนาคําคัดค-านให-แก9คู9ความทุกฝEาย 
 
มาตรา ๓๗  ผู-ใดกล9าวอ-างโต-แย-งว9า ทรัพยPสินที่ร-องขอให-ตกเป1นของแผ9นดินมิได-

เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติก็ดี มิได-เป1นทรัพยPสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติก็ดี ผู-น้ันมีภาระการพิสูจนPต9อศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ถ-าผู-มีภาระการพิสูจนPตามวรรคหน่ึงไม9อาจพิสูจนPได-ว9าทรัพยPสินท่ีร-องขอให-ตกเป1น
ของแผ9นดินมิได-เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ หรือมิได-เป1นทรัพยPสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ให-ศาลสั่งให-
ทรัพยPสินน้ันตกเป1นของแผ9นดิน 

ในกรณีผู- ท่ีกล9าวอ-างโต-แย-งเป1นทายาทหรือผู- จัดการมรดก ให-ศาลคํานึงถึง
ความสามารถในการพิสูจนPของบุคคลดังกล9าวและพิจารณาพิพากษาตามท่ีเห็นว9าเป1นธรรม 

 
หมวด ๔ 
อุทธรณP 

   
 

มาตรา ๓๘  ให-จัดต้ังแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนในศาลอุทธรณP โดยให-มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีการอุทธรณPคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ช้ันต-นและตามท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๙  ภายใต-บังคับมาตรา ๔๑ การอุทธรณPคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

ช้ันต-นในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให-อุทธรณPไปยังศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยย่ืนต9อศาลช้ันต-นภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต9วันอ9านหรือถือว9าได-อ9านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน
ให-คู9ความฝEายท่ีอุทธรณPฟ5ง 

เม่ือศาลช้ันต-นมีคําสั่งรับอุทธรณPหรือเม่ือมีการย่ืนคําร-องอุทธรณPคําสั่งไม9รับอุทธรณP
ของศาลช้ันต-น ให-ศาลช้ันต-นส9งอุทธรณPหรือคําร-องเช9นว9าน้ันพร-อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณPแผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีจําเลยซึ่งไม9ได-ถูกคุมขังเป1นผู-อุทธรณP จําเลยจะย่ืนอุทธรณPได-

ต9อเม่ือแสดงตนต9อเจ-าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณP มิฉะน้ันให-ศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมีคําสั่งไม9รับอุทธรณP 

 
มาตรา ๔๑  คดีท่ีศาลช้ันต-นพิพากษาให-ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 

เม่ือไม9มีการอุทธรณPคําพิพากษา ให-ศาลช้ันต-นส9งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณPแผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา ๒๔๕ แห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๒  ให-ศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาพิพากษา

หรือมีคําสั่งโดยมิชักช-า และภายใต-บังคับมาตรา ๔๔ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบให-เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๓  การพิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ ให-นําบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติน้ี และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9งว9าด-วยการพิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดีในช้ัน
อุทธรณPมาใช-บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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หมวด ๕ 

ฎีกา 
   

 
มาตรา ๔๔  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ให-ผู-ฎีกาย่ืนคําร-องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกาควรรับฎีกาไว-พิจารณาตามมาตรา ๔๖ พร-อม
กับคําฟCองฎีกาต9อศาลช้ันต-นท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีน้ันภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต9วันท่ีได-
อ9านหรือถือว9าได-อ9านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ แล-ว
ให-ศาลชั้นต-นรีบส9งคําร-องพร-อมคําฟCองฎีกาดังกล9าวไปยังศาลฎีกา และให-ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัย
คําร-องให-เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๔๐ มาใช-บังคับกับการฎีกาด-วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๕  คําร-องตามมาตรา ๔๔ ให-พิจารณาและวินิจฉัยโดยองคPคณะผู-พิพากษา

