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พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 

มิชอบกลาง  และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 
“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  คดีดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะมีข้อหาหรือความผิดอื่น 

ที่เก่ียวข้องกันรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
(๑) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด

ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริต 
ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ 
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(๒) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินที่เก่ียวเนื่องกับ
ความผิดตาม  (๑)  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  หรือกฎหมายอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๓) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเก่ียวกับการเรียก  รับ  ยอมจะรับ  หรือให้  ขอให้  
รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  หรือการใช้กําลังประทุษร้าย  ขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  
หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ  ไม่กระทําการ  หรือประวิงการกระทําใด  
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 

(๔) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็น 
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) คดีอาญาท่ีฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทําความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคล 
ตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ไม่ว่าในฐานะตัวการ  ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน  หรือผู้สมคบ 

(๖) คดีเก่ียวกับการจงใจไม่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ  
หรือจงใจย่ืนบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

(๗) คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ 

(๘) กรณีที่มีการขอให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างหน่ึงอย่างใดก่อนย่ืนฟ้องหรือย่ืนคําร้องขอ
ตาม  (๑)  ถึง  (๗) 

ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมถึง 
(๑) คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒) คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น 

“ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การกระทําที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่  แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  
หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และให้หมายความ
รวมถึงเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยยกฐานะแผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาข้ึนเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง   
และจะเปิดทําการเม่ือใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี  แต่บรรดาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบกลางก็ได้  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
ที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ย่ืนฟ้องเช่นนั้นได้ 

ในกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตศาลไว้พิจารณาพิพากษา  
หรือได้รับโอนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหรือศาลชั้นต้นอื่น
ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
มีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  นอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ความผิดซึ่งเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย  
ให้ชําระคดีนั้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  แต่ถ้าการสอบสวนได้กระทําลงในท้องที่หนึ่ง
ซึ่งอยู่ในเขตของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคใด  ให้ชําระที่ศาลน้ันได้ด้วย 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคขึ้น  และจะเปิดทําการเม่ือใด
ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งจะต้องระบุเขตอํานาจศาลและกําหนดที่ตั้งศาลในเขตศาลนั้นไว้ด้วย 

มาตรา ๗ ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ  และคดีที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรา ๘ ในการฟ้องคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท  และบทใดบทหนึ่งอยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย 

มาตรา ๙ ในการฟ้องคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน 
ในความผิดที่เก่ียวข้องกัน  และบางกรรมไม่อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม  หรือไม่รับพิจารณาพิพากษา
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เฉพาะกรรมใดกรรมหน่ึงหรือหลายกรรมที่ไม่อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ   
โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ยังศาลที่มีอํานาจก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงความสะดวกและเพื่อประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรมเป็นสําคัญ 

มาตรา ๑๐ เม่ือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดทําการแล้ว  ห้ามมิให้ศาลช้ันต้นอื่น
รับคดีที่อยู่ในอํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว้พิจารณาพิพากษา 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบหรือไม่  ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือศาลยุติธรรมอื่น   
ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหาน้ันให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด   

มาตรา ๑๒ ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม  และให้นําบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้บังคับแก่ศาลอาญาคดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเป็น  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจแต่งตั้ง 
ให้ศาลชั้นต้นอื่นดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีแทนก็ได้   
ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลชั้นต้นที่ได้รับแต่งตั้งนําวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปใช้บังคับแก่การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลน้ัน   

มาตรา ๑๔ การนั่งพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะกระทําในศาลนั้นเองหรือ  ณ  ศาลชั้นต้นอื่นที่อยู่ในเขตท้องที่ของศาลนั้นก็ได้  ในกรณีไปนั่งพิจารณา 
หรือพิพากษาคดีที่ศาลชั้นต้นอื่น  จะให้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรือของศาลชั้นต้นนั้นทําหน้าที่ช่วยเหลือในทางธุรการก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอํานาจออกหมายอาญาและหมายใด ๆ  
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ 

หมวด  ๒ 
ผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

มาตรา ๑๖ ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทุกศาล  ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้า 
คณะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  
และผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้พิพากษา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

มาตรา ๑๗ ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบภาค  ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลละหนึ่งคนกับให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลละหน่ึงคน  



หน้า   ๕ 
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และในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดให้มีรองอธิบดี 
ผู้พิพากษามากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาคยังไม่ได้เปิดทําการ  ให้แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา
และศาลชั้นต้นอื่นยังคงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ต่อไป   

มาตรา ๑๙ เม่ือมีการเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  ให้ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาที่ค้างพิจารณาอยู่ต่อไป  และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาได้ดําเนินการไว้ก่อนวันเปิดทําการเป็นกระบวนพิจารณา
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนั้นด้วย   

บรรดาคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นใดในวันเปิดทําการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง   
ให้ศาลชั้นต้นนั้นยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ต่อไปจนเสร็จ 

มาตรา ๒๐ ในวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  ให้ผู้พิพากษา 
ในศาลอาญาซึ่งมีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ 
ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ต่อไปจนกว่าจะมีผู้มาดํารงตําแหน่งตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม 

มาตรา ๒๑ ในระหว่างที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคยังไม่ได้เปิดทําการ 
ในท้องที่ใด  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตในท้องที่นั้นด้วยและโจทก์จะย่ืนคําฟ้อง
ต่อศาลชั้นต้นอื่นที่อยู่ในเขตท้องที่ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคนั้นเช่นเดียวกับการย่ืนฟ้องคดี
ทั่วไปก็ได้  ให้ศาลชั้นต้นที่โจทก์ย่ืนฟ้องนั้นแจ้งไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง   
เม่ือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับคดีนั้นไว้แล้วจะออกไปทําการไต่สวนมูลฟ้อง  นั่งพิจารณา
และพิพากษาคดี  ณ  ศาลชั้นต้นแห่งท้องที่นั้น  หรือจะกําหนดให้ทําการไต่สวนมูลฟ้อง  นั่งพิจารณา 
และพิพากษาคดี  ณ  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็ได้ตามที่ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางจะเห็นสมควร 

ให้ศาลชั้นต้นอื่นตามวรรคหน่ึงมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งเก่ียวกับการขอผัดฟ้อง  การออกหมายขัง  
และการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยได้ 
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มาตรา ๒๒ บรรดาคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาคซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือศาลชั้นต้นใดในวันเปิดทําการ
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือ 
ศาลชั้นต้นนั้น  แล้วแต่กรณี  ยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ต่อไปจนเสร็จ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบมีผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคม  และเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน  ประกอบกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระยะที่ผ่านมาได้ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน 
เป็นจํานวนมาก  และจากการดําเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง  ส่งผลให้มี
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนสู่ศาลมากขึ้น  สมควรจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้ 
การอํานวยความยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 


