ร่างที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๕๙
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เหตุผล
โดยที่ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ความมั่นคงทางสังคมและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีความร้ายแรงมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จํานวนมหาศาล หากไม่ได้รับ
การแก้ไขโดยเร่งด่วนในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์ของประชาชน
เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคดีความทีเ่ กี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อใช้ในการดําเนินคดี
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....
..............................
..............................
..............................
....................................................................................................................................
.........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
....................................................................................................................................
.........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว่า คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
“ศาล” หมายความว่า ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒
“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
มาตรา ๔ ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๖ ไปใช้บงั คับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีทุจริต
และประพฤติมชิ อบในศาลทหารด้วย เว้นแต่
(๑) ผู้มสี ิทธิยื่นคําร้องขอให้ศาลไต่สวนพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๔ ได้แก่
อัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๒) ผู้มีอํานาจฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๓) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้งให้แก่จําเลย
ตามมาตรา ๑๔ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๔) การจ่ายค่าป่วยการ ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก
แก่บุคคลตามมาตรา ๒๓ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๕) การอุทธรณ์และฎีกา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๖) การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในส่วนอาญา ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
(๗) ให้คําว่า “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟ้องคดีหรือแต่งตั้งทนายความ
ให้ฟ้องคดีแทน ให้ถือเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลทหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับการดําเนินคดีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ใช้ระบบไต่สวน

๓
ในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว ให้นําบทบัญญัตแิ ห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบใดมีข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดหรือข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วย ให้นําบทบัญญัตติ ามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้น
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ เพือ่ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมีคําสั่งให้คคู่ วามที่ดําเนิน
กระบวนพิจารณาไม่ถกู ต้อง ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข
ที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
มาตรา ๘ ระยะเวลาที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นที่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา หรือตามที่ศาลกําหนด
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความมีคําขอ ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม
มาตรา ๙ ให้คู่ความฝ่ายที่ยนื่ คําคู่ความ คําร้อง คําขอ คําแถลง หรือสรรพเอกสาร
จัดทําสําเนายื่นต่อศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอื่น
ความในวรรคหนึ่งมิให้รวมเอกสารตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๐ ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหา
หรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลา
ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่าง
ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ในการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถ้าเป็นการหลบหนีในระหว่าง
การพิจารณาของศาล ไม่ว่าศาลจะมีคําสั่งจําหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม ให้โจทก์รายงานผลการติดตามจับกุม
จําเลยภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยนั้น
มีการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง จําหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง

๔
หมวด ๒
การดําเนินคดีอาญา
ส่วนที่ ๑
การไต่สวนมูลฟ้อง การฟ้องคดี และการพิจารณา
มาตรา ๑๒ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๘
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับ
การกระทําอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่า
กระทําความผิด พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณา
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
ในคดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นโจทก์ ในวันยื่นฟ้องให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่งรายงานและสํานวนการสอบสวน
หรือสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณา
และรวมไว้ในสํานวน
กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีคําสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๓ ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลสั่งต่อไปนี้
(๑) ในคดีผู้เสียหายเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นอัยการสูงสุด
พนักงานอัยการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ฟ้องจําเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว
ให้จัดการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
(๒) ในคดีทพี่ นักงานอัยการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ไม่จําเป็นต้อง
ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ เว้นแต่จําเลยให้การรับสารภาพ
ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
(๓) ในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้อง
ไต่สวนมูลฟ้อง
มาตรา ๑๔ การไต่สวนมูลฟ้อง ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๖๕ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา สําหรับกรณีตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนมูลฟ้อง
กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์หรือคดีผู้เสียหายเป็นโจทก์
ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจําเลยมาศาล ให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้
ศาลตั้งทนายความให้โดยให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

