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พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป2นป3ที่ ๗๑ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและ

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

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว9า ศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 
“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว9า คดีดังต9อไปน้ี ไม9ว9าจะมีข,อหาหรือ

ความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวข,องกันรวมอยู9ด,วยหรือไม9ก็ตาม 
(๑) คดีอาญาท่ีฟEองให,ลงโทษเจ,าหน,าท่ีของรัฐในความผิดต9อตําแหน9งหน,าท่ีราชการ

หรือความผิดต9อตําแหน9งหน,าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต9อตําแหน9ง
หน,าท่ีหรือทุจริตต9อหน,าท่ีตามกฎหมายอ่ืน หรือความผิดอ่ืนอันเน่ืองมาจากการประพฤติมิชอบ 

(๒) คดีอาญาท่ีฟEองให,ลงโทษเจ,าหน,าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีกระทําความผดิฐานฟอกเงิน
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความผิดตาม (๑) หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว9าด,วยความผิดเก่ียวกับการเสนอ
ราคาต9อหน9วยงานของรัฐ กฎหมายว9าด,วยการให,เอกชนร9วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
มีวัตถุประสงคHในการปEองกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๑ ก/หน,า ๑/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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(๓) คดีอาญาที่ฟEองให,ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ 
หรือให, ขอให, รับว9าจะให,ทรัพยHสินหรือประโยชนHอ่ืนใด หรือการใช,กําลังประทุษร,าย ขู9เข็ญว9าจะใช,
กําลังประทุษร,าย หรือใช,อิทธิพลเพ่ือจูงใจหรือข9มขืนใจให,เจ,าหน,าท่ีของรัฐกระทําการ ไม9กระทําการ 
หรือประวิงการกระทําใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 

(๔) คดีอาญาท่ีฟEองขอให,ลงโทษเจ,าหน,าท่ีของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายท่ี
กําหนดให,เป2นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) คดีอาญาท่ีฟEองขอให,ลงโทษบุคคลท่ีร9วมกระทําความผิดกับเจ,าหน,าท่ีของรัฐหรือ
บุคคลตาม (๑) ถึง (๔) ไม9ว9าในฐานะตัวการ ผู,ใช, ผู,สนับสนุน หรือผู,สมคบ 

(๖) คดีเก่ียวกับการจงใจไม9ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยHสินและหน้ีสินและเอกสาร
ประกอบ หรือจงใจย่ืนบัญชีและเอกสารดังกล9าวด,วยข,อความอันเป2นเท็จ หรือปกปMดข,อเท็จจริงท่ีควร
แจ,งให,ทราบ 

(๗) คดีร,องขอให,ทรัพยHสินตกเป2นของแผ9นดินเพราะเหตุรํ่ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยHสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๘) กรณีท่ีมีการขอให,ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอย9างหน่ึงอย9างใดก9อนย่ืนฟEอง
หรือย่ืนคําร,องขอตาม (๑) ถึง (๗) 

ความในวรรคหน่ึง มิให,รวมถึง 
(๑) คดีที่อยู9ในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู,ดํารงตําแหน9งทางการเมือง 
(๒) คดีท่ีอยู9ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว9าด,วยศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
“ทุจริตต9อหน,าท่ี” หมายความว9า ทุจริตต9อหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว9าด,วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว9าด,วยมาตรการของฝPายบริหารใน
การปEองกันและปราบปรามการทุจริต หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว9า การกระทําท่ีไม9ใช9ทุจริตต9อหน,าท่ี แต9เป2นการ
ปฏิบัติหรือละเว,นการปฏิบัติอย9างใดโดยอาศัยเหตุท่ีมีตําแหน9งหรือหน,าท่ีอันเป2นการฝPาฝRนกฎหมาย 
ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ท่ีมุ9งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา 
หรือการใช,เงินหรือทรัพยHสินของแผ9นดิน 

“เจ,าหน,าท่ีของรัฐ” หมายความว9า เจ,าหน,าท่ีของรัฐ เจ,าหน,าท่ีของรัฐต9างประเทศ
และเจ,าหน,าท่ีขององคHการระหว9างประเทศ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว9าด,วยการ
ปEองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว9าด,วยมาตรการของฝPายบริหารในการปEองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และให,หมายความรวมถึงเจ,าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด,วย 