ที่ประธานศาลฎีกาแต9งตั้ง ซึ่งประกอบด-วยรองประธานศาลฎีกาหนึ่งคนและผู-พิพากษาในศาลฎีกา 
ซึ่งดํารงตําแหน9งหรือเคยดํารงตําแหน9งไม9ตํ่ากว9าผู-พิพากษาศาลฎีกาอีกอย9างน-อยสามคน 

การวินิจฉัยให-เป1นไปตามเสียงข-างมาก ถ-าคะแนนเสียงเท9ากันให-บังคับตามความเห็น
ของฝEายท่ีเห็นควรรับฎีกา 

 
มาตรา ๔๖  ให-ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา ๔๔ ไว-พิจารณาได- เม่ือเห็นว9า

ป5ญหาตามฎีกาน้ันเป1นป5ญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย 
ป5ญหาสําคัญตามวรรคหน่ึงให-รวมถึงกรณีดังต9อไปน้ี 
(๑) ป5ญหาท่ีเก่ียวพันกับประโยชนPสาธารณะ 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได-

วินิจฉัยข-อกฎหมายท่ีสําคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได-

วินิจฉัยข-อกฎหมายท่ีสําคัญซึ่งยังไม9มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก9อน 
(๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงท่ีสุดของศาลอ่ืน 
(๕) เม่ือจําเลยต-องคําพิพากษาของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ให-ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๖) เม่ือพิจารณาข-อเท็จจริงและข-อกฎหมายแล-วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ

ในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) ป5ญหาสําคัญอ่ืนตามข-อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม9รับฎีกาไว-พิจารณา ให-แสดงเหตุผลประกอบด-วย และให-

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณPแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป1นท่ีสุดต้ังแต9วันท่ีได-อ9าน
หรือถือว9าได-อ9านคําสั่งไม9รับฎีกาน้ัน 
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ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว9ามีเหตุอันควร
ท่ีศาลฎีกาจะได-วินิจฉัย ให-ถือว9าเป1นป5ญหาสําคัญและให-ศาลฎีการับฎีกา 

 
มาตรา ๔๗  หลักเกณฑPและวิธีการในการย่ืนคําร-อง การพิจารณาวินิจฉัย และ

ระยะเวลาในการพิจารณาคําร-องตามมาตรา ๔๔ การตรวจรับฎีกา การแก-ฎีกา การพิจารณา และการ
พิพากษาคดีให-เป1นไปตามข-อบังคับของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๔๘  การพิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดีของศาลฎีกา ให-นําบทบัญญัติแห9ง

พระราชบัญญัติน้ี และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ9งว9าด-วยการพิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดีในช้ันฎีกา มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
   

 
มาตรา ๔๙  เว-นแต9พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว-เป1นอย9างอื่น การบังคับตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่งในส9วนอาญาให-เป1นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในส9วน
แพ9งให-เป1นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ9ง 

 
มาตรา ๕๐  การบังคับคดีเอาแก9ทรัพยPสินอ่ืนของบุคคลซึ่งต-องชําระเงินแทนมูลค9า

สิ่งท่ีศาลสั่งริบหรือสั่งให-ตกเป1นของแผ9นดิน ให-กระทําได-ภายในสิบป2นับแต9วันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
และให-พนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการปCองกันและปราบปรามการทุจริตแห9งชาติ 
แล-วแต9กรณี เป1นผู-มีอํานาจหน-าท่ีในการดําเนินการบังคับคดี โดยให-ร-องขอให-ศาลออกหมายบังคับคดี 
และให-เจ-าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีมีอํานาจหน-าท่ียึดหรืออายัดทรัพยPสินและขาย
ทอดตลาดตามท่ีได-รับแจ-งจากพนักงานอัยการหรือสํานักงานคณะกรรมการปCองกันและปราบปราม
การทุจริตแห9งชาติ  ท้ังน้ี มิให-หน9วยงานของรัฐเรียกค9าฤชาธรรมเนียมหรือค9าใช-จ9ายจากผู-ดําเนินการ
บังคับคดี 