๕
ในการไต่สวนมูลฟ้อง จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
อันสําคัญทีศ่ าลควรสั่งว่าคดีไม่มีมลู และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุน
ข้อเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ
ดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร โดยโจทก์และจําเลยอาจถาม
พยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์
ศาลจะสั่งขังจําเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้
คําสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย
มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ วรรคสอง ในวันยื่นฟ้องหรือวันนัดพิจารณา
ครั้งแรก แล้วแต่กรณี เมื่อจําเลยมาศาลและศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริงแล้ว ให้ศาลส่งสําเนาฟ้อง
แก่จําเลยรายตัวไป และอ่านกับอธิบายฟ้องให้จําเลยฟัง และถามว่าจําเลยกระทําความผิดจริงหรือไม่
จะให้การต่อสูอ้ ย่างไรบ้าง ถ้าจําเลยให้การหรือไม่ยอมให้การก็ให้บันทึกไว้ และให้ศาลกําหนด
วันตรวจพยานหลักฐานโดยให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
มาตรา ๑๖ ในชั้นพิจารณาคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ไม่ว่ากฎหมาย
จะกําหนดอัตราโทษไว้เพียงใดก็ตาม ศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนต่อไปเพื่อทราบถึง
พฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดจนกว่าจะพอใจว่าจําเลยกระทําความผิดจริงก็ได้
ส่วนที่ ๒
การยื่นบัญชีระบุพยานและการตรวจพยานหลักฐาน
มาตรา ๑๗ คูค่ วามทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล
หรือหลักฐานอืน่ ซึ่งน่าจะพิสจู น์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือบริสทุ ธิ์ ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร และมีสทิ ธิขอ
ตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง หรือของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้
การอ้างพยานตามวรรคหนึ่ง ให้คู่ความยืน่ บัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐาน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน พร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นในการอ้างพยาน และวิธีการได้มาซึ่งพยาน
ดังกล่าว
การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได้
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล โดยผู้ยื่นบัญชีระบุพยานจะต้องยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็น
และวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่พยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก
ให้คู่ความที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีคําสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ที่ครอบครอง
โดยยื่นคําขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน เพื่อให้ได้พยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันนัดตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันที่ศาลกําหนด

๖
มาตรา ๑๘ ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายตรวจสอบ เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่นอันเนื่องมาจากสภาพและความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนัน้ เอง หลังจากนั้นให้คู่ความ
แถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อศาล และให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นและความจําเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิง ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐาน
ของอีกฝ่ายหนึ่ง
ในกรณีทมี่ ิได้มกี ารโต้แย้งพยานหลักฐานใด ศาลจะมีคําสั่งให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานก็ได้ แต่หากมีการโต้แย้งพยานหลักฐานใดหรือเมื่อศาลเห็นเอง ให้ศาลดําเนินการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้น โดยกําหนดวันนัดไต่สวน และแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ส่วนที่ ๓
การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐาน
มาตรา ๑๙ ในคดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ให้ศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของโจทก์มาเป็นแนวทางในการแสวงหาความจริง และอาจไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๐ ศาลมีอํานาจเรียกหลักฐานที่เกีย่ วข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา รวมทั้งมีอํานาจ
สั่งให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. หน่วยงานหรือบุคคลใด
ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม แล้วรายงานให้ศาลทราบและจัดส่งหลักฐานดังกล่าวต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย
พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหนึ่งต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตดั สิทธิ
คู่ความในอันทีจ่ ะโต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว
มาตรา ๒๑ ให้ศาลพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่า
จะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
มาตรา ๒๒ ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้าง
หรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการไต่สวน แล้วให้พยาน
เบิกความในข้อนั้นด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล ศาลอาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มคี ู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยาน
เพิ่มเติม