 
มาตรา ๔  ให,ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๑ 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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มาตรา ๕  ให,จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยยกฐานะแผนก
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าท่ีรัฐในศาลอาญาข้ึนเป2นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลาง และจะเปMดทําการเม่ือใดให,ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

ให,ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แต9บรรดา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเกิดข้ึนนอกเขตของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะย่ืน
ฟEองต9อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็ได,  ท้ังน้ี ให,อยู9ในดุลพินิจของศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางท่ีจะไม9รับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงท่ีย่ืนฟEองเช9นน้ันได, 

ในกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตศาล
ไว,พิจารณาพิพากษา หรือได,รับโอนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค หรือศาลช้ันต,นอ่ืนภายใต,บทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให,ศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลได,ตามท่ี
เห็นสมควร 

ในกรณีท่ีความผิดซึ่งเป2นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึน
นอกราชอาณาจักรไทย ให,ชําระคดีน้ันท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง แต9ถ,าการ
สอบสวนได,กระทําลงในท,องที่หนึ่งซึ่งอยู9ในเขตของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคใด 
ให,ชําระท่ีศาลน้ันได,ด,วย 

 
มาตรา ๖  ให,จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคข้ึน และจะเปMดทําการ

เม่ือใดให,ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะต,องระบุเขตอํานาจศาล และกําหนดท่ีต้ังศาลในเขตศาล
น้ันไว,ด,วย 

 
มาตรา ๗  ให,ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีท่ีมีกฎหมายกําหนดให,อยู9ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
มาตรา ๘  ในการฟEองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป2นกรรมเดียวเป2นความผิดต9อ

กฎหมายหลายบท และบทใดบทหน่ึงอยู9ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให,ศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรับพิจารณาพิพากษาข,อหาความผิดบทอ่ืนไว,ด,วย 

 
มาตรา ๙  ในการฟEองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป2นความผิดหลายกรรมต9างกัน

ในความผิดที่เกี่ยวข,องกัน และบางกรรมไม9อยู9ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม9รับพิจารณาพิพากษา
เฉพาะกรรมใดกรรมหน่ึงหรือหลายกรรมท่ีไม9อยู9ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยให,โจทกHแยกฟEองเป2นคดีใหม9ยังศาลท่ีมีอํานาจก็ได,  ท้ังน้ี ให,คํานึงถึงความสะดวกและเพ่ือ
ประโยชนHแห9งความยุติธรรมเป2นสําคัญ 
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มาตรา ๑๐  เม่ือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปMดทําการแล,ว ห,ามมิให,
ศาลช้ันต,นอ่ืนรับคดีที่อยู9ในอํานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว,พิจารณาพิพากษา 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีมีป5ญหาว9าคดีใดจะอยู9ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบหรือไม9 ไม9ว9าป5ญหาน้ันจะเกิดข้ึนในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือศาล
ยุติธรรมอ่ืน ให,ศาลน้ันรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว,ช่ัวคราวแล,วเสนอป5ญหาน้ันให,ประธานศาล
อุทธรณHวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณHให,เป2นท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๒  ให,ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป2นศาลช้ันต,นตามพระ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม และให,นําบทบัญญัติแห9งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช,บังคับแก9ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีมีความจําเป2น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจ

แต9งต้ังให,ศาลช้ันต,นอ่ืนดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใช9เป2นการวินิจฉัยช้ีขาดข,อพิพาทแห9งคดี
แทนก็ได,  ในกรณีเช9นน้ี ให,ศาลช้ันต,นท่ีได,รับแต9งต้ังนําวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายว9าด,วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปใช,บังคับแก9การดําเนินกระบวนพิจารณา
ในศาลน้ัน 

 
มาตรา ๑๔  การน่ังพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจะกระทําในศาลนั้นเองหรือ ณ ศาลชั้นต,นอื่นที่อยู9ในเขตท,องที่ของศาลนั้นก็ได, 
ในกรณีไปน่ังพิจารณาหรือพิพากษาคดีท่ีศาลช้ันต,นอ่ืน จะให,เจ,าหน,าท่ีธุรการของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือของศาลช้ันต,นน้ันทําหน,าท่ีช9วยเหลือในทางธุรการก็ได, 

 
มาตรา ๑๕  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอํานาจออกหมายอาญา และ

หมายใด ๆ ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ9งบัญญัติไว, 

 
หมวด ๒ 

ผู,พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   

 
มาตรา ๑๖  ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทุกศาล ให,มีผู,พิพากษา

หัวหน,าคณะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งแต9งต้ังจากผู,ท่ีเคยดํารงตําแหน9งผู,พิพากษา
หัวหน,าศาลและผู,พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งแต9งต้ังจากผู,ท่ีปฏิบัติหน,าท่ีใน
ตําแหน9งผู,พิพากษามาแล,วไม9น,อยกว9าสิบป3 

 
มาตรา ๑๗  ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบภาค ให,มีอธิบดีผู,พิพากษาศาลละหน่ึงคนกับให,มีรองอธิบดีผู,พิพากษาศาลละหน่ึงคน 
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และในกรณีท่ีมีความจําเป2นเพ่ือประโยชนHในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายว9าด,วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะ
กําหนดให,มีรองอธิบดีผู,พิพากษามากกว9าหน่ึงคนแต9ไม9เกินสามคนก็ได, 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๘  ในระหว9างท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคยังไม9ได,เปMดทําการ ให,แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ,าหน,าท่ีรัฐในศาลอาญาและศาลช้ันต,นอ่ืนยังคงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยู9ต9อไป 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อมีการเปMดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

ให,ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของแผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าท่ีรัฐในศาลอาญาท่ีค,างพิจารณาอยู9ต9อไป และให,ถือว9าบรรดากระบวน
พิจารณาท่ีแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าท่ีรัฐในศาลอาญาได,ดําเนินการไว,ก9อนวัน
เปMดทําการเป2นกระบวนพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางน้ันด,วย 

บรรดาคดีที่อยู9ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลางซึ่งค,างพิจารณาอยู9ในศาลช้ันต,นใดในวันเปMดทําการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
ให,ศาลช้ันต,นน้ันยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค,างอยู9ต9อไปจนเสร็จ 

 
มาตรา ๒๐  ในวันเปMดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให,ผู,

พิพากษาในศาลอาญาซึ่งมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวข,องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าท่ีรัฐ
ปฏิบัติหน,าท่ีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได,ต9อไปจนกว9าจะมีผู,มาดํารงตําแหน9ง
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๒๑  ในระหว9างที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคยังไม9ได,เปMด

ทําการในท,องท่ีใด ให,ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตในท,องท่ีน้ันด,วย และโจทกHจะ
ย่ืนคําฟEองต9อศาลช้ันต,นอ่ืนท่ีอยู9ในเขตท,องท่ีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคน้ัน
เช9นเดียวกับการย่ืนฟEองคดีทั่วไปก็ได, ให,ศาลช้ันต,นท่ีโจทกHย่ืนฟEองน้ันแจ,งไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง เมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับคดีนั้นไว,แล,วจะออกไป
ทําการไต9สวนมูลฟEอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาลชั้นต,นแห9งท,องที่นั้น หรือจะกําหนดให,
ทําการไต9สวนมูลฟEอง น่ังพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็ได,
ตามท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะเห็นสมควร 

ให,ศาลช้ันต,นอ่ืนตามวรรคหน่ึงมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งเก่ียวกับการขอผัดฟEอง 
การออกหมายขัง และการปล9อยช่ัวคราวผู,ต,องหาหรือจําเลยได, 
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มาตรา ๒๒  บรรดาคดีท่ีอยู9ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาคซึ่งค,างพิจารณาอยู9ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือศาลช้ันต,นใด
ในวันเปMดทําการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ให,ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางหรือศาลช้ันต,นน้ัน แล,วแต9กรณี ยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค,างอยู9ต9อไปจนเสร็จ 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธH  จันทรHโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีผลกระทบต9อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม และเป2นอุปสรรคสําคัญต9อการพัฒนาประเทศ
อย9างย่ังยืน ประกอบกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะท่ีผ9านมาได,ทวีความรุนแรงและ
ก9อให,เกิดความเสียหายต9อทรัพยHสินของแผ9นดินเป2นจํานวนมาก และจากการดําเนินนโยบายในการ
แก,ไขป5ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย9างจริงจัง ส9งผลให,มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึนสู9
ศาลมากขึ้น สมควรจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให,การอํานวยความยุติธรรม
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป2นไปอย9างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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