การบังคับคดีตามวรรคหน่ึงให-กระทําได-แม-ว9าบุคคลซึ่งต-องชําระเงินแทนมูลค9าสิ่งท่ี
ศาลสั่งริบถึงแก9ความตายไปแล-ว หากปรากฏว9าคําพิพากษาถึงท่ีสุดก9อนผู-น้ันถึงแก9ความตาย 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีศาลสั่งริบทรัพยPสินตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ไปแล-ว 

หากปรากฏในภายหลังโดยคําร-องของเจ-าของที่แท-จริงว9า ผู-เป1นเจ-าของแท-จริงมิได-รู-เห็นเป1นใจด-วย
ในการกระทําความผิด ก็ให-ศาลสั่งให-คืนทรัพยPสินน้ันตามสภาพท่ีเป1นอยู9 ถ-าทรัพยPสินน้ันยังคงมีอยู9ใน
ความครอบครองของเจ-าพนักงาน คําร-องของเจ-าของท่ีแท-จริงน้ันจะต-องกระทําต9อศาลภายในหน่ึงป2
นับแต9วันท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ในกรณีท่ีต-องมีการบังคับคดีเอาแก9ทรัพยPสินอ่ืนของบุคคลซึ่งต-องชําระเงินตาม
มาตรา ๓๓ หากปรากฏโดยคําร-องของผู-เป1นเจ-าของแท-จริงในทรัพยPสินท่ีถูกยึดหรืออายัดว9าผู-เป1น
เจ-าของแท-จริงมิได-รู-เห็นเป1นใจด-วยในการกระทําความผิด ก็ให-ศาลสั่งให-คืนทรัพยPสินน้ันตามสภาพท่ี
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เป1นอยู9 หากไม9อาจส9งคืนทรัพยPสินได-ให-คืนเป1นเงินแทนตามราคาท่ีประเมินได-ในวันท่ียึดหรืออายัด
ทรัพยPสินหรือตามราคาท่ีได-จากการขายทอดตลาดทรัพยPสินน้ัน แล-วแต9กรณี คําร-องของเจ-าของ
แท-จริงเช9นว9าน้ีจะต-องกระทําต9อศาลภายในหน่ึงป2นับแต9วันยึดหรืออายัดทรัพยPสินดังกล9าว 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๒  บรรดาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีได- ย่ืนฟCองไว-ก9อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-บังคับตามกฎหมายซึ่งใช-อยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ
จนกว9าคดีน้ันจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๕๓  บรรดาระเบียบหรือข-อบังคับท่ีเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบท่ีใช-บังคับอยู9ในวันก9อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ให-ยังคงใช-บังคับต9อไป
เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว9าจะมีระเบียบหรือข-อบังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 

การดําเนินการออกระเบียบกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติน้ี ให-ดําเนินการ
ให-แล-วเสร็จภายในหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ หากไม9สามารถ
ดําเนินการได- ให- รัฐมนตรีว9าการกระทรวงกลาโหมรายงานเหตุผลท่ีไม9อาจดําเนินการได-ต9อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธP  จันทรPโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการมีผลกระทบต9อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคมและเป1นอันตรายต9อการพัฒนาอย9าง
ย่ังยืน นอกจากน้ี การทุจริตและประพฤติมิชอบ และนับวันจะมีความร-ายแรงมากข้ึนและเก่ียวข-องกับ
ทรัพยPสินหรือผลประโยชนPจํานวนมหาศาล หากไม9ได-รับการแก-ไขโดยเร9งด9วนในท่ีสุดจะส9งผลกระทบ
ต9อความม่ันคงของรัฐและประโยชนPของประชาชน เพ่ือให-การปCองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดําเนินไปได-อย9างมีประสิทธิภาพและคดีความท่ีเก่ียวข-องท้ังหลายได-รับการพิจารณา
พิพากษาอย9างเสมอภาค รวดเร็ว และเป1นธรรม สมควรให-มีกฎหมายว9าด-วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบข้ึน เพ่ือใช-ในการดําเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงจําเป1นต-อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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