๗
การถามพยานตามวรรคหนึ่ง จะใช้คําถามนําก็ได้
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้คคู่ วามฝ่ายใดถามพยานอีก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๒๓ ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและให้โอกาสคู่ความตามสมควร
ในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพิ่มเติมความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญทีศ่ าลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๔ ถ้าอัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกรงว่าพยานหลักฐาน
ซึ่งอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนํามาไต่สวนในภายหลัง บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคําร้อง
ต่อศาลขอให้มคี ําสั่งให้ไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันทีได้ โดยให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาต่อไป พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนดังกล่าวให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ว่าภายหลัง
จะได้มีการฟ้องคดีต่อศาลที่ทําการไต่สวนหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๒๕ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย
เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอํานาจ
พิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วย
หรือมีเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มา
ฟังการพิจารณาและสืบพยาน
(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
นั้นแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว
แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิน้ แล้ว ให้ศาลมีคําพิพากษาในคดีนั้น
ต่อไป
มาตรา ๒๖ เมื่อคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้คัดคําเบิกความพยาน
และรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้โดยกําหนดวิธีการและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๗ เมื่อการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตน
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด

๘
หมวด ๓
การดําเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาพิพากษาคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึน้ ผิดปกติ ให้นาํ บทบัญญัตใิ นหมวด ๒ เว้นแต่
มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ คําร้องขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากจะต้อง
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้นผิดปกติแล้ว จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและสถานที่ตั้ง
ของทรัพย์สินที่ขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน ชื่อ และที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในขณะยื่นคําร้องด้วย
มาตรา ๓๐ เมือ่ ได้รับคําร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ศาลประกาศคําร้อง
ดังกล่าวโดยเปิดเผยตามวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
บุคคลภายนอกอาจร้องคัดค้านเข้ามาในคดีได้แต่ต้องกระทําก่อนการไต่สวนเสร็จสิ้น
คําคัดค้านให้ทาํ เป็นหนังสือยืน่ ต่อศาลโดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านโดยละเอียด
และให้ศาลส่งสําเนาคําคัดค้านให้แก่คคู่ วามทุกฝ่าย
มาตรา ๓๑ ผู้ใดกล่าวอ้างโต้แย้งว่า ทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิด
จากการร่ํารวยผิดปกติก็ดี มิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ดี ผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล
ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มิได้เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ หรือมิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีผู้ที่กล่าวอ้างโต้แย้งเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ให้ศาลคํานึงถึงความสามารถ
ในการพิสูจน์ของบุคคลดังกล่าวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นว่าเป็นธรรม
หมวด ๔
อุทธรณ์
มาตรา ๓๒ ให้จัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นในศาลอุทธรณ์
โดยให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลชั้นต้นและตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

๙
มาตรา ๓๓ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง
เมื่อศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หรือเมื่อมีการยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์หรือคําร้องเช่นว่านั้นพร้อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทจุ ริต
และประพฤติมชิ อบเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จําเลยจะยืน่ อุทธรณ์ได้
ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมชิ อบมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์
มาตรา ๓๕ คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
เมื่อไม่มีการอุทธรณ์คําพิพากษา ให้ศาลชัน้ ต้นส่งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา ๒๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๖ ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสั่งโดยมิชักช้า และภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๓๘ คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๗ การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมชิ อบ ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดี
ในชั้นอุทธรณ์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
ฎีกา
มาตรา ๓๘ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมชิ อบ ให้ผู้ฎีกายื่นคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาตามมาตรา ๔๐
พร้อมกับคําฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องพร้อมคําฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยคําร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๔ มาใช้บังคับกับการฎีกาด้วยโดยอนุโลม

๑๐
มาตรา ๓๙ คําร้องตามมาตรา ๓๘ ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะ
ผู้พิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาหนึ่งคนและผู้พพิ ากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน
การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็น
ของฝ่ายที่เห็นควรรับฎีกา
มาตรา ๔๐ ให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา ๓๘ ไว้พิจารณาได้ เมื่อเห็นว่า
ปัญหาตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
ปัญหาสําคัญตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ปัญหาที่เกีย่ วพันกับประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบได้
วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้
วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญซึ่งยังไม่มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน
(๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบขัดกับ
คําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
(๕) เมื่อจําเลยต้องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ
ให้ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
(๖) เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) ปัญหาสําคัญอื่นตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา ให้แสดงเหตุผลประกอบด้วย
และให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบเป็นที่สุดตั้งแต่
วันที่ได้อ่านคําสั่งไม่รับฎีกานั้น
ในกรณีที่อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้
วินิจฉัย ให้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญและให้ศาลฎีการับฎีกาไว้พิจารณา
มาตรา ๔๑ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําร้อง การพิจารณาวินิจฉัย
และระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา ๓๘ การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา การพิจารณา
และการพิพากษาคดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๔๒ การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา ให้นําบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๑
หมวด ๖
การริบทรัพย์สนิ และการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
มาตรา ๔๓ การริบทรัพย์สินในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากศาล
จะมีอํานาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ริบทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด
(๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มา
จากการกระทําความผิดหรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่น
กระทําความผิด
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การจําหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึง่ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒)
หรือ (๓)
ในการที่ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สินตาม (๑) ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์
และความร้ายแรงแห่งการกระทําความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทํา
ความผิดอีก
ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีวิธีการอื่นที่จะทําให้บคุ คลไม่สามารถใช้ทรัพย์สินตาม (๑)
ในการกระทําความผิดได้อีกต่อไป ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวแทนการริบทรัพย์สนิ
หากการดําเนินการตามวรรคสามไม่เป็นผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพย์สนิ นั้นในภายหลังก็ได้
มาตรา ๔๔ ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรดาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น
เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด
(๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้ให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบด้วยหน้าที่
(๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มา
จากการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น
(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่ได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิด หรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิด
(๔) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ทบี่ ุคคลได้มาจากการจําหน่าย
จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อนื่ ใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)

๑๒
มาตรา ๔๕ การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในส่วนอาญาให้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๔๖ ถ้าความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําขอของโจทก์ว่า สิ่งทีศ่ าล
สั่งริบหรือสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยสภาพไม่สามารถส่งมอบได้ สูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น หรือได้มีการจําหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น
หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําได้โดยยากเกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ศาลอาจกําหนดมูลค่า
ของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาท้องตลาดในวันทีศ่ าลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง และสั่งให้ผู้มหี น้าที่ต้องส่ง
สิ่งที่ศาลสั่งริบหรือให้ตกเป็นของแผ่นดินชําระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลกําหนด
การกําหนดมูลค่าตามวรรคหนึ่งในกรณีที่มกี ารนําไปรวมเข้ากับทรัพย์สนิ อื่น
หรือในกรณีมลู ค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนต่าํ กว่าราคาท้องตลาดของสิ่งที่ศาลสั่งริบหรือให้ตก
เป็นของแผ่นดินในวันที่มีการจําหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น ให้ศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดส่วน
ของทรัพย์สินที่มีการรวมเข้าด้วยกันนั้น หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาแทนสิ่งนั้น แล้วแต่กรณี
ในการสั่งให้บุคคลชําระเงินตามวรรคหนึ่ง ศาลจะกําหนดให้ผู้นั้นชําระเงินทั้งหมด
ในคราวเดียวหรือจะให้ผ่อนชําระก็ได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณี และถ้าผู้นั้น
ไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ต้องเสียดอกเบี้ย
ในระหว่างเวลาผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และให้ศาลมีอํานาจสั่งให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่น
ของบุคคลนั้นได้ไม่เกินจํานวนเงินที่ยังค้างชําระ
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ศาลสัง่ ริบทรัพย์สินตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ไปแล้ว
หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของที่แท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ ถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่
ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน คําร้องของเจ้าของทีแ่ ท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด
ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สนิ อื่นของบุคคลซึ่งต้องชําระเงิน
ตามมาตรา ๔๕ หากปรากฏโดยคําร้องของผู้เป็นเจ้าของแท้จริงในทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่า
ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด ก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้น
ตามสภาพที่เป็นอยู่ หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทน คําร้องของเจ้าของแท้จริง
เช่นว่านี้จะต้องกระทําต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๘ บรรดาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด

๑๓
มาตรา ๔๙ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.................................
นายกรัฐมนตรี

เรื่องเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๕๙
บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. .... ต่อสภานิ ติบั ญญัติแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้จัดทํ าบั นทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ด้ ว ยการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในระบบราชการมี ผ ลกระทบต่ อ เสถี ย รภาพ
ความมั่ น คงทางสั ง คมและเป็น อัน ตรายต่อ การพัฒ นาอย่า งยั ่ง ยืน นอกจากนี ้ การทุจ ริต และ
ประพฤติมิช อบมีความร้ายแรงมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จํานวนมหาศาล
หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์ของ
ประชาชน เพื่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบดํ า เนิ น ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค
รวดเร็ว และเป็ น ธรรม สมควรให้ มี ก ฎหมายว่ าด้ว ยวิธีพิ จ ารณาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบขึ้ น
เพื่อใช้ในการดําเนินคดีของศาลในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
๒.๑ กํ า หนดนิ ย าม “คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ” “ศาล” “ผู้ ถู ก กล่ า วหา”
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” และ “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” (ร่างมาตรา ๓)
๒.๒ กํ า หนดให้ นํ า เอาวิ ธี พิ จ ารณาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบตามร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปใช้บังคับในศาลทหาร (ร่างมาตรา ๔)
๒.๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕)
๒.๔ กําหนดให้วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นระบบไต่สวน และในกรณี
ที่ไม่มีบทบัญญัติใดใช้ได้กับวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง หรือกฎหมายว่าด้ ว ย
การจั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้ บั ง คั บ เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับวิธีพิจารณาความตามพระราชบัญญัตินี้ ส่วนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใดมีข้อหาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดหรือข้อหาความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วย ให้นําบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าว
มาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖)
๒.๕ กําหนดกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือ
ระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี ข องศาล มิ ใ ห้ นั บ ระยะเวลาที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาหรื อจํ าเลยหลบหนี รวมเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของอายุ ค วาม และเมื่ อ ได้ มี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ ล งโทษจํ า เลย ถ้ า จํ า เลยหลบหนี ไ ป
ในระหว่างต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๐)

๒
๒.๖ กําหนดโทษผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
และถ้าเป็นการหลบหนีในระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ว่าศาลจะมีคําสั่งจําหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม
(ร่างมาตรา ๑๒)
๒.๗ กําหนดรูปแบบการทําคําฟ้องตามที่บัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และต้องมีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยต้ อ งระบุ พ ฤติ ก ารณ์ ที่ ก ล่ า วหาว่ า กระทํ า ความผิ ด พร้ อ มทั้ ง ชี้ ช่ อ งพยานหลั ก ฐานให้ ชั ด เจน
เพียงพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป และในคดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ในวันยื่นฟ้อง ให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล
และให้ โ จทก์ ส่ ง รายงานและสํ า นวนการสอบสวนหรื อ สํ า นวนการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ ม
สําเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในสํานวน (ร่างมาตรา ๑๒)
๒.๘ กํ า หนดวิ ธี ก ารไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งตามกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา และ
กําหนดให้ศาลจัดหาทนายความแก่จําเลย ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง รวมทั้งการแถลงคดีของจําเลยเพื่อให้
ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสําคัญที่ศาลจะสั่งคดี และกําหนดให้ศาลต้องแสดงเหตุผลใน
การสั่งคดีด้วย(ร่างมาตรา ๑๔) นอกจากนั้น หากในชั้นพิจารณาคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง
ศาลอาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนจนกว่าจะพอใจว่าจําเลยกระทําผิดจริงก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๖)
๒.๙ กําหนดให้คู่ความสามารถอ้างตนเอง พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือ
หลักฐานอื่น ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจ
พยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง หรือของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ (ร่างมาตรา ๑๗)
๒.๑๐ ในคดี ที่ อั ย การสู ง สุ ด พนั ก งานอั ย การ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรื อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ให้ศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของโจทก์มาเป็นแนวทางในการแสวงหาความจริง และอาจไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๑๙) และกําหนดให้ศาลพิจารณาและไต่สวน
พยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็น
อื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ (ร่างมาตรา ๒๑)
๒.๑๑ กําหนดให้การพิจารณาและการสืบพยานในศาลกระทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย
และหากศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลมีอํานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได้ หากมีเหตุ
ตามที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา ๒๕)
๒.๑๒ กําหนดวิธีพิจารณาและการดําเนินคดีในการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ (ร่างมาตรา ๒๘) และกําหนดให้ภาระ
การพิ สู จ น์ ต กกั บ ผู้ ก ล่ า วอ้ า งโต้ แ ย้ ง ถึ ง กรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ร้ อ งขอให้ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น มิ ไ ด้
เกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ หรือมิได้เป็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ (ร่างมาตรา ๓๑)
๒.๑๓ กํ า หนดให้ จั ด ตั้ ง แผนกคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบขึ้ น ในศาลอุ ท ธรณ์
โดยให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลชั้นต้นและตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๒) และกําหนดให้การอุทธรณ์
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
(ร่างมาตรา ๓๓)

๓
๒.๑๔ กําหนดให้จําเลยจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงาน
ศาลขณะยื่ นอุ ท ธรณ์ ห รื อ ฎีก า มิ ฉ ะนั้ น ให้ ศ าลมีคํ า สั่ง ไม่ รับ อุ ท ธรณ์ ห รือ ฎีก านั้ น (ร่า งมาตรา ๓๔
และร่างมาตรา ๓๘ วรรคสอง)
๒.๑๕ กําหนดให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาไว้พิจารณาได้ เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกา
นั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย หรือในกรณีที่อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกา
ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย และในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา ให้ศาลแสดง
เหตุผลประกอบด้วย โดยให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคําสั่งไม่รับฎีกานั้น (ร่างมาตรา ๔๐)
๒.๑๖ กําหนดบทบัญญัติในเรื่องการริบทรัพย์สินและการบังคับตามคําพิพากษา
หรื อ คํ า สั่ ง ของศาลไว้ เ ป็ น การเฉพาะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ บุ ค คลได้ ใ ช้ ห รื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ ใช้
ในการกระทําความผิด ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การกระทํ าความผิ ดหรื อจากการเป็ นผู้ใ ช้ ผู้ส นับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่ นกระทํา
ความผิด และทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการจําหน่าย
จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทําความผิด รวมตลอดทั้ง
ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น (ร่างมาตรา ๔๓) ส่วนการบังคับ
ตามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของศาลในส่ ว นอาญาให้ เ ป็ น ไปตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา และในส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ร่างมาตรา ๔๕)
๒.๑๗ กําหนดให้ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด
สามารถยื่นคําร้องขอให้ ศาลสั่งให้ คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ได้ และคําร้องของเจ้าของ
ที่แ ท้จริงนั้ นจะต้ องกระทํ าต่อศาลภายในหนึ่งปีนั บ แต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด ส่วนกรณีที่ต้องมี
การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของบุคคลซึ่งต้องชําระเงิน หากปรากฏโดยคําร้องของผู้เป็นเจ้าของ
แท้จริงในทรัพย์สินที่ถู กยึดหรื ออายัดว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทํา
ความผิ ด ก็ ใ ห้ ศ าลสั่ ง ให้ คื น ทรั พย์ สิน นั้น ตามสภาพที่เ ป็น อยู่ หากไม่ อ าจส่ งคื น ทรั พ ย์สิ น ได้ ใ ห้คื น
เป็นเงินแทน คําร้องของเจ้าของแท้จริงเช่นว่านี้จะต้องกระทําต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินดังกล่าวเช่นกัน (ร่างมาตรา ๔๗)

